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ROČNÁ ZÁRUKA

Keď ovládate umenie 
ísť neustále s dobou.

www.kia.sk

Nová Kia Sportage prichádza s prepracovaným dizajnom, najnovšími technológiami  
a praktickými detailmi. Buďte pripravení na pozornosť všade, kde sa objavíte, pretože 
nová Kia Sportage je auto, za ktorým sa obzrie každý. Je jednoducho stvorená pre 
vychutnávanie každodenného života so všetkým, čo k nemu patrí.

Kombinovaná spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km,emisie CO2: 129-180 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nová Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.

PF18001

PF18002

Motor – Car – Poprad, spol s.r.o.,
Partizánska 3800, Poprad
Tel. č. 052/789 56 01 

kia@motor-car-poprad.sk
www.motor-car-poprad.sk
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O pár dní tu máme opäť
voľby do orgánov
samosprávy.
Nevoliť je právo, ale ísť voliť
je zodpovednosť.

Neisť voliť s  myš-
lienkou, že jeden hlas 
hore – dolu až tak ne-
zaváži, veď pôjde voliť 
množstvo iných ľudí, 
je mylný. Nie v  jednej 
obci rozhodoval či už 
o  poste starostu ale-

bo poslanca práve ten jeden jediný hlas 
a môže to byť práve ten váš. 

Ak Vám nie je situácia v  meste ľaho-
stajná, tak poďte voliť. Od toho, koho si 
zvolíme do vedenia mesta, bude závisieť 
aj kvalita života, kultúrna, športová, spolo-
čenská úroveň či bezpečnosť v meste. Tre-
ba si uvedomiť, že s našimi hlasmi dostanú 
zvolení ľudia moc rozhodovať o  našom 
meste, o všetkom možnom aj nemožnom, 
aj o tom, čo ste si mysleli, že sa rozhodovať 
nedá. Preto je dôležité nepodľahnúť slo-
vám, ktoré pripomínajú rozprávky Hansa 
Christiana Andresena. Ak chceme niečo 
meniť k  lepšiemu, musí sa to meniť po-
stupne, nie zo dňa na deň.

A  preto by ani vám, milí naši občania, 
nemalo byť ľahostajné, čo sa okolo vás 
deje a mali by ste v sobotu 10. novembra 
navštíviť volebné miestnosti vo svojich 
okrskoch. A svojím hlasom tak rozhodnúť 
o  tom, kto nás bude zastupovať ďalšie 
4 roky, koho budete „bombardovať“ so 
svojimi podnetmi, koho budete chváliť 
alebo haniť...

Desať minút vo volebnej miestnosti 
bude rozhodovať o  ďalších niekoľkých 
miliónoch minút našich životov v  meste. 
Vyberte si svojich kandidátov a  príďte im 
dať svoj hlas. 

 Oľga Vilčeková,
 predsedníčka
 Mestskej volebnej komisie

Vláda SR okrem iného informovala 
aj  riebežnej realizácii Akčného plánu rozvo-
ja okresu Kežmarok. Cieľom vôbec prvého 
akčného plánu pre menej rozvinuté okresy 
na Slovensku bolo v  roku 2016 predovšet-
kým znížiť nezamestnanosť v okrese. Vládny 
kabinet na to vyčlenil 55,9 milióna eur. Mie-
ra evidovanej nezamestnanosti začiatkom 
roka 2016 bola na úrovni 23,44 % a ku koncu 
septembra 2018 klesla na úroveň 14,81 %. 

V  okrese vzniklo 2  027 nových pracovných 
miest, pričom prvotne sa plánovalo 2 000. 
„Kežmarský okres je úspešným príbehom. 
Trend je veľmi pozitívny a  opatrenia na pl-
nenie Akčného plánu smerujú správnym 
smerom,“ zhodnotil predseda vlády SR Peter 
Pellegrini. „K zásadnému zníženiu nezamest-
nanosti v okrese by mala prispieť aj spoloč-
nosť Mubea, ktorá má vytvoriť ďalších 514 
pracovných miest. Pôjde nielen o  montáž-

nych pracovníkov, ale aj o pracovníkov v ob-
lasti výskumu a vývoja,“ povedal premiér. 

V  roku 2016 získali v  rámci Akčného plá-
nu finančné prostriedky aj viaceré kežmarské 
firmy, medzi nimi: Tatranská mliekareň, a. s., 
Mirond, s. r. o., či Hydina Holding, s. r. o. a iné. 
Vláda podporila aj školské zariadenia, kto-
ré dostali financie na vybavenie odborných 
učební: ZŠ s MŠ, Nižná brána, ZŠ, Grundschu-
le, ZŠ, Dr. Daniela Fischera. Opravy sa dočká 

aj MŠ na ulici Možiarska, ktorá dostane penia-
ze na rekonštrukciu a rozšírenie existujúcich 
kapacít. Kežmarská radnica využije financie 
z  roku 2016 na vybudovanie cyklochodníka 
okolo historického centra mesta, na revitali-
záciu vnútrobloku Sever a  na rekonštrukciu 
a  modernizáciu zastávok cestnej verejnej 
osobnej dopravy. 

 Spracovala:
 Veronika Michalčíková

Kežmarok je úspešným príbehom

Vláda Slovenskej republiky na výjazdovom rokovaní v Kežmarku 
schválila pre okres Kežmarok ďalšiu finančnú injekciu vo výške 
1 milióna eur. Z nej bolo mestu Kežmarok vyčlenených 195-tisíc 
eur na prestavbu križovatky na okružnú na sídlisku Juh a 100-ti-
síc eur na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad na ulici Nižná 
brána. Mesto získa okrem toho ešte ďalších 500-tisíc eur na vy-
budovanie areálu tréningového centra pri zimnom štadióne.

Výjazdové rokovanie vlády SR sa konalo v Kežmarku 23. októbra.

Účel regionálneho príspevku (RP) Žiadaná suma Poskytnutá 
zmluva Poznámka

Zabezpečenie aktivít a prevádzky Centra
podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok 214 275 € 185 111 €

Zmluvy o poskytnutí RP 
účinné od 22. 12. 2016 

a 22. 9. 2017
Oprava a interiérové vybavenie priestorov

budovy Reduty – sídlo Centra podpory
regionálneho rozvoja

75 963 € 75 963 € Zmluva o poskytnutí RP 
účinná od 16. 12. 2017

Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov
a Zariadenia opatrovateľskej služby 230 000 € 230 000 € Zmluva o poskytnutí RP 

účinná od 19. 1. 2018

Stav podaných žiadostí a čerpania regionálneho príspevku
za okres Kežmarok, kde žiadateľom je mesto Kežmarok:
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	Chodník korunami stromov oslávil koncom septembra, 
svoje prvé narodeniny. Za prvý rok prevádzky si Tatry z  korún 
stromov prišlo pozrieť vyše 350-tisíc návštevníkov zo Slovenska 
i zahraničia. Atrakcia je otvorená počas celého roka a meniacou sa 
prírodnou scenériou ponúka vždy iné pohľady. Najviac návštev-
níkov tu však zavíta počas letných prázdnin. Od jari tohto roku je 
prechádza v  korunách prístupná len pešou túrou. Okolitý areál 
však už onedlho doplní nová panoramatická reštaurácia a kabí-
nová lanovka vedúca z Bachledovej doliny. Práve jej otvorením, 
ktoré je plánované na zimu tohto roku sa z Chodníka korunami 
stromov stane jedna z mála plne bezbariérových atrakcií priateľ-
ských k rodinám s malými deťmi a kočiarmi, či k vozíčkarom. 

	Kežmarská nemocnica upozorňuje na aktuálne chríp-
kové obdobie, ktoré začína takmer vždy v októbri a môže trvať až 
do konca apríla nasledujúceho roka. Chrípka je infekčné ochore-
nie vyvolané vírusom. Často začína zimnicou, triaškou, bolesťami 
hlavy, teplota stúpa na 39 – 40°C. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, 
suchý, dráždivý kašeľ, pocit sucha a  škriabania v  hrdle, nádcha 
nastupuje jeden až dva dni od začiatku ochorenia. Takzvané pre-
chodenie chrípky, zanedbanie liečby, môže mať až fatálne násled-
ky, preto, milí občania, liečbu nepodceňujte.

	Prešovský samosprávny kraj plánuje zrekonštruovať 
mosty v  najhoršom stave. Mosty na  území PSK majú priemer-
ne 50 – 60 rokov. Najstaršie boli vybudované v medzivojnovom 
a  povojnovom období, čomu zodpovedá aj ich technický stav. 
V súčasnosti je na  území kraja 14 mostov vo  veľmi zlom stave, 
teda v 6. stupni. V rámci kežmarského okresu sa bude opravovať 
most v Jezersku, Huncovciach a za obcou Veľká Franková. Opravy 
sa dočká aj most v zlom stave (stupeň 5) v Spišskej Belej. Podľa 
štatistík SÚC PSK je najviac mostov na území krajskej samosprávy 
v počte 671 v 3. stupni, čo znamená dobrý stav. V uspokojivom 
stave, teda vo 4. stupni, je 352 mostov a v zlom stave v 5. stupni 
je ich 52.

	Medzinárodný festival potápačských filmov ponúkol 
fascinujúce zábery spod vodnej hladiny. Po malej filmovej ochut-
návke v  kvetnickom lome nasledoval hlavný chod v  podobe 
štyroch dní prešpikovaných fascinujúcimi zábermi spod vodnej 
hladiny, ktoré začiatkom októbra ponúkol 33. ročník Medziná-
rodného festivalu potápačských filmov. V priestoroch hotela Pie-
ris na Podbanskom si diváci mohli pozrieť 16 súťažných snímok 
a 259 fotografií. Grand Prix si z  tohto ročníka festivalu odniesla 
snímka Divočina pod vodou v  Sudáne (Underwater Wilderness 
Sudan) z dielne maďarského režiséra Balázsa Lernera.

	Najväčší pracovný portál na Slovensku Profesia zor-
ganizoval po druhý raz podujatie Profesia days Košice. Zamest-
návateľom a  uchádzačom o  prácu ponúkol atraktívnu možnosť 
stretnúť sa naživo na jednom mieste, pozhovárať a prezento-
vať sa, získať okamžitú spätnú väzbu. Záujem zamestnávateľov 
aj uchádzačov potvrdzuje, že o informácie z trhu práce je na vý-
chodnom Slovensku veľký záujem. Prevládali ženské uchádzač-
ky. Kým v minulom roku boli na košickom veľtrhu zastúpené obe 
pohlavia viac-menej vyrovnane, tento rok zaujalo podujatie viac 
žien. Tie tvorili 65% návštevníkov. Medzi 5-tisíc uchádzačmi bola 
väčšina do 34 rokov. Najväčšia časť mala vyštudovanú vysokú 

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Prvého októbra spustilo mesto do skúšobnej prevádzky nový autobus 
MHD, ktorý premáva podľa platného cestovného poriadku. Vozový 
park MHD bol už vo veľmi opotrebovanom, až nevyhovujúcom stave, 
nový autobus pribudol po 10 rokoch. Tak nech dobre slúži všetkým ško-
lákom, pracujúcim aj seniorom.  -red-

Prvý októbrový týždeň radnicu navštívili študenti Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera, ktorí sa tu prišli dozvedieť viac o  kompetenciách sa-
mosprávy v rámci svojho vyučovania manažmentu cestovného ruchu. 
Výklad im podal prednosta mestského úradu Karol Gurka a pozdraviť 
ich prišiel aj primátor mesta. -red-

Vo výstavnej sieni Barónka predstavil svoje obrazy neprofesionálny 
výtvarník Emil Farkašovský. Od začiatku svojej tvorby maľuje iba ole-
jom. Často zobrazuje zátišia a  architektonické objekty, ktoré patria 
medzi klenoty Spiša (Spišský hrad, renesančná zvonica v  Spišskej 
Sobote a iné). Zameriava sa aj na prírodné scenérie, kde sa objavujú 
figurálne postavy. Venuje sa aj prírode Spiša, Tatier, Slovenského raja, 
oblasti Dunajca. -vmi-
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Zastávky MHD
Rekonštrukcia a  modernizácia 

10 zastávok mestskej hromadnej 
a  regionálnej dopravy začala už za-
čiatkom októbra a  rekonštruujú sa 
zastávky na hlavných ťahoch na na-
sledujúcich uliciach: dve zastávky pri 
nemocnici v  oboch smeroch (ulica 
Huncovská), zastávku pri Červenom 
kostole v smere na Ľubicu, zastávku 
pri štadióne v smere od Ľubice (obe 
na ulici Jakuba Kraya), dve zastávky 
pri Zlatom bažante v  oboch sme-
roch (ulica Toporcerova), zastávku 
pri Tatraľane v smere do Spišskej Be-
lej (na Michalskej ulici), dve zastávky 
pri mliekarni v oboch smeroch (ulica 
Nad Traťou) a  zastávku na Ľubickej 
ceste. Práce budú ukončené do kon-
ca novembra tohto roku.

18-bytový dom
Práce na Weilburskej ulici č. 2, 4 

pokračujú podľa možností poveter-
nostných podmienok, momentálne 

sa ukončuje druhé nadzemné pod-
lažie a v prípade priaznivého poča-
sia sa bude pokračovať aj v mesiaci 
november a december.

Obnova chodníkov
Práce pokračujú aj na rekon-

štrukciách ciest a  chodníkov. Reali-
zuje sa výmena obrubníkov na ulici 
Severnej, po ukončení daných prác 
sa položí nový asfaltový koberec 

na tejto komunikácii. Začiatkom 
novembra by sa mali začať aj práce 
na výmene obrubníkov na Zochovej 
ulici, pokiaľ budú teploty nad 5°C, 
bude možné aj tu položiť nový asfal-
tový koberec.

Zimný štadión
Zimný štadión bol športovo 

otvorený pre verejnosť 13. októbra 
a  neskôr 22. októbra aj slávnostne 

za účasti predsedu vlády SR Petra 
Pellegriniho. V  rámci stavebných 
prác sa pokračuje v  dobudovaní 
ďalších dvoch veľkých šatní aj so 
sociálnom zázemí – realizujú sa 
omietky, potery, vnútorné inšta-
lácie, vzduchotechnika, obklady, 
dobudované budú ďalšie sprchy 
a  sociálne zariadenia. Okrem toho 
sa dokončujú aj miestnosti pre tré-
nerov a zdravotníkov.

Ostatné práce
Preložka sietí v  priemyselnom 

parku v  Pradiarni by mala byť zre-
alizovaná do konca tohto roka. 
Predpokladaný termín je v priebehu 
novembra. Súťaž na uchádzača už 
prebehla a čaká sa na ukončenie zá-
konnej lehoty na možnosť uzatvo-
renia zmluvy s uchádzačom. V rámci 
týchto prác sa bude realizovať pre-
ložka kanalizácie a  prípojok vody, 
elektrickej energie a osvetlenia.

 Spracovala: Mária Trajčíková

V  čase rekonštrukcie bolo po-
trebné komunikáciu z  hľadiska 
dopravy úplne uzavrieť. Uzávierka 
bola Okresným dopravným in-
špektorátom povolená do 15. ok-
tóbra. Komplexná rekonštrukcia 
bola zameraná na obnovu celej 
konštrukcie vozovky, kompletne 
sa tu vybudovala nová dažďová 
kanalizácia, obnovili sa chodníky 
a  upravilo sa verejné osvetlenie. 
Podtatranská vodárenská spoloč-
nosť vyzvala obyvateľov ulice, aby 
prehodnotili stav svojich vodo-
vodných, prípadne kanalizačných 
prípojok a v čase rekonštrukcie vy-
menili staré vedenia. „Naša spoloč-
nosť prispela k rekonštrukcii cestnej 
komunikácie výmenou vodovodu 
a  tých prípojok, ktoré boli poško-
dené a  vyžadovali už kompletnú 
rekonštrukciu. V meste sú vodovod 
i kanalizácia už historicky staré, boli 
totiž vybudované približne pred 

50 – 60 rokmi, a  preto už bola ich 
výmena nevyhnutná,“ dodal Peter 
Ďuroška, generálny riaditeľ Podtat-
ranskej vodárenskej spoločnosti. Po 
odstránení starého asfaltového ko-
berca plynári skontrolovali aj stav 
plynového potrubia. Juraj Kurtulík, 
konateľ spoločnosti DOSA Slovakia, 
s. r. o., sa poďakoval mestu za súčin-
nosť: „Celkovo bola rekonštrukcia 
naplánovaná na 5 mesiacov, no 
vzhľadom k  ústretovému prístupu 
mesta i policajného zboru sa práce 
na komunikácii nemuseli etapizo-
vať. Cesta sa mohla uzavrieť celá 
naraz a čas prác sa podarilo skrátiť 
na iba 3 mesiace.“

Vedúca Oddelenia územného 
plánu, životného prostredia a  sta-
vebného poriadku, Eva Kelbelová, 
nám priblížila stavebnú stránku 
prestavby: „Rekonštrukcia ulice Tr-
hovište bola pripravovaná v  rámci 
rekonštrukcie Zimného štadióna 

a  bola súčasťou jej stavebného 
povolenia. Vzhľadom na finančné 
možnosti mesta a  aj na stav, ktorý 
nastal po povodni v roku 2010, bola 
rekonštrukcia etapizovaná: Prvá 
etapa – od kruhového objazdu na 
ulici Jakuba Kraya a  na križovatke 
ulíc Tvarožnianska a  Trhovište po 
Okresný súd – bola zrealizovaná už 
v roku 2014.“ Cena stavebných prác 
z prvej etapy bola necelých 176-ti-
síc eur. „Chodníky na ulici Trhovište 
boli prispôsobené existujúcemu 
stavu, a  to tak, aby boli upravené 
aj vjazdy do domov pre autá. Som 
veľmi rada, že sa pri tejto stavbe 
podarilo skĺbiť všetkých účastníkov 
– Podtatranskú vodárenskú spoloč-
nosť, i  našu mestskú príspevkovú 
spoločnosť Verejnoprospešné služ-
by. Dúfam tiež, že táto rekonštruk-
cia aspoň trochu dopomôže k  od-
ľahčeniu dopravy na území mesta,“ 
dodala vedúca oddelenia.

Cestná komunikácia sa vďaka 
rekonštrukcii oproti svojmu pred-
chádzajúcemu stavu rozšírila, jej 
dĺžka je 280 metrov a šírku má 6, na 
niektorých miestach až 7 metrov, čo 
bude slúžiť k zvýšeniu bezpečnosti 
premávky, keďže táto cesta patrí 
k hlavným tepnám v Kežmarku.

