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Cenník inzercie 2022
Formát – FAREBNE

Ceny v EUR vrátane DPH

A4 zadná strana 1/1 (210x296 mm)

370 €

A5 zadná strana 1/2 (184x128 mm)

190 €

A4 vnútorná strana 1/1 (210x296 mm)

310 €

A5 vnútorná strana 1/2 (184x128 mm, 90x260 mm)

165 €

A6 vnútorná strana 1/4 (90x128 mm výška)
Formát – ČIERNOBIELO

70 €
Ceny v EUR vrátane DPH

A4 vnútro 1/1 (210x296 mm)

270 €

A5 vnútro 1/2 (184x128 mm, 90x260 mm)

140 €

A6 vnútro 1/4 (90x128 mm výška, 184x62 mm šírka)

60 €

A7 vnútro 1/8 (59x90 mm výška, 90x62 mm šírka)

30 €

Inzerát neštandardných rozmerov čiernobielo 1 cm2

1€

Cenník inzercie mesačníka Kežmarok pre rok 2021

MICHALSKÁ 73 KEŽMAROK
PF20002

tel : 0918 605 347

email: kezmarok@drevona.sk

Spomienky, narodeninové, svadobné blahoželania 0 €/spomienku
Poďakovania sponzorom sa do 15 sponzorov nespoplatňujú. Každý počet nad 15 sponzorov sa spoplatňujú sumou 5 €.
Riadková inzercia
Občianska: 2 €/15 slov. Firemná: 4 €/15 slov. Inzercia v rámčeku: +3 €.
Zľavy z plošnej inzercie:
Opakovanie 3-5x .... 10%. Opakovanie 6-12x ..... 15%.
Ďalšie zľavy:
Pri jednorázovej platbe vopred za opakovanú inzerciu ......... +3 % k aktuálnym zľavám.
Pri nepretržitom inzerovaní trvajúcom 5 rokov a viac ...........+ 3 % k aktuálnym zľavám.
Ďalšie podmienky inzercie: /MsKS, VPP, MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ, .../
Organizáciám, ktoré pripravujú verejné podujatia pre občanov Kežmarku s nulovým vstupným sa poskytuje pozvánka na podujatie vo forme plošnej inzercie zadarmo v rozmere
maximálne 1/4 strany čiernobielo 2 x ročne s prihliadnutím na priestorové možnosti.
Platená inzercia má prednosť pred neplatenou.
Vydavateľ si vyhradzuje právo na ďalšie dojednania cien dohodou.
Počet výtlačkov – 5 700 ks. Mestské kultúrne stredisko nie je platcom DPH.

Chráňme spoločne
najzraniteľnejších!
1 Neposkytuj svoje osobné údaje neznámym osobám !
2. Neotváraj neznámym osobám, ak si doma sám !
3. Nedávaj peniaze osobám, ktoré nepoznáš !
Nech zvony zvonia a srdcia plesajú,
nech sviece horia a čaše cengajú.
Teraz, keď je ku šťastiu iba krok,
želám Vám šťastný Nový rok.

Drahí naši seniori,
zaslali sme Vám v mesiaci december
vitamíny, hroznový cukor a respirátor,
ktoré sú v tejto dobe tak veľmi potrebné.

4. Nekomunikuj s neznámymi osobami !
5. Nereaguj na podozrivé telefonáty !

Kontakty
Mestský úrad Kežmarok: 052/466 01 11
Mestská polícia Kežmarok: 159
Tiesňová linka : 112

Vaše zdravie je pre nás prioritou.

Hasiči : 150

Nech vianočná ozdoba, ktorú ste dostali spoločne
s pozdravom, je pre nás symbolom,
že spolu to zvládneme!

Záchranná zdravotná služba : 155
Polícia Slovenskej republiky: 158

Váš primátor Ján Ferenčák
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inzercia

novoročný príhovor

Spolu dokážeme nájsť riešenia
Vážení spoluobčania, milí Kežmarčania,
v mene všetkých zamestnancov Mestského
úradu Kežmarok i v mene svojom mi dovoľte zablahoželať vám k novému roku. Zároveň by som
sa vám chcel poďakovať za minuloročnú priazeň,
spoluprácu i podporu.
Keď sme pred rokom rekapitulovali predchádzajúcich 365 dní a črtali si vízie do nového roka,
všetci sme dúfali, že 2021 bude lepší ako ten
predchádzajúci. Pravdou je, že naše mesto, Slovensko, ba dokonca celý svet prechádza náročnou
skúškou. Končíme ťažký rok, ktorý zanechal svoju
pečať na mnohých oblastiach života. Každého postavil pred výzvy. Spoločnosť poznačilo napätie,
strach a obavy. Zdravotníčky a zdravotníci z prvej
línie zažívajú už opakovane veľmi vypäté a náročné obdobie. Denne v plnom nasadení zachraňujú
ľudské životy. Psychické aj fyzické sily majú dávno
v červených číslach. Nezatvárame pred tým oči. Verím, že s príchodom nového roka prichádza aj nádej, že toto ťažké obdobie dokážeme, pomáhajúc
si navzájom, spoločne prekonať.
Napriek zložitým podmienkam sa život v našom meste ani v roku 2021 nezastavil. Spomeňme
aspoň zopár príkladov:
• V dobe plnej obmedzení sa nám podarila 10
miliónová investícia do zariadenia kežmarskej
nemocnice a na výstavbu Centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti, čím sa významne rozšíri a skvalitní zdravotná starostlivosť pre obyvateľov Kežmarku a širšieho okolia.
• So sumou takmer tri milióny eur sme začali výstavbu modernej kompostárne.
• Na sídlisku Juh sa zrealizovala výstavba bytov,
v čom bolo mesto nápomocné. Verím, že viacerým z vás sme zvýšili životný rodinný komfort.
• Len nedávno náš bývalý dekan, biskup Ján Kuboš, požehnal zrekonštruovanú renesančnú
zvonicu v meste. Vrátili sme jej tak označenie
„najkrajšia zvonica na Spiši“.
• Úspešne prebieha aj rekonštrukcia Reduty.
• Na základných školách sme otvorili nové odborné učebne, čím školy prepoja žiakov viac
s praxou.
• V zariadení pre seniorov sme zrekonštruovali
nové izby, ktoré zvýšia životný štandard našim
seniorom. Zaslúžia si to.
• K zlepšeniu určite pomohla začatá rekonštrukcia chodníkov a ciest, v ktorej chceme v budúcom roku ešte razantnejšie pokračovať.
• Nezaháľali sme ani v kultúrnej oblasti života
mesta. Úspešne sme zvládli už 56. ročník najstaršej slovenskej žiackej a študentskej literárnej súťaže Literárny Kežmarok.
• Od jesene stojí pred Kežmarským hradom nová
socha najznámejšieho hradného pána Imricha
Thöklöyho. Jej slávnostné odhalenie plánujeme v prvom štvrťroku tohto roka, keď sa ustáli
pandemická situácia.
• Nám, domácim i zahraničným priaznivcom

Nový rok 2022
plný lásky a pokoja
nech každú radosť
znásobí.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA,
primátor mesta Kežmarok
bolo veľmi ľúto, že sme už druhý rok po sebe
museli zrušiť jubilejný 30. ročník medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo. Verme, že tento rok sa nám podarí túto vzácnu
príležitosť osláviť v plnej kráse.
• Úspešný bol minulý rok aj v oblasti športu. Tradične bohatú športovú činnosť mesta v minulosti i súčasnosti ocenila hodnotiaca komisia
výboru ACES Europe pri Európskej únii v Bruseli
udelením Kežmarku prestížneho titulu Európske mesto športu 2022 v kategórii do 25-tisíc
obyvateľov.
V roku 2022 sa začne s úpravou mestskej tržnice, investíciou do infraštruktúry, prechodom z analógového na digitálny systém, rekonštrukciou
športovej haly Vlada Jančeka, či výstavbou parkoviska pri novej poliklinike. Mesto má v príprave
množstvo rozvojových projektov pre skvalitnenie
života obyvateľov a návštevníkov mesta.
Vážení spoluobčania, bol by som rád, keby
nášmu čerstvému titulu Európske mesto športu
svojou dynamikou zodpovedal celý tento rok.
Mestu by prospelo, keby sme naplno mohli rozvinúť aktivity nielen v športe, ale vo všetkých oblastiach života. Samospráva sa bude i naďalej usilovať
zatraktívniť Kežmarok predovšetkým pre mladých
vhodnými pracovnými príležitosťami, atraktívnym
bývaním i životným štýlom mesta.
Som presvedčený, že pri dobrej vôli dokážeme nájsť riešenia, aby sme naše mesto aj naďalej
zveľaďovali a spríjemnili si tak život v ňom. Verím
v genius loci, ktoré mesto Kežmarok bezosporu
má. Prispejme vyžarovaním vlastnej pozitívnej
energie k mestskému i celospoločenskému ovzdušiu dobroprajnosti, družnosti a spolupatričnosti.
V takomto kontexte bude naše moderné, dynamické s historické mesto prekvitať ešte rýchlejšie
ako doposiaľ.
Dovoľte mi, milí Kežmarčania, aby som Vám na
prahu nového roka zaželal pevné zdravie, vysokú
imunitu a také nastavenie myslí a sŕdc, aby bolo
prospešné Vám osobne, Vašim rodinám a najbližším, ako aj celému mestu a Slovensku.

Váš primátor Ján Ferenčák
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Vám praje
Mesto Kežmarok
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V skratke
 V najbližších rokoch chce spoločnosť Mubea

v Kežmarku preinvestovať 50 miliónov eur a zamestnať
500 ľudí. Po rokovaní so zástupcami spoločnosti to potvrdil
primátor Kežmarku Ján Ferenčák s tým, že zámer investora sa nezmenil aj napriek globálnej kríze a pandémii. „Na
stretnutí sme sa zhovárali okrem iného aj o zabezpečení
a príprave kvalifikovanej pracovnej sily pre plánované kapacity výroby a nadviazaní spolupráce so školami v regióne a okolí,” dodal primátor. Niekoľkých zamestnancov si
už spoločnosť vybrala. V súčasnosti má 83 zamestnancov
a stále naberá nových. „Do konca budúceho roka by sa mal
ich počet zdvojnásobiť. Síce sa nám niektoré veci posunuli
a zdržali, nič to však nemení na našom pôvodnom pláne,“
ubezpečil konateľ spoločnosti Mubea Automotive Slovakia Miroslav Mikula. Spoločnosť už uzatvorila spoluprácu
s Technickou univerzitou v Košiciach a rozpracovanú majú
aj spoluprácu s vysokou školou v Žiline. Spoločnosť Mubea
podniká na trhu vo vývoji a výrobe automobilových výrobkov s vlastnosťami, ktoré znižujú váhu vozidiel a prispievajú tak k ochrane životného prostredia. To podľa primátora
priamo súvisí so systémovými a vizionárskymi riešeniami
mesta Kežmarok v oblasti zvyšovania kvality životného
prostredia. V roku 2018 vláda schválila spoločnosti investičnú pomoc vo výške takmer 15 miliónov eur.

Zdroj: teraz.sk

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák sa v stredu 8. decembra stretol s konateľom spoločnosti Mubea Automotive Slovakia Miroslavom Mikulom.
V kežmarskom závode nájde v najbližších rokoch prácu viac ako 500
zamestnancov. Spoločnosť Mubea je svetovým lídrom na trhu vo vývoji
a výrobe automobilových výrobkov s jedinečnými vlastnosťami, ktoré znižujú váhu vozidiel a prispievajú tak k ochrane životného prostredia. Súvisí
to priamo so systémovými a vizionárskymi riešeniami mesta Kežmarok
v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia.
- bs-



Problematický most v Kežmarku pri kruhovom
objazde v blízkosti železničnej stanice začnú rekonštruovať pravdepodobne v marci 2022. S prípravnými prácami
by sa však mohlo začať už v zimných mesiacoch. Práce za
približne milión eur bude realizovať liptovská spoločnosť
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní. Slovenská správa ciest ako správca úseku ich bude financovať z eurofondov. Rekonštrukcia má
odstrániť poruchy súčasného mosta a priľahlého úseku
cesty prvej triedy 66 tak, aby sa zlepšil stavebno-technický
stav mosta, ktorý bol definovaný ako veľmi zlý. Práve pre
kritickú situáciu plynulosti cestnej premávky v decembri
2019 v celom Kežmarku vyhlásili mimoriadnu situáciu. Slovenská správa ciest následne na moste znížila zaťažiteľnosť
a časť dopravy bola odklonená na provizórny most, ktorý
tam dočasne osadila v roku 2020 vo februári. „Predĺženie
predpokladaného termínu podpísania zmluvy bolo spôsobené vysvetľovaním predložených ponúk uchádzačov.
Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou nesplnil podmienky účasti verejného obstarávateľa,“ dodal s tým, že víťazom sa stala napokon spoločnosť z Liptovského Mikuláša.
„V prípade podpisu zmluvy o dielo v decembri tohto roka
sa začnú prípravné práce na výstavbe provizórneho mosta
už v zimných mesiacoch. Štandardný rozsah stavebných
prác vzhľadom na klimatické podmienky predpokladáme
od marca 2022,“ doplnil Guzi. Stavba je podľa Slovenskej
správy ciest zaradená do projektu „Výstavba a zlepšenie
bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2. etapa v Prešovskom a Košickom kraji“. Financovať
ju bude zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Dĺžka
stavebných prác je naplánovaná na deväť mesiacov mimo
zimného obdobia od 1. decembra do 1. marca. Počas nich

pokračovanie na str. 6
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V decembri boli osadené informačné vitríny pred Tank Jánošík v Kežmarku. S prácami na rekonštrukcii kežmarskej pamiatky začali na jeseň Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. „Na dokumentačnom
popise pracuje náš člen SZPB Janko Hanisko. Osadenie tabúľ bude po
ich grafickom a tlačiarenskom spracovaní v priaznivom období asi až
začiatkom budúceho roku,“ informoval Vladimír Janeček.

