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Názov dílerstva
Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
email • www.xy.sk

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

ROČNÁ ZÁRUKA

SILNÉ PRÍBEHY NA DOSAH.
Výnimočná jesenná ponuka.

www.kia.sk

Marek Hamšík sa z neznámeho chlapca vypracoval na oceňovaného hráča svetového futbalu. 
Rovnako tak spoločnosť Kia je dnes vďaka tvrdej práci a výnimočnej kvalite rešpektovaným 
lídrom v automobilovom priemysle. Spája nás silný príbeh a aj preto sa Marek Hamšík stal 
ambasádorom značky Kia na Slovensku. 
Získajte dokonalé SUV Kia Sportage teraz v limitovanej jesennej ponuke už od 18 490 € 
so zimnými pneumatikami zadarmo. Pri výmene vášho starého auta získate aj dodatočný 
výkupný bonus až 1 000 €.

Kombinovaná spotreba paliva: 6,0 – 9,0 l/100 km, emisie CO2: 157 – 204 g/km /WLTP. *Záruka 7 rokov/150.000 km. Obrázok je ilustračný.

SUV Kia Sportage - silné príbehy na dosah. 

ZIMNÉ
PNEUMATIKY
ZADARMO

TERAZ UŽ OD

18 490€
VÝKUPNÝ BONUS AŽ

1000€

PF18002

PF18001
PF19009

kia@motor-car-poprad.sk
www.motor-car-poprad.sk

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

AMBULANCIA PRE DETI
A DORAST

MUDr. Peter Ondo-Eštok,
Garbiarska 19, Kežmarok

ZDRAVIE PRE VAŠE DIEŤA
A SPOKOJNOSŤ PRE VÁS

Ponúkam: nepretržitý telefonický kontakt,
individuálny prístup, kvalitnú starostlivosť,

ordinačné hodiny vždy v popoludňajších hodinách 
13:00-16:30, dva dni v týždni aj dopoludnia

od 7:00-9:00- odbery krvi. Prijímame do starostlivosti 
deti a dorast od 0-28 rokov.

Kontakt: Garbiarska 19
06001 Kežmarok /NC Severka/

Tel.: 0903691188
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Čas zamyslieť sa nad
svojím životom

Známy americký so-
ciológ a  filozof Erich From 
povedal, že najkrajšie mo-
menty v  živote nezachytíš 
na fotografiách. Najkrajšie 
momenty svojho života sú 
zachytené v  tvojom vnútri, 
v  tvojom srdci. Fotografia 
nám síce pomáha sprí-

tomniť si určité okamihy života, ktoré sme prežili, no 
napriek modernej technike chvíle plné lásky, radosti, 
pokoja a  iných emócií, zostávajú uložené v  našich 
spomienkach.

V  tento jesenný čas nielen naše spomienky ale 
aj kroky smerujú na cintoríny k  našim zosnulým. 
Pravdepodobne tie najkrajšie momenty nemáme 
zachytené na fotografiách, pretože sa v  živote obja-
vujú nečakane, spontánne, ale uchovávame si ich vo 
svojich mysliach. Neraz v tichu samoty pri spomienke 
nám vypadne i slza a vzápätí vyslovujeme Bohu slová 
vďaky za ich život a požehnanie, ktoré sme mohli skrze 
nich prijať.

Je to práve Pamiatka zosnulých, ktorá vedie naše 
kroky na cintoríny. Osobne nemám rád tento deň, no 
nie však preto, že by som nemal na koho spomínať ale 
kvôli tomu, ako nechápeme podstatu tohto spomien-
kového dňa, ktorú pekne vyjadruje jedno latinské 
príslovie: Memento mori! Pamätaj, že zomrieš! Alebo: 
Memento mortis! Pamätaj na smrť!

Pamiatka zosnulých tu nie je len preto, aby sme 
spomínali. Ona nám pripomína, že jedného dňa aj my 
touto cestou pôjdeme. Človek sa smrti nevyhne. No 
však pohľad na smrť nemusí byť pre nás skľučujúci. Ak 
vo svojom živote žijeme vierou v Ježiša Krista, Božieho 
Syna, tak z Jeho úst jasne počujeme: „Ja som vzkrie-
senie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 
Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu 
(J 11,25.26)? Tá Ježišova otázka nie je nezmyselná. 
Ona nás má zastaviť, aby sme rozmýšľali nad svojím 
životom, ako ho žijeme vo vzťahu ku Kristovi, k  svo-
jím blížnym, spolupracovníkom, či vo vzťahu k svojím 
najbližším. Prečo o tom hovorím? Pretože ovocie vie-
ry v Ježiša Krista sa má dokazovať v našom živote vo 
vzťahu k  blížnym kým žijeme. Práve teraz je ten čas, 
kedy máme ľuďom prinášať vence pomoci, kytice lás-
kavých slov, milého pohľadu, či kus svojho času.

Tým, samozrejme, nechcem povedať, že by sme 
nemali prejavovať úctu tým, na ktorých si spomína-
me. No, žiaľ, že z Pamiatky zosnulých sme urobili akýsi 
gýčový hrobový kult, ktorý vychádza z hlbokého ne-
pochopenia smrti a ku tomu všetkému nám to spôso-
buje aj ekologický problém. Tie tony umelých vencov, 
ktoré prinášame na hroby našich zosnulých sú dôka-
zom nášho nerozumného správania sa voči Božiemu 
stvoreniu, za ktoré sme zodpovední. Umelé vence tú 
ťažko spracovateľným ekologickým odpadom, kto-
rý zaťažuje našu zem. Závidím severským krajinám 
ako je Švédsko a  Fínsko, kde hroby vyzerajú úplne 
inak. Každý má rovnaký náhrobok, v čom je ukrytá aj 
krásna symbolika, že všetci sme si rovní pred Bohom 
a  keď si rodina spomenie na zosnulého, tak prinesie 
na hrob živú kyticu, jeden kvet, jednu ružu, ktorá je 
biologickým odpadom. Aj v  tomto smere by sme sa 
mali zamyslieť nad sebou, pretože i  táto skutočnosť 
vypovedá jednak o nepochopení podstaty smrti, ako 
aj o nerozumnom sa správaní voči Božiemu stvoreniu, 
ktoré máme chrániť a nie devastovať. Skúsme zabojo-
vať ako kresťania ale i ako Kežmarčania o to, aby sku-
točne o  nás mohlo platiť, že sme Enviromesto 2019, 
ale zároveň, aby sme si aj uvedomovali, v čom spočíva 
podstata smrti a Pamiatky zosnulých.

 Roman Porubän, evanjelický farár v Kežmarku

Kežmarok je prvým z  miest, ktoré v  roku 
2016 navrhli akčný plán rozvoja okresu. Cie-
ľom dokumentu, v  ktorom pre okres jeho 
tvorcovia žiadali 55,9 miliónov eur z  viace-
rých zdrojov, bolo zníženie nezamestnanosti 
z  23,44 na plánovaných 17,42 percent. Sku-
točná miera evidovanej nezamestnanosti 
oproti plánu je v súčasnosti však ešte nižšia. 

 „S veľkým potešením musím konštatovať, 
že množstvo novovytvorených pracovných 
miest ďaleko prevyšuje naše pôvodné plány. 
Vtedy sme si mysleli, že sú to odvážne plány, 
keď sme chceli viac ako 2-tisíc nových pra-
covných miest. K dnešnému dňu ich už je viac 
ako 3-tisíc a ďalšie pracovné miesta vzniknú,“ 

skonštatoval premiér vlády Peter Pellegrini. 
Avizovaná nezamestnanosť k 30. septembru 
tohto roka je 14,4 percent.

Presne pred rokom vláda schválila finanč-
nú pomoc okresu v objeme 1,5 milióna eur. 
Teraz, počas 179. rokovania vláda rozdelila 
ďalší balíček v objeme 1,295 milióna eur na 
podporu kežmarského regiónu. Mestu Kež-
marok bude poskytnutá dotácia 450-tisíc na 
dofinancovanie plánovanej výstavby Centra 
integrovanej zdravotnej starostlivosti. 

 „Chcem poďakovať vláde za podporu 
v  rámci dobudovania polikliniky, pretože 
sme si dali zámer, že toto obdobie sa chce-
me venovať zdraviu obyvateľstva. Chceme 
vybudovať jeden priestor, kde keď niekto 

vojde, tak bude vyšetrený komplexne,“ 
uviedol primátor Ján Ferenčák. V Centre má 
vzniknúť približne 25 moderne vybavených 
ambulancií. 

Vláda poskytne ďalších 8-tisíc eur rím-
skokatolíckej cirkvi na rekonštrukciu organu 
v  Bazilike sv. Kríža, dotáciu 5-tisíc eur do-
stane aj cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na 
rekonštrukciu fasády kostola v  obci Ľubica 
a Jednota dôchodcov na Slovensku so síd-
lom Kežmarok ďalších 2-tisíc eur na organi-
zovanie športových a  kultúrnych podujatí. 
Podporu získal kežmarský hokej pre na pre-
nájom ľadovej plochy. Oba kluby, Hokejový 
klub mládeže aj Mestský hokejový klub Kež-

marok, dostanú po 6-tisíc eur. Na podporu 
folklóru v  meste vyčlenila vláda 3-tisíc eur, 
8-tisíc pôjde na rekonštrukciu terasy pri špe-
ciálnej materskej škole a  okrúhlych 100-ti-
síc poputuje pre Strednú odbornú školu na 
modernizáciu kuchyne. Vybavenie interiéru 
v  Gréckokatolíckom chráme v  Kežmarku 
bude podporené sumou 3-tisíc eur. 

Okrem mesta Kežmarok vláda podporí 
napríklad obec Červený Kláštor sumou 20-ti-
síc eur, mestu Spišská Belá čiastočne zafinan-
cuje dobudovanie hokejovo – hokejbalovej 
haly vo výške 180-tisíc eur a  obec Vlková 
zrekonštruuje chodníky a  cesty a  vybuduje 
detské ihrisko za 50-tisíc. Pridelené financie 

Vláda podporí výstavbu novej
polikliniky a okolité obce

Do Kežmarku 23. októbra už po tretíkrát zavítala vláda Slovenskej 
republiky. Pre okres Kežmarok prerozdelila 1,295 milióna eur.

Do Kežmarku už po tretíkrát zavítala vláda Slovenskej republiky.  Foto: Ľuboš Bilačič

 pokračovanie na str.5
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	Dobrovoľníci sadili v  Západných Tatrách počas prvého 
októbrového víkendu nové stromčeky. „Zasadenie lesa predstavu-
je dlhodobé zmýšľanie, ktoré by sme mali uplatňovať aj v podnika-
teľskej oblasti. Príroda je pre nás inšpiráciou, ako robiť veci lepšie 
a  dlhodobo. Preto ju chceme chrániť,“ priblížil filozofický rozmer 
podujatia Jaroslav Chrapko zo spoločnosti Dedoles, ktorá je inici-
átorom aktivity. Cieľom podujatia bolo vysadiť až 40  tisíc strom-
čekov. Zdroj: dobrenoviny.sk

	Akciová spoločnosť HOREZZA, ktorá patrí pod Minis-
terstvo obrany SR, opätovne otvorí prevádzku Nová Polianka. Jej 
rekonštrukcia a obnova sa začne už v priebehu tohto roka. V roku 
2020 by už zariadenie malo slúžiť pre potreby ozbrojených síl, ale 
aj civilnú verejnosť ako klimatické kúpele. Zariadenie bude po no-
vom disponovať kapacitou 141 lôžok a v rámci podpory zamestna-
nosti v regióne vytvorí približne 50 nových pracovných miest.
 Zdroj: spis.korzar.sme.sk

	Pred kežmarskými kasárňami na Michalskej ulici sa 
v  pondelok 30. septembra dopoludnia stala tragická dopravná 
nehoda. Kamión zrazil cyklistu, ten po prevoze do popradskej ne-
mocnice zomrel. Ako informoval prešovský policajný hovorca Igor 
Pavlík, k nehode došlo za doposiaľ neobjasnených okolností. Dy-
chová skúška u vodiča nákladného auta bola s negatívnym výsled-
kom.
 Zdroj: spis.korzar.sme.sk

	Tatry i  Pieniny majú za sebou veľké upratovanie, dob-
rovoľníkom sa v rámci 41. ročníka akcie Čisté hory, ktorej organi-
zátorom sú Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP), 
podarilo vyzbierať dokopy takmer 900 kilogramov odpadu. „Vo 
vreciach aj tentoraz končili najmä obaly od potravín, plastové 
a sklenené fľaše, našli sa však aj pneumatiky, železný šrot, plechy či 
stavebný odpad,“ informovala Martina Petránová zo ŠL TANAP-u.
 Zdroj: ŠL TANAP-u

	Počas októbra bola na diaľničnom úseku pod Tatrami 
zvýšená najvyššia dovolená rýchlosť na 140 kilometrov za hodinu. 
Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti cieľom tohto testovania je 
monitorovať a analyzovať vývoj dopravnej nehodovosti, socioeko-
nomický aspekt či časovú úsporu. „Úsek D1 Poprad východ – Be-
harovce bol na skúšobnú prevádzku vybraný práve preto, že ide 
o  jeden z najnovších úsekov, ktorý spĺňa najvyššie bezpečnostné 
štandardy,“ poznamenala polícia. O  tom, či bude možné po nie-
ktorých úsekoch našich diaľnic jazdiť v budúcnosti rýchlosťou 140 
kilometrov za hodinu, bude možné uvažovať až po dôkladnom 
preskúmaní správania sa vodičov a  odbornej diskusii s  políciou,“ 
uviedla ešte v  septembri hovorkyňa ministerstva dopravy a  vý-
stavby Karolína Ducká.
 Zdroj: poprad.dnes24.sk

	Minister dopravy a  výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) 
podpísal novelu vyhlášky o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. 
Touto novelou sa v rámci povinnej výbavy vozidiel mení doba ex-
spirácie lekárničiek tak, aby mohli byť vo vozidlách aj po dátume 
spotreby. Doba platnosti na autolekárničkách sa už teda nebude 
kontrolovať ani v  rámci pravidelnej technickej kontroly vozidla. 
Obsahu lekárničky sa zmena vyhlášky nedotkla a jej povinnou sú-

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Riaditeľka hotela Hviezdoslav Sylvia Holopová si prevzala v Aténach špeciálne 
ocenenie Signum Virtutis, Seal of Excellence (Pečať dokonalosti) za rok 2019, 
udeľované v rámci Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, v ka-
tegórii historické boutique hotely.  - lp -

Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák a Milan Kušnirák, poverený ria-
dením kežmarskej mestskej polície, prevzali nový defibrilátor. Mestu ho 
venovalo Centrum sociálnych služieb Pod lesom 6. Odovzdala ho jeho 
riaditeľka Daniela Pichnarčíková. Defibrilátor bude mobilný a  umiest-
nený v aute mestskej polície. - lp -

Kežmarská televízia opäť zožala úspech. Tentokrát vďaka novému dokumen-
tu, ktorý už onedlho budete môcť uzrieť aj v kine Iskra. Portrét Dariny Nevickej 
rod. Benickej získal na celoslovenskej prehliadke lokálnych televízií v Prievidzi 
Hlavnú cenu Literárneho fondu. - bo –
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Pred niekoľkými rokmi za-
žívali centrá voľného času na 
Slovensku ťažké časy, no podľa 
ministerky školstva, vedy, výsku-
mu a  športu Martiny Lubyovej 
majú v  súčasnosti centrá pevné 
miesto v sieti škôl.

„CVČ sa môžu zapájať aj do 
globálneho diania mimo vyu-
čovacieho procesu. V  Kežmarku 
sme predstavili mládežníckych 
delegátov Slovenskej republiky 
pri OSN, aby sme mládeži z Kež-
marku, Popradu a z ďalších oko-
litých miest umožnili stretnúť 
sa s  nimi, aby sa dozvedeli, ako 
sa zapájať do práce globálnych 
štruktúr, ako sa možno zúčast-
niť valného zhromaždenia OSN 
v mene slovenskej mládeže,“ po-
vedala ministerka.

Ako dodala, funkcia mládež-
níckeho delegáta je putovná 
a trvá vždy rok. Uchádzať sa o ňu 
môže každý mládežník z celého 
Slovenska. Bývalý delegát bol 
z Košíc, súčasná delegátka Petra 
Pauerová je z  Nitry a  päť rokov 

študovala na strednej škole v Po-
prade.

Ivan Hromada, riaditeľ od-
boru mládeže ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a  špor-
tu a  prezident Európskeho ria-
diaceho výboru pre mládež pri 
Rade Európy taktiež oceňuje 
prácu CVČ, pričom dodal, že nie-
ktoré centrá, aj to kežmarské, idú 
nad rámec svojho poslania a ve-
nujú sa aj mládeži nad 15 rokov.

„Jednou z  týchto aktivít sú 
aj mládežnícke parlamenty. 
Mnohé z  nich využívajú mož-
nosti, ktoré im dáva Európska 
únia. Zapájajú sa do programu 
Erasmus+, vymieňajú si dobro-
voľníkov. To vytvára ďalšie hod-
noty nielen pre centrá voľného 
času, ale aj pre samotné mestá. 
Väčšina mladých ľudí o  Erasme 
už počula. Vedia, že môžu ísť na 
mládežnícku výmenu do Poľska, 
Gruzínska či Španielska,“ pove-
dal Hromada.

Okrem toho uviedol, že zme-
na zákona o  podpore s  mlá-

dežou prinesie pozitíva aj pre 
centrá voľného času. V  rámci 
projektov sa výška spoluúčas-
ti zníži z  20 na 10  % z  celkovej 
sumy a, navyše, do tejto spolu-
účasti bude možné započítať 
aj cenu dobrovoľníckej práce. 
Ďalej by mali mestá vypracovať 
koncepciu práce s  mládežou 
a  chceli by sme, aby v  obciach 
a  mestách existovali aj koordi-
nátori práce s mládežou.

Do projektu Erasmus+ sa 
podarilo zapojiť aj kežmarské-
mu CVČ. „Mladí ľudia dostávajú 
šancu prezentovať sa navonok 
a  uplatniť svoje nápady a  krea-

tivitu. Získavajú rôzne zručnos-
ti, čo je pre nich veľmi prínos-
né. Podarilo sa nám zapojiť do 
programu Erasmus+, v  ktorom 
budeme spolupracovať s  cen-
trom voľného času z  Českej re-
publiky,“ povedala.

CVČ v  Kežmarku je členom 
Asociácie CVČ a  kvôli neľahkej 
situácii apelujú spolu s  ďalšími 
centrami na zmenu financova-
nia. „Na druhej strane, mesto 
Kežmarok nás podporuje a  aj 
vďaka nemu máme financie na 
naše základné aktivity,“ uzavrela 
Lindemannová.

 Lorant Paugsch

spravodajstvo

budú Kežmarku a ďalším obciam 
v  okrese poskytnuté do 30. no-
vembra.

Ani po roku sa v  otázke ob-
chvatu veľa nezmenilo. Úlohou 
vlády do 30. júna bolo pokračo-
vanie prípravy obchvatu okolo 
Kežmarku a odovzdanie finálnej 
verzie štúdie realizovateľnosti. 
Žiaľ, tento náhradný termín na 
splnenie úlohy nebol zo strany 
dodržaný. Minister dopravy Ar-
pád Ersék povedal, že „obchvat 
je rozdelený na dve časti z  toho 
dôvodu, aby to bolo možné rých-
lejšie budovať. Prvá etapa ide na 
štvorpruh, druhá etapa obchvat 
Kežmarku na dvojpruh. Potre-
bujeme územné rozhodnutie, 
potrebujeme štúdium realizo-
vateľnosti a keď to všetko bude, 
myslím, že nič tomu nebráni. 