Primátor mesta poukázal najmä 
na to, že táto ulica patrila medzi tie 
najhoršie na území mesta: „Povr-
chová vrstva bola už veľmi rozbitá 
a  bolo tu veľa jám, ktoré už boli 
niekoľkokrát opravované a  zalepo-
vané. No aj kanalizácia pod zem-
ským povrchom bola v dezolátnom 
stave. Cesta by teraz mala slúžiť 30 
až 50 rokov, a to bez toho, aby sme 
do toho opäť v  takomto rozsahu 
museli zasahovať. Hlavný problém 
na štátnej ceste I/66 sme síce ešte 
nevyriešili, ale určite dôjde k znač-
nému zlepšeniu a  zníži sa frekven-
cia vzniku kolón na území mesta.“ 
Mesto chce aj naďalej pokračovať 
v  ďalších rekonštrukciách ciest. 
„Suma druhej etapy po vysúťažení 
bola 214 800 eur, čo bolo financo-
vané pomocou úveru Európskej in-
vestičnej banky,“ doplnil primátor. 
Obidve etapy rekonštrukcie ulice 
Trhovište teda stáli viac ako 390-ti-
síc eur. Mária Trajčíková

Otvorenie ulice Trhovište

Kežmarčania sa dočkali, Trhovište je opäť v bežnej dopravnej prevádzke. Práce sa dokonca podarilo 
ukončiť o dva mesiace skôr, ako bolo plánované. Dva dni pred športovým otvorením Zimného štadióna 
sa podarilo otvoriť a opäť spojazdniť aj ulicu, ktorá bola uzatvorená od polovice júla. Vysúťažená suma 
tejto druhej etapy bola na úrovni 214 800 eur s DPH.

Stavebné práce pokračovali aj v októbri

Autor: Ján Kučkovský

spravodajstvo
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Prvého ročníka pomoci iným sa zúčastnilo vyše 300 ľudí. Tí si mohli 
vybrať z viacerých aktivít buď priamo v Kežmarku alebo v blízkom okolí. 
Podľa slov Jany Dzugasovej z Hengstleru, svojich zamestnancov, od pra-
covníkov výroby až po vrcholový manažment, nemuseli špeciálne mo-
tivovať: „Ľuďom sme dali možnosť urobiť niečo pre mesto, obec alebo 
región, v ktorom žijú, zveľadiť ho, pomôcť upraviť, či stretnúť sa s deťmi, 
ktoré nemali do života najlepší štart. Zamestnanci sa na základe našej 
výzvy prihlásili na projekty sami, dokonca prišli s návrhmi ďalších pro-
jektov, kde by bolo treba pomôcť.“ Dobrovoľníci zveľadili v  Kežmarku 
plot, areál i  okolie Nového cintorína, novú farbu dostalo zábradlie na 
lávke pre peších na Sihoti a pomáhali aj v psom útulku. Viacerí zamest-
nanci sa pridali k  čisteniu chodníkov vo Vysokých Tatrách, Pieninách, 
Slovenskom raji či k  čisteniu okolia rybníka Spišská Belá a  miestnych 
cyklistických chodníkov. Dobrovoľníci navštívili aj detský domov v Spiš-
skej Belej a spolu 38 ľudí darovalo najvzácnejšiu tekutinu – krv. Aktivity 
v rámci komunitného dňa sa stretli s pozitívnymi ohlasmi ako zo strany 
zamestnancov, tak aj zo strany tých, ktorým pomohli. 

Do tohto projektu sa zapojilo aj 15 zamestnancov Mestského úradu 
v Kežmarku, ktorí natreli zábradlie lávky pre peších na Juhu. 

 Veronika Michalčíková

školu, podstatnú časť prítomných však tvorili aj ľudia so stredo-
školským vzdelaním a desatina mala základné vzdelanie. Účast-
níci boli motivovaní aj sprievodnými aktivitami, akými boli práve 
inšpiratívni spíkri, vzdelávacie prednášky, testovanie, možnosť 
modelových pohovorov, ale aj súťaže a mnoho ďalšieho. Účast-
níci Profesia days mali  najväčší záujem o prácu v administratíve. 
O túto pracovnú pozíciu je na Slovensku najväčší záujem.

	Obraciame sa na občanov s  ponukou z  nemeckého 
partnerského mesta Weilburg pre predajcov, ktorí by sa chceli 
prezentovať na ich vianočných trhoch v dňoch 14. 12. – 16. 12. 
a 21. 12. – 23. 12., aby sa prihlásili v  kancelárii redakcie Novín 
Kežmarok.

	Začiatkom októbra sa v  Dubnici nad Váhom a  neskôr 
i v Martine konal 46. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky 
v hasičskom športe. Spolu si zasúťažilo 134 účastníkov a 12 druž-
stiev. Družstvo z  Okresného riaditeľstva Hasičského a  záchran-
ného zboru v Kežmarku si vybojovalo krásne tretie miesto. Ha-
siči súťažili v behu s prekážkami či v štafete. Vyskúšali si i výstup 
do štvrtého podlažia cvičnej veže a  sily si zmerali v  kráľovskej 
disciplíne hasičského športu – v požiarnom útoku.

	Základná škola vo Vrbove je jedinou školou v kežmar-
skom okrese, ktorá je zapojená v  projekte Záhrada, ktorá učí. 
Jeho cieľom je vytvoriť prírodné školské záhrady, osadiť v nich 
učebné prvky na vyučovanie bežných predmetov, ale aj prvky, 
ktoré umožnia žiakom relax a zábavu. Zo 66 prihlásených základ-
ných a stredných škôl z celého Slovenska sa do konečného výbe-
ru dostalo 8, medzi nimi aj ZŠ Vrbov. Vďaka úspechu v projekte 
a usilovnej práci žiakov, učiteľov, rodičov i starých rodičov v škol-
skej záhrade vytvorili prvky ako vzorky hornín, potôčik, počíta-
dlo, zvieratník a iné, ktoré žiaci využijú vo vyučovacom procese, 
ale aj na oddych a zábavu. 

	Novorodenci v kežmarskej nemocnici dostali háčkova-
né chobotničky. Filozofia vkladania týchto hračiek novoroden-
com do postieľok a inkubátorov pochádza z Dánska, kde lekári 
zistili, že pomohli deťom mať pravidelnejší tep, lepšie dýchali, 
mali vyššiu hladinu kyslíka v krvi a celkovo sú pokojnejšie. Ten-
to zaujímavý projekt sa rozšíril po celej Európe a realizuje sa aj 
vo viacerých nemocniciach na Slovensku. Na prvý pohľad neob-
vyklé hračky sú vyrobené zo 100-percentnej bavlny, vyplnené 
antialergickým dutým vláknom, čím je zabezpečená ich hygie-
nická bezchybnosť. Háčkujú ich dobrovoľníci na celom Sloven-
sku. Kežmarská nemocnica plánuje zapojiť do projektu háčko-
vania chobotničiek dobrovoľníkov, a  to hlavne z  radov členov 
klubu dôchodcov a zariadenia pre seniorov. Cieľom projektu je 
vyplniť seniorom voľnočasové aktivity, dodať im pocit potreb-
nosti a  následne umožniť novorodencom kvalitný a  bezpečný 
štart do života. 

	Horská záchranná služba bola minulý mesiac privolaná 
k  viacerým prípadom. O  pomoc ju požiadali dve slovenské tu-
ristky, ktoré počas zostupu zo Slavkovského štítu zišli z turisticky 
značeného chodníka a nevedeli sa vrátiť. Záchranári tiež zasaho-
vali v doline Kežmarskej Bielej vody pri vážnom poranení ruky 
turistky z Poľska. 

V skratke

 pokračovanie na str. 26

Pomohli tým, ktorí to potrebujú

Zamestnanci spoločnosti Hengstler spoločný-
mi silami zveľadili verejné miesta v  Kežmarku 
i v jeho okolí. Zapojili sa do projektu Deň pomo-
ci komunite, ktorý predstavuje formu sociálnej 
zodpovednosti a pomoci tým, ktorí to potrebujú.

V  priestoroch Strednej odbor-
nej školy na Garbiarskej ulici sa 
konal ďalší ročník odberu krvi 
s  názvom Kvapka krvi. Za jede-
násť rokov darovalo 1 300 ľudí až 
540 litrov tejto vzácnej tekutiny. 
„O odber je každoročne záujem. 
Veľa študentov je prvodarcov 
a  veríme, že pre nich sa stane 
celoživotnou túžbou, pomáhať 
aj takouto formou,“ povedala 
riaditeľka školy Marta Sabolová. 
V  tradícii Kvapka krvi chce riadi-
teľka pokračovať aj v budúcnosti. 
 -vmi-
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V  rámci prestavby dôjde k  za-
vedeniu novej elektroinštalácie 
a vnútornej kanalizácie, vymenia sa 
obklady a  dlažby v  sociálnych za-
riadeniach, kde budú vybudované 
nové toalety s rozšíreným bezbarié-
rovým vstupom a zakúpia sa celkom 
nové sanitárne zariadenia. Súčasťou 
obmeny by mali byť taktiež nová 
podlaha, steny, podhľady, osvet-
lenie a  výmena všetkých dverí na 
chodbe. Rekonštrukcia by mala byť 

ukončená do konca októbra tohto 
roku. 

„Vďaka modernizácii za viac ako 
75-tisíc eur sa pacienti môžu tešiť 
na celkom nové sociálne zariade-
nia s  rozšírenými bezbariérovými 
vstupmi, čím získajú väčší komfort, 
a  zdravotnícky personál zlepšené 
pracovné podmienky,“ uviedol riadi-
teľ nemocnice Viktor Halíř.

„Vymenené budú tiež vstupné 
dvere na centrálnych operačných sá-

lach, pôrodnici a vstupe do nemoc-
nice z  interného oddelenia. Všetky 
tieto opravy a  výmeny znamenajú 
pre našu nemocnicu väčšiu spokoj-
nosť pre našich pacientov,“ dodal 
riaditeľ nemocnice s  tým, že počas 
modernizácie nebude zdravotná 
starostlivosť žiadnym zásadným 
spôsobom redukovaná. 

Súčasne v  nemocnici prebieha-
jú rekonštrukčné práce v  dlhodobo 
nevyužívaných priestoroch operač-

ných sál, ktoré budú slúžiť pre účely 
laboratórnych vyšetrovacích metód, 
konkrétne biochemicko-hematolo-
gické laboratórium. Týmto sa zvýši 
dostupnosť a urýchli sa čas čakania 
na výsledky vyšetrení, čím bude za-
bezpečený väčší komfort pre zdra-
votníckych pracovníkov, a  hlavne 
rýchlejšia diagnostika pre pacientov. 
V neposlednom rade sa očakáva zní-
ženie nákladov na logistiku pri pre-
prave biologického materiálu.

Kežmarská nemocnica zabez-
pečuje zdravotnú starostlivosť pre 
spádovú oblasť s  viac ako 74-tisíc 
obyvateľmi. Alžbeta Sivá,

 tlačová hovorkyňa nemocnice

Farma nosníc patrí spoločnosti 
Hydina Holding Liptovský Mikuláš, 
ktorá svoju novodobú prevádzku 
v  Kežmarku začala v  roku 2014. Od 
tohto roku spoločnosť investovala 
do rozsiahlej modernizácie, výstav-
by nových hál a  nových klietkových 
technológií viac ako 5,5 milióna eur. 
V súčasnosti má 220-tisíc kusov nos-
níc a ročne vyprodukuje 60 miliónov 
vajec. Vďaka podpore ministerstva 
pôdohospodárstva, prostredníctvom 
Programu rozvoja vidieka, sa poda-
rilo farmu vybaviť najmodernejšími 
technológiami. Jednou z  najväčších 
investícií na farme je vybudovanie 
haly triediarne a inštalácia vysoko-
rýchlostnej triedičky čerstvých sle-
pačích vajec so zabudovaným zaria-
dením na UV dezinfekciu. „Špičková 
linka dokáže nielen perfektne vytrie-
diť čerstvo vyprodukované vajcia, ale 
ich aj UV žiarením vydenzifikovať tak, 
aby zákazník vedel, že neobsahujú 
žiadne baktérie a  mikroorganizmy,“ 
povedal Milan Lapšanský, gene-
rálny riaditeľ sekcie potravinárstva 
a  obchodu ministerstva pôdohos-
podárstva. To, že slovenské vajcia sú 
skutočne kvalitné, majú zaručiť aj 
pravidelné kontroly Štátnej veterinár-
nej a potravinovej správy, ktoré sú na 
Slovensku až osemkrát prísnejšie ako 

kdekoľvek v Európe. Vďaka nim sa od-
halil i vlaňajší medzinárodný potravi-
nový škandál s fipronilovými vajcami. 

Okrem klasických chovov sliepok 
sa farma zameriava aj na alternatív-
ny spôsob produkcie vajec v  mo-
derných technológiách voliérového 
podstielkového chovu. Investícia do 
modernizácie zariadení má v budúc-
nosti zvýšiť produkciu vajec aj z tohto 
chovu. „Začínali sme s produkciou 
120-tisíc kusov nosníc, momentál-
ne je ich počet 220-tisíc. Investovali 
sme do voliérových podstielkových 

chovov, do podstielkových vajec, čo 
predstavuje 15 percent našej produk-
cie. Máme ambíciu znova investovať 
a postupne zvýšiť toto číslo aspoň na 
40 percent,“ priblížila plány spoloč-
nosti jej konateľka Anna Hrnčiarová 
Turčiaková. Investícia do farmy pri-
niesla tiež vznik nových pracovných 
miest. V  roku 2014 tu pracovalo 18 
ľudí, v  súčasnosti spoločnosť evidu-
je viac ako 50 zamestnancov. „Vítam 
túto investíciu v  našom regióne 
nielen z  pohľadu pracovných síl, ale 
aj z  pohľadu kvality a  povznesenia 

regiónu,“ povedal primátor mesta 
Kežmarok. 

Pri kúpe vajec prihliadajú zákaz-
níci nielen na ich kvalitu, ale taktiež 
na cenu. Riaditeľ Únie hydinárov 
Slovenska, Daniel Molnár vyzval 
spotrebiteľov, aby kupovali sloven-
ské vajcia a  zároveň ich upozornil, 
aby dobre zvážili kúpu zahraničných 
vajec s  nízkou cenou. „Vajcia, ktoré 
pochádzajú zo Slovenska sú čerstvé, 
neprecestovali polovicu Európy. Pri 
zahraničných vajciach je predpoklad, 
že minimálne jeden či dva týždne ži-
votnosti majú za sebou. Veľakrát ide 
o  staré vajcia, ktoré musí zákazník 
ihneď spotrebovať. Pri nízkej cene si 
treba všimnúť práve krajinu pôvodu, 
ktorá je vyrazená na každom vajíčku,“ 
uviedol Molnár a dodal, že slovenské 
vajcia majú značku SK. Nákup vý-
robkov od slovenských producentov 
podporuje aj ministerka pôdohospo-
dárska a  rozvoja vidieka SR Gabriela 
Matečná. „Spustili sme sériu systé-
mových opatrení na zvrátenie dlho-
dobého poklesu živočíšnej výroby. 
Či už je to zelená nafta, rizikový ale-
bo marketingový fond. Zároveň sme 
pripravili zákon o poctivých vzťahoch 
v obchode s potravinami, čo prinesie 
férovejšie a vyváženejšie obchodova-
nie,“ konštatovala Matečná. Spomína-
ný zákon, ktorý podporí slovenských 
prvovýrobcov, bude platný od 1. ja-
nuára budúceho roku.

 Veronika Michalčíková

Ministerstvo podporilo produkciu slovenských vajec

Kežmarská Farma nosníc zásobuje vajíčkami obchody po celom Slovensku.

Kežmarská nemocnica začala s rekonštrukčnými prácami

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., člen skupiny Agel, začala s rekonštrukciou hlav-
ného vstupu a prízemia nemocnice. Nachádzajú sa tam ambulancie chirurgická, traumatologická, detská 
neurologická, USG ambulancia a  tiež ambulantná pohotovostná služba pre deti a  dorast. Prebiehajúce 
rekonštrukčné práce nebudú mať vplyv na dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Farmu nosníc v Kežmarku navštívil zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Milan Lapšanský. V októbri totiž firma uviedla do skúšobnej prevádzky modernú, veľkokapacitnú trie-
dičku vajec a finančné prostriedky na jej spustenie získala aj od vlády.
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komunálne voľby 2018

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby primá-
tora mesta sú toto volebné obdobie: 
1. Ján Ferenčák, PhDr., Mgr., SMER – SD, SNS, 

MOST – HÍD
2. Zdena Patakyová, Ing., nezávislá kandidát-

ka

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
10. mája schválilo vytvorenie troch volebných 
obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
v roku 2018 v meste Kežmarok. Volebné miest-
nosti budú nasledovné: 

Volebný obvod č. 1 – Sever: 
Okrsok č. 1 – ZŠ Nižná brána 8:
Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad tra-
ťou, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, 
Strelnica, Tehelňa, Továrenská;
Okrsok č. 2 – ZŠ Nižná brána 8:
Hradný vrch, Pod lesom, Severná;
Okrsok č. 3 – Domov mládeže, ul. Garbiarska 1:
Garbiarska, Možiarska, Nižná brána;
Okrsok č. 4 – Mestské kultúrne stredisko, ul. 
Starý trh 46:
Fraňa Kráľa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, 
Kostolné námestie, Nová, Priekopa, Slavkovská, 
Starý trh, Trhovište.

Počet poslancov Mestského zastupiteľstva 
v  Kežmarku na volebné obdobie 2018 – 2022 
zostáva nezmenený – v  počte 15 poslancov 
s rozdelením do obvodov takto:

Vo volebnom obvode č. 1 je počet volených 
poslancov 4 a  krúžkovať môžete z  týchto kan-
didátov (z priestorového hľadiska uvádzame iba 
meno a  priezvisko kandidátov a  názov politic-
kej strany, informácie v plnom znení nájdete na 
mestskej webovej stránke):
1. Jaroslav Bonk, Ing., SNS
2. Janka Gombošová, Mgr., KDH
3. Pavol Ištok, Mgr., Bc., SPOLU – OD
4. Ondrej Jankura, Mgr., SMER – SD
5. Ľuboslav Kovalský, Mgr., nezávislý kandidát
6. Katarína Markovičová, STRANA MODERNÉ-

HO SLOVENSKA (SMS)
7. Andrej Pataky, JUDr., nezávislý kandidát
8. Zdena Patakyová, Ing., nezávislá kandidát-

ka
9. Miroslav Perignáth, Ing., KDH
10. Vladimír Škára, Ing., SAS, NOVA, OĽANO, 

SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
11. Juraj Švedlár, SMER – SD
12. Milan Valenčík, MOST - HÍD
13. Andrej Zreľak, PhDr., nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 2 – Stred:
Okrsok č. 5 – Hotelová akadémia,
ul. Dr. Alexandra 29:
Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, 
Hviezdoslavova, Mesto Kežmarok, Kušnierska 
brána, Toporcerova, Tvarožnianska; 
Okrsok č. 6 – ZŠ Dr. D. Fischera 2:
D. Frölicha, J. Jesenského, J. Záborského, Kamen-
ná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, 
Ľubická cesta, P. J. Šafárika, Rázusova, S. Tomáši-
ka, Štúrova, Zochova;
Okrsok č. 7 – Klub dôchodcov, ul. Martina Lá-
nyiho 3:
Cintorínska, Huncovská, M. Lányiho, Nábrežná, 
Sihoť, Vyšný Mlyn, Záhradná;
Okrsok č. 8 – ZŠ Dr. D. Fischera 2:
Dr. D. Fischera, Gaštanová, Gen. Štefánika
 J. Chalúpku, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská.

