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G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Keď ovládate umenie 
ísť neustále s dobou.

www.kia.sk

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

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

Nová Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.
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PF18015

PF18002
PF18016

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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Prečo je 750. výročie
také dôležité?

Na Kežmarok poze-
rám očami jeho obyva-
teľky a  rodáčky, očami 
historičky a  spisovateľ-
ky. Je to teda akoby po-
hľad z  viacerých strán. 
Kežmarok bolo a  aj je 
mesto s  veľkou národ-
nostnou a náboženskou 

toleranciou. Z  čoho pramení národnostná 
tolerancia? Kežmarok vznikol zlúčením pô-
vodných slovanských osád s  osadou ne-
meckých kolonistov a  práve táto symbióza 
kultúr viacerých národností, ku ktorým sa 
časom pridali Poliaci, Maďari, Česi, Bulhari 
atď., umožnila mestu rýchly rozvoj v  rámci 
hospodárstva i školstva.

Treba uviesť príklad? V  meste pracovalo 
okolo 50 cechov, viac mala prakticky len Bra-
tislava. Rozvíjal sa obchod – mesto ležalo na 
dôležitej obchodnej ceste spájajúcej Orient 
so severom Európy. Kežmarská škola vznikla 
medzi prvými desiatimi na území Slovenska, 
vyvinulo sa z nej povestné evanjelické lýce-
um, na ktorom študovali žiaci z celej strednej 
Európy. Začiatky hudobného a  výtvarného 
života siahajú do 13. storočia. Nezaostávali 
ani prírodné vedy – Kežmarčania boli prvými 
oficiálnymi dobyvateľmi a výskumníkmi Vy-
sokých Tatier, veď časť tatranského chotára 
im patrila už od roku 1269. 

A  tá náboženská tolerancia? Po roku 
1530 prijalo prevažne nemecké mesto uče-
nie Dr. Martina Luthera. Katolícka cirkev sa 
začala opäť formovať po roku 1673. V  19. 
storočí v  meste začalo pribúdať židovské 
obyvateľstvo – pred II. svetovou vojnou tvo-
rili Židia šestinu obyvateľstva. Treba väčší 
príklad náboženskej tolerancie, než bola na 
spomínanom lýceu? Na tejto škole okrem 
evanjelikov študovali kalvíni, rímsko- i gréc-
kokatolíci, pravoslávni, členovia českobrat-
skej cirkvi, ba aj mohamedáni.

Položme si otázku: čo z  toho máme te-
raz? Pripomíname si 750. výročie udelenia 
mestských práv. Kežmarok patril v minulosti 
medzi popredné mestá na území Slovenska. 
Naše historické dedičstvo ostalo celé. Musí-
me budovať na starých pevných základoch 
– či sú tu tradície remeselného, obchodné-
ho, školského a či kultúrneho života. Pretože 
– kde niet poznania minulosti, tam nemôže 
byť vízia budúcnosti. 

 Nora Baráthová

V sobotu 16. marca sa uskutočnia prezi-
dentské voľby. Predseda Národnej rady SR 
Andrej Danko určil lehotu na utvorenie vo-
lebných okrskov a určenie volebných miest-
ností do 30. januára. Takisto určil presnú 
lehotu na utvorenie okresných volebných 
komisií a okrskových volebných komisií do 

11. februára a lehotu na ich prvé zasadnutie 
do 21. februára. Ak v prvom kole volieb ne-
získa ani jeden kandidát nadpolovičnú väč-
šinu platných hlasov, voliči budú rozhodovať 
o  prezidentovi v  druhom kole, ktoré bude 
30. marca. Postúpia doň dvaja najúspešnejší 
kandidáti z prvého kola.  -vmi- 

Zvolíme si nového prezidenta

Aplikácia zapadá 
do konceptu Smart 
City nášho mesta, čiže 
do moderného in-
teligentného mesta. 
SOS pochádza z  diel-
ne spoločnosti TSS 
Group a  bola vyvíjaná 
do dnešnej podoby 
už niekoľko mesiacov 
v  spolupráci s  mest-

ským úradom a mestskou políciou pre Kežma-
rok. „Sme prví na Slovensku, ktorí takúto službu 
svojim občanom ponúkajú. Jednou z priorít je 
zvyšovanie bezpečnosti občanov, preto sme 
potrebovali vytvoriť aplikáciu, vďaka ktorej sa 
môžu občania cítiť bezpečnejšie a komfortnej-
šie,“ predstavil zámer mesta primátor Ján Fe-
renčák. 

Aplikáciu si nainštalujete zadarmo
Aplikáciu MSP SOS si môžete stiahnuť pre 

všetky operačné systémy mobilných telefó-
nov, teda pre iPhony i Androidy, nájdete ju na 
Google Play aj v App Store. Inštalácia obsahuje 
niekoľko krokov a služba SOS ponúka niekoľko 
funkcií. Prinášame vám zjednodušený návod:

1. Registrácia – po spustení inštalácie je po-
treba zadať vaše meno, priezvisko a  telefónne 
číslo, na ktoré vám obratom príde overovací 
kód, bez ktorého sa aplikácia nedá spustiť. Tým-
to krokom sa ukončí registrácia nového použí-
vateľa aplikácie a je pripravená na používanie. 

2. Tlačidlo SOS – najväčšie tlačidlo je veľké 
červené s nápisom SOS. Po jeho stlačení mobil 
okamžite vyšle zvukový signál na Mestskú po-

líciu do Kežmarku spolu s registrovanými údaj-
mi. Hliadka mestskej polície dokáže okamžite 
a presne pomocou súradníc lokalizovať miesto, 
kde sa dotyčná osoba v núdzi nachádza. Ak je 
toto miesto pokryté bezpečnostným kamero-
vým systémom, tak sa kamera po prijatí signálu 
od občana automaticky zameria smerom, od-
kiaľ podnet prichádza a policajt môže sledovať 
dianie na mieste. Riešenie danej krízovej situá-
cie už bude v rukách hliadky mestskej polície. 

3. Tlačidlo vytvorenie hlásenia – túto funkciu 
využijete v  prípade, že ste svedkami vandaliz-
mu, dopravnej nehody, spozorujete požiar, či 
zachytíte výtržníkov. Odoslaním signálu získa 
mestská polícia vaše hlásenie veľmi jednodu-
chou a rýchlou cestou. Prípadne si môže zvoliť 
možnosť „Vlastná udalosť“. V nej sa dá vytvoriť 
a poslať vlastný  text, ak ide o inú špecifickú si-
tuáciu, ktorá nespadá do žiadnej z  predošlých 
kategórií. 

Dosah SOS služby 
Podmienkou, aby ste sa s  tou to novinkou 

cítili bezpečnejšie je nielen jej inštalácia, ale 
aj to, aby ste boli v  pokrytí aplikácie. Tá bude 
rozložená len na území mesta Kežmarok a teda 
len v katastri mesta.  Mária Trajčíková

Cíťte sa bezpečnejšie

Mesto Kežmarok napreduje v mnohých oblastiach a patrí k nim 
aj bezpečnosť občanov. Prvým významným krokom je neustále 
rozširovanie pokrytia územia mesta bezpečnostnými kamera-
mi napojenými na mestskú políciu. Už čoskoro k tomu pribudne 
nová mobilná aplikácia MSP SOS, ktorú si občania budú môcť 
zadarmo stiahnuť do svojich mobilných telefónov a v prípade 
núdze alebo pocitu ohrozenia si privolať pomoc.

Ilustračná fotografia

Android iPhone
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	Prešovský samosprávny kraj rozdelí v  roku 2019 na 
šport, kultúru a sociálnu oblasť dohromady jeden milión eur. Žia-
datelia sa môžu uchádzať o finančné prostriedky v dvoch výzvach. 
Zástupcovia obcí a miest v Prešovskom kraji, cirkvi, neziskové or-
ganizácie, občianske združenia, podnikatelia či právnické a fyzic-
ké osoby môžu požiadať o dotáciu v rámci Výzvy PSK alebo Výzvy 
predsedu PSK. Minimálna výška dotácie je 800 eur, maximálna 
5  000 eur. Spolufinancovanie projektu zostáva vo výške 20  % zo 
schválenej dotácie. Uchádzači o dotácie môžu predkladať žiadosti 
na Výzvu PSK do 15. februára a na Výzvu predsedu PSK do 31. au-
gusta. Žiadatelia v prvej fáze nemusia prekladať všetky potrebné 
dokumenty, stačí zaslať žiadosť. Po schválení žiadosti a dotácie do-
dajú k podpisu zmluvy potrebné materiály.  Zdroj: Tlačová správa 
PSK

	Poslanci mestského zastupiteľstva v  Poprade schválili 
rozpočet na rok 2019 s  výhľadom na roky 2020 – 2021 vo výške 
49 440 340 eur. V porovnaní s rokom 2018 sa rozpočet mesta zvý-
šil o viac ako 7,3 milióna eur. Mesto vyčlenilo finančné prostriedky 
na sociálnu pomoc obyvateľom, rozvoj kultúry v meste, podporu 
a prevádzku športovísk v meste, výstavbu štartovacích bytov pre 
mladé rodiny a iné.  Zdroj: www.poprad.sk

	Redaktori v  prestížnom denníku The New York Times 
si dali za cieľ nájsť 59 destinácií, ktoré by mal turista v roku 2019 
navštíviť. Okrem Portorika, Panamy či Las Vegas sa v rebríčku obja-
vilo aj Slovensko, konkrétne Tatry, a to na 19. mieste. 
 Zdroj: www.startitup.sk

	Základná umelecká škola Antona Cígera v Kežmarku or-
ganizuje benefičný koncert Deti deťom, ktorý sa uskutoční v štvrtok 
14. februára o 18.00 h v koncertnej sále ZUŠ A. Cígera Kežmarok.
Dobrovoľné vstupné z  tohto verejného koncertu bude venované 
trojročnému Jakubkovi, ktorý už od narodenia bojuje s  ťažkým 
zdravotným postihnutím. Vyzbierané peniaze poslúžia na jeho ďal-
šiu rehabilitáciu.
Svojou účasťou a finančným prispením môžete aj vy pomôcť k zlep-
šeniu jeho zdravotného stavu. Všetci ste srdečne vítaní.
 ZUŠ A. Cígera

	Prezident Slovenskej republiky udelil 30 osobnostiam 
spoločenského a  kultúrneho života štátne vyznamenania, trom 
in memoriam. Štátne vyznamenania sú rady (vyššie) a  kríže (niž-
šie). Medzi ocenenými bol slovenský vedec Marián Valko, novinár 
Alexej Fulmek, architekt prelomových čipov Radislav Danilák, spe-
vák Miroslav Žbirka či športovkyňa Daniela Hantuchová. In memo-
riam bol ocenený zavraždený novinár Ján Kuciak.
 Zdroj: www.hnonline.sk

	Umelci a  sochári sa predviedli na tradičnom podujatí 
Tatry Ice Master 2019. Z 50 ton ľadu vytvorili 35 unikátnych ľado-
vých sôch. Prvá téma súťaže bola gothic a  druhá nebola bližšie 
špecifikovaná. Časť ľadových diel sa nachádza pri budove lanovky 
a druhá časť je umiestnená v kupole vedľa Tatranského ľadového 
Dómu. Sochy umiestnené v kupole budú prístupné verejnosti do 
skončenia zimnej sezóny, prípadne do konca apríla. Ľadové diela 
na otvorenom priestranstve môžete vidieť až do ich roztopenia.
 -vmi- 

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Sólisti Donského kozáckeho chóru Volnij Don v  rámci svojho jubi-
lejného turné Balalajka 2019 zaspievali aj v Kežmarku. V Mestskom 
kultúrnom stredisku zazneli kozácke piesne, známe ruské melódie 
a  piesne o láske, rodine, radosti i žiali. Zo všetkých krajín sveta si naj-
viac obľúbili Slovensko, kde za posledných 7 rokov odohrali vyše 300 
koncertov.  -vmi-

Tridsať hráčov sa v  Kežmarku zúčastnilo kvalifikačného turnaja o  po-
stup na 21. Majstrovstvá Slovenska v hraní Scrabble. Hráči využívali pri 
hre šachové hodiny, pričom každý z  nich mal vymedzených 22 minút 
a odohral sedem kôl. Turnaj sa vniesol v duchu spomienky na hlavného 
organizátora a hráča, dnes už zosnulého Slavomíra Kohútika. Štafetu 
po ňom prebral historicky najlepší hráč v  Scrabble a  niekoľkonásobný 
majster Slovenska Jaroslav Vernarský.   -vmi-

Tento rok sa bude po prvý krát konať Kežmarský ples! Bude venovaný 750-vý-
ročiu udelenia mestských práv a vyžaduje sa dress code v štýle 20. a 30. rokov.
Môžete sa tešiť na módnu prehliadku, tanečnú show, fotostenu s historickým 
automobilom, či tanečný kurz, ktorý sa v rámci vstupenky bude konať ešte 
pred plesom, aby ste boli i  tanečne pripravení na toto jedinečné podujatie. 
Celým večerom vás bude sprevádzať herečka, stand-up komička a speváč-
ka Lujza Garajová - Schrameková. Najväčším prekvapením bude nemecká 
swingová speváčka, ktorej totožnosť sa dozviete až počas večera. Lístky sú už 
v predaji, preto si nenechajte ujsť túto plesovú udalosť. -mia-

Ilustračná fotografia
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Stavebné práce v Pradiarni 
Vykonávané stavebné práce 

v  Pradiarni sú spojené s  príchodom 
spoločnosti Mubea do Kežmarku. 
Pred dokončením sú preložky inži-
nierskych sietí realizované v  rámci 
dobudovania priemyselného parku 
Kežmarok – Pradiareň. Na jeho reali-
záciu získalo mesto Kežmarok finanč-
né prostriedky od vlády Slovenskej 
republiky. Mesto ďalej zabezpečuje 
prípravu a  realizáciu prístupovej 
komunikácie, prestavbu dvoch že-
lezničných priecestí, okružnej križo-
vatky a  prípojok inžinierskych sietí 
po hranicu pozemku. „Pôvodné dve 
nezabezpečené železničné prieces-
tia, ktoré sa v tejto časti nachádzajú, 
budú zrealizované ako zabezpečené, 
aby sa zvýšila bezpečnosť a  plynu-
losť železničnej dopravy, ale aj cest-
nej premávky,“ priblížila Eva Kelbe-
lová, vedúca oddelenia územného 

plánu, životného prostredia a  sta-
vebného poriadku MsÚ v Kežmar-
ku. Všetky stavebné objekty v  rámci 
stavby majú byť ukončené do konca 
tohto roka.

Križovatka na Juhu
V súčasnosti sa začína konanie vo 

veci vydania stavebného povolenia. 
Súčasťou stavby má byť aj prekládka 
vodovodu, ktorej realizáciu v  súčas-
nosti mesto dohaduje s Podtatran-
skou vodárenskou spoločnosťou, 
a. s., Poprad. Po ukončení týchto ro-
kovaní vyhlási mesto súťaž na dodá-
vateľa stavby. Predpokladaný termín 
začiatku výstavby okružnej križovat-
ky je apríl 2019. 

Detské ihrisko
na Ul. Martina Lányiho
Betónová plocha ihriska bola 

zrea lizovaná ešte minulý rok, časť 

prvkov bola inštalovaná a  v  súčas-
nosti sa očakáva zlepšenie teplot-
ných podmienok, aby bolo možné 
z  technologického hľadiska ukončiť 
inštaláciu ostatných prvkov. Na jar 
bude ihrisko plne k dispozícii deťom. 

Žihadielko
V  prípade, ak Kežmarok uspe-

je v  súťaži spoločnosti Lidl a  vyhrá 
súťaž o detské ihrisko Žihadielko, 
je preň vyhradené vhodné miesto 
na Ulici Nižná brána. „Lokalita bola 
vybraná z dôvodu, že ihriská v  tejto 
časti mesta obsahujú predovšetkým 
pôvodné prvky a  plocha rozmerovo 
vyhovuje podmienkam, ktoré sta-
novil vyhlasovateľ súťaže,“ povedala 
Kelbelová. 

Ostatné stavebné práce
V  tomto roku bude mesto po-

kračovať v  rekonštrukcii chodníkov 

i ciest. Na opravu mosta na Ulici Niž-
ná brána získalo mesto Kežmarok 
finančný príspevok od vlády SR. Po 
aktualizácii projektovej dokumentá-
cie a rozpočtu stavby, ktoré sú z roku 
2010, bude začaté stavebné konanie 
vo veci obnovy povolenia predmet-
nej stavby a  následne sa spustí aj 
proces verejného obstarávania na 
dodávateľa stavby. Po zlepšení po-
veternostných podmienok a  ukon-
čení hodnotenia procesov verejného 
obstarávania je očakávaný začiatok 
realizácie cyklotrasy okolo historic-
kého jadra mesta a revitalizácia vnút-
robloku sídliska Sever. „Vzhľadom na 
zmenu cien stavebných materiálov 
na trhu a odstúpenie dodávateľa od 
zmluvy v  súčasnosti aktualizujeme 
rozpočet revitalizácie predpolia rad-
nice s vodným prvkom a  následne 
bude vyhlásená súťaž na dodávateľa 
stavby. Predpokladaný začiatok prác 
je niekedy na prelome marca a aprí-
la,“ dodala Kelbelová.

 Veronika Michalčíková

S výstavbou križovatky na Juhu sa začne v apríli

V tomto roku plánuje mesto pokračovať v rekonštrukciách ciest a chodníkov. Opravený 
bude aj most na Ulici Nižná brána a pribudne ďalší cyklochodník.

Šport
Cieľom programu Šport je roz-

šíriť a  skvalitniť športovú činnosť 
zlepšením technického stavu a vy-
bavenia športových ihrísk. Ďalej 
podporovať reprezentáciu PSK 
účasťou na oficiálnych športových 
podujatiach európskeho a  sveto-
vého charakteru a  usporadúvanie 
športových podujatí európskeho 
a  svetového charakteru na území 
Prešovského kraja. Cieľovou skupi-
nou programu je široká verejnosť.

Kultúra
Zámerom druhého programu 

je príprava dokumentácie a  reali-
zácia projektov na obnovu, rekon-
štrukciu a  modernizáciu kultúr-

nych pamiatok, pamätihodností, 
sakrálnych objektov, kultúrnych 
domov/objektov a  priestranstiev 
na  konanie kultúrnych podujatí, 
ktorých vlastníkom je obec ale-
bo mesto, alebo ktoré sú v správe 
obce alebo mesta. Program chce 
pomôcť komunitným centrám, 
podporiť prezentáciu a  využitie 
kultúrnych pamiatok v  súlade 
s  ich pamiatkovými hodnotami. 
PSK chce byť nápomocný pri or-
ganizovaní festivalov a prehliadok 
umenia všetkých druhov vrátane 
tradičnej kuchyne viažucej sa k re-
giónu, tvorivých dielní a  výstav, 
sympózií a seminárov, uchovávaní 
a  osvojení si tradičných zručností, 
vrátane podpory edičnej činnos-

ti. Druhý program je rovnako ako 
prvý cielený na širokú verejnosť.

Sociálne služby
Tretí program má za cieľ kva-

litné poskytovanie sociálnych slu-
žieb na území PSK neverejnými 
poskytovateľmi a  cieľovou skupi-
nou tohto programu sú prijímate-
lia sociálnych služieb. 

Oprávnení žiadatelia
dotácie 
Oprávnenými príjemcami pre 

programy Šport a  Kultúra sú obce 
a  mestá, ktoré sa nachádzajú na 
území PSK, registrované cirkvi 
alebo náboženské spoločnosti, 
neziskové organizácie, občianske 

združenia a právnické osoby, ktoré 
sídlia na území PSK alebo vykoná-
vajú služby na území PSK a ktorých 
PSK nie je zakladateľom, fyzické 
osoby – podnikatelia, ktorí sídlia 
na  území PSK alebo vykonávajú 
služby na území PSK. O  podporu 
v  oblasti sociálnych služieb môžu 
žiadať právnické a  fyzické osoby, 
ktoré majú sídlo, alebo trvalý po-
byt na území vyššieho územného 
celku, alebo poskytujú služby oby-
vateľom na území Prešovského sa-
mosprávneho kraja a  ktorých PSK 
nie je zakladateľom alebo zriaďo-
vateľom. 