Presný termín vám neviem po-
vedať, lebo ani pri jednej diaľnici 
si neodhadnem povedať, kedy 
ju začnú. Jednoducho, tento 
proces je nastavený tak, aby bol 
rýchlejší, preto je rozdelený na 
dve časti.“ Primátor Ferenčák po-
čas tlačovej konferencie k  téme 
obchvatu dodal, že štúdia reali-
zovateľnosti podľa ministerstva 
dopravy má byť pripravená do 
konca novembra.

Pred miestom rokovania v 
Strednej odbornej škole na Gar-
biarskej ulici na premiéra Pelleg-
riniho čakali reštituenti bývalého 
vojenského obvodu Javorina 
a petičný výbor, ktorý žiadal o po-
moc pri riešení katastrálneho 
sporu medzi mestom Kežmarok 
a obcou Ľubica. Obom výborom 
premiér Pellegrini prisľúbil, že sa 
veciam bude venovať. 

„Došlo k navýšeniu pracov-
níkov na príslušnom úrade, 
ktorý sa venuje vyslovene tejto 
agende. Vláda navýšila finančné 
prostriedky pre tento úrad, ale 
na druhej strane stále musíme 
konštatovať, že ten progres nie je 
taký, ako by si samotní vlastníci 
želali,“ povedal Peter Pellegrini 
a reštituentov pozval na osobné 
rokovanie do Bratislavy za účasti 
príslušných ministrov.

 „Pán premiér, pomôžte nám, 
aby sme ostali Kežmarčani,“ takto 
žiadali členovia petičného výbo-
ru o pomoc predsedu vlády. „Nie 
som si istý, či v  tomto môže byť 
arbitrom (pozn.: sudcom) vláda. 
V  tomto prípade môžeme čakať 
len na definitívne rozhodnutie 
súdu, ktoré nám povie, či sídlis-
ko Juh sa má vrátiť do Kežmarku 
alebo ostať v  Ľubici. Musím zas 

povedať, že je nezdravé, aby nie-
kde cez stred paneláku, alebo na 
jednom sídlisku, jedni mali trvalý 
pobyt v meste Kežmarok a druhí 
sú zrazu zo susednej obce,“ uvie-
dol premiér Pellegrini a  dodal, 
že tam kde nevedia dohodnúť 
ľudia, nech rozhodnú súdy a pre-
vezmú zodpovednosť za rozhod-
nutie.

Rokovania vlády na SOŠ Gar-
biarska sa okrem šéfa vládneho 
kabinetu zúčastnili podpredse-
da vlády Richard Raši, minister 
dopravy Arpád Ersék, ministerka 
školstva Martina Lubyová, pri-
mátor mesta Ján Ferenčák a ďalší 
Počas rokovania zástupcovia vlá-
dy schválili i finančné zabezpe-
čenie sanácie havarijného stavu 
Spišského hradu.

 
 Zuzana Šlosárová

Mládežníkom z  Kežmarku, Popradu a  okolia predstavila funkciu 
mládežníckeho delegáta Petra Pauerová.

Mládež môže rásť aj vďaka centrám voľného času

Centrum voľného času (CVČ) navštívila ministerka 
a  aj mládežnícki delegáti Slovenskej republiky pri 
OSN. Cieľom bolo inšpirovať mládež k osobnostné-
mu rastu a zapájania sa do aktivít aj mimo krajiny.

dokončenie zo str.3
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časťou zostala aj karta prvej pomoci. Obsah lekárničky musí byť ne-
porušený, vizuálne v poriadku a nesmie byť znečistený alebo inak 
znehodnotený. Lekárnička by mala byť uložená tak, aby na ňu ne-
dopadalo priame slnečné žiarenie.
 Zdroj: ekonomika.sme.sk

	Zimnú údržbu ciest v okresoch Poprad a Kežmarok akti-
vizovala začiatkom októbra Správa a údržba ciest Prešovského sa-
mosprávneho kraja pre oblasť Poprad. Dôvodom boli prognózy po-
časia. „Aj keď zimnú údržbu ciest oficiálne začíname 1. novembra, 
našu činnosť neriadi kalendár, ale príroda. Naši vodiči budú pripra-
vení v denných aj nočných zmenách okamžite reagovať na aktuálny 
vývoj počasia,“ povedal riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla.
 Zdroj: teraz.sk

	Mesto Vysoké Tatry má problém s  medveďmi. Situácia 
v súvislosti s výskytom medveďa hnedého v obývaných a turistami 
navštevovaných oblastiach Vysokých Tatier je veľmi vážna a mesto 
potrebuje pomoc. Kým v  roku 2010 zaznamenali Vysoké Tatry 97 
hlásení výskytu medveďa priamo v meste, v roku 2015 to bolo 248 
hlásení a v tomto roku sa ich počet zatiaľ vyšplhal na vyše 700. Ria-
diteľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko však situá-
ciu nehodnotí ako kritickú.
 Zdroj: TS mesta Vysoké Tatry, sme.sk

	Od budúceho roka si vodiči budú môcť kúpiť diaľničnú 
známku platnú 365 dní. Navrhuje to minister dopravy Árpád Érsek 
(Most-Híd) a  poslankyňa za Most-Híd Irén Sárközy. Nová znám-
ka má byť doplnkom k  dnešnej palete elektronických diaľničných 
známok. Dnes sa predáva desaťdňová za 10 eur, mesačná za 14 eur 
a ročná známka za 50 eur. Ročná známka platí najviac 13 mesiacov, 
pre mnohých menej, podľa toho, kedy si ju kúpia.
 Zdroj: Denník N

	Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruk-
túry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, 
aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opa-
trne, najmä aby sa presvedčili, či môžu cez neho bezpečne prejsť. 
Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou „Stoj, 
daj prednosť v  jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom 
mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, 
aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by 
mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa, 
samozrejme, vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.
 Zdroj: ŽSR

	Do štyroch tatranských plies sa ponorili potápači, aby 
z nich vytiahli neporiadok, ktorý sa pod hladinu dostal predovšet-
kým počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. V rámci 26. roční-
ka akcie Čisté vody spolu s nimi vyčistili tiež zatopený kameňolom 
v popradskej Kvetnici, kde okrem odpadu objavili aj nevybuchnutý 
mínometný granát. Do Štrbského, Popradského, Velického a Nové-
ho Štrbského plesa sa tento rok zanorilo dokopy 75 potápačov, ktorí 
spod hladiny plies na breh dostali dokopy 116,5 kilogramu odpadu. 
Po druhýkrát v histórii podujatia vyčistili aj zatopený kameňolom 
v popradskej Kvetnici, odkiaľ štrnásti potápači vytiahli 212 kilogra-
mov neporiadku. Zdroj: ŠL TANAP-u

V skratke
dokončenie zo str. 4

Zimný štadión bol po 
ôsmich rokoch chátrania sláv-
nostne otvorený 13. októbra 
minulého roku. Vtedy sa prvý 
hokejový zápas na domácom 
ľade odohral ešte bez sedačiek. 
Začiatkom októbra bolo v aré-
ne namontovaných prvých 
dvesto sedačiek, zvyšných pri-

bližne 1 400 pribudlo na konci 
mesiaca.

„Ďalšie dodatočné vybave-
nie sedačkami bude závisieť 
od disponibilných zdrojov, kto-
ré je nutné vyčleniť z rozpočtu 
mesta, prípadne zabezpečiť 
z  externých zdrojov. Termín, 
kedy by mohla pokračovať do-
dávka a  montáž sedačiek na 
plnú kapacitu, mi zatiaľ nie je 
známy,“ povedal riaditeľ Verej-
noprospešných služieb mesta 
Kežmarok Miroslav Škvarek.

Zmluvu na dodávku pod-
písal správca zimného štadió-
nu Verejnoprospešné služby 
mesta Kežmarok s  dodávate-
ľom spoločnosťou Ledekon už 
v auguste v hodnote 119,6 tisíc 
eur s  DPH na 1 629 kusov se-
dačiek s termínom dodania na 
konci októbra.

Na štadión je aktuálne vy-
dané rozhodnutie o  povolení 
predčasného užívania stavby 
do konca roka, ktoré nado-
budlo účinnosť 26. septembra. 
Zimný štadión sa teda môže 
využívať na zápasy pre hokejo-
vé kluby aj športovú verejnosť. 
Verejné korčuľovanie pre ve-
rejnosť bude v  stredy, soboty 
a nedele zatiaľ bez poplatku.

 
 Zuzana Šlosárová,
 Lorant Paugsch

Na zimnom štadióne
pribudli sedačky

Viac než dve tretiny kapacity zimného šta-
dióna už sú vybavené sedačkami. Dokúpenie 
zvyšnej časti, teda približne 700 kusov, bude 
závisieť od disponibilných zdrojov. 

Dňa 17. novembra o  17.00 hod. sa uskutoční 
pred starou knižnicou pietna spomienka na 
udalosti spred 30 rokov
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Kežmarskí poslanci sa vo 
štvrtok, 24. októbra stretli na 
tohtoročnom šiestom mest-
skom zastupiteľstve, v  rámci 
ktorého na nich čakalo 11 bo-
dov. Poslanci v  úvode schvá-
lili zmenu rozpočtu mesta na 
tento rok. Vďaka tomu by mali 
poskytnuté financie pokryť 
technické vybavenie jedální ZŠ 
Dr. D. Fischera, ZŠ Nižná brána 
a ZŠ Grundschule. Okrem toho 
bolo na prestavbu križovatky 
na Juhu vyčlenených 25-tisíc 
eur a na dofinancovanie ZUŠ A. 
Cígera z dôvodu nárastu počtu 
žiakov viac než 112-tisíc eur.

Zastupiteľstvo schválilo 
zapojenie sa mesta do výziev 
na poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku 
v  budúcom roku. Z  programu 
Obnov si svoj dom by chcela 
kežmarská radnica získať viac 
než 381-tisíc eur na komplex-

nú rekonštrukciu Reduty na 
Hlavnom námestí. V  rámci nej 
sa plánuje zrealizovať obnova 
zastrešenia, obnova fasády, 
obnova okien a  dverí, obnova 
vnútorného dvora, ktorý bude 

verejne prístupný a bude slúžiť 
pre účely expozície o národnej 
kultúrnej pamiatke Reduta. 
Spolufinancovanie mesta je vo 
výške o niečo viac než 20-tisíc 
eur.

Z  rovnakého programu by 
mala byť financovaná aj ob-
nova meštianskeho domu Ba-
rónka na Hlavnom námestí 46. 
Išlo by o  dokončenie obnovy 
zastrešenia vrátane výmeny 
strešnej krytiny a  oprava fasá-
dy v  zadnom trakte budovy. 
Výška požadovanej dotácie 
dosahuje takmer 50-tisíc eur, 
spolufinancovanie 2 500 eur.

Posledným projektom, kto-
rý poslanci schválili bola vý-
stavba odstavných zariadení 
pre bicykle v  blízkosti dôleži-
tých bodov cyklistickej dopra-
vy. Požadovaná výška dotácie 
je 76-tisíc eur a  spoluúčasť 
mesta predstavuje 3 813 eur.

Na programe bolo aj rozší-
renie zóny plateného parkova-
nia na ulici Priekopa, prenájmy 
nehnuteľností, objektov a  by-
tov, zmeny uznesení či zriade-
nia vecných bremien.

Najbližšie zasadnutie kež-
marského mestského zastupi-
teľstva sa uskutoční vo štvrtok, 
12. decembra.

 
 Lorant Paugsch

„Po odsúhlasení dočasné-
ho dopravného značenia boli 
vyznačené obchádzkové trasy. 
Ulice Petržalská a  Tvarožnian-
ska boli vylúčené z  dopravy. 
Obchádzková trasa vedie po 
uliciach K. Kuzmányho, Ob-
rancov mieru a  gen.  Štefánika. 
Z  dolného Juhu je smerom na 
Tvarožniansku ulicu postavená 
dočasná komunikácia určená 
výhradne pre osobnú dopravu, 
nie pre nákladné autá,“ povedala 
pre Kežmarskú televíziu Eva Kel-
belová, vedúca oddelenia územ-

ného plánu, životného prostre-
dia a stavebného poriadku.

Ako dodala, oneskorenie za-
čiatku výstavby spôsobilo verej-
né obstarávanie, ktoré prebie-
halo už od februára tohto roku. 
Vzhľadom na blížiacu sa zimu sa 
však dohodlo s dodávateľom, že 
práce na výstavbe urýchlia v ma-
ximálnej možnej miere. Snahou 
tak je ukončiť výstavbu do konca 
novembra.

Zmeny sa dotknú aj mestskej 
hromadnej dopravy. Zastávka 
autobusu pri Tescu je presunu-

tá na zastávku gen.  Štefánika 
a z ulice Petržalská je presunutá 
ku križovatke ulíc Petržalská  – 

Kuzmányho, smerom k  obci Ľu-
bica.

 Lorant Paugsch, KTV, zs

Začala sa výstavba kruhového objazdu

Rekonštrukcia priesečnej križovatky na okruž-
nú by mala byť podľa zmluvy hotová do 90 dní. 
Vodiči musia dovtedy rátať s obmedzeniami.

Na sídlisku Juh začali s rekonštrukciou križovatky.

Mesto Kežmarok sa chce opäť pokúsiť získať finančné prostriedky na 
komplexnú rekonštrukciu Reduty.

Poslanci schválili zmenu rozpočtu či zapojenie
sa do projektov

Mesto Kežmarok bude sa bude chcieť opäť zapojiť do výzvy na získanie 
finančných prostriedkov na komplexnú rekonštrukciu Reduty či Barónky. 
Vybudovať chce aj cyklistickú infraštruktúru.



8

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

11/2019 spravodajstvo

Odborná komisia ocenila 
systémové, kreatívne a  vizio-
nárske riešenia mesta Kežma-
rok v oblasti zvyšovania kvality 
životného prostredia.

Podľa riaditeľa sekcie en-
vironmentalistiky Slovenskej 
agentúry životného prostredia 
Tomáša Orfánusa ohodnotila 
odborná komisia komplexnosť 
realizovaných projektov mesta 
Kežmarok v  jednotlivých sú-
ťažných oblastiach. „Napríklad 
cyklochodník okolo historic-
kého centra mesta Kežmarok, 
ktorého hlavným cieľom je 
podpora nemotorovej dopra-
vy. Pri rozhodovaní zavážila 
i  realizácia protipovodňových 
opatrení na miestnych vod-
ných tokoch a  vypracovanie 
projektu Smart Green City 
Kežmarok, ktorého cieľom 
je využívanie technológií na 
zlepšenie kvality životného 
prostredia pre obyvateľov,“ po-
vedal Orfánus.

Kežmarská samospráva 

zapojila do verejného živo-
ta občanov prostredníctvom 
občianskeho rozpočtu, ktorý 
využili na kvetinové záhony 
pri bytových domoch. Komisia 
hodnotila komplexnosť a  prí-
nos realizovaných projektov 
pre životné prostredie.

„Je to ocenenie našej práce 
a  veľké poďakovanie obča-
nom. Už v roku 2018 sme získa-
li cenu za digitálnu jednotku. 
Boli sme ocenení na Slovensku 
ako mesto, ktoré najviac na-
preduje a  vie byť inšpiráciou 
pre iných. O to viac nás teší, že 

sme teraz získali aj hlavnú cenu 
Enviromesto 2019,“ povedal 
primátor mesta Kežmarok Ján 
Ferenčák.

Ako dodal, mesto sa zame-
riava na pretváranie Kežmarku 
pre život ľudí, ktorí v  ňom bý-
vajú. Aby v  ňom nielen chceli 
bývať, ale aby sa v ňom aj cítili 
príjemne. Mesto má aj víziu, 
kam by sa malo posunúť. Zák-
ladným konceptom je vybudo-
vať moderné a zelené mesto.

„Množstvo opatrení, za 
ktoré sme boli ocenení, sú 
koncepčné a nie je ich vlastne 
ani vidno. Budú mať dopad 
v  ďalších rokoch. Nerobíme 
len opatrenia zo dňa na deň, 
ale pracujeme aj v širšom roz-
sahu rokov a vieme, kde mesto 
chceme posunúť. Táto cena je 
vlastne ocenenie toho, že vie-
me, čo chceme a  vieme, kam 
chceme dospieť. Veľká vďaka 
patrí pracovníkom mestského 
úradu, ľuďom, ktorí sa zapájajú 
do diania mesta, komunitám, 
lebo je to aj ich práca. A prajem 
si, aby sme nezaspali na vavrí-
noch, vyhrnuli si rukávy a  išli 
ďalej,“ uzavrel.

 
 -zs-, -lp-, zdroj: TS SAŽP

Kežmarok je Enviromestom 2019

V súťaži Enviromesto 2019, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného 
prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia, sa Kežma-
rok stal držiteľom hlavnej ceny. 

Mesto Kežmarok sa stalo držiteľom hlavnej ceny v súťaži Enviro-
mesto 2019.

Už po tretíkrát sa zamest-
nanci spoločnosti Hengstler 
zapojili do komunitného dňa 
v meste Kežmarok. Tí sa tento-
raz pustili do maľovania mostov 
a  lávok na uliciach Slavkovská 
pri útulku, Michalská, Bardejov-
ská, ale aj zábradlí, či opravovali 
plot v areáli detského sanatória 
na Záhradnej.

„V teréne máme viac než 270 
zamestnancov vrátane Spišskej 
Belej či Tatranského národné-

ho parku. Sme veľmi radi, že 
okrem skrášľovania verejných 
priestranstiev sme k  nám do 
spoločnosti zavolali aj mobilnú 
transfúznu jednotku a  vďaka 
nej daruje krv približne 30 na-
šich zamestnancov. Zamest-
nanci tento deň hodnotia veľmi 
pozitívne,“ povedal jeden z ko-
nateľov spoločnosti Hengstler 
Branislav Labuda.

„V minulom roku sme spoji-
li náš komunitný deň s  firmou 

Hengstler. Tento rok mesto dalo 
tipy, ktoré miesta by bolo dob-
ré skrášliť. Aktivitu spoločnosti 
Hengstler veľmi vítame. Rád 
by som poukázal na tento na-
sledovaniahodný príklad, aby 
sa zapojili do diania v meste aj 
ďalšie spoločnosti. Radnica zá-
ujemcom, samozrejme, zakúpi 
a  zabezpečí všetok potrebný 
materiál,“ povedal primátor 
mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Ako dodal, do podobných 

aktivít zveľaďovania mesta sa 
môžu zapojiť aj jednotlivci či 
združenia vďaka participatív-
nemu rozpočtu. „Ak niekto má 
k  tomu vzťah a  chce niečo pre 
mesto urobiť, nech príde ku 
nám a  cestu určite nájdeme. 
Vieme kúpiť potrebný materiál, 
akúkoľvek aktivitu radi podpo-
ríme,“ upresnil.

Komunitný deň organizuje 
aj mesto Kežmarok. Počas neho 
pribudli v  meste, napríklad, tr-
valky pri cyklochodníku alebo 
sa od odpadkov čistil lesopark 
Sever. Podľa slov primátora 
mesta Jána Ferenčáka bude 
mesto tieto dni organizovať aj 
naďalej.