-om-

Deti z Materskej školy Cintorínska 3 v Kežmarku sa tešia z nového
pódia a vláčiku v priestoroch záhrady. Slávnostné odovzdávanie
sprevádzalo prestrihovanie pásky a rozdávanie sladkých balíčkov
deťom, ktoré si ich prevzali z rúk Mikuláša a primátora mesta.
-bs-

spravodajstvo

spravodajstvo

Kežmarskú Zlatú vežu posvätil biskup Kuboš
Je jednou z najstarších na Spiši a neodmysliteľne patrí do dejín Kežmarčanov. Renesančná Zvonica, tiež zvaná Zlatá veža
bola 10. decembra slávnostne požehnaná biskupom Mons.
Jánom Kubošom, ktorého majú mnohí naši občania v pamäti
ako dekana a farára farnosti Kežmarok.
Na jej obnovu šlo viac ako 410 000 €,
Slávnostné prijatie biskupa
na radnici
rekonštrukcia bola rozdelená do dvoch
Pred posviackou Zvonice prijal biskup
fáz a začala v marci. Samospráva získala
na rekonštrukciu dotáciu z dvoch výziev Ján Kuboš pozvanie primátora mesta na
Prešovského samosprávneho kraja takmer slávnostné prijatie v priestoroch historic250 000 €. Zvyšok dofinancovala zo svojich kej radnice. V spomienkach sa biskup Ján
Kuboš vrátil na jeho účasť na komisiách pri
zdrojov.
Prvá fáza obnovy sa okrem iného týkala opravy a náterov fasády
a tiež položenia zámkovej dlažby.
Zreštaurovaná bola aj nástenná
maľba. Druhá fáza zahŕňala rekonštrukčné a reštaurátorské práce
zamerané na sgrafitovú výzdobu
a historické omietky. Renovácie
sa dočkal tiež kamenný portál so
schodmi. Zvonica bola naposledy
rekonštruovaná v roku 1999.
Zvonicu zdobí renesančná
štítková atika s erbmi cisárskeho habsburského rodu, Uhorska
a mesta Kežmarok. Najstarší zvon,
ktorý sa v nej nachádza, je z roku Posviacka kežmarskej Zvonice.
1525 a pred postavením zvonice
bol pravdepodobne vo veži susediaceho príležitosti 750. výročia udelenia mestských
kostola. Podobné zvonice sú napríklad práv, ako aj na spoluprácu a spoločné chvíle
v Strážkach, Spišskej Belej, Vrbove, Spišskej strávené v Kežmarku. Vzácny dar, nový RímSobote či v Poprade. Kežmarská zvonica sky misál pre spišskú diecézu, odovzdal bisje najstaršia a zároveň sa radí medzi naj- kupovi primátor so slovami: „Tak ako rímsky
krajšie na Spiši. Bola postavená v tesnej misál prinášaný na oltár, nech i spomienka
blízkosti Baziliky sv. Kríža v centre mesta na nás je predkladaná pri svätých omšiach.
v roku 1591.
Prosím Vás vo svojom a v mene Kežmarča-

nov o modlitby za nás a verím, že Vám tento dar poslúži.“ Kežmarská kronika tak dostala do svojho zápisu rímskokatolíckeho
biskupa, ktorý pred vysviackou spravoval
rímskokatolíckych veriacich v Kežmarku.

Posviacka Zvonice

Renesančnú zvonicu v Kežmarku v piatok 10. decembra po obnove slávnostne
posvätil administrátor spišskej diecézy Ján
Kuboš. „Je to veľká vec, keď si uvedomujeme, že tu nejde o desaťročia, ale storočia.
Môžeme si tak uvedomiť hodnotu diela,
ktoré nám tu zanechali naši predkovia. Je
vidieť, že dbali o to, aby táto zvonica mala
svoju hodnotu aj zvonku a nielen zvnútra,“
zhodnotil Kuboš.
„Zvonica stojí v bezprostrednej blízkosti našej baziliky. Jej
obnovením sa skrášli celkové
prostredie mesta. Každý, kto
ide do chrámu, prechádza popri tejto zvonici. Zvuky zvonov
lahodia ušiam. Odteraz bude
zvonica lahodiť aj našim očiam,“
uviedol kežmarský farár a dekan
František Trstenský.
„Pre nás je zvonica dedičstvom a je potešením, keď sa
nám podarí takýto skvost, národnú kultúrnu pamiatku, obnoviť. Touto renováciou bude
ďalej plniť svoj účel, zachovali
sme ju pre ďalšie generácie a zároveň sa
stáva jednou z historických dominánt mesta,“ skonštatoval primátor Kežmarku Ján
Ferenčák. Symbolickými zlatými písmenami sa tak zapisuje 10. december do dejín
kežmarskej Zlatej veže.

Ondrej Miškovič,

foto: Ondrej Miškovič

Stretnutie v partnerskom meste Příbram
potvrdilo správne smerovanie vzdelávania
Rok 2021 bol pre Centrum voľného času (CVČ) veľmi náročný.
V prvej polovici roka bola prezenčná činnosť až na dva májové týždne pozastavená.
Začiatkom septembra sme zorganizovali Deň
otvorených dverí s vysokou účasťou detí a žiakov, čo nás milo prekvapilo. Prezentovali sme
krúžkovú činnosť na školský rok 2021/2022.
Všetky krúžky nám ostali tak ako v predchádzajúcom roku, no rozšírili sme ponuku o Teraristický krúžok, kde stihli členovia vytvoriť

peknú expozíciu živočíchov. Snažia sa napodobniť v teráriách prirodzené biotopy, čo sa im
aj veľmi dobre darí.
Ďalším novým krúžkom je Programovanie, kde som vedúci. Tento krúžok vznikol na
základe medzinárodného projektu Erazmus
+ do ktorého je zapojený aj Kežmarok a CVČ.
Činnosť programovanie OZOBOTOV sme začali v októbri. Stihli sme vytvoriť i nejaké pro-
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jekty. V novembri sme mali pilotné stretnutie
v Příbrame. V našom partnerskom meste sme
získali veľa poznatkov a uistil som sa, že sme
s deťmi na dobrej ceste.
Veríme, že v roku 2022 budú krúžky a ďalšie
činnosti prebiehať prezenčne. Chceme dokončiť olympiády z rôznych predmetov, pripraviť
letné tábory, dôstojne osláviť deň detí, zúčastniť sa na EĽRE, či pripraviť Deň otvorených
dverí s náborom detí zameraných na krúžkovú
činnosť.
Ladislav Petras
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V skratke
dokončenie zo str. 4
by mal byť na mieste osadený aj ďalší provizórny most. Ten
zabezpečí premávku pre vozidlá v smere od Popradu na
Spišskú Belú.

Zdroj: spis.korzar.sme.sk



Zrekonštruovanú Kaplnku Kristovho pádu, ktorá stojí na križovatke ciest smerom na Rakúsy a Strážky
v Kežmarku, počas prvej adventnej nedele požehnali. Za
svoj názov vďačí soche Krista padajúceho pod krížom.
Pochádza z roku 1792 a bola postavená z darov veriacich,
predovšetkým krakovského mešťana Muscinszkého. „K jej
sanácii sme pristúpili predovšetkým preto, lebo za desaťročia sa úroveň okolitej vozovky výrazne zdvihla, zatiaľ čo
kaplnka zostala v pôvodnej výške. To spôsobilo, že pri dažďoch a snehu sa v priestore tejto barokovej kaplnky hromadila voda a vlhkosť. To začalo výrazne znehodnocovať
túto národnú kultúrnu pamiatku," priblížil dôvody obnovy
kaplnky farár a dekan v Kežmarku František Trstenský.

Zdroj: spis.korzar.sme.sk

Najkrajšie sviatky v roku navodil v Kežmarku aj vianočný les. Deti
materských a základných škôl vyzdobili 3. decembra vlastnoručne
vyrobenými ozdobami živé stromčeky v kvetináčoch pred radnicou,
s ktorých výsadbou na jar v lesoparku pomôžu kežmarskí školáci.
-bs-



Bazilika minor sv. Kríža v Kežmarku nie je len historickým a umeleckým skvostom. Je sakrálnou stavbou,
v ktorej sa pravidelne konajú bohoslužby a pobožnosti,
kde sa schádza spoločenstvo veriacich, konajú sa v nej aj
kultúrne podujatia. V priestoroch baziliky zaznieva slovo,
spev, či hudba. V decembri bolo v našej bazilike inštalované kompletne nové ozvučenie (zosilňovače, reproduktory)
a bola upravená kabeláž. Esteticky a technicky sa zlepšili
podmienky i vzhľad chrámu. Zmenšil sa počet reproduktorov a skvalitnil sa zvuk. Veríme, že to po opätovnom
umožnení verejných bohoslužieb vytvorí lepšie prežívanie
svätých omší a kvalitné podmienky nielen pre spevácke
zbory, ale aj organistov. Objednané práce kvalitným spôsobom vykonala firma Jána Rusnačíka (firma Rytmus).
Za promptnosť a ochotný prístup mu ďakujeme.

Zdroj: Rímskokatolícka cirkev,

farnosť Kežmarok

Mikulášsky voz prešiel kežmarskými ulicami a v nedeľu 5. decembra od
sídliska sever, centra mesta až po sídlisko juh vyčaril úsmev a radosť na
tvárach malých i veľkých. 
-om, foto:mv-



Mesto Kežmarok oznamuje týmto občanom mesta, že vydávanie vriec na triedený zber komunálnych odpadov pre rodinné domy na rok 2022 sa uskutoční v pracovných dňoch od 13. 12. 2021 do 31. 1. 2022 v budove
Reduty – Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok (na Oddelení prípravy investícií MsÚ v Kežmarku – pri vstupe do
budovy druhé dvere vľavo) nasledovne : pondelok, utorok,
štvrtok, v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod., v stredu v čase
od 8.00 hod.- do 16.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 hod. –
do 14.00 hod. Žiadame občanov mesta, aby si vrecia vybrali výhradne v tomto termíne. Upozorňujeme, že po tomto
termíne bude od 1. 2. 2022 prevzatie vriec možné len v ojedinelých prípadoch v budove Mestského úradu v Kežmarku, Hlavné námestie č. 1 – podateľňa, pre občanov, ktorí
si zo závažných dôvodov nemohli vrecia na triedený zber
vyzdvihnúť v mesiacoch december 2021 a január 2022.
Za pochopenie a rešpektovanie dátumov výberu ďakujeme!

Zdroj: Oddelenie prípravy investícií MsÚ
v Kežmarku
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Kežmarok bol súčasťou online meetingu siete IoTXchange. Hlavným
cieľom stretnutia 2. decembra bolo predstaviť, zhodnotiť a reflektovať pokrok mesta Kežmarok, prediskutovať s projektovými partnermi
a vedúcim expertom pripravované Integrované akčné plány a zhodnotiť a prediskutovať výsledky implementácie #SmallScaleAction v oblasti
využitia IoT (internetu vecí). Okrem mesta Kežmarok sú do projektu zapojené mestá Fundão, Razlog, Dodoni, Åbo Akademi, Nevers, Jelgava
a Ånge. Stretnutia za mesto Kežmarok sa zúčastnila Marta Markočiová
a Dávid Cintula. 
-dc-

spravodajstvo

investície

Zdravotná starostlivosť ostáva pre samosprávu prioritou
Pandémiou poznačený rok
2021 nezastavil investičné aktivity v meste. Najväčšou investíciou roka sa stala výstavba
Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).
Základný kameň bol osadený v júli 2020
a do prevádzky by mala byť uvedená v priebehu roka 2022. V novopostavenej päťposchodovej budove sa bude nachádzať 24 ambulancií,
rehabilitačné centrum, dialýza a kongresové
centrum s kapacitou do 300 osôb so záhradou
s výhľadom na Vysoké Tatry. Zámerom výstavby nového centra je vytvoriť zázemie pre skvalitnenie poskytovania primárnej zdravotnej
starostlivosti a zároveň priniesť do Kežmarku
zdravotnú starostlivosť založenú na najnovších
medzinárodných štandardoch.
„Stavba CIZS je založená na štyroch podlažiach určených pre ambulancie a jedno podlažie bude slúžiť ako kongresové centrum pre
Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra. Dokončujú
sa detaily a zo zhotoviteľom stavby náš stavebný dozor dohaduje posledné úpravy,“ povedal
primátor mesta Ján Ferenčák.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku.
„Priestor je dispozične riešený veľkoryso, je
tu dobrá prístupnosť a umiestnenie vedľa existujúcej nemocnice je veľmi výhodné. Organizačne sa tu črtá iná úroveň, kvalita a logistika
zdravotnej starostlivosti. Som rád, že môžem
byť súčasťou takéhoto zmysluplného projektu,”
podelil sa o svoje dojmy všeobecný lekár Pavol
Štec, ktorý bude mať v novej poliklinike ambulanciu.

Mesto ako investor stavby plánuje dobudovať dialýzu a taktiež rozšírenie parkovacích
miest pre čo najväčšie pohodlie pacientov
a zdravotníckeho personálu. Prví lekári si po
kolaudácií prešli priestory polikliniky a zriadili
ambulancie. Rok 2022 tak vo svojich začiatkoch
prinesie do nášho mesta nových odborníkov
zabezpečujúcich zdravotnú starostlivosť.