Termín na predloženie žiadosti 
je do 15. februára 2019. Ostatné 
informácie ako úplné znenie či 
podmienky výzvy, kontaktné oso-
by poskytujúce informácie o  tejto 
výzve či podklady na stiahnutie 
alebo predkladanie a  doručova-
nie žiadostí o  dotáciu nájdete na 
webovej stránke Prešovského sa-
mosprávneho kraja v  sekcii Výzvy 
a granty. Mária Trajčíková

Prešovský samosprávny kraj ponúka dotácie

Aktuálne je vyhlásená výzva Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK) na predkladanie žiadostí o  poskytnutie dotácie z  rozpočtu 
PSK pre rok 2019 na financovanie projektov realizovaných v  rámci 
programov šport, kultúra a sociálne služby. Minimálna výška dotácie 
je 800 eur, maximálna 5 000 eur.
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	Novela cestného zákona, ktorú pripravuje minister-
stvo vnútra, prinesie  zmeny pre vodičov aj cyklistov. Sprísnia 
sa tresty za používanie mobilu za volantom. Vodičov, ktorí majú 
vodičské oprávnenie kratšie ako dva roky, zase čakajú prísnejšie 
preventívne opatrenia. Na základe aplikačnej praxe pri objas-
ňovaní priestupkov súvisiacich s  požitím alkoholických nápojov 
u cyklistov sa spresní definícia územia, na ktorej platí tolerancia 
užívania alkoholu (iba v  rámci obce, teda od tabule označujúcej 
jej začiatok po jej koniec). Zmeny nastanú aj v oblasti evidencie 
vozidiel. Po novom by sa mali vypĺňať len tie informácie, ktoré sa 
nedajú vyčítať z občianskeho a  technického preukazu. Pribudne 
tiež možnosť doručenia tabuliek s evidenčnými číslami vozidla na 
adresu. Odpadnú technické prehliadky vozidiel pri evidenčných 
úkonoch, ako sú kontroly pri prehlasovaní vozidla z jedného okre-
su do druhého. Ministerka vnútra Denisa Saková plánuje návrh na 
rokovanie vlády predložiť do leta tohto roka. 
 Zdroj: TS Ministerstva vnútra SR

	V januári sa Vláda Slovenskej republiky stretla v Levoči 
na svojej 136. schôdzi. Program výjazdového rokovania zahŕňal 
návrh Akčného plánu rozvoja okresu Levoča i aktualizované akč-
né plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do 
roku 2020 na roky 2019 – 2020 v oblasti vzdelávania, zamestna-
nosti, zdravia, bývania a finančného začlenenia. Catering na toto 
rokovanie zabezpečila SOŠ Garbiarska.
 Zdroj: www.rokovania.gov.sk

	Spoločná európska mena euro oslávila 1. januára 2019 
dvadsať rokov. V roku 1999 zaviedlo 11 krajín Európskej únie spo-
ločnú menu a prijalo spoločnú menovú politiku pod vedením Eu-
rópskej centrálnej banky. I keď je euro stále mladé, v súčasnosti je 
menou už 340 miliónov Európanov v 19 členských štátoch. Asi 60 
krajín na celom svete rozličnými spôsobmi naviazalo svoju menu.
 Zdroj: www.consilium.europa.eu

	Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude mať od mája 
vytvorené podmienky pre nový príspevok na novostavby ro-
dinných domov vo výške 8 000 eur. Táto podpora má motivovať 
občanov, aby svoje novostavby rodinných domov stavali s vlast-
nosťami budov s takmer nulovou potrebou energie. Táto úroveň 
výstavby bude po roku 2020 vyžadovaná pri každej novostavbe. 
Žiadatelia o príspevok ho získajú po dokončení domu v prípade, 
ak je dom určený na bývanie a  celková podlahová plocha nie je 
väčšia ako 200 metrov štvorcových, nachádza sa na území Sloven-
skej republiky a bol skolaudovaný po 31. 12. 2014. Zároveň musí 
spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť bu-
dov s takmer nulovou potrebou energie. To znamená, že dom má 
mať kvalitnú tepelnú izoláciu a využívať energiu z obnoviteľných 
zdrojov.
 Zdroj: TS Ministerstva dopravy a výstavby SR

	Mesto Spišská Belá si tento rok pripomenie viaceré vý-
znamné udalosti. Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala, ktoré 
vzniklo v roku 1964, oslávi 55. výročie svojho založenia. 175 rokov 
uplynie aj od narodenia Augusta Kaltsteina, ktorý sa venoval spe-
leologickému výskumu a dal vysekať vchod do Belianskej jaskyne. 
Pred 25 rokmi vzniklo Múzeum Dr. Michala Greisigera, ktorý bol 
mestský lekár, bádateľ v oblasti fauny, flóry a archeológie. 
 Zdroj: www.spisskabela.sk

V skratke
Ďalšou zastávkou Remesel-

nej cesty je dom niekdajšieho 
majstra tkáčskeho cechu na 
Hlavnom námestí č. 46. Zachova-
né artikuly tohto cechu sú z roku 
1587, ale zrejme cech vznikol 
skôr, pretože už v roku 1437 mali 
kežmarskí tkáči spoločnú dielňu. 
Učňovská doba trvala tri roky, 
potom už tovariš vandroval také 
isté obdobie po strednej Euró-
pe, kým sa vrátil domov urobiť 
majstrovskú skúšku, pri ktorej 
sa zhotovovalo určité množstvo 
plátna. Každý majster mohol 
pracovať len na troch stavoch – 

na jednom zhotovoval obrusy na trh, na druhom a treťom barchet alebo 
plátno. Oddelenie projektov a verejného obstarávania

Tento rok sme si pripomenuli 74. výročie, od kedy tretí prápor 1. českoslo-
venského armádneho zboru oslobodil mesto Kežmarok od nemeckých 
jednotiek. Pietny akt kladenia vencov sa už tradične uskutočnil na hrad-
nom nádvorí pri pamätníku popravených vojnových hrdinov.
 -mia-

Od októbra 2018 je otvorená náborová kancelária nemeckej spoločnosti 
Mubea, ktorá v priebehu tohto roka začne stavať nový závod v Priemyselnej 
zóne Pradiareň pri Kežmarku. Kancelária sídli na Baštovej ulici č. 18, na treťom 
poschodí a je otvorená každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 h. Záujemcovia 
o  zamestnanie sa tu môžu dozvedieť všetky potrebné informácie, ktoré im 
rada poskytne Andrea Šimová, asistentka vedenia spoločnosti Mubea Au-
tomotive Slovakia, s. r. o. Môžete sa informovať telefonicky na 0910 657 039 
alebo elektronicky na nabor.kezmarok@mubea.com. -mia-

Remeselná cesta

Ilustračná fotografia
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Prvé novorodeniatko v  kežmarskej 
pôrodnici uzrelo svetlo sveta presne na 
Nový rok večer o 21.25 h. Chlapček s mie-
rami 3 300 gramov a 52 centimetrov dostal 
meno Matej. Narodil sa prvorodičke z Kež-
marku a  zároveň zamestnankyni kežmar-
skej nemocnice. Malého Kežmarčana priví-
tal a navštívil primátor mesta Ján Ferenčák. 
Do života mu poprial zdravie, úspech, šťast-

nú rodinu i ďalších súrodencov. V Kežmar-
ku sa v predchádzajúcom roku narodilo 947 
detí, čo je o 52 detí menej ako v roku 2017. 

Celkom prvé bábätko na Slovensku pri-
šlo na svet v nemocnici Svet zdravia v Du-
najskej Strede dve sekundy po polnoci na 
Nový rok. Dievčatko Szofi meralo 50 centi-
metrov a vážilo 3 380 gramov.

 - vmi -

Týmto sa chceme srdečne poďakovať primárovi Oddelenia 
dlhodobo chorých v  Kežmarku Petrovi Bártovi a  celému ko-
lektívu oddelenia za starostlivosť o  našu mamku a  manželku 
Ruženu Šugarekovu v jej najťažších posledných chvíľach života.

 Manžel Ladislav Šugarek s celou rodinou

Prvý Kežmarčan sa narodil
na Nový rok 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2018: 15 805
Počet prisťahovaných občanov: 184
Počet odsťahovaných občanov: 298
Počet narodených detí:  151   
  Chlapci:   82
  Dievčatá:  69
Najčastejšie mená narodených detí:
 1. Dominik   1. Nina 
 2. Jakub    2. Michaela
 3. Matúš    3. Eliška 
 4. Peter    4. Ema
 5. Samuel   5. Sofia
Počet rozvodov:  25
Počet sobášov:  140
Počet úmrtí:  162

 Organizačno-správne oddelenie MsÚ

Ľudská krv je nenahraditeľná. Darovanie krvi je skutočným 
darom života. Aj vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhod-
núť o  osude iného človeka alebo vašom a  vášho blízkeho, 
a zachrániť mu život.

Príďte aj vy darovať krv!
Kedy: Každý pondelok a stredu, 8.00 – 11.00 h
 (registrácia 7.30 - 9.00 h)
Kde:  Ulica Daniela Fischera č. 7, Kežmarok (v priestoroch 

Ambulantnej pohotovostnej služby, bývala Lekárska služba 
prvej pomoci)

Kontakt: +421 53 33 32 370, + 421 917 209 711 
e-mail: htoodbery@nemocnicalevoca.sk
 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča,
 člen skupiny Agel

Demografická štatistika 
za rok 2018 

Pre teba len kvapka krvi, 
pre druhého život

Poďakovanie

Mamografia je jediná preven-
tívna metóda, vďaka ktorej možno 
diagnostikovať rakovinu prsníka 
v  štádiu, kedy je dobre liečiteľná. 
Spoľahlivosť vyšetrenia je vysoká, 
blíži sa k  hranici 95 percent, nie-
ktoré ženy ho však roky neabsol-

vujú, iné zas o ňom vôbec nevedia.
V  kežmarskej nemocnici robia 

statimové vyšetrenia ihneď, na 
preventívne sa čaká približne de-
sať dní. Mesačne vykoná mamo-
grafické pracovisko okolo 150 až 
170 vyšetrení.

„Diagnostikujeme do 10 per-
cent nálezov s podozrením na on-
kologické ochorenia. V nemocnici 
dokážeme nádor odhaliť už v jeho 
počiatku. Práve to zvyšuje úspeš-
nosť práce lekárov. Strach z  ra-
diačnej záťaže pri mamografii nie 
je namieste. Je niekoľkonásobne 
nižšia a  šetrnejšia, ako napríklad 
pri bežnom röntgene kostí. Na 
našom pracovisku pracujú lekári 
s  modernou technikou, ktorá sa 
postupne obmieňa a  vylepšuje,“ 
uviedol riaditeľ kežmarskej ne-
mocnice Viktor Halíř. 

Mamografia je metóda, kto-
rá zabezpečí spoľahlivú a  rýchlu, 

diagnostiku karcinómu prsníka vo 
včasnom štádiu. V takomto obdo-
bí je potrebné, aby sa choroba za-
chytila v štádiu, keď prebieha bez 
objektívnych a  subjektívnych prí-
znakov a je ešte stále lokalizovaná 
v mieste vlastného nálezu. Šanca 
na vyliečenie v  takomto prípade 
potom výrazne stúpa.

Rakovina prsníka je v  ce-
losvetovom meradle najčastejšie 
diagnostikovaným nádorovým 
ochorením a zároveň najčastejšou 
príčinou úmrtia žien na rakovinu.

 
 Nemocnica
  Dr. Vojtecha Alexandra

Kežmarská nemocnica
pozýva ženy
na preventívne vyšetrenia

V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., člen 
skupiny Agel, ročne diagnostikujú počas preventívnych pre-
hliadok do 10 percent nálezov s podozrením na onkologické 
ochorenia. To je dôvod prečo chce zdravotnícke zariadenie 
aktívnejšie vyzývať ženy, aby venovali zvýšenú pozornosť 
práve takémuto druhu vyšetrenia.
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mestské zastupiteľstvo

Toto nariadenie určuje všetkým fyzic-
kým a  právnickým osobám práva a  po-
vinnosti pri udržiavaní čistoty, estetizácie 
priestorov, ochrany zelene a  verejného 
poriadku na území mesta Kežmarok. Za 
verejné priestranstvá sa podľa tohto na-
riadenia považujú všetky miesta, ktoré 
slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne 
prístupné. Sú to najmä: mestské komuni-
kácie, ulice, námestia (vrátane chodníkov), 
mosty, parkoviská, parky a podobne. 

Zákaz znečisťovania verejných
priestranstiev
V  záujme zabezpečenia zdravého ži-

votného prostredia a vzhľadu mesta je na 
verejných priestranstvách zakázané nie-
koľko činností, ako napríklad odhadzovať 
ohorky z  cigariet, cestovné lístky, smeti, 
papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky je-
dál (ani ako krmivo vtáctvu) a iné odpad-
ky, ďalej znečisťovať verejné priestranstvá 
splaškovými a inými odpadovými vodami, 
olejmi, chemikáliami alebo iným podob-
ným spôsobom, či umývať a  čistiť moto-
rové vozidlá s výnimkou nutného čistenia 
skiel, reflektorov, brzdových a koncových 
svetiel a EČ vozidiel čistou vodou. Je tak-
tiež zakázané akokoľvek ohradzovať, zne-
hodnocovať, poškodzovať, znečisťovať 
a  ničiť mestskú zeleň, verejné objekty 
a  zariadenia ako sochy alebo pamätníky. 
Zakázané je vypaľovanie trávy, neorgani-
zované spaľovanie lístia a zvyškov rastlín 
na verejných priestranstvách, vyklepáva-
nie alebo prášienie šatstva, kobercov, diek 
a  iných predmetov mimo vyhradených 
miest. Zvlášť je zakázaná táto činnosť 
na balkónoch, lodžiách a  v spoločných 
priestoroch obytných domov. Toto naria-
denie tiež zakazuje nechávať psov alebo 
iné zvieratá pobehovať alebo znečisťovať 
verejné priestranstvá či vstupovať so zvie-
ratami alebo ich vpúšťať na detské ihriská 
a pieskoviská. Plagáty, reklamy sa nesmú 

umiestňovať na iných miestach ako na to 
určených bez súhlasu mesta a tiež zriaďo-
vať reklamné, informačné a  propagačné 
zariadenia v  rozpore s  platnými zákonmi 
a predpismi. Rovnako je zakázané sklado-
vať stavebné materiály, stavebný odpad, 
palivo, zriaďovať kompostoviská bez po-
volenia mestského úradu, vyberať odpady 
zo smetných nádob, znečisťovať verejné 
priestranstvá močením, výkalmi a  zvrat-
kami a  v  neposlednom rade je zakázané 
sedenie na operadlách lavičiek, aby ne-
dochádzalo k  ich poškodeniu a znečisťo-
vaniu.

Za znečistenie alebo poškodenie ve-
rejných priestranstiev zodpovedajú fyzic-
ké alebo právnické osoby. Tie sú povinné 
bezodkladne spôsobenú závadu odstrá-
niť alebo zabezpečiť jej odstránenie. Nesú 
právnu zodpovednosť za následky vznik-
nuté z  dôvodov tohto znečistenia a  po-
škodenia. Dvory, záhrady, stavebné po-
zemky, areály fyzických a  právnických 
osôb sú vlastníci povinní udržiavať tak, 
aby neboli porastené burinou, prašné 
a  nevzhľadné. Vlastníci, resp. užívatelia 
domov a  záhrad sú povinní konáre stro-
mov, kríkov a  iných rastlín vyčnievajúce 
na chodníky a ulice zostrihať do výšky 2,5 
m a konáre prerastajúce cez ploty upraviť 
tak, aby neprekážali chodcom, nezakrýva-
li dopravné značky a nenarušovali cestnú 
premávku.

Zodpovednosť za čistenie
a čistotu 
Za čistenie verejného priestranstva 

a  zimnú údržbu zodpovedá fyzická ale-
bo právnická osoba, ktorej bolo zverené 
do užívania, príp. poverená fyzická alebo 
právnická osoba. Za čistenie verejných 
mestských komunikácií, ciest, chodníkov 
zodpovedajú správcovia alebo povere-
ná právnická či fyzická osoba. Za čiste-
nie nástupných ostrovčekov železničnej 

dopravy, odpadových košov, prístreškov 
a čakární SAD, autobusového nástupišťa, 
vrátane odpadových košov, zodpovedá 
SAD a  ŽSR. Za čistenie, údržbu a  opravy 
kanalizačných vpustov zodpovedá prís-
lušný správca. Za údržbu verejnej zelene 
zodpovedá poverený správca. Za čistenie 
a  čistotu všetkých pozemkov, záhradkár-
skych osád, domov, areálov, ostatných 
plôch susediacich s  nehnuteľnosťou, 
okrem verejných priestranstiev na území 
mesta, zodpovedajú majitelia, právnické 
a  fyzické osoby, spravujúce tieto územia. 
Za čistotu okolia záhradkárskych lokalít 
zodpovedajú užívatelia a  základné orga-
nizácie Slovenského zväzu záhradkárov. 
Za čistenie chodníkov i  súkromnej zele-
ne (bytovej), vedúcich súbežne s  nehnu-
teľnosťami, zodpovedá majiteľ, správca 
alebo užívateľ. Ak fyzická alebo právnická 
osoba spôsobí na miestnej komuniká-
cii prekážku (parkujúce auto alebo inú 
prekážku) zabraňujúcu čisteniu a  údržbe 
v  letnom i  zimnom období viac ako 24 
hodín, je povinná tento úsek sama očistiť 
(odhrnúť sneh). Plochy rezervované pre 
výstavbu občianskej vybavenosti a  os-
tatnej investičnej výstavby do doby ich 
stavebného využitia musia byť upravené 
zatrávnením a  udržiavané tak, aby nena-
rušovali estetický vzhľad okolia. Konkrét-
nu zodpovednosť vymedzí mestský úrad. 
Fyzická a právnická osoba zodpovedná za 
čistotu je povinná zabezpečiť pravidelné 
čistenie plôch, ničenie burín, vybavenie 
dostatočným množstvom odpadových 
košov a ich vyprázdňovanie.

Čistenie chodníkov 
Čistením chodníkov sa rozumie za-

metanie, prípadné umývanie chodní-
kov, odstraňovanie snehu až do povrchu 
chodníka, blata, odpadkov, buriny a iných 
nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po 
celej šírke a dĺžke chodníka. Zhrnutý sneh 
pri čistení chodníkov sa ukladá na okraji 
vozovky na hromady. Hromady snehu nie 
je možné tvoriť na miestach, ktoré musia 
zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jaz-
dnej dráhy v  mieste prechodu, zastáv-
ky dopravných prostriedkov, vjazdy do 
domov, úseky potrebné na skladovanie 
tovaru, uhlia a na prekládku smetných ná-
dob na domové odpadky. Vstupy kanali-
zácie a šachty musia byť vždy voľné. 

 Mária Trajčíková
 Zdroj: VZN 10/2018

Aké máme povinnosti pri udržiavaní čistoty,
ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev?