 Lorant Paugsch

Darovali krv a skrášlili mesto

Zamestnanci spoločnosti Hengstler počas komunitného dňa zveľaďovali 
niekoľko miest v Kežmarku. Na materiál im prispelo samotné mesto Kež-
marok. Vďaka participatívnemu rozpočtu sa kedykoľvek môžu pridať aj iní 
občania mesta. 
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„Po veľmi dlhom rokovaní sme našli, mys-
lím si, najoptimálnejšie riešenie. V Kežmarku 
máme značný odliv gymnazistov do Popra-
du. Myslím si, že nielen študenti očakávajú. 
aby malo mesto kvalitné a  moderné gym-
názium. To sa nám vďaka investícii podarí. 
Vznikne moderný komplex dvoch škôl 21. 
storočia s novou aulou, učebňami či telocvič-
ňou. Vieme, ako sa bude vyvíjať štruktúra štu-
dentov v Kežmarku a v okrese, preto chceme, 
aby mali kvalitné vzdelávanie. Záleží nám na 
tom,“ uviedol predseda Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) Milan Majerský.

Celá investícia by mala byť vo výške 5,9 
milióna eur, začať by sa malo už na budúci 
rok, ale to ešte nie je isté. „O termíne je ešte 
predčasné hovoriť, keďže nemáme ešte re-
alizačnú projektovú dokumentáciu, pred 
nami je územné a stavebné konanie, verejné 
obstarávanie na dodávateľa stavby. Rekon-
štrukcia a prístavba bude prebiehať za plnej 
prevádzky, preto je ťažké odhadnúť dobu vý-
stavby, to bude riešiť harmonogram stavby,“ 
uviedla hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová.

Vizualizácia prístavby vyvolala pomerne 
veľké ohlasy na sociálnych sieťach. Projekt 
bol podľa predsedu PSK komunikovaný aj 
s  Pamiatkovým úradom Slovenskej republi-
ky, ktorý k nemu nemal žiadne pripomienky.

Ako dodala Jeleňová, na Zastupiteľstve 
PSK v pondelok 21. októbra „bola prezento-
vaná iba štúdia, neschválili sa ešte definitívne 
finančné prostriedky a preto ešte nie je mož-
né povedať, či prezentovaný zámer bude aj 
finálna verzia stavby.“

Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák 
rozhodnutie zastupiteľstva víta, nakoľko už 
niekoľko rokov sústavne upozorňoval na alar-
mujúcu situáciu stredného školstva v meste.

„Stredné školstvo je potrebné riešiť kom-
plexne, vrátane hotelovej akadémie, no 
súčasné vedenie PSK sa nestotožnilo s  pro-
jektom kampusu v  bývalých kasárňach. Na 
druhej strane sa musíme poďakovať vedeniu 
a poslancom PSK, že sa stotožnili s potrebou 
vyriešenia tejto situácie a vyslovili súhlas s in-
vestičným zámerom,“ povedal Ferenčák.

Podľa Jeleňovej bolo dôvodov, prečo ďa-

lej nepokračovať s  plánom umiestniť školy 
v kasárňach „Pre PSK by bol investičný vstup 
do objektu bývalých vojenských kasární naj-
menej vhodným a  najmenej hospodárnym 
riešením umiestnenia vybraných župných 
škôl v  meste Kežmarok. Najzásadnejším 
argumentom je, že PSK má aj bez areálu 
vojenských kasární dostatok vlastného ma-
jetku, ktorý by dokázal vyriešiť problém so 

strednými školami. Ďalším z dôvodov je fakt, 
že tzv. kampus ako študentské mestečko ne-
existuje v  ucelenej architektonickej štúdii. 
Nové vedenie PSK reálne prevzalo od pred-
chádzajúceho vedenia iba architektonickú 
štúdiu využitia troch existujúcich budov bez 
riešenia širších vzťahov,“ povedala hovorky-
ňa.

Hovorkyňu doplnil Milan Majerský: „Pro-
jekt kampusu mal viacero trhlín. Jednou 
z nich bola envirozáťaž, ďalšou boli budovy, 
ktoré neboli v  takej kvalite, akú by sme po-
trebovali. Museli by sme ich zbúrať a postaviť 
nové. To by predražilo celý projekt. Navyše, 
neboli tam telocvične, auly či jedálne. Kom-
plex by sa určite predražil.“

Riešenie nevyhovujúceho stavu školských 
budov v Kežmarku sa týka aj hotelovej aka-

démie (HA). Kraj tu plánuje minimálne záme-
nu, resp. návrat jednej budovy HA do vlast-
níctva PSK a o druhej budove bude ohľadom 
investícií rokovať so súčasným majiteľom  – 
Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania 
(ECAV).

Podľa Majerského bude hotelová akadé-
mia zmodernizovaná tak, aby žiaci a učitelia 
dostali takú kvalitu, akú potrebujú. Zatiaľ 
zostáva v pôvodných priestoroch. Do konca 
tohto volebného obdobia, ktoré zastáva, by 
sme to chcel mať vyriešené.

Jeho slová potvrdil aj Roman Porubän, 
kežmarský evanjelický farár ECAV. Podľa 
neho sa najprv vyrieši situácia s gymnáziom 
a  Školou umeleckého priemyslu a  následne 
sa budú kompetentní zaoberať hotelovou 
akadémiou.

Budúcnosť kasární je stále otvorená. Keď-
že niektoré budovy sú aj vo vlastníctve PSK, 
ten si aktuálne nechal na ne vypracovať sta-
tické a znalecké posudky.

Napriek tomu, že stav škôl je alarmujúci, 
dátum začatia výstavby ešte nie je známy. 
"Čo sa týka termínu začatia ako aj doby vý-
stavby,  je predčasné teraz o tom hovoriť, 
keďže nemáme ešte realizačnú projektovú 
dokumentáciu, pred nami je územné a sta-
vebné konanie, verejné obstarávanie na do-
dávateľa stavby. Rekonštrukcia a prístavba 
bude prebiehať za plnej prevádzky, preto je 
ťažké odhadnúť dobu výstavby, to bude rie-
šiť harmonogram stavby," uzavrela Jeleňová. 
Podľa našich informácií by však mohla byť 
stavba ukončená do dvoch rokov.

 Lorant Paugsch

Krajskí poslanci schválili riešenie pre kežmarské 
stredné školy

Umiestnenie troch stredných škôl v areáli bývalých kasární 
má definitívne červenú. Vedenie Prešovského samospráv-
neho kraja (PSK) pripravilo alternatívne riešenie. Tým je pre-
sunutie Školy umeleckého priemyslu do areálu Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava a výstavba nového objektu.
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V  ankete, ktorú uverejnili noviny PLUS 1 
deň bolo niekoľko možností, ktoré mohli 
respondenti zaškrtnúť. Napríklad túžba ľudí 
po slobode, túžba po západnom spôsobe 
života, medzinárodný vývoj a  úpadok So-
vietskeho zväzu. Statočnosť študentov, diva-
delníkov, a  disidentov, tichá dohoda medzi 
disidentmi a KSČ. No počul som aj iné názo-
ry, že k pádu socialistického zriadenia najviac 
prispeli tí, ktorí rozkrádali spoločenský maje-
tok, na stavbách, družstvách, továrňach, úra-
doch, obchodoch - zlodeji, mankári, lenivci, 
zlá pracovná morálka, nedostatok potravín 
i základných každodenných potrieb.

K pádu prispela aj "bohorovná" právomoc 
komunistických funkcionárov na rôznych 
stupňoch riadenia spoločnosti, ktorí zasa-
hovali do základných občianskych slobôd 
alebo činnosti hospodárstva. Lavína zmien 
v okolitých štátoch sa pohla a Sovietsky zväz 
už bol z medzinárodného hľadiska neschop-
ný zopakovať scenár z  roku 1968. Ktorá zo 
spomenutých možností najviac ovplyvnila 
začiatok revolučných zmien? Vyberte si, ale-
bo domyslite ďalšie.

Zhromaždenia a  demonštrácie v  Prahe, 
Bratislave a  iných mestách odštartovali re-
volučné nálady a postupné zmeny systému 
vyvrcholili generálnym štrajkom v  mestách 
po celej ČSSR, aj v Kežmarku. Možno si šty-

ridsiatnici a  starší budú pamätať zhromaž-
denie občanov na námestí. Zamestnanci 
podnikov, študenti, učitelia i  ďalší občania 
Kežmarku sa zišli, aby vyjadrili podporu zme-
nám v  spoločnosti aj v  našom meste. Kto 
vlastne zorganizoval toto zhromaždenie?

Boli to predovšetkým zamestnanci SOU 
služieb. Chodili pozývať do podnikov a škôl 
v  meste ľudí, aby sa zúčastnili na generál-
nom štrajku a  zhromaždili na námestí. Ako 
tribúna slúžilo lešenie pri múre kina. Ozvuče-
nie sme si požičali z SOU služieb a na presné 
poludnie bolo treba zhromaždeným obča-
nom niečo povedať o význame a cieli zmien. 
Priznám sa, že sme nemali pripravený presný 
scenár priebehu tohto štrajku. Predpokla-
dali sme, že dáme slovo každému, kto bude 
chcieť a  mať čo povedať. Niekto ale musel 
začať.

Stáli sme pod tribúnou a pozerali na seba, 
kto z  nás sa odváži. Prišiel som k  rebríku, 
pozrel na ostatných a začal stúpať hore. Na 
prvej plošine lešenia stáli predseda MNV Šíp-
ka a predseda národného frontu Zadžora.

Keď som z hornej plošiny videl to množ-
stvo ľudí, trochu sa mi roztriasli kolená, 
ale keď mi Jaro podal mikrofón, uvedomil 
som si, že aj bez papiera mám čo povedať. 
Všetkým som poďakoval, že prišli podporiť 
zmeny, ktoré sa začali v  Prahe a  Bratislave, 

ale zmeny v Kežmarku musíme urobiť sami. 
Zhromaždených som oboznámil s  progra-
mom VPN.

Najdôležitejšie boli zmeny 4. článku ústa-
vy o  vedúcej úlohe KSČ, pluralita názorov 
a  príprava slobodných volieb. Potom som 
vyzval tých, ktorí chcú niečo povedať, aby 
prišli na tribúnu. Rečníci sa striedali a hovorili 
najmä o svojich zlých skúsenostiach a zážit-
koch z obdobia socializmu. Spomínam si tiež 
na vystúpenia pánov Čekovského a  Adam-
čiaka. Vystúpil aj jeden novinár.

Po dvoch hodinách sme zhromaždenie 
ukončili. Kolegovia balili ozvučenie a  aj ja 
som sa vybral na radnicu dohodnúť dátum 
a  miesto stretnutia pri okrúhlom stole, kde 
sa mali dohodnúť kroky pri postupnej zme-
ne vo vedení mesta.

Keď sme sa vrátili na internát školy, ča-
kalo nás jedno prekvapenie. V spoločenskej 
miestnosti sa zišli "prekabátení" komunisti 
a založili Občianske fórum. Bolo to ich prvé 
a, myslím, aj posledné stretnutie, lebo viac 
o nich nebolo počuť. Z organizátorov zhro-
maždenia sa postupne sformovalo vedenie 
VPN, ku ktorému sme sa prihlásili. To začalo 
uskutočňovať avizované zmeny v mestskom 
zastupiteľstve a  vedení mesta. O  tomto sa 
dočítate v nasledujúcom čísle novín Kežma-
rok. Peter Petras

Kežmarská Nežná...

17. novembra si pripomenieme 30. výročie tzv. Nežnej revolúcie, kto-
rá priniesla zmenu politického a ekonomického systému v Českoslo-
vensku a neskôr aj vznik samostatnej Slovenskej republiky. Čo viedlo 
ku zmene, ktorá radikálne ovplyvnila životy občanov našej vlasti? 

Vladimír Zentko pochádza zo Štôle a momen-
tálne je už aktívnym dôchodcom. Ako dieťa pri-
voňal ku maľovaniu vďaka akademickému malia-
rovi Jozefovi Olexovi. Ten ho brával do blízkych 
Tatier. Olexa maľoval veľké obrazy, Zentko malé. 
K umeniu mal blízko, absolvoval aj ľudovú školu 
umenia, ale rodičia z neho chceli mať inžiniera.

„A tak sa aj stalo. No pred odchodom do dô-
chodku som začal šetriť a  na výstave je vidieť 
výsledok mojej osemročnej práce, výber 31 naj-
lepších obrazov. Od začiatku som sa zameriaval 

na olejomaľbu. Na výstave je aj niekoľko obrazov 
s  kežmarskou tematikou. Bolo pre mňa výzvou 
namaľovať niektoré kežmarské objekty, naprí-
klad hrad,“ povedal Zentko.

Ten nechodí každý obraz maľovať do te-
rénu, ale inšpiruje sa knihami, fotografiami či 
prechádzkami. „Nie je to ľahké. Musím do seba 
nabrať atmosféru daného miesta i  času. Taktiež 
nemôžem, napríklad, maľovať v  auguste zimu,“ 
uviedol.

Podľa Zentka je obraz dobrý vtedy, ak sa na 

ňom ustáli oko pozorovateľa. „Oko pozorovateľa 
sleduje línie na obraze. Maľbou však chcem do-
cieliť to, aby sa oko pozorovateľa ustálilo. Vtedy 
môže pozorovateľ vnímať krásu a  pokoj, ktorý 
obraz vyvoláva. Tatry majú krásy dosť, takže 
mám výhodu, že žiadnu už vymýšľať nemusím,“ 
dodal Zentko, pre ktorého je maľovanie počas 
dôchodku veľkým koníčkom.

 Lorant Paugsch

Namaľovať kežmarský hrad bolo výzvou

V mestskej výstavnej sieni vystavoval svoje obrazy Vladimír 
Zentko. Na výstave pod názvom Tatranské obrazy sa však 
objavili aj kežmarské zákutia.

Vladimír Zentko

Peter Petras
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,Našou snahou je budovať 
nemocnicu rodinného typu, 
v  príjemnom a  bezpečnom 
prostredí poskytovať kvalitnú 
zdravotnú a  ošetrovateľskú sta-
rostlivosť s cieľom dosiahnuť ma-
ximálnu spokojnosť pacientov 
pri efektívnom využívaní zdrojov. 

Jedným z nástrojov na dosiahnu-
tie vytýčených cieľov je aj udr-
žiavanie systému manažérstva 
kvality s  víziou pružne reagovať 
na rozvoj medicíny a moderných 
liečebných metód pri poskyto-
vaní zdravotnej starostlivosti pre 
potreby širšieho regiónu“, uvie-

dol riaditeľ nemocnice Ing. Viktor 
Halíř.

Cieľom budovania systému 
kvality je aj dosiahnutie väčšej 
transparentnosti a  efektívnosti 
v  prevádzkových činnostiach 
a  účelné využívanie ľudských, 
materiálno-technických a finanč-

ných zdrojov. Systém kvality sa 
predovšetkým udržuje v záujme 
bezpečnosti a  spokojnosti pa-
cienta a  právnej ochrany zdra-
votníckych pracovníkov, ale musí 
tiež preukázať spôsobilosť plniť 
požiadavky pacientov a  zainte-
resovaných strán. Preto vedenie 
nemocnice zaväzuje všetkých 
svojich zamestnancov k dodržia-
vaniu zásad zabezpečenia kvali-
ty definovaných v  tzv.  Príručke 
kvality, Cieľoch kvality, v  legisla-
tívnych predpisoch, v organizač-
ných smerniciach, v štandardoch 
a  v  iných vnútorných riadiacich 
dokumentoch.

,Pre pacientov, zdravotné 
poisťovne, zamestnancov a  ob-
chodných partnerov je certifikát 
kvality dôkazom, že Nemocnica 
Dr.  Vojtecha Alexandra v  Kež-
marku, je schopná dlhodobo 
poskytovať kvalitnú a  bezpečnú 
zdravotnú starostlivosť a  služ-
by súvisiace s  poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti spĺňa-
júce náročné kritériá celosve-
tovo uznávaného štandardu 
ISO 9001:2015“, dodal Halíř.

Nemocnica v  Kežmarku je 
od roku 2018 súčasťou siete ne-
mocníc spoločnosti AGEL SK, 
v  súčasnosti poskytuje liečeb-
no  – preventívnu starostlivosť 
pre spádovú oblasť s vyše 73 000 
obyvateľmi.

 Janka Bartková,
 manažér kvality Nemocnice 

 Dr. Vojtecha Alexandra 
 v Kežmarku, n. o.

spravodajstvo

Na podporu infraštruktúry 
cestovného ruchu a  obno-
vy kultúrnych pamiatok bolo 
počas druhého kola dotačnej 
schémy celkovo alokovaných 

1,5 milióna eur a na dofinanco-
vanie už schválených projektov 
z  Európskych štrukturálnych 
a  investičných fondov v  roz-
počte PSK vyčlenili 162 tisíc eur. 

Ďalšie zdroje vo výške 879 tisíc 
eur boli určené na podporu vý-
stavby a rekonštrukcie športo-
vísk v Prešovskom kraji. Penia-
ze z týchto balíkov poputujú aj 

do Kežmarku. 166  tisíc pôjde 
na dostavbu a  rekonštrukciu 
zimného štadióna a a obnovou 
prejde aj zvonica pri bazilike. 
Komplexná rekonštrukcia tejto 
národnej kultúrnej pamiatky 
a  Kostolnom námestí dosta-
ne finančnú pomoc vo výške 
152 tisíc eur.

 
 Zuzana Šlosárová

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja
odsúhlasili finančnú podporu pre mesto Kežmarok

Počas 16. zasadnutia zastupiteľstva PSK, konaného 21. októbra v  Prešove, 
poslanci kraja rozhodli o rozdelení dotácii. V druhom kole programu Výzva pre 
región pre rok 2019 podporili 46 projektov v hodnote viac ako 2,5 milióna eur.

Kežmarská nemocnica obhájila certifikát kvality

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člena skupiny AGEL SK, 
úspešne obhájila certifikát kvality pre poskytovanie zdravotnej starost-
livosti podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Audit certifikačnou spo-
ločnosťou Det Norske Veritas GL sa uskutočnil 10. a  11. októbra 2019. 
Nemocnica je držiteľom certifikátu od roku 2007 a každoročne ho ob-
hajuje bez jedinej nezhody s požiadavkami tejto medzinárodnej normy.
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Letná turistická sezóna bola aj 
v  tomto roku pre pracovníkov Mú-
zea v  Kežmarku opäť náročná, ale, 
na druhej strane, aj veľmi úspešná. 
„Posledná informácia, ktorú mám, 
je tá, že k  nám zavítalo 44  tisíc 
návštevníkov. K  nim ešte musíme 
pripočítať tých, ktorí boli na podu-
jatiach na nádvorí hradu. V  porov-
naní s minulým rokom máme vyššiu 
návštevnosť približne o 12 percent,“ 
zhodnotila návštevnosť riaditeľka 
Erika Cintulová.

Pracovníci múzea počas roka 
pripravili zatiaľ 31 podujatí, v  čom 
sú započítané aj akcie pripravené 
v  spolupráci s  ďalším organizáto-
rom, a  taktiež tvorivé dielne, vyu-
čovacie hodiny, prednášky, výstavy, 
odborné konferencie, divadlá, pre-
mietania na nádvorí hradu či kon-
certy. Kežmarské múzeum je podľa 
Cintulovej z  mála múzeí v  širokom 
okolí, ktoré vykazuje takúto aktivitu.