Ondrej Miškovič

Práce na Redute budú hotové do leta
V rámci komplexnej rekonštrukcie plánuje mesto realizovať
obnovu zastrešenia, fasády, okien, dverí a vnútorného dvora,
ktorý bude verejne prístupný. Návštevník si v ňom pozrie expozície o národnej kultúrnej pamiatke.
Na mieste Reduty stála v minulosti strážna
veža. Tú prestavali v 17. storočí majitelia kežmarského hradu, rodina Thökölyovcov, na takzvaný
panský dom Herrenhaus. Ubytovávali v ňom svojich hostí. V rokoch 1705 – 1708 bola v budove
tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria, kde vyšli nemecké, maďarské i latinské publikácie, ako aj knihy v dobovej slovenčine. V roku 1818 sa budova
prestavala v klasicistickom slohu na Redutu.
„Objekt Reduty bol rekonštruovaný na viacero etáp. Po kompletizácií interiéru a vnútorného
vybavenia sa prešlo na výmenu strešnej krytiny
a do rekonštrukcie fasády. Gro tvoria reštaurátorské práce,“ povedala Eva Kelbelová z oddelenia
prípravy investícií.
Lehota výstavby 14 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska bola potvrdená
zmluvou o dielo. „Stavenisko sme odovzdali pro-

tokolárne 25. marca 2021, teda plánované ukončenie komplexnej rekonštrukcie je 25. máj 2022,“
povedal Štefan Zima, vedúci útvaru výstavby,
dopravy a životného prostredia.
Na stavbe prebiehali v minulom roku pravidelne kontrolné dni. „V rámci týchto pracovných
stretnutí sa riešili bežné technické a technologické záležitosti ako napríklad výmena vadných
a poškodených prvkov krovu pri ich nedostupnosti, či dotepľovanie častí naväzujúcich na
vnútorné priestory, ktorých potreba vyplynula
až po odstránení starej krytiny. Zistili sme také
poškodenia vežičky, že si to vyžadovalo jej úplnú
rekonštrukciu,“ povedal Zima.
Čo pri odkrytí strešnej krytiny a dokonalom
presvietení denným svetlom stavebníkov na
rekonštrukcii zarazilo, bola skutočnosť, že po
predchádzajúcej komplexnej oprave z konca

MESTO
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60. a začiatku 70. rokov minulého storočia im na
povalovom priestore zanechali v rozličných zákutiach takmer 40 ton odpadu pôvodnej krytiny,
rôznej sute a tehál.
Milým prekvapením bol unikátny historický
nález sklenej fľaše pri rekonštrukcii. „Vo fľaši sa
nachádzali dva pergameny. Na jednom je zobrazená historická rytina mesta Kežmarok z roku
1817 a vyobrazuje ako mesto vyzeralo pred viac
ako 200 rokmi a tiež pohľad na Tatry,“ priblížil primátor mesta Ján Ferenčák.
Reštaurátorské práce sa navýšili a preto nebolo možné dokončiť pre Kežmarok už ikonickú
fasádu Reduty. V zimnom období nie je možné
realizovať reštaurátorské práce a tak počasie
ovplyvní ďalší posun prác. Plán dokončenia je
stanovený na prvý polrok 2022. Podľa zmluvy
o dielo je celkový náklad stavby 359 978,53 Eur
vrátane DPH. Vzhľadom na niektoré vzniknuté
a nepredvídané práce, s ktorými sa aj pri najlepšej snahe nepočítalo aj v oblasti rozsahu reštaurovania, tento náklad a finančné prostriedky
nebudú postačovať. Predpokladá sa, že celkové
náklady budú na hranici približne 400-tisíc eur.

Ondrej Miškovič
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Rekonštrukcia športovísk v dôležitom roku
pre kežmarský šport
Prestížne ocenenie European Town of Sport 2022 v kategórii do 25-tisíc obyvateľov
mestu udelila hodnotiaca
komisia ACES Europe pri Európskej únii v Bruseli. V roku
2022 tak mesto ponesie titul
a musí sa popasovať i s rekonštrukciami športovísk.
Kežmarok úspešne obhájil svoju kandidatúru. O oficiálnom výsledku rozhodnutia komisie
samosprávu informoval prezident ACES Europe
Gian Francesco Lupattelli vo svojom gratulačnom liste.
„Je to pre nás veľká pocta a zároveň aj impulz, aby Kežmarok, mesto s bohatou športovou
históriou, vytváralo čo najlepšie podmienky pre
rekreačný a výkonnostný šport. Ako nositeľ titulu Európske mesto športu máme v pláne rozšíriť
aktivity zamerané na šport pre všetkých. Okrem
už existujúcich každoročných športových podujatí, ktorých prípravu ešte viac zintenzívnime,
spestríme ponuku celomestských športových
podujatí pre verejnosť všetkých vekových kategóriií, vrátane zdravotne znevýhodnených
občanov. K tomu chceme pridať organizáciu
podujatí so zameraním na zdravý životný štýl,”
reagoval na víťazstvo primátor Ján Ferenčák.
V uplynulom roku sa zrealizovalo oplotenie
okolo futbalového štadióna, ktoré z časti zasahuje až k zimnému štadiónu. Samospráva naďalej plánuje projekt nového futbalového štadióna. Ten by mal byť dokončený v roku 2022
alebo až nasledujúci rok v odhadovanej výške
viac ako tri milióny eur.

Aréna Kežmarok

Aréna Kežmarok má v súčasnosti kapacitu
hľadiska pre 1 619 sediacich divákov. Je kompletne ozvučený a po komplexnej rekonštrukcii
bude aj plne klimatizovaný. Rozmery ľadovej
plochy sú podľa kanadského vzoru, teda 61 x 26
metrov, ľadová plocha spĺňa všetky kritériá pre
organizáciu majstrovských hokejových stretnutí. Šatne sú vybavené moderným nábytkom,
sprchami, toaletami a klimatizáciou. Zázemie
tvoria dve šatne pre organizáciu hokejových
zápasov, šatňa pre rozhodcov, ošetrovňa a šatňa pre verejnosť, ktorá sa využíva pri verejnom
korčuľovaní.
Zimný štadión poskytuje priestor pre dva
hokejové kluby, ktoré v súčasnosti pôsobia
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Futbalový klub sa po postupe do vyššej ligy pustil do rekonštrukcie.
v meste, pre tréningovú a zápasovú činnosť
ich mládežníckych mužstiev a dospelých. Štadión využívajú aj základné a materské školy,
Centrum voľného času a MŠK Kežmarok. Veľký
záujem o hranie hokeja je zo strany neregistrovaných hokejistov. Zimný štadión je prístupný
verejnosti prostredníctvom verejného korčuľovania, ktoré sa koná cez pracovné dni jednu
hodinu, cez víkend jednu hodinu pre deti do 12
rokov a následne dve hodiny pre širokú verejnosť, ak to dovoľujú pandemické opatrenia.
„Samostatnou kapitolou je zimný štadión,
ktorý v súčasnosti potrebuje naplniť nábytkom
predovšetkým šatne. Budúci rok sa plánujú
Majstrovstvá Slovenska do 18 rokov v Spišskej
Novej Vsi, kde ku nám na celý týždeň príde trénovať delegácia,“ priblížil plány primátor mesta
Ján Ferenčák.

Mestská športová hala
Vlada Jančeka, Kežmarok

Kapacita tribúny je 350 sedadiel. Nad tribúnou sa nachádza miestnosť na ozvučenie
haly a komentátorské stanovisko. Rozmery samotnej hracej plochy sú 34,70 x 20,60 metrov.
Drevená športová podlaha od dánskej firmy
JUNKERS Sylva Sport – buk tlakom sušený je
celoplošne odpružená a spĺňa najvyššie kritériá
pre všetky druhy halových športov. Šatne a hygienické zariadenia sú delené zvlášť pre športovcov, trénerov i rozhodcov. V hale je osadená
časomiera, ktorá spĺňa požiadavky pre všetky
kolektívne halové športy.
Mestská športová hala Vlada Jančeka poskytuje priestor pre rôzne športové sústredenia
vo volejbale, basketbale, futsale, halovom futbale, hádzanej. Svojimi parametrami spĺňa normy a pravidlá pre usporiadanie majstrovských
súťaží na národnej úrovni v uvedených športoch. Malá telocvičňa je vybavená zrkadlovou
stenou a poskytuje priestor pre komfortné cvi-

čenie pre aerobik, jogu, power-jogu či taebo.
V mestskej športovej hale nachádzajú tri
časti: veľká športová hala – úplne využitá hlavne volejbalom a basketbalom, ako jediná spĺňa
technické kritéria pre organizáciu zápasov týchto dvoch športov. Malá telocvičňa – slúži hlavne
stolnému tenisu, lyžovaniu, cyklistike a karate.
Zrkadlová hala patrí športovým klubom, ale
hlavne folklórnemu súboru Magura.
Športovú halu využívajú v dopoludňajších
hodinách stredné školy, policajný zbor, v popoludňajších hodinách je využívaná na tréningy
jednotlivých športových klubov cez pracovné
dni. Cez víkend sa hala využíva hlavne na zápasy. Obsadenosť veľkej telocvični bola 36 percent, malej telocvični 10 percent a zrkadlovej
haly 15 percent za rok 2019.
Jej rekonštrukcia dostala zelenú s podporou
ministerstva školstva. Opravy sa týkajú tretej telocvične. Zo strany mesta sa je snaha celú halu
zatepliť.

Futbalovo – atletický štadión F1
(ul. Trhovište)

Kapacita krytej tribúny je 350 miest na sedenie, nekrytej tribúny 1000 miest, čiastočne na
sedenie. Nad tribúnou sa nachádza miestnosť
na ozvučenie štadióna a komentátorské stanovisko. Tribúna je postavená so šatňami, kabínou
pre rozhodcov a priestorov pre VIP. Rozmery
samotnej hracej plochy sú 105 x 65 metrov. Atletická dráha je štvorprúdová so šesť prúdovou
rovinkou so škvarovým povrchom. Štadión sa
využíva na činnosť školského, mládežníckeho
futbalu a futbalového klubu, školskú a výkonnostnú atletiku, komerčné využitie hracích
plôch a rekreačný futbal, športové a spoločenské podujatia organizované mestom. V zimnom
období je atletická dráha upravená frézou pre
bežecké lyžovanie.

Ondrej Miškovič
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Kostolné námestie sa dočká rekonštrukcie.
Hlavné slovo majú pamiatkári
Revitalizácia kežmarského
Kostolného námestia je na
stole takmer 10 rokov. V decembri sa na Radnici uskutočnilo stretnutie s vizualizáciami a plánom, ktorý
v sebe zahŕňa i nové parkovacie miesta.
„Decembrové stretnutie v priestoroch Radnice bolo pracovným stretnutím k rozpracovanému projektu a rieši naozaj celú rekonštrukciu
Kostolného námestia vrátane prístupov z Hlavného námestia Dr. Alexandra a Novej ulice,“
povedala vedúca prípravy investícií Eva Kelbelová. Okrem výmeny povrchov, novej dažďovej kanalizácie, pristúpia z hľadiska investícií
aj správcovia inžinierskych sietí. Námestie tak
čaká úplná rekonštrukcia plynových potrubí,
splaškovej kanalizácie, elektroinštalácie a telekomunikačného vedenia. Predpokladom je
teda rekonštrukcia nielen dopravná, ale i technická. Kostolné námestie a Nová ulica sa dočká
výmeny povrchov.
„Chceme priestoru priznať charakter námestia, či už použitím kvalitnejších materiálov, drobnou architektúrou, ale i výrazovými
prvkami. Plánujeme taktiež posilniť kamerový

Kostolné námestie čaká rekonštrukcia.
mennou dlažbou alebo betónovou imitujúcu
kameň.
Historický status Kostolného námestia sa
môže tak stať ďalšou pýchou a turistickým lákadlom. „Chceme kostolné námestie povýšiť na
úroveň námestia, aby uličky mali svoju dušu.
Mojou víziou je dobre osvetlenie v úzkych
a tmavých uličkách. Ďalším naším zámerom
je vybudovanie nového námestia pri plánovanom Dome kultúry pred gréckokatolíckym
chrámom,“ povedal primátor mesta. Na toto
miesto sa taktiež plánuje osadenie sochy Pavla
Országha Hviezdoslava. Pred vstupom na Hlavné námestie budeme môcť obdivovať ďalšie
menšie námestia, ktoré budú slúžiť na relax
a trávenie spoločných chvíľ všetkých vekových
kategórií.