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 6. sep-
tembra 2018, poslanci odsúhlasili všeobecne záväzné naria-
denie mesta Kežmarok č. 10/2018, ktorým sa mení a  dopĺňa 
VZN č. 8/2010 o  udržiavaní čistoty, ochrany zelene a  údržby 
verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku 
v znení VZN č. 1/2015. Pripomeňme si, čo je na území mesta 
zakázané v rámci dodržiavania čistoty a poriadku.
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mozaika

Žiaci výtvarného odboru kež-
marskej ZUŠ A. Cígera mali dô-
vod na veľkú radosť. Prvá dobrá 
správa najprv prišla z XXI. Me-
dzinárodného bienále grafickej 
tvorby detí a  mládeže v  Toruni 
v susednom Poľsku. Odborná 
porota udelila diplom za výtvar-
né práce žiakom Marekovi Der-
nerovi, Alexandre Dernerovej, 
Viktórii Chudej, Lenke Drozdo-
vej, Sabíne Gallikovej, Nine Gu-
lašiovej, Sofii Markéte Modlovej, 

Sabíne Perignatovej a Jakubovi 
Uhrinovi. Žiaci svojou tvorbou 
zaujali porotcov, ktorí vyberali 
z viac ako desaťtisíc výtvarných 
prác od autorov zo 45 krajín celé-
ho sveta.

S ďalším úspechom žiakov 
z výtvarného odboru ZUŠ A. Cí-
gera sa spája Medzinárodná súťaž 
detskej tvorby Schwedt / Oder 
v  Nemecku, na ktorej odborná 
porota udelila hlavné ceny za 
výtvarné práce Jánovi Pacigovi 

(16 rokov), Barbore Václaveko-
vej (14 rokov), Vanesse Krajčovej 
(9 rokov), Miriam Konopeusovej 
(6 rokov). Za celú kolekciu zasla-
ných prác získali žiaci diplomy.

Rozmanitosť výtvarného pre-
javu je dôkazom širokého spektra 
záujmu detí o svet okolo nás. Pre-
budenie, motivácia a usmerňova-

nie detskej fantázie je nielen prio-
ritou, ale aj zmyslom práce učiteľa. 
Učíme žiakov, ako sa pozerať pod 
povrch vecí a  javov. Ukazujeme 
im, ako môžu nachádzať malé 
zázraky i  v  obyčajných veciach 
tak, aby im práca prinášala radosť 
a  naplnenie. Výt varný ateliér po-
skytuje voľný priestor pre fantáziu 
a umenie tvoriť. Dáva dostatoč-
ný priestor na to, aby mohol byť 
žiak jedinečný, neopakovateľný, 
netradičný.  

 Gabriela Kornajová 

Výtvarníkov ocenili na medzinárodných súťažiach
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Pokus o ublíženie si 
8. decembra o  19.34 h sme na linke 

159 prijali oznam, v ktorom sa oznamovateľ 
vyhrážal, že si niečo spraví. Hliadka na mies-
te zistila, že oznamovateľ je zrejme pod vply-
vom alkoholu alebo iných omamných látok 
a jeho správanie bolo veľmi nevyspytateľné. 
Na miesto bola privolaná RZP, ktorá si oso-
bu prevzala do svojej starostlivosti. Hliadka 
MsP do príchodu RZP zotrvala pri oznamo-
vateľovi.

Krádež v Kauflande
13. decembra sme boli požiadaní 

o príchod do OC Kaufland, keďže bola zadr-
žaná osoba, ktorá prešla s  tovarom bez za-
platenia. Pani mala pri sebe dieťa, odmietla 
tovar uhradiť aj po príchode hliadky MsP. 
Na miesto sa dostavil aj jej druh, kto-
rý bol značne pod vplyvom alkoholu. Na 
miesto bola privolaná aj hliadka OO PZ SR. 

Dotyčná nakoniec sumu za tovar uhradila.

Ustlané v betleheme
O  dva dni neskôr, 15. decembra ráno 

o 4.04 h, bola kamerovým systémom spozo-
rovaná skupina mladých ľudí, ktorá sa pred 
„nonstop“ predajňou občerstvovala. Zrejme 
z  recesie sa skupina presunula k  vianočnej 
výzdobe – betlehemu a  uložila sa na zem. 
Vyslaná hliadka skupinu mladých recesistov 
vyriešila v rámci zákona.

Tešil sa na obed
Nasledujúci deň, 16. decembra o 15.12 h, 

sme od všímavého občana prijali telefonické 
oznámenie, že na Záhradnej ulici pri kontaj-
neroch stojí zaparkované motorové vozidlo, 
ktoré má dvere otvorené dokorán, v aute je 
batožina a žiadna osoba sa tam nenachádza. 
Lustráciou sme zistili majiteľa motorového 
vozidla. Hliadka vodiča zastihla doma pri 

prestretom stole. Našťastie sa z  vozidla nič 
nestratilo, a tak si mohol po jeho uzamknutí 
aj naďalej vychutnávať dobrý obed. 

Kontajnery
Tak, ako to už býva zvykom, skupina ľudí 

z blízkej obce prišla opäť vykonať „prehliadku 
obsahu kontajnerov“. Kamerovým systémom 
boli jej členovia spozorovaní, vyslaná hliadka 
ich pristihla ešte na mieste. Neporiadok po 
sebe upratali a boli riešení v zmysle zákona. 

Svieti, nesvieti?
20. decembra pri obchádzkovej činnosti 

hliadka MsP zbadala, že vianočná výzdo-
ba – snehuliak svieti len z  jednej tretiny. No 
a začala sa hra puzzle. Chvíľu trvalo, kým sa 
správne koncovky pozapájali tam, kam patri-
li, ale aj vďaka hliadke MsP i túto noc svietiaci 
snehuliak strážil naše sníčky. 

 Oľga Vilčeková

Šikovné mladé výtvarníčky.

Tvorbu žiakov výtvarného odboru ZUŠ A. Cígera ocenili odborné poro-
ty na medzinárodných súťažiach v Poľsku a Nemecku.

Chceme sa úprimne poďakovať Nadácii AGEL, ktorá v  spolu-
práci s Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku a oddele-
ním dlhodobo chorých zorganizovala pred vianočnými sviatkami 
zbierku ošatenia, obuvi a hračiek pre naše Centrum sociálnych slu-
žieb v Kežmarku, Pod lesom 6. Vyzbierané ošatenie, hračky a obuv 
spríjemnili Vianoce našim klientom v DSS Ľubica a DSS Kežmarok. 

Sme radi, že aj v tejto „uponáhľanej dobe“ sa stále nájdu ľudia, 
ktorí chcú a sú ochotní pomáhať druhým. Veľmi si to ceníme a vy-
slovujeme touto formou za našich prijímateľov sociálnych služieb 
veľké Ďakujeme.

 Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Poďakovanie
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história

Kto do budúceho kežmarského
chotára prišiel prvý?
Vynecháme prípadných neandertálcov, 

aj rôzne kmene, lebo pravdu sa už aj tak nik-
dy nedozvieme. Maďari tvrdia, že tu boli oni 
prví, Nemci to isté, ale ono to bolo v skutoč-
nosti inak. Potvrdia to nielen archeológovia, 
ale aj najstaršie listiny. 

Kežmarok vznikol zlúčením viacerých 
osád. Za najstaršiu sa považuje osada sv. Mi-
chala nad riekou Poprad – jej obyvatelia strá-
žili pri povodí rieky Poprad sa tiahnucu veľkú 
obchodnú cestu, spájajúcu Orient so seve-
rom Európy. Pravdepodobnými obyvateľmi 
osady boli Slovania, ktorí prišli na územie 
budúceho mesta už v priebehu 8. – 10. storo-
čia. Archeológovia predpokladajú, že osada 
s rovnomenným kostolom vznikla v 11. – 12. 
storočí, výstavba kostola sa datuje do 12. sto-
ročia, prístavba jeho veže do storočia trinás-
teho. Prvýkrát sa Kostol sv. Michala spomína 
v roku 1251. 

Na druhej strany rieky Poprad a  tiež pri 
obchodnej ceste vznikla osada sv. Kríža. Slo-
vanskí obyvatelia tejto osady sa zaoberali 
hlavne poľnohospodárstvom a pastierstvom. 
O tom, že toto územie obývali Slovania, sved-
čí aj územný názov Windischgrund, ktorý sa 
uvádza v kežmarskej pozemkovej knihe ešte 
roku 1542. Základy kostola na tomto mieste 
skutočne pochádzajú z polovice 13. storočia. 

Traduje sa, že na mieste dnešnej záhrad-
kárskej kolónie na Kamennej bani existovala 
ešte osada sv. Petra-Pavla. Zanikla snáď ešte 
pred vpádom Tatárov alebo až po ňom? Pra-
meň Petra-Pavla sa už v  15. storočí využíval 
ako zdroj pitnej vody pre mesto a  existuje 
dodnes. Predmestie Petra-Pavla sa spomína 
v  mestských knihách ešte roku 1575 a  zvy-
šky predmestia zanikli údajne pri povodni 
a prietrži mračien roku 1813. 

V rokoch 1241 – 1242 prišli do Uhorska Ta-
tári. Či sa dostali až na územie budúceho Kež-
marku, nevieme. Ba s absolútnou istotou ne-
vieme ani to, či boli na Spiši. Keď sa Uhorsko 
po odchode Tatárov vyľudnilo, uhorský kráľ 
Belo IV. začal do Uhorska pozývať cudzincov, 
hlavne z územia Nemecka. 

Isté je, že na území budúceho Kežmarku 
boli nemeckí kolonisti v  roku 1251. Sved-
čí o  tom prvá písomná správa o  budúcom 
Kežmarku, ktorá spomína Kostol sv. Michala 
(nie však osadu!) a osadu saských kolonistov. 
Správu nachádzame v  zakladajúcej listine 
turčianskeho premonštrátskeho kláštora 
(dnes Kláštor pod Znievom), ktorému mala 
osada sv. Alžbety patriť. Toto sa však nemalo 
stať. Po pôvodne sľubovanej slobode a  voľ-
nosti sa odrazu obyvatelia osady sv. Alžbety 

dostali do úplnej závislosti od turčianskeho 
kláštora, hoci na jednej strane im sľúbili slo-
bodu a  kráľ im potvrdil právo týždenného 
trhu, ba aj vymedzil chotár. No na druhej 
strane sa kolonisti nemienili uspokojiť s tým-
to stavom. Ani Belovi, ani premonštrátom 
v  kláštore sa nepodarilo zlomiť osadníkov. 
V ďalšej listine z roku 1252, ktorou panovník 
potvrdzuje majetky kláštora v Turci, sa už to-
tiž osada sv. Alžbety nespomína. Osada Sasov 
a osada sv. Kríža boli k sebe najbližšie. Aby sa 
zaručila v budúcnosti ich bezpečnosť, potre-
bovali sa zjednotiť do väčšieho územného 
celku. Osada sv. Michala sa cítila na vrchu po-
merne bezpečne a osada Petra-Pavla, ak ešte 
vôbec existovala, bola od centra dosť vzdia-
lená. Nemeckí kolonisti, ktorí svojím počtom 
zrejme prevýšili zbytky Slovanov všetkých 
pôvodných osád, požiadali panovníka Bela 
IV. o udelenie mestských práv. A ten im vyšiel 
v  ústrety. Kežmarok teda vznikol zlúčením 
viacerých osád pôvodného slovanského oby-
vateľstva s osadou nemeckých kolonistov. 

Mestské právo udelené
roku 1269 umožnilo:

1. voľbu richtára, ktorý má rozhodovať vo 
všetkých sporoch, okrem niektorých spo-
rov, ktoré sa týkajú krádeže, tiež poplat-
kov za vraždu a dane, o ktorých bude roz-
hodovať kráľovský sudca ustanovený na 
určitý čas a bude obyvateľov súdiť: jednu 
tretinu pokuty dostane richtár, dve tretiny 
kráľovský sudca, 

2. slobodný týždenný trh – na rozdiel od lis-
tiny z roku 1251 nie je presne určený deň 
v týždni,

3. slobodné užívanie kostola (sv. Alžbety) 
s cintorínom.

Vymedzilo povinnosti
obyvateľov Kežmarku:

1. platenie pozemkovej dane (terragium) – 
za rok 20 mariek (polovica na sv. Juraja, 
druhá na sv. Michala), z čoho dve tretiny 
sa zaplatia v  jemnom striebre, jedna tre-
tina v  denároch s  pripomienkou, že tak 
platia aj iní saskí osadníci, 

2. podľa zvyku iných Sasov budú tiež platiť 
desiatky z polí. 

No a  napokon sa určili chotárne hranice. 
Najbližším susedom Kežmarku bola dedina 
Ľubica – už slovanský pôvod jej mena nazna-
čuje, že ju zakladali Slovania, a to, že vznikla 
skôr ako Kežmarok, dokladá zase obrovský 
ľubický chotár, oveľa väčší ako kežmarský. 
Ľubica sa v  roku 1251 i  roku 1269 spomí-
na ako Lubicha. Podobne aj Vrbov – v  roku 
1251 uvádzaný ako Werbev. Tvarožná si ešte 
roku 1288 zachováva slovanský pôvod v  už 
skomolenom názve Pfarossni. Výlučne slo-
vanské názvy majú aj rieky a potoky: Poprad 
(po pronde – po prúde), Lubicha, Werbev, 
Dedislopotoka, Bistrichpotoka alebo Bistri-
ca, Zalaykpotoka. Slovanský pôvod možno 
hľadať aj v jazere Zimirik (v tej istej listine sa 
hovorí aj o  strome Zimirik = smrek). Aj vrch 
menom Gala (hoľa) má slovanský pôvod. Ne-
odškriepiteľnou skutočnosťou je, že mnohé 
pôvodné slovanské názvy sa už koncom 13. 
storočia komolili a  postupom času sa väčši-
nou nahradili nemeckými názvami. 

 Nora Baráthová

Privilégium z roku 1269.

Ako sa Kežmarok narodil
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pozývame vás

Na základe pozvania partnerského poľského mesta Nowy 
Targ organizuje KST „Zlatná“ Kežmarok v spolupráci s mestom 
Kežmarok zájazd na jubilejný X. ročník pretekov v behu na ly-
žiach Podhaliansky beh Jána Pavla II., ktorý sa uskutoční dňa 
9. februára v Nowom Targu.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 4. februára prostredníc-
tvom e-mailu na skara.stano@gmail.com alebo telefonicky 
na 0905 283 170.

Podrobnosti o  tomto podujatí je možné zistiť na stránke 
www.bieg.nowytarg.pl. 

Odchod autobusom bude v uvedený deň o 07.00 h z parko-
viska pri novom futbalovom štadióne. Náklady na túto dopra-
vu uhradí mesto Kežmarok. 

 Stanislav Škára

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

1. február – 8. Ples záchranárov, kontakt: rescueday.sk
2. február – 4. Holubiarsky ples, Bistro Stop Huncovce, kon-
takt: 0949 388 061
2. február – 19. Rusínsky ples, Hotel Agro Veľká Lomnica, kon-
takt: 0918 462 448
9. február – 4. Ples Reds Crew, reštaurácia Legenda Kežmarok, 
lístky si môžete zakúpiť v Reds Crew Trainings
16. február – 20. Skautský valentínky ples, SOŠ Garbiarska 
Kežmarok, kontakt: skauting.kezmarok@gmail.com
1. marec – 11. Ples kežmarských evanjelikov, reštaurácia 
Severka Kežmarok, vstupenky si môžete zakúpiť na evanjelic-
kom farskom úrade
2. marec – 39. Magurácky ples, Grand hotel Bellevue, kontakt: 
0908 225 858

Preteky v behu na lyžiach

Inzerujte u nás

Plesová sezóna
v plnom prúde
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plán podujatí

Plán kultúrnych, športových a iných podujatí pre rok 2019
Termín Názov podujatia Téma (venované, pre koho je podujatie určené,

miesto konania Kontaktná osoba Spoluorganizátor

FEBRUÁR
1. 2. Izba remeselných tradícií Sprístupnenie Izby remeselných tradícií, Hlavné námestie 64, Kežma-

rok.
Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok, 
0902 323 517, festivalsr@gmail.com,
www.festivalsr.sk

Múzeum KK

8. 2. - 22. 3. Výstava Poľsko-slovenské 
bratstvo zbraní - Limanov-
ská bitka 1914

Výstava družobného múzea z poľského mesta Limanová, pripravená 
v rámci cezhraničného projektu a  inštalovaná v priestoroch hradu na 
prízemí.

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

9. 2. 1. Kežmarský ples Ples v štýle 20. a 30. rokov. Moderátorka večera Lujza Garajová-Schra-
meková, hudobná skupina Slovak Tango, nemecká swingová
speváčka, módna prehliadka, tanečná šou, fotostena. Podujatie
k 750. výročiu udelenia mestských práv. Miesto konania: VK Vadel, 
Michalská ul., Kežmarok. 

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

14. 2. Valentínska degustácia 
whisky, čokolády a cigár

Valentínska degustácia whisky, čokolády a cigár v hoteli Hviezdoslav, 
organizovaná v spolupráci s Nestville parkom Hniezdne.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

Tatranský pohár v miešaní 
nápojov 

Tatranský pohár v miešaní nápojov, v spolupráci so SBA a firmou 
Karloff z Kežmarku. Miesto: hotel Hviezdoslav.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

Poďme na bežky Sprístupnenie športového areálu pre fanúšikov bežeckého lyžovania a 
skatingu na novom futbalovom štadióne v Kežmarku.

Mesto Kežmarok, odd. KaP, marketing@kezmarok.
sk, 0905 744 162, Martin Trajčík, 0944 075 395.

10. 1. - 20. 2. Janko Lehotský - Moje 
druhé ja

Skladateľ, hudobník a spevák Janko Lehotský sa kežmarskému publiku 
predstavuje aj ako výtvarník. Výstavná sieň Barónka, Hlavné námestie 
46.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

24. 2. Klauniáda Nedeľné popoludnie s rozprávkou v MsKS v Kežmarku, Starý trh 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

25. 2. Meno Komédia, ktorá sa našťastie nestala vám. Hrajú: Zuzana Mauréry, 
Richard Stanke, Ady Hajdu, Kamil Mikulčík, Lucia Hurajová.
Divadelné predstavenie v MsKS v Kežmarku, Starý trh 46.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

26. 2. Vansovej Lomnička Súťaž žien v prednese poézie a prózy v MsKS, Starý trh 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Únia žien Slovenska

MAREC
5. 3. Uvedenie knihy Kežmarok 

- história a tradície
Kultúrno-spoločenské podujatie venované 750. výročiu udele-
nia mestských práv mestu Kežmarok. Premietanie  videí. Projekt 
podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 
- Slovensko 2014 - 2020.

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

Literárny večer - Veronika 
Homolová Tóthová

Literárny večer v hoteli Hviezdoslav s Veronikou Homolovou Tóthovou 
venovaný knihe Mama milovala Gabčíka.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok,  052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

13. 3. Beh k Hubertovi - Kežma-
rok Running Tour 2018

Kežmarok Running Tour 2018 - Beh k Hubertovi je prvým zo série 
troch originálnych behov. Krásnou odmenou je unikátna séria medailí, 
ktorú si účastníci behov vyskladajú. Registrácia pretekárov na stránke:  
www.pretekaj.sk/sk/podujatia/krt2019. Podujatie venované 750. 
výročiu udelenia mestských práv Kežmarku.

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

20. 3. Klimaktérium... a čo? Komédia s pesničkami. hrajú: Zuzana Kocúriková/Zuzana Tlučková, 
Gizka Oňová, Katarína Brychtová/Daniela Kuffelová, Zuzana Vačková/
Jeannete Švoňavská, Jana Valocká. V MsKS Kežmarok, Starý trh 46.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

24. 3. Cyklistické preteky Zimné preteky MTB bicyklov v Mlynčekoch. Jozef Potok, 0905 218 712, jozefpotokarex@
gmail.com

Nedeľné popoludnie
s rozprávkou

Divadelné predstavenie pre deti v MsKS, Starý trh 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Večer francúzskej
gastronómie a kultúry           

Večer francúzskej gastronómie a kultúry v hoteli Hviezdoslav      Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

Moje (ne)istoty Výstava maturitných prác Strednej umeleckej školy na Slavkovskej ul. 
vo výstavnej sieni Barónka, Hlavné námestie 46, Kežmarok.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Stredná umelecká škola, 
Slavkovská, Kežmarok

28. 3. - 3. 5. Výstava prác žiakov Výstav prác žiakov ZUŠ A. Cígera a ZUŠ na Petržalskej ul. v Kežmarku. 
Miesto konania: výstavná sieň na Ul. Dr. Alexandra č. 11.