„Najviac navštevované boli jed-
noznačne rozprávky na hrade, Kr-
vavé dejiny, koncerty, premietanie 

filmov na nádvorí hradu, ktorých 
hlavným organizátorom bolo Mest-
ské kultúrne stredisko, či naša vý-
stavná činnosť. Letnú sezónu spes-
trili vystúpenia sokoliarov a  taktiež 
v  lete sme vydali druhú 0-eurovú 
bankovku s  vyobrazením Imricha 
Thökölyho, ktorá bude aj posled-
nou,“ povedala Cintulová.

Ako dodala, popri všetkých 
podujatiach uniká najdôležitejšie 
poslanie múzeí. Tie tu sú ako zbier-
kotvorné pamäťové inštitúcie, ktoré 
by sa mali zameriavať na získavanie 
zbierok, publikovanie, výstavnú čin-
nosť.

„Podarilo sa nám pripraviť novú 
exteriérovú výstavu na nádvorí hra-
du. Návštevníkom, ktorí budú čakať 
na prehliadku hradu sme sa novými 
12 panelmi umiestnenými na dreve-
ných stánkoch snažili priblížiť his-
tóriu hradu a  Kežmarku. Do konca 
roka nás čaká ešte jedna výstava  – 
75 slobodných rokov okresov Kež-
marok a Poprad, ktorú doplníme na-
šimi exponátmi,“ uviedla riaditeľka.

Podľa nej sa však počas sezóny 
vyskytli aj negatíva. Pred sezónou 
bol posilnený lektorský kolektív. 
Jeho členovia musia ovládať od-
borný výklad, či komunikovať s náv-
števníkmi aj v  cudzích jazykoch. 
K dispozícii sú dokonca aj sprievod-
covia v textovej podobe.

„Návštevníkom sa snažíme vy-
chádzať v ústrety, ale stretávame sa 
s  tým, že nerešpektujú pokyny lek-
torov, sú drzí, arogantní. Je to ťažké, 
pretože ak príde rodina s  malými 
deťmi, dotýkajú sa exponátov, sú 
hluční. Lektorka má iné povinnosti, 
než ich vychovávať. Turisti očakáva-
jú nerušenú prehliadku hradu, no 
rodičia týchto detí to často nereš-
pektujú, dochádza k  nepríjemným 
situáciám, návštevníci sú na lekto-
rov nahnevaní, že situáciu nezvládli, 
no lektorka nemôže robiť výchov-
ného poradcu pre malé deti. Ide 
však aj o  staršie deti, ktoré, ako sa 
dnes hovorí, sú hyperaktívne,“ po-
sťažovala sa Cintulová.

Tá však napriek tomu nestráca 

elán a už pred budúcou letnou se-
zónou je v pláne otvoriť nové lapi-
dárium. Jeho príprava sa predĺžila, 
nakoľko na každý exponát bol vy-
robený jedinečný inštalačný prvok.

Z formálnej stránky zatiaľ prešiel 
nový spoločný projekt kežmarské-
ho múzea s  družobným múzeom 
v meste Limanova. Vďaka nemu by 
sa mala uskutočniť reinštalácia rad-
ničnej expozície.

„V  budúcnosti chceme rekon-
štruovať aj hradnú pivnicu. Išlo by 
o veľký projekt. Priestor potrebuje-
me sfunkčniť a dať mu zmysluplné 
využitie,“ uzavrela riaditeľka múzea 
Erika Cintulová.

 
 Lorant Paugsch

Kežmarské múzeum navštevuje čoraz viac turistov

V  súvislosti s  nárastom počtu návštevníkov hradu sa objavujú aj nové negatíva. 
Pred budúcou turistickou sezónou pribudne lapidárium.

Meštiansky dom na Hlavnom 
námestí 55 rekonštruovalo kežmar-
ské múzeum už niekoľkokrát cez 
dotačný systém ministerstva kul-
túry. Vždy išlo však len o  čiastočnú 
výmenu strešnej krytiny v závislosti 
od poskytnutých finančných pro-
striedkov.

„Teraz nám pomohol náš zria-
ďovateľ, Prešovský samosprávny 
kraj, ktorý nám poskytol finančnú 
dotáciu 204-tisíc eur na komplexnú 
rekonštrukciu. V rámci nej postupu-
jeme podľa stanoveného harmono-
gramu. Vyskytli sa však aj nečakané 
komplikácie. Pri odstránení omie-
tok sme objavili trhliny, ktoré bolo 
potrebné odborne zviazať. Ukon-
čená je už výmena strešnej krytiny, 

reštaurátorské práce vstupného 
portálu a pieskovcových stĺpov v in-
teriéri objektu, výmena okien, kotla 
a  radiátorov v  jednotlivých miest-
nostiach. Tie boli následne aj vyma-
ľované,“ priblížila práce riaditeľka 
Múzea v Kežmarku Erika Cintulová.

„Pri takejto historickej budove 
sa vyskytnú aj práce naviac. Inak to 
nebolo ani teraz. Museli sme do-
končiť výmenu radiátorov, zvýšil 
sa objem sanačných prác, vymenili 
sme zabezpečovací aj protipožiarny 
systém. Pevne verím, že náš zriaďo-
vateľ bude ústretový a pomôže nám 
aj s týmito výdavkami,“ uviedla.

Ako dodala, veľmi dôležité a nut-
né boli sanačné práce, uskutočnená 
injektáž a  odvlhčenie. Práce sú na-

plánované do 20. novembra. Aktu-
álne prebieha dokončovanie ople-
chovania schodiska, úprava dverí 
a nádvoria. Následne sa bude objekt 
sušiť a pristúpi sa ku reinštalácii ex-
pozícií.

V múzeu bude aj naďalej unikát-
na expozícia meštianskej bytovej 
kultúry, ktorú tvorí pozostalosť bý-

valej grófky Hedvigy Márie Szirmay. 
Prvé expozície sú venované práve 
jej. Na poschodí budú exponáty 
ďalšej meštianskej bytovej kultúry. 
V  objekte sa nachádzajú aj depozi-
táre umeleckých zbierkových pred-
metov, stolárska dielňa, konzervá-
torská dielňa a garáže.

 Lorant Paugsch

Meštiansky dom na Hlavnom námestí 55.

Obnova meštianskeho domu smeruje ku koncu

Po ukončení všetkých stavebných prác a vysušení ce-
lého objektu bude nasledovať reinštalácia expozície 
meštianskej bytovej kultúry s novými exponátmi.
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kultúra/školstvo

Magura má za sebou sezónu 
plnú letných vystúpení, aktivít a zá-
žitkov. Odštartovala ju už v máji, keď 
jej členovia vycestovali do Bratislavy 
na pozvanie účinkovať v programe 
spolu s  detským folklórnym súbo-
rom Lúčka. V júni sa v sobotňajšom 
večernom programe predstavili na 
Zamagurských folklórnych slávnos-
tiach. Pred prázdninami stihli vy-
cestovať do Kapušian a do Svidníka. 
Spolu s FS Vranovčan boli súčasťou 
galaprogramu domáceho festivalu 
EĽRO.

Nasledovali augustové festivalo-
vé vystúpenia v Očovej, Petrovciach 
a  Jasenove. Letnú sezónu Magura 
ukončila trojdňovým folklórnym 
festivalom v  Dubnici nad Váhom, 
kde členovia okrem „súborových 
povinností“, akými sú vystúpenia, 
sprievod mestom či škola tanca, 
trávili veľa času s  členmi iných 
folklórnych súborov FS Urpín, FS 

Ekonóm, FS Vršatec, FS Váh a  i. Aj 
to patrí k  letným folklórnym fes-
tivalom. Ukončenie letnej sezóny 
bolo v  znamení správy, že Magura 

sa stala laureátom Dubnického fol-
klórneho festivalu.

Ľudová hudba Magura sa okrem 
spoločných vystúpení podieľala 
aj na ďalších aktivitách. Novým fe-
noménom na Slovensku je vznik 

tanečných domov a usporadúvanie 
škôl tanca, ktorých cieľom je učenie 
tancov z  rôznych obcí Slovenska. 
Ľudová hudba Magura je často 

súčasťou ako sprievodná kapela, 
ktorá hrá tanečníkom a  lektorom 
„pod nohy“. Tohto roku „maguráci“ 
nechýbali na festivale Rozhýbkosti 
vo Východnej, na Pohode v  Tren-
číne a  ďalších iných školách tanca. 

Atmosféru školy tanca môžete kaž-
dý rok okúsiť aj v  rámci festivalu 
EĽRO, ktorú pripravujú muzikanti 
z Magury.

Medzi aktivity členov hudobnej 
zložky patrí aj neustála práca so sta-
rými nahrávkami. Po niekoľkoroč-
nom zbieraní týchto záznamov sa 
muzikanti rozhodli spracovať tento 
materiál a vydať zvukový nosič. Po-
čas celého roku strávili niekoľko dní 
v  nahrávacom štúdiu a  výsledkom 
je CD, ktoré bude vydané v decem-
bri.

Ukončením sezóny sa práca 
v súbore neskončila. Od septembra 
aktívne pracuje na príprave pro-
filového programu, ktorý uvedie 
v  rámci oslavy 65. výročia vzniku 
súboru. Diváci sa môžu tešiť na 
program plný spevu, hudby a  tan-
ca, vizuálnych zážitkov a  informá-
cií spojených do jedného príbehu. 
Program bude premiérovo uvedený 
6. a 7. decembra v Mestskej športo-
vej hale V. Jančeka v Kežmarku. Viac 
informácií prezradíme čoskoro.

 Alexandra Bachledová

Vysoké Tatry vyčistili aj kežmarskí žiaci.

FS Magura.

Magura pripravuje nový program

Z Dubnického folklórneho festivalu si folklórny súbor odniesol cenu laureáta. Ľudová 
hudba vydáva CD. Magura tohto roku oslavuje 65. výročie založenia. Pri tejto príležitosti 
pripravuje nový profilový program. 

To sa snažíme dosiahnuť rôznymi 
aktivitami, ktoré realizujeme v škole, 
napr. máme vytvorené ekohliadky, 
ktoré pravidelne kontrolujú separo-
vanie odpadu v triedach a na chod-
bách. Vyskúšali sme si týždeň bez 
obalov, keď sme vymenili jednora-
zové plastové fľaše za sklené obaly, 
alebo plastové obaly na zošity sme 
nahradili za papierové a látkové. 

Ekologicky sme nakupovali rov-
naké druhy potravín v  rozličnom 
obale. Opakovane sa zúčastňujeme 
tematických výučbových progra-
mov v  Slovenskom múzeu ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 
Mikuláši a praktizujeme rovesníc-
ke vyučovanie, v ktorom starší učia 
mladších formou prezentácií a prak-
tických nácvikov.

Navštevujeme výchovné koncer-
ty a besedy k  danej téme. Pripravu-
jeme SWAP – výmenu zachovalého 
použitého oblečenia a mikulášsku 
burzu z výrobkov vytvorených z od-

padového materiálu pod názvom 
Dajme veciam druhú šancu. Všetky 
získané vedomosti a zručnosti sa 
snažíme uskutočňovať aj doma a 
vo svojom okolí. Odmietame jed-

norazové plastové vrecká, na nákup 
uprednostňujeme plátenné tašky, 
ktoré aktuálne sami šijeme. 

Keďže sme si vedomí, že prob-
lém hromadenia odpadu sa týka nás 
všetkých, každoročne sa naša škola 
zapája do podujatia Čisté hory. Tak 
tomu bolo aj poslednú septembrovú 
sobotu, keď sme sa vybrali čistiť Tat-
ry po skončení letnej turistickej sezó-
ny. Naša cesta sa začala v Tatranskej 
Lomnici pri kabínkovej lanovke, kde 
sme si prevzali vrecia na zber od pra-
covníkov TANAP-u a pokračovali po 
miestnych turistických chodníkoch. 

Vyzbierali sme odpad  rôzne-
ho druhu od plastového vedra cez 
plastové fľaše od nápojov až po pa-
pierové obaly z jedla i oblečenie. Za-
žili sme kopec zábavy, pohybom na 
čerstvom vzduchu sme spravili niečo 
pre svoje zdravie, no hlavne vďaka 
tejto akcii sú naše Tatry o niečo kraj-
šie a čistejšie. 

Tak preto neváhaj a nabudúce sa 
zapoj aj ty, čím pomôžeš našej planéte!

 Žiaci kolégia
 Zelenej školy ZŠ
 Dr. Daniela Fischera, 

 Kežmarok

Zelená škola „na fišerke“

Naša škola je piaty rok Zelenou školou. Pracujeme v  medzinárodnom 
programe Eco schools, aktuálne v téme Odpad. Naším cieľom je pochopiť 
význam nielen separácie odpadu, ale najmä dôležitosť jeho minimalizácie.
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Obyvateľom mesta ste známy predovšet-
kým ako primátor mesta Svit v  rokoch 2014 
až 2018. Aká však bola vaša profesionálna 
kariéra okrem tohto pôsobenia?

Pracovnú kariéru som, v podstate, začal už vo 
svojich šestnástich rokoch, keď som nastúpil ako 
učeň do strojárne v  Chemosvite. Po ukončení 
učilišťa som sa rozhodol pre štúdium, ktoré po-
kračovalo na strednej škole v Poprade – strojníc-
kej priemyslovke a následne som nastúpil na vy-
sokú školu v Bratislave – Strojnícku fakultu SVŠT.

V  roku 1987 som nastúpil do zamestnania 
v OÚNZ Poprad, kde som zastával rôzne stupne 
v manažmente nemocnice. Podstatnú časť som 
strávil na oddelení investičnej výstavby a po roku 
1990 som bol vymenovaný na pozíciu vedúceho 
prevádzkového odboru.

Z  nemocnice v  Poprade som koncom roku 
1991 odišiel do Odborného liečebného ústa-
vu detskej tuberkulózy a  respiračných chorôb 
v Dolnom Smokovci na pozíciu riaditeľa pre eko-
nomiku a  prevádzku, kde som pôsobil vyše 16 
rokov. Od roku 2006 do roku 2014 som podnikal 
v  spoločnosti, ktorá sa zaoberala zavádzaním 
systémov riadenia kvality.

Podstatnú časť profesionálneho života som 
strávil v  manažérskych pozíciách, ale veľakrát 
pri rozhodovacích procesoch ako manažér som 
čerpal zo skúseností z obdobia, keď som pôsobil 
ako robotník.

Takúto cestu by som prial všetkým tým, ktorí 
začínajú svoj profesionálny život. Lebo pochopiť 
tých, ktorí svojimi rukami tvoria hodnoty, je pre 
manažéra neoceniteľnou životnou skúsenosťou 
a vtedy si váži svoje činy a rozhodnutia.

Vo VPS pôsobíte od 13. septembra. Aké 
boli vaše prvé kroky?

V  úvode a  pri zoznamovaní sa s  týmto no-
vým prostredím pre mňa bolo a stále je dôležité 
odhadnúť potenciál rozvoja tejto spoločnosti, 
získať si dôveru ľudí. Mám za sebou hektický za-
čiatok. Viedol som množstvo rozhovorov s vedú-
cimi zamestnancami, ale aj s radovými referent-
mi, ktorí vo VPS pracujú. Analyzovali sme, ktoré 
z  činností a  procesov, ktoré sú vykonávané, sú 
v poriadku, a čo nie je celkom dobré.

Mám za sebou zoznámenie sa so všetkým 
podstatným a teraz dávame tímovo dohromady, 
ako to chceme robiť ďalej. Samozrejme, využí-
vam vedomosti a skúsenosti absorbované z pre-
došlých manažérskych postov, ale aj tých, ktorí 
vo firme robia dlhé roky a snažím sa ich naviesť 
na to, aby sa na mnohé veci a  problémy, ktoré 

sme identifikovali, skúsili pozerať inými očami, 
lebo platí, že ak sme niečo robili dlhé roky takto, 
pri inom uhle pohľadu to môžeme robiť lepšie. 
Toto je najnáročnejšia fáza zmeny, ktorú by sme 
chceli realizovať. Som si vedomý, že ak teraz uro-
bíme niečo nedôsledne, v budúcnosti sa nám to 
môže vypomstiť.

Ako by ste zhodnotili váš mesiac a pol vo 
funkcii?

Osobne veľmi pozitívne. Hovorí sa, že každý 
manažér má 100  dní na vykonanie základných 
zmien, teda ešte mám k dispozícií približne po-
lovicu. Čaká nás veľa práce a  celkom sa na ňu 
teším.

Aké vidíte pozitíva v  štruktúre a  vo všet-
kých oblastiach VPS?

Pozitívom VPS sú predovšetkým ľudia, ktorí 
tam pracujú. Mám z nich všeobecne dobrý pocit 
a myslím si, že sa dá na ich skúsenostiach a zá-
ujme o zlepšovanie stavať do budúcnosti. Určite 
sa dajú naplánovať vyššie ciele a v kratších časo-
vých horizontoch, ako som očakával.

Na druhej strane, aké negatíva ste odhalili, 
ktoré by ste chceli odstrániť?

Je to predovšetkým horšie vnímaná realita 
činnosti vykonávaných VPS vonkajším prostre-
dím pre občanov a mesto.

Viete si predstaviť, že by niekoľko týždňov 
nikto nevyviezol smeti, neočistil cesty, chodní-
ky, nepokosil, zavrel športoviská a prestalo by sa 
so službami, ktoré sú dôležité z pohľadu kvality 
života občanov, návštevníkov, ale aj z  pohľadu 
dodržiavania zákonných noriem? Ja si to teda 
predstaviť neviem a  poznám miesta, napríklad 
Neapol v Taliansku, kde sa odpad z ulíc nevyvie-
zol celé mesiace, a teda vznikla anarchia hraničia-
ca s hygienickým ohrozením života obyvateľov.

Určite nám treba riešiť investičný dlh, ktorý 
je v  komunálnej technike, ale to sú boliestiky 
všetkých samospráv na Slovensku. Treba využiť 
ešte všetky možnosti, ktoré sú v rámci dotačných 
mechanizmov EÚ.

Treba pripraviť zmeny v  oblasti odmeňova-
nia zamestnancov, pretože mnohí sú na úplne 
nízkom ohodnotení. Toto sa dá čiastočne rie-
šiť zmysluplnejšou podnikateľskou činnosťou, 
v ktorej je rozvojový potenciál a dajú sa ňou vy-
lepšiť finančné zdroje.

S akou víziou rátate do budúcnosti?
Chceme pripraviť všetky podmienky na to, 

aby sa Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok 

do troch rokov stali úspešnou firmou poskytujú-
cou komunálne služby a  správcovské činnosti 
tak, aby sa minimalizovalo riziko vzniku chýb 
a nedostatkov.

VPS má v  správe aj športoviská. Obozná-
mili ste sa už aj s nimi?

Hneď na začiatku som prešiel všetky športo-
viská, ktoré má VPS v  správe. Správa znamená, 
že mesto zmluvou o  správe postúpilo všetky 
činnosti spojené s  prevádzkou, údržbou a  sta-
rostlivosťou o  tieto objekty na VPS. Prekvapila 
ma športová hala. Je to nádherný priestor, ktorý 
v  sebe schováva veľkú funkcionalitu a  využiteľ-
nosť.

Určite chválim zimný štadión, ktorý sa po-
stupne dobudováva a  v  súčasnej dobe už slúži 
svojmu účelu. Len dúfam, že všetci tí, ktorí ho 
hodlajú využívať, to myslia úprimne a  hlavne 
tolerantne. Čo sa týka futbalových štadiónov, je 
predpoklad, že tiež postupne prejdú rekonštruk-
ciou.