Ondrej Miškovič

systém a osvetlenie,“ povedala Kelbelová. Po
ukončení projektovej dokumentácie bude
spracovaná štúdia, ktorú musí mestu ešte odsúhlasiť Krajský pamiatkový úrad.
Vzhľadom na finančný objem, ktorý bude
súčasťou projektu, sa rekonštrukcia začne buď
na etapy, alebo sa bude robiť komplexne. Väčšina Kežmarčanov pozná stav Novej ulice v Kežmarku, kde sa nachádzajú viaceré zložité výškové pomery, s ktorými sa taktiež samospráva
musí popasovať a zosúladiť s pešími prístupmi
a dopravnou infraštruktúrou. Ulice sú momentálne jednosmerné a ak to stav dovolí, mohli
by sa na viacerých častiach spraviť obojsmerné
úseky. Travertínové chodníky chcú v projekte
priznať a zachovať historický a estetický ráz
rekonštruovaného územia. Asfaltový koberec
z miestnej komunikácie plánujú nahradiť ka-

Kežmarok bude mať už do jesene kompostáreň
Kežmarská kompostáreň bude mať kapacitu na spracovanie 4 000 ton odpadu
ročne. Kuchynský odpad by z toho mal tvoriť jednu štvrtinu.
V našom meste začali stavebné práce súvisiace s výstavbou novej kompostárne v septembri.
Obyvatelia do nej budú môcť priniesť menšie
množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, odpadu z údržby zelene, bioodpadu z domácností,
či z komunálnej sféry a tiež odpadu z prípravy jedál. Kompostáreň, ktorá by mala byť dokončená
do júna 2022, bude slúžiť na opätovné ekologické
spracovanie v certifikovanej technologickej prevádzke, vďaka čomu sa má zvýšiť aj miera triedenia komunálnych odpadov v Kežmarku. Mesto
na vybudovanie kompostárne získalo nenávratný
finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške necelých troch
miliónov eur.
Kežmarok získal v roku 2019 titul Enviromesto.
V súčasnosti zabezpečuje vykonávanie triedené-

ho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu na svojom území pre obyvateľov mesta len čiastočne. Projekt preto zahŕňa výstavbu
modernej technologickej kompostárne a nákup
techniky nevyhnutnej na zber a opätovné zhodnotenie odpadu.
Zakúpené zariadenia umožnia triedenie, zber
odpadu, prepravu do mestskej kompostárne

Beseda o investíciách mesta
V archíve Kežmarskej televízie KTV nájdete besedu o investíciách mesta, v ktorej sa dozviete o všetkých najnovších projektoch. Aktuálne zábery
novej polikliniky, prácach na Redute, športoviskách v meste čakajúcich na
rekonštrukciu, Kostolného námestia a o ostatných z úst primátora mesta
a vedúcej oddelenia prípravy investícii Mestského úradu v Kežmarku.
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a jeho premenu na kompost. Ten bude následne
využívaný pre potreby mesta a obyvateľov. Pre
nich bude s projektom spojená aj marketingová
kampaň. Mesto ich chce motivovať, aby viac triedili a viac sa sústredili na biologicky rozložiteľný
odpad či kuchynský odpad. Práve ten bude mesto
zhodnocovať v kompostárni. „Od budúceho roka
by mala byť kompostáreň v prevádzke a fungovať
v plnom režime. Jej spustením bude mesto plnohodnotne pripravené na spracovanie odpadov,“
doplnil primátor.
Ondrej Miškovič
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Mesto sa zapojilo do medzinárodného
projektu IoTxChange
Hlavným cieľom siete pre akčné plánovanie „IoTxChange“ je
vzájomná výmena skúseností
v oblasti digitalizácie založenej
na riešeniach IoT – internetu
vecí. Viac informácií poskytne
interview s projektovým manažérom Dávidom Cintulom.
Každý partner bude preverovať, či a ako by
bolo možné vyskúšať riešenia, ktoré boli úspešne aplikované v iných mestách. V tejto súvislosti
sa sieť pre akčné plánovanie „IoTxChange“ venuje zlepšeniu súčasného stavu moderných riešení
založených na IoT – internetu vecí aj v meste Kežmarok s cieľom skvalitniť a uľahčiť život občanom
a návštevníkom mesta.
Európska únia už pred viac ako 15 rokmi
predstavila operačný program URBACT, ktorého
hlavným cieľom je podpora integrovaného a udržateľného rozvoja v mestách vytváraním podmienok na to, aby európske mestá spoločne vyvíjali
riešenia podobných urbánnych výziev, vymieňali
si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy medzi
sebou.
Prečo si myslíte, že je dôležitá myšlienka
spolupráce medzi európskymi mestami?
Myšlienka spolupráce, zdieľania osvedčených
postupov a výmena skúseností medzi európskymi mestami zapojenými v operačnom programe
URBACT naberá na význame z pohľadu implementácie efektívnejších riešení, širšieho portfólia
možností ako prispieť k zvýšeniu kvality života
obyvateľov daných miest.
Jedným z benefitov operačného programu
URBACT je tvorba nadnárodných sietí, ktoré pomáhajú mestám po celej Európe plánovať, realizovať a zdieľať udržateľné riešenia súčasných
hospodárskych, sociálnych a environmentálnych
problémov.
Prečo ste sa rozhodli zapojiť do jednej
z troch ponúkaných tematických sietí operačného programu URBACT?
Projekt IoTXChange, ktorý vznikol vďaka
podpore operačného programu URBACT oslovil
mesto Kežmarok nadviazaním na vypracovanú
Koncepciu Smart Green City Kežmarok a tým aj jej
rozvíjanie v praxi.
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Spoločné stretnutia po začiatku pandémie prešli do online priestoru.
Aký je hlavný cieľ mesta Kežmarok v rámci
siete pre akčné plánovanie „IoTxChange“?
Hlavným cieľom mesta Kežmarok je vypracovanie Štúdie využiteľnosti IoT - internetu vecí na
území mesta. Štúdia bude zameraná na oblasti,
kde všade je možné využiť IoT - internetu vecí
s cieľom zvýšenia životnej úrovne obyvateľov.
Do akej miery prijaté opatrenia proti šíreniu koronavírusu COVID-19 prijaté na území
SR ovplyvnili Vaše existujúce plány v súvislosti s implementáciou projektu „IoTxChange“ v meste Kežmarok?
V prvom rade epidemiologické opatrenia
ovplyvnili medzinárodné stretnutia v rámci projektu URBACT IoTXChange, ktoré boli prenesené
do online priestoru. Fyzické stretnutia vedúceho
partnera so všetkými partnermi projektu prináša
omnoho viac ako online stretnutia, ktoré majú
daný harmonogram a nie je priestor na komunikáciu výmenu informácií i praktických skúseností. Zároveň sa to dotklo aj stretnutí miestnej
akčnej skupiny, ktoré sa konali tiež online. Tešíme sa, že tieto opatrenia sa opäť uvoľňujú a my
môžeme usporiadať stretnutie miestnej akčnej
skupiny v klasickej podobe.
Mohli by ste pre našich čitateľov zhodnotiť
doterajšie pôsobenie mesta Kežmarok v sieti
pre akčné plánovanie „IoTxChange“?
V druhej fáze projektu sme zostavili miestnu
akčnú skupinu, ktorá mala doposiaľ tri stretnutia,
na ktorých sa určil cieľ experimentu malého rozsahu "Small Scale Action". Ako experiment sme
si zvolili, Monitorovanie naplnenosti nádob“ ultrazvukovými senzormi, ktoré prostredníctvom
IoT alebo GSM siete poskytujú prevádzkovateľovi Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok

komplexné údaje o percentuálnej naplnenosti
odpadových nádob na sídlisku, druh odpadu,
polohu a teplotu. Taktiež poskytuje plánovač
efektívnych trás zvozu odpadu. Podstatou nášho
experimentu je dosiahnuť zníženie prevádzkových a personálnych nákladov. Experiment bude
trvať od júla do decembra 2021 a zber dát bude
uskutočnený pomocou 22 ultrazvukových senzorov.
Tímová práca predstavuje jeden z kľúčových
faktorov úspechu a úspešnej implementácie
projektu.
Akým spôsobom bola do projektu zapojená verejnosť?
Miestna akčná skupina nebola rozšírená
o žiadnych nových členov oproti pôvodnej zostave, v ktorej je zapojené aj URBACT – Slovenské
kontaktné miesto.
Akú má pridanú hodnotu projekt „IoTxChange“ pre mesto Kežmarok a čím sa tento
projekt líši od iných projektov?
Najväčšou výhodou projektu je získanie skúseností a nových pohľadov využitia IoT - interentu vecí, riešení pre rozvoj európskych miest
a možnosť zvolenia si oblasti implementácie
projektu podľa potrieb mesta.
Čo by ste odkázali respektíve aké rady
a typy by ste ponúkli slovenským mestám,
ktoré majú záujem zapojiť sa do operačného
programu URBACT?
Operačný program URBACT je jedinečná
možnosť spolupráce s partnerskými mestami,
získanie nových pohľadov na problematiku
a cenných skúseností pre ďalší rozvoj miest.
Matúš Žák – národný kontaktný bod URBACT

na Slovensku

spravodajstvo

spravodajstvo

Mesto opäť získalo zdroje
na podporu opatrovateľskej služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky schválilo
mestu Kežmarok projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie, a to prostredníctvom
Operačného programu Ľudské zdroje.
Mesto Kežmarok v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje, kód výzvy OP ĽZ DOP
2021/8.1.1/01, opäť požiadalo o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu
opatrovateľskej služby v Kežmarku.
Na základe Zmluvy č. Z312081BJB601 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako
poskytovateľom a mestom Kežmarok ako prijímateľom, ktorá nadobudla účinnosť 01.12.2021,
sa mesto Kežmarok zapojilo do dopytovo-orien-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
tovaného typu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok, kód projektu:
312081BJB6.
Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť
domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. V rámci projektu je oprávneným
typom aktivity poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb
odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom
prostredí. Prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v Kežmarku sa skvalitnia a zefektívnia služby pre prijímateľov. V neposlednom
rade sa tiež prispeje k skvalitneniu ich života.

Projektové aktivity Euroregiónu Tatry
Po tom, ako sa vinou pandémie stal rok 2020 jedným z najťažších rokov histórie Združenia, sa organizácia s obnovenou
nádejou pozerá na budúcnosť.
Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším
požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, či
stále nedostatočným finančným zdrojom sme presvedčení, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality
služieb v Združení sa nám spoločnými silami darí.
Čaká nás rok plný podujatí, aktivít a nových výziev.
Preto veríme, že situácia ohľadom vývoja pandémie bude priaznivá k uskutočneniu týchto plánov.
V novom roku kancelária Združenia otvorí
cyklus školení k príprave projektov súvisiacich
s novým programovým obdobím 2021 – 2027.
Nový program bude zameraný na štyri tematické
oblasti. Prvou je prírode ohľaduplné a bezpečné
pohraničie zamerané na posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry. Druhou prepojenejšie pohraničie zamerané
na rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej
a miestnej mobility. Treťou tematickou oblasťou je
tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie zamerané na posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja,
sociálneho začlenenia a inovácie. V neposlednom
rade Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi
pohraničia zameraná na posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci. Najmä

tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie,
ako aj zainteresovaných strán.
Podľa posledného návrhu by mal byť EZUS
TATRY s r.o. (namiesto poľského Zväzku Euroregión, Tatry“ v Novom Targu) riadiacim orgánom
pre Fond mikroprojektov pre opatrenie 4.6 „Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného
ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie“ pre žiadateľov
nachádzajúcich sa na území EZUS TATRY. Pre opatrenie 6.1 „Budovanie vzájomnej dôvery, najmä
propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“ je pre Fond
mikroprojektov navrhnutý ako riadiaci orgán Prešovský samosprávny kraj (pre územie PSK) a Žilinský samosprávny kraj (pre územie ŽSK).
V novom roku radi privítame nových členov,
ktorí sa k nám budú chcieť pridať a podporiť
členskú základňu našej organizácie. Spoločne
budeme pokračovať v budovaní ďalších etáp
Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier,
ktoré chýbajú k uzavretiu celého naplánovaného
okruhu. Týmto sa však projekt neskončí, budeme
uvažovať o ďalších prepojeniach cyklotrás napájajúcich sa hlavný okruh. Podporíme budovanie
doplnkovej infraštruktúry popri cyklotrasách (oddychové miesta, nabíjacie stanice, servis bicyklov,
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Do projektu je zapojených 20 opatrovateliek
na plný pracovný úväzok, ktoré pomáhajú 35
prijímateľom sociálnej služby odkázaným na
pomoc pri samoobslužných úkonoch, starostlivosti o domácnosť, sprevádzajú ich pri základných sociálnych aktivitách a podobne.
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je
financovanie schváleného projektu, ktorého
oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu sú vo výške 326 400 eur. Začiatok realizácie
projektu je od decembra tohto roka a bude trvať 24 mesiacov, teda do novembra 2023.


Magdaléna Bednarčíková
požičovňa e-bicyklov), v čom majú naši poľskí
partneri náskok.
Projektové aktivity budú tiež zamerané na zatraktívnenie turistických miest na pohraničí. Čaká
nás príprava a organizácia už XX. ročníka Slovensko-poľského hospodárskeho fóra, ktoré sa snažíme prispôsobiť aktuálnym témam (cezhraničná
spolupráca, koronavírus, doprava, cestovný ruch
a podnikanie, príprava nového programového obdobia). Je to veľkolepá akcia, do ktorej sa okremw
poľských a slovenských veľvyslanectiev i ministerstiev a podnikateľov zapájajú aj naši členovia. Je
to príležitosť na získanie nových aktuálnych informácii z rôznych oblasti, získanie nových kontaktov,
uzatvorenie nových partnerstiev a tiež možnosť
vyjadriť a pýtať sa odborníkov prizvaných k daným
témam. Podujatie organizuje kancelária Združenia
Euroregión Tatry v spolupráci s oboma veľvyslanectvami. Naši členovia majú možnosť aktívne sa
zapájať na tomto podujatí nielen ako účastníci, ale
aj ako speakri v paneloch s problematikou, ktorá
im je blízka. Môžu ostatným poskytnúť svoje skúsenosti, poradenstvo a návrhy v danej oblasti.
Doterajšia spolupráca s členmi a partnermi
bola na veľmi dobrej úrovni. Spoločne sme pripravili a zorganizovali viacero veľkolepých podujatí.
Doba, ktorá nás zasiahla začiatkom roka 2020 nepriaznivo ovplyvnila nielen našu organizáciu, ale
aj celé Slovensko. Napriek tomu veríme, že začiatkom roka 2022 sa situácia zmení k lepšiemu, vzniknú nové cezhraničné partnerstvá a budú zverejnené prvé výzvy programového obdobia 2021-2027,
prostredníctvom ktorých zrealizujeme množstvo
skvelých nápadov.