Vo volebnom obvode č. 2 je počet volených 
poslancov 5 a  krúžkovať môžete z  týchto kan-
didátov:
1. Eleonóra Baráthová, PhDr., SAS, NOVA,
 OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
2. Janka Gantnerová, Ing., SMER – SD
3. Karol Gurka, Ing., SMER – SD
4. Ján Holova, KDH
5. Pavol Kopecký, Ing., Kotleba – ĽSNS
6. Jaroslav Maitner, Mgr., nezávislý kandidát
7. Miroslava Müncnerová, nezávislá
 kandidátka
8. Martin Noga, SAS, NOVA, OĽANO,
 SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
9. Marta Sabolová, PhDr., nezávislá
 kandidátka
10. Dominik Suchanovský, nezávislý kandidát
11. Jaroslav Vaľo, PaedDr., SPOLU – OD
12. Anton Volák, SAS, NOVA, OĽANO,
 SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA

Volebný obvod č. 3 – Juh: 
Okrsok č. 9 – ZŠ sv. Kríža, Petržalská 21:
Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská;
Okrsok č. 10 – ZŠ sv. Kríža, Petržalská 21:
Lanškrounská;
Okrsok č. 11 – MŠ K. Kuzmányho 41:
Ivana Stodolu, K. Kuzmányho, Obrancov mieru, 
Suchá hora;
Okrsok č. 12 – ZŠ sv. Kríža, Petržalská 21:
Južná, Petržalská.

Vo volebnom obvode č. 3 je počet volených 
poslancov 6 a  krúžkovať môžete z  týchto kan-
didátov:
1. Milan Gacík, PhDr., SMER – SD
2. Veronika Havírová, Ing., SNS

3. Marek Hovaňák, Bc., nezávislý kandidát
4. Jozef Juhász, nezávislý kandidát
5. Ivan Kotora, RNDr., SPOLU – OD
6. Jozef Kuboši, Mgr., SAS, NOVA, OĽANO,
 SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
7. Eleonóra Levická, Ing., KDH
8. Zuzana Luptáková, Bc., SNS 
9. Jana Majorová Garstková, Mgr., SAS, NOVA, 

OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
10. Jozef Matia, Mgr., Bc., nezávislý kandidát
11. Iveta Pavlíková, Mgr., nezávislá kandidátka
12. Matúš Polák, Ing., SAS, NOVA, OĽANO,
 SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
13. Richard Rožár, MOST - HÍD
14. Tomáš Šimoňák, Mgr., KDH
15. Vojtech Wagner, Ing., nezávislý kandidát

Postup pri voľbách
Volič môže voliť len v  obci svojho trvalého 

pobytu vo volebnom okrsku, v  ktorého zozna-
me voličov je zapísaný. Nie je možné voliť zo 
zahraničia, ani z iného mesta na Slovensku. Volič 
je povinný po príchode do volebnej miestnosti 
preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totož-
nosť predložením platného občianskeho preu-
kazu alebo dokladu o  pobyte pre cudzinca, nie 
je možné sa preukázať pasom alebo vodičským 
preukazom.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov 
obecného (mestského alebo miestneho) zastupi-
teľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko po-
radových čísiel kandidátov, koľko poslancov má 
byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce 
(primátora mesta alebo starostu mestskej časti) 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedné-
ho kandidáta.

V  osobitnom priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden 
hlasovací lístok pre voľby do obecného (mest-
ského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre 
voľby starostu obce (primátora mesta).

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo ne-
správne upravené hlasovacie lístky do zapeča-
tenej schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak 
sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude ulože-
ná pokuta 33 eur.

Volebné plagáty v  rámci predvolebnej kam-
pane možno na území mesta umiestňovať iba na 
zriadené vyhradené plochy, a  to nasledovne: na 
informačné tabule na ul. Hlavné námestie a  na 
ul. Dr. Alexandra. Každej kandidujúcej politickej 
strane, koalícii, resp. nezávislým kandidátom 
bude vyhradená plocha na mestskom informač-
nom stojane pri dodržaní zásady rovnosti, čísla sú 
pridelené podľa zoznamu zaregistrovaných kan-
didátov na primátora mesta a  zaregistrovaných 
kandidátov do Mestského zastupiteľstva. Ak títo 
nevyužijú svoje právo na umiestnenie volebného 
plagátu, ostane určené miesto pre kandidujúci 
subjekt prázdne.

 Spracovala: Mária Trajčíková

Poďte voliť

O voľbách sme vás informovali už v predchádzajúcom vydaní. Pre aktuálnosť 
článku ho opakujeme. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 
10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h. Chceme vás preto povzbudiť, aby ste prišli 
a využili svoje ústavné právo a zapojili sa tak do diania a smerovania nášho mesta. 
V nasledujúcom článku nájdete najdôležitejšie údaje a fakty, ktoré sa volieb týkajú.
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Nový závod sa bude zameriavať na vý-
robu automobilových a náhradných dielov 
a okrem toho v Kežmarku vznikne aj inži-

nierske centrum a  centrum na náhradné 
diely. Investícia spoločnosti má dosiahnuť 
v  horizonte šiestich rokov až 51 miliónov 

eur. Investičnú pomoc vo výške takmer 
15 miliónov eur schválila vláda už v  júli. 
S  výstavbou závodu plánujú začať na jar 
budúceho roka a spoločnosť chce odštar-
tovať svoju produkciu už koncom budúce-
ho roku. 

Z celkového počtu 504 nových pracov-
ných miest bude 115 práve v oblasti výsku-
mu a vývoja. Výber nových zamestnancov 
a  ich nábor prebieha už v  týchto dňoch. 
Prvých 30 budúcich zamestnancov chce 
Mubea nájsť do konca roka, ktorí sa zaško-
lia v  Českej republike. „Z  hľadiska úrovne 
vzdelania našich budúcich zamestnancov 
hľadáme najmä ľudí so strojárskym zame-
raním, a  to strojných inžinierov, strojných 
stredoškolsky vzdelaných mladých ľudí 
alebo učňov. No nebránime sa ani rekva-
lifikačnému programu, v  ktorom si nádej-
ných zamestnancov prekvalifikujeme na 
našu špecifickú výrobu,“ prezradil konateľ 
slovenskej dcérskej spoločnosti Mubea Au-
tomotive Slovakia, s.r.o., Miroslav Mikula. 

Spoločnosť Mubea je jedným zo sveto-
vých lídrov vo výrobe vysoko výkonných 
pružín a ďalších produktov pre automobi-
lový priemysel.

 
 Spracovala: Mária Trajčíková

Koncom októbra bola podpísaná zmluva o  odpredaji po-
zemkov medzi mestom Kežmarok a  nemeckou spoločnos-
ťou Mubea Engineering AG, ktorá v meste postupne vytvorí 
vyše 500 pracovných miest v Priemyselnej zóne Pradiareň.

Spoločnosť Mubea podpísala zmluvu s mestom Kežmarok

Podobný závod vyrastie budúci rok aj v Kežmarku.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva pred 
novembrovými komunálnymi voľbami sa ko-
nalo 18. októbra a trvalo necelé tri hodiny. 

Na úvod zasadnutia primátor mesta oboz-
námil prítomných poslancov o pracovných 
cestách a  tiež zhodnotil podujatia a  aktivity 
v  meste, ktoré sa konali od posledného sep-
tembrového stretnutia. 

Na októbrovom zasadnutí bol poslancom 
predložený návrh na zmenu rozpočtu Mesta 
Kežmarok pre rok 2018. O navýšenie bežného 
príspevku požiadalo Mestské kultúrne stre-
disko a  Verejnoprospešné služby mesta Kež-
marok. Poslanci schválili navýšenie príspevku 
obom príspevkovým organizáciám. Ďalším bo-
dom programu bolo delegovanie poslancov 
zastupiteľstva do komisie pre vyhodnotenie 
súťažných návrhov na odpredaj pozemku na 
sídlisku Juh. Poslanci si zvolili štyroch zástup-
cov: Perignátha, Holovu, Škáru a Poláka. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj spolu-
financovanie a predloženie žiadosti o  nená-
vratný finančný príspevok na projekt Wifi pre 

Kežmarok. Zo zdrojov Európskej únie plánuje 
mesto vybudovať bezplatné Wifi pripojenie 
pre občanov a  návštevníkov mesta prostred-
níctvom bezdrôtových prístupových bodov 
na verejných priestranstvách. Výška maxi-
málneho celkového spolufinancovania mesta 
na tomto projekte predstavuje sumu 750 eur 
z celkových oprávnených výdavkov. 

Poslanci odsúhlasili aj odpredaj časti po-
zemku spoločnosti Mubea Automotive Slova-
kia, s.r.o. Tá plánuje vybudovať nový európsky 
výrobný závod v Priemyselnej zóne Pradiareň, 
ktorej súčasťou je aj predmetný pozemok. Vý-
stavbou závodu dôjde k plánovanému vytvo-
reniu nových pracovných miest, a tým k zníže-
niu nezamestnanosti v meste i v regióne, čo je 
v  súlade so schváleným Akčným plánom roz-
voja okresu Kežmarok. 

Viaceré body programu sa týkali prenájmu 
nebytových priestorov v Kežmarku. Poslanci 
odsúhlasili prenájom nebytových priestorov 
v objekte Základnej školy Dr. Daniela Fischera 
pre žiadateľa, ktorý poskytuje stomatologické 

služby a v nových nebytových priestoroch plá-
nuje tieto služby v odbore zubného lekárstva 
rozšíriť. Jedným z bodov programu bol aj pre-
nájom nebytových priestorov v objekte Barón-
ka pre Podnikateľský klub Spiša. Ten plánuje 
priestory využiť na stretávanie členov i odbor-
nej verejnosti pri diskusiách, ktorých cieľom je 
zabezpečiť rea lizáciu činnosti klubu a rozvoja 
Spiša. Zároveň by mali predmetné priestory 
slúžiť ako kaviareň pre študentov a učiteľov 
Vysokej školy ekonómie a  manažmentu ve-
rejnej správy v  Bratislave, prístupná bude 
aj verejnosti. V záverečných bodoch programu 
sa poslanci zaoberali predovšetkým nájmami 
bytov v  bytových domoch na uliciach Lan-
škrounská, Weilburská a Košická. 

Komunálne voľby sa uskutočnia 10. no-
vembra. Najbližšie zasadnutie mestského za-
stupiteľstva v  novej zostave je naplánované 
na 13. decembra. Využite svoje právo zvoliť si 
zástupcu aj v kežmarskom mestskom zastupi-
teľstve. 

 Veronika Michalčíková

Posledné rokovanie mestského zastupiteľstva
pred komunálnymi voľbami

Ilustračná fotografia
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28. októbra sme si pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR
Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

spravodajstvo

Prvý krok k  vysokoškolskému štúdiu 
v  Kežmarku spečatili podpisom memoran-
da primátor mesta a  rektorka súkromnej 
VŠEMvs v  Bratislave Viera Cibáková v  de-
cembri minulého roku. Koncom mája vznik-
lo v  priestoroch Barónky miesto prvého 
kontaktu pre celý podtatranský región, kto-
rého úlohou je poskytovať administratívnu 
podporu a  pomoc študentom, konzultácie 
k  študijným programom a  seminárnym či 
záverečným prácam. Zriadením kontaktné-
ho miesta bratislavskej vysokej školy v Kež-
marku chce mesto zabezpečiť záujemcom 
o  štúdium potrebné vzdelanie, a  zároveň 
chce zabrániť ich odlivu do iných regiónov 
a miest, v ktorých by sa väčšina z nich natr-
valo usadila. „Tešíme sa, že v našom meste 
môžeme poskytnúť také vzdelanie, ktoré je 
potrebné pre rozvoj celého regiónu. Chce-
me nadviazať aj na históriu školstva v Kež-
marku, konkrétne na lýceum, ktoré bolo 
v istom čase vysokou školou a študovali tu 
významné osobnosti,“ povedal primátor. 

Na vysokú školu v Kežmarku sa v tomto 
roku prihlásilo viac ako 40 študentov. „Veľmi 
nás teší záujem o  štúdium na našej škole. 
V  novom regióne nazbierať toľko záujem-
cov pre jeden študijný odbor je malý zázrak. 
Nepodarilo by sa to bez podpory mesta, 
bez mravenčej práce našich partnerov a ko-
legov, ktorí dokázali vysvetliť ľuďom, že 
štúdium na vysokej škole môže byť pre nich 
v  budúcnosti veľmi prospešné,“ povedal 
kvestor VŠEMvs Ľuboš Cibák, ktorý je zod-
povedný za hospodársky a administratívny 
chod vysokej školy. Výučba na tejto škole 
je organizovaná kombináciou prezenčnej 
a dištančnej formy štúdia. V mieste prvého 
kontaktu dostane študent od pedagóga zá-
kladné informácie o  všetkých predmetoch 
a kurzoch, ktoré treba absolvovať. Najväčšiu 
časť štúdia tvorí výučbový portál, prostred-
níctvom ktorého dostáva študent podklady 
k štúdiu, zadania k prácam a v stanovenom 
čase musí odovzdávať výsledky svojej práce 
do tohto portálu. „Nutnosť vycestovať do 

školy v  Bratislave je minimálna. Držíme sa 
kréda, že študent nemusí chodiť za školou, 
škola príde za ním,“ priblížil kvestor Cibák 
a  následne dodal: „Veríme, že sa nám po-
darí v meste zapustiť korene vysokej školy, 
ktorá bude fungovať v prospech študentov 
i v prospech celého regiónu.“ 

Záujemcovia o  štúdium manažmentu 
malého a  stredného podnikania sa môžu 
prihlasovať aj počas semestra, pričom časť 
zmeškanej výučby si budú musieť doštu-
dovať samostatne. Výška školného pre ba-
kalárske štúdium je 1  100 eur za celý aka-
demický rok. Školné sa dá uhradiť viacerými 
spôsobmi.  

 Veronika Michalčíková

Študentom začal nový akademický rok
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Roztržka v rodine 
Tretieho septembra o  20.55 h na linku 

159 anonymne zavolala pani, ktorá videla 
ako sa partia ľudí snaží nasilu vtiahnuť mla-
dú slečnu do vozidla. Slečna vraj strašne kričí 
a  oznamovateľka sa bojí ísť bližšie. Vyslaná 
hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná 
o občanov z obce Rakúsy. Doma došlo k roz-
tržke, mladá slečna ušla a rodina sa ju snažila 
dostať späť domov. Po príchode hliadky sa 
situácia upokojila. Rodina odišla do miesta 
svojho pobytu. 

Zmohol ho alkohol 
Nasledujúci deň o  19.18 h sme na linke 

159 prijali oznámenie, že na ulici Starý trh 
na parkovisku pri odstavenom vozidle sa 
nachádza ležiaca osoba. Hliadka na mieste 
zistila, že osoba je zjavne pod vplyvom al-
koholu, ťažko sa jej dýcha a  problematicky 
sa s  ňou komunikuje. Osoba nevládala stáť 
ani chodiť. Z  dôvodu možného ohrozenia 
zdravia bola na miesto privolaná RZP, ktorá si 

danú osobu prevzala do svojej starostlivosti. 

Stratená peňaženka
Ôsmeho septembra o 10.15 h prišla osob-

ne na mestskú políciu pani, ktorá nahlásila 
stratu peňaženky s dokladmi a hotovosťou. 
Menovaná uviedla, že bola na verejných toa-
letách, tam platila a potom peňaženku odlo-
žila do kabelky. Následne v  predajni zistila, 
že nemá peňaženku. Pani si nebola istá, či jej 
vec bola odcudzená, či ju stratila, alebo za-
budla. Následne o 10.25 h sme na linke pri-
jali oznam od zamestnanca verejných toaliet 
o  náleze peňaženky. Pani odišla na miesto 
a  následne nahlásila na mestskú políciu, že 
sa naozaj jednalo o jej peňaženku, ktorá bola 
nájdená a  vrátená s  dokladmi aj finančnou 
hotovosťou. 

Kontajner 
16. septembra o 22.50 h bol na kamero-

vom systéme zaznamenaný pohyb okolo 
kontajnerov na ulici Karola Kuzmányho. Vys-

laná hliadka na mieste našla skupinku z blíz-
kej obce. Neporiadok okolo kontajnerov 
upratali a  boli odoslaní do miesta trvalého 
pobytu. 

Piknik na lavičkách 
19. septembra o 20.15 h hliadka Mestskej 

polície našla pri Červenom evanjelickom 
kostole skupinu ľudí bez domova. Na lavič-
kách si urobili „piknik“ a správali sa hlučne. 
Neporiadok, ktorý v okolí spôsobili, násled-
ne upratali a z miesta odišli. 

Pobehujúce psíky 
Aj v  priebehu mesiaca september na 

mestskú políciu občania nahlásili pohyb voľ-
ne sa pobehujúcich zvierat – psov. V tomto 
mesiaci hliadky úspešne odchytili a  násled-
ne do útulku umiestnili 9 psov. Ak je psík 
čipovaný, hliadka čítačkou čip zvieraťa načí-
ta a  následne sa snaží kontaktovať majiteľa 
zvieraťa, ktorý si ho môže prevziať v útulku. 

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Vysoká škola ekonómie a  manažmentu verejnej správy 
v Bratislave privítala v kontaktnom mieste v Kežmarku svo-
jich prvých študentov. Budúci malí i strední podnikatelia sa 
budú vzdelávať doma a bratislavskú vysokú školu navštívia 
podľa potreby. Podstatnú časť štúdia totiž absolvujú cez di-
gitálne technológie.