Treba si uvedomiť, že ak niečo v  meste vy-
budujeme, potom nastáva fáza, že to treba aj 
udržiavať, teda na prevádzku je nutné vyčleniť 
peniaze. A na to, aby nám tieto športoviská slúžili 
dlhodobo, je nutné, aby boli činnosti kryté príj-
mami.

V  meste sa hovorí najviac o  zimnom šta-
dióne. Viete, kedy by sa mohlo začať s  jeho 
dostavbou?

Dostavba zimného štadiónu je viazaná na 
financie. Ak mám dobré informácie, v  súčasnej 
dobe prebieha ďalšia etapa verejného obstará-
vania a  stavebné práce by sa mali začať ihneď 
po podpísaní zmluvy. Takže v budúcom roku, ak 
nenastanú komplikácie, by prístavba mala byť 
hotová, možno sa finálne práce presunú do roku 
2021. Lorant Paugsch

Verejnoprospešné služby majú nového riaditeľa

Od polovice septembra majú Verejnoprospešné služby mes-
ta Kežmarok (VPS) nového riaditeľa. Evu Grotkovskú vystrie-
dal Miroslav Škvarek.

Miroslav Škvarek.
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Opäť vám prinášame niekoľko podnetov občanov z portálu
Odkaz pre starostu.

Nová ulica – rozbitá
cesta
Ďalší padnutý kanál, ako stvorený pre rozbi-

tie geometrie vozidla. Celá Nová ulica si žiada 
urgentnú rekonštrukciu, tak ako kedysi Trhovište. 
Ďakujem vám v  mene všetkých občanov nielen 
tejto ulice, ale aj zahraničných turistov, ktorí 
smerujú po tejto jednosmerke k hradu.  Ďaku-
jem.

Odpoveď samosprávy:
Dobrý deň, rekonštrukcia Novej ulice vy-

žaduje dlhšiu projektovú prípravu, keďže je 
ju nevyhnutné riešiť komplexne. Je potrebné 
riešiť oporné múry, chodníky, osvetlenie, daž-
ďovú kanalizáciu, rekonštrukciu komunikácie. 
Ulica sa nachádza v mestskej pamiatkovej re-
zervácii, takže všetky navrhované riešenia kon-
zultujeme s  Krajským pamiatkovým úradom 
v Prešove. Rekonštrukcia je v štádiu projekto-
vej prípravy.

Do doby rekonštrukcie sa zabezpečuje 
bežná údržba. So správcom miestnych komu-
nikácii VPS mesta Kežmarok stav preveríme 
a urobíme opatrenia, aby stavom komunikácie 
nebola ohrozená bezpečnosť jej užívateľov.

Pradiareň – poškodená
autobusová zastávka
Takto vyzerá autobusová zastávka v Pradiar-

ni smerom na Kežmarok, pri bývalej SOŠ. Pred 
cca 2 rokmi do nej nabúralo auto.

Odpoveď samosprávy:
Dobrý deň, o  situácii vieme. Mrzí nás, že 

to takto dlho trvá. Keďže poškodenie zastáv-
ky spôsobila konkrétna známa osoba, riešime 
spolu s  oddelením majetkovým a  správy ma-

jetku MsÚ Kežmarok škodovú udalosť s  pois-
ťovňou. Oprava zastávky bude možná až po 
ukončení procesu okolo poistnej udalosti. Pro-
síme o trpezlivosť. Za pochopenie ďakujeme.

Starý trh - Neohlásené
stavebné úpravy
Dobrý deň, chcem sa informovať v mene ce-

lej ulice Starý trh, ako je možné, že Pamiatkový 
úrad do dnešného dňa zakázal akékoľvek úpra-
vy na domoch, ktoré mali pôvodnú strechu, 
okná a dvere, ako aj kovania na nich. Obyvate-
lia týchto domov museli pri rekonštrukcii vrátiť 
všetko do pôvodného stavu, ale dnešným dňom 
sa to zmenilo pri rekonštrukcii domu s popisným 
číslom 31, kde pri rekonštrukcii zanikli pôvodné 
dvere s  kovaním a  nahradili sa novými obyčaj-
nými, taktiež zanikla pôvodná škridľová strecha 
a  bola nahradená obyčajnou plechovou. Je to 
nefér voči ostatným, ktorí museli dodržať všetky 
pravidla, a niekto nemusí nič? Budeme vďační za 
veľmi rýchlu odpoveď. Ďakujeme.

Odpoveď samosprávy:
Dobrý deň, v  tomto prípade ide o  nepo-

volenú výstavbu. Mesto Kežmarok, stavebný 
úrad spolu s  Krajským pamiatkovým úradom 
stavbu zastavilo. Ďalej budeme postupovať 
v súlade so stavebným zákonom.

Stavebný úrad práce na stavbe zastavil 
v  súlade so stavebným zákonom č.  50/76 Zb. 
Nerešpektovanie zastavenia stavebných prác 
a  pokračovanie vo výstavbe je opakovaným 
porušením stavebného zákona č.  50/76 Zb. 
v  znení neskorších predpisov a  bude prero-
kované ako priestupok proti stavebnému 
zákonu. Stavebný úrad, žiaľ, nemá možnosť 
zabrániť fyzicky na stavbe pokračovaniu vo 

výstavbe, len nerešpektovanie zákazu opako-
vane riešiť tak, že stavebné práce v  každom 
štádiu zastaví a prerokuje ako ďalší priestupok 
s uložením príslušnej sankcie.

Na podnety odpovedala Ing. Eva Kelbe-
lová, vedúca oddelenia územného pláno-
vania, životného prostredia a  stavebného 
poriadku

Weilburská – chýbajúci
chodník
Dobrý deň, je tu problém chodníka na Weil-

burskej ulici smerom k mostu cez Ľubický potok – 
nie je dokončený. Keď je dážď, nedá sa prejsť, je 
tam veľa vody a  neskôr samé kamene. Pekne 
prosíme to dať dokopy, využiť, keď sa stavia nová 
bytovka a dokončiť dlažbu. Ďakujeme. Mravová

Odpoveď samosprávy:
Dobrý deň, chodník už dokončený je. Želá-

me pekný deň.
 Alexandra Vaverčáková,
 oddelenie komunikácie 

 a propagácie

Z Odkazu pre starostu

Ulica Nová.

Chodník pred úpravou.

Chodník po úprave.

Zastávka v Pradiarni.

listáreň
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Pri značne zdevastovaných 
základoch kostola i neskôr posta-
venej veže, ktoré zničila stavba 
železničnej trate (1889), sa našiel 
cintorín. Kvôli nedostatku financií 
sa odkryté miesto zasypalo. Iba 
jeden veľký náhrobný kameň sa 
dostal do kežmarského múzea.

Z  13. stor. pochádzajú naj-
staršie časti dodnes existujúceho 
Kostola sv. Kríža, ktorý sa tiež s pri-
ľahlou osadou považuje za slo-
vanský (ešte v  16. stor. toto úze-
mie nazývali Windischgrund). Aj 
tento kostol obkolesoval cintorín. 
Pri výkopových prácach sa našlo 
mnoho kostí.

Z  druhej polovice 13. stor. 
pochádzajú základy Kostola 
sv. Alžbety (odkryté boli r. 1964 na 
nádvorí dnešného hradu), ktorý si 
vystavili saskí kolonisti, prichádza-
júci na vyľudnený Spiš po vpáde 
Tatárov (1241 – 1242). Pri Kostole 
sv.  Alžbety sa odkryl cintorín so 
stovkami hrobov. Kým základy 
kostola a  priľahlých budov sa za-
konzervovali, cintorín bol zasypa-
ný.

Spomínané cintoríny kry-
je zem. Cintorín pri Kostole 
sv. Alžbety zanikol spolu so sakrál-
nou stavbou v 15. stor. pri stavbe 
hradu. Kostol sv.  Michala bol zo 
strategických dôvodov zbúraný 
po vpáde a  následnom odchode 
husitov r. 1433, no okolo neho sa 
cintorín používal stáročia aj na-
ďalej. Pochovávali sa doňho ľudia 
katolíckej a  po prijatí reformácie 
Dr. Luthera po r. 1530 aj obyvate-
lia evanjelickej viery. Ešte r.  1753 
sa pochovávalo aj pri Kostole 
sv. Kríža.

V  polovici septembra 1673  – 
v  časoch protireformácie  – boli 
evanjelikom odňaté kostoly i ško-
ly a  vyšiel zákaz pochovávať ich 
do mestského cintorína na Svä-
tomichalskom vrchu a ku Kostolu 
sv.  Kríža. Evanjelici svojich mŕt-
vych museli pochovávať mimo 

mestských hradieb  – tak vznikol 
za vstupnou mestskou Kušnier-
skou bránou pravdepodobne 
v r. 1673 – 1674 dnešný historický 
cintorín.

R. 1783 vyšiel definitívny zákaz 
pochovávania na Svätomichal-
skom vrchu. R. 1803 došlo k prvé-
mu rozšíreniu cintorína za Kuš-
nierskou bránou a odvtedy sa doň 
začali pochovávať obyvatelia rôz-
neho vierovyznania. Zaviedol sa 
taký zvyk, že napravo od vchodu 
sa pochovávali evanjelici a naľavo 
katolíci. Po r.  1945 sa však tento 
úzus prestal dodržiavať. Cintorín 
sa viackrát rozširoval, naposledy 

v  r.  1867  – 1868, keď sa upravil 
jeho vstup na spôsob neskorogo-
tického priečelia s  veľkou vstup-
nou bránou. Vstup projektoval 
a  realizoval kežmarský architekt 
Viktor Lazary. Rozloha cintorína sa 
zväčšila na takmer 3 hektáre.

Cintorín i  mnohé historické 
hroby sú zapísané v zozname pa-
miatok východného Slovenska, 
ale, žiaľ, viaceré z  nich už neexis-
tujú. Devastácia sa začala po II. 
svetovej vojne a  odchode, resp. 
odsune nemeckého obyvateľstva. 
V  priebehu desaťročí sa strati-
li hroby rodín Mauksch, Binder, 
Lindtner, Schwarz, Hönsch (ko-
vový náhrobok  – umelecké dielo 
so sochou vzkrieseného Krista sa 

našťastie dostal do kežmarského 
múzea), Zvarínyi, Farkas, Hefty, 
Kredatusz, Szartory, Spiner atď.

Počas niekoľkých dní októbra 
1982 boli odcudzené kovové 
erby z hrobov Daniela Cornidesa, 
Dr. Gregora Tátrayho a Rajmunda 
Drasenovicha. Viaceré mramoro-
vé pomníky sa použili pre nové 
hroby. Bez stopy zmizli aj staré 
kovové kríže, náhrobky, sošky 
anjelov atď. Do viacerých starých 
opustených náhrobných miest sa 
„nasťahovali“ noví užívatelia – po-
kiaľ sa zachovali aj pôvodné mená 
a nápisy, zdá sa toto riešenie ako 
jediné, ktoré môže zachrániť his-

torické hroby. Niektorí noví ma-
jitelia však surovo zbrúsili staré 
mená a  napísali namiesto nich 
svoje.

V 90. rokoch 20. stor. sa o hro-
by viacerých významných čini-
teľov a  hlavne profesorov lýcea 
starali žiaci kežmarských škôl. Po 
r. 2000 sa začali niektoré historic-
ké hroby opravovať, a to zásluhou 
nemeckej nadácie Messersch-
midt a  Karpatskonemeckej mlá-
deže na Slovensku IKEJA-KDJ, 
ktorá opravovala hroby v  júli 
2004. Akciu financoval už nebo-
hý čestný občan Kežmarku Os-
kar Marczy a  projekt podporilo 
aj Ministerstvo vnútra Spolkovej 
republiky Nemecko.

Najstarší zachovaný pieskov-
cový náhrobok patrí kežmar-
skému obchodníkovi a  reme-
selníkovi ihlárovi Žigmundovi 
Reinischovi, ktorý umrel 16. feb-
ruára 1691. Kameň je uložený 
v  malom domčeku neďaleko 
domu smútku. Hrobka Kraya, Lá-
nyho a Toperczera – popravených 
predstaviteľov Kežmarku cisár-
skymi vojskami z  r.  1709  – patrí 
k  najstarším častiam cintorína. 
Postavená je na spôsob klasickej 
kaplnky, v  ktorej sú umiestnené 
dva pôvodné kamenné epitafy 
Kraya a Lányho. Tretí už neexistu-
je. Náhrobky by si zaslúžili opra-
vu, pretože sa rozpadajú, len na to 
financií niet. Hrobka je novšieho 
pôvodu z 19. storočia.

Mnohé hrobové miesta pri 
plotoch zdobia reliéfy  – výjavy 
z Biblie (napr. hrobku rodiny Wité-
nyi (pôvodne Witchen), pochova-
ný je tu aj kežmarský evanjelický 
farár Alexander Kowarik, jeden 
z mála nositeľov Záslužného kríža 
I. triedy, ktorý mu r.  1992 udelil 
nemecký prezident za zásluhy na 
udržiavaní nemeckého kultúrne-
ho dedičstva na Slovensku. Plas-
tické erby nad hrobkami má rodi-
na Goldberger, Sponer, Szontagh, 
Stentzel, Szent-Iványi a  Pongrácz 
atď. Umelecky hodnotné sú, resp. 
boli (bohužiaľ) napr. náhrobky 
rodiny Wein, Kazimír, Prepeliczay, 
Scholcz, busta prof. Miškoviča od 
akademického sochára Ludwika 
Korkoša atď.

Z osobností Európy a Spiša od-
počíva na kežmarskom cintoríne 
Dr.  Vojtech Alexander  – zaklada-
teľ röntgenológie v Uhorsku, jeho 
dielo je vyhlásené za národnú 
kultúrnu pamiatku; Gustáv Adolf 
Weisz  – predseda Spolku Spišia-
kov v  USA, rodina Wein  – zakla-
datelia textilného veľkopriemyslu 
na Spiši, ich tovar sa vyvážal do 
Ameriky i  Ázie, Ján Ferenčík  – 
pápežský prelát, Anton Döller  – 
zakladateľ Karpatského spolku, 
prvého svojho druhu v  Uhorsku 
a ôsmeho na svete, atď.

Dúfajme, že o hroboch týchto 
velikánov nebudeme v blízkej bu-
dúcnosti hovoriť už len v  minu-
lom čase. Našťastie v  Kežmarku 
je aj novší cintorín z  posledných 
desaťročí 20. storočia a  zatiaľ je 
v  ňom ešte dosť miesta. Otázka 
však znie – dokedy?

 Nora Baráthová

Kežmarské cintoríny a ich príbehy

Najstaršie kežmarské cintoríny sa nachádzali pri kostoloch. Za najstarší 
sa považuje Kostol sv. Michala z osady pôvodného slovanského obyva-
teľstva, ktorý pochádza z 11. – 12. storočia. Jeho základy boli odkryté 
r. 1987 na Svätomichalskom vrchu nad dnešnou železničnou stanicou. 

Kežmarský starý cintorín v minulosti.
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z kežmarských archívov

Listiny boli sprvu ukladané a uschová-
vané v železnej truhlici, aby boli chránené 
pred zničením a poškodením. Zachovali sa 
tu také archívne klenoty ako právo slobod-
ného rybolovu (1411), oslobodenie od pla-
tenia cla na území Uhorska (1412), právo 
slobodného užívania lesov (1418), trhové 
právo (1419), právo meča (1438), erbová 
listina mesta Kežmarok (1463), oslobode-
nie od platenia tridsiatku  – pohraničné-
ho cla (1464) a  i. V  archíve sa zachovala 
v troch exemplároch aj konfirmačná listina 
Ferdinanda  III. z  roku 1655, ktorou 
potvrdil platnosť výsad mesta Kež-
marok, vydaných predchádzajúcimi 
panovníkmi. Nachádza sa v  nej aj 
jedno z najstarších vyobrazení mes-
ta Kežmarok.

Neskôr malo mesto zriadený 
tzv.  tajný archív, ktorý pozostával 
z najdôležitejších listín a mestských 
kníh. Bol umiestnený už nie v  že-
leznej truhlici, ale v  nástennej skri-
ni v  zasadacej sieni radnice. Skriňa 
mala oplechované dvere, zatvorené 
tromi zámkami, ktoré boli odlišné 
a  kľúče opatrovali tri osoby. Skriňu 
mohli otvoriť, len keď boli všetci prí-
tomní. Ostatné písomnosti mesta 
boli uložené v  zvláštnej miestnos-
ti na poschodí budovy. Postupne 
v mestskom archíve pribúdali aj iné 
písomnosti, viedli sa rôzne účtovné, 
daňové knihy, kúpne zmluvy, tes-
tamenty, záznamy o  správe mesta 
a  iné. Tak vznikal písomný materiál 
vo väčšom množstve.

Dňa 31. mája 1731 vydala ci-
sárska kráľovská komisia nariadenie: „Ke-
ďže sa zistilo, že mestský archív a  tam sa 
nachádzajúce množstvo spisov nie je vo 
veľmi dobrom poriadku, bude pán vedúci 
notár Anton Sponer spolu s pánmi členmi 
rady Petanzim, Müllerom a  Lanym týmto 
poverený celý archív dôkladne a  svedo-
mite registrovať, a  tiež vyhotoviť správny 
elench, aby sa v nutnom prípade dalo vy-
znať vo všetkých materiáloch.“

Prvú zmienku o  usporiadaní archívu 
nachádzame v  roku 1764, keď rada mes-
ta na svojom zasadnutí 18. mája poverila 
usporiadaním archívu Jakuba Kraya, vedú-

ceho notára, Lukáša Meltzera, vicenotára, 
Michala Cornidesa, výbercu daní, a  Da-
niela Schwartnera. Prácu dokončili dňa 
17. decembra 1764 a  predložili mestskej 
rade „Elench“, čiže zoznam pre evidenciu 
a  vyhľadávanie dokumentov uložených 
v archíve.

V roku 1872 boli na prieskume v archíve 
pracovníci Maďarskej historickej spoloč-
nosti, ktorí v správe uviedli, že v nástennej 
skrini v  zasadačke je uložených asi 1 200 
kusov starých listín v 44 balíkoch a ostat-

né archiválie sú umiestnené v  zvláštnej 
miestnosti.

V  roku 1871 bol schválený Rokovací 
poriadok slobodného kráľovského mesta 
Kežmarku, ktorý sa v  V. kapitole zaoberá 
aj usporiadaním archívu. Písomnosti boli 
rozdelené do 16 vecných skupín. Dôležité 
verejné listiny sa mali uschovávať v  taj-
nom archíve. Archivár mohol stránkam 
vydať potvrdenie, či sa spis nachádza 
v  archíve. V  potvrdení však v  žiadnom 
prípade nesmel uviesť obsah príslušného 
spisu a  tiež nesmel dovoliť do spisu nah-
liadnuť, ak príslušné povolenie nevydal 

mešťanosta. Úradníci mohli vybrať spisy 
na úradnú potrebu len na potvrdenie, kto-
ré sa založilo na miesto, odkiaľ bol vybraný 
spis. Nariadenia, korešpondencia došlá od 
iných úradov, úradné zápisnice, vyhlášky 
sa stránkam nesmeli nikdy vydať v pôvo-
dine. Triedenie spisov do vecných skupín 
I.  – XVI. sa začalo v  Kežmarku používať 
v roku 1873.

Podľa zákonného článku XX z  roku 
1876 slobodné kráľovské mesto Kežma-
rok zaniklo ako samostatná verejnoprávna 
vrchnosť a  včlenilo sa do župy. Súčasne 
si ponechalo názov slobodné kráľovské 
mesto. Kežmarok sa stal mestom so zria-
deným magistrátom s právami, pôsobnos-
ťou a povinnosťami podľa zák. článku XVIII 
z  roku 1871. Vlastnícke právo mestského 

majetku zostalo nedotknuté a  do-
zor nad správou majetku vykonával 
minister vnútra prostredníctvom 
župana.