Lívia Kredatusová,

Projektová manažérka Združenia
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Výzvy, ktoré posunuli
umelecké vzdelanie v Kežmarku vpred
V roku 2022 si pripomenieme výročie založenia Základnej
umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku. Riaditeľ školy
Ján Levocký spomína na 32 rokov, kedy sa striedali menej
náročné a ťažšie obdobia.
Medzi ťažké patril prechod pod novovzniknutú Školskú správu v Poprade a obdobie reštitúcii, kedy sa budova, kde škola sídli, vrátila
evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Vedenie Školskej správy odmietalo podpísať nájomnú zmluvu. „Náročným bol prechod
na právnu subjektivitu v čase, keď vznikol
okres Kežmarok a skúseností bolo málo. Boli
sme jednou z prvých ZUŠ, ktorá mala právnu
subjektivitu. Jednoduchá nebola ani rekonštrukcia budovy na Kostolnom námestí. Náročné sú aj posledné roky, kedy sme prevzali
výchovno-vzdelávací proces po zrušenej ZUŠ
na Petržalskej ulici a zriadenie nových alokovaných pracovísk. Súčasnosť ovplyvňujú
problémy vyplývajúce z prebiehajúcej pandémie,“ spomína riaditeľ Ján Levocký.
Práca prináša rôzne výzvy. Každá, ktorú
sa podarí naplniť, ich podľa riaditeľa posúva
o krok ďalej a vyššie. Úspechy žiakov pod vedením pedagógov sú viditeľné nielen doma,
ale i v zahraničí. „Napĺňa nás realizácia medzinárodných projektov, keď zistíte, že v mnohom ste inšpiráciou pre našich zahraničných
partnerov,“ povedal Levocký.

Rok výročia školy

„Keďže žijeme s výročím školy, pripravili
sme kalendár, nie však z výtvarných prác žiakov ako je tradíciou, ale s fotografiami, ktoré
zachytávajú históriu školy až po súčasnosť.
Pripravujeme do tlače bulletin, kde doplníme
historické údaje, ktoré sme doteraz nepublikovali. Súčasťou bude aj CD s výberom z našich nahrávok za 15 rokov,“ informuje o prípravách Levocký.
Oslavy by mali vyvrcholiť, ak to situácia
dovolí, v závere školského roka v júni koncertom orchestra zloženého z kežmarských
žiakov a hostí z partnerských škôl z Weilburgu
v Nemecku a Bochnie v Poľskou v Drevenom
artikulárnom evanjelickom kostole v našom
meste.
Kežmarská základná umelecká škola je
jednou z najstarších škôl na východnom Slovensku. Pri 50.výročí bol škole Ministerstvom
školstva za výborné výchovnovzdelávacie
výsledky prepožičaný čestný názov po Antonovi Cígerovi, ktorý obnovil činnosť školy
po druhej svetovej vojne. „Pri 60. výročí sme
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podrobne zdokumentovali činnosť Nemeckej
hudobnej školy od roku 1931 až do odsunu
nemeckého obyvateľstva. Teraz pri 70. výročí
sme dokumentovali činnosť školy medzi týmito obdobiami. Venujeme sa osobnostiam
a jej riaditeľom školy Matilde Alexandrovej
a Walterovi Brachtelovi,“ povedal Levocký. Zároveň dodal, že história školy je veľmi pestrá,
zaujímavá a treba ju poznať. Kvalita vyučovania v kežmarskej umeleckej škole bola vždy na
vysokej úrovni, čo pedagogický zbor zaväzuje,
aby pokračoval v jej tradíciách a odkaze aj pre
ďalšie generácie.

Riaditeľ školy Ján Levocký.

(Ne) pripravení na pandémiu

Pandémia školu podľa riaditeľa zastihla nepripravenú na dištančné vzdelávanie Každý sa
snažil nájsť riešenie, ktoré by vyhovovalo učiteľovi aj žiakovi. „Preto sme vo februári 2021
podali žiadosť a získali bezplatnú licenciu od
Microsoftu MS TEAMS, pre všetkých žiakov
a zamestnancov školy. Zrevidovali sme výpočtovú techniku a doplnili tak, že v každej triede
dnes máme počítač alebo notebook. Vybudovali sme sieť – káblový rozvod do každej triedy
na troch našich pracoviskách a zamestnanci
absolvovali v máji školenie,“ spomína na nedávnu nutnú modernizáciu Levocký.
Ako sa zlepšovala situácia a prechádzalo na prezenčné vyučovanie, upadol záujem
o aplikáciu MS TEAMS pri vyučovaní. Naplno
ho začali využívať až po zatvorení základnej
umeleckej školy od 29. novembra 2021. Pre
výtvarný odbor získali bezplatnú licenciu grafického softwéru Rebelle 4 pre 20 zariadení
cez pobočku americkej firmy Escape Motions
na Slovensku. Zakúpili štyri grafické tablety väčšieho formátu. „Je to jedna z ciest ako
priblížiť žiakom moderné techniky aj v tejto
oblasti. Tanečnú sálu sme upravili na on-line
vyučovanie, žiaľ nie všetci žiaci majú doma
priestor, aby mohli cvičiť so svojím pedagógom,“ dopĺňa novinky riaditeľ.
Osobný kontakt žiakom chýba, najviac
sa to prejavuje pri individuálnom vyučovaní
v hudobnom odbore. V kolektívnom vyučovaní chýba žiakom kontakt so skupinou a aj keď
sa aspoň raz týždenne vidia spolu na obrazovke, nenahrádza to prezenčné vyučovanie.

Ondrej Miškovič

Ivana Abtová počas jarného muzicírovania
v čase pred pandémiou.

Škola organizuje počas roka i benefičný koncert, ktorý sa u Kežmarčanov tešil každoročne veľkej obľube.

školstvo
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Kežmarská informačná kancelária
v očakávaní návratu turistov po pandémií
Komplexné informácie pre turistov a návštevníkov nášho mesta
poskytuje Kežmarská informačná kancelária (KIA) na Hlavnom
námestí 64. S akými netradičnými vecami sa za svoju 12 ročnú
prácu v nej stretol Marek Kollár sa dozviete v článku.
Bezplatné poskytovanie informácií o meste
a regióne, Noviny Kežmarok, predaj lístkov na kultúrne podujatia organizované kultúrnym strediskom, či aktualizácia informačných tabúľ v meste. To
je výber najčastejších úloh informačnej kancelárie.
Otázky návštevníkov KIA vedia byť i netradičné. Ako napríklad: Ak sa splavíme dole Dunajcom,
tak či sa dá aj nahor? Drevený artikulárny kostol je
zatvorený? Lebo na dverách turisti videli pavučiny. „Keď bol revival Beatles, tak si boli
niekoľkí fanúšikovia kúpiť vstupenky
a v momente keď zistili, že to nehrajú
ozajstní Beatles, tak to odmietli. Bežne
nám tu chodia platiť za televízne služby,
mobilných operátorov, alebo si nechať
zaviesť káblovku,“ povedal s úsmevom
Marek Kollár z KIA.

každé poobedie, aby si s nimi naplánovali každý
deň. „Opakovane si chvália, že sa dozvedia informácie, ktoré sa z internetu a materiálov nedozvedeli.
Predsa len, miestny občan je miestny a pozná aj tie
menej navštevované, ale mnohokrát rovnako zaujímavé miesta,“ povedal Kollár.
Výmenu informácií a skúsenosti podporuje
hlavne účasť na veľtrhoch cestovného ruchu, kde
sa pracovníci informačných kancelárií vzdelávajú

agentúry, veľakrát ju turisti aj navštívia podľa Kollára. „Viem to tak, že tam chodím do 12.00 hod. otvárať dvere, keďže aktívna služba sa vo výstavnej sieni
začína práve od 12.00 hod. Taktiež je veľmi výhodné, že výstavná sieň dokáže čiastkovo zastúpiť aj
informačnú agentúru. Nachádzajú sa v nej propagačné materiály a v sieni pracuje miestna občianka,
ktorá taktiež dokáže poskytnúť základné informácie o regióne. Využívame to napríklad v čase neprítomnosti ako sú stretnutia, veľtrhy, alebo prestávka
na obed,“ povedal Kollár.
V zadnej časti traktu knižnice nachádzame Babičkinu izbu a je prakticky pred turistami ukrytá.
KIA slúži ako križovatka pre usmernenie toku turistov na miesta, ktoré pokryjú ich potreby, alebo
voľnočasové aktivity.

Plány na letnú sezónu
v Kežmarku

Keď sa oteplí, plánuje Marek Kollár
pred informačnou agentúrou nainštalovať najväčší kravský zvonec, ktorý
príjemne dotvorí kolorit mesta a zároveň pritiahne turistov do informačnej
agentúry či výstavnej siene alebo spoSpolupráca v regióne
mínanej Babičkinej izby. „Za realizáciu
Informačné agentúry a kancelárie
zvona a taktiež knižničnej búdky chceme vyjadriť vďaku mestu, že sa tieto
propagujú náš región, mesto a služby.
miniprojekty podarili. Knižničná búdka
Turista tak veľakrát v regióne ostane, pretože program je pod Tatrami
je nainštalovaná a prebieha v nej veľa v okolí nášho mesta naozaj bohatý. Kežmarská informačná kancelária počas zimného obdobia bola otvo- mi aktívna výmena kníh. Taktiež v nej
Spolupráca medzi regionálnymi infor- rená v režime, ktorý dovoľovali pandemické opatrenia. Informácie po- sú umiestnené propagačné materiály,
mačnými kanceláriami je preto veľmi skytuje pre návštevníkov web www.visitkezmarok.sk.
takže turisti sa k nim a k informáciám
dôležitá. „Stretávame sa, vymieňame si
o meste a regióne vedia dostať, aj keď
regionálne informácie o novinkách, službách, pro- o nových možnostiach, nadväzujú nové spolupráce sú sieň a agentúra zatvorené,“ povedal Kollár.
duktoch. Tak, aby sa vytvorila informačná sieť pre a zbierajú materiály pre nasledujúcu sezónu. V spoNovinkou budúcej letnej turistickej sezóny by
turistov v celom regióne. Aby sme vedeli turistu lupráci s OOCR Tatry Spiš Pieniny sa mesto Kežma- tiež mohli byť kultúrne aktivity, avšak tie budú záudržať v regióne čo najdlhšie. Vymieňame si pro- rok zúčastňuje niekoľkých zaujímavých veľtrhov po visieť od pandemickej situácie. V pláne je napríklad
pagačné materiály, chodíme na spoločné turistické celej Európe.
mestský hlásnik, alebo minútové divadlo v podobe
podujatia. V sezóne sme v neustálom kontakte a aj
dvoch až troch umelcov predvádzajúcich krátke
Výstavná činnosť domácich umelcov
niekoľkokrát denne si voláme a píšeme,“ povedal
historické scénky po meste, slúžiacich ako spriePopri informáciách o regióne propaguje KIA aj vodcov.
Kollár a zároveň podotkol, že často mávajú turistov,

Ondrej Miškovič
ktorí navštívia kežmarskú informačnú agentúru výstavnú sieň a keďže je hneď vedľa informačnej

Zvonec z interiéru bude presunutý pred budovu ako lákadlo pre turistov.
MESTO

KEŽMAROK
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Výstavná sieň v decembri patrila výstave Môj svet.
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Pandémia ovplyvnila remeselníkov a predajcov
Mesto sa pre platné nariadenia rozhodlo neorganizovať tradičné vianočné trhy. Situácia, kedy je znemožnený predaj a kontakt so zákazníkom, položila mnohých predajcov na kolená.
Vianočné trhy mali byť pre mnohých
predajcov vrcholom sezóny, opak sa stal
pravdou. Obľúbená udalosť sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu a lockdown neuskutočnila. Nachystané sviečky,
čapice či rukavice, šperky, domáca kozmetika a iné výrobky stánkarov tak ostávajú v skladoch. Túto nepriaznivú situáciu
môžu nájomcovia stánkov na zrušených
vianočných trhoch aspoň sčasti zmeniť
predajom svojich výrobkov prostredníctvo eshopov, prípadne cez sociálne siete.
„Množstvo našich známych, ktorých
často stretávame na rôznych príležitostných podujatiach, muselo kvôli opatreniam a nedostatočnej pomoci ukončiť
svoju činnosť a nájsť si nové zamestnanie.
Ide o veľa šikovných a zručných remeselníkov, z ktorých niektorí sa už vôbec ne-

plánujú vrátiť k svojmu remeslu. Vnímame
to ako veľmi smutné, keďže takto prichádzame o veľké bohatstvo šírenia tradícií
a remesiel. Iní, tak ako my, dokázali predošlú sezónu ako-tak prežiť a každý dúfa
v zlepšenie. Malým svetielkom nádeje pre
všetkých bola možnosť prezentovať svoju
tvorbu aspoň na menších podujatiach,“
povedal zo skúsenosti kežmarský predajca
Ivan Benčko.
V dnešnom období je niekedy veľmi
ťažké plánovať ďalšiu činnosť, keďže ako
sme si už zažili posledné roky, nevieme
čo bude a aké opatrenia máme pre ďalšie
sezóny očakávať. „Veríme, že sa situácia
čoskoro ustáli a my budeme môcť fungovať ako pred pandémiou, stretávať sa
opäť na rôznych jarmokoch a festivaloch
a prezentovať tak našu tvorbu z Creative-

Predajcovia mohli v Kežmarku ponúkať svoje výrobky počas jesenných trhov.
Art z Kežmarku. Pozitívne ohlasy našich zákazníkov nás posúvajú vždy ďalej dopredu
a to je dôvod, prečo po pandémii chceme
v našej tvorbe pokračovať,“ vyjadril nádej
Benčko.
Priaznivá epidemiologická situácia
nám možno umožní toto leto uskutočniť
30. ročník festivalu Európskeho ľudového
remesla.