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

ZUŠ A. Cígera, ZUŠ
na Petržalskej ul.

Deň učiteľov Kultúrny program v MsKS, Starý trh 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

31. 3. Paci Pac Rozprávka - divadelné predstavenie pre deti v MsKS, Starý trh 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

APRÍL
1. - 12. 4. Veľkonočné tvorivé

dielne
Tradičné podujatie (13. ročník) pre žiakov ZŠ, ktoré je zamerané
na oboznámenie sa veľkonočnými zvykmi. Výroba tradičných
dekorácií v priestoroch hradu.

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

Historický odev a jeho 
vývoj v Kežmarku

Módna prehliadka - podujatie k 750. výročiu udelenia mestských práv 
mestu Kežmarok.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

9. 4. Besame Mucho Radošinské naivné divadlo. Viac smiešna ako trpká správa o ľuďoch na 
hlavnej a vedľajšej koľaji. V MsKS Kežmarok, Starý trh 46.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

10. 4. - 18. 5. Výstava jubilantov Výstava prác jubilujúcich autorov Klubu kežmarských výtvarníkov, 
výstavná sieň múzea, Ul. MUDr. Alexandra 11.

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

19. 4. Krížová cesta na nádvorí 
hradu

Veľkonočný príbeh približujúci udalosti na Kalvárii v netradičnom 
prostredí hradu, podaný dramatizovanou formou biblických textov,
s vystúpením chrámového zboru.

Rímskokatolícka farnosť Kežmarok,
Múzeum v Kežmarku, 052/428 00 72,
lektori@kezmarok.com

25. 4. Ensable musica per voi 44. ročník Kežmarskej hudobnej jari. Koncert klasickej hudby 
v ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12. Venované 750. výročiu udelenia 
mestských práv mestu Kežmarok.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46 ,0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

ZUŠ Antona Cígera
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28. 4. Detské preteky v cyklistike 1. kolo detskej MTB ligy - východ, Hlavné námestie v Kežmarku. Jozef Potok, 0905 218 712,
 jozefpotokarex@gmail.com

MsÚ Kežmarok, odd. KaP

28. 4. Nedeľné popoludnie
s rozprávkou

Divadelné predstavenie pre deti v MsKS, Starý trh 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

MÁJ
5. 5. Otvorenie letnej

turistickej sezóny v meste 
Kežmarok

Podujatie pre širokú verejnosť spojené s návštevou historických 
pamiatok a atrakcií mesta a blízkeho okolia. Venované 750. výročiu 
udelenia mestských práv.

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

ECAV Kežmarok, HA Otta 
Brucknera, SUŠ 
na Slavkovskej ul.

5. 5. Otvorenie letnej
turistickej sezóny
na Kežmarskom hrade

Bohatý kultúrny program na Kežmarskom hrade. Vystúpenie šermia-
rov, sokoliarov, folklórnych súborov, sprievodné programy pre deti. 
Venované 750. výročiu udelenia mestských práv.

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

9. 5. - 14. 6. Last folio Výstava umeleckých fotografií Yuriho Dojca. Autor sa inšpiroval 
opustenou židovskou školou na východnom Slovensku. Úspešný 
projekt bol prezentovaný v USA, Nemecku, Rusku atď. Podujatie 
v rámci Dní židovskej kultúry, venované 750. výročiu udelenia mest-
ských práv mestu Kežmarok.

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

Výstava S vďakou
našim mamám

Špeciálna ZŠ, výstavná sieň Barónka, Hlavné námestie 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Turistický prechod Turistické podujatie pre členov klubu a fanúšikov turistiky Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok, 
Zuzana Rumlová, 0904 330 038, kstzlatna.
kezmarok@gmail.com

MsÚ, odd. mládeže 
a športu, školy

15. 5. L. Fančovič - klavír, Milan 
Paľa - husle

44. ročník Kežmarskej hudobnej jari. Koncert klasickej hudby 
v ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12. Venované 750. výročiu udelenia 
mestských práv mestu Kežmarok.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

ZUŠ Antona Cígera

Výstava maturitných
prác študentov 

SUŠ na Slavkovskej ul, výstavná sieň Barónka, Hlavné námestie 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

12. 5. Deň matiek Kultúrny program na hlavnom námestí Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Centrum voľného času

Literárny večer – Arpád 
Soltész             

Literárny večer v hoteli Hviezdoslav so spisovateľom Arpádom 
Soltészom venovaný románu Sviňa.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

18. 5. Medzinárodný deň múzeí Prehliadka všetkých objektov múzea je pre návštevníkov
v tento deň zdarma.

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

22. 5. Noc literatúry Celoeurópske podujatie zamerané na prezentáciu súčasnej literárnej 
tvorby na netradičných miestach.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

Múzeum v Kežmarku, 
052 428 00 72, lektori@
kezmarok.com, Cirkevný 
zbor ECAV na Slovensku 
Kežmarok, 052/452 22 42
e-mail:
ecavkk@gmail.com

Noc múzeí Medzinárodné podujatie, v rámci ktorého zabezpečia odborní 
zamestnanci múzea netradičné a zaujímavé programy vo večerných 
hodninách v priestoroch múzea.

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

Záhradná kokteil party Záhradná kokteil party s klavírnym koncertom. Kokteily, rumy, vína, 
kanapky a fingerfood v hoteli Hviezdoslav.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

23. 5. A čo ja, láska? Divadelné predstavenie. Obsadenie: Marta Sládečková, Dominika 
Kavaschová/Zuzana Porubjaková, Martin Mňahončák. MsKS, Starý 
trh 46.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

25. 5. 32. ročník Ľanový kvietok 
open 2019 a Pohár primá-
tora mesta kežmarok

Bodovacia súťaž v štandardných a latinskoamerických tancoch (1.D, 
2.D, 2.C, ŠTT-LAT, dospelí v triedach D, C, B, ŠTT-LAT), Pohár primátora 
mesta C, B a dospelých. 
O pohár primátora, Športová hala V. Jančeka, Nižná brána, Kežmarok. 
Venované 750. výročiu udelenia mestských práv.

TŠC Tempo MŠK Kežmarok, Gertrúda Scholtzová, 
0905 199 313, tsctempokk@centrum.sk

26. 5. Deň detí 2019 - hobby 
súťaž

Tanečná súťaž pre deti - 7r., 9r., 11r., 13r., 15r. TŠC Tempo MŠK Kežmarok, Gertrúda Scholtzová, 
0905 199 313, tsctempokk@centrum.sk

26. 5. Nedeľné popoludnie
s rozprávkou

Divadelné predstavenie pre deti v MsKS, Starý trh 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

31. 5. - 2 . 6. XXII. Medzinárodný
festival krojovaných
bábik     

Výchovné koncerty a galaprogram v podaní detských folklórnych 
súborov v  MsKS, Starý trh 46.

Podtatranské osvetové stredisko, Juraj Švedlár, 
052/773 21 40, osvetapp@stonline.sk  

Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku, Starý trh 46, 
0940 604 114, programy@
mskskezmarok.sk

JÚN
31. 5. - 2. 6. XXII. Medzinárodný

festival krojovaných
bábik

Výchovné koncerty a galaprogram v podaní detských folklórnych 
súborov v  MsKS, Starý trh 46.

Podtatranské osvetové stredisko, Juraj Švedlár, 
052/773 21 40, osvetapp@stonline.sk

Mestské kultúrne stre-
disko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 0940 604 114,
programy@mskskezma-
rok.sk

1. 6. Oslava Medzinárodného 
dňa detí

Program pre deti, Hlavné námestie. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

3. - 5. 6. Rozprávka v hrade Deti aj dospelí sa môžu tešiť na rozprávkový príbeh na Kežmarskom 
hrade. Tajuplné príbehy, nádherná výprava a nezabudnuteľné
výkony hercov ExTeatra sú zárukou nezabudnuteľného zážitku.

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

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

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

ZUŠ A. Cígera

6. 6. Kežmarské mýty a povery Večerný lampiónový sprievod v maskách rozprávkových postavičiek. 
Vystúpenia na námestí. Hrad a centrum mesta Kežmarok.

Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok, 
0902 323 517, festivalsr@gmail.com, 
www.festivalsr.sk

MsKS Kežmarok, Múzeum 
Kežmarok, ZUŠ Petržalská

 pokračovanie na str. 16



MAPA INVESTÍCIÍ
2015

Ulica Popis Suma

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

2 Hradné námestie 38 Rekonštrukcia ZŠ 
Grundschule 6 030,36 €

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

4
Kežmarok - Strážky - 
Spišská Belá, Cyklochodník 41 156,63 €

Kežmarok - Huncovce Cyklochodník 116 047,15 €

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

6 Hlavné námestie 3 Reduta – Obnova vstupu 22 642,10 €

7 Hviezdoslavova Obnova parku Svetlonosky 5 813,50 €

8 Dr. D. Fischera 2 Multifunkčné ihrisko ZŠ Dr. 
Fischera Kežmarok 68 170,46 €

9 Kuzmányiho 41 Materská škola - rekon-
štrukcia 342 874,71 € 

Celé mesto Parkovací systém *** 126 576,54 €  

2016
Ulica Popis Suma

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

2 Hlavné námestie 64 Mestská knižnica v nových 
priestoroch 962 137,70 €

3 Hlavné námestie 52 Oprava meštianskeho domu 30 819,52 €

4
Nižná brána 8 Oprava strechy ZŠ Nižná 

brána 72 000,00 €

Nižná brána 8, Mo-
žiarska, Záhradná Parkovacie plochy 33 833,67 €

5 Dr. D. Fischera 2 Zateplenie a oprava časti 
strechy ZŠ Dr. D. Fischera 208 212,25 €

6 Hradné námestie 38 Sanácia budovy ZŠ Grund-
schule Hradné námestie 90 000,00 €

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

8 Dr. Alexandra 30 Rekonštrukcia 302 133,67 €

9 Hviezdoslavova Oprava podláh v Poliklinike 5 375,00 €

10 Baštová, Garbiarska,
Hviezdoslavova

Rozšírenie parkovacích 
automatov 15 097,25 €

11 Weilburská 9, 11, 13 Odovzdanie 32 nových 
bytov 1 580 476,99 €

12

Hlavné námestie 1
Vytvorenie klientskeho 
centra v budove mestského 
úradu

22 134,00 €

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

Hlavné námestie 1
Digitalizácia a prepojenie 
organizácií mesta na 
jednotnú ekonomiku

22 146,00 €

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

14 Michalská Oprava oporného múra 
Michalská 79 343,96 €

15 Martina Lányiho Oprava námestia Bažant 55 439,58 €

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

17 Vyšný Mlyn 13
Začiatok rekonštrukcie 
Zariadenia pre seniorov 
a ZOS

85 114,08 €

18 Nižná brána, 
Garbiarska

Podpora zlepšenia doprav-
nej situácie v meste 11 282,42 €

19 Martina Lányho 3
Klub dôchodcov

Altánok 4 464,00 €

Osadenie minigolfu 2 418,00 €

Iné investície:

20 Hradné námestie 42 Začiatok odvlhčovania 
hradu – investícia PSK 900 000,00 €

21 Mučeníkov 2
Rekonštrukcia budovy 
pošty – investícia Sloven-
skej pošty

530 000,00 €

2017
Ulica Popis Suma

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

2 Biela voda 6 Rekonštrukcia a otvorenie 
letného kúpaliska 666 339,98 €

3 Záhradná 2 Oprava strechy Denné 
detské sanatórium * 27 632,51 €

4 Petržalská 2 Križovatka na sídlisku Juh 
(štúdia) * 1 200,00 €

Rozšírenie parkovísk 72 599,00 €

5 Vyšný Mlyn 13
Pokračovanie rekonštrukcie 
Zariadenia pre seniorov 
a ZOS

281 988,07 €

6 Nižná brána 2250
Mestská športová hala - 
úplná výmena plynovej 
kotolne 

85 610,40 €

7 Ul. Gen. Štefánika 47 Lezecká stena v CVČ 15 480,00 €

8 Dr. Alexandra 16 Obnova meštianskeho 
domu “ENZÝM” 66 656,04 €

K.ú. Kežmarok Seniorfit Park – Zariadenie 
pre seniorov v Kežmarku 18 600,00 €

9 Hlavné námestie Vianočné osvetlenie 64 420,19€

Ul. Gen. Štefánika, Ul. 
Dr. Fischera, Krvavé 
pole, Strelnica, Pod 
traťou, Weilburská

Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného osvetlenia 264 399,34 €

Kežmarok - Zlatná Mobiliár k cyklochodníku 54 489,00 €

2018
Ulica Popis Suma

Značené v mape Cyklochodník – prieťah 
mestom 617 029,72 €

Mesto Kežmarok Zastávky MHD ** 64 224,43 €

Ulice: Mučeníkov, 
Obrancov mieru, 
Petržalská, Garbiarska, 
Možiarska, Zochova, 
Krvavé pole, Kostolné 
námestie, Severná, 
Baštová, Dr. Alexandra, 
Lanškrounská, Komen-
ského, Kamenná baňa, 
Vyšný mlyn

Rekonštrukcie ciest *** 689 626,82 €

1 Hradné námestie 38 Rekonštrukcia osvetlenia 
telocvične 13 000,00 €

2 Vyšný mlyn Úprava parkovacích plôch 19 175,00 € 

3 Košická Rozšírenie parkovacích 
plôch 7800,00 € 

4 Trhovište Rekonštrukcia cesty 
a chodníkov 294 800,00 €

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

6 Michalská Oprava schodov 30 553,00 €

Kruhový objazd JUH Projektová dokumentácia 7 000,00 €

7 Martina Lányiho Detské ihrisko 20 000,00 €

8 Michalská Oprava kasárenského 
oplotenia 15 000,00 € 

Starý cintorín Chodník 29 000,00 €

Kamerové systémy *** 92 687,04 €

Ulice: Dr. Fischera, 
M. lányiho, Muče-
níkov, Krvavé pole, 
Pod lesom a ďalšie

Rekonštrukcie a opravy 
chodníkov *** 513 289,54 €

9 Trhovište 2 Rekonštrukcia zimného 
štadióna* 4 623 885,57 €

10 Pod lesom 4
Výmena mosta na sídlisku 
Sever + oprava komuniká-
cie Pod lesom

331 405,50 €

11 Pri Tescu Detské ihrisko 49 331,03 €

2019
Ulica Popis Suma

1 Weinova Dobudovanie infraštruktúry 
v priemyselnom parku 2 278 711,00 €

Značené v mape Cesta okolo historického 
centra - cyklotrasa 430 000,00 €

Nákup pozemkov 50 000,00 €

2 Kostolné námestie 43 Protipožiarna ochrana - 
hasičská zbrojnica DHZ 46 000,00 €

Rozširovanie verejného 
osvetlenia 70 000,00 €

3 Nižná brána 12
Rekonštrukcia mosta cez 
rieku Poprad, Ul. Nižná 
brána

250 000,00 €

4 Križovatka Lanškroun-
ská + Petržalská Okružná križovatka JUH 290 000,00 €

Oprava a rekonštrukcia 
miestnych komunikácií 100 000,00 €

Oprava a rekonštrukcia 
chodníkov 90 000,00 €

5 Možiarska 3 MŠ Možiarska - rozširovanie 
kapacít 279 060,00 €

6 Cintorínska 3 MŠ Cintorínska - zateplenie 
budovy 383 373,00 €

7 Ul. Dr. D. Fischera 2 ZŠ Dr. Fischera - vybavenie 
odborných účební 174 253,00 €

8 Hradné námestie 2 ZŠ Hradné námestie - vyba-
venie odborných učební 166 821,00 €

9 Nižná brána 8 ZŠ s MŠ Nižná brána - vyba-
venie odborných učební 139 062,00 €

10 Trhovište 2 Zimný štadión - pokračova-
nie rekonštrukcie 570 000,00 €

11 Severná Revitalizácia a údržba 
zelene - vnútroblok Sever 518 340,00 €

M. Lányiho Detské ihrisko 50 000,00 €

12 Hlavné námestie 1 Drobná oddychová archi-
tektúra mesta - fontána 180 000,00 €

Vianočné osvetlenie 10 000,00 €

13 Weilburská 2,4 Bytový dom, Weilburská 2,4 988 425,19 €

Rekonštrukcia a doplnenie 
parkovísk 30 000,00 €

14 Huncovská 42
Stredisko zdravotníckych 
služieb - dokumentácia 
CIZS

45 000,00 €

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

850 813,00 €

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

Rekonštrukcia VO - projek-
tová dokumentácia 10 000,00 €

* Čiastočne zrealizované.
** Realizované v prípade úspešnosti.
*** Realizované 2015 – 2018.
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MAPA INVESTÍCIÍ
2015

Ulica Popis Suma

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

2 Hradné námestie 38 Rekonštrukcia ZŠ 
Grundschule 6 030,36 €

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

4
Kežmarok - Strážky - 
Spišská Belá, Cyklochodník 41 156,63 €

Kežmarok - Huncovce Cyklochodník 116 047,15 €

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

6 Hlavné námestie 3 Reduta – Obnova vstupu 22 642,10 €

7 Hviezdoslavova Obnova parku Svetlonosky 5 813,50 €

8 Dr. D. Fischera 2 Multifunkčné ihrisko ZŠ Dr. 
Fischera Kežmarok 68 170,46 €

9 Kuzmányiho 41 Materská škola - rekon-
štrukcia 342 874,71 € 

Celé mesto Parkovací systém *** 126 576,54 €  

2016
Ulica Popis Suma

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

2 Hlavné námestie 64 Mestská knižnica v nových 
priestoroch 962 137,70 €

3 Hlavné námestie 52 Oprava meštianskeho domu 30 819,52 €

4
Nižná brána 8 Oprava strechy ZŠ Nižná 

brána 72 000,00 €

Nižná brána 8, Mo-
žiarska, Záhradná Parkovacie plochy 33 833,67 €

5 Dr. D. Fischera 2 Zateplenie a oprava časti 
strechy ZŠ Dr. D. Fischera 208 212,25 €

6 Hradné námestie 38 Sanácia budovy ZŠ Grund-
schule Hradné námestie 90 000,00 €

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

8 Dr. Alexandra 30 Rekonštrukcia 302 133,67 €

9 Hviezdoslavova Oprava podláh v Poliklinike 5 375,00 €

10 Baštová, Garbiarska,
Hviezdoslavova

Rozšírenie parkovacích 
automatov 15 097,25 €

11 Weilburská 9, 11, 13 Odovzdanie 32 nových 
bytov 1 580 476,99 €

12

Hlavné námestie 1
Vytvorenie klientskeho 
centra v budove mestského 
úradu

22 134,00 €

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

Hlavné námestie 1
Digitalizácia a prepojenie 
organizácií mesta na 
jednotnú ekonomiku

22 146,00 €

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

14 Michalská Oprava oporného múra 
Michalská 79 343,96 €

15 Martina Lányiho Oprava námestia Bažant 55 439,58 €

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

17 Vyšný Mlyn 13
Začiatok rekonštrukcie 
Zariadenia pre seniorov 
a ZOS

85 114,08 €

18 Nižná brána, 
Garbiarska

Podpora zlepšenia doprav-
nej situácie v meste 11 282,42 €

19 Martina Lányho 3
Klub dôchodcov

Altánok 4 464,00 €

Osadenie minigolfu 2 418,00 €

Iné investície:

20 Hradné námestie 42 Začiatok odvlhčovania 
hradu – investícia PSK 900 000,00 €

21 Mučeníkov 2
Rekonštrukcia budovy 
pošty – investícia Sloven-
skej pošty

530 000,00 €

2017
Ulica Popis Suma

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

2 Biela voda 6 Rekonštrukcia a otvorenie 
letného kúpaliska 666 339,98 €

3 Záhradná 2 Oprava strechy Denné 
detské sanatórium * 27 632,51 €

4 Petržalská 2 Križovatka na sídlisku Juh 
(štúdia) * 1 200,00 €

Rozšírenie parkovísk 72 599,00 €

5 Vyšný Mlyn 13
Pokračovanie rekonštrukcie 
Zariadenia pre seniorov 
a ZOS

281 988,07 €

6 Nižná brána 2250
Mestská športová hala - 
úplná výmena plynovej 
kotolne 

85 610,40 €

7 Ul. Gen. Štefánika 47 Lezecká stena v CVČ 15 480,00 €

8 Dr. Alexandra 16 Obnova meštianskeho 
domu “ENZÝM” 66 656,04 €

K.ú. Kežmarok Seniorfit Park – Zariadenie 
pre seniorov v Kežmarku 18 600,00 €

9 Hlavné námestie Vianočné osvetlenie 64 420,19€

Ul. Gen. Štefánika, Ul. 
Dr. Fischera, Krvavé 
pole, Strelnica, Pod 
traťou, Weilburská

Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného osvetlenia 264 399,34 €

Kežmarok - Zlatná Mobiliár k cyklochodníku 54 489,00 €

2018
Ulica Popis Suma

Značené v mape Cyklochodník – prieťah 
mestom 617 029,72 €

Mesto Kežmarok Zastávky MHD ** 64 224,43 €

Ulice: Mučeníkov, 
Obrancov mieru, 
Petržalská, Garbiarska, 
Možiarska, Zochova, 
Krvavé pole, Kostolné 
námestie, Severná, 
Baštová, Dr. Alexandra, 
Lanškrounská, Komen-
ského, Kamenná baňa, 
Vyšný mlyn

Rekonštrukcie ciest *** 689 626,82 €

1 Hradné námestie 38 Rekonštrukcia osvetlenia 
telocvične 13 000,00 €

2 Vyšný mlyn Úprava parkovacích plôch 19 175,00 € 

3 Košická Rozšírenie parkovacích 
plôch 7800,00 € 

4 Trhovište Rekonštrukcia cesty 
a chodníkov 294 800,00 €

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

6 Michalská Oprava schodov 30 553,00 €

Kruhový objazd JUH Projektová dokumentácia 7 000,00 €

7 Martina Lányiho Detské ihrisko 20 000,00 €

8 Michalská Oprava kasárenského 
oplotenia 15 000,00 € 

Starý cintorín Chodník 29 000,00 €

Kamerové systémy *** 92 687,04 €

Ulice: Dr. Fischera, 
M. lányiho, Muče-
níkov, Krvavé pole, 
Pod lesom a ďalšie

Rekonštrukcie a opravy 
chodníkov *** 513 289,54 €

9 Trhovište 2 Rekonštrukcia zimného 
štadióna* 4 623 885,57 €

10 Pod lesom 4
Výmena mosta na sídlisku 
Sever + oprava komuniká-
cie Pod lesom

331 405,50 €

11 Pri Tescu Detské ihrisko 49 331,03 €

2019
Ulica Popis Suma

1 Weinova Dobudovanie infraštruktúry 
v priemyselnom parku 2 278 711,00 €

Značené v mape Cesta okolo historického 
centra - cyklotrasa 430 000,00 €

Nákup pozemkov 50 000,00 €

2 Kostolné námestie 43 Protipožiarna ochrana - 
hasičská zbrojnica DHZ 46 000,00 €

Rozširovanie verejného 
osvetlenia 70 000,00 €

3 Nižná brána 12
Rekonštrukcia mosta cez 
rieku Poprad, Ul. Nižná 
brána

250 000,00 €

4 Križovatka Lanškroun-
ská + Petržalská Okružná križovatka JUH 290 000,00 €

Oprava a rekonštrukcia 
miestnych komunikácií 100 000,00 €

Oprava a rekonštrukcia 
chodníkov 90 000,00 €

5 Možiarska 3 MŠ Možiarska - rozširovanie 
kapacít 279 060,00 €

6 Cintorínska 3 MŠ Cintorínska - zateplenie 
budovy 383 373,00 €

7 Ul. Dr. D. Fischera 2 ZŠ Dr. Fischera - vybavenie 
odborných účební 174 253,00 €

8 Hradné námestie 2 ZŠ Hradné námestie - vyba-
venie odborných učební 166 821,00 €

9 Nižná brána 8 ZŠ s MŠ Nižná brána - vyba-
venie odborných učební 139 062,00 €

10 Trhovište 2 Zimný štadión - pokračova-
nie rekonštrukcie 570 000,00 €

11 Severná Revitalizácia a údržba 
zelene - vnútroblok Sever 518 340,00 €

M. Lányiho Detské ihrisko 50 000,00 €

12 Hlavné námestie 1 Drobná oddychová archi-
tektúra mesta - fontána 180 000,00 €

Vianočné osvetlenie 10 000,00 €

13 Weilburská 2,4 Bytový dom, Weilburská 2,4 988 425,19 €

Rekonštrukcia a doplnenie 
parkovísk 30 000,00 €

14 Huncovská 42
Stredisko zdravotníckych 
služieb - dokumentácia 
CIZS

45 000,00 €

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

850 813,00 €

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

Rekonštrukcia VO - projek-
tová dokumentácia 10 000,00 €

* Čiastočne zrealizované.
** Realizované v prípade úspešnosti.
*** Realizované 2015 – 2018.
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16 2/2019

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

plán podujatí

6. - 7. 6. Festival študenstského 
remesla (FŠR) - 7. ročník

Celoslovenský FŠR stredných škôl, zameraný na históriu remesiel. 
Sprievod mestom v dobových kostýmoch, súťaže, hry, strašidelný 
hrad, rozprávky a kultúrny program, venované 750. výročiu udelenia 
mestských práv.

Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok, 
0902 323 517, festivalsr@gmail.com,
www.festivalsr.sk

Múzeum Kežmarok, hotel 
Hviezdoslav, Mesto Kež-
marok, ZŠ Grundschule

7. 6. Večer Imricha Thökölyho 
a historická večera

Podujatie pre verejnosť. Fakty, príbehy a historická večera.
Podujatie v rámci osláv 750. výročia udelenia mestských práv
Kežmarku v spolupráci s Múzeom v Kežmarku.                                               

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

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

10. 6. Kežmarská hudobná jar 
(44. ročník) 

Koncert klasickej hudby v ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, 
Kežmarok.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

13. - 14. 6. Literárny Kežmarok (54. 
ročník)

Celoslovenská autorská literárna súťaž v MsKS, Starý trh 46. Venova-
né 750. výročiu udelenia mestských práv Kežmarku.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Mesto Kežmarok

21. - 22. 6. Sviatok kultúry a vzá-
jomnosti

Kultúrny festival pre verejnosť v centre mesta a na nádvorí hradu, 
ktorý pripomína kultúrne tradície nielen nemeckej menšiny.

Karpatskonemecký spolok na Slovensku, 
miestna skupina Kežmarok, Vojtech Wagner, 
0905 260 055 

22. 6. - 31. 8. Zaniknutá obec Ruski-
novce - jej minulosť a 
súčasnosť

Výstava je súčasťou podujatia Sviatok kultúry a vzájomnosti.
Miesto: výstavná sieň na Ul. MUDr. Alexandra 11.

Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Kar-
patskonemecký spolok, Múzeum v Kežmarku, 
052/428 00 72, lektori@kezmarok.com

Stredoveký deň na hrade Príjemne strávený deň v stredovekom duchu ponúka Kežmarský 
hrad rodičom a deťom. Kultúrny program, súťaže, hry, vystúpenia 
šermiarov a sokoliarov.

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

23. 6. Road liga - východ Majstrovstvá východoslovenského regiónu v cestnej cyklistike
(7. kolo road ligy).

Jozef Potok, 0905 218 712, jozefpotokarex@
gmail.com, Vlado Lukáč, 0905 320 091, esat@
esat.sk

28. 6. Palacinkovanie pre malých 
i veľkých               

Podujatie pre malých aj veľkých v hoteli Hviezdoslav Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

28. 6. Night Cross Bežecké podujatie pre amatérskych bežcov a verejnosť  Filip Kormoš, 0903 573 071, sportprevsetkych-
kk@gmail.com

Mesto Kežmarok, odd. 
KaP, 0905 744 162

Divadelné predstavenie Divadelné predstavenie v MsKS, Starý trh 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Filmová grilovačka na 
námestí

Podujatie pre verejnosť spojené s premietaním filmov. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46 ,0940 604 114 , programy@mskskezmarok.sk

JÚL
10. - 13. 7. Divadelné predstavenia 

na Kežmarskom hrade
Reprízovaná rozprávka v hrade aj večerné predstavenia (Krvavé 
dejiny) pre dospelých v podaní hercov ExTeatro a žiakov ZUŠ A. 
Cígera spríjemnia prázdninové dni počas festivalu Európske ľudové 
remeslo.

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

12. - 14. 7. EĽRO - 29. ročník festivalu 
remesiel a ľudovej kultúry

Najväčší a najnavštevovanejší  festival ľudovej kultúry na Slovensku. 
Podujatie pre verejnosť, divadelné predstavenia na hrade, programy 
na námestí, prezentácie remesiel, výstavy, sprievodné podujatia, 
bohatý program. Venované 750. výročiu udelenia mestských práv.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, 0940 
604 114, programy@mskskezmarok.sk, Múzeum 
v Kežmarku, 052/428 00 72, lektori@kezmarok.
com

komplex
spoluorganizátorov

júl - august Výstava venovaná cecho-
vým tradíciám v Kežmarku 

Výstava venovaná cechovým tradíciám v Kežmarku inštalovaná
pri príležitosti 29. ročníka festivalu Európske ľudové remeslo. Miesto: 
výstavná sieň Barónka, Hlavné námestie 46.

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

16. 7. Cyklistcké preteky o 
Pohár primátora mesta 
Kežmarok

Verejnosť - dospelí a deti, okolie Kežmarského hradu. Richard Krafčík, 0908 360 181, ckmsk.kezmarok@
gmail.com 

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

22. - 26. 7. Festival divadiel na hrad-
nom nádvorí 

Podujatie pre širokú verejnosť venované 750. výročiu udelenia 
mestských práv.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk 

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

25. 7. Ružové vína a grilované 
ryby, koncert                 

Kultúrno-spoločenské podujatie spojené s ochutnávkou, terasa 
hotela Hviezdoslav.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75,info@hotelhviezdoslav.sk

Bažant kinematograf Premietanie českých a slovenských filmov na Hlavnom námestí. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114 

Kežmarské kultúrne leto 
2018

Vystúpenia folklórnych súborov, koncerty na námestí, hradnom 
nádvorí a pod.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Múzeum v Kežmarku

AUGUST
3. 8. Folkový festival Folkový festival na kežmarskom hrade (2.ročník) Múzeum v Kežmarku, 052/428 00 72, lektori@

kezmarok.com
8. 8. Country večer, Duo 

Weteráni                            
Kultúrno-spoločenské podujatie spojené s ochutnávkou, terasa 
hotela Hviezdoslav

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

Kežmarské kultúrne leto 
2018

Vystúpenia folklórnych súborov, koncerty na námestí, hradnom 
nádvorí a pod.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

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

Letné kino na hradnom 
nádvorí

Premietanie filmov na hradnom nádvorí. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Múzeum v Kežmarku
a kino Iskra Kežmarok

Oslavy SNP (75. výročie) Netradičné vystúpenia, rekonštrukcie bojov, hudobné programy 
súborov a skupín na hradnom nádvorí a v okolí hradu.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

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

22. 8. Večer steakov a červeného 
vína                               

Kultúrno-spoločenské podujatie spojené s ochutnávkou, terasa 
hotela Hviezdoslav.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

30. 8. KapelaFest - podtatranský 
festival hudobných skupín 
(6. ročník)

Prehliadka hudobných skupín na Hlavnom námestí. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Plán kultúrnych, športových a iných podujatí pre rok 2019
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plán podujatí

SEPTEMBER
Pocta Jurajovi Herzovi Filmové podujatie venované nedožitým 85. narodeninám režiséra

a herca Juraja Herza, kežmarského rodáka.
Kino Iskra (filmový klub), Hlavné námestie 3, 
0905 933 325, klubiskra@gmail.com

7. 9. Koncert poľovníckej 
hudby a otvorenie výstavy 
poľovníckej fotografie

Koncert kvarteta lesných rohov pri príležitosti konania 9. Poľovnícke-
ho dňa. Výstava poľovníckych fotografií v priestoroch Barónky.

Obvodná poľovnícka komora

8. 9. 9. Poľovnícky deň Slávnosť poľovníkov: svätohubertská omša, pasovanie za lovca 
jeleňov, odovzdávanie vyznamenaní a medailí, dražba jeleňa,
ochutnávka diviny a iný bohatý program na Hlavnom námestí.

Obvodná poľovnícka komora a Okresná organi-
zácia SPZ v Kežmarku, Miestna organizácia SRZ 
Kežmarok

Mesto Kežmarok

9. 9. Zmrzlinové dobroty pre 
školákov                 

Podujatie pre školákov spojené s ochutnávkou na terase hotela 
Hviezdoslav

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052 788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

750. výročie udelenia 
mestských práv Kežmarku

Výstava pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv zachy-
táva významné medzníky mesta od jeho vzniku až po súčasnosť. 
Miesto: výstavná sieň na Ul. MUDr. Alexandra 11.

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

15. 9. Chodníkom profesora 
Grosza - turistický pochod

 5. ročník turistického pochodu v Bielovodskej doline a 12. ročník 
stretnutia priateľov bývaley Kežmarskej chaty. Venované 750. výročiu 
udelenia mestských práv.

Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok, Oto 
Rozložník, 0907 393 587, kstzlatna.kezmarok@
gmail.com

20. - 22. 9. Oslavy 750. výročia 
udelenia mestských práv 
Kežmarku

Vyvrcholenie osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu 
Kežmarok v centre mesta, koncerty, vyhodnotenie súťaží, zábava
v centre mesta a v historických objektoch.

Mesto Kežmarok, odd. KaP, marketing@kezma-
rok.sk, 0905 744 162

Komplex
spoluorganizátorov

20. 9. Literárny večer – Nora 
Baráthová 

Literárny večer venovaný 750. výročiu udelenia mestských práv 
mestu Kežmarok so spisovateľkou Norou Baráthovou o románe Muž, 
ktorý kráčal za smrťou. Hoteli Hviezdoslav.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

20. 9. Nočný Kežmarok Bežecké podujatie pre amatérskych bežcov a verejnosť. Filip Kormoš,  0903 573 071, sportprevsetkych-
kk@gmail.com

21. 9. Nočný Kežmarok - pátrač-
ská hra

Ukončenie letnej turistickej sezóny. Súťažné podujatie v centre mes-
ta pre rodinné dvojice - hľadanie tajomných postáv a indícií
v centre mesta Kežmarok. Venované 750. výročiu udelenia
mestských práv Kežmarku.

Mesto Kežmarok, odd. KaP, marketing@kezma-
rok.sk, 0905 744 162, KST Zlatná, 0904 330 038, 
kstzlatna.kezmarok@gmail.com

ZUŠ A. Cígera, Stredná 
umelecká škola
na Slavkovskej ul.

38. ročník Kežmarskej 
hudobnej jesene       

Koncerty klasickej hudby vo viacerých objektoch v meste. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Divadelné predstavenie Divadelné predstavenie v MsKS, Starý trh 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

28. 9. Memoriál Waltera Rennera Verejné cyklistické preteky, časovka do vrchu. Miesto konania: 
Mlynčeky.

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

29. 9. Detské cyklistické preteky 8. kolo detskej MTB ligy - východ. Jozef Potok, 0905 218 712, jozefpotokarex@
gmail.com

29. 9. Nedeľné popoludnie s 
rozprávkou

Divadelné predstavenie pre deti v MsKS, Starý trh 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

OKTÓBER
Medzinárodný hudobný 
festival Musica nobilis (24. 
ročník)

Festival klasickej hudby v pavlínskom kostole v Kežmarku. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Kežmarok

24. 10. Popoludnie úcty k starším Hudobné vystúpenia pre seniorov. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Mesto Kežmarok

10. 10. Španielsky večer                Gastronomicko kultúrný večer s degustáciou jedál v kongresovej 
sále Sofia hotela Hviezdoslav.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

27. 10. Nedeľné popoludnie s 
rozprávkou

Divadelné predstavenie pre deti v MsKS, Starý trh 46. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

NOVEMBER
Zimný salón Výstava kežmarských výtvarníkov vo výstavnej sieni Barónka, Hlavné 

námestie 46.
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

21. 11. 75 slobodných rokov pod 
Vysokými Tatrami

Výstava Marcela Maniaka, známeho autora publikácií o 2. svetovej 
vojne v podtatranskom regióne.

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

23. 11. Tradičná zabíjačka na 
námestí

Podujatie venované predvianočným tradíciám našich predkov. 
Ochutnávka špecialít, ľudová hudba.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

23. 11. Katarínska zábava Zábava na tému tradičnej ľudovej veselice (2. ročník). Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

Literárny večer - Evita/Eva 
Urbaníková

Literárny večer v hoteli Hviezdoslav so spisovateľkou o jej románe 
Manželka mi nevadí.

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-
marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

DECEMBER
1. 12. Adventný koncert                                               Hudobné podujatie k adventnému obdobiu v hoteli Hviezdoslav. Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, Kež-

marok, 052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk
6. 12. Mikuláš Príchod Mikuláša a program pre deti. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 

46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk
7. 12. Mikulášska hobby súťaž Tanečná súťaž pre deti (7r., 9r., 11r., 13r., 15r.). TŠC Tempo MŠK Kežmarok, Gertrúda Scholtzová, 

0905 199 313, tsctempokk@centrum.sk
Vianočné mestečko Stánky s hand made výrobkami  a  živým betlehemom. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 

46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk
Vianoce pod Tatrami Výstava žiakov zo ZŠ, ZUŠ, SŠ z Kežmarku a okolia vo výstavnej sieni 

Barónka, Hlavné námestie 46.
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

ZŠ, ZUŠ, SŠ

Vianočný kultúrny 
program

Trhový predaj a vianočné kultúrne programy na Hlavnom námestí. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

MŠ, ZŠ , SŠ v Kežmarku, 
CVČ

Od Ondreja do Troch 
kráľov - tvorivé dielne

Koniec roka patrí deťom, pre ktoré sú pripravené na hrade tvorivé 
dielne zamerané na Vianoce.

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

26. 12. Vianočný koncert Vianočný koncert preverejnosť. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk

31. 12. Silvester a privítanie 
nového roka 2020

Vystúpenie hudobných skupín na Hlavnom námestí. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 0940 604 114, programy@mskskezmarok.sk
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Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

Mnohé texty známych pesni-
čiek vznikli práve tu v Kežmarku. 
Nikdy ste nemali túžbu presťaho-
vať sa do iného, väčšieho mesta?

Nemal som túžbu opustiť  Kež-
marok kvôli práci. Je pravda, že 
som mal ponuku mimo mesta 
a chvíľu som sa pohrával s myšlien-
kou odísť inde a vyskúšať niečo iné. 
V Kežmarku som mal prácu, založil 
som si rodinu, takže okolnosti to vy-
riešili za mňa.

Kedy ste v sebe objavili ume-
lecký talent?

Objavili ho vo mne iní ľudia. Od-
malička som písal básničky a čítal 
ich sestrám a mame. V tomto veku 
som si neuvedomoval, že mám ne-
jaký talent. Myslel som si, že takto 
tvoria všetky deti. Neskôr som zistil, 
že nie každý píše básničky. (úsmev)

Napísali ste texty piesní pre 
úspešných slovenských spevákov 
ako Adam Ďurica, Lukáš Adamec, 
tiež pre skupiny Desmod, Gladiá-
tor, a hlavne I.M.T. Smile. Pamätá-
te si na svoj úplne prvý text?