V  roku 1889 Dr.  Kálmán Demkó 
v štúdii Archívy miest Spišskej župy 
opísal aj usporiadanie kežmarského 
archívu. Dobre udržiavaný archív 
mesta Kežmarok bol rozdelený na 
dve časti. Najstaršie archívne doku-
menty (výsadné listiny, iné listiny) 
boli uložené v  skrini so železnými 
dverami zabudovanej v tajnej skrýši 
v  stene zasadacej siene podľa vec-
ných skupín. Väčšia časť archívu 
bola umiestnená na prvom poscho-
dí mestskej radnice. Demkó vo svo-
jej správe uviedol: „Predstavitelia 
kráľovského mesta Kežmarok si za-
chovali s veľkou pochvalou svoj ar-
chív, ktorý na predmoháčsku dobu 
je pre Spišskú župu dokumentmi 
najbohatší. Aj bádateľ skúmajúci 
16. a 17. storočie môže nájsť vzácne 
štatúty, cechové stanovy, napr. ry-
bárskeho spolku z roku 1614 a sta-

novy levočského spolku chirurgického 
cechu a  mnoho iných. Aká radostná po-
chvala na archív spomenutého mesta, čo 
o iných mestách nemôžem povedať.“

Budova radnice bola jednoposchodová 
až do požiaru v roku 1922. Po požiari bolo 
pribudované druhé poschodie, na ktorom 
bola jedna miestnosť určená pre potreby 
archívu. Po dokončení stavby tajný archív 
ostal na svojom pôvodnom mieste v  ná-
stennej skrini v  zasadačke a  ostatný ma-
teriál bol umiestnený v  novej miestnosti, 
v tzv. veľkom archíve.

 PhDr. Božena Malovcová

Z dejín archívu slobodného kráľovského mesta 
Kežmarok – 1. časť

Archívy miest často siahajú až do 13. storočia. Tvorili ich naj-
mä privilégiá miest, neskôr pribudli listy, aktový materiál a od 
15. storočia aj mestské knihy. Tak tomu bolo aj v Kežmarku. 
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O autogram spisovateľky bol veľký záujem.

Tina Van der Holland už má na 
svojom autorskom konte osem 
kníh, niektoré z  nich sú vo väčšej 
či menšej miere inšpirované his-
tóriou. Čitateľom môže byť známa 
kniha Sladký život opatrovateľky, 
pri písaní ktorej čerpala okrem iné-
ho aj z reálneho života. Ako rodená 
Košičanka napísala svoju prvú his-
torickú detektívku Tajomstvo zla-
tého pokladu a  jej najnovšia kniha 
Čierna pani z Kežmarku, ktorá bola 
prezentovaná počas literárneho 
večera v  Boutique Hoteli Hviezdo-
slav, je taktiež detektívkou odohrá-
vajúcou sa na pozadí historických 
udalostí protihabsburgských bojov. 
Autorka je svojím vzdelaním infor-
matik  – programátor, čo cítiť aj pri 
spôsobe písania jej diela, keďže po-
stupuje s analytickou precíznosťou.

Nezabúda však ani na humor, 
či romantiku a  opisy architektúry, 
stolovania i  dobového obliekania 
sú vypracované do najmenších 
detailov, no dbá pritom najmä na 
historickú presnosť. Tina Van der 

Holland sa do Kežmarku dostala 
prvý krát v  živote ešte ako malá 
pionierka, z  tej doby si však toho 
veľa nepamätá. Po druhý krát naše 
mesto navštívila pred šiestimi rok-
mi spolu so svojím synom, kedy 

sa zúčastnili Literárneho večera 
a mesto na ňu urobilo veľký dojem. 
„Dospelými očami som už mesto 
a  jeho dominanty vnímala úplne 
inak,“ zdôverila sa nám autorka so 

svojimi pocitmi. Kežmarok ju očaril 
svojou históriou, preto sa rozhodla 
jeho dejiny spracovať trochu inak 
ako ostatní autori.

Dej detektívky je zasadený do 
roku 1684, ako napovedá aj podti-

tul knihy Zločin v  roku Pána 1684. 
Nájdeme tu historicky známu 
postavu Imricha Thökölyho, no aj 
mnohé vymyslené, ktoré dotvárajú 
zápletky a rozuzlenia v deji. Ústred-

nou kladnou postavou knihy je 
bylinkárka a kľučiarka Brigita, ktorá 
svojimi schopnosťami a znalosťami 
lieči neduhy Kežmarčanov.

„Niektorí jej veria, iní nie a  pár 
z nich dokonca jej schopnosti zne-
užíva vo svoj prospech,“ priblíži-
la jednu z  postáv knihy autorka. 
Postavy tu nájdeme zo všetkých 
spoločenských vrstiev, od panstva, 
cez vojakov až po tovarišov. Au-
tentickosť románu dodáva práve 
súhra fikcie a skutočnosti – a to pri 
opisoch priestorov domov, uličiek 
mesta, či gastronómie. Celá kniha 
je písaná jednoduchým, priamočia-
rym jazykom, no autorka vhodne 
používa aj rôzne archaizmy (naprí-
klad „Snežné hory“ sú dnešné Vy-
soké Tatry), ktoré však čitateľ nájde 
v knihe vysvetlené.

Kežmarčania Čiernu pani pozna-
jú ako ducha blúdiaceho mestom 
alebo po hradnom nádvorí, a  hľa-
dajúceho pokoj, no v  tejto publi-
kácii je Čiernou paňou reálna žena 
z mäsa a kostí, ktorá čelí neľahkému 
životnému osudu. V  knihe je spá-
chaných niekoľko vrážd a  čitateľ 
preto hľadá odpovede na otázky: 
„Kto je vlastne vrahom? Je vrahov 
dokonca viac?“ Všetkým čitateľom 
prajeme príjemné chvíle pri čítaní 
tejto jedinečnej publikácie, ktorá by 
nemala chýbať v knižnici žiadneho 
Kežmarčana.

 Mária Trajčíková

O Čiernej pani z Kežmarku trochu inak

O Kežmarku už veru vyšlo nespočetne veľa kníh. Romány, turistickí sprie-
vodcovia či faktografické publikácie o histórii mesta. No detektívku odohrá-
vajúcu sa v dávnych časoch v našom meste ešte doposiaľ nenapísal nikto.

Chcete predĺžiť Váš aktívny život a  zbaviť sa civilizačných ochorení? Žiť ak-
tívny život s horizontom 120 rokov je teraz vo Vašich rukách. Urobte prvý krok 
k tomuto ušľachtilému cieľu. Vyplňte dotazník alebo ho vyplníme spolu pri Vašej náv-
števe v poradni. Svoj záujem nahláste telefonicky alebo emailom na našej web stránke.
Spoločne s Vami za účasti našej toho času revolučnej metódy sa o to postaráme 
s tým, že výsledky našej spoločnej cesty budú nielen pocitovo, ale aj laboratórne 
potvrdené v našich a zahraničných certifikovaných laboratóriách.
Výsledky predĺženia aktívneho života už od prvého kroku budú overené v špecializo-
vanom laboratóriu v USA toho času jedinom laboratóriu na svete, ktoré bolo za tento 
vynález ocenené Nobelovou cenou. Za účelom naštartovania našej spoločnej vedecky 
opodstatnenej metódy spoločnosť Progress Clinic urobí v uvedenom termíne základné 
vyšetrenie odberom vzoriek pre určenie biologického veku ako aj pre účely ochrany 
pred chronickými chorobami. Našu metódu budeme uskutočňovať podľa stanovených 
princípov o ktorých sa dozviete v našej poradni, pripravovaných seminároch ako aj te-
oretickom doprovode ( knižne ).
Pre správne nastavenie našej metódy nám bude slúžiť spomínaný dotazník, ktorý náj-

dete na našej web stránke www.progressclinic.sk alebo ho spoločne vyplníme pred 
prvým odberom vzoriek včítane súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Cena za prvé vyšetrenie spojené s odberom vzoriek aj vyhodnotenie v našich certifiko-
vaných laboratóriách ako aj špecializovanom laboratóriu v USA u prvých 100 účastní-
kov bude za poplatok 160 EUR ( čo je iba 10% ceny merania telomerov v špecializova-
nej Pražskej klinike ).
Prvé odobranie vzoriek s pohovorom a zaradením do systému metódy predĺže-
nia aktívneho života sa uskutoční v poradni Progress Clinic, Štúrova 33, 06001 
Kežmarok dňa 09.11.2019 od 13:00 – 16:00 hod. a 10.11.2019 v sobotu od 09:00 
– 12:00 hod. 
V záujme úspory Vášho času prosíme na uvedenom kontakte o dohodnutie času 
konzultácie a odberu vzoriek. V cene prvých vyšetrení a konzultácie je štartovací 
univerzálny výrobok Progress Clinic. 
Bližšie na telefónnom čísle: +421 907 733 163 alebo info@progressclinic.sk
Na prvé štartovacie stretnutie významného životného kroku sa teší 
vedenie Progress Clinic.
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Prednáška o budove železničnej stanice zaujala mnohých Kežmarčanov.

Honosná výpravná budova 
železničnej stanice v  Kežmarku 
patrí medzi unikáty na Slovensku 
a tvorí jednu z dominánt Kežmar-
ku. Zároveň môže byť bezpochy-
by korunovaná titulom najkrajšia 
železničná stanica Slovenska.

Tak ako dnes predstavujú hlav-
ný impulz rozvoja diaľnice, tak 
v 19. a na začiatku 20. storočia ním 
boli železnice. V  Kežmarku vznik-
lo viacero iniciatív na jej vznik. 
Mesto chcelo vybudovať parnú 
železnicu z  Popradu do Spišskej 
Belej. V  roku 1881 získalo konce-
siu, ale napokon sa tejto myšlien-
ky vzdalo.

O  tri roky neskôr chcela spo-
ločnosť Siemens & Halske posta-
viť elektrickú železnicu medzi Po-
pradom a  Kežmarkom. Úspešná 
bola až iniciatíva kežmarského 
podnikateľa Karla Kostenszké-
ho a  lekára Georga Tátraya, ktorí 
v  roku 1888 získali koncesiu na 
stavbu. Vznikla akciová spoloč-
nosť Miestna železnica Poprad  – 
Kežmarok (nazývaná tiež Miestna 
železnica v doline Popradu), ktorá 
sa s  vervou pustila do výstavby 
13,2 km dlhej trate. Po siedmich 
mesiacoch intenzívnych prác bola 
trať slávnostne otvorená 18. de-
cembra 1889. Premávali tu denne 
dva zmiešané vlaky – pre osobnú 
a nákladnú dopravu. Cesta do Po-
pradu trvala v tom čase 41 minút. 
Po polroku sa zvýšil počet vypra-
vených vlakov na päť denne.

Pôvodná malá prízemná vý-
pravná budova (ľudovo nazýva-
ná stanica) bola postavená podľa 
noriem lokálnych železníc spoloč-
nosti Uhorské kráľovské štátne 
železnice. Postupom času ani po 
viacerých prístavbách však už 
nestačila, preto sa v roku 1911 ria-
diteľstvo železničnej spoločnosti 
rozhodlo pre radikálne riešenie  – 
postaviť novú budovu pre osobnú 
dopravu.

Stanica svojou veľkolepos-
ťou mala konkurovať i  tým vo 
veľkomestách monarchie a  mala 

prevyšovať výpravné budovy na 
veľkých železničných tratiach 
a  dopravných uzloch. Jej miesto 
vybrali bližšie k  mestu, pri ceste 
do Strání pod Tatrami. Súčasne 
sa dohodli, že doterajšia výprav-
ná budova bude slúžiť ako ná-
kladná stanica. Riaditeľská rada 
poverila vyhotovením stavby 
Cisársko-kráľovskú privilegovanú 
Košicko-bohumínsku železnicu, 
ktorá prevádzkovala aj trať vedú-
cu z Popradu do Podolínca.

Plány vypracovalo jej oddele-
nie dopravných stavieb pod ve-
dením hlavného inšpektora archi-
tekta Józsefa Pfinna (1861 – 1935). 

Pfinn bol taktiež autorom nereali-
zovaného návrhu ozubnicovej že-
leznice Štrbské Pleso – Rysy z roku 
1895, internátu Košicko-bohu-
mínskej železnice v Spišskej Novej 
Vsi z  roku 1898, rímskokatolícke-
ho Kostola sv.  Jána Krstiteľa vo 
Vrútkach z  roku 1905, ale i  nere-
alizovaného návrhu železničnej 
stanice v Spišskej Novej Vsi z roku 
1913, ktorá mala byť podobná 
kežmarskej. Ako oduševnený 
turista bol členom Maďarského 
turistického spolku a  predsedom 
jeho stavebnej komisie: v  roku 
1897 vypracoval návrh turistickej 
chaty pri Piatich spišských plesách 
vo Vysokých Tatrách a o dva roky 
neskôr aj na Dobogókő – najvyš-
šom bode Vyšehradských vrchov.

Následne bolo vypísané výbe-

rové konanie na stavebné práce. 
Najlacnejšiu ponuku spomedzi 
siedmych vyzvaných uchádzačov 
dali kežmarskí stavební podnika-
telia György Cornél Schwarz a Ale-
xander Prepeliczay. Na subdodáv-
kach sa podieľali ďalší miestni 
remeselníci  – zámočnícke práce 
vykonal Aurel Kinczler, klampiar-
ske Julius Schuller, stolárske Mi-
chael Palencsár, sklenárske Albert 
Zinn, kachliarske Ferenc Hoszpoc-
ky a elektroinštaláciu zhotovil Eu-
gen Herceg.

Najskôr sa od augusta 1912 
uskutočnilo splanírovanie teré-
nu. Zemné a  zakladacie práce 

samotnej stavby sa začali v  sep-
tembri 1913 a  väčšina budovy 
bola hotová v  novembri, ostatná 
časť sa dostala pod strechu v júni 
nasledujúceho roku. 1. svetová 
vojna spôsobila škody aj výstav-
be, keďže odvedenie stavebných 
remeselníkov a  veľký nedostatok 
stavebných materiálov oneskori-
li jej úplné dokončenie. Napriek 
tomu budovu s celým zariadením 
ukončili v  lete 1915. Výstavba vý-
pravnej budovy stála približne 
160-tisíc korún, no  zemné práce 
ďalších vyše 300-tisíc, keďže mu-
seli odkrojiť časť Michalského 
vrchu. Budova bola odovzdaná do 
užívania až 11. februára 1916 bez 
slávnosti, tak ako to zodpovedalo 
neľahkým časom počas prebieha-
júcej vojny.

Po štvrťstoročí od vybudova-
nia železničnej trate Poprad – Kež-
marok nahradila malý prízemný 
objekt palácová stavba novej vý-
pravnej budovy. Umiestnená na 
návrší sa majestátne vyníma ako 
honosné barokové panské sídlo. 
Symetrickú kompozíciu tvorí 
ústredná prevýšená odbavovacia 
hala prepojená prízemnými kríd-
lami s  krajnými poschodovými 
pavilónmi. Na fasádach sa v  hoj-
nej miere uplatňujú secesne pre-
tavené barokové a  luisézne mo-
tívy.  Vavrínové festóny a  vence, 
zavesené rúšky spájané so sym-
bolikou náhrobných pomníkov, 
by sa dali chápať aj ako symbo-
lický poukaz na úpadok a  koniec 
starého sveta, ktorý čakal kolaps.

Interiér v  bohatej miere napĺ-
ňal všetky želania a  požiadavky 
vtedajších cestujúcich. Výprav-
ná budova vznikla v  čase, keď 
sa prihliadalo najmä na komfort 
a pohodlie; nie ako dnes, keď ide 
hlavne o  prepravu čo najväčšie-
ho počtu ľudí v  čo najkratšom 
možnom čase. Cestujúci sa mali 
cítiť dobre a  tomu zodpovedalo 
i  vybavenie stanice. V  prevýšenej 
odbavovacej hale, ktorú presvet-
ľovali veľké farebné vitrážové 
okná, boli dve osobné pokladne 
a okienko úschovne batožín. Ved-
ľa vstupu sa nachádzala vrátnica, 
umyváreň, pánske a  dámske zá-
chody.

Vpravo sa vchádzalo do čakár-
ní pre II. a  I. triedu, i do reštaurá-
cie. Naľavo bola čakáreň III. triedy 
s výčapom. Za ňou boli kancelárie 
výpravcu a  prednostu, lekárska 
miestnosť, priestor pre archív, re-
gistratúru, sklad i hosťovská izba. 
Na poschodí smerom k Podolíncu 
bol trojizbový byt pre reštaura-
téra a  jednoizbový byt pre obe 
pokladníčky. Na poschodí sme-
rom k  Popradu bol štvorizbový 
byt prednostu stanice s  izbou 
pre slúžku. Zo strany koľajiska sa 
o budovu opiera drevený prístre-
šok, z  ktorého sa nastupuje do 
vlaku.

Okolie stanice bolo v  roku 
1922 parkovo upravené a dotvo-
rené oplotením, ktoré sa vlní opa-
kujúcimi sa motívmi barokových 
štítov prevzatých z  výpravnej 
budovy.

 Mgr. Maroš Semančík,
 historik umenia Múzea 

 v Kežmarku

História budovy železničnej stanice

Pri príležitosti už 9. ročníka podujatia Deň architektúry, ktoré sa pre-
miérovo konalo aj v  Kežmarku, mohli záujemcovia nahliadnuť do 
útrob kežmarskej železničnej stanice.
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

11/2019 kultúra

V  dňoch  25. a  26. septembra sa na pešej 
zóne Anděl v  Prahe uskutočnilo dvojdňové 
podujatie pod názvom Slovenské dni v Prahe, 
ktoré bolo zamerané na podporu turizmu na 
Slovensku a propagáciu našej krajiny ako atrak-
tívnej turistickej destinácie. Hlavným organizá-
torom bolo ministerstvo dopravy a výstavby – 
zahraničné zastúpenie cestovného ruchu SR 
v ČR.

Slovenské dni v Prahe oficiálne otvorili svo-
jimi príhovormi zástupcovia všetkých zainte-
resovaných inštitúcii. Ako prvý pozdravil náv-
števníkov podujatia veľvyslanec SR v ČR Peter 
Weiss, starostka MČ Praha 5 Renáta Zajíčková, 
zahraničná zástupkyňa CR SR v ČR za minister-
stvo dopravy a výstavby Klára Badinková (hlav-
ný usporiadateľ), predsedníčka predstavenstva 
Bratislava Tourist Board Alžbeta Melicharová 
(spoluusporiadateľ), členka Magistrátu hlavné-
ho mesta Prahy pre oblasť legislatívy, verejnej 
správy a podpory bývania Hana Kordová Mar-
vanová.

Cieľom Slovenských dní v Prahe bolo osloviť 
čo najväčšiu skupinu českých, ale aj zahranič-
ných turistov, ktorí mali možnosť na jednom 
mieste spoznať viacero slovenských destinácií 
či gastronomických špecialít. Každý, kto na An-
děl prišiel, mohol ochutnať typické slovenské 
delikatesy, ako sú bryndzové halušky, lokše či 
bratislavské rožky a  popritom si užiť bohatý 
kultúrny program či návštevu sprievodných 
podujatí. Celkovo sa na prezentácii zúčastnilo 
13 slovenských regiónov, z toho 4 z východné-
ho Slovenska.