Ondrej Miškovič

Balíčky zdravia pre kežmarských seniorov
V posledných dňoch roka 2021 samospráva pripravila pre všetkých kežmarských seniorov, ktorí dovŕšili 60 rokov
a viac, balíček s vitamínmi, hroznovým
cukrom, respirátorom a malým vianočným prekvapením z dielne Súkromnej
spojenej školy, Biela voda.
Roznos bol zabezpečený Mestskou políciou Kežmarok, skautským oddielom a doručovateľmi Novín Kežmarok podľa rozpisu,
ktorý kopíroval volebné okrsky pre ľahšiu
distribúciu. Úloha bola jasná: balíčky je potrebné doručiť do rúk seniorov.
Oproti poslednému rozdávaniu balíčkov
zdravia pri prvej vlne pandémie samospráva
pridala tri novinky: rozdávanie prebiehalo
vo volebných okrskoch a dopredu bol ohlásený dátum roznosu s ulicami na webstránke mesta a sociálnych sieťach. Komu sa nedoručil balíček, nevošiel do schránky, alebo
senior nebol doma, bol upozornený oznamom, že si ho môže prevziať. Treťou novinkou bolo možné prevzatie vo Výstavnej sieni
v Kežmarku, kde je bezbariérový prístup. Aktivita mesta Kežmarok tak na sklonku roka
vyčarila úsmev na tvárach seniorov.

Ondrej Miškovič,

foto: Ondrej Miškovič, Lukáš Breuer
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Prvým krokom bolo samotné balenie zamestnancami Mestského úradu Kežmarok a primátorom.

Balíček obsahoval hroznový cukor, vitamíny, respirátor a prianie primátora k Novému roku.

Doručovanie prebiehalo priamo do rúk seniorov.

Odmenou boli pre doručovateľov spokojní seniori.

koronavírus

kultúra

Bilancia Mestskej knižnice za rok 2021
Mestská knižnica má za sebou druhý
rok plný opatrení, čo sa podpísalo aj na
jej štatistikách.
Prvý polrok začal pre Mestskú knižnicu sľubne,
keď návštevnosť bola vyššia ako v predchádzajúcom roku a k 10. decembru sa nakoniec zastavila
na čísle 13 244 čitateľov. Oproti minulému roku
stúpol počet nových čitateľov. V sledovanom období sa prvýkrát registrovalo v Mestskej knižnici
205 používateľov. V roku 2020 to bolo o 44 novo
registrovaných čitateľov menej. Celková bilancia
všetkých čitateľov s platnou registráciou v roku
2021 činila 2 212 používateľov. Z tohto počtu 63
percent tvorili obyvatelia mesta Kežmarok a zvyšných 37 percent obyvatelia z blízkeho okolia. Celkovo sa za rok 2021 uskutočnilo v knižnici 46 541

výpožičiek. V tejto štatistike sú zarátané všetky
absenčné a prezenčné výpožičky knižných titulov
a periodík. Čitatelia využívali po celý rok aj možnosť rezervácie. Vypožičalo sa celkovo 636 objednaných knižných titulov.
Mestská knižnica sa aj tento rok snažila čo najviac rozšíriť svoj knižný fond o nové knižné tituly.
Podarilo sa jej to hlavne vďaka štedrému finančnému daru od Pavla Winczera a peňazí, ktoré získala z Fondu na podporu umenia. Z týchto financií
sa podarilo k 13. decembru celkovo nakúpiť 983
knižných titulov. Najväčšia časť peňazí sa použila
na nákup beletrie na oddelení pre dospelých, kde
celkovo pribudlo 448 knižných titulov rôznych
žánrov. Čo sa týka detského oddelenia, tam pribudlo 383 beletrizovaných kníh v hodnote zhruba
3 200 eur. Náučné oddelenie sa rozrástlo o 152 no-

vých knižných titulov, predovšetkým z oblasti pedagogiky, o ktorú je enormný záujem hlavne u študentov vysokých škôl s podobným zameraním.
Najpožičiavanejším knižným titulom sa za rok
2021 na oddelení pre dospelých stala historická
romanca Tichá guvernantka od Julie Klassenovej,
ktorá sa celkovo vypožičala 27krát. Najčítanejším
titulom na oddelení pre deti a mládež, ktorý nepatrí do povinnej literatúry, sa stal prvý diel Harryho Pottera. Táto kniha sa vypožičala celkovo
25krát.
To, že v našej knižnici prevláda návštevnosť
žien nad mužmi sa potvrdilo, keď v rebríčku používateľov s najvyšším počtom vypožičaných kníh
sa nachádzajú na prvých štrnástich miestach len
ženy. Najväčšou čitateľkou za rok 2021 sa stala
pani Anna Rusnačiková, ktorá si počas roka vypožičala 150 knižných titulov. Na oddelení pre deti
mládež uspel náš dlhoročný čitateľ Martin Grotkovský, ktorý si celkovo vypožičal 100 kníh.

Stanislav Joch

Hudobný život v Kežmarku
Melódia a príjemné tóny sprevádzajú životom od nepamäti. Minulosť nám ukazuje, že na strednom Spiši nájdeme viaceré hudobné skvosty. Prebádajme spoločne cestu hudby z dôb minulých v našom meste.
Kežmarok sa mohol hrdiť až dvoma miestami,
kde sa zbieral archív hudobnín. Prvým bol Kostol
sv. Kríža, kde bolo niekoľko diel skladateľov daného obdobia. Medzi nimi sa objavil i organista Alojz
Schön. Druhým miestom bola rozrastajúca sa lyceálna knižnica.
Prvým významným menom na hudobnej scéne je nepochybne Ernst Grosz. Nadanie sa prejavilo už v mladom veku, neskôr vystupoval ako klavirista a dirigent školského orchestra. V tom čase
začal komponovať svoje prvé skladby. Niet divu,
že po maturite pokračoval v štúdiu vo Viedni,
Budapešti a Lipsku. Často koncertoval v rodnom
meste a na východe Slovenska. V jeho repertoári
sa nachádzali skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Bedřicha Smetanu či Antonína Dvořáka. Bol
dokonca označený ako najlepší interpret klavírnej
tvorby Ludwiga van Beethovena.
Do života mnohých nečakane zasiahla prvá
svetová vojna. Po nej nastali vznikom Československej republiky zmeny, ktoré ovplyvnili aj kultúrny život mesta. Príchod českých úradníkov, pedagógov a podnikateľov znamenal prínos i v tejto
oblasti. Rodina Karla Zoubka vychovala dvoch
synov. Stanislav bol ladičom klavírov a dokonca
zastupoval aj ich svetoznámych výrobcov z firiem
Petrof a Förster. Druhý syn Karel Jan sa už ako
17-ročný predstavil Kežmarčanom hrou na husle.
Na koncertoch ho často sprevádzala kežmarská
klaviristka Vilma Szenczy.
Miestni si v tom čase mohli vypočuť oratórium
Stvorenie od Josepha Haydna so s 35-členným
orchestrom a 80-členným miešaným zborom, či

známe Štyri ročné obdobia od rovnakého skladateľa. Na programe bolo aj nemecké Rekviem
Johannesa Brahmsa a opera Orfeus a Eurydika od
Christopha Wilibalda Glucka.
Hudobný talent sa našiel aj u sestier Röckelových, ktorá sa v meste usadili v roku 1922. Margarethe hrala na klavír a sprevádzala koncertnú
speváčku Kläre. Práve jej meno sa spája s najvýznamnejšími hudobnými podujatiami v Kež-

Aby sme neostali iba pri vážnej hudbe, nahliadnime aj do nôt slovenskej populárnej hudby.
Tanečné piesne v tom čase skladal najmä Gejza
Dusík. Popri ňom tvoril i rodák z Kežmarku, Ernest Genersich, ktorý od roku 1934 žil v Bratislave.
Na konte má niekoľko desiatok piesní nahraných
na gramofónových platniach a hraných v rozhlase.

Spracovala: Patrícia Rozgonyiová,

zdroj: Život v Kežmarku

v 13. až 20. storočí

Januárová súťaž
s Novinami Kežmarok

Klavirista Ernst Grosz.
marku. Rodinné vzťahy mali sestry s klaviristom
Ernstom a Alfrédom Groszom, znalcom nielen
horských výstupov, ale aj hudby.
Alfons Nitsch prišiel do mesta v rovnakom
roku ako slávne duo sestier. Okrem hry na klavír
bol zbormajstrom a dirigentom. O rok nato už založil kežmarský orchester, ktorý sa bol významnou
oporou v kultúrnom živote. Jeho osobnosť hrala
dôležitú úlohu pri vzniku Musikschule.

MESTO

KEŽMAROK

Karel Jan Zoubek, talent z hudobnej rodiny.
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Prečítajte si tento článok pozorne, odpovedajte na päť otázok a vyhrajte knihu, rúško
a tašku s logom mesta Kežmarok. Stačí, že
nám do 10. januára zašlete e-mailom alebo
na adresu redakcie odpovede na tieto otázky:
1. Kto sa podieľal na vzniku nemeckej hudobnej školy Musikschule?
2. Koľko rokov mal Karel Jan Zoubek na svojom prvom koncerte v Kežmarku?
3. Na akých miestach sa v Kežmarku zbierali
hudobniny?
4. Ako sa volala opera uvedená v 30. rokoch?
5. Hra na aký hudobný nástroj spájala Ernsta Grosza a Margarethe Röckelovú?
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Vdychuje do hliny život
Pred kežmarským hradom môžeme na vysokom kamennom podstavci obdivovať jazdeckú sochu Imricha Thökölyho, miestneho hradného pána. Navrhol ju uznávaný sochár
spoza hraníc, Lajos Győrfi.
Pochádza z maďarskej Dolnej zeme, ktorej
vplyv sa tiahne celým jeho životom. Vyrastal
v lone prírody na majeri. Vďaka práci otca
čikóša – pastiera koní v puste, mu boli tieto
ušľachtilé zvieratá veľmi blízke. Rodisko pre
neho predstavovalo nekonečnú slobodu.
Niet divu, že mu stredoškolské štúdium na
Strednej škole výtvarných umení vo veľkomeste nevyhovovalo. Najprv si vybral odbor
sklársky výtvarník, po semestri uvidel svoju
cestu v sochárstve. V nej pokračoval na Vysokej škole výtvarného umenia pod vedením Miklósa Borsosa. Život a dielo sochára
je značne ovplyvnené maďarskou kultúrou,
ktorá sa snúbi s s poľským duchovnom. Prvou
sochou nadaného umelca bol Adam, ktorý sa
nachádza v záhrade reformovaného kostola.
Dnes nájdeme ateliér Lajosa v meste
sôch, dolnozemskom Püspökladányi. Netvorí tu však iba on. V kultúrnej bašte mesta sa
vystriedalo množstvo nadaných osobností

z celej Európy- španielsky sochár Antoni Gabarré či dánsky Jorgen Maier-Larsen. Symbolický titul si mesto zaslúžilo kvôli usilovnej
práci a množstve umeleckých diel Lajosa
Győrfiho, ktoré si môže turista detailne prezrieť. Z niekoľkých môžeme spomenúť vyobrazenie svätého Floriána, pamätník svetovej vojny, pamätník husára, či sochu svätého
Štefana. Nemožno sa preto čudovať, že pri
nápade na spracovanie sochy v Kežmarku
oslovil maďarský konzulát práve tohto umelca.
Imrich Thököly bol neustále činný tak, ako
ho vidíme pred jeho sídlom. Mladý žrebec je
zachytený v dynamickom pohybe prvého
okamihu odchodu do boja. Knieža sa s ním
díva mierne vpravo smerom k centru mesta.
Zaodetý je v národnom odeve a rúchu, na
hlave má kuruckú kniežaciu čiapku s ozdobným perom, cez plecia prehodené kniežacie
rúcho. Ľavou rukou silno drží koňa za uzdu

Lajos Győrfi (vpravo) pri osádzaní sochy
kniežaťa Thökölyho nenechal nič na náhodu
a na práce prišiel dozerať.
a v pravici dvíha symbol moci- hviezdny palcát. Na konskej deke je vyníma kniežací erb,
naľavo od pása sa blýska šabľa Rákócziovcov.
Podstavec približuje Imricha Thökölyho aj
jeho vlastnoručným podpisom. Je zhotovený z identického materiálu s andezitovými
stavebnými kameňmi objavených na hradných budovách a múroch. Miesto jazdeckej
sochy bolo inšpirované starými pohľadnicami. Práve na nich bol zobrazený nádherný
park. Vynikalo z neho okrúhle odpočívadlo
a prechádzková zóna.

