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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.

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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V  slávnostnom príhovo-
re poďakoval Ferenčák za 
doterajšiu podporu svojim 
najbližším. Vyzdvihol úsi-
lie všetkých, ktorí svojou 
prácou prispeli k  rozvoju 
mesta v  období 2014 – 
2018. Primátor tiež vyjad-
ril veľkú podporu snahám 
o  ďalšie zjednocovanie miest 
a  obcí okresu Kežmarok, ktorá 
musí byť iniciovaná okresným mestom: 
„Začíname hrať čoraz významnejšiu úlohu 
v rozvoji celého regiónu. Dnes už môžeme 
zdvihnúť symbolickú vlajku a vyzvať okolité 
mestá a obce k ešte užšej spolupráci. Našich 
susedov, obce Ľubica, Malý Slavkov, Mlyn-
čeky, Vrbov a  ďalších vyzývam k  postup-
nému zbližovaniu sa s  cieľom spoločného 
rozvoja. Vyberme si cestu spolupráce a per-
spektívnej budúcnosti.“ Primátor mesta vy-
jadril spokojnosť s  výškou preinvestovanej 
sumy v období 2014 – 2018: „Počas ostatné-
ho volebného obdobia sme preinvestovali 
v meste za podpory Vlády SR, ministerstiev 
a ďalších investorov takmer 19 miliónov eur. 
Tieto zdroje výrazne prispeli k zlepšeniu in-
fraštruktúry mesta a tým aj k zlepšeniu živo-
ta jeho obyvateľov.“ 

Sľub zložili aj poslanci mestského zastu-
piteľstva. O budúcnosti nášho mesta bude 
najbližšie volebné obdobie rozhodovať 
15-členný poslanecký zbor. K deviatim do-
terajším poslancom: Ondrej Jankura, Andrej 
Zreľák, Miroslav Perignáth, Marta Sabolová, 
Eleonóra Levická, Jana Majorová Garstková, 
Vojtech Wagner, Matúš Polák Jozef Matia sa 
pridajú šiesti novozvolení: Ľuboslav Koval-
ský, Eleonóra Baráthová, Janka Gantnerová, 
Karol Gurka, Jaroslav Maitner a Jozef Juhász.

Po slávnostnej časti pokračovalo ro-

kovanie mestského zastupiteľstva svojou 
pracovnou časťou. Po schválení programu 
ustanovujúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva, bolo predmetom ďalšieho 
bodu programu poverenie zastupovaním 
primátora mesta. Do funkcie viceprimátora 
vymenoval a  svojím zastupovaním poveril 
Ferenčák bývalého prednostu MsÚ Karola 
Gurku. 

Poslanci následne schválili výšku platu 
primátora mesta na obdobie 2018 – 2022. 
S  účinnosťou od 23. novembra 2018 bude 
primátor poberať základný plat navýšený 
o 60 percent v celkovej sume 3 862 eur. Od 
prvého decembra 2018, keď vstúpi do plat-
nosti novela zákona o  právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a pri-
mátorov miest, bude primátor mesta pobe-
rať plat vo výške 4 290 eur.

Mestské zastupiteľstvo poverilo sobáše-
ním poslancov Miroslava Perignátha a  Jo-
zefa Matiu. V  meste Kežmarok bude v  ob-
dobí 2018 – 2022 úradnou miestnosťou na 
vykon sobášnych aktov, tak ako doteraz, 
obradná miestnosť v budove MsÚ. Sobášne 
dni sú piatky a soboty s výnimkou štátnych 
sviatkov. 

 Pavol Ištok

KEŽMAROK
MESTO
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spravodajstvo

Buďme viac ľudskejšími,
usmievajme sa jeden
na druhého

A  už je to tu! Pomaly 
sa blížia, cítime ich už na 
každom kroku – doma, na 
ulici, v  práci – VIANOCE. 
Ich duch sa nenápadne 
vkráda do našich myslí, 
plánov, spomienok. Naj-
krajšie sviatky v  roku! To, 

ako sa na ne pripravujeme, ako ich prežívame 
– to všetko si prenášame v našich spomienkach 
už od detstva a  ďalej odovzdávame našim de-
ťom. Niektorí si vybavia voňavý stromček, me-
dovníčky, darčeky, domy, ulice, kopce nahusto 
zasypané snehom a k tomu čarovné rozprávky. 
Iní spomínajú na stres, na dlhé rady pred zelo-
vocom na mandarínky, banány, pomaranče, ale 
aj pred hračkárstvom, obchodom s  odevmi... 
Moje detstvo je popretkávané krásnymi chvíľa-
mi s mojimi najbližšími, je prežiarené radosťou, 
láskou, pokojom. Čím som staršia, tým intenzív-
nejšie si vychutnávam to, čo môžem zažiť s tými, 
ktorí sú pre mňa všetkým. Na druhej strane 
v  mojich spomienkach zostávajú aj tí, ktorí už 
nemôžu sedieť za štedrovečerným stolom spo-
lu s nami, a toto sú pre mňa tie bolestné chvíle. 
Ale aj napriek tomu sa snažím vianočný zhon od 
upratovania, pečenia, kúpy darčekov aj samot-
nej prípravy Štedrého dňa zvládnuť tak, aby sme 
si vianočnú atmosféru mohli všetci vychutnať 
v pokoji a láske. A o tomto by tieto sviatky mali 
byť. Mnohí precestujú pol sveta len preto, aby sa 
stretli so svojimi najbližšími, aby ich mohli objať 
a stráviť s nimi aspoň pár chvíľ. Žijeme v dobe, 
ktorá je hektická, náročná a v tejto rýchlosti sa 
pomaly začína vytrácať medzi ľuďmi láska, poro-
zumenie, súcit, pochopenie. Pri stretnutí so zná-
mymi, blízkymi sme často svedkami toho, ako 
títo ľudia z vďaky, že majú pozorného posluchá-
ča, dokážu podrobne rozprávať o svojich zdra-
votných problémoch a popri tom sa ani nestih-
nú opýtať, ako sa má ich poslucháč. Zdravie je to 
najdôležitejšie, čo v živote potrebujeme. Buďme 
však viac ľudskejšími, usmievajme sa viac jeden 
na druhého, skúsme do našich činov vliať viac 
lásky a optimizmu. Veď každý deň, kedy sa zo-
budíme, nám prinesie aj niečo pekné. A  toto 
by sme si mali v našich srdciach a myšlienkach 
nosiť stále, nielen počas Vianoc, kedy dokážeme 
byť viac otvorenejší, láskavejší, milší. Všetci dob-
re poznáme latinský prastarý hymnus:

„Sláva Bohu na výsostiach a  na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle.“ A tým by sme sa mali stále 
nechať viesť.

 Želám Vám krásne a spokojné Vianoce!
 Erika Cintulová

Máme nových poslancov
mestského zastupiteľstva

Po novembrových voľbách do samosprávnych orgánov sa 
konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku. Na úvod jeho slávnostnej časti zložil zákonom 
stanovený sľub primátora znovuzvolený Ján Ferenčák. 

Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku sa uskutoční vo štvr-
tok 13. decembra o 9.30 h.

Najbližšie mestské zastupiteľstvo
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	Združenie EZÚS Tatry, s. r. o. (Európske zoskupenie 
územnej spolupráce), ktorého členom je aj naše mesto, bolo vy-
hodnotené ako najlepšia organizácia územnej spolupráce v Euró-
pe. Predstavitelia združenia si osobne prevzali toto ocenenie počas 
Európskeho týždňa regiónov v Bruseli (začiatkom októbra). „Je to 
ocenenie pre všetkých, ktorí denno-denne pracujú na zlepšení ce-
zhraničnej spolupráce a  tiež pracovníkom kancelárií v  Kežmarku 
a Nowom Targu za ich obetavú prácu. Byť najlepší v Európe svedčí 
o našich priateľských vzťahoch na oboch stranách hranice,“ pove-
dal počas svojej návštevy Bruselu primátor Ján Ferenčák, ktorý je 
zároveň predsedom združenia.

	Zrušenie striedania času je z  pohľadu politických zá-
stupcov aj odborníkov dobrým krokom. Ukázalo to aj Regionál-
ne diskusné fórum, ktoré zorganizovala Kancelária Európskeho 
parlamentu na Slovensku koncom októbra v Bratislave. Pri súčas-
nej úprave sa v EÚ dvakrát do roka posúva čas, aby sa zohľadnila 
meniaca sa dĺžka dostupnosti denného svetla, a aby sa v danom 
období využilo čo najlepšie. Európska komisia (EK) zorganizovala 
v lete 2018 verejnú konzultáciu, v rámci ktorej dostala 4,6 milióna 
odpovedí z 28 členských štátov. Až 84 % respondentov sa vyjad-
rilo za zrušenie sezónnej zmeny času. V polovici septembra 2018 
navrhla EK ukončiť v  roku 2019 v  Európe sezónnu zmenu času. 
Aby sa zaručil bezproblémový prechod na nový systém, členské 
štáty sú podľa návrhu Komisie povinné do apríla 2019 oznámiť, 
či plánujú trvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Posledná povinná 
zmena na letný čas by prebehla v nedeľu 31. marca 2019. Po tomto 
dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, 
mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času v nedeľu 27. októbra 
2019. Potom by už sezónna zmena času viac nebola možná. Tento 
harmonogram je podmienený tým, že Európsky parlament a Rada 
prijmú návrh Komisie najneskôr do marca 2019.

	365.bank vyhlasuje umelecký grant vo výške 36 500 €. 
Novovznikajúca mobilná banka 365 nadväzuje na úspešný prvý 
ročník svojej umeleckej výzvy v rámci projektu 365.culture. Už po 
druhýkrát vytvára umelcom priestor na návrh a realizáciu site-spe-
cific inštalácie, ktorú umiestni na budúcoročnom Grape festivale 
2019. Banka finančne podporí realizáciu jedného alebo viacerých 
umeleckých diel dokopy sumou 36 500 eur. Víťaza, alebo víťazov, 
vyberie odborná umelecká komisia v  spolupráci s  organizátormi 
festivalu a so zástupcami banky. Návrhy diel majú účastníci mož-
nosť prihlasovať do 31. decembra na e-mailovej adrese cultu-
re@365.bank. Zo všetkých prihlásených zostaví porota užší výber 
diel, z ktorého v druhom kole rozhodne o víťazovi alebo o víťazoch. 
Viac o  tom, ako sa zapojiť do výzvy, sa dočítate webovej stránke 
www.365.bank/culture.

	Výsledky jesennej kamzičej inventúry zaskočili aj skú-
sených zoológov. Očakávania, že po mimoriadne náročnej zime 
budú počty kamzíkov nižšie ako pred rokom, sa nepotvrdili. Práve 
naopak, na slovenskej i  poľskej strane Tatier padli rekordy. Pod-
ľa výsledkov jesenného spočítania kamzičej zveri bude na území 
Tatranského národného parku zimovať 1 431 kamzíkov. V Poľsku 
počet kamzíkov dokonca po prvýkrát prekročil hranicu štyristo ku-
sov. Spomedzi 421 jedincov bolo 46 mláďat. Počas dvojdňovej in-
ventúry na začiatku novembra bolo v teréne približne dvesto ľudí. 
Okrem zamestnancov Štátnych lesov TANAP-u, kamzíky počítali aj 

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Naše mesto navštívili zástupcovia spoločnosti OMS, a.s., aby pre-
zentovali Smart technológie určené pre budovanie inteligentných 
miest. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia viacerých 
oddelení Mestského úradu, ktorí sa venujú problematike Smart City 
a Smart technológie a spoločne hľadali riešenia pre mesto Kežmarok.

S  predstaviteľmi nášho mesta sa predstavitelia spoločnosti prvýkrát 
stretli v Poprade tohto roku v júni na Konferencii Slovak Smart City Cluster. 
Odvtedy priebežne pokračovala komunikácia v oblasti možností aplikácie 
Smart riešení predstavených firmou u nás v Kežmarku. V novembri sa usku-
točnilo prvé oficiálne stretnutie na našej pôde. „Boli sme veľmi prekvapení, 
v akom širokom zložení sa zástupcovia vašich oddelení, dokonca zástup-
covia Mestskej polície, tohto stretnutia zúčastnili,“ pochválil organizáciu 
stretnutia Milan Gerbery, spolupracovník so spoločnosťou OMS, a. s., ktorý 
zabezpečuje kontakt s  mestami. „Na stretnutí sme prediskutovali otázky 
vašich zamestnancov a  načrtli sme prípadné oblasti spolupráce v  oblasti 
dodávok niektorých Smart prvkov, ktorými disponuje naša firma, najmä in-
teligentných stĺpov, tzv. Smart City Pools. Túto návštevu hodnotíme veľmi 
pozitívne, pretože otvorila možnosti ďalšej spolupráce,“ zhodnotil Gerbery.

Spoločnosť zároveň tlmočila primátorovi mesta svoje pozvanie na náv-
števu ich showroom-u, ktorý je inštalovaný vo výrobných priestoroch sídla 
spoločnosti pri Senici. Mária Trajčíková

Kežmarok patrí medzi
Smart Cities

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v spolupráci s Hotelovou 
akadémiou zorganizovali v polovici novembra už 4. ročník Spoločnej 
kvapky krvi. Vždy v jesennom termíne sa odber uskutočňuje na gym-
náziu a v jarných mesiacoch na "hotelovke". Tento krát sa odberov 
zúčastnilo 40 darcov, medzi nimi boli žiaci, učiteľky i verejnosť.
 -av-
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V  komunálnych voľbách Vám voliči 
dali 82,18 percent svojich hlasov. Man-
dát ste tak obhájili s  výraznou podpo-
rou ľudí. Ako ste s týmto výsledkom vo-
lieb spokojný Vy osobne?

Podporu voličov vnímam ako prejav 
dôvery, ktorú mi svojím rozhodnutím dali. 
Tento pozitívny výsledok mi dáva signál, 
že spôsob, akým sme v  minulom období 
od prvého dňa pracovali, pokladajú ľudia 
za správny. Spoločne s  občanmi chcem 
naše mesto posunúť o krok dopredu a po-
kračovať v intenzívnej práci. Rád by som sa 
všetkým voličom úprimne poďakoval. Per-
centá, ktoré som v  tohtoročných voľbách 
získal, sú takým výrazným číslom, že ho 
prijímam s veľkou pokorou.

Ste spokojný s  účasťou občanov pri 
volebných urnách?

Účasť na voľbách bola podľa mňa pri-
meraná, aj keď nižšia ako pred štyrmi 
rokmi. Hoci svoje volebné právo využilo 
menej ako 40 percent ľudí, Kežmarok ne-
vybočuje z celonárodného priemeru. Po-
čet voličov mohol byť samozrejme aj vyšší, 
no je potrebné poďakovať všetkým, ktorí 
si našli čas a pristúpili k volebným urnám. 

Ako vnímate nové zloženie poslanec-
kého zboru?

Medzi poslancami sú zastúpené všetky 
skupiny a strany, ktoré sa uchádzali o man-
dát, preto bude potrebné veľa komuniko-
vať a  spoločne kreovať. Mestské zastupi-
teľstvo má byť hnacím motorom rozvoja 
a riešiť otázky konštruktívne. Bol by som 
nerád, ak by nastala taká situácia, že prá-
ve na zastupiteľstve ostanú stáť rozvojo-
vé projekty. S  poslancami chcem hovoriť 
o  ich predstavách a  plánoch, a prieniky 
budeme hľadať spoločne.

Čo z  Vášho volebného programu je 
pre Vás najdôležitejšie? Na čom budete 
trvať, aby bolo počas nasledujúcich šty-
roch rokov splnené?

Predstáv a vízií mám veľa, no plánovaný 
príchod investora bude pre Kežmarok na 
ďalšie štyri roky najdôležitejším medzní-
kom. Mesto urobí všetko pre to, aby spo-
ločnosť Mubea mala pripravené potrebné 

podmienky. Ak sa zámer podarí, Kežmarok 
sa v  priebehu najbližších rokov výrazne 
posilní v zamestnanosti, a práve nemecká 
spoločnosť sa stane veľmi dôležitou nielen 
pre naše mesto, ale i pre obyvateľov celé-
ho regiónu. Máme veľké ambície a  plány 
s dobudovaním hokejovej arény a rozpra-
covaných množstvo infraštruktúrnych pro-
jektov. Ideme do rozmachu, čo znamená, 
že vo veľmi krátkom čase musíme vyriešiť 
rozvojové územie pre mesto Kežmarok. 
Ľuďom chceme poskytnúť priestor na 
stavbu rodinných domov alebo na vybu-
dovanie ďalších bytových domov. Verím, 

že v  niektorej z  týchto ambicióznych ob-
lastí nájdeme prieniky s mestským zastu-
piteľstvom.

S  čím konkrétne chcete začať hneď 
v prvé dni Vášho nového funkčného ob-
dobia?

Začal som hneď nasledujúci deň po voľ-
bách – 11. novembra sme spolu s  účast-
níkmi pietneho aktu spomínali na obete 
prvej svetovej vojny. Pre mňa bolo práve 
toto adekvátnym začiatkom volebného 
obdobia. Pokladám za dôležité prejaviť 
úctu neznámym padlým vojakom a pamä-
tať na tých, ktorým vďačíme za možnosť 
žiť v demokratickej a slobodnej Slovenskej 
republike.

Aké plány máte ešte v  závere tohto 
kalendárneho roka?

V  prvom rade chceme dokončiť všet-
ky začaté projekty z aktuálneho obdobia. 
Musíme tiež pripraviť rozpočet na rok 2019 
a začať všetky prípravné práce a projekty, 
ktoré by sme hneď na jar budúceho roka 
chceli naštartovať. Rok 2019 bude v meste 
Kežmarok veľmi intenzívnym a  rozvojo-
vým. Čaká nás množstvo náročnej práce, 
no my sme na ňu pripravení. 

V  ďalšom období chcem zapojiť aktív-
nych občanov do vecí verejných, obnoviť 
sídliskové vnútrobloky a  budovať zele-
né parkoviská. Komplikovanú dopravu 
v meste plánujem riešiť v spolupráci s Mi-
nisterstvom dopravy Slovenskej republiky 
naštartovaním výstavby diaľničného pri-
vádzača. Obyvatelia mesta Kežmarok sa 
môžu tešiť na ďalšiu podporu športovísk 
a pomoc podnikateľom.

 Zuzana Šlosárová,
 Mária Trajčíková

Budúci rok bude rozvojový

Komunálne voľby sú už za nami. Svoje miesto na primátor-
skej stoličke opäť obhájil Ján Ferenčák. O pocitoch z výsled-
ku a víziách mesta sme sa rozprávali priamo so znovuzvole-
ným primátorom mesta Kežmarok – Jánom Ferenčákom. 

Touto cestou by sa všetci kandidáti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, či 
už na post primátora alebo poslanca mestského zastupiteľstva v Kežmarku, chceli 
srdečne a úprimne poďakovať všetkým občanom – voličom, ktorí svoje volebné prá-
vo využili a vyjadrili svoj názor. Zvolení i nezvolení kandidáti ďakujú za každý hlas, 
ktorý v týchto komunálnych voľbách získali a vážia si dôveru a podporu, ktorá im 
týmto bola prejavená. 

Poďakovanie voličom

komunálne voľby
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Na medzinárodnej Podtatranskej výstave kanárikov ste si mohli 
pozrieť viac ako 350 kusov farebných vtákov. K zaujímavým exem-
plárom patrili nielen najkrajšie rôznofarebné a postavové kanáriky, 
ale aj ich krížence. 