Kontaktné miesto VŠEMvs nájdete v priesto-
roch Barónky.
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To, čo chceli počuť, mal byť mohutný hlas 
zvonu. Zvonili však len zlaté florény v  mešci 
staviteľa Ulricha. Vytúžený zvon ešte nik neu-
lial, zato uliať si niečo zo zlatiek znelo nanaj-
výš lákavo nejednému Kežmarčanovi... Vedel 
o tom svoje aj kamenár Hans, ktorý sa podieľal 
na výstavbe Zlatej veže.

Reč je o  renesančnej kampanili, ktorá sa 
mala stať najkrajšou na Spiši. Kežmarok sa už 
pýšil veľkolepým Kostolom sv. Kríža a nadišiel 
čas pristaviť aj zvonicu. Tá nemala byť hocijaká, 
ale priam dychberúca! Staviteľ Ulrich a kame-
nársky majster Hans stáli pred neľahkou úlo-
hou.

Plán bol jasný. Novú zvonicu postavia 
z  pevného kameňa na starších základoch. 
Jedinečnou sa stane vďaka výzdobe volanej 
sgrafito. Táto technika vyškrabávanej omietky 
vznikla v Taliansku a do Kežmarku prišla z Ne-
mecka spolu s Lutherovým učením. A aby toho 
nebolo málo, všetky cifrovačky na fasáde budú 
vykladané pravým zlatom!

A tak sa aj stalo. Osemnásť metrov vysoká 
zvonica nepripomínala obrannú vežu v múre, 
ale skôr jagajúcu sa klenotnicu. Zlaté kveti-

nové ornamenty i  na seba hľadiace delfíny 
odrážali krásu slnka. Na celom Spiši, ba ani 
v  blízkom Poľsku, nemala zvonica páru, hoc 
sa nejedno mesto nechalo inšpirovať kežmar-
skou pri výstavbe tej svojej.

Dnes už zlato zvonicu neskrášľuje. Niečo 
zničili požiare a  určite sa časť zlatej výzdoby 

prilepila na prsty ziskuchtivcom. A  čo ešte 
o  tejto výnimočnej stavbe vieme? Zvonica 
stála už v  roku 1525, z  ktorého pochádza aj 
najstarší zvon. Dochovaný latinský nápis sa 
odvoláva na 18. september 1591, keď zvonicu 
skrášľoval umelec s  iniciálami H. B. Zvláštnos-
ťou sú aj zvukové arkády, ktoré sú na juhu a se-
vere trojité a na východe dvojité. Zo západnej 
strany sa do veže ťahali zvony a následne bol 
otvor zamurovaný. Hádam preto, aby zvonenie 
prílišne nevyrušovalo obyvateľov Starého trhu.

A  čo dodať na záver? Hlboko v  kostiach 
cítim, že pokiaľ sa len nepatrne začneme za-
ujímať o poklady svojho mesta, okamžite naň 
zač neme byť hrdí. A  to je presne to, čo nám 
ešte chýba. Viac hrdosti a túžba rozprávať na-
príklad aj o Zlatej veži, ktorú je možné obdivo-
vať dodnes. Na začiatok postačí, ak si zapamä-
táme túto vetu:

Zlatá veža v  Kežmarku je najkrajšou re-
nesančnou zvonicou na Spiši, ktorú niekedy 
zdobilo pravé zlato.

 Jaroslav Šleboda – JADRO
 Nabudúce si povieme o Rómeovi a Júlii 

 z Kežmarku

Zlatá veža v Kežmarku

Staršia a stredná kežmarská generácia by okamžite pozna-
la jeho meno: Juraj Lányi. Bol živou encyklopédiou a  tieto 
znalosti vyžadoval aj od študentov. Lenže študenti sú rôz-
ni – jedných zaujímajú jazyky, druhých matematika, tretích 
zemepis... Jedno je však faktom: všetci sa museli učiť, lepšie 
povedané drieť, a mnohé veci ovládajú dodnes.

Juraj Lányi sa narodil pred 100 rokmi – 6. 
augusta 1918 v Levoči v rodine stredoškolské-
ho profesora. Ľudovú školu skončil v  rodnom 
meste a  tu v školskom roku 1928/29 nastúpil 
na Nemecké štátne reformné reálne gymná-
zium. Škola však v  roku 1936 zanikla a  po-
dobné gymnázium bolo vo Frývaldove (dnes 
Jeseník), kam musel Lányi prestúpiť, a tu v roku 
1937 maturoval. V tom istom roku začal v Pra-
he na Nemeckej univerzite študovať jazyk ne-
mecký a  maďarský, po rozpade Českosloven-
skej republiky prešiel v školskom roku 1938/39 
na Slovenskú univerzitu do Bratislavy, ktorú 
absolvoval v roku 1941 a 31. januára 1942 bol 
promovaný za doktora filozofie. 

V roku 1946 prišiel učiť na kežmarské gym-
názium (rod menom Lányi bol v  Kežmarku 
známy približne 400 rokov), v roku 1948 šiel na 
Strednú školu chlapčenskú, pravdepodobne 

v rokoch 1953 – 1956 učil na Pedagogickej ško-
le a v roku 1956 sa vrátil na bývalé gymnázium 
– Jedenásťročnú strednú školu, kde učil do 
septembra 1978. Vyučoval dejepis (tento od-
bor vyštudoval dodatočne), nemčinu, zeme-
pis, prírodopis, psychológiu, občiansku náuku, 
občiansku výchovu, logiku, dokonca aj telesnú 
výchovu. Niekoľko desaťročí bol v  Kežmarku 
jediným doktorom filozofie. Nepoznal u žiakov 
protekciu, bolo mu jedno, či je otec študen-
ta robotník alebo komunistický funkcio nár, 
z čoho mal občas problémy. Známkoval prísne, 
ale spravodlivo. 

Málokto vie, že bol autorom prvého povoj-
nového slovenského sprievodcu po Kežmarku, 
o čo ho požiadalo vedenie mesta. Bol totiž jed-
ným z mála Kežmarčanov, ktorí po roku 1945 
ovládali perfektne nielen spisovnú slovenčinu, 
ale aj cudzie jazyky a  históriu. Lenže sa našla 

chyba – pôvodne sa nehlásil za Slováka, česko-
slovenské občianstvo získal po mnohých peri-
petiách až v roku 1948, keď už boli iné problé-
my než starosť o vydanie sprievodcu po meste. 
V 70. rokoch mal snahu v Podtatranských no-
vinách priblížiť slávne spišské osobnosti, avšak 
vedenie redakcie mu to zamietlo. 

Ani počas dôchodku nezaháľal, ďalej sa 
vzdelával, mnoho čítal a  miloval cestovanie 
po Československu, ktoré dokonale poznal. 
Poznávanie zahraničia bolo v  tom čase veľmi 
obmedzené. Zomrel po ťažkej chorobe 19. ok-
tóbra 1987. 

 Nora Baráthová

Najprísnejší profesor

Juraj Lányi 

Zvonicu kedysi krášlili zlaté ornamenty.
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Ladislav Melikant
Narodil sa 17. septembra 1946 v  Ha-

richovciach. Jeho meno sa spája nielen 
s  funkciami verejnej a  štátnej správy, ale 
i  so športom. Ladislav Melikant bol dlho-
ročným hráčom, neskôr aj trénerom a funk-
cionárom futbalu v Kežmarku. V Kežmarku 
pôsobil od roku 1967, najskôr ako aktívny 
hráč, neskôr ako tréner. Jedenásť rokov 
pôsobil ako hrajúci tréner v Ľubici, od roku 
2005 ako tréner v Kežmarku i vo Vysokých 
Tatrách. Bol zakladateľom a  členom orga-
nizačného výboru ankety Najúspešnejší 
športovec okresu a mesta Kežmarok. Dlhé 
roky pracoval vo verejnej i  štátnej správe, 
kde zastával funkcie tajomníka vtedajšieho 
Miestneho národného výboru, po vzniku 

okresu Kežmarok bol prvým prednostom 
Obvodného úradu, neskôr i  prednostom 
Mestského úradu a  vedúcim organizač-
no-správneho oddelenia. Jeho meno si 
dobre pamätajú miestni podnikatelia, no 
taktiež aj iné organizované skupiny, akými 
boli poľovníci či rybári, ktorým sa snažil po-
máhať. A hoci sa s ním kežmarská verejnosť 
navždy rozlúčila 16. októbra 2011, jeho 
meno bude v meste navždy spojené s festi-
valom Európskeho ľudového remesla, ktorý 
viedol a organizoval krásnych 20 rokov. 

Cena primátora mesta mu bola udele-
ná in memoriam za jeho osobný prínos 
v oblasti hospodárskeho, spoločenského, 
kultúrneho a  športového rozvoja mesta 
Kežmarok.

Jozef Veselý
Dlhoročný riaditeľ Tatraľanu, ktorý sa 

významne pričinil o hospodársky a spolo-
čenský rozvoj mesta, a  to tým, že prispel 
k  výraznému rozmachu kežmarského zá-
vodu v rokoch 1955 – 1969. Tatraľan vtedy 
zamestnával viac ako 1  200 ľudí a  dával 
prácu ľuďom z celého regiónu. Za jeho ľud-
ský prístup a častý kontakt so zamestnan-
cami priamo na prevádzkach bol medzi 
ľuďmi obľúbený. V  roku 1965 ho za jeho 
vynikajúcu prácu ocenil i  vtedajší prezi-
dent Antonín Novotný. Jozef Veselý stál za 
výstavbou letnej rekreá cie v  Mlynčekoch, 
taktiež ubytovne pre učňov, obytných do-

mov na Leninovom riadku (dnešnej ulici 
Generála Štefánika) i na ulici Toporcerová, 
ale i  za výstavbou detských jaslí a  škôlky 
na mieste, kde dnes sídli firma Kávomaty. 
Angažoval sa tiež pri výstavbe plaveckého 
bazéna a šatní. Bol veliteľom kežmarských 
dobrovoľných hasičov, v začiatkoch vzniku 
podporoval i  folklórny súbor Magura, bol 
predsedom Telovýchovnej jednoty Kežma-
rok za kluby futbal a lyžovanie. Podporoval 
tiež Tanečno-športové centrum Tempo. 

Cena primátora mesta mu bola udele-
ná in memoriam pri príležitosti jeho ne-
dožitých 95 rokov a za podiel na hospo-
dárskom a spoločenskom rozvoji mesta.

Štefan Kopčík Kežmarský paralympionik, zrakovo po-
stihnutý športovec, ktorý reprezentoval 
naše mesto v  zjazdovom lyžovaní, streľbe 
a v kolkách. Najväčšie úspechy zaznamenal 
na Paralympijských hrách v japonskom Na-
gane v roku 1998, kde získal 2. a 3. miesto 
v  zjazdovom lyžovaní. Ďalej si v  americ-
kom Salt Lake City v roku 2002 vybojoval 3. 
miesto. O nič menšie nie sú ani jeho umiest-
nenia na Majstrovstvách Európy v  zjazdo-
vom lyžovaní v  roku 1999, kde získal raz 
zlato a  dvakrát striebro. Zvíťazil aj na Maj-
strovstvách sveta v športovej streľbe v roku 
1998 – umiestnil sa na krásnom 1. mieste, 
v  roku 2006 to bolo opäť 1. a  2. miesto, 
a v roku 2008 si znovu obhájil 1. miesto.

Je držiteľom zlatej medaily a  Svetové-

ho rekordu v športovej streľbe z roku 2014 
v  Poľsku. Zároveň je držiteľom slovenské-
ho rekordu a 2. miesta v športovej streľbe. 
V  roku 2005 patril medzi desiatich naj-
úspešnejších paralympionikov desaťročia 
a bol ocenený Slovenským paralympijským 
výborom. Z  rúk prezidenta Ivana Gašparo-
viča získal tiež štátne vyznamenanie – Rad 
Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zá-
sluhy o rozvoj paralympijského športu a ší-
renie dobrého mena Slovenskej republiky 
v zahraničí. 

Cena primátora mesta mu bola udelená 
za vynikajúce športové výsledky, repre-
zentáciu nášho mesta doma i v zahraničí.

 
 Spracovala: Beáta Oravcová

Ako jednu z našich pravidelných rubrík vám aj tento mesiac prinášame postupné predsta-
vovanie ocenených občanov a kolektívy. Predstavili sme vám už všetkých dvanástich, ktorí 
získali Cenu mesta Kežmarok a teraz nasledujú šiesti ocenení Cenou primátora.

Kto získal Cenu primátora
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mesiac úcty k starším

Organizátori pre seniorov 
zostavili hodnotný program, 
v  ktorom účinkovali prevaž-
ne rovesníci, starí známi aj 
priatelia tých, ktorým bol ur-
čený. Účinkujúci dokázali, že 
aj v  seniorskom veku dokážu 
svojimi výkonmi rozdávať ra-
dosť. Zborový spev Podtat-
ranských Alexandrovcov, či 
výkony skupiny Magurák do-
kázali dostať divákov do varu. 
Moderátorkami podujatia boli 
Magdaléna Zoričáková a Anna 
Gordiaková. Osobitné poďako-
vanie za organizáciu podujatia 
sa ušlo predsedovi okresnej 
organizácie Jánovi Surmíko-
vi a  predsedníčke Základnej 
organizácie Kežmarok Eme 
Nemečkovej, ďalej vedúcej 
oddelenia sociálnych vecí MsÚ 
v Kežmarku Jane Trautmanovej 
a Elene Mihokovej.  

Festival, ktorý sa stáva 

tradíciou, bol organizovaný 
pod záštitou primátora mes-
ta. Primátor vidí veľký prínos 
v  zorganizovaní tohtoročného 
festivalu, keďže Kežmarok je 

miestom konania viacerých 
známych festivalov: „Bolo mi 
cťou prebrať záštitu na tým-
to podujatím. Festival hudby, 
spevu a tanca seniorov si v na-

šom meste našiel už svoje pev-
né miesto. Je určený pre tých, 
ktorí v  živote niečo dokázali 
a  chcú svojím pozitívnym prí-
stupom inšpirovať mladšie ge-
nerácie,“ dodal primátor.

Na podujatí vystúpili folk-
lórne súbory Jánošík, seniori 
zo Svitu, Magurák Kežmarok, 
Goral zo Ždiaru, zábavná sku-
pina Svitasenior Svit, Podtat-
ranec – ľudová kapela Spišská 
Belá, Podtatranskí Alexandrov-
ci, Heligonárka Mária Voščeko-
vá z Popradu, Tanečná skupina 
Maja zo Svitu, Folklórna skupi-
na Kicora z Lendaku a folklórna 
skupina Kochman z  Hranov-
nice. Hostia festivalu prišli zo 
Starej Ľubovne, a  to spevácka 
skupina JDS a  folklórny súbor 
Staroľubovňan.

Festival hudby, spevu 
a  tanca seniorov nám pripo-
menul, že mesiac október je 
venovaný úcte k  starším. Bol 
tak vydarenou pozvánkou na 
ďalší hudobný galavečer, ktorý 
sa konal v  Mestskom kultúr-
nom stredisku vo štvrtok 25. 
októbra pod názvom Popo-
ludnie úcty k  starším. Tomuto 
podujatiu je venovaný nasle-
dujúci príspevok.

 Pavol Ištok

Poslednú septembrovú sobotu sa v priestoroch Mestského kultúr-
neho strediska uskutočnil IV. ročník Festivalu hudby, spevu a tanca 
seniorov. Organizátormi podujatia boli mesto Kežmarok v spoluprá-
ci s  Jednotou dôchodcov Slovenska, Základnou organizáciou Kež-
marok a  okresnou organizáciou Poprad. Finančnou podporou po 
prvý krát v histórii festivalu prispel aj Prešovský samosprávny kraj.

Seniori si užili Festival hudby, spevu a tanca

Organizátori festivalu dokázali, že vek je len číslo.

Október – mesiac, pre kto-
rý je príznačné zafarbenie 
prírody do najkrajšieho šatu 
plného farieb i  posledných 
teplých lúčov slniečka. Ok-
tóber – mesiac, kedy nielen 
staršia generácia vníma vlast-
ný vek a  obhliada sa v  spo-
mienkach do zapísaných 
stránok knihy života, ale aj 
mladšia generácia si väčšmi 
uvedomuje pevné miesto, 
ktoré v  ich živote zaslúžene 
patrí starým či prastarým ro-
dičom. Úcta k človeku je veľ-
mi dôležitá a  nielen v  tomto 
mesiaci. Je prejavom sluš-
nosti človeka a  mala by byť 
súčasťou každého z nás. Kon-

com októbra sa v Mestskom 
kultúrnom stredisku konalo 
Popoludnie úcty k  starším 
venované práve hlavnej 
téme mesiaca október. Po-
čas programu vystúpili žiaci 
Základnej školy Grundschule 
a  ZUŠ Antona Cígera, zve-
renci tanečno-športového 
centra Tempo, ale aj tanečná 
seniorská country skupina 
Kamélie z  Gelnice. Naším 
starším obyvateľom prišiel 
spríjemniť jesenný večer aj 
spevák Dušan Grúň. Na záver 
bolo pre seniorov pripravené 
aj menšie občerstvenie.

 
 -mia-

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. V rámci neho si pri-
pravili pedagógovia a deti z Materskej školy Karola Kuzmányho 
vystúpenie s názvom Dopoludnie úcty k starším. Deti po vystúpe-
ní tvorili spolu so svojimi starkými výrobky s jesennou tematikou. 
 -vmi-

Popoludnie úcty k starším
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zimný štadión

Športové otvorenie 13. októbra

Pohľad na štadión pred a po rekonštrukcii

Slávnostné otvorenie 22. októbra
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zimný štadión

Slávnosť sa konala na dvoch miestach 
– pred arénou a priamo na ľadovej ploche. 
Na pódiu pred športoviskom vystúpila hu-
dobná skupina Traky, skupina Weedhouse 
a slovenskí raperi Bitman či Strapo. Najmen-

ší návštevníci si užili vystúpenie Dorotky 
z Fidorkova, ktorá počas svojho troj-hodi-
nového vystúpenia deti bavila, no zapájala 
ich aj do rôznych súťaží, v ktorých si zmerali 
svoje športové či spevácke talenty. 

V  programovej ponuke bola aj pre-
hliadka zimného štadióna, ktorú si verej-
nosť mohla vychutnať v čase od 10.00 do 
14.00 h, dopoludnia kežmarský Mestský 
hokejový klub v spolupráci so Slovenským 
zväzom ľadového hokeja hľadal nové mla-
dé talenty v  rámci akcie Deti na hokej. 
Popoludní bolo hodinové bezplatné verej-
né korčuľovanie, po ktorom nasledovalo 
predstavenie loga a tímov MHK Kežmarok, 
a taktiež autogramiáda prítomných hoke-
jových legiend. O 17.00 h začal prvý hoke-
jový zápas seniorov na novom domácom 
ľade medzi MHK Kežmarok a HKM Rimav-
ská Sobota. Sobotňajší program obohatil 
aj prejazd motorkárov, ktorí sa lúčili s  let-
nou sezónou.