Patrícia Rozgonyiová,

foto: Ondrej Miškovič

Lukáša Leščišina sprevádza spev už od detstva
Rodičia mu vraveli, že už ako dieťa mal dosť výrazný hlas pri plači.
Spieval kde sa dalo počnúc sobášmi v kostoloch, krstoch, pohreboch až po oslavy. Čím učaroval Kežmarok nádejnému umelcovi?
Počas štúdia na gymnáziu spieval vo folklórnom súbore Chemlon v Humennom,
v kostole ako kantor, istý čas v zbore a na
rôznych vystúpeniach na akciách školy.
„O Kežmarku som počul už veľakrát,
najmä o nádherných výhľadoch na Tatry.
Je veľa vecí alebo kultúrnych krás, ktorými
mesto Kežmarok udivuje. Avšak mne utkvel
v pamäti predovšetkým Drevený artikulárny
kostol. Tento kostol oplýva veľkým čarom
a nádhernou tajomnosťou, ktoré v sebe
ukrýva,“ povedal Lukáš Leščišin.
V roku 2021 vystupoval v našom meste
dokopy dvakrát, napríklad pri odhalení pamätnej tabule na kežmarskom Lýceu. „Boli
to pre mňa veľmi silné okamihy,“ spomína
Lukáš. Opäť sme ho mohli počuť na koncerte, ktorý sa konal už v spomínanom Drevenom artikulárnom kostole. „Keďže to bol
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koncert pre ľudí zo širokého okolia a rôznych
vierovyznaní tak som zvolil repertoár piesní
mne srdcu blízkych a to gréckokatolíckych,
keďže som gréckokatolík. Bol to nádherný
pocit najmä pri piesni Živite ľudije kde sme
ku mne pripojilo celé publikum. Veľmi rád
na to spomínam,“ dodáva Lukáš.
Počas jeho vystúpení v Kežmarku mal
možnosť spoznať množstvo milých ľudí.
„Menovite však musím spomenúť Romana
Porubäna, miestneho evanjelického farára,
ktorý ma pozval k svojim veriacim, aby som
mohol priniesť čaro nášho gréckokatolíckeho obradu,“ hovorí Lukáš.
Umelec vydal už tri CD albumy. Každý
z nich má niečo do seba. Folklórne a duchovné piesne sú spievané v rusínskom,
ukrajinskom, či slovenskom jazyku. Má v
pláne spievať aj pop music a samozrejme

Lukáš Leščišin na podujatí v Drevenom artikulárnom kostole.
nahrať v tomto štýle CD album. Všetko chce
čas a bez dobrých ľudí to nepôjde. Pandémia nás podľa slov Lukáša učí žiť prítomnosť
a preto ťažko niečo plánovať.
 Ondrej Miškovič, foto: Ondrej Miškovič

kultúra

kultúra

Umelci z Klubu kežmarských výtvarníkov
Precízne ťahy štetca sa na plátne snúbia s rôznymi umeleckými technikami. Maľba prírodných motívov, portrétov
či modelovanie plastík je tým pravým odrazom kreatívnej
duše. Predstavme si niekoľko tvorivých talentov, ktoré vyrástli v našom meste a okolí.
Eva Končeková

Predsedníčka klubu vyštudovala Vysokú
školu výtvarných umení v Bratislave, kde
ju zaujala voľná maľba a gobelín. Onedlho
založila výtvarný odbor vtedajšej Ľudovej školy umenia v Kežmarku. Našla sa v profesii učiteľky na Základnej
umeleckej škole v neďalekej Spišskej
Belej a svoju pedagogickú činnosť
zavŕšila na Združenej strednej umeleckej škole v Kežmarku. V jej tvorbe
dominuje flóra lesov a lúk, no nie sú
jej cudzie ani detské portréty či voľné
kompozície.

Maľuje predovšetkým krajinu a abstraktné témy. Farby sa dotýkajú malebným zákutiam v meste a okolitom vidieku. Blízka
mu je i rázovitá ľudová architektúra zama-

Jana Vaksmundská

Členkou Klubu kežmarských výtvarníkov sa stala po doplnení výtvarného vzdelania na Strednej umeleckopriemyselnej
škole v Ružomberku. Predtým pracovala
ako učiteľka na Základnej umeleckej škole
v Kežmarku. Zaujíma sa o rôznorodé výtvarné projekty, vytvára priestorové objekty
a nemá ďaleko ani ku keramike.

Rudo Rabatin

Inšpiráciu hľadá v hudbe, jej dynamiku
predstavuje v širokej farebnej škále. V maliarovej tvorbe nájdeme predovšetkým prírodné námety a zhmotnené duševné
zážitky. Diela si môžeme pozrieť na
samostatných výstavách doma i zahraničí. V minulom roku to bola napríklad spoločná výstava Podoby s Jankou Gallikovou. Umelec je pre Klub
kežmarských výtvarníkov výraznou
posilou.

Ľudmila Kisková

Pomerne nová členka klubu je výtvarným samoukom. Po dlhoročnej
Rodák zo Spišskej Novej Vsi študopráci v zdravotníctve dnes oddychuje
val dejiny umenia v Bratislave. Viac
na zaslúženom dôchodku. Svoj voľný
ako tri dekády pôsobil v Tatranskej
čas sa rozhodla spríjemniť kreatívnou
galérii v Hornom Smokovci a Po- Janka Galliková Rudo Rabatin na ukončení minuloročnej aktivitou - maľovaním obľúbených
prade, prv ako riaditeľ, neskôr ako výstavy v kežmarskej Výstavnej sieni.
kvetov a krajín. Najčastejšie znázorňuje tatranské motívy, ktoré môžeme
galerista. Bol kurátorom niekoľkých
desiatok výstav, publikoval recenzie a pra- gurských obcí. Pomocou farebnej škály vy- zazrieť na pravidelných výstavách klubu.
coval v komisiách pre nákup zbierok v galé- jadruje ročné obdobie, atmosféru a vlastnú

Patrícia Rozgonyiová,
riách a múzeách.
náladu.

foto: Archív výstavnej siene

František Žoldák

Galéria u anjela bude oslavovať okrúhle výročie
Galéria má za sebou turbulentný rok. Najprv bola dlhé obdobie zatvorená a výstavná činnosť stagnovala. Zvažovali
možnosti, ako to všetko utiahnu - platby, hypotéku, výplaty,
odvody. Veru, neboli to ľahké dni.
Výstavy, ktoré sme pripravovali v zahraničí sa neustále odsúvali. Napriek tomu sa nám
podarilo medzi prvými galériami na Slovensku
pripraviť výstavu Martina Augustína v Dessewffyho paláci v Bratislave nielen naživo,
ale aj online. V čase, keď prišla RTVS urobiť
reportáž, sme obaja prekonávali ochorenie
COVID-19. Zastúpil nás samotný autor a Kamil
Peteraj.
Náš dramaturgický plán pokračoval letnou
výstavou s názvom Peter Župník a Majster
Pavol, čo pritiahlo veľa návštevníkov počas
letnej turistickej sezóny v Kežmarku. Pravidlá

v Európe sa neustále menili a odrazu sa všetko
uvoľnilo.
Stal sa zázrak a každý chcel vystavovať
hneď. Tak sa začal najhektickejší mesiac v živote Galérie u anjela. Koncom septembra sme
leteli do Ríma a predstavili nadšenému publiku
majstrovské diela Nikolaja Feďkoviča. Nádherné priestory Slovenského inštitútu zaplnil výber najlepších monumentálnych diel autora.
K nezabudnuteľnému večeru prispel koncert
vážnej hudby.
Nasledovala výstava kaligrafií, portrétov
a malieb Nikolaja Feďkoviča v Brne, ktorú sme
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organizovali v rámci Dní slovenskej kultúry
spolu s prezidentom Slovákov žijúcich v zahraničí, Vladimírom Skalským.
O týždeň neskôr sme sa presunuli do Berlína
a otvorili výstavu Martina Augustína s názvom
Zrkadlo duše. Potešila nás opätovná prezentácia v RTVS, čo sa nám podarilo aj so súčasnou
výstavou v našej domovskej Galérii u anjela
v Kežmarku. Marián Polonský a jeho Odkazy
v bronze boli uvedené v relácií Kultúra.sk
Ponuku vystavovať ešte aj vo Varšave sme
odmietli, keďže to bolo už nad naše fyzické sily.
A napokon opäť Bratislava Dessewffyho palác
a Tiché rozhovory Běly Kolčákovej.
A čo teraz? Oddychujeme. Tešíme sa, že
sme doma a môžeme sa dôkladne pripraviť na
budúci rok, aby sme mohli spolu s Vami osláviť naše 20. výročie. Umenie má totiž zvláštnu
moc, prinášať radosť do života.

Carmen Kováčová a Marek Hosa
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Väčšina kežmarských poslancov
podporila prorozvojový rozpočet mesta

následkov a súčasne na to, aby sme prispeli k podpore využívania poskytovania služieb vo vonkajšom
prostredí, znižujeme dane za užívanie verejného
priestranstva pred vlastnou prevádzkou,” priblížil
primátor. Nájomné pre letné reštaurácie a cukrárne
sa v roku 2022 zníži na 0,00 € mesačne a spolu s ním
Mestskí poslanci Kežmarku zasadali poslednýkrát v tomto roku. Hlavným bodom aj daň za užívanie verejného priestranstva pred
rokovania, ktoré sa konalo 14. decembra, bol rozpočet mesta na rok 2022 s výhľadom vlastnou prevádzkou pre propagáciu tovaru.
na roky 2023 - 2024. Z 15 poslancov 10 hlasovalo za, piati sa zdržali.
Poslanci schválili aj VZN o poskytovaní sociálnych služieb v meste. Mesto zriadilo fond, proNavrhovaná výška rozpočtu, ktorý bol zostaveMimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti stredníctvom ktorého bude finančne prispievať
ný ako vyrovnaný, je 26 161 465 €. Určený je z veľ- so šírením koronavírusu, ovplyvnila všetky oblasti obyvateľom s trvalým pobytom v Kežmarku na
kej časti na investície a rozvoj mesta, dotácie však života mesta. Snahou samosprávy je znížiť dopady úhradu služieb poskytovaných v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby
poputujú aj do vzdelávania, rozvoja bývania,
vzhľadom na nevyhnutné zvýšenie cien.
dopravy, infraštruktúry, podpory sociálnych
V ďalších bodoch programu sa diskuslužieb a podnikateľskej sféry. Mesto nebude
tovalo o záverečnom účte mesta za rok
v najbližšom roku navyšovať dane občanom
2021, návrhu na zmenu rozpočtu, ukonani ceny za elektrinu a plyn. Vďaka prezieravému konaniu samosprávy je ich cena zazmluvčení územného plánu na výstavbu nových
nená na tri roky dopredu.
bytov, nakladaní s komunálnymi odpadmi
Naplánované je dokončenie výstavby
a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, zásadách prideľovania nájomkompostárne, cyklochodníka, rekonštrukcia a oprava chodníkov, revitalizácia zelene
ných bytov a tiež o prenájme bytových
či oslavy jubilejného 30. ročníka Festivalu
a nebytových priestorov.
Európske ľudové remeslo. „Verím, že tento
Verejné korčuľovanie bude zdarma pre
ambiciózny, no starostlivo nastavený prorozdeti do 12 rokov, zvýhodnené pre osoby
vojový rozpočet sa nám podarí naplniť. Stojí Zastupiteľstvo prebiehalo prvýkrát online formou pre pretrvá- s trvalým pobytom na území mesta či držiteľov mestskej karty. Samospráva tiež
za ním snaha zachovať investície, poskytnúť vajúce pandemické opatrenia.
plánuje kompletnú výmenu rádiovej siete
čo najlepšie služby našim občanom a zatraktívniť Kežmarok ako moderné, zdravé a dynamické pandémie na lokálne prevádzky počas ich uzatvo- mestskej polície, prechodu z analógového na digimiesto pre život,“ uviedol primátor Kežmarku Ján renia či obmedzenia. „Malí podnikatelia sú jednými tálny systém a obnovu hasičskej zbrojnice.

Barbora Sosková
z najviac postihnutých subjektov. Na zmiernenie
Ferenčák.

Kežmarčania nový rok privítali ohňostrojom.
Pozor na neodbornú manipuláciu s pyrotechnikou.
Odpočet nového roka mohli občania sledovať na obrazovkách Kežmarskej televízie
a facebookovom profile mesta Kežmarok v piatok 31. decembra. Zábavná pyrotechnika je plná nástrach a neodobornou maninuláciou môže dôjsť k najhoršiemu.