Na výstave sa stretli chovatelia zo Slovenska i milovníci tohto vtáctva 
z Noweho Targu a Malopoľského kraja. Štrnásť slovenských vystavovate-
ľov a desať vystavovateľov z Poľska ponúklo verejnosti farebné variácie 
tohto drobného vtáka. Usporiadatelia chceli osloviť predovšetkým širokú 
verejnosť, žiakov a študentov škôl, ale aj začínajúcich chovateľov a priniesť 
im informácie o množstve farebných variánt kanárikov. Na výstavu mohol 
prihlásiť kanárika každý chovateľ, ktorý chcel odborne posúdiť jeho stav 

a tiež si mohol vymeniť 
cenné skúsenosti s iný-
mi chovateľmi. Okrem 
toho mala výstava 
aj športový charakter 
určený najmä špič-
kovým chovateľom. 
„Oceňovali sme jed-
notlivých vtákov pod-
ľa výstavných tried 
a štandardov. Kanáriky 
sú rozdelené na speva-

vé, kde sa posudzuje najmä spev. Potom sú rozdelené na farebné, kde 
sa zaradzujú do jednotlivých výstavných tried a postavové, kde sa posu-
dzuje postava a tvar,“ priblížil kritéria hodnotenia jeden z organizátorov 
výstavy a chovateľ Karol Podolinský. Na výstave ste si mohli pozrieť naj-
krajšie a najlepšie kanáriky. „Neexistuje 100%-tný kanárik. Najlepší kanárik 
má na výstavách u nás alebo v zahraničí maximálne 94 bodov,“ povedal 
Podolinský. Na tejto výstave boli kanáriky, ktoré získali 93 bodov z kaž-
dej výstavnej triedy. Raritou boli krížence. „Jeden rodič bol z európskych 
alebo našich vtákov z prírody a druhý rodič bol kanárik,“ vysvetlil pôvod 
krížencov Podolinský. Medzi vystavovanými kusmi mali svoje miesto 
aj andulky a zebričky, ktoré priniesli chovatelia z Poľska. 

Medzinárodná výstava kanárikov sa koná už od roku 1996 a inicioval ju 
práve Podolinský v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov. Naj-
väčšia výstava vtáctva bola v roku 2013, pričom sa jej zúčastnil aj štáb Slo-
venskej televízie, ktorý tu natáčal jednu z poviedok celovečerného filmu. 

 Veronika Michalčíková

pracovníci Správy TANAP-u a  Správy PIENAP-u spolu s  kolegami 
z  poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego i  ďalšími dobrovoľ-
níkmi.

	Krajskí poslanci schválili vyše 660-tisíc eur na  dotácie 
v  oblasti kultúry a  sociálnych služieb. Samospráva podporí mari-
ánske pútnické miesta a  zlepší poskytovanie sociálnych služieb 
neverejnými poskytovateľmi. V  oblasti sociálnych služieb bola 
dotácia schválená 17 poskytovateľom. Finančné prostriedky vy-
užijú na rekonštrukciu, modernizáciu, stavebné úpravy, opravu 
a  údržbu zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia 
priestorov zariadení, ale aj na nákup technických zariadení a po-
môcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedze-
nou schopnosťou pohybu. V oblasti kultúry Dotáciu dostali aj ma-
riánske pútnické miesta v Gaboltove, Levoči, Litmanovej, Ľutine, 
Vranove nad Topľou, Stropkove, Humennom, Čirči, Krásnom Brode, 
vo Veľkom Šariši, v Mikovej, Ľubovci, Sečovskej Polianke, Ortuťovej 
a Hrabskom.

	Divadlo bez derniér je názov novej knihy o popradskom 
divadle Commedia od autora Mikuláša Argalácsa. Popradská Com-
media tento rok oslávila 50. výročie svojho vzniku a patrí medzi 
špičku slovenských amatérskych divadiel. Známa je nielen v sused-
ných Čechách, ale i vo svete a šíri dobré meno slovenského divadla.

	Pozývame vás na vianočné predajné trhy, ktoré sa usku-
točnia v dňoch 10. – 13. decembra (pondelok až štvrtok).

	Volebná účasť v  Prešovskom samosprávnom kraji bola 
53,18 %, v  kežmarskom okrese využilo právo voliť primátora, 
starostu a  poslancov 51,66 % oprávnených voličov. Prešovskou 
primátorkou sa stala opäť Andrea Turčanová. Vo voľbách druhý-
krát porazila niekdajšieho primátora Pavla Hagyariho. K  zmene 
na primátorskej stoličke došlo v meste Poprad. Vo voľbách uspel 
Anton Danko a primátorskú štafetu prebral po Jozefovi Švagerko-
vi, ktorý sa tesne pred voľbami vzdal kandidatúry. Mesto Spišská 
Belá povedie nová tvár - Jozef Kuna, exprimátor Štefan Bieľak bude 
v mestskom zastupiteľstve. K zmenám vo funkcii primátora došlo 
aj v  meste Levoča, kde zvíťazil Miroslav Vilkovský. Voliči v meste 
Vysoké Tatry si mohli vybrať spomedzi ôsmich kandidátov, najviac 
hlasov získal dovtedajší primátor Ján Mokoš. V meste Spišská Stará 
Ves sa stal primátorom Ján Kurňava.

	Snímka Žena vo vojne režiséra Benedikta Erlingssona, 
natočená v koprodukcii Islandu, Francúzska a Ukrajiny, je víťazom 
dvanásteho ročníka filmovej ceny LUX. Cenu, ktorú udeľuje každo-
ročne Európsky parlament, odovzdal v stredu režisérovi víťazného 
filmu predseda EP Antonio Tajani. Snímka Žena vo vojne (Woman 
at War / Kona fer í stríð) je politickým filmom, feministickou ságou 
a bájkou rozprávajúcou príbeh učiteľky hudby, ktorá žije druhý ži-
vot ako vášnivá bojovníčka za ochranu životného prostredia. Práve 
vo chvíli, keď plánuje svoju najodvážnejší operáciu proti miestnej 
hlinikárni, sa dozvie, že jej bola schválená žiadosť o adopciu a na 
Ukrajine na ňu čaká malé dievčatko.

	Nadácia Volkswagen Slovakia pomáha ďalej v treťom 
sektore, poskytuje pomoc chorým a pomáha neziskovému sekto-
ru. Sumou 72 030 eur podporila neziskovú organizáciu Plamienok 

V skratke

 pokračovanie na str. 26

Raritou výstavy boli krížence

Voľby očami Zdeny Patakyovej

O funkciu primátora sa v Kežmarku uchádzala aj Zdena Pata-
kyová. Ako jediná protikandidátka získala v komunálnych voľbách 
843 hlasov z celkového počtu 4 731 hlasov. Účasť na voľbách bola 
37,68 percent, čo Zdena Patakyová považuje za „extrémne nízku“. 
Jedným z dôvodov podľa Patakyovej je recesia občanov k vedeniu 
mesta. Či je tomu tak, posúdia občania sami. Patakyová je podľa 
svojho vyjadrenia pre mestské média výsledkom hlasovania milo 
prekvapená. Aj po voľbách chce komunikovať so športovcami 
a zaujímať sa o nakladanie s verejnými prostriedkami. „Samozrej-
me, že budem aj naďalej sledovať dianie na mestskom zastupiteľ-
stve,“ uviedla neúspešná kandidátka.

Na záver dodávame, že priemerná volebná účasť na Sloven-
sku bola na úrovni 48,67 %, v rámci okresu Kežmarok to bolo len 
o čosi vyššie. Oproti komunálnym voľbám v roku 2014 bola voleb-
ná účasť v našom okresnom meste tento rok približne o 7 percent 
nižšia. 

 -red-
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V  meste Kežmarok v troch volebných ob-
vodoch, ktoré boli rozdelené do 12 volebných 
okrskov, dopadli voľby do orgánov samosprávy 
obcí nasledovne:

V  zoznamoch voličov bolo zapísaných 
13 216 voličov, z  toho sa na hlasovaní vo voľ-
bách zúčastnilo 4 981 voličov.

Novozvoleným primátorom mesta sa stal 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák (SMER – SD, SNS, 
MOST – HÍD) s počtom získaných hlasov 3 888. 
Ing. Zdena Patakyová (nezávislý kandidát) z cel-
kového počtu 4 731 hlasov získala 843 hlasov. 

Výsledky komunálnych volieb 2018 v Kežmarku

Prinášame Vám zoznam kandidátov zvolených za poslancov do mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov
a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:

Číslo volebného
obvodu Por. číslo Meno kandidáta na poslanca Politická strana Počet hlasov

1 1 Mgr. Ondrej Jankura SMER – SD 627
1 2 PhDr. Andrej Zreľák Nezávislý kandidát 580
1 3 Mgr. Ľuboslav Kovalský Nezávislý kandidát 531
1 4 Ing. Miroslav Perignáth KDH 481
2 1 PhDr. Eleonóra Baráthová SaS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA 883
2 2 PhDr. Marta Sabolová Nezávislý kandidát 702
2 3 Ing. Janka Gantnerová SMER – SD 628
2 4 Ing. Karol Gurka SMER – SD 623
2 5 Mgr. Jaroslav Maitner Nezávislý kandidát 584
3 1 Ing. Eleonóra Levická KDH 781
3 2 Mgr. Jana Majorová Garstková SaS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA 743
3 3 Ing. Vojtech Wagner Nezávislý kandidát 702
3 4 Ing. Matúš Polák SaS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA 640
3 5 Mgr. Bc. Jozef Matia Nezávislý kandidát 577
3 6 Jozef Juhász Nezávislý kandidát 552

Číslo volebného
obvodu Por. číslo Meno kandidáta na poslanca Politická strana Počet hlasov

1 1 Ing. Vladimír Škára SaS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA 461
1 2 Juraj Švedlár SMER – SD 455
1 3 Mgr. Janka Gombošová KDH 354
1 4 Milan Valenčík MOST – HÍD 259
1 5 Ing. Zdena Patakyová Nezávislý kandidát 257
1 6 JUDr. Andrej Pataky Nezávislý kandidát 198
1 7 Ing. Jaroslav Bonk SNS 181
1 8 Mgr. Bc. Pavol Ištok SPOLU – OD 165
1 9 Katarína Markovičová SMS 53
2 1 Ján Holova KDH 572
2 2 Mgr. Miroslava Müncnerová Nezávislý kandidát 514
2 3 Dominik Suchanovský Nezávislý kandidát 352
2 4 Martin Noga SaS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA 331
2 5 PaedDr. Jaroslav Vaľo SPOLU – OD 300
2 6 Ing. Pavol Kopecký Kotleba – ĽSNS 247
3 1 Mgr. Iveta Pavlíková Nezávislý kandidát 537
3 2 Bc. Marek Hovaňák Nezávislý kandidát 508
3 3 PhDr. Milan Gacík SMER – SD 507
3 4 Ing. Veronika Havírová SNS 504
3 5 Mgr. Tomáš Šimoňák KDH 484
3 6 Mgr. Jozef Kuboši SaS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA 432
3 7 Bc. Zuzana Luptáková SNS 279
3 8 RNDr. Ivan Kotora SPOLU – OD 232
3 9 Richard Rožár MOST – HÍD 139

 Zdroj: Zápisnica Mestskej volebnej komisie 
 Mária Trajčíková
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Nové oddelenie v kežmarskej nemocnici.

Kežmarská nemocnica mala 
k  dispozícii vlastné laboratórium 
naposledy v  roku 2005. Trinásť 
rokov si laboratórne služby ob-
jednávala z  externých pracovísk. 
Dlhodobo nevyužívané priestory 
operačných sál zrekonštruovali 
relatívne rýchlo, za päť týždňov. 
V  novovzniknutom biochemic-
ko-hematologickom laboratóriu 
sa budú robiť predovšetkým akút-
ne laboratórne vyšetrenia a čas 
čakania na ich výsledky sa skráti. 
„Toto laboratórium je tzv. statimo-
vé laboratórium. V  našej nemoc-
nici sa budú vykonávať akútne a 
ďalšie špecifické vyšetrenia, os-
tatné odbery sa budú voziť mimo 
nemocnice. Sestričky už nebudú 
musieť dávať odbery do rôznych 
boxov, chladničiek či kufrov. Prídu 
do laboratória, odovzdajú všetky 
odbery z daného oddelenia a vý-
sledky budú za niekoľko desiatok 
minút,“ priblížil prácu na novom 
pracovisku riaditeľ nemocnice Vik-
tor Halíř. Oddelenie je vybavené 
najmodernejšou technológiou. 
Podľa slov predsedu predstaven-
stva spoločnosti Agel Michala 
Pišoja táto technológia dokáže 
zabezpečiť všetko, čo kežmarská 
nemocnica potrebuje a zároveň 
prispeje ku skvalitneniu zdravot-
nej starostlivosti. Na novom odde-
lení bude pracovať päť laborantov. 

Ďalšia výrazná rekonštrukcia 
a  modernizácia sa uskutočnila na 
prízemí nemocnice, kde sa na-
chádzajú ambulancie chirurgická, 
traumatologická, detská neurolo-
gická, USG a pohotovostná služba 
pre deti a dorast. V rámci prestav-
by prízemia došlo k  zavedeniu 
novej elektroinštalácie, vnútornej 
kanalizácie, vymenili sa obklady a 
dlažby v  sociálnych zariadeniach. 
Pribudli aj nové toalety s  rozší-
reným bezbariérovým vstupom 
a nové sanitárne zariadenia. Ne-
mocničná chodba s ambulanciami 
sa zmenila na nepoznanie za dva 
týždne. Súčasťou rekonštrukcie 
bola i výmena podlahy, dvier, 
osvetlenia. „Nie je to ani prvá, ani 
posledná investícia do tejto ne-
mocnice. Z  európskych zdrojov 
sa nám podarilo získať 4 milióny 
eur, ktoré použijeme na zlepšenie 
priestorov nemocnice,“ povedal 
primátor Ján Ferenčák. Mesto Kež-
marok spolu so spoločnosťou Agel 
plánuje preinvestovať výrazný ba-
lík peňazí už budúci rok. „Peniaze 
investujeme do výťahov, nového 
CT-čka, prístrojových zariadení, do 
oddelenia ARO i do nového poste-
ľového vybavenia,“ konkretizoval 
plánované investície Ferenčák. 
Riaditeľ kežmarskej nemocnice 
Viktor Halíř priblížil aj ďalšie inves-
tičné kroky: „Zateplíme najstaršiu 

budovu, ktorú založil ešte Dr. Voj-
tech Alexander. Vymeníme vcho-
dové dvere za automatické a dvere 
sa budú meniť aj pri internom od-
delení. V nemocnici sa vymenia aj 
informačné a  komunikačné tech-
nológie - servery, multifun kčné 
zariadenia, monitory.“ Nemocnica 
plánuje v  blízkej budúcnosti re-
konštruovať centrálnu operačnú 
sálu a pôrodný trakt. Začiatkom 
budúceho roka sa plánuje aj mo-

dernizácia interiéru a  vybavenia 
ambulancií, ktoré sa nachádzajú 
na prízemí hlavnej budovy.

Víziou mesta je vybudovať 
novú polikliniku s  lekárňou i  par-
koviskom. Poliklinika by mala byť 
prepojená práve s Nemocnicou Dr. 
Vojtecha Alexandra a pacientom 
by mala zabezpečiť kvalitnú zdra-
votnú starostlivosť. 

 
 Veronika Michalčíková

Po trinástich rokoch majú nové laboratórium

Kežmarská Nemocnica 
Dr. Vojtecha Alexandra, n. o., 
v  spolupráci s  Nadáciou Agel 
prvýkrát zorganizovala Via-
nočnú zbierku šatstva. Pracov-
níci nemocnice, ich rodinní 
príslušníci a  iní dobrovoľníci 
mohli hygienicky vyhovujúce 
a  nepoškodené šatstvo a  iné 
veci priniesť na Oddelenie dl-
hodobo chorých v  Poliklinike 
počas celého mesiaca novem-
ber. Medzi darovanými vecami 
bolo veľké množstvo nielen 

zimného oblečenia a obuvi, 
ale aj posteľnej bielizne, uterá-
kov, hračiek, domácich a špor-
tových potrieb. Vyzbierané 
veci sú určené predovšetkým 
tým, ktorí túto pomoc naj-
viac potrebujú. Kežmarská 
nemocnica sa rozhodla zbier-
ku darovať dvom sociálnym 
centrám - Centru sociálnych 
služieb v Kežmarku a Zariade-
niu sociál nych služieb Jasoň 
v Spišskej Starej Vsi. 

 Veronika Michalčíková

Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča, člen 
skupiny Agel, rozširuje pô-
sobnosť svojej mobilnej od-
berovej jednotky aj na okres 
Kežmarok. Odbery krvi budú 
pravidelne raz do týždňa v 
pondelok v odberovom cen-
tre v priestoroch Ambulant-
nej pohotovostnej služby 

na ul. Dr. Fischera 7 (bývalá 
LSPP). Krv tunajších darcov sa 
tak bude využívať predovšet-
kým pre liečbu a záchranu ži-
votov pacientov zo spádové-
ho regiónu okresu Kežmarok.

 Nemocnica
 Dr. Vojtecha  Alexandra
 Kežmarok,
 člen skupiny Agel

Vyzbierané veci poputujú
do sociálnych centier

Krv môžete darovať
aj v Kežmarku

V priestoroch Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., 
člen skupiny Agel, vzniklo Oddelenie medicíny s  úsekom klinickej 
biochémie a  hematológie. Nové oddelenie sa nachádza na mieste 
niekdajších operačných sál a jeho úlohou je zabezpečiť vyšší kom-
fort pre pacientov i zdravotných pracovníkov. 
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„Táto myšlienka vznikla po novele cestné-
ho zákona o miestnych komunikáciách z mája 
tohto roka, kedy sa starostlivosť o miestne ko-
munikácie presunula do kompetencie vlast-
níka nehnuteľností. Navyše, mesto Kežmarok 
má vyše 40 km chodníkov a  komunikácií, 
o ktoré sa musí starať. Potrebujeme, aby tieto 
komunikácie boli čisté a schodné. Veľká časť 
týchto úsekov padla do tzv. strojového čis-
tenia, ale istá skupina chodníkov a verejných 

priestranstiev sa takto čistiť nedá a  je po-
trebné ich čistiť ručne. Okrem toho je zimná 
údržba chodníkov sporadická a  nepravidel-
ná, je potrebné flexibilne reagovať na zmeny 
počasia. Preto sme sa rozhodli, že skúsime 
osloviť občanov, či by si neadoptovali kúsok 
svojho okolia a nezačali sa o neho starať,“ vy-
svetlil zámer radnice novozvolený viceprimá-
tor a bývalý prednosta MsÚ Karol Gurka. Pre 
občanov to bude znamenať, že za túto svoju 

službu mestu budú dostávať vopred dohod-
nutú odmenu na základe dohody o vykonaní 
práce. Výzva pre občanov platila v  októbri, 
kedy sa záujemcovia o túto službu – občania 
mesta starší ako 18 rokov – mohli telefonicky, 
e-mailom alebo osobne nahlásiť zodpoved-
ným zamestnancom mesta Kežmarok, a  to 
priamo na sekretariáte prednostu Mestského 
úradu alebo v mieste prvého kontaktu na prí-
zemí radnice. 