Na strednej škole som začal hrať 
na gitare a  skladal som si vlastné 
pesničky. Nebavilo ma totiž hrať 
cudzie. Ale prvý text pre niekoho 
iného som napísal asi v  17 rokoch 
pre môjho spolužiaka. Ten hral 
dobre na gitare, ale  mal problém 
s napísaním textu. Môj prvý zná-
mejší text bol až po začiatku spo-
lupráce s I.M.T. Smile k  piesni Ne-
poznám.

Najviac tvoríte práve pre sku-
pinu I.M.T. Smile. Ich veľký hit 
s raperom Kalim Poď so mnou je 
aj z  vášho pera, rovnako aj pes-
nička Budeme to stále my. Zdá sa, 
že ste ich obľúbeným textárom.

Som pre nich takým skrytým, ale 
myslím si, že platným členom kape-
ly. Najviac textov som napísal práve 
pre nich.

Ivan Tásler sa o  vás vyjadril, 
že ste preňho i  pre skupinu dar. 
Môžete to povedať aj naopak? 
Posúvajú vás niektorí interpreti 
profesijne dopredu?

Každá spolupráca ma niekam 
posúva a  je jedinečná. Keby ma 
Ivan Tásler neoslovil v  roku 1994, 
ktovie, či by som sa na písanie 
a  muziku nevykašľal. Hral som si 
sám pre seba a  pre kamarátov, ale 
musel som sa nejako živiť, takže 
na tvorbu bolo málo času. A práve 
v tom čase ma Ivan telefonicky oslo-
vil, že zakladá v Prešove kapelu a 

počul od jedného môjho kamaráta, 
že viem písať texty. A potom sa to 
celé rozbehlo.

Zaujímavá životná zhoda ná-
hod, že?

Určite. Nikdy som sa nikam 
netlačil, neponúkal svoje texty a ani 
som nikde neposielal svoje výtvory. 
Dodnes tvorím tak, že píšem, až keď 
ma niekto osloví.

Aký je to pocit, keď sa váš text 
spojí s hudbou a vznikne úspešná 
pesnička?

Je to pre mňa normálne. (úsmev) 

Keď som bol mladší, potešilo ma, 
že partia mladých na ulici spievala 
môj text. Teraz sa nad tým neza-
mýšľam a  ani si neuvedomujem, 
že sú to moje slová. Často som sám 
prekvapený, keď spojením textu 
a  hudby vznikne hit. Niekedy to 
na prvý pohľad ako hit vôbec ne-
vyzerá. 

Ako vzniká taká pesnička? 
Interpreti nahrajú hudbu, pošlú 

mi ju naspievanú v takzvanej hat-
lanine a ja mám vytvoriť slovenský 
text. Je to hlavolam, pretože mu-

sím vymyslieť námet, aby sa zme-
stil do určitej hudobnej plochy, 
dopasovať prízvuky, dĺžky slabík, 
zohľadniť, kto to bude spievať, aby 
to bolo uveriteľné.

Pri tvorbe pesničky vám 
speváci určujú jej konkrétny ná-
met?

Ani nie. Vo väčšine prípadov je 
to na mne. Ja vycítim z  melódie, 
akú majú hudobníci predstavu. Ale 
niekedy sa stane, že niekto chce 
mať v piesni konkrétne slovo, na-
príklad Adam Ďurica chcel v sklad-
be použiť slovo Neľutujem.

Ktorý text ste napísali najrých-
lejšie?

Napríklad Veselá pesnička od 
I.M.T. Smile. Pracoval som ako gra-
fik v reklamnej agentúre a text som 
vymyslel cestou do práce. Rýchlejšie 
sa pracuje, keď píšem voľný text, 
teda že najprv je text a potom ho 
niekto zhudobní. Pri textoch, ktoré 
robím na už vytvorenú hudbu, je to 
dlhšie, pretože sa musím tú melódiu 
naučiť.

Odkiaľ čerpáte inšpirácie?
Najdôležitejšie je mať nadšenie. 

Keď je nadšenie a človek silno chce, 
inšpirácia príde sama. Musím sa len 
sústrediť na danú vec. Inšpirácie 
v mojom prípade prichádzajú aj so 
životnými skúsenosťami. K piesňam 
o láske ma zase inšpiruje moja man-
želka.

Ako relaxujete vo voľnom 
čase?

Mojím relaxom je moja práca. 
Kedysi som písal vo voľnom čase, 
neskôr sa to otočilo. Popri vymý-
šľaní textov maľujem obrazy. Toho 
tiež nemôže byť veľa, lebo i keď je 
moja práca relax a zábava, dokáže 
ma niekedy unaviť viac ako práca 
fyzická. Inak oddychujem ako bežní 
ľudia – ležím, čítam, pozerám televí-
ziu, chodím na výlety a, paradoxne, 
rád relaxujem pri fyzickej práci, naj-
mä okolo domu.

Spomínali ste, že maľujete. 
Dokonca ste svoje diela vystavo-
vali v galérii na Skalnatom plese. 
Čomu sa ako výtvarník venujete?

Začal som maľovať kópie starých 
maliarov od Rembrandta po Mone-
ta. Neskôr, približne po roku 2000, 
som prešiel na vlastnú tvorbu. Teraz 
sa venujem väčšinou farebným figu-
rálnym motívom a  zaznamenávam 
obyčajné až neobyčajné príbehy, dá 
sa povedať, že také žánrové obrázky.

Aké máte plány v  najbližšej 
dobe ako textár i výtvarník?

Nemám žiadne plány a  nikdy 
som nemal. Všetko beriem tak, ako 
príde. Nemám čas si robiť plány 
a stať sa potom otrokom vlastných 
predstáv. Takže niekedy je dobré 
ponechať isté veci na osud. Môžem 
citovať časť jedného svojho textu: 
Každý má svoj predpísaný údel, ne-
jak bolo, nejak hádam bude...

 Veronika Michalčíková
 foto: Archív V. K. 

Každá spolupráca je jedinečná

Je vyhľadávaným textárom. Piesne Spolu od Adama Ďuricu, Vŕba od Des-
modu či Horúca láska od Lukáša Adamca vzišli z  jeho textárskeho pera. 
Napriek tomu, že na hudobných nosičoch mu vyšlo viac ako päťsto textov, 
svoju prácu stále považuje za relax. Kežmarčan Vlado Krausz oslávil minu-
lý mesiac významné životné jubileum – 50 rokov.

Vlado Krausz je vyhľadávaným textárom.

rozhovor
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Film Smutné jazyky s podtitulom 
Sprechen Sie Karpaten-deutsch? 
prišli do kina Iskra predstaviť režisé-
rka, scenáristka, producentka Anna 
Grusková a germanista, autor náme-
tu, sprievodca filmom Jozef Tancer. 
Zábery z  filmu odhaľujú neľahký 
osud karpatských Nemcov, ktorí pri-
chádzali na územie dnešného Slo-
venska od 13. storočia. 

„Dokument mal byť pô-
vodne o ženách v našej rodi-
ne, ale najdôležitejšia osoba  
dmiet la rozprávať o bolestnej histó-
rii. Stará mama z manželovej strany 
bola Nemka a pôvodný koncept 
mal ukázať, ako jej pôvod vplýval 
na celú rodinu,“ priblížila prvot-
nú myšlienku natáčania režisérka 
Anna Grusková. Keď tento zámer 

nevyšiel, oslovila germanistu Jozefa 
Tancera. 

„Pre mňa sú dialekty nemec-
kého jazyka mimoriadne vzácne 
a mali by sme im venovať väčšiu 
pozornosť. Danú tému som navrhol 
aj režisérke,“ povedal Tancer, ktorý 
sprevádza diváka počas celého fil-
mu. Ten je založený na autentických 
výpovediach pamätníkov, ktorí 
spomínajú na neľudské nacistické, 
komunistické praktiky, či obdobie 
nenávisti voči nemeckej menšine. 

Pamätníci opisujú aj proces vysťa-
hovania nemeckého obyvateľstva 
zo Slovenska. Po skončení druhej 
svetovej vojny muselo slovenské 
domovy opustiť až 84 percent 
Nemcov. Tí, ktorí ostali, často zakrý-
vali svoj pôvod a  ďalšie generácie 
neučili po nemecky. 

Tvorcovia dokumentárneho 
filmu približujú divákovi i jednot-
livé dialekty nemeckého jazyka, 
ktoré pomaly upadajú do zabud-
nutia. „Nemčina je síce jedna, ale 
má veľa podôb,“ ozrejmil Tancer. 
Vo filme môžete počuť nemec-
ké nárečie z oblasti Hornej Nitry, 
Bratislavy i Spiša. Priestor vo fil-
me dostali i  príbehy kežmarských 
Nemcov. „Aj vďaka tomuto filmu 
som spoznal veľmi milých ľudí 
z miestneho Spolku karpatských 
Nemcov,“ dodal Tancer.

 Veronika Michalčíková

Janko Lehotský sa výtvarnej tvorbe venuje 
desať rokov. Obrazy maľuje technikou akrylu 
podľa podkladu, pričom sa koncentruje na rodi-
nu, známych a priateľov. Portréty sú zobrazené 
v pokojnom statickom výraze a z rôznych uhlov 
pohľadu s použitím vtipu či grimás. Ako mate-
riál mu viac imponuje kameň a drevo. Kameň 
dotvára farbou, drevo zase rezom a  zásahom 
do mäkkej i tvrdej matérie. „Do týchto krásnych 
drevín a kôr sa prenáša moja odvaha. Kôru mi 
dala dcéra ako materiál, lebo ona vyrezávala len 
vtáčikov a kôrou si nepomáhala. To je na tom 
krásne, že kôru v  niektorých prípadoch treba 
ponechať,“ vysvetlil známy slovenský skladateľ. 

Vo svojich dielach využíva prirodzenú štruktú-
ru prírody a vstupuje do nej iba minimalisticky. 

Vernisáž výstavy bola spojená s prezen-
táciou knihy o  kreativite od slovenského 
architekta a hudobníkovho priateľa Pav-
la Mrázka. Janko mi raz povedal, že má 
doma veľa drevorezov a  rád by ich vystavil. 
Ja som zase napísal knihu o kreativite. Iniciáto-
rom našich spoločných stretnutí bol práve on,“ 
priblížil vzájomnú spoluprácu medzi umelcami 
architekt Mrázek a dodal: „Je to asi 15-krát, čo 
sme sa s Jankom stretli na jeho výstave.“ 

Komornú atmosféru spríjemnilo aj Lehot-
ského hudobné vystúpenie. Jeho výtvarnú 

tvorbu si môžete pozrieť do 20. februára vo vý-
stavnej sieni Barónky.

 Veronika Michalčíková

Lehotskému imponuje kameň i drevo

Známy slovenský spevák, skladateľ a líder skupiny Modus 
Janko Lehotský predstavil svoje umelecké diela na vernisáži 
v Barónke. Na výstave Moje druhé ja môžete vidieť hudob-
níkovu tvorivosť, ktorú prenáša na kameň, drevo, i do štetca.

Hovoriť po nemecky vás mohlo stáť život. Aj o tom hovorí dokumen-
tárny film o osude karpatských Nemcov na Slovensku. Niektoré zá-
bery boli nakrúcané aj v Kežmarku.

Známy spevák sa venuje výtvarnému umeniu.

Režisérka a germanista predstavili film v Kine Iskra.

Smutné jazyky prehovorili

V utorok 26. februára sa o 14.00 h v priestoroch Mestského kultúr-
neho strediska bude už po 52. krát konať festival umeleckého pred-
nesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Tento festival každo-
ročne dáva mladým i zrelým ženám možnosť prezentovania sa, a to 
na počesť slovenskej spisovateľky Terézie Vansovej. Preto neváhajte 
a prihláste sa do tejto súťaže do 15. februára v Mestskom kultúrnom 
stredisku alebo v Kežmarskej informačnej agentúre. -mia-

Prezentujte sa
na Vansovej Lomničke
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mozaika

Milí čitatelia, rubrika Listáreň 
dáva priestor pre vaše listy, otáz-
ky, pripomienky či podnety. Ten-
to podnet sme čerpali z  webovej 
stránky www.citymonitor.sk.

Osvetlenie
Zaslal: Občan
Na ulici M. Lányiho by bolo 

vhodné nastaviť citlivosť snímača 
pre verejné osvetlenie, alebo očis-
tiť krycie sklo čidla. Je desať hodín 
a  verejné svetlo ešte svieti. Na-
montovaním LED svetiel ušetríme 
značné finančné 
prostriedky, ale 
zbytočne dlhým 
svietením ich 
p r e m r h á m e . 
Ďakujem.

O d p o v e ď 
samosprávy:

Dobrý deň, 
verejné osvet-
lenie na ulici 
Martina Lányi-

ho nie je ovládané fotobunkou, 
ale astronomickými hodinami. 
Vo Vami spomínaných dňoch 
7., 8. 1. 2019 sme na tejto ulici 
v  pracovnej dobe vyhľadáva-
li poruchu a  následne sme ju 
odstraňovali. Z  tohto dôvodu 
bolo verejné osvetlenie zapnuté 
aj cez deň. Inak je aktuálny čas 
na astro-hodinách: zapínanie 
o 16.15 a vypínanie o 7.15 h. 

 
 Eva Grotkovská
 VPS Kežmarok

PF18011

Nečakajte na zostatkové kapacity 
a vyberte si z ponúk zájazdov

za super ceny už teraz! 
Sme tu pre vás už 10 rokov.  

0918 485 042, ceztatry@ceztatry.sk

Listáreň – vaše názory

Aj ja som dostal telefonic-
kú pozvánku na zhromažde-
nie Kežmarok za slušné Slo-
vensko. Nezúčastnil som sa 
ho, pretože som presvedčený, 
že je to manipulácia verejnej 
mienky. Keby som položil na 
tomto zhromaždení organi-
zátorovi otázku: „Definujte 
mi pojem slušnosť?“, pravde-
podobne by som si vypočul 
odpoveď vo veľmi všeobecnej 
rovine – napríklad, že ako sa 
ľudia k  sebe správajú, či po-
zdravia, či dajú niekomu pred-
nosť, či nehovoria vulgárne 
a pod.

Prehľadal som rôzne slov-
níky vysvetľujúce tento po-
jem: etický, slovník slušného 
správania, filozofický, socio-
logický, učebnicu sociálnej 
psychológie aj Bibliu. Sú tam 
odchýlky vo formuláciách, 
no zjednodušene povedané: 
je to morálna kvalita, ktorá 
charakterizuje človeka, u kto-
rého sa úcta k ľuďom stala kaž-
dodennou normou správania 
a  obvyklým spôsobom styku 
s  okolitým prostredím. A  čo 
je najdôležitejšie? To, že tieto 
normy či pravidlá sú zvnútor-
nené, vnútorne s nimi súhlasí, 
pretože vie, že zabezpečujú 
rovnováhu vo výmene mo-
rálnych hodnôt. Jej prejavom 
je napr. zdvorilosť, zahrňuje 
pozornosť, pripravenosť pre-
ukázať nezištne službu tým, 
ktorí to potrebujú, jemnosť, 
takt. Samozrejme aj v  tomto 
existuje polarita, protiklad-
nosť: napr. hrubosť, grobian-
stvo, povýšenosť, pohŕdanie, 
vulgárnosť.

Jedným z regulátorov sluš-
nosti okrem pravidiel je aj ve-
rejná mienka. Tu nie je určujú-
cim momentom osobný názor 

či úsudok, ale verejná mienka 
ako prostriedok duchovné-
ho pôsobenia spoločnosti na 
správanie jednotlivcov či so-
ciálnych skupín. Niektoré činy 
odobruje, iné odsudzuje.

Každý človek má možnosti, 
ba i  povinnosť vyjadriť svoj 
názor, brániť svoje stanovis-
ko a  prejaviť v  tomto smere 
aktivity. Týmto som sa dostal 
k  predmetu, teda k  zhromaž-
deniam Za slušné Slovensko. 
Existuje pojem „politická 
legitimita“. Vyjadruje stav, 
objektívny stav a  vlastnosť 
politického systému a  NIE 
JE PODRIADENÝ vonkajšie-
mu správaniu sa občanov. Je 
výsledkom volieb, ktoré sú 
procesom vzniku správnosti 
a  zákonnosti (legality) výko-
nu politickej moci a formova-
nia politickej reprezentácie. 
A s tým sa musia zmieriť sluš-
ní – účastníci zhromaždení, 
slušnejší – organizátori týchto 
zhromaždení, i  najslušnejší – 
ktorí stoja v pozadí a nevedia 
sa dočkať volieb v  Ústavou 
danom termíne. 

Čo dodať na záver? Možno 
to vyznelo trochu mentorsky, 
ale na rozdiel od organizáto-
rov nie som v  odbore socio-
lógie, sociálnej psychológie 
a etiky laik.

 Peter Petras

Niektoré témy sú aktuálne stále. Prinášame 
túto reflexiu s odstupom času ako reakciu 
autora na vtedajšie zhromaždenia počas 
leta 2018.

Okienko na zamyslenie

Slušný, slušnejší, najslušnejší
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Kinotipy
8. 2. (piatok) o 18.00 h
Návrat domov
(rodinný/dobrodružný, USA, 2019, 92 min, dabing, MP12+)
Príď do kina a svojou návštevou podporíš Útulok v Kežmarku

15. – 16. 2. (piatok, sobota) o 19.00 h
Nedotknuteľní
(komédia/dráma, USA, 2017, 125 min, titulky, MP12+, vstup
né 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

16. – 17. 2. (sobota, nedeľa) o 17.00 h 
LEGO® príbeh 2 3D
(animovaný, USA, 2018, 107 min, dabing, vstupné 6 €, zľava 
0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

21. – 22. 2. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Ostrým nožom

(dráma, Slovensko, 2019, pôvodné znenie, vstupné 5 €, zľava 
0,50 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

23. – 24. 2. (piatok, sobota) o 17.00 h
Ako si vycvičiť draka 3
(dobrodružný/animovaný, USA, 2019, 104 min, dabing, MP, 
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dô
chodcov)
 
Filmový klub
4. 2. (pondelok) o 19.00 h
Až přijde válka
(dokument, Česko/Chorvátsko, 2018, 76 min, pôvodné znenie, 
MP18+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preu
kazu filmového klubu)

11. 2. (pondelok) o 19.00 h – Projekt 100
Jack stavia dom

(dráma, Dánsko/Francúzsko/Nemecko/Švédsko, 2018, 155 
min, titulky, MP18+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre 
držiteľov preukazu filmového klubu)

18. 2. (pondelok) o 19.00 h
Všetko bude
(road movie/dráma/komédia, Česko/Slovinsko/Poľsko/Sloven
sko, 2018, 85 min, pôvodné znenie, MP12+, vstupné 4,50 €, 
zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu)

25. 2. (pondelok) o 19.00 h
Beautiful Boy 
(dráma, USA, 2018, 120 min, pôvodné znenie, MP15+, vstup
né 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                február 2019

VOLEJBAL:
Extraliga žien

2. 2. VK Prešov – VK MŠK OKTAN Kežmarok
9. 2. VK Trnava – VK MŠK OKTAN Kežmarok

23. 2. UKF Nitra – VK MŠK OKTAN Kežmarok

Slovenský pohár
VK MŠK OKTAN Kežmarok – Slávia EU Bratislava
Slávia EU Bratislava – VK MŠK OKTAN Kežmarok

Juniorky – I. liga
9. 2. VK Spišská Nová Ves – VK MŠK OKTAN Kežmarok

23. 2. TU Košice – VK MŠK OKTAN Kežmarok

Žiačky
2. 2. VK MŠK Kežmarok – VK Svidník

9. 2. VK Bardejov – VK MŠK Kežmarok

BASKETBAL:
II. liga VÝCHOD muži

9. 2. BK Rožňava – BK MŠK Kežmarok
23. 2. BK MŠK Kežmarok – BK Krompachy

Starší žiaci I. liga o umiestnenie
9. 2. BK Žiar nad Hronom – BK MŠK Kežmarok

23. 2. BK MŠK Kežmarok – BK Michalovce

STOLNÝ TENIS:
I. liga muži VÝCHOD

9. 2. Kežmarok – Stránske, Kežmarok – Vrútky
23. 2. Mokrance – Kežmarok, Valalíky – Kežmarok

HOKEJBAL:
Extraliga muži

23. 2. Martin – MŠK Kežmarok

PROGRAM ŠPORTOVÝCH KLUBOV – FEBRUÁR 2019
ŠACH:

I. liga
2. 2. Bardejov – Kežmarok 

23. 2. Kežmarok – Michalovce
24. 2. Kežmarok – Košice 

Hoci naši reprezentanti nevy-
hrali ani v  jednej kategórii, Kež-
marský hrad sa umiestnil na krás-
nom a  plne zaslúženom štvrtom 
mieste, keďže získal 628 hlasov 
v  kategórii NAJ kultúrno-náučné 
zariadenie, atrakcia. Predbehli 
ho iba Skanzen v  Bardejovských 
kúpeľoch s  počtom hlasov 746, 
Hrad Šariš vo Veľkom Šariši (1571 
hlasov) a víťazom v tejto skupine 
sa stal Tatranský ľadový dóm na 
Hrebienku, ktorému dalo svoj hlas 
1823 návštevníkov.