Po ôsmich rokoch opäť na domácom ľade

Slávnostné športové otvorenie zimného štadióna sa uskutoč-
nilo v sobotu 13. októbra. V ten istý deň sa v jeho priestoroch 
odohral aj prvý hokejový zápas na domácom ľade v tohtoroč-
nej hokejovej sezóne. Svojou účasťou nás poctila aj hokejová 
legenda Jozef Golonka a ďalší úspešní slovenskí hokejisti, ako 
Richard Šechný či  Arne Kroták. Opravený zimný štadión tak 
odteraz budú môcť ľudia po ôsmich rokoch opäť využívať.

Z histórie Zimného štadióna
No vráťme sa ešte trochu do minulos-

ti. Posledný súťažný zápas seniorov MHK 
Kežmarok bol 14. februára 2010. Na jar 
roku 2010 sa začala rekonštrukcia zimné-
ho štadióna, dôvodom bola plánovaná 
zimná deaflympiáda v  roku 2011. V  lete 
2010 Kežmarok zasiahla povodeň, odnies-
la a poškodila značné množstvo stavebné-
ho materiálu na zimnom štadióne i v jeho 
okolí. No počas toho istého leta sa objavili 
aj prvé informácie o  finančných problé-
moch Slovenského deaflympijského výbo-
ru (SDV). Prezident SDV Jaromír Ruda síce 
stále tvrdil, že hry sa aj napriek všetkému 

uskutočnia v plánovanom termíne. No re-
konštrukcia štadióna sa zastavila, hoci bol 
štadión rozobratý. Deň pred začatím Deaf-
lympiády (14. februára 2011) bola táto zru-
šená, štadión ostal stáť na hanbu, ako ju 
nazývali nielen občania mesta Kežmarok, 
ale aj iní zo širšieho okolia: "najväčšia že-
lezná preliezka na Slovensku". O dva roky 
bol Jaromír Ruda uznaný vinným za pokra-
čujúci obzvlášť závažný zločin podvodu so 
škodou veľkého rozsahu, ktorá dosiahla 
úroveň viac ako dvanásť miliónov eur. 

Ruina pôvodného štadióna sa začala 
rekonštruovať až 4. septembra minulého 
roku. Dotáciu 1 milión eur získalo mesto 

od vlády Slovenskej republiky a v rámci ve-
rejnej zbierky sa na jeho opravu vyzbieralo 
ďalších 2-tisíc eur. Doterajšia investícia na 
znovuobnovenie športoviska, spolu s  na-
výšením na dobudovanie šatní pre hráčov 
a  rozhodcov, predstavuje k  októbru 2018 
sumu 4,262 milióna eur. 

Zámerom radnice je vytvorenie mul-
tifunkčnej nízkoenergetickej haly s  pa-
rametrami ľadovej plochy pre medziná-
rodné súťaže. Predbežný finančný odhad 
celkovej prestavby je vo výške 7,4 mil. eur 
a  je rozdelená na dve etapy. Po ukonče-
ní týchto prác má zo zimného štadióna 
vzniknúť Aréna Kežmarok.

Zimný štadión oficiálne
otvoril premiér Peter Pellegrini
Športové otvorenie s  prvým domácim 

zápasom sa konalo 13. októbra. Hokejovú 
arénu slávnostne a oficiálne otvoril 22. ok-
tóbra predseda vlády SR Peter Pellegrini, 
za prítomnosti ministra financií Petra Ka-
žimíra, prezidenta SZĽH Martina Kohúta 
a dekana Jána Kuboša, ktorý arénu požeh-
nal. Počas oficiálnej časti príhovorov hostí 
udržiavali atmosféru na štadióne členovia 
bubnovej skupiny Batida, ktorí prítom-
ných zahriali do rytmu a niektorých i roz-
tancovali. 

Veľký posun v  rekonštrukcii zimného 
štadióna nastal práve po výjazdovom za-
sadnutí vlády v roku 2016, kedy vláda pri-
sľúbila a aj poslala dotáciu na časť rozpoč-
tu vo výške 1 milióna eur na pokračovanie 
stavebných činností. „Bol to prvý impulz 
k tomu, že štadión ešte zachránime. Ak by 

sa prestavba nezačala v krátkom čase, celý 
štadión by sme museli nakoniec asanovať. 
Zub času by si vypýtal svoju daň a arénu 
by už nik nezachránil,“ uviedol primátor 
mesta. 

„Vláda SR sa podieľala jedným milió-
nom eur na rozpočte zimného štadióna, 
ktorý však doteraz stál vyše 4 miliónov, 
takže väčšiu časť investície financovalo 
mesto. Vidíme tu jeden z  ďalších projek-
tov rozsiahlej rekonštrukcie športovej in-
fraštruktúry po Slovensku, pri ktorom to 
vedenie mesta poňalo veľmi moderne, 
ekologicky, digitálne a  môžeme povedať, 
že tu ide už o inteligentný zimný štadión,“ 
pochválil úroveň technologického vyba-
venia štadiónu premiér Peter Pellegrini.

Ľadová plocha má kanadské rozmery 
podľa noriem NHL, teda 61 krát 26 metrov. 
Ako náš zimný štadión v budúcnosti budú 
využívať aj iné tímy, nám priblížil prezident 

SZĽH Martin Kohút: „Aj Národná hokejová 
liga v Spojených štátoch sa hrá na ľadovej 
ploche týchto rozmerov, preto chceme 
tento váš štadión využívať na tréningy 
a prípravu pre všetky reprezentácie, ktoré 
budú plánovať turnaje v zahraničí. Sloven-
ský zväz bol už od začiatku nápomocný pri 
príprave projektu tohto štadióna, prispeli 
sme kúpou mantinelov a  plexiskiel. Vidí-
me, že u  vás je skutočne vôľa pomáhať 
slovenskému hokeju a vytvárať podmien-
ky na to, aby deti mohli športovať, preto 
bude naša podpora trvať aj naďalej.“

Po príhovoroch sa hodilo slávnostné 
bully, tím detí MHK Kežmarok si medzi 
sebou zahral priateľský zápas a prítomní 
štátni predstavitelia si prezreli priestory 
štadióna, nevynechajúc ani miestnosť 
rolby, či kotolňu.

 
 Spracovala: Mária Trajčíková
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rozhovory

Hokejový tím MHK Kežmarok po rokoch 
športovej odmlky rozbehol novú sezónu. Prvý 
hokejový duel odohral kežmarský tím s Rimav-
skou Sobotou. Na ľad nastúpil aj Arne Kroták. 

Najlepší strelec v  histórii najvyššej slovenskej 
súťaže bude v sezónne 2018/2019 obliekať dres 
kežmarského tímu. Prinášame vám krátky roz-
hovor s ním pred prvým zápasom na domácom 
ľade. 

Aké sú vaše úlohy v tíme počas majstrov-
ských zápasov, ale aj v tréningovom procese?

Som hrajúcim asistentom trénera. To zna-
mená, že pomáham s  organizáciou hlavnému 
trénerovi Dušanovi Hudákovi a  okrem toho aj 
hrám hokej.

S  ktorými kežmarskými hráčmi budete 
pravdepodobne hrať v jednom útoku?

Nedá sa to presne špecifikovať. Každý má 
nejaké povinnosti mimo hokeja. Druhá liga je 
amatérska súťaž. Neustále sa to mení. Spolu sme 

akurát s Vladom Polačekom a okolo nás sa hráči 
obmieňajú. 

Ako hodnotíte úroveň 2. ligy?
Ako aj v našom mužstve, tak aj u súperov sú 

hráči, ktorí hokej vedia hrať a majú dosť odo-
hraté. Aj v  našom mužstve je veľké množstvo 
šikovných mladých chlapcov. Odohrali sme 
dva zápasy, jeden v Liptovskom Mikuláši, druhý 
v Trebišove a úroveň ma milo prekvapila.

Aký herný štýl môžeme očakávať od náš-
ho tímu?

V tejto súťaži ide skôr o dodržiavanie stano-
venej organizácie hry a najmä o to, aby mal kaž-
dý z hokeja radosť. To je pre nás najdôležitejšie, 
či už to budú hráči alebo diváci. 

 Pavol Ištok

Jozef Golonka začínal
ako 5-ročný
Jozef Golonka je žijúcou hoke-

jovou legendou. Pochádza z  chu-
dobnej, ale športovo nadanej ro-
diny. Jeho mama učila korčuľovať 
Nepelu i  Sabovčíka a  jeho sestra 
bola dvakrát Majsterkou Českoslo-
venska v  krasokorčuľovaní. Golon-
ka začal korčuľovať ako 5-ročný, 
neskôr hrával v  Bratislave.  „Mal 
som prvé kanady v  Českosloven-
sku, ktoré mi vtedy podaroval môj 
neskorší spoluhráč Fako, on ich 
dostal z  Ameriky. Mal som ich pri-
pevnené na hrubých bagančiach 
s hrubou podrážkou. Takto vyzerali 
moje prvé hokejové kroky. Mal som 
šťastie, že som sa dostal do mužstva 
"inteligentov". Ja som bol malý cha-
lan a  oni boli všetci vysokoškolsky 
vzdelaní ľudia – právnici či doktori. 
Pre mňa to bola aj škola spoločen-
ského správania,“ zaspomínal si na 
hokejové začiatky Golonka. Bývalý 
prezident SR Rudolf Šuster mu ude-
lil štátne vyznamenanie Pribinov 
kríž II. triedy. Málokto o ňom vie, že 
bol aj mimoriadnym tenisovým ta-
lentom, ktorý mal ísť hrať na Wim-
bledon. Vtedajší politický režim mu 
však zakázal vycestovať. Hoci bol 
v  domácom tenisovom rebríčku 

prvý, z  Prahy mu prišiel list, že nie 
je vo forme a namiesto neho poces-
tuje do Anglicka niekto iný. Svoje 
športové úspechy i súkromný život 
opísal v troch knihách, tá posledná 
má názov Rebel s číslom 9.

Golonka si zaspomínal aj na 
časy, keď bol región Tatry a  Spiš 
doslova „liahňou“ športových ta-
lentov. „Myslím si, že toto mesto 
vychovalo veľa vynikajúcich hoke-
jistov, ktorí sa v  dôsledku proble-
matických vecí v  hokeji, nedostali 
tak ďaleko ako ja. Ale boli to veľmi 
vynikajúci hráči. Je zaujímavé, že 
k mojím veľmi dobrým priateľom 
patria aj Kežmarčania – pán Chme-
lár či Janka Gantnerová,“ povedal 

legendárny hokejista. „Chcem Kež-
marku zagratulovať k otvoreniu no-
vého štadióna a tiež mu zapriať, aby 
tu vyrástli noví Šechní či Godlovci. 
Podľa môjho názoru sa tu nájdu 
hráči, ktorí budú hrať v budúcnosti 
ligu,“ dodala hokejová legenda.

František Chmelár čistil
prvý kežmarský
štadión ručne
František Chmelár je čestný 

prezident Slovenského olympij-
ského výboru a  za jeho éry získali 
slovenskí olympijskí športovci 
zlaté medaily. Je to človek, kto-
rý je s  Kežmarkom veľmi spätý. 
Od roku 1947 tu aj žil. Jeho spo-

mienky na naše mesto sú spojené 
hlavne so športom. „Kežmarok bol 
silným a  významným športovým 
mestom. Bolo tu vynikajúce lyžo-
vanie, cyklistika, futbal, hokej, bas-
ketbal, volejbal, dokonca Majstri 
Československa v  stolnom tenise 
boli z  Kežmarku. Toto mesto žilo 
športom a  je úplne normálne, že 
som sa do športu zamiloval,“ po-
vedal Chmelár, ktorý sa pohyboval 
zväčša v športovom zákulisí. Blízky 
priateľ a  športový kolega Jozefa 
Golonku si zaspomínal aj na prvý 
kežmarský zimný štadión, ktorý 
bol na dvore terajšieho gymnázia. 
„Býval som vedľa tej plochy. Pre-
hodil som tašku, preskočil som plot 
a  korčuľoval až do večera,“ opísal 
zážitky z detstva Chmelár. Napriek 
tomu, že za Kežmarok nikdy aktív-
ne nehral, zimný štadión často čistil 
manuálne, lebo vtedy žiadne rolby 
neboli. „Keď sme chceli hrať hokej 
či korčuľovať, museli sme si plochu 
vyčistiť ručne,“ zdôraznil bývalý 
prezident SOV. 

Otvorenie kežmarskej hokejo-
vej arény bol pre neho jeden z dô-
vodov, prečo opäť navštíviť  mesto, 
v ktorom vyrastal. „Je dobré, že ho-
kej sa vracia do Kežmarku, že dostal 
šancu znovu sa rozvíjať. Lebo boli 
to práve Tatry – Kežmarok, Poprad 
a potom Bratislava, kde sa hokej na 
Slovensku vôbec začal hrať,“ pove-
dal Chmelár a  dodal: „Tu sa hokej 
začal hrať a  je potrebné, aby sa 
v tom pokračovalo“.

 Spracovali: 
 Veronika Michalčíková
  Mária Trajčíková

Vyspovedali sme hokejové legendy

Jozef Golonka a František Chmelár (vpravo) sú veľmi dobrí priatelia. 

Arne Kroták sa stal súčasťou tímu MHK Kežmarok.

Kežmarský dres si bude obliekať aj Arne Kroták

Jozef Golonka, niekoľkonásobný olympijský víťaz, si zaspomínal na svoje športové začiat-
ky i na časy, keď v Kežmarku vyrastali viacerí úspešní športovci. Jeho blízky priateľ František 
Chmelár prežil veľkú časť svojho života práve v našom meste a priblížil nám, ako vyzeral vô-
bec prvý zimný štadión v Kežmarku.
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Mnohí zahraniční hostia nevedeli, kde 
sa náš región nachádza, no zaujal ich 
a chceli vedieť, ako sa tam dostať, či je po-
trebné mať auto, kedy cestovať, čo robiť 
atď. Boli to cestovatelia a šanca, že si ako 
destináciu pre jednu zo svojich ďalších 
ciest vyberú práve Slovensko, je vysoká. 
Veľkú úlohu však zohráva letecké spojenie. 

Druhou kategóriou boli českí turisti. 
Tí poznali Tatry, no málo poznali Pieniny 

a  Spiš. „Predstavili sme im rôzne atrakcie 
a  krásy regiónu a  snažili sa ich zlákať na 
návštevu aj pohodlnou cestou vlakom 
z  Prahy,“ hovorí Marek Kollár z  Kežmar-
skej informačnej agentúry. V  stánku bola 
okrem iného aj ponuka ochutnávky Tat-
ranského čaju, čo prilákalo ešte viac náv-
števníkov. 

Akcia bola síce náročná, no úspešná. 
„Zaujali sme ľudí z  Prahy i zahraničných 

turistov. Mnohí nevedeli, že takéto pekné 
miesta na Slovensku vôbec sú. Za dôležité 
do budúcna pokladám hlave oveľa väčšiu 
prezentáciu Slovenska v  zahraničí, vytvá-
ranie a  propagáciu leteckých liniek a  ná-
sledné zabezpečenie verejnej dopravy 
alebo autopožičovní v regióne. Dôležité sú 
aj pekné pohľadnice a iný obrázkový ma-
teriál, najmä v angličtine, ktorý turistu láka 
a  prezentuje Slovensko a  náš región ako 
zaujímavú turistickú destináciu,“ dodala 
Martina Múdra, marketingová špecialistka 
zo strediska Bachledka Ski & Sun.

 Martina Múdra a Marek Kollár

Československý festival v Prahe

V  septembri sa naši vystavovatelia zastupujúci OOCR Tatry – Spiš – Pieniny 
v Prahe zúčastnili výstavy pri príležitosti 100. výročia založenia spoločnej republi-
ky. Výstava bola situovaná na Staromestskom námestí, kde sa okrem rôznych ob-
lastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) a krajov prezentovali slovenskí re-
meselníci za sprievodu bohatého kultúrneho programu. Miesto konania je jedno 
z  najrušnejších turistických miest v  Prahe. Areálom si prešli tisícky návštevníkov, 
pričom približne dve tretiny z nich boli zahraniční. Zaujímali sa o to, kde sa náš kraj 
nachádza, čo je možné v ňom vidieť, zažiť i ako sa tam dostať. Návštevníkov lákali 
pekné fotky na Roll-up-e a následne ich zaujímali ďalšie informácie o tom, ako na-
plánovať svoj výlet na Slovensko.

Prezentácia nášho regiónu na Staromest-
skom námestí v Prahe.

Turistický pochod roklinou
Veľkého Sokola

V rámci Dní športu mesta Kežmarok sa začiatkom októbra uskutočnil turistický 
výlet do Slovenského raja roklinou Veľký Sokol. Organizátorom bol Klub sloven-
ských turistov Zlatná Kežmarok a zodpovednosť za akciu prebral Igor Kučár.

Výlet bol nádherný, počasie nám prialo, 
no náročnosť túry dala zabrať aj mladším 
ročníkom. Prechod tiesňavou umožňujú 
totiž rôzne zabudované technické zariade-
nia, ako rebríky, mostíky, lavičky, stúpačky 
či reťaze. Niektoré z nich si vyžadovali aj tú 
správnu dávku odvahy a sebazaprenia. Zá-
kutia Veľkého Sokola sú však takto prístup-
nejšie aj širšiemu spektru turistov. 

Túra sa začala na rázcestí v  osade Píla, 
kde sme po zelenej značke poľnou cestou 
popod les prišli k horárni (610 m) a potom 
prešli na žltú značku vedúcu do tiesňavy 
Veľký Sokol. Najatraktívnejšou, no aj najná-
ročnejšou časťou túry je výstup najdlhšou 
tiesňavou Slovenského raja – práve ties-
ňavou Veľký Sokol, fascinujúcim terénom 

cez viacero vodopádov a kaskád, ktoré sú 
súčasťou národnej prírodnej rezervácie 
Sokol. V  závere tiesňavy krátkym strmým 
výstupom cez les sme prišli k  rázcestiu 
Glacká cesta (899 m) a  pokračovali sme 
po červenej značke, na vrchol planiny Glac 
a ďalej k rázcestiu Malá Poľana (990 m). Tu-
ristický výlet sme zakončili v stredisku Pod-
lesok, kde nám po skutočne náročnej túre 
veľmi dobre padlo občerstvenie v miestnej 
reštaurácii. 