Medzičasom sa už do tejto služby prihlá-
silo prvých 14 ľudí, no ideálny stav by podľa 
radnice bol 30, preto sa potenciálni záujem-
covia môžu ešte stále hlásiť. Odmenou za túto 
službu im budú 4 eurá na hodinu a na starosti 
budú mať plochu 50 m2. Každý záujemca si 
však môže vybrať plošnú výmeru podľa svo-
jich možností a schopností, i niekoľko násob-
ne väčšiu, po absolvovaní školenia dostane 
potrebné náradie a potom už len bude čakať, 
kedy sneh napadne. Ak sa tento nápad radni-
ce osvedčí, bude projekt pokračovať aj počas 
letných mesiacov budúceho roka.

 Mária Trajčíková

Priaznivé jesenné počasie umožnilo v  meste dokončiť nie-
ktoré stavebné práce. Pokiaľ to poveternostné podmienky 
dovolia, mesto urobí maximum pre to, aby ostatné práce 
dokončilo ešte v tomto kalendárnom roku. 

Vianočné osvetlenie
Vianočnú výzdobu a  osvetlenie v  meste 

inštalovali koncom novembra Verejnopro-
spešné služby Mesta Kežmarok. K tradičným 
vianočným prvkom ako adventný veniec, ko-
méty, hviezdy či snehuliak tento rok pribud-
ne aj jeden nový prvok – betlehem. Ten sa 
bude nachádzať medzi evanjelickým a gréc-
kokatolíckym kostolom v  blízkosti Svetlo-
nosky. Vianočné osvetlenie bude kompletne 
nainštalované do 6. decembra, kedy sa sláv-
nostne rozsvieti. 

Nové detské ihrisko
Nové detské ihrisko pribudne vedľa exis-

tujúceho detského ihriska na ulici Martina 
Lányiho. Pokiaľ to počasie dovolí, zrealizujú 
sa zemné práce, jednotlivé prvky už dodá-
vateľ objednal. „Demontovali sme staré hoj-
dačky, ktoré boli v  zlom stave. Ihrisko bude 
na ploche 15 x 15 m,“ priblížil plány mesta Ro-
man Huťa, zamestnanec Oddelenia územné-
ho plánu, životného prostredia a stavebného 
poriadku. Deti budú môcť využívať pieskovis-
ko, lezeckú stenu, lanovú zostavu, kolotoč či 
prevažovaciu a pružinovú hojdačku. Nainšta-

lovaná bude aj veľká zostava s lezeckým reb-
ríkom, lezeckými otvormi a stenou, šmýkačka 
a iné. Ihrisko sa bude nachádzať na betóno-
vej ploche, bude mierne vyspádované, nain-
štalujú sa prvky a položia sa gumové rohože. 
Nové detské ihrisko by malo byť najmenším 
k dispozícii v marci budúceho roka. 

Ulica Zochova
Na tejto ulici sa začala rekonštrukcia 

miestnej komunikácie, realizuje sa výmena 
obrubníkov v plnom rozsahu a na budúci rok 
sa položí nový asfaltový koberec. „Nakoľko 
na ulici nie je priestor pre výstavbu samostat-
ného chodníka, ktorý by vyhovoval platným 
normám, cestná komunikácia sa rozšíri a vy-
značí sa priestor pre peších na jednej i druhej 
strane komunikácie,“ povedala Eva Kelbelo-
vá, vedúca Oddelenia územného plánu, ži-
votného prostredia a stavebného poriadku. 

Závesná lávka cez rieku
Poprad v Zlatnej
Lávka cez rieku Poprad v  Zlatnej je už 

v  prevádzke. Pôvodnú drevenú podlahu už 
dávnejšie nahradila nová z  trvácnejšieho 

agátového dreva. Pri oprave sa zistilo, že 
časť základov závesnej lávky je poškodená 
a  treba ju opraviť. Na základe vypracované-
ho statického posúdenia bola zrealizovaná 
oprava a  pribudnú tu ešte železné schody 
s bezbariérovou úpravou. Dobudovanie ram-
py sa neplánuje, pretože lávka nie je určená 
na prejazd iných dopravných prostriedkov 
ani bicyklov. „Myslím, že by nebolo rozumné 
zrealizovať takú úpravu, ktorá by evokovala 
nedovolené používanie lávky,“ povedala Kel-
belová. 

Ostatné stavebné práce
na území mesta
Podľa slov Kelbelovej výstavba bytového 

domu na Weilburskej ulici pokračuje podľa 
plánu a do konca roka je snaha urobiť maxi-
mum. Postup stavebných prác závisí od vý-
voja počasia, ak teplota klesne pod normou 
stanovenú hodnotu, tak sa betonárske práce 
nedajú vykonávať. Momentálne sa muruje 
ďalšie podlažie a nasledovať by mala betonáž 
železobetónového venca, na ktorý sa položí 
krov. 

Mesto plánuje aj prestavbu križovatky na 
okružnú na sídlisku Juh. Vláda Slovenskej re-
publiky vyčlenila na túto prestavbu 195-tisíc 
eur. V súčasnosti je vydané územné rozhod-
nutie a  pripravujú sa podklady k  vydaniu 
stavebného povolenia. Vybudovanie kruho-
vého objazdu na Juhu sa bude realizovať na 
budúci rok.

 Veronika Michalčíková

Nové detské ihrisko bude k dispozícii na jar

spravodajstvo

Adoptujte si mestský chodník

Vyzývame občanov, aby sa aktívne zapojili do vykonávania 
tzv. verejnej platenej služby, teda čistenia a udržiavania ve-
rejných priestranstiev a miestnych komunikácií, a to počas 
zimných, no i letných mesiacov. V zimných mesiacoch bude 
táto služba spočívať v  odpratávaní snehu, v  lete bude po-
trebná údržba zelených plôch a čistenie chodníkov.
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Výstavná sieň ožila výnimočnými 
dielami umelcov z Kežmarku i blíz-
keho okolia.

Klub kežmarských výtvarníkov otvára 
v Barónke raz do roka výstavu svojich čle-
nov. Jeho začiatky siahajú do roku 1994 
a vznikol s podporou Múzea Kežmarok. 
To, že tento klub je stále aktívny dokazuje 
aj tohtoročná členská výstava s názvom 
Jesenný salón. Umelecký talent a cítenie 
vnieslo do svojich diel spolu 21 autorov. Sa-
lón nebol výberom špecifických diel, každý 
umelec mohol do výstavy ponúknuť to, čo 
uznal za vhodné. Výtvarníci pri tvorbe svo-
jich diel používali rôznu techniku – akryl, 
olej, plstenie, maľbu na hodvábe, kresbu 
ceruzkou či akvarel. Členkou klubu je už 
päť rokov aj Ľudmila Kisková. Na Jesennom 

salóne vystavovala predovšetkým obra-
zy kvetov. „Maľujem väčšinou rôzne kvety 
a prírodu. Na tejto výstave mám obrazy 
vlčích makov, tatraniek i kytičku poľných 
kvetov,“ priblížila Kisková, ktorá sa o klube 
výtvarníkov dozvedela od dcéry Zuzany. 
Jej obrazy upútali pozornosť najmä fareb-
nosťou. Na ich tvorbu použila akrylovú 
farbu, ktorú považuje za najpraktickejšiu. 
„Tieto farby používam najčastejšie, pretože 
rýchlo schnú a človek nemusí dlho čakať. 
O pár hodín alebo na druhý deň môžem 
do obrazu znovu zasiahnuť, pričom na-
príklad olej dlhšie schne a zle sa tieňuje,“ 
priblížila svoju prácu pri tvorbe obrazu 
a dodala, že namaľovanie prvotného zákla-
du jej trvá 5 až 6 hodín. To, že sny a túžby 
sa plnia v akomkoľvek veku, potvrdila 

aj Kisková: „Vždy som chcela maľovať a ten-
to sen sa mi splnil až vtedy, keď som išla do 
dôchodku. Som veľmi rada, lebo maľova-
nie je pre mňa úžasný relax, vyplním si čas 
a zabudnem na všetko." Súčasťou výstavy 
boli aj staré písacie stroje, na ktorých boli 
nakreslené podobizne slávnych literárnych 
postáv. Autorom bol Vlado Krausz.

Klub kežmarských výtvarníkom má 
viac ako 30 členov. Jeho veľkú časť tvoria 
učitelia Strednej umeleckej školy, oboch 
kežmarských základných umeleckých škôl,  
ako aj učitelia umeleckých škôl z kežmar-
ského i popradského okresu. Viacerí členo-
via pravidelne vystavujú na individuálnych 
i kolektívnych výstavách na Slovensku 
i v zahraničí.   

 Veronika Michalčíková

Jesenný salón v Barónke
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Poškodené dopravné značenie
Druhého októbra o  14.19 h oznámila 

vodička motorového vozidla, že poško-
dila zvislé dopravné značenie pri objekte 
Okresného úradu. Na miesto bola vysla-
ná hliadka MsP za účelom zabezpečenie 
miesta udalosti a zároveň bol vyrozumený 
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Kež-
marok, ktorý vec prevzal. 

Nespratník na autobusovej
stanici 
V ten istý deň večer o 20.58 h pracovník 

SBS vykonávajúci činnosť v  priestoroch 
nástupíšť autobusovej stanice oznámil, 
že sa tam nachádza osoba – muž , ktorý 
je zrejme značne pod vplyvom alkoholu, 
pričom bezdôvodne kričí a  nadáva. Na 
miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá 
danú osobu umravnila a vec bola násled-
ne vyriešená v rámci zákona.

Agresívny pacient
Štvrtého októbra sme na linke 159 

prijali oznam od personálu oddelenia JIS 
Nemocnice Dr. Alexandra, ktorý požiadal 
o  pomoc pri zvládnutí agresívneho pa-
cienta. Tohto pacienta nedokázali umiest-
niť na lôžko ani s  pomocou pracovníka 
SBS. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, 
ktorá s  uvedeným pacientom vykonala 
komunikáciu, upokojila ho. Ukľudnený pa-
cient si nakoniec sám ľahol na lôžko a ná-
sledne spolupracoval so zdravotníckym 
personálom. 

Zachránené šteniatka
Dňa 7. októbra sme o  06.00 h prijali 

oznam o  pohybe sučky s  dvoma malými 
šteniatkami v okolí predajne Billa. Hliadka 
MsP na mieste našla sučku s  jedným šte-
niatkom. Na základe daných skutočností 
hliadka prehľadala okolie, pričom zistila, 
že druhé šteniatko sa nachádza priamo 
v rieke Poprad. Členovia hliadky neváhali 
a šteniatko z rieky vyniesli. Tentokrát boli 
premoknutí aj naši „záchranári“, aj zachrá-
nené zvieratká. Mokré, uzimené trio bolo 
prevezené do útulku zvierat, kde následne 
dostali opateru. 

Nebezpečenstvo vzniku požiaru 
16. októbra o 14.13 h sme prijali telefo-

nický oznam od osoby bývajúcej na Hlav-
nom námestí, že u jej suseda vo vedľajšom 
byte, ktorý nie je doma, horí oheň v poško-
denej peci. Na miesto bolo vyslaná hliadka 
MsP. Vzhľadom na skutočnosť, že v  pred-
metnej nehnuteľnosti sa nik nenachádzal 
a  hrozilo nebezpečenstvo z  omeškania, 
bezprostredné ohrozenie života a zdravia 
osôb, resp. spôsobenie značnej škody na 
majetku, hliadka MsP vstúpila do priesto-
ru bytu cez otvorené okno, následne oheň 
v poškodenom tepelnom zariadení uhasi-
la. O  tomto úkone zo strany hliadky MsP 
boli následne a neodkladne informované 
kompetentné subjekty v  zmysle zákona 
o Obecnej polícii. 

Poník na sídlisku
Nasledujúci deň o  05.31 h nám bolo 

oznámené, že na Ul. Lanškrounská sa voľ-
ne bez dozoru pohybuje poník. Na miesto 
bola vyslaná hliadka, ktorá zistila, že ma-
jiteľom daného zvieraťa je osoba z blízkej 

obce. Majiteľ bol následne vyrozumený 
a poníka si odviedol domov. 

Dron
20. októbra o  13.15 h sme prijali tele-

fonický oznam od obyvateľky sídliska Juh, 
ktorá sa sťažovala na dron, ktorý lieta v blíz-
kosti okien jej bytu. Na miesto bola vyslaná 
hliadka, ktorou bola zistená osoba, ktorá 
dron riadila. Majiteľ predmetného zaria-
denia bol poučený ako má prevádzkovať 
dané zariadenie v  zmysle platnej právnej 
legislatívy.

Čo môže spôsobiť chvíľková
nepozornosť 
Posledný októbrový deň bola pri po-

chôdzkovej činnosti hliadka príslušníka 
MsP a  dobrovoľného ochrancu verejného 
poriadku zastavená na Ul. Toporcerová mla-
dým mužom, ktorý prosil o pomoc, nakoľko 
z  bytu jeho babky vychádzal dym a  muž 
mal podozrenie, že tam horí. Keď hliadka 
aj s oznamovateľom vstúpila do bytového 
domu, byt bol odomknutý a v chodbe bolo 
cítiť zápach. Hliadka okamžite vec oznámi-
la na linke 150 a  žiadala príchod hasičov. 
Následne aj spolu s  oznamovateľom vstú-
pili do bytu a zistili, že v kuchyni na sporáku 
sa nachádza hrniec s  vyvretou polievkou, 
uškvareným mäsom a zeleninou. Oheň na 
sporáku ešte horel, a preto ho hliadka vypla 
a začala odvetrávať byt. Privolaná hasičská 
hliadka pokračovala v odvetrávaní bytu po-
mocou špeciálneho filtračného zariadenia. 
Majiteľka bytu sa v tom čase v byte nena-
chádzala. 

 Spracovala: Oľga Vilčeková
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Búšenie do dverí je čoraz naliehavejšie. 
„Ani smrť nás nerozdelí,“ – vykĺzlo z odhodla-
ných pier mladíka. Jednou rukou nežne objí-
me sedemnásťročný driek, druhou nebojácne 
zovrie morfium. Horkastá chuť v ústach ustu-
puje pri opätovanom pohľade do milovaných 
očí. Pijú obaja. Každý hlt pečatia bozkom, 
bozkom večnosti... Už po chvíľke strieda bo-
lestnú úzkosť príjemná úľava. V teplých slzách 
šťastia sa odráža slnkom zaliata izbica, hoc 
práve odbíja hodina duchov...

„Prestaňte búšiť do dverí. Musíme ich 
otvoriť. Ste predsa správca a istotne máte re-
zervné kľúče.“

„Nemám, pán kapitán...“ – zaznie piskľavý 
hlas. „Hneď ich vyvalím...“ – drobné rameno 
po náraze zaprašťalo ešte väčšmi, než rok-
mi neudržiavané dvere. Neboli zamknuté. 
Správca ich pred vyrazením neskúsil otvoriť. 
Jednoducho mu to nezišlo na um. Vlastne ani 
nemohlo. Um bol rovnako stratený, ako ná-
hradné kľúče.

Dvere sa rozleteli tak prudko, až malá 
sviečka na stole zadymila. Belasý prúžok stú-
pajúci do neznáma predpovedal niečo zlo-
vestné. Na posteli ležali nehybné telá držiace 
sa za ruky. 

Ruky patrili chudobnému Józsefovi Becsá-
kovi a  Gizelle Vermes – dcére priemyselníka 

z Maďarska. Bolo im jasné, že spoločenské po-
mery nedovolia rozkvitnúť ich láske. Preto sa 
rozhodli pre spoločný útek z mesta Pápa tak 

ďaleko, ako to len bude možné. Vydávali sa 
za súrodencov a takmer štyri týždne pod Tat-
rami dokázali tajiť pravdu o  ich veľkej láske. 
Po ich odhalení kapitánom polície bola spo-
ločná smrť milosrdnejšia než odlúčenie.

Tragédiou tejto tragédie bol i  pohreb. 
Vzhľadom na to, že si nešťastný pár siahol na 
život dobrovoľne, nastal problém s rozlúčkou 
v katolíckom duchu. Preto v utorok 27. augus-
ta 1895 nad spoločným hrobom predniesol 
dojímavú reč evanjelický farár Štefan Linber-
ger. Dcéru prišli na poslednú cestu vypreva-
diť obaja rodičia, brat a  teta. Truhly pokryté 
vencami nasledovala aj matka mladého muža 
a veľký pohrebný sprievod Kežmarčanov.

123 rokov je dlhá doba. Dnes si už nik ne-
pamätá na tváre zamilovanej dvojice. V šume 
tatranských skál sa stratil aj ich hlas plný nehy. 
Nám však ostal, na Kežmarskom historickom 
cintoríne, spoločný hrob s menami, ktoré mô-
žeme smelo prirovnať k Rómeovi a Júlii. S úcty 
k  nim by sme si mali zapamätať aspoň túto 
vetu:

Historický cintorín je miestom odpočin-
ku množstva významných osobností, medzi 
ktorých radíme aj Rómea a Júliu z Kežmarku.

 Jaroslav Šleboda – JADRO
 Nabudúce si zhrnieme odkaz minulosti 

 v podobe historickej cesty.

V Kežmarku sa narodilo viacero vedcov, ale 
ich mená málokto pozná. Mali „smolu“ – boli 
nemeckej alebo maďarskej národnosti a o ta-
kých sa po II. svetovej vojne nemohlo hovoriť. 
Navyše pôvodné kežmarské obyvateľstvo na-
hradili po vojne prisťahovalci z celého Sloven-
ska i južnej časti Poľska.

K  takmer zabudnutým osobnostiam patrí 
aj Fridrich Hažlinský. Narodil sa 6. januára 1818 
v  dome na Hlavnom námestí č. 42. Po skon-
čení štúdií v  rodnom meste v  roku 1838 išiel 
študovať právo do Šarišského Potoka, po roku 
sa opäť vrátil na kežmarské lýceum, kde v roku 
1839 – 1841 absolvoval filozofiu a  teológiu 
a  zastupoval aj profesorov. Napokon vyštu-
doval v rokoch 1843 – 1846 geológiu, chémiu 
a fyziku na Vysokej škole technickej vo Viedni. 
V jeho záujme k prírodným vedám ho podpo-
rovali aj profesori kežmarského lýcea, keď ho 
ešte ako študenta vyslali na náklady školy na 
zhromaždenie prírodovedcov a  lekárov do 
Banskej Bystrice. Napokon sa Hažlinský v roku 
1846 rozhodol pôsobiť v  Prešove na Evanje-
lickom kolégiu. Hoci učil hlavne matematiku 
a  fyziku, svoj záujem orientoval na botaniku. 

Popritom bol eforom (dozorcom v alumneu – 
jedálni pre chudobných študentov), pokladní-
kom školy, vedúcim knižnice a prírodovedné-
ho múzea kolégia. Až trinásťkrát ho zvolili za 
rektora školy. 

Zaoberal sa výskumom rastlinstva Horné-
ho Uhorska, hlavne machmi, lišajníkmi a my-
kológiou – náukou o  hubách. Stal sa zakla-
dateľom výskumu bezkvetej flóry v  Uhorsku 
- viacero rastlín i  fosílií (skamenelín) nazvali 
jeho menom. Mal bohaté prírodovedné zbier-
ky, ktoré získalo prešovské kolégium. Menšiu 
časť mineralogickej zbierky dostalo kežmar-
ské lýceum. Časti herbára boli dané do múzea 
v  Poprade a  Maďarského národného múzea 
v Budapešti.