Svoj prezentačný stánok s  množstvom 
propagačných materiálov mala aj OOCR Tat-
ry  – Spiš  – Pieniny. Destináciu prezentovali: 
výkonná riaditeľka Gabriela Bodnárová, Ma-
rek Mensák, zástupca Kežmarskej informačnej 
agentúry, Dominika Slebodová a Kristína Jaku-
bová z Bachledky.

Spoločne s  OOCR Severný Spiš  – Pieniny 
sme návštevníkom poskytovali informácie 
o  kultúrnohistorických a  prírodných zaujíma-

vostiach nášho regiónu. Najväčší záujem bol 
o prírodné atrakcie, pobyt v prírode, termálne 
kúpaliská a hrady. V našom stánku sa väčšinou 
zastavovali domáci z Prahy a Česka, najviac ich 
bolo zo skupiny seniorov, nechýbali ani rodiny 
s deťmi.

Slovenské dni v  Prahe navštívilo viac ako 
50-tisíc ľudí, zo všetkých strán sme dostávali 
pozitívne reakcie na ich realizáciu. Veríme, že 
sme mnohých namotivovali k  návšteve Slo-
venska, čím dosiahneme zvýšenie aktívneho 
zahraničného cestovného ruchu SR z  Českej 
republiky. Gabriela Bodnárová

V Prahe prezentovali aj náš región

Slovenská kultúra, hudba, gastronómia a atmosféra ovládla na dva 
dni pešiu zónu Anděl v Prahe. So svojou ponukou cestovného ru-
chu sa predstavili všetky turisticky významné regióny Slovenska. 

Kinotipy
2. 11. (sobota) o 16.00 h
Websterovci 2: Zo života pavúkov
(animovaný/rodinný, Slovensko/Poľsko, 2019, 66 min/6 dielov, pô-
vodné znenie, MP, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov 
a dôchodcov)

2. 11. (sobota) o 18.00 h
Vládkyňa zla 2
(rodinný/fantasy/dobrodružný, USA/V. Británia, 2019, 118 min, 
dabing, MP7+, vstupné 5 €, zľava 1 € z  ceny pre deti, študentov 
a dôchodcov)

3. 11. (nedeľa) o 17.00 h
Rodina Adamsovcov
(rodinná komédia/animovaný, USA, 2019, 87, dabing, MP7+, 
vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

3. 11. (nedeľa) o 19.00 h
Joker
(krimi/dráma, USA, 2019, 122 min, titulky, MP15+, vstupné 5 €, 
zľava 1 € z ceny pre, študentov a dôchodcov)

7. – 8. 11. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Amnestie
(dráma, Slovensko/Česko, 2019, 130 min, pôvodné znenie,
MP15+, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre študentov
a dôchodcov)

9. – 10. 11. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
Ženská na vrchole
(komédia, Česko/Slovensko, 2019, 105 min, pôvodné znenie, 
MP12+, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchod-
cov)

16. – 17. 11. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Snežný chlapec
(animovaná komédia, USA, 2019, 97 min, dabing, MP, vstupné 5 €, 
zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

16. – 17. 11. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
Doktor spánok
(horor, USA, 2019, 153 min, titulky, MP15+, vstupné 5 €, zľava 1 € 
z ceny pre študentov a dôchodcov)

21. – 22. 11. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Malá ríša
(romantická dobová dráma, Slovensko/Island, 2019, 108 min, titul-
ky, MP15+, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

23. – 24. 11. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Ľadové kráľovstvo 2
(animovaná rodinná komédia, USA, 2019, dabing, MP, vstupné 5 €, 
zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

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

Cesta do nemožna 
dobrodružný/trikový, Slovensko/Česko, 2019, 90 min, pôvodné zne-
nie, MP15+, vstupné 5 €, zľava 2 € z  ceny pre držiteľov preukazu 
filmového klubu)
Film uvedú režisér a scenárista Noro Držiak, scenárista Michal Ba-
láž a producent, scenárista a kameraman Michael Kaboš.

11. 11. (pondelok) o 19.00 h
Svetozár Stračina
(dokument, Slovensko, 2019, 68 min, titulky, MP12+, vstupné 5 €, 
zľava 2 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu)

18. 11. (pondelok) o 19.00 h
Ukradnutý štát
(dokument, Slovensko/Česko, 2019, 75 min, pôvodné znenie, 
MP15+, vstupné 5 €, zľava 2 € z ceny pre držiteľov preukazu filmo-
vého klubu)

25. 11. (pondelok) o 19.00 h
Hluché dni
(dokument/dráma, Slovensko, 2019, 80 min, pôvodné znenie, 
MP12+, vstupné 5 €, zľava 2 € z ceny pre držiteľov preukazu filmo-
vého klubu)
Film uvedú režisér Pavol Pekarčík a kameraman Oto Vojtičko.

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

PROGRAM KINA                november 2019
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poľovníctvo

Z  pôvodne jednodňového 
podujatia sa podarilo aj vďaka 
podpore VÚC Prešov a mesta Kež-
marok realizovať 9. poľovnícky deň 
ako dvojdňové podujatie, nad kto-
rým prevzal záštitu primátor mesta 
Kežmarok Ján Ferenčák.

Každý sviatok poľovníkov 
v  Kežmarku bol venovaný poľov-
nícky významnej osobnosti alebo 
udalosti, ktorá ovplyvnila poľov-
nícke dianie na území nášho re-
giónu, alebo v rámci Slovenska. Aj 
napriek tomu, že rok 2019 je boha-
tý na významné výročia, náš tohto-
ročný poľovnícky deň sme zasvä-
tili poľovníckej fotografii. Pred 10 
rokmi spomedzi nás totiž navždy 
odišiel jeden z  najvýznamnejších 
slovenských fotografov prírody Mi-
roslav Zumrík.

Tomuto výročiu bola venovaná 
aj výstava poľovníckej fotografie, 
ktorej vernisáž bola zároveň aj 
prvým podujatím poľovníckeho 
dňa. Na výstave, ktorá sa tešila 
veľkému záujmu širokej verejnos-
ti, svoje práce vystavovali nielen 
profesionáli, ale aj amatéri. Tí 
prezentovali svoje práce v  troch 
disciplínach v  rámci súťaže vyhlá-
senej OPK pre svojich členov. Do 
súťaže sa zapojilo 24 súťažiacich, 
ktorí predložili spolu 138 fotografií.

Súčasťou programu sobotňaj-
šieho večera bol okrem poľovníc-
kej fotografie aj benefičný koncert 
poľovníckej hudby v  drevenom 
artikulárnom kostole, na ktorom 
sa už tradične predstavilo kvarteto 
lesných rohov z českého Podorlic-
ka. Výťažok z dobrovoľného vstup-
ného bol venovaný na základe 
odporúčania pracovníkov Úradu 
práce, sociálnych vecí a  rodiny 
v Kežmarku rodine zo zamagurskej 
obce Reľov.

V  nedeľu ráno bezoblačné 

nebo vytvorilo prvý predpoklad 
na to, aby aj 9. poľovnícky deň bol 
podujatím, na ktoré sa bude dlho 
spomínať.

Prvé dejstvo nedeľného progra-
mu, svätohubertovská svätá omša, 
sa uskutočnilo v Mariánskom kos-
tole, kde neopakovateľnú atmosfé-
ru cirkevného obradu umocňoval 
svojím vystúpením rímskokatolíc-
ky chrámový spevácky zbor spre-
vádzaný spomínaným kvartetom 
lesných rohov. Pod hradbami kež-
marského hradu pred zrakmi veľ-
kého množstva zvedavých divákov 
nasledovalo v súlade s poľovnícky-
mi tradíciami požehnanie obeto-
vaného kráľa našich lesov – jeleňa.

Početný sprievod sa vzápätí 
kľukatil ulicami mesta k  tribúne, 
kde pred návštevníkmi, ktorí zapl-
nili vynovené kežmarské námestie, 
pokračoval program odovzdáva-
ním streleckého zálomku úspešné-
mu lovcovi jeleňa a jeho pasovanie 
za lovca jeleňov. Tohto roku sa 
tejto pocty z  rúk Vladimíra Kleina 
dostalo Milanovi Konkolovi z MPS 
Poľana Spišská Belá.

Stále atraktívnym bodom 
programu bola dražba uloveného 
jeleňa, za ktorého najvyššiu sumu, 
tak ako v  minulých rokoch, ponú-
kol primátor mesta Kežmarok.

Do Kežmarku okrem viacerých 
významných hostí opäť zavítala 
aj viceprezidentka Slovenskej po-
ľovníckej komory a  prezidentka 
Klubu slovenských poľovníčok 
Soňa Supeková-Chovanová, ktorá 
vo svojom príhovore pozdravila 
prítomných,  poľovníkom zaželala 
veľa úspechov v  nastávajúcej po-
ľovníckej sezóne a oficiálne otvori-
la 9. poľovnícky deň.

Jedným z  hlavných bodov 
programu bolo odovzdávanie 
poľovníckych vyznamenaní a oce-

není. Vyznamenanie za významné 
zásluhy o  rozvoj poľovníctva na 
Slovensku  III. stupňa a  bronzová 
medaila bola udelená P.  Dunajča-
novi, M. Gallikovi, J. Figlárovi, K. 
Hlatkej, P. Vnenčákovi, R. Krolčíko-
vi, P. Krempaskému a O. Girovi, vy-
znamenanie II. stupňa a striebornú 
medailu dostal J. Regec a ocenenie 
I. stupňa a  zlatú medailu získali J. 
Buksa a P. Ježík.

Vyznamenanie Zlatý kamzík 
bolo udelené D. Šperkovi z  MPS 
Poľana Spišská Belá. Na návrh 
predstavenstva OPK Kežmarok 
bola E. Plučinskému z  PZ Víťaz na 
celoslovenských Hubertových 
dňoch v  Betliari odovzdaná me-
daila sv. Huberta. Za 50 rokov ne-
pretržitého členstva v Slovenskom 
poľovníckom zväze bolo udelené 
ocenenie za vernosť J. Glodžákovi, 
J. Ferenckovi, E. Raffajovi a P. Kriš-
šákovi.

V. Kleinovi a  jeho manželke 
Hanke bolo odovzdané vyzname-
nanie s  názvom Poďakovanie De-
vany. Pamätná medaila prezidenta 
Slovenského poľovníckeho zväzu 
za celoživotnú prácu v  prospech 
organizovaného poľovníctva na 
Slovensku bola na podujatí odo-
vzdaná dnes už bývalému predse-
dovi obvodnej poľovníckej komo-
ry M. Nevickému.

Viceprezidentka SPK odovzdala 
okrem vyššie uvedených vyzname-
naní a  ocenení aj poďakovanie za 
prácu najúspešnejším základným 
organizáciám, ktoré sa v  súťaži 
poľovníckych združení a  spolkov 
v  roku 2018 umiestnili na prvých 
troch miestach (1. MPS Poľana 
Spišská Belá, 2. PZ Víťaz Slovenská 
Ves, 3. PZ Vlková).

Kežmarské námestie už tradič-
ne počas poľovníckeho dňa rozvo-
niava pravým poľovníckym gulá-

šom a rôznymi inými poľovníckymi 
kulinárskymi špecialitami. Tohto 
roku sa o priazeň prítomných a čle-
nov komisie, ktorá posudzovala 
kvalitu jednotlivých gulášov, usilo-
valo 15 majstrov kuchárov z poľov-
níckych združení a spolkov, z MsÚ 
a  SOŠ na Garbiarskej ul. Podľa 
členov odbornej poroty putovnú 
varechu za najchutnejší guláš si 
z podujatia odnieslo družstvo MsÚ 
Kežmarok, na 2. mieste skončilo PZ 
Magurka a na 3. mieste sa umiest-
nilo PZ Zlatá hora. V  súťaži však 
obstáli všetci na jednotku s hviez-
dičkou, keďže v kotloch neostal ani 
jeden zabudnutý zemiačik.

Nemožno nespomenúť ani 
ostatné sprievodné akcie, ktoré 
každoročne spestrujú a  oboha-
cujú program poľovníckeho dňa. 
Všetky vekové kategórie si mohli 
vybrať z  tejto ponuky: vystúpenie 
Sokoliarov majstra Vagana zo Sta-
rej Ľubovne, prezentácia plemien 
poľovných psov, lesná a poľovníc-
ka pedagogika, ukážky vábenia 
poľovnej zveri a poľovnícke signá-
ly, vystúpenie folklórneho súboru 
Magurák z  Kežmarku, divadelné 
predstavenie v  podaní  divadla 
RAMAGU zo Spišskej Starej Vsi 
a množstvo aktivít pre najmenších. 
Večer patril zábave, o ktorú sa po-
starala ľudová hudba Stana Baláža.

Zlatým klincom podujatia bolo 
žrebovanie mýtnych vstupeniek, 
za ktorými sa skrývala bohatá hod-
notná tombola.

V  záverečnom príhovore pred-
seda OPK  M. Nevický poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na or-
ganizačnom zabezpečení a úspeš-
nom priebehu poľovníckeho dňa, 
sponzorom za množstvo vecných 
a  finančných darov a  prítomným 
za účasť. Zároveň v mene predsta-
venstva obvodnej poľovníckej ko-
mory pozval všetkých na jubilejný 
10. poľovnícky deň, ktorý sa usku-
toční v septembri 2020.

 Milan Nevický

Tohtoročný poľovnícky deň bol venovaný
poľovníckej fotografii 

Poľovníci príslušní k Obvodnej poľovníckej komore Kežmarok si za-
čiatkom septembra už po deviatykrát uctili pamiatku svojho patróna 
sv. Huberta a opäť potvrdili, že ich sviatok, poľovnícky deň, ktorého 
spoluorganizátormi boli mesto Kežmarok a Miestna organizácia Slo-
venského rybárskeho zväzu v  Kežmarku, právom patrí medzi naj-
významnejšie kultúrno-spoločenské podujatia regiónu.
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11/2019 oznamy

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu
na pozíciu: 

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
- znalosť anglického jazyka: stupeň min. B2
- flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
- počítačové zručnosti
- komunikačné zručnosti, verejná prezentácia 
- znalosť IT technológií vítaná

Ponúkaná mzda:  od 830 €

Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- motivačný list
- štruktúrovaný životopis
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných 

údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 

Obsah pracovnej činnosti:
- manažment európskych projektov (URBACT, TWIN CITY, 

INTERREG...)
- koordinovanie projektových činností v oblasti IT
- manažment projektu „SMART GREEN CITY“

Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne
do 15. 11. 2019 na adresu:

Mestský úrad Kežmarok 
Hlavné námestie č. 1
060 01  Kežmarok 

Obálku je potrebné označiť:
„NEOTVÁRAŤ“  Ponuka: projektový manažér 

 PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK
 primátor mesta

Ponuka práce: Ponuka práce: 

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu
na pozíciu: 

PRACOVNÍK ŠKOLSKÉHO ÚRADU

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
- kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 138/2019 
Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a  odborných za-
mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
pre základné školy

- minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
- znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch 

týkajúcich sa základných a materských škôl s právnou sub-
jektivitou 

- organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, spo-
ľahlivosť, vytrvalosť, samostatnosť

- počítačové zručnosti
- zameranie na šport prípadne IT oblasť vítaná 

Ponúkaná mzda: 1 000 €

Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- motivačný list
- štruktúrovaný životopis
- doklady o dosiahnutom vzdelaní 
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných 

údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 

Obsah pracovnej činnosti:
- metodické usmerňovanie a  kontrola v  oblasti hospodár-

skeho riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce

- spracovanie zámerov, programov a  projektov rozvoja 
školstva vo všetkých jeho oblastiach v zriaďovateľskej pô-
sobnosti obce 

Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne
do 15. 11. 2019 na adresu:

Mestský úrad Kežmarok 
Hlavné námestie č. 1
060 01 Kežmarok 

Obálku je potrebné označiť:
„NEOTVÁRAŤ“ Ponuka: pracovník školského úradu

 PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK
 primátor mesta
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Program podujatí venovaných
oslavám 750. výročia udelenia

mestských práv
 4. november 

19.00 hod. 
Kino Iskra - Filmový klub

film o gen. M. R. Štefánikovi Cesta do 
nemožna –za účasti tvorcov filmu

14. november 
18.00 hod.

Obrazáreň kežmarského hradu
koncert Baroková lutna

29. november
15.15 hod.

Mestská knižnica
Prezentácia o prof. J. Hroncovi 

a F. Hutyrovi

Múzeum v Kežmarku v sobotu, 28. 
septembra slávnostne ukončilo letnú 
turistickú sezónu na Kežmarskom hra-
de. Vedenie múzea ďakuje účinkujúcim, 
ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu 
spríjemnili divákom popoludnie na hra-
de, a to Divadlu Cililing, DFS Maguráčik, 
skupine Pulcherrima Rosa a žiakom a 
učiteľom SOŠ Garbiarska. 

Okrem kultúrneho programu bola 
pre návštevníkov pripravená nová ex-
teriérová výstava mapujúca históriu 
Kežmarského hradu a brožúra o Múzeu 
v Kežmarku, za vydanie ktorých ďakuje-
me Fondu na podporu umenia. Brožúry 
sú dostupné pre návštevníkov hradu 
zadarmo v slovenskom a anglickom ja-
zyku.

 Barbora Thomayová,
 Múzeum v Kežmarku

V sobotu 14. septembra nás navždy 
opustila naša milovaná Janka Čekovská, 
a  to po 40-dňovej hospitalizácii v  Ne-
mocnici MUDr. V. Alexandra v Kežmarku 
na odd. OAIM pod vedením p. primára 
MUDr.  Serhiya Raka a  vedúcej sestry 
Mgr. Alenky Vnenčákovej. Radi by sme 
sa aj touto cestou poďakovali za prí-
kladnú starostlivosť celému skvelému 
tímu OAIM s vysoko odborným profesi-
onálnym a zároveň citlivým a láskavým 
prístupom a ochotou pomôcť.

 
 S úctou a vďakou 

 syn Paľko, rodičia, súrodenci Daniela, 
 Anton a Lýdia s rodinami.

Ďakujeme p. Štefanovi Kuffovi, le-
károvi Viktorovi Gurčíkovi a  celému 
personálu Hospicu sv. Alžbety v Ľubici 
za príkladnú starostlivosť a  zmierne-
nie bolesti posledných chvíľ manželky 
a mamy Magdalény Gašparovej.

 
 S vďakou manžel Imrich, synovia 
 Tibor, Oto a Peter.

Poďakovanie

TŠC TEMPO MŠK
Kežmarok

pozýva deti a rodiny v  sobotu, 
23. novembra od 10.00 hod. do Mest-
skej športovej haly V. Janeka na Miku-
lásšku Hobby súťaž v športovom tanci. 
Príďte povzbudiť súťažiacich a stretnúť 
sa s Mikulášom.

Verejné
korčuľovanie
Verejné korčuľovanie na zimnom
štadióne v Kežmarku bude každý
týždeň nasledovne:

Streda: 
17.00 - 18.00 hod.

Sobota a nedeľa: 
12.00 - 13.30 hod.
pre deti do 12 rokov, 
13.30 - 15.00 hod.
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11/2019 šport

Prvý zápas hokejistom Kež-
marku vôbec nevyšiel a, naopak, 
Trebišovčania na čo siahli, to sa 
im podarilo.