Víťazi súťaže, ktorej 5. ročník 
vyhlásila Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Severovýchod Slo-
venska, boli slávnostne ocenení 

24. januára na veľtrhu cestovného 
ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Inche-
be Expo Bratislava v expozícii Pre-
šovského kraja. 

Poslaním ankety je upriamiť 
pozornosť verejnosti na inšpiratív-
ne osobnosti, kvalitné zariadenia, 
šikovných zamestnancov i  zaují-
mavé produkty v  cestovnom ru-
chu na severovýchode Slovenska. 
Ocenenie má vyzdvihnúť pozitív-
ne aktivity a služby prispievajúce 
k  zvyšovaniu úrovne cestovného 
ruchu v  Prešovskom kraji. NAJ 
zariadenie, NAJ zamestnancov 
a NAJ produkty vyberala v ankete 
hlasovaním široká verejnosť.

 Mária Trajčíková

Výsledky ankety
sú už známe
Výsledky ankety Najlepší v cestovnom ruchu Pre-
šovského kraja za rok 2018, v ktorej sa o priazeň 
hlasujúcej verejnosti uchádzali aj Kežmarský hrad 
a Kežmarská informačná agentúra, sú už známe.
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Ako dlho sa venujete trénerstvu a koľko ľudí 
prešlo vašimi rukami?

Trénujem približne trinásť rokov a  spolupraco-
val som s vyše päťsto ľuďmi.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste začali pomáhať 
iným?

Prvý impulz prišiel, keď som mal asi štrnásť 
rokov a  skončil som v  nemocnici. Mal som silnú 
migrénu, necítil si polovicu tela. Lekári mi oznámili, 
že mám vyššiu hodnotu krvného cukru, zapálené 
dutiny a že všetky tieto problémy súvisia aj so stra-
vou. Začal som o tom čítať a túžiť po zmene. Získa-
né informácie som aplikoval na sebe, prišli výsledky 
a moje zdravie sa zlepšilo. Vtedy som si povedal, že 
ak to funguje u  mňa, tak môžem pomôcť aj iným 
ľuďom. Trénoval som chlapca, ktorý nemal veľmi 
vysoké sebavedomie, ale vďaka tomu, že dosiahol 
pokrok, začal rásť osobnostne. Vtedy som si pove-
dal, že touto cestou sa chcem uberať. 

Venujete sa obéznym ľuďom, ale aj ľudom 
so zdravotnými problémami. Vaším cieľom 
je nielen, aby ľudia schudli, ale aj zdravotne na-
predovali.

Je to ako môj príbeh, keď som sa dostal do ne-
mocnice. Moja strava bola chabá, pitný režim tiež. 
Uvedomil som si, že jedlo a  zdravie úzko súvisia. 
Úpravou stravy sa automaticky upravuje aj zdravot-
ný stav. Dokonca som zažil aj extrémne obéznych 
ľudí, ktorí po mesačnom programe mohli znížiť či 
vysadiť dávky liekov. Ich krvný obraz, pohybový 
aparát i psychika sa zlepšili. Cvičením ľudia rozhýbu 
nielen telo, ale aj myseľ. Potom sú aktívnejší a chcú 
aj aktívnejšie žiť. Chcem ich naviesť na správnu ces-
tu, aby začali žiť iný život, aby mali menej stresu, boli 

šťastnejší, zdravší a aby žili kvalitnejšie. Toto je moje 
poslanie.

Spomínate si na najväčšie premeny a pokro-
ky vašich zverencov?

Trénoval som chlapca, ktorý schudol 40 kilogra-
mov. Obézny človek sa zmenil na vyrysovaného 
muža, ktorý chcel v živote niečo dosiahnuť a aj sa 
mu to podarilo. Pracovali sme na diaľku. Dokázal 
obrovskú zmenu po fyzickej i  psychickej stránke. 
Mal som aj dve panie v staršom veku, medzi 50 – 60 
rokmi. Pri ich premene sme aplikovali malé postup-
né zmeny, no nakoniec sa tak radikálne fyzicky zme-
nili, že musia podstúpiť operáciu odstránenia kože. 

Vraj ste sa stretli aj s  Chrisom Powellom, 
uznávaným kondičným trénerom z Ameriky.

Áno, stretol som ho v  Bratislave. Chris je môj 
vzor. Páči sa mi jeho práca, jeho charizma a práca, 
ktorú robí pre iných. Povedal mi, že som jeho človek 
a že ho teší, keď pomáham ľuďom. Poprial mi veľa 
úspechov v tom, čo robím. 

Napísali ste aj dve knihy o chudnutí...
Prvá kniha, ktorá prináša kroky, rady a tipy ako 

schudnúť, sa stále predáva a je dlhodobo úspešná. 
Dopyt po druhej knihe, ktorá má formu denníka, 
ma prekvapil. Za tri – štyri dni od spustenia predaja 
patrila medzi top 10 najpredávanejších kníh v kníh-
kupectvách Martinus. Po dvoch týždňoch bola už 
druhou najpredávanejšou knihou v týchto kníhku-
pectvách. Bol to pre mňa veľký úspech. 

V  poslednej dobe ste pracovali na filme 
Premena. Čo je jeho podstatou?

Pred dvoma rokmi som sa rozhodol do brovoľne 

pribrať, aby som pochopil ľudí, ktorí trpia obezitou. 
Jedna klientka mi raz povedala: Matúš, čo ty môžeš 
vedieť, ty si nikdy nebol tučný. Vtedy som si pove-
dal: Okej, tak skúsim byť tučný. Celý proces pribe-
rania a  chudnutia som zdokumentoval, lebo som 
vedel, že to nebude prechádzka ružovou záhradou. 
Ľuďom som chcel otvoriť oči, motivovať a inšpirovať 
ich k zmenám. Chcel som, aby poznali nielen moje 
situácie a  názory, ale aj postoje iných účastníkov 
filmu. Verím, že tento film zmení ľuďom pohľad 
na chudnutie, životný štýl a poriadne ich nakopne 
k zmene.

Ako dlho film vznikal?
Celý proces premeny trval viac ako rok, šesť 

mesiacov som priberal a  až osem mesiacov som 
chudol. Film sme točili jeden rok a spracúval sa ďalší 
rok. Veľká vďaka patrí aj fitshaker.sk, ktorý nám pri 
výrobe filmu pomáhal ako hla vný sponzor. Výsledná 
dĺžka filmu je 70 minút. 

Kedy ho uvidíme v kine?
Prvú premiéru plánujeme v  marci práve v  Kež-

marku. Ak bude distribútor spokojný, tak ďalšia pre-
miéra bude v Bratislave a v ostatných slovenských 
mestách. Veronika Michalčíková

Naštartovala ho choroba

Našej kolegyni, učiteľke Gymnázia P. O. 
Hviezdoslava v  Kežmarku, Vladimíre Mačá-
kovej sa zásadne zmenil život v dôsledku ná-
hlej zmeny zdravotného stavu. Odvtedy naša 
Vlaďka s  podporou blízkych stato čne bojuje 
s nepriazňou osudu. K zlepšeniu zdravotného 
stavu je potrebná pomoc a  podpora okolia 
a  nemalé finančné prostriedky potrebné na 
liečbu. Rozhodli sme sa jej pomôcť. 

Srdečne pozývame žiakov, rodičov, priate-

ľov, známych na benefičný koncert – Koncert 
pre Vlaďku, ktorý sa bude konať 28. fe bruára 
2019 o 17.00 h v Mestskom kultúrnom stredis-
ku v Kežmarku. 

Na koncerte vystúpia žiaci, učitelia a pria-
telia školy. Ďalšie informácie nájdete na 
https://gymnaziumkk.sk/pomoc-pre-vladku/.

 
 Daniela Mihóková
 riaditeľka Gymnázia P. O. H.

Koncert pre Vlaď ku

PF18005

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

Staráme sa o Vaše zdravie ...

myslíme na seba

Pomáha obéznym ľuďom žiť kvalitnejší a zdravší život. Na-
písal dve knihy o chudnutí a zdravom životnom štýle. Prvé-
ho marca bude mať premiéru jeho film Premena. Tréner ľudí 
Matúš Špirko (27) považuje svoju prácu za životné poslanie.
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Basketbal 
Korene kežmarského basketbalu siahajú až 

do roku 1934 a pod rôznymi názvami píše u nás 
basketbal úspešnú históriu už vyše osemdesiat 
rokov. Najväčšie úspechy zaznamenal v rokoch 

1994 – 1996, kedy kežmarskí muži odohrali dve 
sezóny v  prvej celoslovenskej basketbalovej 
lige pod vedením Dušana Goceliaka. 

V  týchto dvoch sezónach obsadili 9. a  10. 
miesto z celkového počtu 16 mužstiev. V sezó-
ne 1996/1997 sa zmenil názov klubu po dohode 
s Chemosvitom Svit na Chemosvit „B“ Kežmarok 
a po odohraní sezóny v  II. lige postúpilo druž-
stvo mužov do prvej ligy, v ktorej odohralo dve 
sezóny. Po skončení druhej sezóny sa ukončila 
spolupráca so Svitom a  muži sa prihlásili do 
druhej ligy východ, v  ktorej hrali do konca se-
zóny 2003/2004. 

Najväčším mládežníckym úspechom bola 
účasť vo vtedy najvyššej celoslovenskej lige 
v ročníku 1987/1988.

V novodobej slovenskej histórii patrí basket-
bal pod Mestský športový klub (MŠK) a od roku 

2008 aj nesie názov Basketbalový klub MŠK 
Kežmarok. V kategórii mužov boli pod vedením 
trénera Miroslava Marhefku kežmarskí muži 
úspešní v II. basketbalovej lige a v roku 2013 po-
stúpili do I. celoslovenskej ligy. V roku 2017 sa 
z dôvodu odchodu niekoľkých hráčov mužstvo 
opäť prihlásilo do II. ligy, už pod vedením Ľuba 
Kovalského. V zostave mužského A-tímu pôso-
bili napr. M. Marhefka, D. Slzák, B. Tybor, T. Hara-
bín, Ľ. Harabín, T. Šmálik, A. Zavacký, L. Kašela, D. 
Laputka, J. Koreň, J. Glodžák, M. Štrbák. Okrem 
týchto kategórií pôsobí pod názvom MŠK Old 
boys skupina hráčov vo veku nad 40 rokov.

 Foto: archív M. Jančekovej, M. Marhefku
 Text: Ľuboslav Kovalský

Tieto preteky sú vždy aj prvým kolom Slo-
venského pohára v halovej lukostreľbe, ktorý 
bol pre nárast členskej základne rozdelený na 
tri regióny. Aj napriek tomu sme na tohtoroč-
nom podujatí zaznamenali rekordnú účasť 
133 strelcov. Rekordný bol aj zisk medailí Kež-
marčanov, keď z 36 strelcov sa z cenného kovu 
tešili až trid siati. Mám asi nos na talenty, nomi-
noval som totiž na preteky aj dvoch z dvanás-
tich nováčikov a  obaja sa napokon postavili 
na najvyšší stupienok. Boli to osemročný Filip 
Kocán v kategórii chrobák – hladký luk (HL) so 
ziskom 481 bodov a  Oliver Hazucha, mladší 
žiak HL, dokonca so ziskom 555 zo 600 bodov.

Už tradične sa na tomto podujatí hodnotia 
výsledky a  oceňujú najlepší lukostrelci MŠK 
Kežmarok. Rok 2018 bol mimoriadne bohatý 
na medailové umiestnenia, najmä mladých 
Kežmarčanov. Aj tentoraz sa naša mládež 
v  súťaži klubov zo Slovenska umiestnila na 
prvej priečke, preto vedenie klubu pristúpilo 
k zvýšeniu počtu ocenených z 10 na 15, a pri-

budlo aj jedno mimoriadne ocenenie za me-
dzinárodný úspech. Ten zaznamenala Diana 
Pashchenková, ktorá v  Plzni na európskom 
šampionáte zdravotne znevýhodnených zís-
kala spoločne s Marcelom Pavlíkom titul maj-
sterky Európy v kategórii kladkový luk zmieša-
ných tímov.

Do pätnástky ocenených sa za medziná-
rodné úspechy dostali ešte dvaja zdravotne 
znevýhodnení – Marián Marečák a Peter Kinik. 
Ďalší lukostrelci získali ocenenie za výsledky 
a umiestnenia na domácich kolbiskách v diví-
ziách kladkový, olympijský a holý luk – na slo-
venskom šampionáte, v Slovenskom pohári 
a Podtatranskej lige: v kategórii olympijský luk 
– Michal Barčák, Simona Dinhová, Filip Janík, 
Teodor Slovík, Matúš Starigazda; v kladkovom 
luku – Sebastián Šilon, Martin Dorič, Benjamín 
Badovsky, Sandra Vaľová; v holom luku – Ale-
na Mačákova, Pavol Krasuľa, Samuel Badov-
ský, Stanislav Baláž.

Rok 2019 je pre našu lukostreľbu zdravot-

ne znevýhodnených veľmi dôležitý. Po účasti 
na Európskom pohári v  máji na Sardínii nás 
už 2. júna na MS v Holandsku čakajú prvé no-
minačné preteky na Tokio 2020. Verím, že už 
tam postúpia naši muži v  kategórii kladkový 
luk medzi prvými z 20 strelcov na nasledujúcu 
paralympiádu. Veľkú šancu majú v súťaži jed-
notlivcov všetci „kladkáči“: Peter Kinik, Marián 
Marečák a Marcel Pavlík a v súťaži mix tímov 
naša nová majsterka Európy Diana Pashchen-
ková. Naši zdravotne znevýhodnení lukostrel-
ci majú pred sebou v tomto roku aj dve kolá 
tretieho ročníka Európskeho pohára (v  Olbii 
na Sardínii a v Novom Meste nad Metují). Ve-
rím preto, že tak ako v  predošlých dvoch ro-
koch, aj v treťom ročníku budú úspešní.

 Vladimír Majerčák

Športové úspechy Kežmarčanov

Predstavujeme vám ďalší šport, ktorý má v  našom meste 
dlho ročnú históriu.

Už dlhšie sa v kežmarskom lukostreleckom klube traduje ukon-
čiť rok vydarenými vianočnými pretekmi, ktorých súčasťou je 
vyhlásenie najlepších lukostrelcov MŠK Kežmarok. To, že sa to 
koná v decembri, nie je náhoda, veď 19. decembra sme si pripo-
menuli 26. výročie vzniku lukostreleckého klubu. 

Lukostrelci bodujú

Majsterka Európy v lukostreľbe.

Družstvo basketbalistov mladšieho dorastu 
z roku 1986 pri postupe do SNL.

Mužský tím basketbalistov v sezóne 2018/2019.



24

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

2/2019

Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

šport

RO18013

Po 1. kole Slovenského pohá-
ra žiakov (kategória U16), ktoré sa 
konalo v Zuberci v  lyžiarskom stre-
disku Janovky, otvorili pretekovú 
sezónu aj naši predžiaci (kategória 
U12) v rámci najvyššej súťaže v zjaz-
dovom lyžovaní na Slovensku. Prvé 
dve kolá sa konali v lyžiarskom stre-
disku Jasná. Náš klub reprezentovali 
ôsmi pretekári – v kategórii mladšie 
predžiačky Martina Šoltysová, v ka-
tegórii mladší predžiaci – Michal 
Šoltys a Šimon Novotný, zo starších 
predžiačok to boli Radka Sloveňá-
ková a  Lenka Eliášová, v  kategórii 
starších predžiakov Ivko Kuchta, Viki 
Sloveňák a  Janko Jurdik. V  konku-
rencii približne 330 pretekárov sme 

im veľmi držali palce. Výsledky pri-
niesli našim pretekárom prvé oce-
nenia, niektorým najlepšie výsledky 
v ich lyžiarskej kariére, u iných skla-
mania a  aj slzičky. V  obidvoch ko-
lách sa najlepšie darilo Jankovi Jur-
dikovi, ktorý sa ako jediný v prvom 
kole dostal do TOP 10 (9. miesto) 
a  v  druhom kole obsadil dokonca 
4. miesto. Z  druhého vydareného 
kola sa tešil aj Michal Šoltys, ktorý 
obsadil 5. miesto. Svoje maximum si 
vybojovala aj Lenka Eliášová, ktorá 
v druhom kole skončila na peknom 
12. mieste. Vyrovnané výkony pred-
viedla aj Martina Šoltysová, ktorá 
obsadila 14. a 17. miesto.

Zatiaľ TOP 6 výsledky v  súťaži 

Slovenskom pohári žiakov sú nasle-
dovné: v  slalome v  kategórii starší 
žiaci – na 4. mieste sa umiestnil 
Dominik Vrážel, v obrovskom slalo-
me – kategóriu mladšie žiačky ob-
sadila na 5. mieste Barbora Sopková 

a  v  kategórii starší žiaci obsadil 4. 
miesto opäť Dominik Vrážel. Takmer 
všetkým našim žiakom sa teda po-
darilo bodovať v  prvej tridsiatke 
aspoň v jednom kole pretekov. 

 Lyžiarsky oddiel MŠK

Úspechy lyžiarov v Slovenskom pohári

Úspešné štvrté miesto v druhom kole Slovenského pohára.

Karin Melušová a  jej králiky 
Bobuľka a Jumper King sa v prvej 
polovici novembra zúčastnili na 
Majstrovstvách Európy v  králi-
čom hope v dánskom Herningu. 
Karin ako jediná na šampionáte 
zastupovala Slovensko. Pretekala 
so skúsenejšími, staršími prete-
kármi a  viaclíniovými králikmi. 
Konkurencia bola veľmi silná. 
Na ME sa zúčastnili aj súťažiaci 
z  Dánska, Švajčiarska, Fínska, 
Švédska, Nemecka, Českej re-
publiky. Síce sa kežmarskému 
tímu nepodarilo postaviť na stu-
peň víťazov, no králiky sa v kon-
kurencii nestratili. Bobuľka skon-
čila na 21. mieste a Jumper King 
si so svojím skokom do výšky 80 
cm vyskákal 12. miesto. Karin 
s králikmi si domov doniesli cer-
tifikáty a veľa nových skúseností. 

Po návrate sa súťažný tím 
pripravoval na tretí slovenský 
šampionát v  Nitre, ktorý sa ko-
nal v  druhej polovici novembra. 
Jumper King si už tretíkrát vyská-
kal 1. miesto v kategórii rovinka 
strednej triedy, Bobuľka skon-
čila na treťom mieste v  ťažkom 

parkúre. Králik Nio si vyskákal 2 
certifikáty šampióna v skoku ďa-
lekom. 