Hoci vydal tlačou vyše 25 väčších samo-
statných prác a  štúdií a  86 menších prác 
z  oblasti botaniky, geológie, paleontológie, 
mineralógie v reči nemeckej, maďarskej, latin-
skej i anglickej, ešte mnohé jeho práce ostali 
v rukopise. 

Bol riadnym členom Uhorskej akadémii 
vied (1872), Cisársko – kráľovskej Uhorskej prí-
rodovednej spoločnosti (1886), korešponden-

tom Zemepisnej spoločnosti (1888), čestným 
členom Francúzskej mykologickej spoločnosti 
vo Francúzsku (1889). 

Zomrel 19. novembra 1896 v  Prešove. Po 
jeho smrti mu dala Maďarská univerzita vyho-
toviť v botanickej záhrade v Budapešti pamät-
nú bustu. Jeho rodné mesto mu zatiaľ pamät-
nú tabuľu neodhalilo.

 Nora Baráthová

Kežmarčania zabudli na svojho rodáka

Fridrich Hažlinský

Obnovený dvojhrob zamilovanej dvojice.

Rómeo a Júlia na Kežmarskom cintoríne
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Ide o projekt, ktorý je vstup-
nou bránou k  šíreniu osvety 
v tejto oblasti a návratom k jed-
noduchým, ale veľmi dôležitým 
krokom prvej pomoci, ale aj zá-
kladným morálnym hodnotám 
– pomáhať je ľudské. Nosným 
pilierom projektu je súťaž s te-
matikou prvej pomoci, záchra-
ny života, prevencie pred úraz-
mi a  bezpečnosti na cestách 
a  je zameraný na vzdelávanie 
žiakov základných škôl v  tejto 
oblasti.

Aj v  rámci druhého ročníka 
mohli základné školy z  celého 

Slovenska prihlásiť svoje pro-
jekty. Porota z  nich vybrala 50 
najlepších tried. Do súťaže sa 
zapojili aj triedne kolektívy zák-
ladnej školy Dr. D. Fischera, a to 
druhého, tretieho a  štvrtého 
ročníka. Súťažné tímy jednot-
livých tried napísali nádherné 
príbehy na tému prvej pomoci 
a bezpečnosti na cestách, ktoré 
boli z  ríše zvierat a  rozprávok 
a niektoré boli odrazom aj sku-
točného života. Každý príbeh 
obsahoval tri ilustrácie k danej 
téme.

12. novembra absolvovali 

naši žiaci 1. stupňa zážitkový 
kurz prvej pomoci a  ich uči-
telia certifikovaný kurz prvej 
pomoci. Zároveň škola dosta-
la, rovnako ako ostatné výher-
né školy, automatický externý 
defibrilátor, s  ktorým dokáže 
aj laik zachrániť ľudský život. 
Naše mesto už jeden takýto de-
fibrilátor od ZŠ Dr. D. Fischera 
dostalo minulý rok a je umiest-

nený na budove kina Iskra. Ten-
to druhý prístroj bude umiest-
nený v  priestoroch základnej 
školy a bude v prípade potreby 
slúžiť nielen žiakom a učiteľom, 
ale aj širokej verejnosti.

Poďakovanie za toto podu-
jatie patrí pedagógom, žiakom, 
vedeniu školy a záchranárom.

 
 Bronislava Vosovičová

Projekt Záchrana som ja

Aj tento školský rok odštartoval projekt 
s názvom Záchrana som ja. Ten priniesla Fal-
ck nezisková organizácia a Nadácia Allianz. 
Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomo-
ci na základné školy. Okrem toho vzdelávať 
žiakov v  oblasti prvej pomoci, záchrany ži-
vota a prevencie pred úrazmi. 

Študenti Hotelovej akadémie Otta Brucknera Kežmarok sa 
zúčastnili medzinárodnej barmanskej súťaže Eurocup 2018. 
Domov si priniesli dve zlaté a jednu bronzovú medailu.

26. ročník medzinárodnej súťaže pre 
mladých barmanov Eurocup 2018 sa usku-
točnil v novembri v Prešove. Barmani súťa-
žili v dvoch kategóriách: After Dinner Cock-
tail – alkoholický nápoj a Fancy Soft Drink, 
ktoré hodnotili porotcovia zo Slovenskej 
barmanskej asociácie a medzinárodnej aso-
ciácie. V oboch kategóriách museli barmani 
namiešať štyri nápoje v časovom limite 14 
minút. Spôsob ich prípravy bol rôznou tech-
nikou, buď v mixéri, šejkri, priamo v skle ale-
bo v  miešacom pohári. Technickí komisári 
hodnotili vystupovanie súťažiaceho, prípra-
vu pracoviska, techniku prípravy nápoja 
a chuťoví komisári zase chuť, vôňu a vzhľad 
nápoja spolu s prípravou dekorácie. Súčas-
ťou súťaže bol aj písomný vedomostný test.

Súťažilo 24 slovenských družstiev a  6 
družstiev zo zahraničia (z Česka, Maďarska, 
Ukrajiny, Slovinska). Hotelová akadémia 

Otta Brucknera získala dve zlaté medaily 
a  jednu bronzovú. Na súťažnom barman-
skom pódiu Veronika Dvorožňáková zo IV. 
A získala zlatú medailu a taktiež cenu: Naj-
úspešnejší reprezentant PSK mimo ocene-
ných. Jej soft drink bol hodnotený ako tretí 
najlepší zo šesťdesiatich drinkov. Diana Ne-
upauerová zo IV. D získala bronzovú medai-
lu. Naše družstvo tak bolo ocenené zlatou 
medailou. Príprava na súťaž bola náročná, 
o to viac nás potešilo, že v silnej konkuren-
cii stredných odborných škôl a hotelových 
akadémií naše žiačky uspeli. Každý rok tak 
naši žiaci šíria dobré meno nielen sebe, od-
bornej učiteľke, ktorá ich na súťaž pripravu-
je už vyše dvadsať rokov, ale aj Slovenskej 
barmanskej asociácii, ktorej je naša hotelo-
vá akadémia členom. 

Touto cestou ďakujem vedeniu Hotelo-
vej akadémie v Kežmarku za podporu účasti 

na tomto podujatí, ako aj možnosť žiakom 
vycestovať do Prešova povzbudzovať naše 
reprezentantky. Našim žiačkam želám do 
ďalšej profesionálnej práce veľa úspechov 
a  ďakujem za preprezentáciu školy a  mes-
ta Kežmarok. Poďakovanie patrí aj Jánovi 
Šuchtovi, prezidentovi Slovenskej barman-
skej asociácie, a  Milanovi Šefcovi, generál-
nemu komisárovi SkBA. Zároveň moja vďa-
ka patrí súrodencom Martinovi a Matúšovi 
Jendreasovcom a Jánovi Majorošovi, v spo-
lupráci s  ktorými ako jediná škola organi-
zujeme a pripravujeme žiakov aj v druhom 
stupni barmanského kurzu – flair.

V  neposlednom rade ma veľmi tešia 
úspechy našich žiakov na súťaži, ktorá sa 
radí medzi najväčšie súťaže mladých bar-
manov v  Európe. Práve tieto úspechy nás 
zaväzujú k  ďalšiemu napredovaniu a  skva-
litňovaniu nových trendov v  barmanskom 
umení a nápojovej kultúre.

 Anna Zákutná
 učiteľka odborných technologických 

 predmetov
 Hotelová akadémia
 Otta Brucknera Kežmarok

Najlepší barmani sú z Kežmarku

S novým defibrilátorom dokáže zachrániť život aj laik.
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Po vstupných prejavoch predsedu 
Ústredného zväzu židovských nábožen-
ských obcí Igora Rintela, primátorky mesta 
Alexandry Pivkovej, predsedu Banskobys-
trického samosprávneho kraja Jána Lun-
tera a  rabína Mišu Kapustina nasledoval 
slávnostný akt udelenia Ceny a plakety Eu-
gena Bárkánya. Eugen Bárkány je známy 
ako významný mecenáš židovskej kultúry 
a histórie.

Pri tejto príležitosti bolo vyhlásenie lau-

reátov a  udelenie Ceny Eugena Bárkánya 
aj našim Kežmarčanom: Nore Baráthovej – 
spisovateľke a historičke, a Mikulášovi Lip-
tákovi – vydavateľovi kresťanskej literatú-
ry. Toto morálne ocenenie získali za prínos 
pre židovské kultúrne dedičstvo v Kežmar-
ku, na Spiši a na celom území Slovenska.

Týmto spôsobom sa židovská komunita 
usiluje aspoň symbolicky oceniť nezištnú 
prácu na záchrane kultúrneho dedičstva.

 Gabriela Križanová

Ocenenia pre našich dvoch
Kežmarčanov

V priestoroch obnovenej synagógy v Lučenci sa 5. novem-
bra konal 4. ročník konferencie Židovské kultúrne dedičstvo 
na Slovensku.

V  októbri bolo slávnostné otvorenie Arény Kežmarok (zimný šta-
dión), ktorá od otvorenia plní svoj účel. 

Cena a plaketa v rukách ocenených.

V  objekte Arény Kežmarok 
v  strojovni je inštalované jed-
nostupňové kompresorové chla-
diace zariadenie s použitím primár-
neho chladiva čistého bezvodného 
čpavku (amoniaku) s  medzinárod-
ným označením R 717. Zariadenie 
je ovládané automaticky. Chladiaci 
okruh slúži na chladenie ľadovej 
plochy – priame chladenie. V  stro-
jovni a  chladiacom okruhu sa po-
užíva a nachádza 1500 kg chladiva. 

Podľa karty bezpečnostných 
údajov v súlade s nariadením (ES) č. 
1907/2006 v  znení nariadenia (EÚ) 
2015/830 je čpavok považovaný za 
nebezpečný plyn. Aj napriek tomu 
je najrozšírenejším používaným 
chladivom. Ako chladivo má tieto 
charakteristické vlastnosti: mimo-
riadne veľkú hmotnostnú a  dobrú 
objemovú chladivosť, vysoký koe-
ficient prechodu tepla pri zme-
ne skupenstva, nemá nežiaduce 
účinky voči väčšine kovov, plastov 
a  tesneniam, má neobmedzenú 
rozpustnosť s  vodou. Jeho základ-
nou nevýhodou je horľavosť, vý-
bušnosť, veľmi prudká jedovatosť 
a  žeravosť. Čpavok sa vyznačuje 

neznesiteľným zápachom už v kon-
centráciách výrazne nižších ako je 
zdraviu nebezpečné. Preto je ľahko 
rozpoznateľný. 

Chladiace zariadenie v  Aréne 
Kežmarok je konštruované tak, aby 
pri poruche automaticky našlo chy-
bu a  predišlo havárii a  úniku chla-
diacej látky.

Obsluhujúci personál je zaško-
lený, má odbornú spôsobilosť na 
vyhradené technické zariadenia 
plynové (chladiace a  mraziace 
okruhy) patriace do skupiny A písm. 
i. Zamestnanci sú skúsení a majú dl-
horočnú odbornú prax.

Celé chladiace zariadenie je 
skonštruované tak, aby nedošlo 
k úniku chladiacej látky. V prípade, 
ak by nastala nepredvídateľná po-
rucha spojená s únikom čpavku, je 
v prevádzke Arény Kežmarok nain-
štalovaný plne automatický stacio-
nárny monitorovací systém NH3, 
ktorý na základe nameranej kon-
centrácie čpavku ovláda činnosť vý-
stražného zariadenia. Výstražným 
zariadením je siréna typu Pavián 
300, ktorým prevádzkovateľ zabez-
pečuje varovanie obyvateľstva. 

Pri vzniku mimoriadnej udalosti 
(napr. požiar, teroristický útok, únik 
chladiva) v objekte Arény Kežmarok 
sa automaticky uvedie do činnosti 
objektový rozhlas, prostredníctvom 
ktorého dôjde k  vyrozumeniu za-
mestnancov a  osôb prevzatých do 
starostlivosti, pričom sa hovore-
ným slovom vyhlásia opatrenia pre 
zamestnancov a  prítomné osoby. 
Zamestnanci sú v takomto prípade 
pripravení riadiť evakuáciu vybratý-
mi evakuačnými trasami.

Ostatné obyvateľstvo sa v  čase 
vzniku mimoriadnej udalosti riadi 
režimovými opatreniami: 
• Urýchlene opustite ohrozené 

miesto (proti smeru vetra),
• ak ste mimo budovu, vaše roz-

hodnutie je závislé od smeru 
vetra šíriaceho nebezpečnú 
látku zo zdroja úniku a  vašej 
polohy (ak sa nachádzate v sme-
re vetra a  ste v  časovej tiesni, 
okamžite vyhľadajte ukrytie 
v  budovách a  postupujte, ako 
pri pobyte v nich),

• čo najskôr sa ukryte v uzavretej 
miestnosti,

• uzatvorte a utesnite okná, dvere 

a  ďalšie otvory (vytvorenie izo-
lovaného uzavretého priestoru),

• vypnite ventiláciu, 
• uhaste otvorený oheň, vypnite 

plynové spotrebiče,
• sledujte vysielania v  hromad-

ných informačných prostried-
koch (rozhlas, televízia),

• riaďte sa podľa vysielaných po-
kynov, nepodceňujte riziko,

• pripravte si prostriedky impro-
vizovanej ochrany osôb – na 
ústach a nose si pridržte navlh-
čenú poskladanú tkaninu,

• telefonujte len v súrnom prípa-
de (nezaťažujte telefónne linky),

• poskytnite pomoc chorým, 
postihnutým, starším osobám, 
osobám neschopným pohybu, 
postarajte sa o deti bez dozoru,

• uzatvorte domáce zvieratá,
• zachovajte pokoj a rozvahu,
• budovu opustite len na pokyn 

(veliteľa zásahu alebo zvuku si-
rény s hovoreným slovom – ko-
niec ohrozenia...)

• čakajte na ďalšie pokyny.
 

 Civilná ochrana mesta 
 Kežmarok

Civilná ochrana mesta v rámci Arény Kežmarok
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V roku 2019 oslávime 750. výročie...
Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

Vianoce

Najprv príde Mikuláš
Mestské kultúrne stredisko pripravilo pre 

najmenších bohatú Mikulášsku nádielku. Vo 
štvrtok 6. decembra o 16.00 h zavíta pred rad-
nicu nielen Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ale 
aj rôzne rozprávkové bytosti. Chladný decem-
brový podvečer vám spríjemní ohňová show – 
Kyseli Krastafci. A spolu s Mikulášom slávnost-
ne rozsvietime vianočnú výzdobu v meste.

Netradičnú mikulášsku akciu si pre Kežmar-
čanov a ľudí z okolia pripravilo Tanečno športo-
vé centrum Tempo. V  Mestskej športovej hale 
Vlada Jančeka sa v nedeľu 9. decembra o 10.00 
h uskutoční Hobby Mikulášska súťaž. 

Všetci milovníci tanca si budú môcť pozrieť 
tanečné výkony detí i juniorov od 7 – 15 rokov z 
Košíc, Prešova, Bardejova, Martina, Spišskej No-
vej Vsi i z Kežmarku. V prestávkach sa predsta-
via deti a  juniori s choreografiami i sólový pár 
s  LAT tancami. Súťaž otvoria dievčatá z  Klubu 
Childreniek. Príďte povzbudiť malých i veľkých 
tanečníkov a zároveň sa stretnúť s Mikulášom 
i čertom.

Vianočná tvorivosť
a tradície na hrade
Najvzácnejšie darčeky sú tie vlastnoručne 

vyrobené... Kežmarský hrad ožije vianočný-

mi tradíciami už 3. decembra. Aj tento rok sa 
v  jeho priestoroch budú konať Vianočné tvo-
rivé dielne. Ich úlohou je priblížiť deťom ako 
vyzerali vianočné sviatky ich starých rodičov 
či prarodičov. V úvode tvorivých dielní sa deti 
dozvedia o  vianočných zvykoch a tradíciách 
a  následne si budú môcť vyrábať vianočné 
ozdoby predovšetkým z  prírodných materiá-
lov ako ihličie, slama, drevo a  podobne. Ani 
menej zruční sa nemusia obávať, tvorivé dielne 
sú prispôsobené veku a  zručnostiam detí. Po 
minulé roky mali vianočné dielne rôzne témy 
a zamerania, tento rok organizátori stavili na 
prekvapenie a  nezadali žiadnu tému. Materiál 
na výrobu vianočných ozdôb je zabezpečený 
priamo na mieste. Na tvorivé dielne je potreb-
né žiakov vopred prihlásiť. Spoznať vianočné 
tradície našich predkov a vyrobiť si krásnu via-
nočnú ozdobu, môžete na Kežmarskom hrade 
do 14. decembra.

Atmosféru hradných Vianoc si môžu vy-
chutnať nielen deti, ale aj dospelí. V stredu 12. 
decembra sa v  jeho priestoroch uskutočnia 
vianočné prehliadky. Organizátori chcú osloviť 
najmä pracovne vyťažených ľudí a  ponúknuť 
im možnosť oddýchnuť si a vychutnať pokoj-
nú vianočnú atmosféru práve na Kežmarskom 
hrade. Jeho priestory sa zaodejú do vianočné-

ho šatu, pripravená bude ukážka slávnostné-
ho stolovania či zákutie starodávnych hračiek. 
Špeciálne vianočné prehliadky hradu pred-
stavia kontrast oslavy Vianoc na vidieku a  na 
šľachtickom dvore. Počas tohto dňa bude náv-
števníkom sprístupnená aj „trinásta komnata“ 
hradu, v ktorej sa návštevníci oboznámia s po-
ľovačkami počas Vianoc a čaká ich aj prekvape-
nie. Aké? To už organizátori nechceli prezradiť. 
Na hradnom nádvorí si budete môcť pozrieť 
prácu remeselníkov s tradičnými vianočnými 
výrobkami. K dispozícii budú aj stánky s občer-
stvením. Vyvrcholením celodenného programu 
bude koncert 30-členného speváckeho zboru 
Cantus Villanova, ktorý zaspieva vianočné pies-
ne a koledy z rôznych kútov sveta. 

Drevený artikulárny kostol
rozozvučí Tichá noc
Nevšedný predvianočný čas pripravil pre 

Kežmarčanov Karpatskonemecký spolok 
v  spolupráci s  ďalšími organizáciami. Drevený 
artikulárny kostol sa 15. decembra o  15.00 h 
rozozvučí vianočnými vinšmi a tradičnou pies-
ňou Tichá noc, ktorej prvá sloha odznie v slo-

Spestrite si predvianočné obdobie

Ozdobený vianočný stromček
nebol samozrejmosťou
Prvá písomná zmienka o ozdobenom via-

nočnom stromčeku je z r. 1507 – postavil si ho 
nemecký evanjelický farár Geisler v Alsasku. 
Prvé ozdoby boli z dreva, slamy, šúpolia a papie-
ra, neskôr sa zavesilo vianočné pečivo, medov-
níky, jablká, oriešky, slivky. Na územie Slovenska 
prenikol ozdobený vianočný stromček až na 
prelome 18. a 19. storočia, aj to len do bohatých 
rodín. Niektoré chudobné rodiny ho začali po-
užívať až v prvej tretine 20. storočia, dovtedy 
vešali na strop zelené prúty, vetvičky, rôzne sla-
mené predmety, ba špicom dole aj neozdobený 
vianočný stromček. V minulosti bol symbolom 
Vianoc betlehem či jasličky. Je to symbolika bib-
lického príbehu – narodenie Ježiška v prírode v 
maštaľke. Počas stredoveku boli Vianoce omno-
ho viac duchovným sviatkom než materiálnym. 
Dávanie darčekov je úplná novota, ktorá potlá-
ča ich pôvodný význam. Slávenie a  prežívanie 
Vianoc sa prejavovalo aj v stolovaní.