Zraz účastníkov bol ráno o 7.00 h pri fut-
balovom štadióne a na to isté miesto sme 
sa vrátili okolo piatej hodiny popoludním 
– unavení, ale spokojní, plní nového elánu 
do nasledujúceho pracovného týždňa.

 Spracovala: Mária Trajčíková

21. septembra sa na strelnici Majer v Ľu-
bici uskutočnil XVII. ročník streleckej sú-
ťaže v  streľbe z  ručných zbraní o  putov-
ný pohár Prednostky Okresného úradu 
Kežmarok a  VI. ročník streleckej súťaže 
o  putovný pohár Prezidenta Zväzu voja-
kov SR. Mestskú políciu Kežmarok repre-
zentovalo družstvo v  zložení: Miroslav 
Ugray, Viktor Olšavský, Vladimír Kasák.
Družstvo MsP získalo v  súťaží o  putovný 
pohár Prednostky Okresného úradu Kež-
marok prvé miesto. Víťaznému družstvu 
blahoželáme. 
 Jozef Marhefka,
 náčelník MsP Kežmarok
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Slovensko - krajina v srdci Európy
„V dobrom aj zlom budeš moja
Rany tie sa tebou zhoja
Keď je slnko, keď je zima
Ty si moja domovina...“

Text známej piesne bol základným 
mottom výtvarnej súťaže a  slávnostného 
otvorenia vernisáže na Ministerstve kultúry 
v  Bratislave. Na pozvanie organizátora sa 
žiačky Timotea Galliková, Rebeka Čorbová, 
Alexandra Husáková a  Viktória Fedáková 
zúčastnili tohto podujatia a boli ocenené za 
svoju tvorbu Cenou poroty. Okrem vernisá-
že bol pripravený pre účastníkov workshop 
v priestoroch SUŠ-Scénického výtvarníctva. 

Dievčatá pracovali pod odborným dohľa-
dom na výrobe textilných figúr. Práca bola 
pre ne obohacujúca o nové skúsenosti. 

Zlatá návšteva Srbska
Reprezentovať našu školu a  Slovensko 

sa nám podarilo aj v rámci Európy. V dňoch 
1. – 5. októbra sa náš žiak Lucas Karaffa (12 
rokov) zúčastnil pobytu priamo v hlavnom 
meste Srbska, v  Belehrade. Jeho tvorba 
bola ocenená zlatou medailou v 20. roční-
ku medzinárodnej výtvarnej súťaži malieb 
a kresieb, ktorá je súčasťou medzinárodné-
ho stretnutia detí Európy – Radosť Európy 
(Joy of Europe). Celý festival sa konal v det-
skom kultúrnom centre, ktoré na týždeň 
ožilo rôznymi, nielen európskymi národ-
nosťami. Počas celého týždňa bol pripra-
vený zaujímavý program ako prehliadka 
Belehradu a  jeho historických pamiatok, 
ale tiež národné múzeum či múzeum úžit-
kového umenia. Hlavnou udalosťou bolo 
slávnostné odovzdávanie ocenení, na 
ktorom si ako jediný zo Slovenska prevzal 
zlatú medailu žiak našej školy. Na stretnutí 
detí sa krajiny prezentovali svojimi ľudo-
vými tancami či iným programom. Medzi 
nimi boli napríklad krajiny ako Nemecko, 
Bielorusko, Rumunsko, Moldavsko, Turec-
ko a  tiež Čína, ktorá svojou odlišnou kul-
túrou veľmi zaujala. Veríme, že táto cesta 

bola pre nášho žiaka inšpiráciou a zároveň 
odhodlaním pokračovať a naďalej rozvíjať 
svoj výtvarný talent. ZUŠ Petržalská sa teší 
z  krásneho úspechu svojich výtvarníkov 
a  ďakuje za prácu hlavne pani učiteľke 
Janke Kučkovskej, ktorá sa týmto žiakom 
venuje.

 Mariana Tatranská

Úspech výtvarného odboru ZUŠ Petržalská v Srbsku

Žiačky ZUŠ Petržalská ocenené v  Bratislave 
za svoju tvorbu. V  Belehrade získal zlato vo výtvarnej súťaži 

malieb a kresieb taktiež žiak výtvarného od-
boru ZUŠ Petržalská.

V  dňoch 4. až 6. októbra som sa zú-
častnil na seminári s  názvom eTwinning, 
ktorý sa konal v meste Leeds, v severnom 
Anglicku. Súčasťou tohto seminára boli 
prednášky anglických kolegov s tematikou 
motivácie žiakov na hodinách, vytvárania 
praktických cvičení s  maximálnym využi-
tím kreativity na základných a  stredných 
odborných školách, ako aj s tematikou zvy-
šovania uvedomelostí a kompetencií mlá-
deže 21. storočia.

S kolegami učiteľmi z celej Európy som 
mal veľa možností vymeniť si svoje skúse-
nosti a poznatky z oblasti výchovy a vzde-
lávania na stredných školách na Slovensku 
a v iných krajinách Európy. V posledný deň 
nášho pobytu sme podľa typu škôl a  rov-
nakých zámerov vytvorili skupinky, ktoré 
sa rovno na mieste pustili do tvorby urči-
tých projektov so špecifickým zameraním. 
Ja osobne som sa zapojil do projektu, v kto-
rom budú môcť žiaci Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera lepšie spoznávať Českú Re-

publiku, Rakúsko, Belgicko, nadviazať kon-
takty so žiakmi partnerských škôl v spomí-
naných krajinách v rámci výmeny názorov 
a porovnávania školských systémov a  zdo-
konaliť sa v anglickom jazyku.

Mnohí ale nevedia, čo eTwinning vlast-
ne je, preto vám ho v krátkosti predstavím. 
Etwinning sa sústreďuje na: 
- odbúravanie geografických prekážok 

v EÚ, 
-  zvyšovanie medzinárodného porozu-

menia, 
-  vysporiadanie sa s výchovnými a vzde-

lávacími výzvami, 
-  umožňuje nájsť si európsku partnerskú 

školu, 
-  naplánovať si s ňou projekt podľa vlast-

ného výberu, 
-  zúčastňovať sa na seminároch po celej 

Európe, 
-  zúčastňovať sa na on-line kurzoch, 
-  používať učebné materiály eTwinning 

vo výučbe.

Tento pojem predstavuje aj komu-
nitu európskych škôl, učiteľov a  žiakov. 
Za 12-ročnej existencie pracuje a  praco-
valo v  tomto programe, ktorý je súčasťou 
vzdelávacieho európskeho programu 
Erazmus+, skoro 500-tisíc učiteľov. V rámci 
tohto programu bolo spustených viac ako 
61-tisíc projektov, ktoré boli financova-
né Európskou komisiou. Na Slovensku sa 
o fungovanie eTwinningu a úspešné zapá-
janie škôl, resp. úspešnú participáciu učite-
ľov, stará Národná služba pre elektronickú 
spoluprácu škôl, ktorá sídli na Žilinskej uni-
verzite. Touto cestou sa chcem poďakovať 
Ľubici Sokolíkovej a Kataríne Hrbáňovej 
za dokonalú a  promptnú spoluprácu pri 
vybavovaní potrebných podkladov a  po-
tvrdení, a  tiež našej riaditeľke Darine Sis-
kovičovej za veľkú podporu pri plánovaní 
mojej účasti na tomto seminári.

 Peter Kravárik, 
 vyučujúci na Hotelovej akadémii
 Otta Brucknera

eTwinning
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„Štatistiky sú alarmujúce. Počet 
užívateľov drog každým rokom 
rastie. Prvé skúsenosti s  droga-
mi majú už žiaci základných škôl. 
A  práve vďaka knihám si môže-
me vyskúšať žiť tisícky životov, aj 
takých, ktoré by sme v  reálnom 
živote určite nechceli. Príbehy 
z  prostredia drogovo závislých sú 
presne takými príbehmi. A o tom, 
že drogy sú naozaj zlé, presved-
čia mládež viac ako nejaká nud-
ná teoretická prednáška v  škole,“ 
predstavila nám koncept novej 
besedy vedúca Schönová. Verej-
né knižnice sa totiž môžu stať vý-
znamným faktorom prevencie 
drogových závislostí u  mladých 
v kultúrno-osvetovej práci. Otázky 
smerujúce na mladých boli rôz-
ne – od všeobecných až po veľmi 

konkrétne. Niektoré otázky boli aj 
osobnejšie, hovorilo sa aj o  tom, 
ako drogy vplývajú nielen na telo, 
ale aj na vzťahy narkomana. Počas 

stretnutia však panovala veľmi ko-
morná a úprimná atmosféra. Vedú-
ca Schönová počas svojho vstupu 
predstavila šesť kníh venovaných 

danej téme, čítala z  nich úryvky, 
púšťala krátke videá zobrazujúce 
predstaviteľov z kníh. Bolo to veľ-
mi názorné a poučné a bolo vidno, 
že sa to žiakov dotýkalo a  zjavný 
bol aj ich záujem. Vedúca apelo-
vala na svojich poslucháčov aj zo 
svojej pozície ako matky, aby si vá-
žili svoj vlastný život, aby ho neza-
hadzovali pre problémy, ktoré sa 
síce v  danej chvíli môžu zdať ako 
neprekonateľné, ale v  skutočnos-
ti existuje cesta z  každej ťažkosti. 
Žiakov zaujal aj príbeh známej tvá-
re z televíznej obrazovky – Bekima 
Aziriho, ktorý je jedným z  postáv 
knihy Nevzdať sa z  vydavateľstva 
Dobrý anjel. Narodil sa totiž ako 
úplne zdravý chalan, no po ne-
šťastnom páde z bicykla v 16-tich 
rokoch ochrnul a ostal na invalid-
nom vozíku. Lekári mu predpove-
dali, že sa už nikdy na svoje vlastné 
nohy nepostaví, no on sa nevzdal 
a my ho teraz môžeme vidieť v re-
klame, síce s  ťažkosťami, ale krá-
čajúceho po schodoch. Dnešná 
mládež potrebuje práve takéto 
motivujúce osobnosti, ktoré hovo-
ria ich slovníkom, vedia poukázať 
aj na nepríjemné problémy spo-
ločnosti, ale ukazujú aj cestu, ako 
sa v tom všetkom nestratiť a vyjsť 
z toho so vztýčenou hlavou a s čis-
tým štítom.

 Mária Trajčíková

Kniha je akýmsi prepojením 
umeleckého a  faktografického 
diela, keďže sa opiera o  historické 
fakty a  skutočnosti, no je písaná 
beletristickým štýlom, aby čitate-
ľa hneď pri prvej kapitole zaujala 
a aby si jeho pozornosť aj udržala. 
Fakty, ktoré čitateľom prináša dnes 
najviac besedujúci slovenský spiso-
vateľ Jozef Banáš, zbieral postupne 
počas 3,5 roka, poctivo si vyhľa-
dával všetky potrebné informácie 
vo francúzskych i  iných archívoch. 
„Práca písania tejto knihy bola pre 
mňa veľmi ťažká, no zároveň krás-
na. Ťažká v  tom, že pri prvotnom 
písaní sa nikdy nenechám obme-

dzovať rozsahom, no keď som do-
písal poslednú kapitolu a dal som si 
zobraziť počet strán, bolo mi jasné, 
že takto dlhú knihu nikto do konca 
nedočíta. A tak sa začala fáza vyha-
dzovania častí textov, či celých ka-
pitol,“ opísal nám spisovateľ proces 
vzniku knihy. „Tá krásna časť spočí-
vala v tom, že som knihu zámerne 
písal motivačne – aby som povzbu-
dil Slovákov, najmä tých mladých, 
aby boli väčší patrioti. Inšpirovať 
sa možno práve Štefánikom, ktorý 
by sa dal nazvať modelom moder-
ného patriota.“ Štefánik totiž počas 
celého svojho krátkeho života veril 
vo vznik spoločného štátu Čechov 

a  Slovákov, hoci to pre vtedajšiu 
dobu bolo skutočne nemysliteľné. 
On si za týmto svojím snom šiel 
a  umrel s  vedomím, že sa mu ho 
splniť podarilo. Preto má kniha aj 
podnadpis: „Prebijem sa, lebo pre-
biť sa chcem,“ čo svedčí o  Štefáni-
kovej húževnatosti, neoblomnosti 
a vytrvalosti. 

Všetci vieme, že Štefánik bol 
letcom, vojakom, generálom, či 
štátnikom, no málokto vie, že bol 
aj vedcom – hvezdárom. Jeho otec 
– evanjelický farár – z  neho chcel 
mať stavebného inžiniera, no on 
chcel byť hvezdárom, hoci v  tom 
čase v  celom Uhorsku ani jedna 

hvezdáreň neexistovala. A  ďalšou 
nie až takou známou informáciou 
o  tomto slovenskom štátnikovi je 
fakt o  jeho podlomenom zdraví 
a vážnych diagnózach, ktoré ho trá-
pili po celý jeho život, no ktoré ho 
neodradili od vyčerpávajúcej prá-
ce na vzniku nášho štátu. Bola to 
osobnosť vskutku plná kontrastov 
a paradoxov. V knihe sa čitateľ do-
zvie o  jeho postupnom kariérnom 
raste, ako sa zo Slovenska dostal 
do Prahy a potom do Paríža medzi 
vysoko postavených európskych 
štátnikov, ministrov a  diplomatov. 
No dozvie sa aj o  jeho silnej cha-
rizme, šarme, ktorými si vedel na 
svoju stranu získať tých správnych 
ľudí. A tiež aj o tom osudnom lete, 
ktorý predčasne ukončil jeho sľub-
ný život. 

 Mária Trajčíková

S Banášom o Štefánikovi

V polovici októbra pridala knižnica medzi svoje podujatia pre mládež zá-
kladných a stredných škôl jedno nové s názvom Radšej knihu, ako drogy, 
si zober! Prvého stretnutia na túto tému sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka 
ZŠ Toporec a vedúca knižnice Jana Schönová s nimi diskutovala na tému 
drog, závislostí, zmyslu života, a to veľmi interaktívnou formou, kde mali 
žiaci viacero príležitostí sa do diskusie zapojiť a prejaviť svoj názor. 

O drogách v knižnici

Kniha je odkazom pre mladé generácie, aby sa nevzdávali, aby si šli za svojimi snami cieľa-
vedome a neohrozene. „Kniha nie je ani veľká, ani malá, je presne taká, akým človekom aj Mi-
lan Rastislav Štefánik bol – veľký malý Slovák,“ zhrnula prečítanú knihu riaditeľka Boutique 
Hotela Hviezdoslav Sylvia Holopová.
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listáreň

Milí čitatelia, rubrika Listá-
reň dáva priestor vašim otáz-
kam, pripomienkam, podnetom 
či listom. Zároveň vám v  tejto 
rubrike prinášame aj odpovede. 
Nasledujúci podnet sme čerpali 
z  webovej stránky www.odkaz-
prestarostu.sk.

Zbúranie múru
v uličke ku bazilike

Zaslal Boris Š.:
Prosím o odpoveď na otázku, 

či mesto dalo súhlas na zbúranie 
múru v uličke z Hlavného námes-
tia k bazilike? Ak áno, prečo a či 
to bolo konzultované s pamiat-
kovým úradom. Zároveň ma za-
ujíma, či mesto schválilo aj kon-
krétny "architektonický" zámer 
výstavby v tejto lokalite mestskej 
pamiatkovej rezervácie, ktorý 
som v tejto súvislosti našiel na 
internete. Čo na to pamiatkari?! 

Odpoveď zo samosprávy
Stavebné povolenie vyda-

lo Mesto Kežmarok, stavebný 
úrad dňa 26. apríla 2012 pod 
č.j. SÚ 1167/2012- Mj, čiže ešte 
za bývalého vedenia mesta. 
Rozhodnutie nadobudlo prá-
voplatnosť a vykonateľnosť. Ide 
o dom v mestskej pamiatkovej 
rezervácii. Súhlasné stanovisko 
k projektovej dokumentácii, 
ktorá tvorí súčasť stavebné-
ho povolenia a bola overená v 
stavebnom konaní, vydal Kraj-
ský pamiatkový úrad v Prešove 
dňa 9. marca 2012. Projekt bol 
prerokovaný s dotknutými or-
gánmi štátnej správy, vlastník-
mi susedných nehnuteľností a 
správcami verejného doprav-
ného a technického vybavenia 
územia. Návrh bol prerokovaný 
v Komisii výstavby, životného 
prostredia, dopravy a verejných 
služieb pri M s Z v Kežmarku 
dňa 9. novembra 2011.Všetky 
stanoviská boli súhlasné. Sta-
vebný úrad konal v zmysle sta-
vebného zákona a súvisiacich 
predpisov. 

Upozorňujeme však, že vi-
zualizácia uverejnená v odkaze 
pre starostu, alebo aj na strán-
ke realitnej kancelárie, ktorá 
ponúka byty na odpredaj, nie 
je totožná s odsúhlasenou pro-
jektovou dokumentáciou. Kým 
odsúhlasená projektová doku-

mentácia objemovým riešením 
a tvarom striech korešponduje 
s okolitou historickou zástav-
bou, realitnou kanceláriou 
zverejnená vizualizácia obsa-
huje moderné prvky, ktoré ne-
boli povolené. Exteriérová časť 
stavby je v začiatku výstavby, 
realizujú sa búracie práce, tie 
sú v súlade s vydaným staveb-
ným povolením. Súlad ďalšej 
výstavby s odsúhlasenou doku-
mentáciou bude stavebný úrad 
priebežne kontrolovať. V prí-
pade zistenia rozdielov medzi 
odsúhlasenou dokumentáciou 
a realizáciou bude výstavba zo 
strany stavebného úradu po-
zastavená. Výstavbu realizuje 
súkromná spoločnosť na vlast-
ných pozemkoch, prevažne na 
pôvodnej zastavanej ploche. V 
žiadnom prípade nejde k zru-
šeniu, či zastavaniu existujúcej 
uličky. Výstavba sa nedotýka 
uličky ku kostolu. Ulička ostane 
aj po výstavbe zachovaná vrá-
tane rozperných oblúkov. 

 Ing. Eva Kelbelová, MsÚ 
 Kežmarok

Ďalší podnet nám prišiel do 
e-mailovej schránky.