Sezónu ukončili v  decembri 
na medzinárodných pretekoch 
v  Brne. Karin i  králiky začali 
nový rok 2019 hneď v  januári 
na medzinárodných pretekoch 
v  Zdounkach (ČR) a  začiatkom 
februára sa začína sezóna na 
Slovensku v obci Krnča v okrese 
Topoľčany. 

Ak máte aj vy doma králika 
a  chceli by ste s  ním skákať, oz-
vite sa na FB stránke ZO SZCH 
Martin Králičí hop.

 Erika Melušová

Stolnotenisový klub Severka 
Kežmarok usporiadal 35. ročník 
Nočného turnaja jednotlivcov (re-
gistrovaných, neregistrovaných) 
a štvorhier. Zúčastnilo sa ho 72 hrá-
čov z podtatranského regiónu, ale 
aj z  iných kútov Slovenska. V ma-
ratónskej súťaži bol v  kategórii 
jednotlivcov najúspešnejší Jakub 
Zelinka, hrajúci za poľský klub PKS 
Jaroslaw, ktorý vo finále porazil 
prvoligového Dávida Gašparoviča, 
reprezentujúceho Starú Ľubovňu. 
Na 3. mieste skončil minuloročný 
víťaz z Letanoviec Martin Milan. 

Medzi neregistrovanými bol 
najlepší Štefan Lissý z  Košíc, pred 
Marcelom Forgáčom a  Júliusom 

Lorincom, obidvaja z  Dolian. 
Štvorhru ovládli Zelinka s  Tomá-
šom Horákom z Veteránu Poprad, 
ktorí zvíťazili vo finále nad sú-
rodencami Frederikou a  Petrom 
Pisarčíkom z Ružomberka. Na tre-
ťom mieste skončil jediný repre-
zentant Severky Kežmarok Štefan 
Kelbel s  Martinom Pisarčíkom 
z  Popradu Veľkej. Turnaj pod roz-
hodcovským dohľadom Daniela 
Gašparoviča mal vysokú úroveň, 
ktorú podporili sponzori: ESAT, s. r. 
o., a Mestský úrad Kežmarok. Všet-
kým účastníkom a organizátorom 
vedenie STK Severka srdečne ďa-
kuje!

 Jaroslav Novotný

Ukončenie sezóny
králičieho hopu

Nočný stolnotenisový turnaj

Počas januára sa začali jednotlivé kolá Slovenského pohára 
žiakov a predžiakov v zjazdovom lyžovaní, na ktorom sa zú-
častnili aj pretekári Lyžiarskeho oddielu MŠK Kežmarok.

Touto formou oznamujem 
mojim cvičenkám, dávnejším 
aj terajším, že končím s  cviče-
ním pilatesu a jógy a ďakujem 
im za dlhodobú účasť. Zároveň 
ďakujem riaditeľom škôl, kto-

rí mi prenajímali telocvičňu 
- PhDr. J. Tenkáčovi, Mgr. M. 
Halamovi, PaedDr. I. Slovíkovej. 
Prajem všetkým Kežmarčanom 
šťastný a úspešný rok 2019.

 Mgr. Gea Nálepková

35 rokov Gearytmiky.
Veľa či málo?

Spokojnosť s dosiahnutými
výsledkami.
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Dňa 13. februára si pripomenieme 
1. výročie úmrtia manžela, otca, dedka, 
pradedka a svokra Milana Tomčáka. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Smútok a  žiaľ v  srdci majú, s  láskou na Teba spomínajú 
manželka Valéria, syn Milan s  manželkou, vnučky Henrieta 
a Romanka s rodinami, vnuk Mirko a ostatná smútiaca rodina 
a priatelia.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 19. januára sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia na-

šej drahej Marty Mištíkovej.
Tento rok si tiež pripomenieme 35 

rokov od úmrtia nášho drahého Antona 
Mištíka. 

Kto ste ich poznali, venujte im s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
spokojný spánok priať a s  láskou, úctou denne na Teba 

spomínať.
23. januára uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša 

drahá dcéra, manželka, mama, sestra Eva Šutorová, rodená 
Bizubová.

Prosíme vás, ak ste ju poznali, venujte jej tichú spomien-
ku spolu s nami.

S láskou v srdci spomína milujúci manžel Jozef s deťmi Ma-
tejom a Viktóriou, rodičia a súrodenci.

Poznali sme ho dobre a vieme, že keby 
mal možnosť posledného želania, želal by 
si jediné.

Aby ľudia za ním priveľmi nesmútili, 
a aby skôr či neskôr našli silu ďalej žiť, spo-

mínať a milovať.
Dňa 18. februára uplynie 18 rokov, čo nás opustil syn, 

brat, švagor a ujo Jozef Bretz.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca mama, sestra a brat s rodinami.

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

Dňa 8. januára sme 
si pripomenuli 4. výro-
čie úmrtia našej drahej 
mamy Janky Adamjá-
kovej a  20. marca bude 

prvé smutné výročie, od kedy nás opustil náš otec František 
Adamják.

S  láskou a  úctou spomínajú syn Miro a  dcéry Dana, Eva 
a Janka s rodinami.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také, aké bolo predtým...

Dňa 5. januára sme si pripomenuli 
30. výročie, od kedy nás navždy opustil náš 
milovaný otec a  dedko Valent Rusnačik. 
11. januára nás pred 28. rokmi opustila 
aj naša drahá mama.

S  láskou v srdci na nich spomínajú synovia Valent a Jozef 
s rodinami, i nevesta Helena s rodinou.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
S tichou spomienkou k vášmu hrobu chodíme,
kvety položíme a pri plamienku sviečky za vás
sa modlíme.

Dňa 23. februára 
uplynie 20 rokov od úmr-
tia našej drahej mamky, 
babky, prababky a svokry 
Márie Kožikovej a 7. aprí-

la si pripomenieme 19. výročie úmrtia nášho drahého otca, 
dedka, pradedka a svokra Jána Kožika.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna a Iveta, synovia Ján 
a Peter s rodinami.

Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku 
spolu s nami.

Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal rád nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

Dňa 18. februára si pripomenieme 2. výročie, čo nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, otec, švagor a brat František 
Krett.

S  láskou spomínajú manželka, dcéra a  ostatná smútiaca 
rodina. 

Smútok a žiaľ v srdci máme, s láskou na Teba spomíname.
Dňa 1. marca si pripomenieme 7. smutné výročie, čo nás 

opustil náš milovaný syn, brat Tomáš Krett.
Ktorí ste ho poznali a  mali radi, venujte mu spolu s  nami 

tichú spomienku. S  láskou spomínajú mama, sestra a  ostatná 
smútiaca rodina.

Dňa 28. januára 2019 sme si pripome-
nuli 10. výročie, kedy nás navždy opustila 
naša milovaná mama, babka, prababka 
Anna Gemzová – Pirhalová.

S  láskou v  srdci na ňu spomínajú deti 
s rodinami. 

Odišla tíško, nie je medzi nami,
no v našich srdciach zostáva navždy s nami.

Dňa 27. februára si pripomenieme 
10. výročie, čo nás navždy opustila naša 
mamka Mária Pitvorová.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami a vnuk Milan.

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

Dňa 18. februára uplynú 2 roky od úmrtia nášho drahé-
ho otca, dedka a pradedka Michala Šoltýsa. 

S láskou a úctou spomínajú synovia Pavol a Dušan s rodi-
nami a dcéry Božena a Anna s rodinami.

...Tam niekde v diaľke 
ho objali Pánove ruky. 
Trpkosť osudu ho už nemučí.
Našiel svoj pokoj v nebeskom náručí.

Máš oči zavreté, čiernou tmou zastreté, spíš svoj
večný sen...
My spomíname na Teba pri plameni sviečok,
spod privretých viečok sa nám spomienky vynárajú
a slzy po tvári stekajú...
„Slzy Tvoje už nevidieť“ ... spi a snívaj... ochraňuj nás.

Dňa 18. februára uplynie 22 smutných rokov, od kedy 
nás navždy opustil náš najdrahší Milan Kalafut.

S úctou a obrovskou láskou spomínajú manželka Agnesa, 
syn Milan s  manželkou, dcéra Monika s  manželom a  vnuci 
Adam, Lukáško a Tobinko.

inzercia, spomienky

Spomienky

Oznamujeme všetkým členom Pohreb-
ného Podporného Združenia (PPZ), že v ne-
deľu 17. februára 2019 sa uskutoční výročná 
členská schôdza o  13.30 h v  Kežmarku, na 
Starom trhu v  Kultúrnom stredisku v  malej 
sále. Účasť členov je nutná. Tešíme sa na vás. 
 Výbor odbočky

PF18014

Riadková inzercia
•  Predám príves za auto zn. Sport Jacht. 

Cena 100 eur. Bližšie informácie na tel. 
č.: 0908 532 379.  RO18010

•  Predám v  Kežmarku na dolnom Juhu 
3-izbový byt v OV, s balkónom a pivni-
cou. Výmera bytu vrátane balkónu je 
74 m². Byt je na 5. z 8. poschodí. Je slneč-
ný, východ - západ. Je novo zrekonštru-
ovaný, plastové okná, murované jadro, 
nové radiátory, okrem dvoch miestností 
nové omietky. Cena bytu 72 000 eur. Pri 
rýchlom jednaní možná dohoda. Kon-
takt: 0904 898 040.

 RO18011 

•  Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937.
 RO18012

•  Kúpim garáž na ulici Záhradná alebo 
Martina Lányiho. Kontakt: 0910 541 402.
 RO18014

•  Predám 3000 m2 stavebného pozem-
ku v Kežmarku, vhodný na podnikanie. 
Cena 50 €/m2. Kontakt: 0902 194 184.

 RO18015

•  Psychotesty – vodiči a zbrane. Odborné 
poradenstvo – zadržaný vodičský pre-
ukaz za alkohol. Kontakt: Mgr. Birčáko-
vá, 0911 351 341, www.autoZbrane.sk.
 RF18009

Oznam pre členov PPZ
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Dvere sa s  hrmotom zabuchli. 
Vrava kartárov potužených vínom 
nachvíľu ustúpila tichu. Tichu, ktoré 
neveštilo nič dobré. Len dva páry 
očí, ktoré sa práve prešmykli dov-
nútra, hľadeli na tucet chlapov tú-
žiacich po rozptýlení a zábave. 

Ani sa presne nevie, kto schytil 
vrece a  už doň ďalšie ruky strkali 
uzimeného bieleho psíka a  bielu 
mačičku, ktoré pred chvíľou vkĺzli 
do vykúreného hostinca. 

Ten, ktorý mal vínom najviac 
premenené srdce na zlobu, rozho-
dol o  treste. Psa i  mača musia za 
opovážlivosť utopiť v  rieke. Jeho 
tvár bola hrubá a všedná. Dokázala 
však skrútiť ústa do úškľabku, len čo 
reťaz obmotala vrece s  nevinnými 
tvormi.

Bola to krčma na Mýte, kde sa 
odohrávalo ukrutné divadlo. Biely 
psík i biele mačiatko boli síce malé, 
ale mali veľkú chuť žiť. Ich život sa 
začal vytrácať v  momente, keď sa 
škripot dverí a chlad pridali k príšer-
nej tme vo vreci. Už zakrátko, za vý-
datného hurónskeho smiechu, letel 
batôžtek z mosta do mrazivých vôd.

Všetci to počuli. Museli to počuť! 
Nebolo to čľapnutie o  hladinu, ale 
rinčanie reťaze, akoby prichádzalo 
zo samotného pekla... 

Nudou privolával deväťročný 
Jozef večer. Veď sa stačilo už len 
raz vyspať, aby prišli Vianoce. Prí-
de však aj bielučký sneh? Aj keď sa 
chlad natískal pod kabát a  oblohu 
potiahlo olovo, biela radosť zatiaľ 
z neba nepadala. Dokonca ani rieka 
ešte nezamrzla. 

Hrôzostrašný lomoz reťazí pri-
nútil Jozefa otočiť hlavu k  mostu. 
Práve stál na drevenom móle, osa-
denom po prúde rieky. Pre vzdiale-
nosť nerozoznal tváre, no jeho orlí 
zrak bezpečne zachytil batôžtek 
letiaci k  vode. Zvedavosť Jozefovi 

okamžite našepkala, čo má spraviť.
Mokré ruky, lámané zimou, po-

volili reťaz na podskakujúcom vreci. 
Konečne sa ukázalo jedno stvo-
renie a  hneď i  druhé. Bielučké ani 
sneh. Teda predsa len prišiel, voda 
ho priniesla. 

Posledné lúče decembrového 
slnka riedili začínajúcu tmu. Ručič-
ky na hodinách života ukazovali 
druhé narodenie snehobieleho 
psíka i  mačiatka. Nahltali sa vody 
i  strachu. Strach, ten nákazlivý po-
cit, objal i  Jozefa. Čo má spraviť? 
Doma sa nemôže ukázať s  práve 

zachráneným zverincom. Otec, ba 
ani mama by nesúhlasili. Domček 
neďaleko Bielej vody obývalo už aj 
tak dosť hladných krkov. Napriek 
týmto úvahám citom pohnuté srd-
ce štebotalo v  prospech roztomi-
lých bielych stvorení.

Jozef potreboval dorásť do ka-
bátu, ktorý dostal od susedov. Ich 
syna si zobral akýsi týfus – asi do 
služby. Koľké šťastie, aká parádna 
náhoda. Priestor medzi svetrom 
a  zimníkom dobre poslúžil na pre-
pašovanie bieleho pokladu až do 
izby s  veľkou posteľou. Biely psík 
a  biele mačiatko ešte ani nestihli 

zistiť, kde sa nachádzajú, keď klop-
kanie drevákov ohlasovalo pohro-
mu. Jozefova noha sotila do dverí, 
ktoré sa s  lomozom pribuchli. Ma-
čiatko, vyľakané príšerne povedo-
mým zvukom, vyskočilo k oknu.

Dvere sa otvorili v  rovnakom 
momente, ako padlo kusisko látky 
na zem. Mama prebehla izbu pohľa-
dom. Pod oknom strhnutý záves, ku 
ktorému viedla stopa od blata z Jo-
zefovej topánky. Žiadne slová ne-
boli potrebné, a našťastie ani klam-
stvo, ktoré sa tislo na deväťročný 
jazyk. Tentoraz zatvárajúce dvere za 

mamou vydali len jemné cvaknutie. 
Nato sa zhodená látka pohla. Biele 
tajomstvo zostalo neprezradené. 

Jozefova staršia sestra Ilona 
pomáhala s  prípravou škvarových 
pagáčov. Príjemná vôňa pošteklila 
nos lapaja, ktorý medzičasom zotrel 
zablatenú dlážku. Teraz očakával 
pomoc sestry, lebo bol primalý na 
upevnenie závesu. Aj hlad prezrá-
dzal, že by na takú úlohu nemal síl. 
Vzal si preto mlieko, zopár škvariek 
a drgnutím vyzval Ilonu, aby ho na-
sledovala.

Záves bol na svojom mieste, len 
Jozef sa cítil nesvoj. Nevedel, ako sa 

podeliť o  svoje tajomstvo. Nemys-
liac na vlastný hlad položil prinese-
nú poživeň na dlážku. Pozrel na Ilo-
nu a  priložil si ukazovák pred ústa 
na znak mlčania. Dve biele guľôčky 
vyliezli spod postele a  blažene sa 
pustili do maškrty. Ilona od úžasu 
nachvíľu onemela. Zato jej oči pre-
zradili Jozefovi všetko.

Izbu zaplavila radosť a  zároveň 
predtucha z  novej hrozby. Bola to 
len otázka času, kedy sa zjaví naj-
mladšia zo súrodencov – Anna. 
Bežné rozprávanie jej ešte nešlo, 
zato žalovať dokázala priam pro-
fesionálne. Tušenie nenechalo na 
seba dlho čakať. Dvere sa rozleteli 
a priestor vyplnilo také hlasné jéééj, 
až sa chlpy ježili. Veru, lepší by bol 
oheň na streche než Anna pri strá-
žení tajomstva.

Výkrik popohnal materinské 
pudy ku kontrole. Ešteže duchaprí-
tomný Jozef okamžite zatlačil ko-
berček s najdúchmi pod posteľ. 
Nato Ilona uchopila Annu a  začala 
ju vyhadzovať do vzduchu. Pre-
kvapené škvŕňa výskalo ďalej. Na-
šťastie letecká akrobacia zabránila 
jazyku prezradiť, čo videli oči.

Udržať naďalej tajomstvo bez 
prísahy spečatenej krvou nebo-
lo možné. Po tejto úvahe Ilonine 
ústa odriekali slová plné vážnosti 
a špendlík rituálne bodol do prstov. 
Len Anna v  obave krútila hlavou 
a schovávala ruky. Prísaha je prísa-
ha, a preto po krátkom zápase bol 
i najmenší prst označený rumelkou. 

Výskanie nahradil priam smrteľ-
ný rev. Aj divá šelma by sa mala čo 
od Anny naučiť! Došiel plač a mame 
trpezlivosť. Opäť vletela do izby, no 
teraz na krídlach hnevu. Obava tla-
čila hlavy troch súrodencov medzi 
ramená. Takmer sa zdalo, že zmera-
veli, len Annin prst prísahy neomyl-
ne ukazoval priamo pod posteľ...

P. S.: Bude biele tajomstvo prezra-
dené? Ako zareaguje mama? O  tom 
si povieme nabudúce v  druhej časti 
s názvom Štedrý deň a  tajomstvo 
nad tajomstvami.

 
 Jaroslav Šleboda – JADRO

O bielom psíkovi a bielom mačiatku
Časť prvá: Nenávisť a krvavá prísaha

Budova Vyšného Mýta.
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ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 9

VÝSTAVY
8. 2. až 22. 3. Kežmarský hrad - na prízemí severovýchodného

traktu hradu

POĽSKO-SLOVENSKÉ BRATSTVO
V ZBRANI - LIMANOVSKÁ
BITKA 1914
Výstava. Otvorenie výstavy 8. 2. o 17.00 h.

10. 1. až 20. 2. Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

JANKO LEHOTSKÝ / MOJE DRUHÉ JA
Otvorená v pracovné dni od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h.

FEBRUÁR
(v priebehu mesiaca, podľa snehových podmienok)

SPRÍSTUPNENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRE FANÚŠIKOV
BEŽECKÉHO LYŽOVANIA A SKATINGU

Hlavný futbalový štadión

9. 2.
sobota
19.00 h.

Svadobné centrum VK Vadel, Michalská 18, Kežmarok

1. KEŽMARSKÝ PLES
V štýle 20. a 30. rokov, podujatie uskutočnené v rámci 750. výročia udelenia mestských práv. Moderátorka večera – Lujza 
Garajová – Schrámeková, hudobná skupina Slovak Tango, nemecká swingová speváčka (prekvapenie večera), módna 
prehliadka, tanečná show, fotostena s historickým automobilom.

14. 2.
štvrtok

Hotel Hviezdoslav ****

VALENTÍNSKA DEGUSTÁCIA WHISKY

24. 2.
nedeľa
16.00 h.

Mestské kultúrne stredisko

KLAUNIÁDA
Nedeľné popoludnie s rozprávkou.

25. 2.
pondelok
19.00 h.

Mestské kultúrne stredisko

MENO
Komédia, ktorá sa našťastie nestala vám. Hrajú: Zuzana Mauréry, Richard Stanke, Ady Hajdu, Kamil Mikulčík,
Lucia Hurajová.

26. 2.
utorok
14.00 h.

Mestské kultúrne stredisko

VANSOVEJ LOMNIČKA
Súťaž žien v umeleckom prednese poézie a prózy - Vansovej Lomnička. Koná sa už 52. krát na počesť spisovateľky
Terézie Vansovej.