Štedrá večera mala sedem chodov
Štedrá večera obsahovala viacero chodov, 

ktoré symbolizovali bohatstvo stravy počas na-
sledujúceho roku. Zoberme to postupne: začí-
nalo sa modlitbou, pohárik hriateho, oblátky s 
medom a cesnakom, vianočná polievka v rôz-
nych regiónoch bola rôzna od kapustnice až po 
hríbovú, strukovinovú, rybaciu či mliečnu. Na 
vianočnom stole nechýbala aj ryba, ale nie vy-
prážaná. Ryba bola od stredoveku pôstne jedlo, 
jedla sa varená či pečená. Tradičným štedrove-
černým jedlom bolo praslovenské jedlo obilni-
nová kaša – jačmenná, ovsená, prosná, neskôr 
krupičná kaša (Ježiškova kašička), ryžová kaša 
– kaše boli sladené medom. Potom to boli piro-
hy, napríklad pohánkové, zemiakové, lámance, 
opekance, melence, bobaľky, kysnuté koláče, 
sušené jabĺčka, slivky. Večera skončila opäť 
modlitbou. Špecialitou bol obradový koláč, kto-
rý sa piekol na východnom Slovensku a bol to 
kračúň – biely koláč, do ktorého sa zapekali zrn-
ká obilia. Chodov bolo sedem alebo deväť, ale z 
každého jedla sa mohli zjesť len tri hlty. Viacero 
chodov malo symbolizovať hojnosť v nasledu-
júcom roku.

Nesmieme zabudnúť ani na tradičné medov-
níky. Patrili vždy k lákavým tovarom na trhoch, 

jarmokoch, pútiach, ktoré si bez medovnikár-
skeho stánku nebolo možné predstaviť. Účas-
ťou alebo neúčasťou medovnikára na jarmoku 
sa charakterizovala jeho úspešnosť alebo ne-
úspech. Remeslo a tajomstvo medovnikárstva 
bolo opradené rúškom tajomstva a dedilo sa z 
generácie na generáciu a zvyčajne prechádzalo 
na cudzieho medovnikára jedine sobášom.

Adventný veniec vymyslel učiteľ
Adventný veniec k nám prišiel z  Nemecka. 

Vymyslel ho učiteľ, ktorého sa deti dennodenne 
vypytovali, kedy budú Vianoce, a tak im zostrojil 
veniec so štyrmi sviečkami ako mnemotechnic-
kú pomôcku. Deti videli, ako sa každú nedeľu 
rozsvieti jedna sviečka a ako sa blížia Vianoce. 
Štyri sviečky symbolizujú štyri nedele pred Via-
nocami – advent. Pôvodný adventný veniec 
mal na každý deň jednu sviečku, ale tento ve-
niec bol značných rozmerov, tak sa zredukoval 
len na štyri sviečky predstavujúce nedele pred 
Štedrým dňom.

 
 Zdroj: Daniel Hupko
 Erika Litváková

Aké boli vianočné tradície a zvyky v minulosti?
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Vianoce

venčine, druhá v nemčine a tretia v rusínskom 
jazyku. Spišské Vianoce majú dlhú tradíciu 
s malými prestávkami už od roku 1994. Každo-
ročne je to malý vianočný darček pre obyva-
teľov mesta, ktorým chcú organizátori odpú-
tať pozornosť od zhonu, s ktorým je spojený 
predvianočný čas. V programe vystúpia via-
ceré národnosti, ktoré po stáročia až do dnes 
v Kežmarku žijú bez konfliktov. Krátky príhovor 
v úvode prednesie pán farár evanjelickej cirkvi 
v Kežmarku Roman Porubän. Nemeckú ná-
rodnostnú menšinu budú zastupovať žiaci ZŠ, 

Grundschule. Pod vedením učiteliek vystúpia 
so zmesou tradičných nemeckých vianočných 
pesničiek. Goralov bude zastupovať folklórny 
súbor Maguráčik s vianočným programom. 
Slovenskú časť bude reprezentovať Spevokol 
evanjelickej cirkvi v Kežmarku, ktorý zaspie-
va slovenské vianočné piesne. Rusínsku ná-
rodnostnú menšinu budú zastupovať sestry 
Uhlárové s vianočným slovom a piesňami 
v rusínskom nárečí. Hosťom programu bude 
folklórny súbor Kochman z Hranovnice so svo-
jím vianočným programom. Po programe sa 

jednotlivé skupiny prihovoria krátkym vianoč-
ným vinšom vo svojom rodnom jazyku, ktorý 
sa používal aj doteraz používa v Kežmarku. 
Podujatie tradične navštívia aj kežmarskí skauti 
so svojím vinšom. 

Predvianočnú atmosféru si môžete vy-
chutnať aj každú adventnú nedeľu na ekume-
nických adventných koncertoch. Stretnutia 
veriacich rôznych cirkví - evanjelickej, rím-
skokatolíckej, pravoslávnej, gréckokatolíckej 
a baptistickej sa uskutočnia v Kežmarku a v Ľu-

Zvykom v čase Vianoc bolo, aby 
celá rodina bola spolu. Jej členovia 
tak navonok vyjadrili skutočnosť, že 
ak Boh prichádza na svet, tak Boh 
je láska a  jeho láska zjednocuje. Aj 
celý advent sa niesol v duchu prí-
pravy, predovšetkým duchovnej 
s  rozmerom pôstu, pričom fialová 
farba adventných liturgií je farbou 
pokánia. Advent nás má pripraviť na 
príchod Božieho Syna v  obidvoch 
významoch: V  tom duchovnom na 
slávenie Vianoc, ale aj v tom zmysle 
eschatologickom, na druhý príchod 
Ježiša Krista na tento svet, o ktorom 
presne nevieme, ale máme byť stále 
pripravení. Adventný čas znamená 

pokánie a  konanie dobrých skut-
kov, aj sebazaprenie, lebo Vianoce 
vnímame ako prejav Božej lásky, 
kde nám Boh dáva svojho Syna ako 
dar a dar býva vždy vyjadrením lás-
ky. V  rodinách boli vianočné zvyky 
špecifické podľa jednotlivých ob-
lastí. Z rozprávania svojich rodičov 
si pamätám, že nechávali časť oplá-
tok tým, ktorí nás už predišli do več-
nosti. Za najdôležitejší prvok Vianoc 
považujem jednotu – spoločenstvo, 
aby v čase Vianoc boli všetci spolu. 
Preto aj v  niektorých piesňach, aj 
moderných, sa zdôrazňuje, aby nik-
to nebol sám. Vieme, že jedna vec je 
byť sám a druhá vec je byť osamelý. 

Lebo aj samota má svoj zmysel, pre-
tože keď si človek uvedomí blízkosť 
Boha, tak vo vnútri nemusí vôbec 
prežívať osamelosť.

Ľuďom prajem, aby sa necíti-
li osamelí. Tiež aby pri príchode 
Božieho syna zazneli slová: „Sláva 
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle.“ Nezabudnime 
na dve naše úlohy – oslavovať Boha 
a ďakovať mu za jeho lásku k nám 
a vnášať božieho pokoja do našich 
vzťahov. Nielen do rodín, v ktorých 
žijeme, ale aj do spoločenstva, či už 
v práci, v susedských vzťahoch a do 
spoločenstiev, v ktorých sa angažu-
jeme. Nech nás napĺňa pokoj, lebo 

obsahom Sláva Bohu... je, že človek 
je šťastný, keď dosiahne nejaké 
dobro, vtedy má vnútorný pokoj. 
Prajem si, aby každý dosiahol práve 
tento pokoj a šťastie.

 Ján Kuboš,
 rímskokatolícky farár, dekan

Vianoce si dnes nevieme pred-
staviť bez vianočného príbehu 
o  narodení sa Spasiteľa sveta, kto-
rého predpovedali proroci: „Ale ty, 
Betlehem Efrata, hoci si najmenší 
medzi judskými čeľaďami, z  teba mi 
vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izra-
eli (Mich 5,1).“ Tieto slová sa napl-
nili po 700 rokoch, ako ich vyslovil 
prorok Micheáš. Vianočný príbeh sa 
stal odrazu realitou. Jozef a  Mária 
hľadajú nocľah v  Betleheme a  na-
koniec skončia v  maštali na slame 
medzi dobytkom, kde Mária porodí 
Božieho Syna. Slovo sa stane telom. 

Ak by sa tento príbeh mal stať 
realitou v 21. storočí, tak noviny by 
písali o neštandardných či priam ad-
renalínových Vianociach a  niektorí 
reportéri z  komerčných televízií by 
tam určite nechýbali so svojou ka-
merou. Senzácia predsa musí byť. To 
je to, čo sme urobili z Vianoc. Senzá-
cia a biznis nám v podstate vykradli 

Vianoce – dali im úplne iný obsah. 
Vianočná sezóna sa teší tučným zis-
kom a romantickej atmosfére. Všet-
ko všade svieti a  bliká, len to sku-
točné svetlo, ktoré malo preniknúť 
do človeka a  v  ňom zasvietiť, akosi 
nevidno. Na stoloch máme najlep-
šie jedlo a nie je ho málo. Na chvíľu 
sme na seba láskaví a usmievaví, ale 
tá chvíľa trvá krátko. 

No i  napriek tomuto balastu, 
ktorým je vianočný príbeh zanese-
ný, nám z roka na rok znie posolstvo 
anjelov: 10Nebojte sa, veď zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude všetké-
mu ľudu, 11lebo narodil sa vám dnes 
v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je 
Kristus Pán. 12A toto vám bude zna-
mením: nájdete nemluvniatko, ob-
vinuté plienkami, ležať v jasliach. 13A 
hneď s anjelom sa zjavilo množstvo 
rytierstva nebeského, ktorí chválili 
Boha a volali: 14Sláva na výsostiach 
Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej 

vôle (Lukáš 2,10-14)!“
Vianoce – to je čas na skutoč-

nú zmenu. Dieťa, ktoré sa narodilo 
v  Betleheme sa narodilo pre teba. 
Ono nebolo dané svetu len preto, 
aby sa udiali historické udalosti, a 
tak vznikol krásny vianočný príbeh. 
To narodené dieťa prišlo na svet, 
aby sme si tento príbeh osvojili, 
prijali a stali sa jeho súčasťou. Uve-
domme si, že Vianoce sú o niečom 
inom, ako nám ich servíruje svet. 
Dokonca môžu byť krásne aj bez 
pôžičiek (inak reklamy tohto druhu 
sú neetické až priam amorálne). To, 
čo je pre nás vo Vianociach najdô-
ležitejšie, je  narodené dieťa Ježiš. 
Venujme Mu pozornosť a osvojme 
si hodnoty, ktoré nám prináša. Iba 
vtedy nastane zmena v našej spo-
ločnosti, v meste, v našich rodinách 
i v  nás samých. „V tom sa prejavila 
Božia láska k nám, že svojho jedno-
rodeného Syna poslal Boh na svet, 

aby sme žili skrze Neho (Ján 4,9).“ Žiť 
skrze toto dieťa, to prináša do náš-
ho života obrovskú zmenu.

Vianočný príbeh je teda prí-
behom zmeny – zmeny myslenia, 
akejsi reformy. Vianočný príbeh je 
príbehom nového života. Ak chce-
me byť účastní tejto zmeny, via-
nočného adrenalínu, tak venujme 
Ježišovi zvýšenú pozornosť a  to 
nielen počas Vianoc. Prajem všet-
kým obyvateľom Kežmarku, aby sa 
vianočný príbeh stal ich osobným 
príbehom. Potom v novom roku ur-
čite zaregistrujeme mnohé zmeny. 

 
 Roman Porubän,
 evanjelický farár v Kežmarku

Dôležitá je jednota

Vianočný príbeh – čo prináša?

pokračovanie na str. 16
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Vianoce

bici. Vianočný čas priblížia účastníkom okrem 
iných aj žiaci Základnej umeleckej školy Antona 
Cígera v Kežmarku. Bližší program a miesta ko-
nania adventných koncertov nájdete na str. 27.

Spomaľte na vianočnej výstave
Zaujímavý pohľad na Vianoce prinesú žiaci 

a študenti základných, stredných a umeleckých 
škôl z Kežmarku a okolia. Výstava s príznačným 
názvom Vianoce pod Tatrami sa uskutoční vo 
výstavnej sieni Barónky od 6. decembra do 4. 
januára 2019. Na inštalácii výstavy sa aktívne 
podieľala Stredná umelecká škola v Kežmarku. 

Pedagógovia a študenti školy pripravili náv-
števníkom poetický kútik ako pohľad do zimnej 
krajiny plnej snehu, v ktorej prežívajú zvieratká. 
Výstava má byť príťažlivá hlavne pre detského 
diváka, ktorý si má pripomenúť krásnu roman-
tiku živej prírody v zime. 

Poteší aj maličkosť
Praktický, dekoratívny alebo originálny via-

nočný darček si môžete zaobstarať aj na via-
nočných predajných trhoch. Tie začnú v  pon-
delok 10. decembra a trvať budú do štvrtka 13. 
decembra. V  stánkoch si budete môcť vybrať 
z  rôznych vianočných ozdôb a  dekorácií, náj-
dete tam aj oblečenie a obuv, tiež rôznu bižu-
tériu a šperky či hračky pre deti. Okrem iného 
vás čakajú aj stánky s  rýchlym občerstvením. 
Kežmarské vianočné predajné trhy vám prine-
sú aj bohaté kultúrne vyžitie. Bližšie informácie 

o kultúrnom programe počas troch dní nájdete 
na poslednej strane novín.

Bude aj sladko rozvoniavať
Študenti Hotelovej akadémie Otta Bruck-

nera si pripravili pred Vianocami zaujímavý 
program. V  dňoch 11. a  12. decembra sa mô-
žete v priestoroch školy zúčastniť Gastrodní 
a  Dňa otvorených dverí. Čaká vás vianočná 
cukráreň a  kaviareň, v  ktorej vás zahrejú buď 
rôzne druhy teplých nápojov, alebo široká po-
nuka miešaných nápojov. Študenti predstavia 
aj takzvané slávnostné tabule, ktoré sú prispô-
sobené konkrétnej príležitosti. Podstatou tabúľ 
je správne zhotovený menu lístok, správny 
výber inventáru, kvetinová výzdoba a  scenár. 
Nájdete tam aj slávnostné tabule s vianočnou 
tematikou. Predvianočnú atmosféru doladí aj 
vôňa vianočného pečiva a  zdobených perní-
kov, ktoré si budete môcť zakúpiť. Počas týchto 
dní budete môcť bližšie spoznať aj šikovnosť 
študentov, ktorí predvedú prípravu múčnikov, 
palaciniek, miešaných nápojov, flambovanie 
ovocia či skladanie obrúskov. 

Vianočné mestečko
Vianočné mestečko je v Kežmarku zaujíma-

vou novinkou. Jeho atmosféra vám pomôže 
aspoň na čas sa vytrhnúť zo stresu a zhonu, 
ktorý so sebou prináša rýchlosť a  náročnosť 
tejto doby. Vianočné mestečko sa bude niesť 
v pokojnom duchu. Čakajú vás handmade vý-
robky a suveníry, ľadový bar. Najmenší sa môžu 

tešiť na zvieratká v ohrádke či medovníkový 
domček. Vianočné mestečko môžete navštíviť 
od 17. do 19. decembra na hlavnom námestí. 
Každý večer od 16.30 do 18.00 h si môžete po-
zrieť dokonca živý betlehem. Prvý ročník tohto 
podujatia ukončí súťaž vo varení tradičnej ka-
pustnice. 

Ešte niečo po Vianociach

Koncert skupiny Cimbal Brothers
a Mirky Partlovej
Skupina Cimbal Brothers, ktorá sa špecia-

lizuje na originálne cimbalové covery najväč-
ších svetových a slovenských hitov, vyráža na 
spoločné koncerty so známou herečkou a spe-
váčkou Mirkou Partlovou. Táto zostava vystúpi 
v Kežmarku na druhý sviatok vianočný, 26. de-
cembra. Na koncerte zaznejú známe slovenské 
populárne a folklórne piesne, muzikálové me-
lódie i hovorené slovo či vtipné príhody. Vstup-
né je dobrovoľné!

Zbohom rok 2018 
Posledný deň v roku môžete osláviť na ná-

mestí pri radnici. O  dobrú náladu sa postará 
hudobná skupina Rockovanka. V jej repertoári 
nájdete vlastné skladby, ale predovšetkým pes-
ničky od kapely Tublatanka. Okrem tejto kapely 
vás vyprovokuje do tanca DJ Pali Vosovič. Nový 
rok 2019 privítame už tradične - ohňostrojom. 

 
 Veronika Michalčíková

dokončenie zo str.15

Irena N.
Manžel pochádza 

z  Topoľčian a  u  nich je 
zvykom hádzať orechy 
do kútov. Najprv trikrát 
zaklope, prvé dva razy ne-
otvoríme. Keď zaklope tretíkrát, tak otvoríme 
a  on povie: „Daj vám, Bože, hojné požehna-
nie.“ Potom sa otočí a hádže orechy do kútov. 
Pri večeri máme zapálenú sviečku, pomod-
líme sa a prečítame si časť zo Svätého Písma 
o narodení Ježiša. Prekrojíme jabĺčko, každé-
mu dáme orech a  ovocie. Máme aj oblátky 
s medom, ja urobím krížik na čelo tým, ktorí sú 
pri stole. Na večeru máme krémovú hrachovú 

polievku a  hríbovú polievku, „pupáky“ s  ma-
kom a rybu so šalátom. Darčeky rozbaľujeme 
po Štedrej večeri. 

Andrej S.
My máme tri malé deti 

a  Štedrý deň trávime naj-
prv doma pri spoločnej 
večeri, a potom ideme ku 
jedným i druhým starým rodičom, kde si deti 
rozbaľujú darčeky. Naša vianočná večera vy-
zerá klasicky, všetci sedíme pri stole a máme 
rybie filé a kapustnicu. Potom ponoríme via-
nočné oblátky do medu a  rozlomíme si ich 
medzi sebou.

Gabriela Z.
Na Štedrý deň dodržu-

jeme pôst, nejeme mäso. 
U nás sa stretávajú tradí-
cie otca i mamy. Na obed 
máme hustú hrachovú 
polievku, ktorá je zároveň tradičnou Štedrou 
večerou mamy, ktorá pochádza z  Ľubických 
Kúpeľov. Otcov vianočný zvyk je kapustnica 
a  ryba. Takto to dodržujeme každý rok. Celá 
13-členná rodina sa potom stretne až na „šte-
fánskom obede“.