Zima v Materskej škole
na Možiarskej ulici

Zaslala: Z.
V mene všetkých rodičov, 

ktorí zverili deti do rúk pani 
učiteľkám v MŠ Možiarska, Vás 
prosím o zaujatie stanoviska ku 

rekonštrukcii tohto zariadenia 
pre naše detičky. Je smutné, keď 
každé ráno vstúpite do chladnej 
chodby, praskajúce okná z čias 
ešte našich detských radovánok, 
staré vchodové dvere a dva me-
siace zatvorená škôlka, niet sa 
čo čudovať, že niektorí rodičia 
umiestnili natrvalo deti do inej 
škôlky a to nemáme vonku ešte 
ani -10 stupňov. Naše deti musia 
každé ráno prechádzať touto 
vstupnou bránou, či už napapať 
sa do jedálne a povedzme si, veď 
aj tým rodičom nie je najteplej-
šie. Materské školy sa moder-
nizujú, prevažná časť detských 
ihrísk sa buduje na sídlisku JUH, 
pozerá z Vás niekto aj na sídlisko 
SEVER a na samotný chod tejto 
našej škôlky? 

Odpoveď zo samosprávy
Ďakujeme za Váš podnet. 

Materská škola na Možiar-
skej ulici získala na opravu 
259 089,99 eur z  Ministerstva 
pôdohospodárstva a  rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky 
v  rámci operačného progra-
mu Integrovaný regionálny 
operačný program. Rekon-
štrukcia v prvom rade prinesie 
rozšírenie existujúcich kapacít 
o jednu triedu, zateplenie bu-
dovy, opravu chodieb, výmenu 
okien na všetkých chodbách.

Projekt na jej opravu je mo-
mentálne v  štádiu kontroly 
pred podpisom zmluvy s  do-
dávateľom na Prešovskom sa-
mosprávnom kraji. 

 
 Oddelenie projektov 

 a verejného obstarávania MsÚ
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Na FB stránke mesta sa viacerí zaujímali o verejné korčuľo-
vanie. Prinášame vám časový harmonogram, kedy je ľadová 
plocha vyhradená pre verejnosť.

Verejné korčuľovanie v  sezóne 2018/2019 je bezplatné 
a otvorené bude od 27. 10. 2018 do 28. 4. 2019 s výnimkou 
štátnych sviatkov.

Deň Čas konania Poznámka

Streda 16.00 - 17.30

Sobota 12.30 - 13.30 Pre deti do 12 rokov

13.30 - 15.30

Nedeľa 12.30 - 13.30 Pre deti do 12 rokov

13.30 - 15.30
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2. 11. (piatok) o 19.00 h
Halloween
(horor, USA, 2018, 109 min, pôvodné znenie, MP15+, vstupné 
4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

3. 11. (sobota) o 19.00 h
Tajomstvo domu s hodinami
(rodinný/fantasy, USA, 2018, 104 min, dabing, MP12+, vstupné 
4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

4. 11. (nedeľa) o 19.00 h 
Zrodila sa hviezda
(dráma/hudobný, USA, 2018, 136 min, titulky, MP15+, vstupné 
4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

9. – 10. 11. (piatok, sobota) o 19.00 h
Bohemian Rhapsody
(dráma/životopisný/hudobný, USA, 2018, 134 min, titulky, 
MP12+, vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov 
a dôchodcov)

22. – 23. 11. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Ten, kto ťa miloval
(rodinná komédia/krimi, Česko, 2018, 90 min, pôvodné znenie, 
MP12+, vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov 
a dôchodcov)

29. – 30. 11. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Fantastické zvery: Grindewaldove zločiny 3D
(dobrodružný/fantasy/rodinný, USA, 2018, 133 min, dabing, 
MP12+, vstupné 6 €, zľava 0,50 € z  ceny pre deti, študentov a 
dôchodcov)

Kino pre deti
3. – 4. 11. (sobota, nedeľa) o 17.00 h 
Piadinôžka
(animovaný, USA, 2018, 96 min, dabing, MP, vstupné 4,50 €, zľava 
0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

10. – 11. 11. (sobota, nedeľa) o 17.00 h 
Luskáčik a štyri kráľovstvá
(dobrodružný/rodinný/fantasy, USA, 2018, 100 min, dabing, 
MP7+, vstupné 5 €, zľava 0,50 € z  ceny pre deti, študentov a 
dôchodcov)

17. 11. (sobota) o 17.00 h 
Grinch
(animovaná komédia, USA, 2018, 86 min, dabing, MP, vstupné 
4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

Filmový klub
5. 11. (pondelok) o 19.00 h

Tieň jaguára
(dokument, Slovensko, 2018, 67 min, pôvodné znenie, MP12+, 
vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu filmo-
vého klubu)

12. 11. (pondelok) o 19.00 h – Projekt 100
Tiesňové volanie
(dráma, Dánsko, 2018, 85 min, titulky, MP15+, vstupné 4,50 €, 
zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu)

19. 11. (pondelok) o 19.00 h
Tvár
(dráma/komédia, Poľsko, 2017, 91 min, titulky, MP15+, vstup-
né 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového 
klubu)

26. 11. (pondelok) o 19.00 h – Projekt 100
Byt
(romantická komédia, USA, 1960, 120 min, titulky, MP12+, 
vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu filmo-
vého klubu)

 Zmena programu vyhradená. 
 Kompletný aktuálny program kina nájdete
 na internetovej stránke
 www.kinoiskra.sk.

PROGRAM KINA                november 2018

FUTBAL:
3. 11. o 10.00 a 12.15 h:
1. MFK Kežmarok – MŠK Slavoj Spišská Belá (st. a ml. dorast)

VOLEJBAL:
10. 11.     MŠK Kežmarok – UKF Nitra (ženy)
17. 11.     MŠK Kežmarok – Prešov (ženy)
17. 11.     MŠK Kežmarok – Spišská Nová Ves (juniorky)
24. 11.     MŠK Kežmarok – Nové Mesto nad Váhom (ženy)

BASKETBAL:
17. 11.     MŠK Kežmarok – UPJŠ Košice (muži)

HOKEJBAL:
10. 11.     MŠK Kežmarok – Třinec 
17. 11.     MŠK Kežmarok – Považská Bystrica 

OSTATNÉ:
3. 11. o 19.00 h
sa uskutoční v Mestskej športovej hale:  „KNOCK OUT III“
– zápas o profesionálny opasok WKN (bojové športy)

Zoznam športových
podujatí NOVEMBER

programy

P O Z V Á N K A
TŠC TEMPO MŠK KEŽMAROK
pozýva deti, mládež, rodičov,

i starých rodičov na

MIKULÁŠSKU
HOBBY SÚŤAŽ

DŇA 2. DECEMBRA 2018 (nedeľa) o 10.30 h 
do MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALY V. JANČEKA

/VÚ/ v KEŽMARKU, v malej telocvični

PROGRAM:
-  príchod Mikuláša spolu so súťažiacimi pármi,
- predstavenie párov, rozhodcov, funkcionárov súťaže
- Súťaž Detí tanečných párov a dievčat do 7 rokov 
- Súťaž Detí tanečných párov a dievčat do 9 rokov 
- Súťaž Juniorov tanečných párov a dievčat do 11 rokov
- Súťaž Juniorov tanečných párov a dievčat do 13 rokov   
V prestávkach vystúpia deti a juniorskí členovia TŠC TEM-
PO MŠK Kežmarok  
- Vyhlásenie výsledkov súťaži všetkých skupín 
- Odovzdanie medaily a sladkostí Mikulášom 

Vstupné: dospelí 4 eur, deti 2 eur
Bufet vo vestibule

Príďte povzbudiť súťažiace deti a stretnúť sa s Mikulášom. 
Tešíme sa na Vás Usporiadatelia
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Pri príležitosti Dňa Zeme sa 
Špeciálna základná škola zapája 
do celoslovenských Dní Zelených 
škôl. Uskutočňujeme rôzne aktivi-
ty, ktorých cieľom je poukázať na 
enviromentálny problém v  okolí 
mesta Kežmarok. Pedagógovia  
so žiakmi monitorujú znečisťova-
nie chodníkov v  lesoparku Sever,  
ako aj brehy rieky Poprad.  Tvorí-
me a roznášame letáky, v ktorých 
dávame občanom na vedomie, že 
aj žiaci ŠZŠ prispievajú k  riešeniu 
problému znečisťovania okolia. 
Vytvorením kontrolných hliadok 
v  triedach a  zhotovením nádob 
na separovaný odpad posilňu-
jeme spoluprácu, efektívnejšiu 
koordináciu činností k  zlepšeniu 
životných podmienok.   Besedami 
na tému Recyklácia a separovanie 
odpadu a Prečo triedime odpad, 
sa lepšie spoznávame v  skupine, 
podporujeme formovanie vlast-

ných názorov a  schopnosť argu-
mentovať. S cieľom ukázať žiakom 
proces separácie a  následnej lik-
vidácie odpadu pravidelne na-
vštevujeme Technické služby mes-
ta Kežmarok. Na aktuálne témy 
zhotovujeme plagáty a  nástenné 
tabule. 

Škola disponuje aj zaujímavou 
ekozáhradkou, ktorá dokáže žia-
kom priblížiť zážitkovou formou 
reálny prírodný svet. Školská zá-
hrada ponúka obrovský priestor 
na poznávanie a pozorovanie eko-
systému vybudovanými prvkami 
záhrady, ako sú bylinková špirála, 
do ktorej vysádzame liečivé rastli-
ny (medovka lekárska, levanduľa, 
tymián, mäta pieporná),   jazierko, 
vŕbový altánok, v  ktorom žiaci 
relaxujú, akupresúrny chodník, 
slúžiaci na liečebnú masáž a sti-
muláciu reflexných oblastí chodi-
diel, uvoľňujúci svaly a dodávajúci 

energiu. Veľa listnatých stromov 
rastúcich v   záhrade prispieva 
na jeseň k  zvýšenému množstvu 
opadaného lístia, čo nám umož-
nilo vytvoriť si kompostovisko, 
tzv. listovku, slúžiacu ako prírodné 
hnojivo pre okrasné kríky, stromy 
a  zeleninu pestovanú vo vyvýše-
ných záhonoch. 

V  rámci grantového programu 
Vzdelaním k  integrácii pod zášti-
tou nadácie Volkswagen Slovakia 

škola získala finančné prostriedky 
na vybudovanie ďalšieho prvku 
školskej záhrady Poznávací chod-
ník. Práve vytvorením tohto  chod-
níka umožníme žiakom  prístup 
k  jednotlivým prvkom školskej 
záhrady, spoznávať ju pomocou 
zmyslov, pozerať sa na svet inými 
očami ako obvykle a  objavovať 
skryté krásy záhrady.

 Kolégium Zelenej školy ŠZŠ 
 Kežmarok  

Na druhej slovensko-čes-
kej filatelistickej výstave Nit-
rafila 2018 v  Nitre získal člen 
nášho Klubu filatelistov Vladi-
mír Adamkovič bronzovú me-
dailu za svoj exponát v triede 
filatelistickej literatúry.

Exponát bol venovaný uve-
deniu slovenskej poštovej 
známky v emisii Umenie Majstra 
Pavla z  Levoče – Oltár sv. Jaku-
ba st., ktorý majstrovsky vyryl 
svetoznámy slovenský tvorca 
poštových známok František 
Horniak. Vo výstavných priesto-
roch Mestského kultúrneho 
strediska v  Levoči sa zároveň 
uskutočnila výstava venovaná 
známkovej tvorbe Františka 

Horniaka. Adamkovič zachytil 
tieto podujatia na DVD, ktorého 
spracovanie ocenila aj výstavná 
jury v  Nitre. Autorovi ocenenia 
srdečne blahoželáme a  tešíme 
sa z ďalšieho ocenenia, ktoré zís-
kal náš klub 54-12 v Kežmarku.

 Andrej Janovský

Ďalší úspech Klubu
filatelistov 54-12

Mestu Kežmarok bola poskytnutá do-
tácia z  Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky z  dotačného systému na rok 
2018 v programe: 1 Obnovme si svoj dom 
a  podprograme: 1.1 Obnova kultúrnych 
pamiatok na zrealizovanie projektu Ob-
nova meštianskeho domu č. 46 na ul. 
Hlavné námestie 46 v Kežmarku s číslom 
ÚZPF 2654/1. 

Poskytnutá dotácia vo výške 15 000 Eur 
bude použitá na obnovu fasády meštians-
keho domu. S prácami na obnove pamiat-
ky sa začalo už začiatkom októbra.

Prostredníctvom samotnej obnovy 
sa naplní hlavný cieľ projektu. Zvýši sa 
atraktivita národnej kultúrnej pamiatky 

z  pohľadu obyvateľov mesta ako aj jeho 
návštevníkov. Zlepší sa jej stavebno-tech-
nický stav a dôjde k uchovávaniu kultúrne-
ho dedičstva pre ďalšie generácie.
 Oddelenie projektov
 a verejného obstarávania

Realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky

Obnova meštianskeho domu č. 46 na Hlavnom námestí

Reálny prírodný svet zážitkovou formou.

Ekozáhradka pomáha deťom spoznávať svet
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Jediné dve srdcia na svete sme mali,
ktoré chceli žiť.
Odišli ste od nás, ostali sme v žiali,
no navždy budete v srdciach tých,
ktorí vás milovali. 

Dňa 2. novembra 
uplynuli 3 roky odkedy 
nás opustil náš ocko 
Milan Krupka a 2,5 roka 
odkedy nás opustila 
naša mamka Ružena 
Krupková. S  láskou, 

úctou a  vďakou spomínajú dcéry Iveta, Zuzana 
a Zdenka s rodinami. 

Ďakujeme všetkým za tichú spomienku. 

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať, s  lás-
kou a  úctou na Teba spomínať a  pokojný spánok Ti 
priať.

Dňa 15. novembra uplynulo 
6 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, brat a ujo 
Milan Hlaváč.

Spomína smútiaca rodina.

Dňa 17. novembra si pripomenieme 2. výro-
čie úmrtia nášho manžela a  otca 
Alojza Petríka.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou v srdci si na neho spo-
mína smútiaca rodina.

Dňa 22. novembra si pripomenieme 2. výročie 
úmrtia Ladislava Gurčíka.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína man-
želka Erika, ostatná smútiaca rodi-

na a šachisti z Kežmarku.

Dňa 8. novembra uplynie 1 rok 
odkedy nás opustil náš milovaný 
manžel a otec Vladimír Dobrovič. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou v srdci naňho spomína manželka Ľudmi-
la s rodinou. 

 „Môžeme teraz plakať, lebo odišla, 
alebo sa môžeme usmievať, pretože žila. 
Môžeme zavrieť naše oči a priať si,
aby sa vrátila, alebo ich môžeme
nechať  otvorené a uvedomiť si,
čo všetko nám zanechala. 
Naše srdcia môžu ostať prázdne, lebo ju
už nikdy neuvidíme, 
alebo môžu ostať plné lásky, ktorú sme 

spolu zažili.“
Dňa 11. novembra uplynie 10 

rokov, kedy dotĺklo srdce našej mi-
lovanej mamky, babky a manželky 
Márie Imrichovej.

S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra Slávka 
s manželom, vnuk Daniel.

inzercia, spomienky

Spomienky

Sledujte nás na Facebooku

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

Staráme sa o Vaše zdravie ...

Želáme Ti večný pokoj, 
snívaj svoj sen.
V spomienkach sme pri Tebe
každý deň.
Dňa 15. novembra uplynú 

2 roky, čo nás navždy opustil manžel a otec Jozef 
Tomašek.

Ďakujeme za tichú spomienku a  modlitbu 
všetkým, ktorí na neho nezabudli.

Spomíname s láskou a úctou. Smútiaca rodina

Riadková inzercia
•  Predám jablká a hrušky k priamej konzumácii. Aj na zimné usklad-

nenie. Kontakt: 0949480116 RO18008

Inzerujte u nás
Ďakujeme za dôveru tým, ktorí využívajú naše služby a inzerujú 

v  našich novinách. Máme náklad 5700 výtlačkov, čo je najviac zo 
všetkých periodík v okrese Kežmarok, ale aj v okrese Poprad. Využi-
te teda možnosť informovať každú kežmarskú domácnosť o svojich 
produktoch a službách, ktoré ponúkate. -red-

PF18005
PF18004

Na facebookovej stránke Mesto Kežmarok – oficiálna stránka 
môžete nájsť aktuálne správy o  projektových zámeroch mesta, 
fotografie a videá z významných kultúrnych a spoločenských uda-
lostí v našom meste. 

Tento mesiac mal najvyššiu sledovanosť príspevok o otvorení 
ulice Trhovište. Fotografie novej cesty mali 297 „lajkov“, zdieľalo ich 
39 ľudí.

Druhým najsledovanejším príspevkom bola fotoreportáž z Dňa 
pomoci komunite, do ktorého sa zapojili zamestnanci spoločnosti 
Hengstler a zamestnanci Mestského úradu v Kežmarku. Na tento 
príspevok reagovalo 225 ľudí a malo 51 zdieľaní. Vysokú sledova-
nosť mali aj videá z oficiálneho otvorenia zimného štadióna. 
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Prvý októbrový víkend sa v Aréne Poprad 
konal 26. ročník Popradského pohára v  ka-
rate. Zúčastnilo sa ho 216 pretekárov z  24 
klubov celého Slovenska. Za Kežmarok tam 
vycestovalo 15 karatistov a musíme povedať, 
že sa vôbec nestratili. Získali tri prvé miesta, 3 
druhé miesta a 8 tretích miest. Prvé miesta si 
vybojovali Tomáš Pitoňák kumite 6 – 7 roční 
do 30kg, Leo Uhlár kumite 8 – 9 roční do 28kg 
a  Kevin Novák kumite 8 – 9 roční do 32kg. 
Druhé miesta získali Nina Božoňová kumite 6 
– 7 roční do 28kg, Jakub Pitoňák kumite 8 – 9 
roční nad 32kg a Laura Vojtaššaková kumite 
8 – 9 roční do 28kg. Na tretích miestach sa 
umiestnili Jaroslav Božoň kumite 6 – 7 roční 
do 26kg, Nina Ďuricová kumite 8 – 9 roční do 
32kg, Maroš Fabián kumite 10 – 11 roční nad 
40kg, Richard Labovský kumite 8 – 9 roční do 
28kg, Anna Maria Labudová kumite 12 – 13 
roční do 50kg, Alica Neustadtová kumite 10 – 
11 roční do 35kg, Tomáš Pitoňák kata chlapci 
6 – 7 roční, Soňa Šatalová kumite 6 – 7 roční 
nad 28kg. Všetci podali veľmi dobrý výkon, za 
čo im patrí pochvala a uznanie. 