Druhý zápas bol už o  inom. 
Kežmarčania bojovali, plnili po-
kyny trénera, hrali dobre a  jed-
noducho zároveň. V  bráne ich 
podržal Anovčin a  z  hľadiska 
povzbudzovali fanúšikovia. Ho-
kejová atmosféra v  meste dlho 
chýbala.

Navnadení Rytieri sa pustili do 
súpera aj v Sabinove, ale v úvode 
zlyhávala koncovka. Aj keď pre-
hrávali už 0:3 aj 4:3, nevzdávali 
sa a  napriek častým oslabeniam 
a  bojovnosti zvíťazili po samo-
statných nájazdoch. V  bráne sa 
predstavil Vladimír Glosár z  ex-
traligových Michaloviec, ktorý 
napriek mladému veku ukázal 
množstvo výborných zákrokov.

Domáci zápas proti Bardejovu 
pripomínal ten prvý v Trebišove. 
Kežmarčania boli nervózni, ko-
pili chyby a aj keď sa zdalo, že sa 
už dostávajú do zápasu, hostia 
z Bardejova zaúradovali.

Následne do Rimavskej Sobo-
ty vycestovalo iba 10 korčuliarov 

a 2 brankári, a tak sa nedalo hrať 
so silnými domácimi vyrovna-
ný duel. Dodržiavanie pokynov 
a  poctivá obrana boli receptom. 
Počas prvej tretiny to fungovalo, 
no neskôr odchádzali sily a kopili 
sa drobné chyby v obrane.

V  drese kežmarských rytierov 
sa objavilo aj niekoľko nových 
tvári v  porovnaní s  minulou se-

zónou. Káder obohatili dvaja 
mladí ruskí hokejisti – Alexander 
Liubimov a  Nikita Zavalniuk, na 
hosťovaní z Michaloviec je bran-
kár Vladimír Glosár. Okrem toho 
sa členmi mužstva stali aj Patrik 
Huszárik, Michal Tomeček, Kamil 

Jarembák, Jozef Hohol, Patrik We-
sselényi, Branislav Zwick, Marek 
Krmenčík či Roan Krupa.

II. liga seniorov - 2. kolo:
HK 2016 Trebišov – MHK Kež-
marok 16:3 (6:1, 5:1, 5:1)
Góly Kežmarku: 10. Tomeček (Iš-
tocy, Pisarčík), 28. Pisarčík (Išto-
cy), 53. Pisarčík (Huszárik, Ištocy).

3. kolo:
MHK Kežmarok – HC Rebellion 
Gelnica 6:4 (2:1, 2:3, 2:0)
Góly Kežmarku: 8. Ištocy (Ľu-
bimov, Wesselényi), 9. Ištocy 
(Huszárik), 30. Smolen, 34. 
Huszárik, 53. Smolen (Wesselé-

nyi), 59. Huszárik (Pisarčík, Išto-
cy.

4. kolo:
HK Sabinov – MHK Kežmarok 
4:5 po sn (1:0, 2:3, 1:1 – 0:0, 0:1)
Góly Kežmarku: 29. Hohol (Kop-
káš), 38. Ljubimov (Wesselényi), 
40. Jarembák (Wesselényi), 57. 
Tomeček (Wesselényi, Ištocy), 
rozhodujúci samostatný nájazd 
Pisarčík.

5. kolo:
MHK Kežmarok – HK Bardejov 
3:9 (2:3, 0:2, 1:4)
Góly Kežmarku: 7. Kopkáš (Kr-
menčík), 12. Zavalniuk (Krmen-
čík), 42. Ištocy (Liubimov).

6. kolo:
HKM Rimavská Sobota – MHK 
Kežmarok 10:2 (2:0, 4:2, 4:0)
Góly Kežmarku: 31. Ištocy (Smo-
len, Zavalniuk), 40. Hohol (Liubi-
mov)
 Lorant Paugsch

Kežmarčanom sa od začiatku 
sezóny darí byť v čele tabuľky a zá-
mer zabojovať o postup do vyššej 
ligy zatiaľ vychádza. V  poslednú 
septembrovú nedeľu sa predsta-
vili v  neďalekej Spišskej Starej Vsi. 
Kežmarčanov poslal do vedenia 
vlastný gól Ciska a vedenie poistil 
v závere zápasu Gahura.

Do ďalšieho zápasu na ihrisku 
Gelnice vstúpili Kežmarčania lepšie 
a  už v  11. minúte viedli zásluhou 
Kruppu. Tesne pred prestávkou 
však domáci vyrovnali a tri minúty 
pred koncom pripravili Kežmarča-
nom druhú prehru v sezóne.

Domáci zápas proti Kluknave 
z dolného konca tabuľky bol ťaž-
ký, o  víťazstve 1:0 rozhodla pre-
menená penalta Tomčáka. Proti 
posledným Vikartovciam si však 
Kežmarčania z  chuti zastrieľali. 
Aj keď po polčase viedli len 1:0, 
v tom druhom pridali ďalšie štyri 
góly a zaslúžene zvíťazili.

Zápas s  Harichovcami prinie-
sol gólové hody. Na góly domá-
cich, postupne Lajčáka a dvakrát 
Fejerčáka, vedeli hostia vždy 
v priebehu niekoľkých minút dva-
krát odpovedať. Po treťom góle to 
už neplatilo. Naopak, polčasové 

vedenie 4:2 poistil a hetrik zavŕšil 
Pavol Fejerčák. V druhom polčase 
sa hostia gólom vrátili do zápasu, 
ale Kežmarčania si už víťazstvo 
4:3 a  postup na prvé miesto ne-
nechali ujsť.

9. kolo:
TJ Dunajec Sp. Stará Ves -
1. MFK Kežmarok 0:2 (0:0)
Góly Kežmarku: 48. Cisko
(vlastný), 83. Gahura.

10. kolo:
MFK Gelnica - 1. MFK Kežmarok 
2:1 (1:1)
Gól Kežmarku: 11. Kruppa.

11. kolo:
1. MFK Kežmarok – TJ FC

Kluknava 1:0 (0:0)
Gól Kežmarku: 61. Tomčák.

12. kolo:
OFK Vikartovce – 1. MFK
Kežmarok 0:5 (0:1)
Góly Kežmarku: 40. Tomčák, 53. 
a 67. F. Fejerčák, 60. a 62. Svitek.

13. kolo:
1. MFK Kežmarok – ŠK
Harichovce 4:3 (4:2)
Góly Kežmarku: 8. Lajčák, 22., 26. 
a 35. Pavol Ferejčák.

 Lorant Paugsch

Hokejisti Kežmarku po víťaznom domácom zápase proti Gelnici.

Kežmarčania sú už na čele tabuľky
Futbalisti 1. MFK Kežmarok majú najlepší útok i  obranu 

v lige, a tak zaslúžene vedú tabuľku V. ligy Podtatranskej. Na-
posledy doma privítali dovtedy vedúci celok z Harichoviec.

Hráči MHK Kežmarok majú za sebou takmer tretinu sezóny. Predstavili sa v Trebišove, 
Sabinove a v Rimavskej Sobote, doma privítali Gelnicu a Bardejov. V prvom kole mali voľno.

Rytieri začali svoju druhú sezónu
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šport

Nočný Kežmarok láka tradične veľký počet priaznivcov.

Deti súťažili v  3 disciplínach 
skupinovou formou: beh cez pre-
kážky, hod loptičkou cez prekáž-
ku a skok z miesta. Okrem toho si 
mohli zaskákať vo vreci, zastrieľať 
s  paintballovou pištoľou a  preťa-
hovať sa lanom. Tí najlepší si od-
niesli aj skvelé ceny pre celú trie-
du. Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať všetkým riaditeľom 
a  riaditeľkám, učiteľkám a  učite-
ľom, ktorí nám celú akciu pomohli 
zorganizovať, taktiež chceme po-
ďakovať študentom Gymnázia 
P.  O. Hviezdoslava, ktorí pôsobili 
ako dobrovoľníci.

Bežecké podujatie Nočný Kež-
marok, ktoré sa konalo 20. sep-
tembra, prinieslo šport a  záhady 
do ulíc večerného mesta. Počas 
záverečného podujatia z  trojdiel-
nej série bežecko-zážitkových 
pretekov Kežmarok Running Tour 
2019, nasledujúceho po obnove-
nej tradícií Behu k  Hubertovi (18. 
marca) a  Night Crosse (28. júna), 
sme tentoraz ukázali športovým 
nadšencom krásy a záhady nočné-
ho Kežmarku.

Ukončenie letnej turistickej 
sezóny prilákalo do Kežmarku 
185 bežcov z  celého Slovenska, 

dokonca aj veľmi úspešného nor-
dic walkera z  Francúzska. Okrem 
4,2 km dlhej trate pre bežcov 
a nordic walkerov bol pre najmen-
ších atlétov pripravený zaujímavý 
program v  podobe pátračskej 
a nočnej hry. V nich súťažilo celko-
vo 30 rodinných dvojíc, ktoré riešili 

na stanovištiach záhady a  hádan-
ky spojené s  remeslami, históriou 
a kultúrou mesta Kežmarok.

Hlavným organizátorom 
pátračskej akcie bola Oblastná 
organizácia cestovného ruchu 
Tatry –Spiš – Pieniny (v zastúpení 
G. Bodnárovej, R. Kovalčíkovej). 

Spoluorganizátorom bol Klub slo-
venských turistov Zlatná Kežma-
rok (Z. Rumlová, N. Ďateľová). He-
recké obsadenie zabezpečili žiaci 
a  študenti dramatického odboru 
ZUŠ Antona Cígera v  Kežmarku. 
Kostýmy a  priestory zapožičali 
Súkromná spojená škola na Bielej 
vode a  Stredná odborná škola na 
Ul. Kušnierska brána a  Múzeum 
v Kežmarku poskytlo priestory vý-
stavnej siene na Ul. Dr. Alexandra 
11.

Jedinečnú atmosféru Kežma-
rok Running Tour 2019 by nebo-
lo možné vytvoriť bez podpory 
mesta Kežmarok, iniciatívy Tatry 
v  pohybe a  sponzorov: Mitická, 
Karloff,  s.  r.  o.,  – Tatratea, v  nepo-
slednom rade za výbornej asis-
tencie Mestskej polície Kežmarok, 
ktorým sa týmto chceme poďako-
vať.

Podujatie Kežmarok Running 
Tour 2019 sa konalo pod záštitou 
mesta Kežmarok a  pri organizácii 
podujatí pomáhali dobrovoľníci 
a  atléti z  Mestského športového 
klubu Kežmarok. Športovcom ďa-
kujeme za účasť, priaznivcom za 
dôveru.

Tešíme sa na vás na  ďalšom 
ročníku Kežmarok Running Tour 
2020.

Oficiálne výsledky podujatia sú 
zverejnené na internetovej strán-
ke www.pretekaj.sk.

 Filip Kormoš,
 Zuzana Petreková,
 Gabriela Bodnárová
 členovia organizačného tímu

Detská atletika a Nočný Kežmarok

Z veľkého úspechu sa teší 5. ročník podujatia Kids Athletics. Tento rok 
na ňom súťažilo 800 detí z 1. stupňa základných škôl v Kežmarku.

V sobotu 5. októbra sa v Starej 
Ľubovni konala karate súťaž Ľu-
bovňa Open Cup 2019. Na súťaži 
sa predstavilo 223 pretekárov 
z  27 klubov Slovenska, vrátane 
piatich zástupcov z Kežmarku.

Najviac sa darilo Soni Šatalo-
vej, ktorá v  kumite dievčat od 5 
do 7 rokov nad 24 kilogramov 
obsadila 2. miesto.

Nina Ďuricová obsadila v  ku-
mite mladších žiačok vo veku 8 
až 9 rokov nad 32 kilogramov 3. 

miesto, Richard Labovský v  kata 
starších žiakov 10- až 11-ročných 
začiatočníkov tiež 3. miesto. 
Bronzovú priečku obsadil Tomáš 
Pitoňák v  kata mladších žiakov 
začiatočníkov vo veku 8 až 9 ro-
kov a  aj Leo Uhlár v  disciplíne 
kata starších 10- až 11-ročných 
žiakov začiatočníkov.

Všetkým blahoželáme a  pra-
jeme veľa ďalších úspechov v tej-
to sezóne.

 Jaroslav Božoň Malí kežmarskí karatisti.

Kežmarskí karatisti odštartovali sezónu

Prvá súťažná previerka v tejto sezóne sa skončila pre Kež-
marčanov veľmi úspešne. Naši karatisti získali päť cenných 
umiestnení – štyri bronzové umiestnenia a jedno strieborné. 
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Možno… 
Možno mi tvojich úst sa odrieknuť
Možno mi ruku nedostať,
Možno mi žialiť v samote,
Možno mi nežiť v živote,
Možno mi sama seba zhubiť,
Nemožno mi ťa neľúbiť!

Dňa 5. novembra uplynie 10 ro-
kov, odkedy už len v  spomienkach 
žije náš milovaný manžel, otec, ded-
ko Ing.  Ondrej Labuda. Ak ste ho 
stretli na svojich cestách životom, 
spomeňte si s nami.

 Manželka s deťmi.

Dňa 3. novembra uplynie 5 rokov 
od smrti nášho milovaného manžela 
a otca Jozefa Spišáka.

Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka, 
dcéra Lucia a syn Marián s rodinami.

Dňa 13. novembra to bude rok, 
čo nás opustila naša drahá mamka 
Marta Hlatká.

Z  láskou na ňu spomínajú syn 
Vladimír s  partnerkou a  dcéry Marta, 

Elena a Edita s rodinami.

Dňa 1. novembra 2019 uplynulo 
20 smutných rokov, čo nás opustil 
náš drahý manžel, otec a dedko Bro-
nislav Gardori.

Vydal si sa na cestu, kde chodí
každý sám,
len dvere spomienok si nechal dokorán.
Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok Ti vrúcne priať
a v bolesti na Teba spomínať.

S láskou a úctou spomína manželka Mária s deťmi.

Že sa rany zahoja je len zdanie, nám ostáva už len 
smútok a spomínanie. Ten, kto Ťa poznal spomenie, ten, 
kto Ťa mal rád, nezabudne.

Dňa 17. novembra uplynie 10 rokov, čo nás vo 
veku 41 rokov navždy opustil náš milovaný syn, 

otec, manžel, brat a  švagor Milan 
Říčař. Kto ste ho poznali a  mali 
radi, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a žiaľom v srdci spomína 
smútiaca rodina.

Čas plynie, smútok ostáva. Dňa 
13. novembra uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko Stanislav Mrkva.

Vydal si sa na cestu, kde chodí
každý sám,
len dvere spomienok si nechal dokorán.
Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok Ti vrúcne priať
a v bolesti na Teba spomínať.
S láskou a úctou spomína manželka Mária a dcéra 

Alexandra.

V neznámy svet odišli ste spať, zaplakal každý,
kto vás mal rád.
Niet vás už viac, my ostali sme sami,
no navždy budete v srdciach tých, ktorí vás milovali.
Dňa 2. novembra uplynuli 

4 roky, odkedy nás opustil náš 
ocko Milan Krupka a  3 a  pol 
roka, čo nás opustila naša 
mamka Ružena Krupková.

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

Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.

Dňa 5. novembra uplynulo 30 rokov od toho, ako 
nás predišiel do nebeskej vlasti náš drahý otec, ded-

ko a  pradedko Karol Hrbček. Pane, 
vďaka, že si mi bol nablízku po celý 
môj život.

S vďakou spomínajú dcéry Da-
gmar a Eva, synovia Karol a Peter 
s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumiera v  srdciach tých, ktorí 
ho milovali.

Dňa 16. novembra si pripomenieme 15. výročie, 
odkedy nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, dedko a svokor 
Tibor Čaplovič.

S láskou, úctou a bolesťou v srd-
ciach spomína smútiaca rodina.

Len kytičku kvetov vám na hrob môžeme dať,

chvíľu postáť, ticho spomínať, sviečku zapáliť,
slzy vyroniť a pošepkať, ako nám chýbate.
Dňa 16. októbra uplynulo 30 rokov od úmrtia náš-

ho drahého otca, dedka, pradedka, svokra a  švagra 
Vojtecha Šterbáka 
a  21. novembra 
uplynie 6 rokov, 
čo nás navždy 
opustila naša dra-
há mamka, babka, 

prababka, svokra a sestra Anna Šterbáková.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Vierka a syn 

Miro s rodinami, syn Ľubo, rodina Grigláková, sestra 
a bratia s rodinami.

Dňa 17. novembra pred 10 rok-
mi nás opustila Mária Terešáková, 
rod. Kuricová. Jej vrúcnosť, dobrota 
a  láskavé slová aj dnes chýbajú jej 
blízkym – manželovi, synom, mame 
a ostatným príbuzným a známym.

Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 20. októbra uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, otec, 
svokor, dedko a priateľ Bernard Ma-
deja. Ktorí ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku i modlitbu. 
S láskou spomínajú manželka Mária, 

deti s rodinami a blízka rodina.

Hoci si odišiel,
niet ťa medzi nami,
v našich srdciach ostávaš
a navždy budeš s nami.
Dňa 15. novembra uplynulo 7 ro-

kov, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pra-
dedko Milan Hlaváč.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

Hoci si odišiel,
niet ťa medzi nami,
v našich srdciach ostávaš
a navždy budeš s nami.
Dňa 17. november si pripome-

nieme 3. výročie od úmrtia Alojza Petríka.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Odišiel si, niet Ťa už medzi nami,
v našich srdciach ostávaš vždy s nami.

15. november je deň tretieho 
výročia, kedy nás navždy opustil náš 
otec, manžel, brat Jozef Tomašek. Tí, 
ktorí ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku.

S úctou a láskou spomína smú-
tiaca rodina.
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inzercia, spomienky

Riadková inzercia
• Predám novú pascu na líšky, rozmer 140x60x40cm, 

cena 95 €. Tel.: 0907 181 800. RO19016

• Predám byt 1+1 v  OV. Gen. Štefánika, čiastoč-
ne zrekonštruovaný. Cena dohodou. Tel: 0910 
125 400. RO19014

• Predám 3-izbový byt v OV na Juhu v Kežmarku + 
garáž. 0905 368 828 + rámček. RO19013

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

• Zberateľ odkúpi vojenské odznaky, vyznamena-
nia, bodáky, uniformy, pracky, staré vojenské foto-
grafie, prípadne poradí so zbierkou. Kontakt: 0902 
691 034. RO19007

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

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

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 9
NOVEMBER

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

VÝSTAVY
6. 11. – 28. 11. 
Výstavná sieň, Hlavné námestie 64

KLUB KEŽMARSKÝCH 
VÝTVARNÍKOV – JESENNÝ 
SALÓN
Otvorená v pracovné dni
od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h

4. 11.
19.00 h

Kino Iskra

CESTA DO NEMOŽNA
V prvom slovenskom celovečernom trikovom filme podľa skutočných udalostí bude divák sledovať Štefánikovu 
dobrodružnú životnú cestu, odhodlanie a vytrvalosť ísť za svojimi snami a cieľmi napriek všetkým prekážkam.

10. 11.
18.00 h

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

FRAGILE
Koncert známej slovenskej acapella skupiny

21. 11.
19.00 h

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

DIVADLO RAMAGU: VEĽA KRIKU PRE NIČ
23. 11. SOŠ Garbiarska

KATARÍNSKA ZÁBAVA
24. 11.
16.00 h

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

NEDEĽNÉ POPOLUDNIE S ROZPRÁVKOU
ACTORES – Po dračích stopách

27. 11.
19.00 h

Mariánsky kostol

KEŽMARSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ  
– MAROŠ BANGO