Emka O.
Na večeru máme ka-

pustnicu, šalát a  rybu. 
Niekedy pomáham mam-
ke piecť medovníky. Keď 
sa navečeriame, ideme rozbaľovať darčeky. 
Mamka zazvoní so zvončekom, že už prišiel 
Ježiško.  -mia-, -vmi-

Tie isté Vianoce, no u každého iné
Hovorí sa: Sto ľudí, sto chutí. A pri vianočných sviatkoch a tradíciách tomu nie je inak.
V uliciach Kežmarku sme sa opýtali: Aké tradície sa dodržiavajú na Vianoce u vás doma?
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školstvo

Začiatkom novembra ZUŠ Petržalská otvori-
la a slávnostne prestrihla pásku na rozšírenom 
elokovanom pracovisku ZUŠ - hudobný odbor 
(na ZŠ s MŠ Nižná brána a obnovený na ZŠ Dr. 
D. Fischera). Od septembra sa vyučujú tieto štu-

dijné nástroje – husle, gitara, keyboard a flauta. 
Otvorenie bolo sprevádzané programom obo-
hateným o  imatrikuláciu nových žiakov. Malí 
muzikanti mali mini skúšku z hudobnej náuky, 
ukázali, čo sa už naučili za tak krátky čas a skla-

dali hudobnícku prísahu – jej potvrdením bol 
hryz do hudobnej torty. Pozvanie prijali aj hos-
tia: primátor mesta Ján Ferenčák, vedúca Od-
delenia školstva a mládeže Valéria Černohorská 
a riaditeľ ZŠ s MŠ Dušan Tokarčík. V závere vy-
stúpili tanečníci s choreografiou Cigánky. 

Veľmi sa tešíme z  tohto nového odboru 
a  veríme, že jeho otvorenie ostane v  pamäti 
všetkých zúčastnených a  že sa odboru a  no-
vým hudobníkom bude dariť ako na ZŠ s  MŠ 
Nižná brána, tak aj na ZŠ Dr. D. Fischera. Taktiež 
ďakujeme za ochotu spolupracovať, čo bolo vy-
jadrené spoločným navliekaním nôt na jednu 
pásku. Nech sa spoločne rozvíjame, posúvame 
vpred, šírime umenie a lásku k nemu!

Možnosť prihlásiť sa do hudobného odbo-
ru bude opäť k 1. februáru 2019. 

Ďalším úspechom pre ZUŠ Petržalská bola 
spevácka súťaž Ukáž, čo vieš, kde sa Michaela 
Godalová prebojovala cez semifinále do finále 
a získala krásne 2. miesto. Pripravila ju Eva Hal-
činová. Gratulujeme! 

 Mariana Tatranská
 Foto: Pavol Ištok

Veríte v anjelov? Ja áno. Existujú, pomá-
hajú a sú viditeľní... Môžeme ich vidieť v he-
likoptére, zavesených na lane nad priepas-
ťou, spúšťať sa zo strmých svahov na lyžiach, 
pričom nesú na chrbte alebo ťahajú sane 
s ranenými.

Sú ochotní riskovať vlastný život pri zá-
chrane životov ľudí, ktorí preceňujú vlastné 
sily a podceňujú nebezpečenstvo hôr.

Tak už viete o akých anjeloch hovoríme? 
Sú to chlapci z Horskej záchrannej služby vo 
Vysokých Tatrách. Nepoznajú „sviatok ani 
piatok“. Nemajú víkendy ani voľné dni, či 
sviatky.

Ich úlohou je hľadať stratených turistov, 
pomáhať pri úrazoch a  zachraňovať ľudské 
životy. Aký by mal byť horský záchranár nám 
povedal Ján Kušnirak z HZS Starý Smokovec: 
„Dôležitá je kondícia, 100% zdravotný stav 
a  slovo „nevládzem“ my nepoznáme. Vždy 
musíme akciu dokončiť do konca.“ 

Často sa ich ľudia pýtajú, či majú horskí 
záchranári pri akciách strach. Majú strach, 
ale nie je to strach z hôr, ale rešpekt. Veď kto 
sa nebojí hôr, nepatrí do nich. Pri tejto práci 
si ľudia začnú viac vážiť cenu života. Často sa 
stretávajú so smrťou, a preto je to náročné 
nielen fyzicky, ale aj psychicky.

V horskej službe pracujú ľudia, ktorí majú 
veľké srdce. Srdce, ktoré zachraňuje a  za-

chránilo stovky životov. Menia sa ľudia, mení 
sa výstroj, počasie, ale srdce ostáva stále rov-
nako veľké a odvážne.

Chcela by som sa v  mene žiakov 5. a  9.
ročníka zo ZŠ s MŠ Nižná brána poďakovať 
Jánovi Kušnirakovi z  HZS za pozvanie na 
návštevu ich strediska, za poskytnutie zaují-
mavých informácií o ich nebezpečnej práci, 

o ich životných skúsenostiach. Taktiež za po-
učenie ako sa v horách správať a pohybovať, 
i  za nezabudnuteľný zážitok z  poznatkov, 
ktoré sme získali. 

 Ďakujeme!

 Katarína Točeková, 
 žiačka 9.A, ZŠ s MŠ Nižná brána

Strážni anjeli v horách

Žiaci piateho a deviateho ročníka sa v Starom Smokovci mnohému naučili.

Žiaci prezentovali svoje umenie na rôznych hudobných nástrojoch.

Otvorenie rozšíreného elokovaného pracoviska
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V roku 2019 oslávime 750. výročie...
Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

ocenení

Eva Kelbelová 
Narodila sa 6. januára 1960 v Kežmarku, 

no po vysokoškolských štúdiách v  roku 
1983 začala pracovať v  Poprade na Od-
bore územného plánovania a stavebného 
poriadku vtedajšieho Okresného národ-
ného výboru. V  roku 1986 nastúpila na 
vtedajší Mestský národný výbor v  Kež-
marku ako zástupkyňa vedúceho odboru 
výstavby. V roku 1991 jej kroky smerovali 
na Obvodný úrad životného prostredia 
v  Kežmarku, kde zastávala post vedúcej 
oddelenia a neskôr sa stala i prednostkou 
tohto úradu. Od roku 2006 je zamestnan-
kyňou Mestského úradu v Kežmarku, kde 

začínala vo funkcii referenta a dnes je ve-
dúcou Oddelenia územného plánu, život-
ného prostredia a  stavebného poriadku. 
Jej pracovné aktivity sú aj v  Euroregióne 
Tatry, kde pracuje ako predsedníčka komi-
sie životného prostredia už od jeho vzni-
ku. V Kežmarku sa tak podieľa na všetkých 
rozvojových dokumentáciách mesta, na 
jeho územnom plánovaní, v  komisiách 
výstavby a na aktivitách s cieľom získava-
nia finančných prostriedkov na výstavbu 
v meste. 

Cena primátora mesta jej bola udele-
ná za aktívnu činnosť v prospech rozvoja 
mesta.

Oto Rozložník 
Ďalší rodený Kežmarčan sa narodil v roku 

1948. V rokoch 1969 – 1972 pracoval na kež-
marskej chate ako udržbár – nosič. Neskôr na 
Skalnatom Plese, kde obsluhoval sedačkovú 
lanovku. V roku 1983 odišiel pracovať do Te-
lovýchovnej jednoty Javorinka v  Levoči. Tu 
založil Turistický oddiel mládeže, v  ktorom 
vychoval dve generácie mladých turistov. 
Neskôr sa stal predsedom Klubu slovenských 
turistov Javorinka Levoča. Tohto roku sa vý-
znamne podpísal i pod založenie domáceho 
Klubu slovenských turistov Zlatná Kežmarok. 

Dlhé roky sprevádza turistov rôzneho veku 
po Vysokých Tatrách. Je prívržencom obnovy 
Kežmarskej chaty, členom Asociácie horských 
sprievodcov. So synom Miroslavom spracova-
li a  vydali turistickú mapu Slovenského raja 
i  turistickú mapu Vysokých Tatier, ktorá slúži 
aj ako záznamník na plnenie Tatranského tu-
ristického odznaku. Je autorom knihy Veselo 
a  smutno v  Doline kežmarskej Bielej vody. 
Jeho posledná kniha, ktorú uviedol do života 
len nedávno, sa nazýva Ženy v tieni hôr. 

Cena primátora mesta mu bola udelená 
za vzornú reprezentáciu mesta Kežmarok.

Ján Soliar 
Narodil sa 13. októbra 1953 a ešte pred 

vojenskou základnou službou pracoval v Po-
zemných stavbách v Poprade. V rokoch 1976 

až 1992 zase v Okresnom stavebnom podni-
ku. Od apríla 1992 zastával post riaditeľa prí-
spevkovej organizácie mesta Kežmarok Tech-
nických služieb, a to až do 1. januára 2017, 

kedy sa Technické služby transformovali na 
Verejnoprospešné služby mesta. Počas tohto 
obdobia bol dvakrát uvoľnený na výkon ve-
rejnej funkcie prednostu, najprv Okresného 
úradu v rokoch 1998 až 2003, a neskôr i Ob-
vodného úradu a  to od októbra 2010 až do 
roku 2012. Ako riaditeľ Verejnoprospešných 
služieb mesta sa snažil firmu zapájať do pro-
cesu rekonštrukcií ciest a chodníkov v meste, 
stál pri prvom vybudovaní zimného štadióna, 
pri príprave kompostárne. Počas jeho vedenia 
sa v meste zriadila i separácia odpadu, vybu-
dovala sa hala na separovanie, obnovil sa areál 
technických služieb, kde sa zaviedla kanalizá-
cia a plyn. Veľkou mierou sa pričinil i o výstav-
bu zrekonštruovaného letného kúpaliska.  
V súčasnosti je už na zaslúženom dôchodku.

Cena primátora mesta mu bola udelená 
za aktívnu činnosť v prospech rozvoja mes-
ta.

 Spracovala: Beáta Oravcová

Tento mesiac vám už, milí čitatelia, prinášame poslednú trojicu ocenených Cenou primátora 
a uzatvárame tak našu pravidelnú rubriku, v ktorej sme vám ich postupne všetkých predstavili.

Posledná trojica ocenených Cenou primátora



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 19

pripomíname si

Pred sto rokmi, teda 11. no-
vembra 1918, zaznela o  11. ho-
dine a  11. minúte posledná salva 
pri podpise prímeria vo francúz-
skom meste Compiégne, ktorým 
sa skončila Prvá svetová vojna. Zo 
65 miliónov zúčastnených vojakov 
ich bolo 8 miliónov zabitých a ďal-
ších 21 miliónov zranených alebo 
doživotne zmrzačených. Hrôzy 
a útrapy tejto vojny zostali tak hl-
boko vryté do vedomia jej účastní-
kov, že bezprostredne po jej skon-
čení bol 11. november vyhlásený 

za Deň vojnových veteránov, kto-
rého symbolom je červený mak. 
Práve v tento deň si každý rok pri-
pomíname obeť padlých v  dvoch 
svetových vojnách a  rôznych 
ozbrojených konfliktoch, ktorí sa 
obetovali za slobodu a  mier. Na 
ich počesť znie zvon mieru v mes-
te Rovereto v severnom Taliansku, 
ku ktorému sa pridávajú zvony na 
celom svete, inak tomu nebolo ani 
v Kežmarku.

„Kto nepozná svoju históriu 
a  minulosť, ten sa nevie pripraviť 

ani na svoju budúcnosť. Na konci 
prvej svetovej vojny sme si mohli 
stanoviť svoje sebaurčenie, a to, že 
sme Slováci a dostali sme možnosť 
spoločne s  Čechmi budovať Čes-
koslovenskú republiku. To by ale 
nebolo možné bez obetí hrdinov, 
ktorí počas vojny padli, a preto im 
patrí naša úcta a  vďaka,“ zhrnul 

počas svojho príhovoru primátor 
mesta Ján Ferenčák.

Klub vojenských dôchodcov 
v  Kežmarku sa touto cestou chce 
tiež poďakovať členom pohrebnej 
služby v  Kežmarku za vzornú prí-
pravu pietneho miesta k stému vý-
ročiu ukončenia 1. svetovej vojny.

 Mária Trajčíková

Deň červených makov

11. novembra sme si o 11. hodine na historickom 
cintoríne pripomenuli Deň vojnových veteránov, 
ktorého symbolom sú červené maky. Táto spo-
mienková slávnosť sa konala pri príležitosti 100. 
výročia skončenia sa prvej svetovej vojny a Me-
dzinárodného dňa vojnových veteránov.

Pietna spomienka pri pomníku padlých vojakov.

Devätnásteho novembra sa 
v  Kníhkupectve alter ego konal 
spomienkový večer venovaný 
nežnej revolúcii, spomienkam na 
jej priebeh v Kežmarku. Súčasťou 
večera bola aj prezentácia zbor-
níka, tvoreného výberom prího-
vorov zo zhromaždení Za slušné 
Slovensko, ktoré sa konali od 2. 
marca do 22. júla tohto roku vo 
vyše stovke miest na Slovensku 
i v zahraničí. Zborník nesie názov 
My všetci sme tí, na ktorých sme 
čakali.

Organizátormi podujatia boli 
mladí kežmarskí aktivisti Stanisla-
va Kučkovská a Adam Brodanský. 
Účastníkom spomienkového ve-
čera priblížil novembrové udalosti 
v Kežmarku z roku 1989 Peter Pet-
ras, a  to na základe autentických 
spomienok. Z pohľadu pedagóga 
pôsobiaceho v tom čase na jednej 
z miestnych stredných škôl, si za-
spomínal na vypäté časy, keď sa 
schyľovalo k  zmene politického 
usporiadania. V  atmosfére nasto-
lenej totalitným režimom spolu 

s ďalšími aktivistami podnikal od-
vážne kroky, ktorými dával najavo 
svoj nesúhlas. Zaspomínal si na 
nočné vylepovanie plagátov, búr-
livé debaty s politickými agitátor-
mi, či na odvážnu podporu doku-
mentu Několik vět, vypracovaný 
hnutím Charta 77. Peter Petras je 
v od roku 1998 chatárom na Rai-
nerovej chate, ktorú sám obnovil 
a  sprístupnil verejnosti. V  ďalších 
spomienkach na rok 1989 opísal 
organizáciu a priebeh protestných 
zhromaždení v  meste Kežmarok. 

Svoju účasť na zhromaždeniach 
postupne potvrdzovali jednotlivé 
stredné školy pôsobiace v meste. 
Na kežmarskom námestí sa na-
koniec zišlo asi 4  000 ľudí, medzi 
ktorými nechýbali študenti a  pe-
dagógovia. Neskôr si zaspomínal 
na prvé slobodné komunálne 
voľby a  s  tým spojené zmeny vo 
vedení nášho mesta, proces pri-
vatizácie a vznik miestnych orga-
nizácii či nových politických strán 
v Kežmarku.

 Pavol Ištok

Spomienkový večer sprevádzalo uvedenie knihy

17. novembra sa už po štvrtý 
krát zišla skupina priateľov, lyžia-
rov i  turistov, aby si uctili pamiat-
ku nášho bývalého reprezentanta, 
olympionika v zjazdovom lyžovaní 
Vladimíra Krajňáka st. Ten žiaľ na 
následky úrazu po nešťastnom 
páde pri tréningu v  Bachledovej 
doline vo veku 86 rokov navždy 

ukončil svoju lyžiarsku kariéru i ži-
votnú púť.

Spomienka sa konala na Skal-
natej chate vo Vysokých Tatrách, 
ktorú už tradične organizoval Pavol 
Kulanga.

V  príjemnej atmosfére sa spo-
mínalo na športové úspechy i  ne-
úspechy v kategórii mužov i veterá-

nov, kde „ujo Vlado“ získal mnoho 
medailí z  majstrovstiev Českoslo-
venska, Slovenska i  svetového po-
hára veteránov.

K  najcennejším spomienkam 
vždy patria tie, ktoré prezentuje 
jeho starší brat Otto, po boku kto-
rého prežil svoje prvé kroky na ly-
žiach, ktorý ho usmerňoval i počas 

jeho ďalšej lyžiarskej kariéry a  stal 
sa jeho veľkým súperom na prete-
koch veteránov. Je potešujúce, že 
vo svojich už čoskoro 94 rokoch sa 
Otto Krajňák opäť chystá pokračo-
vať vo svojej pretekárskej kariére, 
aj keď, ako vraví, mu jeho najväčší 
súper brat Vlado veľmi chýba. Drží-
me palce!

Je príjemné vedieť, že sa na na-
šich športovcov a  priateľov neza-
búda. Dana Ferulíková

Zaspomínali sme si aj na Vlada Krajňáka st.
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mozaika

Milí čitatelia, rubrika Listáreň dáva priestor 
pre vaše listy, otázky, pripomienky či podne-
ty. Tento podnet sme čerpali z  webovej stránky 
www.odkazprestarostu.sk.

Parkovanie na ceste výjazdu
do jednosmernej ulice Pod lesom

Zaslala: Alena Bartová
Dobrý deň, obraciam sa na Vás s problémom, 

ktorý sa týka výjazdovej jednosmernej cesty od 
hotela Štart na sídlisku Sever. Po novovzniknu-
tej „jednosmerke“ je jediným výjazdom cesta 
určujúca smer, ktorá je pravidelne blokovaná 
zaparkovanými autami v  rade na ceste, čo veľ-
mi obmedzuje až znemožňuje výjazd. Chcela 
by som poprosiť o  doriešenie, pretože sa ma to 
bezprostredne dotýka, keďže tam bývam. Treba 
vyznačiť, že tam parkovisko nie je. Prikladám aj 
fotografiu.

 Ďakujem za vyriešenie 
 situácie. 

Odpoveď samosprávy
Dobrý deň,
Situáciu sme preverili v  teréne. Bude po-

trebné „naceniť“ a  naplánovať stavebné úpra-
vy celej plochy s napojením na nové asfaltové 
povrchy ulice Pod lesom, ohraničiť a  priznať 
okraje ciest cestnými obrubníkmi, vyfrézovať 
a položiť nový asfaltový povrch a potom by sa 
vodorovným značením s  dopravnými tieňmi 
určil priestor pre cestnú premávku a  možný 
priestor pre statickú dopravu. Pre vyznačenie 
vodorovného značenia, prípadne aj doplnenie 
zvislého značenia je potrebné spracovať jedno-
duchú dokumentáciu, ktorú je potrebné odsú-

hlasiť s  dopravným inšpektorátom. Úpravu sa 
pokúsime zaradiť do plánu na budúci rok.

 Eva Kelbelová, MsÚ Kežmarok

Ďalšiu otázku zaslala pani Bartová
Dobrý deň,
Ďakujem za odpoveď, ktorá je však pre mňa 

nedostačujúca, pretože nerieši problém. Chá-
pem, že na realizáciu všetkého, čo treba urobiť, je 
potrebný čas, a tak treba nájsť dočasné riešenie. 
Zrejme ste si boli terén obhliadnuť cez deň, keď sú 

autá preč, lebo ľudia sú v práci, ale ráno, poobede 
a hlavne večer je to neprejazdné a ja nemám inú 
možnosť výjazdu. Neviem ako to bude fungovať 
počas zimného obdobia, keď bude treba odhrnúť 
ráno sneh... Žiadam preto aspoň dočasné vyrieše-
nie dočasným dopravným značením.

 Ďakujem

Nasledujúca odpoveď samosprávy
Dobrý deň,
Uvedený priestor nie je určený pre parkova-

nie motorových vozidiel. V prípade, že je odsta-
vené auto na prístupovej komunikácii a  bráni 
k prístupu, dopúšťa sa priestupku proti zákonu, 
v  takomto prípade je možné situáciu riešiť za 
pomoci mestskej polície. Z technického hľadis-
ka môžeme dočasne riešiť stav umiestnením 
zákazovej značky. V  zmysle platnej legislatívy 
však musíme každé nové dopravné značenie 
odsúhlasiť s  Okresným dopravným inšpekto-
rátom, preto to nevieme zabezpečiť obratom.