Nasledujúcu, druhú októbrovú sobotu 
ich čakala pohárová súťaž v  Starej Ľubovni, 
kde sa konal už tretí ročník Ľubovňa Open 
Cup-u. Na tejto pohárovej súťaži sa predsta-
vilo 316 pretekárov z 30-tich klubov z celého 

Slovenska. Kežmarčania si v tejto konkurencii 
vybojovali 12 pódiových umiestnení. Jediné 
kežmarské zlato si domov odniesol Kevin No-
vák v kumite mladší žiaci do 32 kg. Striebro 
si vybojovali Nina Ďuricová v  kata mladšie 
žiačky, Alexander Neustadt v  kata mladších 
žiakoch, Tomáš Pitoňák v kumite chlapci nad 
25 kg a Jakub Pitoňák v kumite mladších žia-
kov nad 32 kg. Na tretích miestach skončili 
Nina Božoňová v kata dievčat, Kevin Novák 
v kata mladších žiakov, Tomáš Pitoňák v kata 

chlapcov, Jakub Pitoňák v kata mladších žia-
kov, Soňa Šatalová v  kumite dievčat nad 25 
kg, René Špes v kata kadetov a nakoniec Leo 
Uhlár v kata mladších žiakov. V bodovej šta-
tistike skončili karatisti z  MŠK karate klubu 
Kežmarok na celkovom 5. mieste z  30-tich 
klubov.

Všetkým medailistom srdečne blahoželá-
me. Naším zverencom držíme aj v ďalších sú-
ťažiach palce a prajeme veľa úspechov.

 Jaroslav Božoň

Našim sa v karate opäť darilo

Menší a väčší karatisti reprezentovali naše mesto v Starej Ľubovni.

Reprezentanti domáceho TC 
Fortuna Poprad opäť ukázali, ako 
to robia tí najlepší. Veď už viac 
ako desaťročie patria „Fortuňá-
ci“ medzi absolútnu slovenskú, 
a niektorí i svetovú tanečnú špič-
ku. A ako to už tradične býva, vo 
fortuňáckych farbách sú často 
najúspešnejší práve Kežmarča-
nia. Slovenský pohár dospelých 
sa v  štandardnej časti skončil 
presvedčivým víťazstvom Duša-
na Gruľu s Giadou Cragnolini (44 
jednotiek zo 45 možných), strieb-

ro si odniesli Dan Jurča s Emíliou 
Scherfelovou. V latinsko – americ-
kej časti zlato putovalo do Rimav-
skej Soboty, ďalšie cenné kovy už 
ale zostali doma. Strieborné me-
daily si odniesli opäť Daniel Jurča 
s Emíliou Scherfelovou, bronzový 
lesk malo umiestnenie Daniela 
Václava s Petrou Bačovou. Len na 
pripomenutie – v každom páre sa 
nachádza jeden kežmarský rodák, 
konkrétne Dušan, Emília a Daniel.

Po zápoleniach na ázijských 
a  európskych tanečných parke-

toch sme tak jeden víkend strá-
vili na domácej pôde. No a o dva 
týždne sme sa presunuli do Pezin-
ka, kde slovenská špička, aj s me-

dzinárodným rozhodcom Petrom 
Pastorkom, zavítala na piate kolo 
Slovenského pohára.

 Peter Pastorek

Tanečný pár Daniel Václav a Petra Bačová.

Parketový tiger po dvadsiaty tretíkrát

Poslednú septembrovú sobotu sa športová hala na Komen-
ského ulici v  Poprade opäť raz premenila na krásnu tanečnú 
sálu. Tanečné centrum Fortuna Poprad tu totiž usporiadalo už 
23. ročník tradičnej prestížnej medzinárodnej súťaže v taneč-
nom športe Parketový tiger 2018, a  to v  oboch disciplínach – 
v  štandardných i  latinsko-amerických tancoch. Spolu 151 ta-
nečných párov počas celého dňa bojovalo o víťazstvo v celkovo 
desiatich súťažných kategóriách. Vrcholom dňa boli súťaže 
štvrtého kola Slovenského pohára pre rok 2018, a to v kategó-
riách juniorov (12 – 15 roční) i dospelých (od 16 rokov).
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Koncom septembra sa 
družstvo 1. MFK Kežmarok ka-
tegória U 12 zúčastnilo základ-
ného kola Mini champions ligy 
2018, ktoré organizoval Slo-
venský futbalový zväz v  Spiš-
skom Podhradí. V  základnom 
kole sa nášmu družstvu da-
rilo, keď postupne zdolalo 
súperov: Spišské Podhradie 
6:1, Lipany 4:2, Podolínec 8:0 
a  Lendak 6:0. Prvenstvom 
v turnaji sme sa prebojovali do 
krajského kola, ktoré sa konalo 
začiatkom októbra v  Stropko-
ve. V  skupine B sme odohrali 
dva zápasy. Prvý zápas sme hrali s Lipanmi a 
vyhrali sme 6:2. Druhý zápas sme prehrali s 
prvým družstvom 1. ligy Humenným 2:4. Kraj-
ské kolo vyhralo družstvo Humenné, ktoré si 
vo finále poradilo s domácim Stropkovom na 
penalty. Kežmarskí chlapci úspešne reprezen-
tovali svoje mesto a patrí im za to pochvala.    

Zostava 1. MFK Kežmarok: René Dinda, 
Šimon Hanečák, Tristan Miškovič, Ján Zgraja, 
Andreas Arpáš, Jakub Pirhala, Jakub Kolum-
ber, Martin Migáč, Samuel Muncner, Kristián 
Tetemonte, Peter Irha, Pichard Renner, Alex 
Kovalčík, Marko Václavek.

 Ladislav Melikant, tréner

Rozdielovým hráčom 
stretnutia bol hosťujúci Georgy 
Vilchinskiy, strelec troch gólov.

V stretnutí sa darilo domá-
cemu útočníkovi Jozefovi Išto-
cymu, strelcovi dvoch gólov. Za 
očakávaním nezaostala ani naj-
výraznejšia posila kežmarského 
tímu Arne Kroták, keď pripravil 
spoluhráčom dve gólové prih-
rávky. 

Výkon domácich v prvej tre-
tine bol poznačený prílišnou 
snahou, z čoho pramenili viace-
ré vylúčenia. Už prvú presilovku 
skúsenejší súper dokázal využiť 
na strelenie úvodného gólu. 
Tesne pred návratom Kramá-
ra z  trestnej lavice sa presadil 
Georgy Vilchinskiy. Domáci tím 
je zložený z hráčov, ktorí doká-
žu zabojovať aj za nepriaznivé-

ho stavu. Už o  minútu neskôr 
počas vlastného oslabenia vy-
užili nepozornosť súpera, keď 
si na kolmú prihrávku Polačeka 
nakorčuľoval Jozef Ištocy a  vy-
rovnal stav zápasu. Kežmarča-
nia sa dokázali viackrát dostať 
do dobrých streleckých príleži-

tostí, no súper predsa len pô-
sobil zohratejším dojmom. V 8. 
minúte získal puk v našej treti-
ne Georgy Vilchinskiy a upravil 
stav na 2:1 pre hostí. Hostia do-
kázali udržať puk v našej tretine 
a naša preťažená obrana nesta-
čila blokovať všetky strely. V 17. 

minúte jednu zo situácií pred 
našou bránou využil Slavomír 
Buda a zvýšil na 3:1. 

Kežmarčania sa vďaka svojej 
bojovnosti postupne dostávali 
do zápasu. V 32. minúte znižo-
val Bukovina na 2:4. Zápas tak 
dostal nový náboj a kežmarský 
tím viackrát dokázal ohroziť 
súperovho brankára. Domáci 
sa nevzdávali ani za stavu 2:5, 
keď v  53. minúte Arne Kroták 
našiel prihrávkou Jozefa Ištocy-
ho, ktorý opäť znížil na rozdiel 
dvoch gólov. No skúsený súper 
dokázal odpovedať aj tentoraz 
a dvoma gólmi odskočil domá-
cim na rozdiel štyroch gólov. 
Posledný gól zápasu zazname-
nal domáci útočník Boris Ora-
vec, keď upravil na konečných 
4:7.

MHK Kežmarok: Talár Denis 
– Rušin Kristián, Rusnák Štefan, 
Kramár Emil, Polaček Vladimír, 
Krempaský Kamil, Bošiak Adri-
án, Pícha Dávid, Korvín Dominik 
- Kopkáš Richard, Oravec Boris, 
Bjalončík Radovan - Ištocy Jo-
zef, Kroták Arne, Rušin Dávid - 
Šmihula Daniel, Svitana Lukáš, 
Smolen Patrik - Korub Jakub, 
Jankura Tomáš, Bukovina Šte-
fan. Tréner: Hudák Dušan.

 Pavol Ištok

V sobotu 13. októbra MHK Kežmarok privítal na svojom ľade lídra sú-
ťaže, mužstvo HKM Rimavská Sobota. Kežmarok v prvom domácom 
stretnutí v 2. lige skupiny Východ, po bojovnom výkone podľahol 
súperovi z Rimavskej Soboty 4:7. Kežmarčania výraznejšie potrápili 
Rimavskú Sobotu v tretej tretine, čo však na lepší výsledok nestačilo.

Prvý zápas na domácom ľade 

Kežmarok podľahol súperovi z Rimavskej Soboty.

Futbalisti kategórie U 12 sa prebojovali do krajského kola.

XXVI. Majstrovstvá Slovenska vo 
vzpieraní mužov a  žien v  Bobrove v  po-
lovici októbra vyhrala v  kategórii do 53 
kg Kežmarčanka Janka Bartošová zo 
skupiny Reds Crew Trainings Kežmarok 
s výkonom 110 kg. -mia-

Mini champions liga 2018

šport
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	Detský čin roka je ojedinelý školský projekt zameraný 
predovšetkým na netradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej 
výchovy. Sú to hrdinské činy záchranárov života, každodenné 
a veľmi náročné starostlivosti o rodičov či súrodencov, nezištná 
pomoc postihnutému priateľovi, ale i  malé drobné každoden-
né skutky. V  prvej etape projektu občianske združenie Detský 
čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo 
deti i verejnosť k zaslaniu detských príbehov. Počas leta výbe-
rová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov v  siedmych 
kategóriách. Druhá etapa projektu spočívala v zaslaní pedago-
gického materiálu s vybranými skutkami do 2 200 základných 
škôl a školských úradov. Učitelia deťom čítali príbehy a spoločne 
rozprávali o hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. Paralel-
ne prebiehajú dve hlasovania: Detská porota a  Online anketa 
pre verejnosť. Podmienky hlasovania nájdete na internetovej 
stránke www.detskycin.sk.

	Projekty európskej spolupráce – výzva! Hlavným 
cieľom podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce 
je podporovať pohyb kultúrneho diania a nadnárodnú mobilitu 
kultúrnych a kreatívnych subjektov. Viac informácií nájdete na 
webovej stránke www.eacea.ec.europa.eu. 

	Od 1. novembra do 15. júna bude viac ako 200 kilo-
metrov chodníkov vo vysokohorskom prostredí pre turistov 
neprístupných. Dôvodom je sezónna uzávera turistických znač-
kovaných chodníkov, ktorej cieľom je práve v tomto období 
ochrana pôvodnej fauny a flóry, ako aj zabezpečenie pokoja pre 
kamzíka a svišťa. Všetky miesta uzáverov uvedených turistic-
kých ciest sú vyznačené na tabuliach priamo v teréne. Pri túrach 
sa riaďte podľa umiestnenia týchto tabúľ. V závislosti od sneho-
vých podmienok môže byť rozsah sezónnych uzáverov uprave-
ný.

	Vplyv Brexitu: Podľa najnovšieho Eurobarometra 
si Európania cenia členstvo v  únii viac ako kedykoľvek pred-
tým. Najnovší prieskum verejnej mienky Eurobarometer (zo 
septembra 2018) ukázal rastúcu podporu členstva v  EÚ, ktorá 
dosahuje rekordnú úroveň 68 %. Najnovší prieskum pouka-
zuje na to, že Európania, viac ako kedykoľvek predtým, pova-
žujú členstvo v EÚ za dobrú vec (62%). To je najvyššie číslo za 
posledných 25 rokov. 68 % Európanov je tiež toho názoru, že 
ich krajina z  členstva profituje – táto hodnota je najvyššia od 
roku 1983. Na Slovensku považuje členstvo v únii za dobrú vec 
51 % ľudí a profit v členstve vidí až 77 % občanov. Samostatnou 
kapitolou v prípade Slovenska je záujem o voľby do Európskeho 
parlamentu – ten deklaruje 51 % Európanov, no len 28 % Slová-
kov. Až 70% Slovákov sa o voľby nezaujíma.

Podľa vyjadrenia premiéra Pel-
legriniho má ministerský úrad 
pripraviť viaceré verzie trás. „Do 
dvanástich mesiacov by Minister-
stvo dopravy malo mať úplne jasno 
v  tom, ako bude technicky riešený 
obchvat Kežmarku, a potom sa mô-
žeme okamžite pustiť do prípravy 
parciel, aby sme ho aj postavili,“ 
spresnil predseda vlády. 

Na tento úsek je už niekoľko ro-
kov pripravená technická štúdia. Ak-
tuálne sa pripravuje štúdia realizo-
vateľnosti, ktorá je podmienkou pre 
obhájenie financovania projektu, 
napríklad z eurofondov. O bližšie vy-
jadrenie sme požiadali Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR. „Na príprave 
obchvatu mesta Kežmarok pracu-
jeme. Cieľom štúdie je navrhnutie 
technicky, ekonomicky a  environ-
mentálne najvhodnejšieho riešenia 
trasy cesty I/67 v  úseku Rožňava – 
hranica BSK – PSK (pozn. red.: Ban-
skobystrický samosprávny kraj – Pre-
šovský samosprávny kraj), cesty I/66 
v úseku hranica BSK – PSK – Spišská 
Belá – Lysá Poľana štátna hranica SR/
PR a cesty I/77 v úseku Spišská Belá 
– Dlhá Lúka v  okrese Bardejov. Sú-
časťou tohto posúdenia je aj stavba 
I/66 (67) Poprad – Kežmarok, II. eta-
pa, na ktorú bolo aj vydané územné 
rozhodnutie,“ uviedla hovorkyňa mi-
nisterstva Karolína Ducká.

Študentský
kampus v ohrození?
Projekt študentského mestečka 

sa stále nehýbe. Do opusteného ka-
sárenského areálu sa podľa zámeru 
majú presunúť tri stredné školy. Pre 
tento účel získal PSK od vlády 500-ti-
síc eur a poslanci PSK pridali neskôr 
ďalších 500-tisíc eur. 

PSK vrátil štátu pol miliónový 
príspevok. Dôvodom podľa PSK je, 
že príspevok kraj nepoužil z  viace-
rých objektívnych príčin v  lehote 
dvoch rokov.

Čo teda s kampusom bude? „Vo 
veci projektu študentského kam-
pusu sa PSK v  súčasnosti venuje 
analýze tohto zámeru, ale aj alter-
natívnymi možnostiam. Tento ná-
ročný projekt si vyžaduje dôkladnú 
prípravu. Po zhodnotení všetkých 
alternatív a ich finančných dopadov 
na rozpočet PSK predložíme naše 
rozhodnutie mestu Kežmarok,“ po-
vedala hovorkyňa Daša Jeleňová 
a  dodala, že koncom septembra 
opätovne PSK požiadal o  regionál-
ny príspevok. 

„Víziou mesta je rozvoj v oblasti 
vzdelávania v rámci stredného škol-
stva. Potrebujeme riešiť havarijný 
stav niektorých školských budov 
a  budeme sa venovať vzdelávaniu 
komunít,“ priblížil priority mesta 
primátor po skončení rokovania 
vlády. „Čakáme na predloženie 
alternatívneho riešenia zo strany 
kraja,“ dodal. O výslednom rozhod-
nutí oboch strán budeme čitateľov 
informovať.

 Spracovala:
 Zuzana Šlosárová

Čo nové s obchvatom
a študentským kampusom?

Jednou z tém rozhovorov 23. októbra počas výjazdového ro-
kovania vlády Slovenskej republiky bol obchvat mesta Kežmarok. 
Téma obchvatu rezonuje medzi obyvateľmi už desaťročia. Dob-
rou správou je, že v júni tohto roku uzavrelo Ministerstvo dopra-
vy a výstavby SR zmluvu na spracovanie štúdie realizovateľnosti 
ťahov ciest I. triedy I/67, I/66, I/77 Rožňava – Poprad – Stará Ľubov-
ňa – Bardejov. Hoci štátny úsek mesto nespravuje, o výstavbu sa 
zaujímal primátor mesta: „Otvoril som otázku obchvatu. Priamo 
na vláde som požiadal o rýchle vyriešenie tohto problému.“
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28. októbra sme si pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR

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

NOVEMBER
MESTO KEŽMAROK

P R O G R A M

2 0 1 8

VÝSTAVY

6. 11. 
utorok
15.00 hod

Veľké javisko pri radnici

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL
Materské školy oslavujú svoj deň.

24. 11. 
sobota
9.00 hod

Hlavné námestie pri radnici

TRADIČNÁ ZABÍJAČKA
Žijeme v meste, kde mnoho detí i dospelých tradičnú zabíjačku nezažili, tak im chceme ukázať, aké to kedysi bolo. V programe 
vystúpi aj – ĽH Magura a členovia Divadelného súboru z MsKS Kežmarok.

24. 11. 
sobota
19.00 hod

Stredná odborná škola, Garbiarska 1

KATARÍNSKA ZÁBAVA
Posledná tradičná ľudovo - tanečná zábava pred nadchádzajúcim adventom. V programe vystúpia – ĽH Magura, HS Traky, DJ 
Kenedy, moderátor Jozef Pročko.

25. 11.
nedeľa
16.00 hod

Mestské kultúrne stredisko

ŠKOLA MÁGIE A KÚZIEL
Nedeľné popoludnie s rozprávkou.

28. 11. 
streda

Kežmarský hrad

SOLAMENTE NATURALI – NONSTOP
Hudobný program s mladými umelcami v obrazárni hradu pod vedením Miloša Valenta. Program bez pauzy a bez potlesku.
Plynie od sóla postupne po kvinteto a späť k sólu. Končí voľnou improvizáciou.

30. 11. 
piatok
19.00 hod

Mestské kultúrne stredisko

HORÚCA SPRCHA
Komédia o partnerskom súžití. Účinkujú: Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Marcel Ochránek, Přemek Boublík, Katarína Ivanková,
Thomas Puskailer, Jakub Lorencovič.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

od 8. 11.
do 28. 11.

Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

JESENNÝ SALÓN
Výstava Klubu kežmarských výtvarníkov.
Otvorená v pracovné dni od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h

od 26. 10.
do 28. 11.

Galéria u anjela, Starý trh 53

VEĽKÉ VECI
Výstava Nikolaja Feďkoviča.

pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 12.00 – 18.00 h
sobota: 10.00 – 13.00 h