 Eva Kelbelová, 
 MsÚ Kežmarok
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Tradičný ľudový tón vládol deň pred Kata-
rínou na zábave v priestoroch SOŠ Garbiarskej. 
Hneď pri vstupe vítala Ľudová hudba FS Magura 
spolu s  riaditeľkou Mestského kultúrneho stre-
diska Elisou Joppovou prichádzajúcich hostí 
s tradičnými destilátmi značky Goral na uvítanie. 
Ľudovú nôtu sme našli aj na oblečení zabávajú-
cich sa, keďže povinným doplnkom bol v tento 
večer minimálne jeden ľudový prvok. Návštev-
níci v  tomto ohľade prejavili veľkú kreativitu, 
či už goralským klobúkom, rôznymi ľudovými 
stužkami alebo vyšívanými blúzkami. Do rytmu 
nám hral DJ Kenedy – Edo Horanský a  Ľudová 
hudba FS Magura. Celým večerom sprevádzal 
moderátor Jožo Pročko svojimi vtipnými vstup-
mi. A  samozrejme v  rámci zábavy nechýbali 

členovia Divadelného súboru MsKS Kežmarok 
s  rôznymi hranými humornými scénkami. So 
svojím vystúpením sa predstavila aj hudobná 
skupina Traky. „Za podporu sa chceme poďako-
vať najmä spoločnosti Gas – Família za ich spon-
zorské destiláty značky Goral a Pekárni Gros za 
poskytnutie koláčov, pagáčov, závinov i chleba,“ 
dodala riaditeľka Joppová.

Touto cestou by sme vás, milí čitatelia, chce-
li srdečne pozvať na Kežmarský ples, ktorý sa 
uskutoční 9. februára 2019 pri príležitosti 750. 
výročia udelenia mestských práv. Predpredaj 
lístkov na tento unikátny ples je už spustený 
a môžete si ich zakúpiť, napríklad aj ako vianoč-
ný darček pre svojich blízkych, v kase Mestského 
kultúrneho strediska. Mária Trajčíková

Katarínska zábava

Moderátor Jožo Pročko zabával prítom-
ných celý večer.

V každodennom zhone a najmä vo väčších mestách sa už dodržiavanie tradícií 
postupne obmedzuje a  vytráca. No niektoré sú natoľko cenné a  zaujímavé, že si 
naozaj zaslúžia našu pozornosť, obnovu a pripomínanie pre zachovanie ďalším ge-
neráciám. Katarínska zábava je jednou z takýchto tradícií.

 Klub dôchodcov sa touto cestou chce srdeč ne a úprimne poďakovať za sponzorstvo 
v uplynulom roku 2018 nasledujúcim spoločnostiam: Pekárni Gros, Sport Team-u, Ovo-
ciu a  Zelenine Upgrade, Penziónu Berg, Pekárni Slniečko, Pekárničke Family, Mäsiarni 
u Dávida, Kvetom Nika, Vinotéke Plučinský, a jedno tlivcom: Eve Raffajovej, Jane Barnášo-
vej, Igorovi Vaverčákovi, Ľubomírovi Švarcovi, Mestskej polícii a Mestu Kežmarok – me-
novite primátorovi Jánovi Ferenčákovi, bývalému prednostovi Mestského úradu Karolo-
vi Gurkovi, vedúcej oddelenia Sociálnych vecí Jane Traut manovej a pracovníkom tohto 
oddelenia, Gabriele Bodnárovej a Novinám Kežmarok.

 Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom roku.

Poďakovanie Klubu dôchodcov
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Ako pripomienka na staré tradície, ktoré už v mes-
te nie sú až také bežné, bola koncom novembra 
Tradičná zabíjačka. Organizáciu podujatia pre-
vzalo Mestské kultúrne stredisko, a to v spolupráci 
s  Agrozami, spol. s  r. o. a  Mäsiarstvom u  Dávida, 
ktoré zabezpečilo prasa a  spracovalo mäso a  za-
bíjačkovú polievku „grejzupu“. Bistro Dobrý deň 
spracovalo mäso na špeciality: Tradičný zabíjač-
kový tanier, chlieb s masťou a škvarkami a podá-
vali spomínanú zabíjačkovú polievku. Pekáreň 
Gros bola dobrým partnerom s pečivom. Tatranský 

čaj od spoločnosti Tatra Tea zahrial nielen pánov mäsiarov, ale i hodujúcich či okoloidúcich. Hotelová akadémia 
Otta Brucknera poskytla na prípravu špecialít svoje grily. Kto sa nenechal odradiť chladným počasím, ten sa 
mohol tešiť na ukážky prípravy a na predaj tradičných zabíjačkových výrobkov a jedál. V programe vystúpila aj 
Ľudová hudba Magura a členovia Divadelného súboru MsKS Kežmarok s dlhšími hranými scénkami zo života, 
ktoré úsmevne navodili tradičnú dedinskú atmosféru typickú pre zabíjačky. -mia-

Kinotipy
1. 12. (sobota) o 16.30 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 dô-
chodcov)

1. 12. (sobota) o 19.00 h
Creed II
(športový, USA, 2018, 130 min, titulky, MP12+, vstupné 4,50 €, zľa-
va 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

2. 12. (nedeľa) 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)

2. 12. (nedeľa) 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)

7. – 8. 12. (piatok, sobota) o 19.00 h
Fantastické zvery: Grindewaldove zločiny
(dobrodružný/fantasy/rodinný, USA, 2018, 133 min, titulky, MP12+, 
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

9. 12. (nedeľa) o 17.00 h 
Pat & Mat: Zimné dobrodružstvá
(rodinný/bábková animácia, Česko, 2018, 60 min, dabing, MP, vstup-
né 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

14. – 15. 12. (piatok, sobota) o 19.00 h – 3D,
16. 12. (nedeľa) o 19.00 h – 2D 
Spider-Man: Paralelné svety
(animované akčné fantasy, USA, 2018, dabing – 3D, titulky – 2D, 
MP7+, vstupné 6 € – 3D, 4,50 € - 2D, zľava 0,50 € z ceny pre deti, 
študentov a dôchodcov)

15. – 16. 12. (sobota, nedeľa) o 17.00 h 
Super taxík
(animovaný, Malajzia, 2018, 90 min, titulky, MP, vstupné 4,50 €, zľa-
va 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

22. – 23. 12. (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)

27. – 28. 12. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Aquaman
(akčný/dobrodružný, USA, 2018, 143 min, titulky, MP12+, vstupné 
4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)
29. – 30. 12. (sobota, nedeľa) o 17.00 h

Návrat Mary Poppins
(rodinný/fantasy/hudobný, USA, 2018, dabing, MP7+, vstupné 5 €, 
zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)
 
Filmový klub
3. 12. (pondelok) o 19.00 h
Pochoduj alebo zomri
(dokument, Česko/Slovensko, 2018, 52 min, pôvodné znenie, 
MP15+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu 
filmového klubu)
Film uvedie režisér, scenárista a kameraman Michael Kaboš

10. 12. (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)

17. 12. (pondelok) o 19.00 h
Dežo Ursiny 70
(dokument/hudobný, Slovensko, 2018, 62 min, pôvodné znenie, 
MP12+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu 
filmového klubu)
 
 Zmena programu vyhradená. 
 Kompletný aktuálny program kina nájdete na internetovej 
 stránke www.kinoiskra.sk.

PROGRAM KINA                december 2018

Program športových 
podujatí

DECEMBER 2018
VOLEJBAL:
1. 12. MŠK Kežmarok – Košice
 (juniorky)
8. 12.  MŠK Kežmarok – Strabag
 Bratislava (ženy)

BASKETBAL:
15. 12.  MŠK Kežmarok – Martin
 (muži)

HOKEJBAL:
1. 12.  MŠK Kežmarok – Vrútky 

HOKEJ:
8. 12. 17.00 h 
 MHK Kežmarok – HK Sabinov
22. 12. 17.00 h 
 MHK Kežmarok – HC
 Rebellion Gelnica

OSTATNÉ:
26. 12.  Volejbalový turnaj dvojíc

programy

Deti z materských škôl spolu so svojimi pedagógmi oslávili začiatkom novembra Deň materských 
škôl. Na pódiu pri radnici si zaspievali škôlkarskú hymnu a so sebou si priniesli aj výkresy, na kto-
rých zobrazili život v našom meste.  -vmi-
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Vianoce

Počas sviatkov sa môžete obrátiť na tieto pohotovosti a lekárne:

Pohotovosti a lekárne počas vianočných sviatkov

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Huncovská 
(Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.)

24. 12. 2018 07.00 – 22.00 
Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku n.o. 

25. 12. 2018 07.00 – 22.00 
Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku n.o. 

26. 12. 2018 07.00 – 22.00 
Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku n.o. 

31. 12. 2018 16.00 – 22.00 
Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku n.o. 

Ambulancia pevnej APS pre dospelých, Dr. Daniela Fischera,
Kežmarok (Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.)

24. 12. 2018 07.00 – 22.00 
Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku n.o. 

25. 12. 2018 07.00 – 22.00 
Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku n.o. 

26. 12. 2018 07.00 – 22.00 
Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku n.o. 

31. 12. 2018 16.00 – 22.00 
Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku n.o. 

LSPP zubno-lekárska, Banícka, Poprad (Nemocnica Poprad, a.s.)

24. 12. 2018 09.00 – 13.00 ambulantná MUDr. Branislav Psársky 

25. 12. 2018 09.00 – 13.00 ambulantná MUDr. Friederike Rexová 

26. 12. 2018 09.00 – 13.00 ambulantná MUDr. Irina Rovdičová 

31. 12. 2018 15.30 – 18.00 ambulantná SmartDental, s.r.o. 

Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby pre okres Kežmarok

24. 12. 2018 Lekáreň Ľubka Dr. Fischera 2231 7.00 – 22.30 

25. 12. 2018 Lekáreň Ľubka Dr. Fischera 2231 7.00 – 22.30 

26. 12. 2018 Lekáreň Ľubka Dr. Fischera 2231 7.00 – 22.30 

31. 12. 2018 Dr. Max Tvarožnianska 9 16.00 – 22.30 

Bohoslužobný poriadok počas
adventu a cez vianočné sviatky
v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku

Rozpis evanjelických bohoslužieb, 
ktoré sa budú konať v Novom
evanjelickom kostole:

2. 12. 2018 1. adventná nedeľa 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.
8. 12. 2018 Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h. 
9. 12. 2018  2. adventná nedeľa 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.
16. 12. 2018  3. adventná nedeľa  6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h. 
23. 12. 2018  4. adventná nedeľa 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.
24. 12. 2018  Štedrý deň 6.00, 8.00, 10.00, 16.00 
                    Omša vigílie Narodenia Pána, 
 24.00 h. Polnočná sv. omša
25. 12. 2018  1. sviatok vianočný, Narodenie Pána
 6.00, 8.00, 10.30, 16.00, 18.30 h,
 Jasličková pobožnosť 14.30 h. 
26. 12. 2018 2. sviatok vianočný, svätý Štefan
 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.00 h. 
31. 12. 2018 Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, Silvester
 6.00, 8.00, 10.00, 16.00 h. s poďakovaním
 na záver kalendárneho roka
1. 1. 2019 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 6.00, 8.00, 10.30, 16.00, 18.30 h. 
6. 1. 2019 Zjavenie Pána, Troch Kráľov
 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.
7. 1. 2019 Druhá nedeľa po narodení Pána, Krst Krista Pána
 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.

1. adventná nedeľa  2. decembra 2018 – 9.00 h
     aj s Večerou Pánovou
2. adventná nedeľa  9. decembra 2018 – 9.00 h
3. adventná nedeľa  16. decembra 2018 – 9.00 h
4. adventná nedeľa  23. decembra 2018 – 9.00 h
     aj s Večerou Pánovou
Štedrý večer    24. decembra 2018 – 17.00 h
1. sviatok vianočný  25. decembra 2018 – 9.00 h
2. sviatok vianočný  26. decembra 2018 – 9.00 h
Nedeľa po Vianociach  30. decembra 2018 – 9.00 h
Silvester      31. decembra 2018 – 17.00 h
Nový rok      1. januára 2019 – 9.00 h
Zjavenie Krista Pána  6. januára 2019 – 9.00 h
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MHK Kežmarok prehrával po 
prvej tretine v  zápase proti HKM 
Liptovský Mikuláš „B“ 0:2. Hos-
tia skórovali po našich chybách 
v  strednom a  vlastnom útočnom 
pásme. Kežmarčania mali viaceré 
príležitosti na skorigovanie stavu. 
Najaktívnejším domácim útoční-
kom bol Lukáš Svitana, ktorý však 
nepremenil niekoľko šancí. Domáci 
znova nastúpili bez zraneného Ar-

neho Krotáka. Svoje miesto v  tíme 
si postupne nachádza Boris Oravec, 
ktorého obdivuhodný fyzický fond 
tréneri využívajú v  presilovkách aj 
oslabeniach. Od 14. minúty sme sú-
pera zatlačili pred vlastnú bránu, no 
napriek tomu sa stav do konca prvej 
tretiny nemenil.

Na góly Wesselényiho a  Konia-
ra odpovedal až v 23. minúte Jozef 
Ištocy. Zápas sa v ďalšom priebehu 

pritvrdil. Domáci Emil Kramár dostal 
trest 2 minúty, plus osobný trest 
10 minút za napadnutie súpera. 
Kežmarčania boli od druhej tretiny 
lepším tímom. No na vyrovnanie si 

museli počkať až do 53. minúty, keď 
sa presadil Viktor Kolesár. Zápas sa 
dostal do predĺženia. V ňom rozho-
dol o výhre Kežmarku kapitán Vladi-
mír Polaček. Pavol Ištok

Zlato si domov odniesla Soňa Ša-
talová agility dievčatá 6 ročné, Jakub 
Pitoňák kumite chlapci 8 – 9 rokov, 
Tomáš Pitoňák kumite chlapci 5 – 7 
rokov , Annamária Labudová kumite 
st. žiačky 12 – 13 rokov. 

Druhé miesta Nina Božoňová 
agility dievčatá 7 ročné, Alica Neus-
tadtová kumite ml. žiačky 10 – 11 
rokov , Kevin Novák kumite chlapci 8 
– 9 rokov, Tomáš Pitonák kata chlap-

ci 5 – 7 rokov a agility chlapci 7 roční. 
Tretie miesta Nina Božoňová 

kumite dievčatá 5 – 7 rokov a  kata 
dievčatá 5 – 7 rokov, Maroš Fabi-
án kumite ml. žiaci 10 – 11 rokov, 
Annamária Labudová kata st. žiač-
ky 12 – 13 rokov, Kevin Novák kata 
chlapci 8 – 9 rokov začiatočníci, 
René Špes kumite kadeti 14 – 15 ro-
kov do 60 kg. Naši 4 karatisti získali 
aj ocenenie za absolútneho víťaza 

roku 2017 vo svojich kategórii, a to 
Nina Božoňová kumite dievčatá 5 
– 7 rokov do 24 kg, Nina Ďuricova 
agility dievčatá 7 ročné, René Špes 
kata st. žiaci 12 – 13 rokov a kumite 
st. žiaci 12 – 13 rokov začiatočníci 

do 45 kg, Annamária Labudová ku-
mite st. žiačky 12 – 13 rokov do 45 
kg. Všetkým srdeč ne blahoželáme 
a  prajeme veľa ďalších úspechov 
v ich ďalšom pôsobení.

 Jaroslav Božoň

Karatisti opäť bodovali

Bojovný výkon predvádza Boris Oravec.

Poslednú októbrovú sobotu sa v Košiciach konalo 1. kolo žiac-
kej ligy karate. Na tejto súťaži sa predstavilo 307 pretekárov z 21 
klubov. Z Kežmarku tam vycestovalo 13 pretekárov. Kežmarčania si 
v tejto konkurencii vybojovali 15 pódiových umiestnení.

Dňa 24. novembra organizoval 
1. MFK Kežmarok medzinárodný 
halový turnaj o  pohár primáto-
ra mesta Kežmarok. Projekt bol 
podporený z  rozpočtu Prešov-

ského samosprávneho 
kraja. Turnaj sa konal 
v športovej hale Focus+ 
pre družstvá dvoch ve-
kových kategórií U13 
a U15. Na turnaji sa zú-
častnili hráči a  hráčky 
štyroch miest s bohatou 

futbalovou históriou: Zakopane 
(Poľsko), Nová Ľubovňa, Lipany 
a  Kežmarok. Spolu sa na hracej 
ploche vystriedalo 108 športov-
cov.

Konečné umiestnenie
v kategórii U13: 

1. 1. MFK Kežmarok, 2. ŠK Nová 
Ľubovňa, 3. ŠK ODEVA Lipany, 4. 
Zakopane

Najlepší hráč turnaja U13: 
Annamária Labudová z  1. MFK 
Kežmarok   
Konečné umiestnenie
v kategórii U15:

1. ŠK ODEVA Lipany, 2. ŠK Nová 
Ľubovňa, 3. 1. MFK Kežmarok, 4. 
Zakopane   

Najlepší hráč turnaja U15: 
Patrik Vranka z ŠK ODEVA Lipany

Na organizácii a  zdarnom 

priebehu turnaja sa podieľali: 1. 
MFK Kežmarok, Mesto Kežmarok, 
CVČ Kežmarok, Zamaz, spol. s.r.o., 
Sport Team, Jozef Galajda – Fo-
cus+, Pizzeria Zorea a rodičia hrá-
čov z Kežmarku.

Projekt podporený z rozpoč-
tu Prešovského samosprávne-
ho kraja

 Ladislav Melikant – Tréner U13

šport

Prvé víťazstvo na domácom ľade

Naše družstvo MHK Kežmarok zvíťazilo proti HKM L.M. 3:2 
po predĺžení (0:2,1:0,1:0). Kežmarčania odohrali aj bez zraneného 
Krotáka s  Liptovským Mikulášom vydarený zápas. Viacerí hráči 
ukázali, že ich výkonnosť každým zápasom stúpa. Rezervy má ešte 
mužstvo v hre dozadu, keď sa súperovi hráči aj v predchádzajúcich 
zápasoch dokázali presadzovať v strednom pásme, z čoho vznikajú 
nebezpečné situácie pred našou bránou.

Halový futbalový turnaj

Pódiové umiestnenia našich zverencov.
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mozaika

PF18005
PF18011

Po letnom sústredení sme s  TŠC Tem-
po začali tanečnú sezónu 2018 – 2019 
s  novými členmi deti a  juniorov. V  rámci 
Kežmarského leta sme sa predstavili s no-
vým programom. V  polovici októbra sa 
zúčastnil pár Samuel Žabka – Lara Laufová 
prvej bodovacej súťaže Pezinský strapec 

v Pezinku. V kategórii Junior C. LAT obsa-
dili 7. miesto. Koncom októbra sa tento 
pár zúčastnil bodovacej súťaže Laugaricio 
cup 2018 v Trenčíne. V  silnej konkurencii 
obsadili v   kategórii C. dospelých LAT 12. 
miesto, v ŠT tancoch kat. D 9. miesto. S tré-
nermi a členmi detského klubu i s juniormi 

sme pripravili pestrý program pre Popo-
ludnie úcty k  starším v  Mestskom kultúr-
nom stredisku v Kežmarku. 

 Gertrúda Scholtzová, trénerka

Nová tanečná sezóna

Myslite na Vianoce a urobte radosť sebe a blízkym

FIRST MOMENT sezóna 2019 v predaji!
Podarujte darčekovú poukážku, alebo si zakúpte zájazd už 

teraz so super zľavami a využite detské akcie. 
Pri objednávke postačí zložiť zálohu. 

Sme tu pre Vás. 0918 485 042, ceztatry@ceztatry.sk

Riadková inzercia

•  Psychotesty - vodiči a zbrane. Odborné poradenstvo - zadr-
žaný vodičský preukaz za alkohol. Kontakt: Mgr. Birčáková, 
0911351341, www.autoZbrane.sk  RF18009

Sledujte nás na Facebooku
Na facebookovej stránke Mesto Kež-

marok – oficiálna stránka môžete nájsť 
aktuálne správy o  projektových záme-
roch mesta, fotografie a videá z význam-
ných kultúrnych a  spoločenských uda-
lostí v našom meste, no taktiež aj rôzne 
informácie o udalostiach z bežného živo-
ta v meste. 

Počas novembra mal najvyššiu sledo-
vanosť príspevok zverejňujúci výhru pri-
mátora Jána Ferenčáka v  komunálnych 
voľbách, informáciu sme uverejnili v ne-
deľu 11. novembra. Príspevok mal spo-
lu 178 like-ov, komentovalo ho 28 ľudí. 
Oslovených ľudí týmto príspevkom bolo 
4 315 a  mal 2  592 interakcií. Výsledkom 
volieb do orgánov samosprávy mesta 
Kežmarok sa detailnejšie venujeme na 
stranách 7 a  8, no aj používatelia Face-
booku prejavili svoj záujem o túto tému. 
Otázkou ostáva, či svoje právo voliť vyu-
žili okrem sociálnej sieti aj pri volebných 
urnách?

Prinášame vám aj rôzne komentáre, 
ktoré občania mesta primátorovi zane-
chali. Väčšinou to boli slová gratulácií.

Veronika F.: Skvelé, gratulujeme.
Pavol L.: Len aby... bolo skvele a super

Ľubomíra J.: Gratulujem, teším sa na 
ďalší rozkvet mesta.

Veronika S. V.: Veľmi sa z toho teším, 
srdečne blahoželám

Petra I.: Super. Tešíme sa na ďalšie 
nové projekty. Potešil by park ďaleko od 
ciest. Na oddych, s preliezačkami.

Druhým najsledovanejším príspevkom 
boli fotografie z hokejového zápasu medzi 
MHK Kežmarok a  HKM Liptovský Mikuláš, 
ktorý sa našim hokejistom podarilo po pre-
dĺžení vyhrať 3:2. Na tento príspevok rea-
govalo 132 ľudí svojím like-om. Všeobecne 
môžeme konštatovať, že hokejové zápa-
sy majú vysokú 
sledovanosť na 
mestskej Face-
bookovej stránke 
a  Kežmarčania 
sa o  výsledky zá-
pasov zaujímajú 
a hokejových zá-
pasov sa zúčast-
ňujú aj osobne na 
z re k o n š t r u ova -
nom zimnom šta-
dióne.

Oznam o výbere vriec
na separovaný odpad

Občania Kežmarku bývajúci v rodinných domoch si môžu 
vrecia na separovanie odpadu pre rok 2019 vyzdvihnúť  
na mestskom úrade od 10. decembra 2018.
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Dňa 23. októbra sme si pripo-
menuli 15 rokov odkedy nás na-
vždy opustil otec, ujo, brat Miloslav 
Tahovský. Ktorí ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spo-

mienku. Spomína smútiaca rodina.

V  decembri si pripomenieme 2 
roky, od kedy nás tragicky opustil 
náš milovaný otec, syn, brat, ujo 
a kamarát Peter Tahovský.

S láskou v srdci si na neho spomí-
na smútiaca rodina.

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

Dňa 16. októbra uplynulo 29 
rokov od úmrtia nášho drahého otca, dedka, pra-
dedka, svokra a  švagra Vojtecha Šterbáka a  21. 
novembra uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mamka, babka, prababka, svokra a ses-

tra Anna Šterbáková.
S láskou a úctou spomínajú dcéra 

Vierka, syn Miro s rodinami, syn Ľubo, 
rodina Grigláková, sestra a bratia s ro-
dinami.

So smútkom v srdci si dňa 4. de-
cembra pripomenieme 1. výročie, čo 
nás opustil náš milovaný otec a brat 
Ladislav Tomáš.

S láskou a úctou spomínajú dcéra 
Viktória,  syn Jakub s rodinou a sestra Katka.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S  tichou spomienkou k  Tvojmu 
hrobu chodíme, kvety položíme 
a  pri plamienku sviečky za Teba sa 
modlíme.

Dňa 2. decembra uplynulo 6 
rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec 
a dedko Michal Bombara. 

S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodi-
nami.

Dňa 15. decembra uplynie 13 
rokov odkedy nás navždy opustil 
človek s  veľkým srdcom, športo-
vec, automechanik, zakladateľ 
Automoto klubu v  Kežmarku, 

poľovník, milovník prírody a dobrý kamarát Július 
Šterbák.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Raisa.

Odišiel si od nás ako krásny deň, 
nepovedal si ani: Zbohom, už neprídem. 
Keby sa tak dalo, otec, vrátiť čas,
otvoriť ti oči a počuť tvoj hlas.

Dňa 8. novembra uplynuli 
2 roky, čo nás navždy opustil man-
žel, otec, dedko Cyril Fabiny. 

S láskou v srdci a s úctou spomí-
najú manželka Katka, synovia Milan, 

Ľubomír, dcéra Zuzana, vnúčatá Alan a Laura a ostat-
ná smútiaca rodina. 

inzercia, spomienky

Spomienky

Firma pomáha tým, ktorí to potrebujú Predaj nákladných motorových vozidiel 
AVIA A31T K a MAN L90 18.224

PF18004

PF18010

Už niekoľko rokov spolupracu-
jeme s firmou Whirlpool, ktorá nám 
vždy a  ochotne pomáha v  rámci 
dobrovoľníckej činnosti pri organi-
zovaní rôznych akcií a podujatí, ako 
napríklad: 

• charitatívne trhy k Veľkej noci 
a k Vianociam, kde naši prijímatelia 
ponúkajú svoje výrobky a predme-
ty na predaj za symbolické ceny, 
čím si zároveň spestria a  oboha-
tia svoj pobyt v  zariadení, učia sa 
nadväzovať nové sociálne kontak-
ty, učia sa tiež samostatnosti a  se-
bestačnosti...

• Vianočný stromček želaní, 
prostredníctvom ktorého každo-
ročne plníme tajné túžby a priania 
pre deti z nášho Krízového strediska

• firma ochotne sponzoruje bie-
lou technikou (automatická práčka 
a  sušička bielizne) naše zariadenia 
v  rámci Centra sociálnych služieb 
v  Kežmarku – Krízové stredisko, 
Domov sociálnych služieb v  Ľubici 
a tiež DSS v Kežmarku Pod lesom 6.

Aj preto si veľmi vážime mate-
riálnu pomoc od firmy Whirlpool, 
ktorá nám opätovne sponzorsky 
venovala novú automatickú práč-
ku a  sušičku pre naše zariadenia 
v  Kežmarku a  v  Ľubici. Prajeme 
im touto formou veľa pracovných 
aj osobných úspechov a vyjadruje-
me im jedno veľké ĎAKUJEME!!! 

 
 Centrum sociálnych služieb 
 Kežmarok

Mesto Kežmarok v zmysle 
§ 9a ods. 9 zákona č. 258/2009 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺ-
ňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov, zverejňuje svoj 
zámer odpredať hnuteľný maje-
tok – nákladné motorové vozidlo 
AVIA A31T K, r.v. 1997, minimálna 
kúpna cena je 699,00 eur a ná-
kladné motorové vozidlo MAN 
L90 18.224, r.v. 1997, minimálna 
kúpna cena je 2 818,00 eur. Mini-
málna cena bola stanovená zna-
leckými posudkami. Technické 
informácie o hnuteľnom majet-
ku poskytnú Verejnoprospešné 

služby mesta Kežmarok, Poľná 1, 
Kežmarok, kontakt: Ing. Horský 
052/468 08 30 alebo internetová 
stránka www.kezmarok.sk. Leho-
ta na doručenie cenových ponúk 
končí dňa 18. 12. 2018 o 12.00 
hod. Prípadní záujemcovia môžu 
písomne predložiť cenovú ponu-
ku do podateľne MsÚ – Hlavné 
námestie 1, Kežmarok, v obálke 
s označením: „Odpredaj mo-
torových vozidiel - neotvárať". 
Mesto Kežmarok si vyhradzuje 
právo zmeniť podmienky pria-
meho predaja, odmietnuť všetky 
predložené cenové ponuky, prí-
padne priamy predaj zrušiť.

Mäsokombinát
NORD SVIT s.r.o.

PRÍJME DO PRACOVNÉHO POMERU
kostič / mäsiar

Mzda brutto 700 - 1 000,00 eur

Mzda sa pohybuje od zadelenia pracovníka pri spracovaní mäsa.
Žiadosť a životopisy prosíme zasielať na

mzdy@nord-sk.eu, tel. č.: 052/7880424
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a Ligu proti rakovine, ktoré sa venujú starostlivosti o ťažko chorých 
a  nevyliečiteľných pacientov. Neziskovú organizáciu Plamienok 
podporuje Nadácia VW SK už od roku 2015. Na jej činnosť prispela 
doteraz celkovou sumou 20 030 eur. Finančná podpora bola urče-
ná na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s  poskytovaním po-
moci nevyliečiteľne chorým deťom a  ich návštevami v  domácom 
prostredí, na úhradu nákladov súvisiacich s  realizáciou a  zabez-
pečením edukačných kurzov. Podobne ako Plamienok, podporuje 
Nadácia VW SK aj Ligu proti rakovine, ktorá sa pomoci onkologic-
kým pacientom venuje už 28 rokov. Tejto neziskovej organizácií 
v rokoch 2017 a 2018 prispela Nadácia VW SK sumou až 52 000 eur. 
V  roku 2017 na Deň narcisov zdvojnásobila Nadácia VW SK vkla-
dy zamestnancov a vyzbierali až 13 000 eur. Podobne sa to stalo 
aj v roku 2018 a spolu s vkladom od DHL Exel Slovakia vyzbierali 
14 000 eur.

	Šiesty ročník fotografickej súťaže Choď a foť pozná svo-
jich víťazov. Autori na fotografiách zachytili krásy a  zaujímavosti 
Prešovského kraja. Súťaž pre amatérskych i profesionálnych foto-
grafov pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severo-
východ Slovenska. Cieľom súťaže bolo propagovať zaujímavosti 
Prešovského kraja prostredníctvom fotografií a putovnej výstavy. 
Záujem o  súťaž každoročne rastie, do šiesteho ročníka bolo pri-
hlásených 493 fotografií od 155 autorov. Fotografi zachytili na 
záberoch rôzne časti Prešovského kraja. Už tradične patrili k  naj-
častejšie fotografovaným lokalitám Vysoké Tatry a Pieniny. Nechý-
bali drevené kostoly, UNESCO pamiatky, hrady či  Poloniny, ale aj 
menej známe miesta. K  obľúbeným motívom, ktoré dominovali 
medzi ocenenými fotografiami boli folklórne motívy spojené s krá-
sami prírody a ľudskými výtvormi. K takým patrí aj víťazná snímka 
mladej Bardejovčanky Kariny Kaľatovej s názvom Ďakujem, Pane 
Bože. Za fotografiu z dreveného chrámu v Bardejovských Kúpeľoch 
získala ocenenie Grand Prix súťaže. Fotografia zároveň získala prvé 
miesto v kategórii Kultúra, tradície a história. Autorka oslovila po-
rotu aj ďalšími zábermi, prvé a druhé miesto si odniesla v kategórii 
Black & white a s fotografiou Ešte chvíľu počkám (2. miesto Black & 
white) získala aj cenu predsedu poroty Jána Štovku. Víťazné a finá-
lové fotografie uvidí verejnosť aj na putovnej výstave. 

	Na Hriebienku bude opäť Tatranský dóm! Od 23. novem-
bra si môžete pozrieť túto dominantu prenesenú do ľadového uni-
kátu. Na stavbu sa použilo 1 880 ľadových blokov, ktoré dokopy 
tvoria viac ako 225 ton ľadu. Aj tento rok bude Tatranský dóm na 
Hrebienku umiestnený vo väčšej kupole o priemere 25 m. Ľadový 
chrám bude teda aj tento rok väčší a ešte veľkolepejší. Očarí vás 
precíznou prácou a detailmi, ktoré podčiarkuje príjemné osvetle-
nie. Ešte silnejšiu emóciu ponúka dóm, keď sa rozozvučí vďaka ži-
vým hudobným koncertom, ktorých bude počas zimnej sezóny 
hneď niekoľko.

Cieľom kontroly bolo zistiť, 
či taxikári riadne evidujú prija-
té platby od zákazníkov, a  či im 
následne vydávajú pokladnič-
ný doklad (resp. potvrdenie o 
zaplatenom cestovnom), ktorý 
spĺňa náležitosti podľa zákona 
o  používaní elektronickej regis-
tračnej pokladnice. Súčasne pri 
kontrolách bola preverená u pre-
vádzkovateľov taxislužby držba 
dokladov, ktorými sú koncesia na 
prevádzkovanie taxislužby a pre-
ukaz vodiča vozidla taxislužby, 
ktorých držba je jednou zo zák-
ladných zákonných podmienok 
na poskytovanie takéhoto druhu 
služby.  

Počas akcie (17. – 18. novem-
bra) colníci celkovo skontrolovali 
7 prevádzkovateľov taxislužby, 
pričom nedodržiavanie zákona 
zistili v piatich prípadoch. Za tieto 
porušenia zákona uložili pokuty 
vo výške 2 640 eur.

Napriek avizovaným kontro-
lám colníci zistili, že taxikári ne-
dodržiavajú zákon. Vo všetkých 
piatich zistených prípadoch išlo 
o  nezaevidovanie tržby, či už 
v  elektronickej registračnej pok-
ladnici, alebo vo virtuálnej regis-
tračnej pokladnici. Z  celkového 
počtu v  dvoch prípadoch išlo 

o prvé porušenie zákona, kde boli 
uložené pokuty rozhodnutím na 
mieste vo výške 330 eur. V  osta-
ných troch prípadoch bolo zistené 
opakované porušenie zákona, za 
čo colníci uložili pokuty vo výške 
660 eur a bol vydaný zákaz posky-
tovania služby na konkrétne časo-
vé obdobie (v trvaní 2 – 4 hodín).

Porušenia zákona u  tejto 
kontrolnej akcie dosiahli hod-
notu 71 %. 

Naposledy vykonal Colný úrad 
Prešov vo svojom územnom ob-
vode kontrolu u  prevádzkovate-
ľov taxislužieb v  septembri tohto 
roku. Porušenie zákona bolo zis-
tené u troch zo štyroch kontrolo-
vaných prevádzkovateľov. Opa-
kovaná kontrola nedopadla o  nič 
lepšie. Colný úrad Prešov preto 
upozorňuje, že v uvedených kon-
trolách bude aj naďalej pokračo-
vať.

 Finančná správa
 Colný úrad Prešov

Kontrolná akcia „TAXI 1711“

Taxikári neevidujú tržby v  registračnej pokladnici aj napriek 
opakovaným porušeniam zákona o používaní elektronickej regis-
tračnej pokladnice (ERP). Aj to odhalila víkendová kontrolná ak-
cia, ktorú vykonali colníci Colného úradu Prešov u prevádzkova-
teľov taxislužby v okresných mestách Humenné, Poprad, Bardejov 
a Vranov nad Topľou. V Prešove colníci nezistili porušenie zákona. 

Pokojné a požehnané prežitie
vianočných sviatkov v kruhu

najbližších a úspešné vykročenie
do roku 2019 vám želá

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

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

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

DECEMBER
MESTO KEŽMAROK

P R O G R A M

2 0 1 8
3. 12.
pondelok
19.00 hod.

Kino Iskra Kežmarok

POCHODUJ ALEBO ZOMRI
Do kežmarského kina a filmového klubu Iskra ho príde osobne uviesť jeho režisér, scenárista a kameraman Michael Kaboš.

3. – 14. 12.
od 9.00 hod.

Hrad Kežmarok

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE NA KEŽMARSKOM HRADE
Príďte si s nami zaspomínať na Vianoce čias minulých a vyrobiť si krásne vianočné ozdoby.

6. 12. 
štvrtok
16.00 hod.

Hlavné námestie a javisko pri radnici

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA
Bohatý program pre všetky deti so sladkou odmenou.

Hlavné námestie 

28. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
10. 12.
pondelok

11.00 Vianočný program materských,
  základných, umeleckých a stredných
 škôl

13.30 Ľudová hudba PODTATRANEC
14.30 Detský folklórny súbor
 MAGURÁČIK

16.00 speváčka Katka Koščová
15.00 – 17.00 • Detské kino
premietanie za 0,50 € v kine Iskra

11. 12.
utorok

11.00 Vianočný program TŠC TEMPO,
 materské, základné, umelecké
 a stredné školy

13.30 Vianočný pozdrav
14.30 Detský folklórny súbor GORALIK
16.00 spevák Martin Jakubec a Božanka

15.00 – 17.00 • Detské kino
premietanie za 0,50 € v kine Iskra

12. 12.
streda

11.00 Vianočný program materských,
 základných, umeleckých a stredných 
 škôl
13.30 Folklórny súbor PODTATRANČEK

14.30 Vianoce pod Tatrami – program
 folklórnych súborov z nášho regiónu
 zostavený z najkrajších vianočných
 zvykov, hier, piesní a vinšov

16.00 Nebeská muzika – unikátna slovenská
 kapela z Terchovej
15.00 – 17.00 • Detské kino
premietanie za 0,50 € v kine Iskra

13. 12
štvrtok
18.00 hod.

Hotel Hviezdoslav ****

LITERÁRNY VEČER S LUCIOU SONNTAG
Prezentácia knihy „Keby niečo, keby všetko“

15. 12.
sobota
15.00 hod.

Drevený artikulárny kostol

SPIŠSKÉ VIANOCE

17. – 19. 12.
pondelok, utorok 
a streda
10.00 – 19.00 hod. 

Hlavné námestie 

VIANOČNÉ MESTEČKO
Predajné stánky s originálnymi handmade výrobkami od slovenských dizajnérov, remeselníkov, 
umelcov a návrhárov s ľadovým barom, rôznymi pochutinami a so živým betlehemom (betlehem od 
16. hodiny).

26. 12.
streda
16.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko

MIRKA PARTLOVÁ A CIMBAL BROTHERS 
Vianočný koncert speváčky Mirky Partlovej a skupiny Cimbal Brothers.
Jedinečná kombinácia cimbalu, huslí, slovenských a svetových hitov.

31. 12. 2018 – 1. 1. 2019
pondelok
23.00 – 2.00 hod. 

Hlavné námestie – javisko pri radnici

SILVESTER 2018 A UVÍTANIE NOVÉHO ROKA 2019
Ukončenie roka 2018 a uvítanie Nového roka 2019 s kapelou Rockovanka (Tublatanka revival)
a DJ Palim Vosovičom + novoročný ohňostroj.

6. 12. 2018  – 4. 1. 2019 
pracovné dni
9.00 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

VIANOCE POD TATRAMI
19. ročník výstavy žiakov a študentov základných, stredných a umeleckých škôl z Kežmarku a okolia. Cimbal Brothers

& Mirka Partlová

26. 12.

Mikulášska nádielka
V Kežmarku s rozprávkovými 

bytosťami

6. 12. 