Zábavná pyrotechnika a jej nástrahy

Predtým, ako pristúpime k odpáleniu zábavnej pyrotechniky, by mal každý vedieť
základné pravidlá, ktoré sa na ňu vzťahujú. Zábavná pyrotechnika sa rozdeľuje do niekoľkých
kategórií:
1. kategória F1, do ktorej zaraďujeme zábavnú pyrotechniku, ktorá predstavuje veľmi nízke
nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu
hluku. Môžeme ju používať v obmedzených
priestoroch, vrátane zábavnej pyrotechniky. Vo
vnútri obytných budov ju smú používať osoby
staršie ako 15 rokov.
2. kategória F2 je zábavná pyrotechnika,
ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo, má
nízku hladinu hluku a možno ju používať vonku v obmedzených priestoroch osoby staršie
ako 18 rokov.
3. kategória F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo. Je určená na používanie vonku na
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veľkých otvorených priestranstvách a jej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.
Smú ju používať osoby staršie ako 21 rokov.
4. kategória F4 je zábavná pyrotechnika,
ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo.
Môžu ju používať len odborne spôsobilé osoby Jej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské
zdravie.
Vzhľadom na to, že obchodníci ponúkajú
zábavnú pyrotechniku na predaj už v tomto
období, občania sa často stretávajú s vybuchujúcimi petardami na uliciach pod oknami bytov
a domov i pred oslavami Silvestra. „Aj na mestskej polícii máme množstvo hlásení o takomto
konaní, ktorého sa dopúšťajú hlavne deti, ktoré
si neuvedomujú, že svetelné a zvukové efekty
sprevádzajúce odpálenie zábavnej pyrotechniky spôsobujú mnohým ľuďom problémy,“ povedal náčelník mestskej polície Štefan Šipula.
Ak už pristúpite ku kúpe zábavnej pyrotechniky, je veľmi dôležité myslieť na riziká,

ktoré manipulácia s ňou prináša. Je potrebné si dôkladne prečítať návod na jej použitie
a podľa tohto neho ju aj výhradne používať.
Dá sa tak predísť možným zraneniam a škodám
na majetku, ktoré môže zábavná pyrotechnika
spôsobiť. Dôležité je vždy brať ohľad aj na okolostojace osoby, na starších občanov a v neposlednom rade aj na štvornohých domácich
miláčikov, ktorí to znášajú asi najťažšie.
„V prípade zistenia porušenia používania
zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3, do
ktorých sa zaraďujú napríklad rôzne rakety,
delobuchy, ale aj veľká časť petárd a rímskych
sviec, možno osobe na mieste uložiť blokovú
pokutu až do výšky 33 eur. Taktiež je potrebné
si uvedomiť, že používaním zábavnej pyrotechniky dochádza aj k znečisťovaniu verejného
priestranstva, za čo môže byť taktiež uložená
bloková pokuta v rovnakej výške,“ povedal Šipula.
Na záver najdôležitejšia rada: so zábavnou
pyrotechnikou by osoby nemali manipulovať,
ak sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Ondrej Miškovič

spravodajstvo

školstvo

Učenie v rúškach či respirátoroch nie je jednoduché
V rozhovore pre Noviny Kežmarok ozrejmila Ing. Bc. Stela Stašáková, PhD., koordinátorka propagácie a marketingu Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku aktuálnu situáciu a plány kežmarskej strednej školy.
Ako hodnotíte prvý polrok tohto školského
roka? S čím ste museli zápasiť a na aké situácie
ste už boli pripravení?
Dištančné vzdelávanie komplikuje vyučovanie
nám, učiteľom, nakoľko niektoré hodiny prebiehajú
prezenčne, iné dištančne. Učenie v rúškach či respirátoroch nie je jednoduché, žiaci nám občas nerozumejú, občas nerozumieme my im. Ako učitelia
musíme vynakladať väčšie úsilie a hovoriť hlasnejšie.
Neraz sme unavení a cítime bolesti hlasiviek, hlavy,
nakoľko nám chýba možnosť naplno sa nadýchnuť
a vyučovať bez obmedzení. Rovnako náročné je to
pre žiakov, keďže majú denne šesť až sedem po sebe
idúcich hodín.

ná a prirodzená interakcia. Počas dištančnej formy
bývajú u žiakov opakované problémy s internetom
a učiteľ nemá dosah, aby zhodnotil, či sú objektívne
alebo nie. Inak prebieha aj spätná väzba, ktorú učiteľ priamo na hodine hneď vidí a môže vyhodnotiť.
Komplikované je aj skúšanie na diaľku, pretože učiteľ
vidí prostredníctvom kamery len ten priestor, ktorý
je v jej dosahu.
Okrem samotného vyučovacieho procesu vnímame dopady dištančného vzdelávania aj na zhoršenej dochádzke žiakov, na ich niekedy až apatickom
prístupe. Problémom je aj skutočnosť, že žiaci maturitných ročníkov stále dúfajú, že maturitná skúška –
podobne ako predošlé roky – bude zrušená.

Čo sa zmenilo na prístupe žiakov k štúdiu počas týchto pandemických dní?
Zmenilo sa veľa. Z psychologického hľadiska
chýbala žiakom dlhodobo socializácia, pretože boli
zavretí vo svojich domovoch a z pedagogického
prebiehalo vyučovanie v netradičnom prostredí
- na diaľku a neosobne, nebola teda prítomná bež-

Akými spôsobmi sa Vaša škola snaží prispôsobiť aktuálnym trendom vo výučbe?
Všetko sa mení s dobou, jej podmienkami a požiadavkami. Rovnako aj naša škola tento trend
zohľadňuje a postupne rozširuje materiálno-technickú vybavenosť. Preto aj tento rok boli dokúpené
ďalšie dve interaktívne tabule. Využívame aj projek-

tové vyučovanie v snahe rozvinúť u žiakov tvorivé
myslenie a samostatnosť.
Čo by ste označili za dôležitú myšlienku, ktorú
odovzdávate svojim študentom?
Je potrebné myslieť na to, že kdekoľvek sme,
vždy reprezentujeme seba a inštitúciu, ktorú zastupujeme. Naším zámerom je viesť žiakov nielen
k osvojeniu si potrebného množstva vedomostí
a zručností, ale aj k rozvoju ich osobností, aby sa stali
hodnotnými, ústretovými a prospešnými pre seba
a svoje okolie.
Akými projektmi sa zapájate do súčasného
pedagogického diania? Môžete ich aj v krátkosti
predstaviť?
V škole sa o projekty uchádzame priebežne podľa podanej výzvy a termínu na jej odoslanie. Posledný zaslaný projekt s názvom Čo lieči ľudskú dušu
bol reflexiou na výzvu Nadácie Orange v programe
Zdravá duša školy. Jeho cieľom je podporiť pedagógov v náročnom pandemickom období a zmierniť
dopady dištančného vzdelávania. Spolu bolo podaných 254 projektov a komisia vybrala 24 najlepších.
Máme radosť, že je medzi nimi aj naša škola.

Patrícia Rozgonyiová

Gymnázium má prejsť rekonštrukciou
Budova patrí Evanjelickej cirkvi a je v zozname národných
kultúrnych pamiatok Slovenska.
História gymnázia

Gymnázium sídli v historickej budove, ktorá
bola postavená kvôli nedostatočnej kapacite pôvodného kežmarského lýcea. Chýbala tam napríklad kresliareň a telocvičňa. Budova bola v roku
1893 vysvätená a otvorená. Neskôr nasledovali
ďalšie dostavby.

Nezabudnuteľní profesori

Nezastupiteľnú úlohu vo vzdelávaní má pedagogický zbor. V minulom čísle sme predstavili život
a činnosť Mikuláša Kolesára, jedného z bývalých
pedagógov. „Stál aj pri zrode prvého lyžiarskeho
gymnázia v Československu. V roku 1973 sa zrodila
myšlienka, na základe ktorej bola delegácia v zložení Mikuláš Kolesár, Michal Šoltýs a Kamil Povrazník na exkurzii v gymnáziu v rakúskom Schladmingu. Následne boli uskutočnené rokovania na
úrovni ministerstva školstva, kultúry a športu. Tak
sa podarilo v školskom roku 1974/75 otvoriť prvú
triedu lyžiarskeho gymnázia na Gymnáziu P. O. H
v Kežmarku. Aj táto realizácia novátorskej myšlienky dokazovala akčnosť pána Mikuláša Kolesára; pri
výchove budúcich generácií vedel skĺbiť aj vzde-

lávanie so športom, čím nadväzoval na bohatú
históriu kežmarského gymnázia,“ podelila sa so
svojou spomienkou bývalá žiačka Jana Gantnerová, rodená Šoltýsová.

Školský rok 2021/2022

Prvý polrok školského roka 2021/2022 prebehol podľa riaditeľky štandardne. „Učili sme sa
prezenčne. Od 13. decembra sme na základe
rozhodnutia ministra školstva prešli na dištančnú
výučbu a po skúsenostiach z minulého školského
roka bol prechod bezproblémový. Žiaci aj učitelia túto formu zvládajú. V minulosti sme si tento
spôsob vyskúšali a tak sme si ho nastavili tak, aby
učenie a všetko s tým súvisiace malo zmysel. Museli sme oželieť niekoľko spoločných tradičných
aktivít. Nahradili sme ich však inými a všetci sme sa
museli prispôsobiť,“ povedala riaditeľka gymnázia
Mihóková.
Študentom sa tak zmenil spôsob a forma vyučovacej hodiny. „Chýba nám, učiteľom a aj žiakom,
okamžitá spätná väzba, ktorá vie posunúť a nasmerovať vyučovaciu hodinu rôzne. Žiaci musia
viac pracovať samostatne. Učitelia strávia oveľa
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Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Súčasný stav budovy, ktorá čaká na rekonštrukciu.
viac času prípravou a vyhodnotením vyučovacej
hodiny,“ hovorí z praxe riaditeľka a dodáva: „Myslím, že súčasná doba nás naučila akosi dlhodobo
neplánovať. Radi by sme pokračovali v prezenčnom vyučovaní so všetkým, čo sme si naplánovali a zrealizovali všetky spoločné školské aktivity.
Ak to situácia neumožní, tak vymyslíme niečo iné.“
Príprava a samotná realizácia rekonštrukcie
doteraz stagnuje a zmeny sa terajší maturanti ešte
nedočkali.

Patrícia Rozgonyiová, Ondrej Miškovič
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Po Štúrovi a Štefánikovi aj Dubček
V posledných dňoch roka vyšla štrnásta pamätná slovenská
eurominca. Nesie podobizeň Alexandra Dubčeka.
Kto neprežil Pražskú jar a obrodný rok 1968,
už asi ťažko zhodnotí osobnosť Alexandra Dubčeka. „Padla cenzúra, obnovila sa gréckokatolícka cirkev, skauting, miestne odbory Matice
slovenskej, žili sme tak voľne ako nikdy. Žiaľ,
táto sloboda netrvala dlho, ale zažili sme, ako
by to raz mohlo u nás vyzerať. A čo ešte bolo
a teraz nie je: úžasná súdržnosť ľudí,“ priblížila
historička Nora Baráthová.
Jeho príchodom na post 1. tajomníka ÚV
KSČ sa začali v republike diať zmeny. „Jeho
odvaha meniť skostnatelý režim a tým určiť
dejinám nový smer narazila na odpor veľmoci,
ktorá udupala obrodný proces pod pásmi tan-

kov. A z neho urobila občana bez práv. Nikdy
nezradil svoje presvedčenie,“ hovorí primátor
mesta Ján Ferenčák.
Vľavo od podobizne Alexandra Dubčeka je
v opise vnútorného kruhu názov štátu. V spodnej časti portrétu je v dvoch riadkoch meno
a priezvisko Alexander Dubček. Pod nimi sú
v dvoch riadkoch letopočty jeho narodenia
a úmrtia 1921 a 1992. Vpravo od portrétu je
v opise vnútorného kruhu letopočet 2021, pod
ktorým je značka Mincovne Kremnica, štátny
podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená
medzi dvoma razidlami. Štylizované iniciálky
autora výtvarného návrhu národnej strany pa-

2-eurová pamätná minca s Alexandrom
Dubčekom.
mätnej euromince Branislava Ronaia (BR) sú pri
spodnom okraji vnútorného kruhu. Vo vonkajšom prstenci pamätnej euromince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Ondrej Miškovič, foto: NBS

Tajomstvá hradných depozitárov. Kalendár pre rok 1933
Kalendár kedysi patril medzi najväčšie cennosti asi každej domácnosti. Hneď po
Biblii a modlitebnej knižke.
Zbierkový fond Múzea v Kežmarku obsahuje
okolo tridsať kalendárov z rokov 1892 – 1956, písaných po nemecky, maďarsky, slovensky. K najzaujímavejším patrí Kalendár Nemeckého kultúrneho
zväzu. Vyznačoval sa krásnymi farebnými obálkami a množstvom obrázkov. Bohatými ilustráciami
sa pýšili rovnako takzvané Mníchovské lietajúce
listy. Zmienku o Kežmarku a dátumoch výročných
trhov a jarmokov nájdeme v Kalendári Katolíckej
jednoty žien na rok 1942. Vďaka tomu vieme, že
prebiehali v utorok po “Invocavit“ – prvej pôstnej
nedeli a “Sv. Trojici“. V utorky týždňov, kam spadal
14. september a 13. december, sa konal výkladný
jarmok. Mesačné trhy spojené s prihnaním dobytka, koní, ošípaných a oviec prebiehali v tretí
pondelok daného mesiaca. Týždenné trhy spojené s predajom ošípaných sa realizovali každý
pondelok.
Pozrime sa bližšie na nemecký Kreuzkalender
na rok 1933, vydaný bratislavským evanjelickým
farárom Wilhelmom Rátzom. Jeho tlač zabezpečil
Carl Angermayer. Obálku zdobí obrázok plaviacej
sa lode, ktorá smeruje k majákom osvetlenému
brehu. V úvode knihy sú vypísané dátumy Veľkej
noci do roku 1936, pamätné dni, dni odpočinku
a pohyblivé sviatky, uvedené podľa gregoriánskeho i juliánskeho kalendára. Nechýba určenie
židovského (5693) a mohamedánskeho (1351)
roka; ani opis pohybu planét.
Na stranách 8-31 sú najpodstatnejšie informácie kalendára - vľavo jednotlivé dni mesiaca, v prípade Kreuzkalendera s menami pre protestantov,
katolíkov a pravoslávnych. Židia majú uvedené
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termíny sabatu a hlavných sviatkov. Vedľa mien sú
záznamy o pohybe nebeských telies, pranostiky
(Jakub bez dažďa tvrdú zimu značí) a ľudové múdrosti (Ako v júli, tak najbližší január). Všetky mesiace majú okrem tradičného označenia prívlastok:
napríklad január – ľadový, apríl – veľkonočný,
október – vínny, december – vianočný. Na pravej
strane sú prehľadné tabuľky časov východu a západu slnka i mesiaca. Zvyšok stránky tvoria prázdne riadky na zápis vlastných postrehov.
Strany 32-168 sa delia na dve časti: prvá obsahuje rôzne básne a texty o kútoch sveta i Slovenska. Z nášho pohľadu je podnetný článok o popradskom evanjelickom farárovi Emilovi Vargovi,
ako aj rozsiahla štúdia o kežmarskom evanjelickom dištriktuálnom reálnom gymnáziu. To v roku
1933 slávilo 400. výročie vzniku. Na šestnástich
stranách sa nachádza text pedagóga a niekdajšieho riaditeľa Karla Brucknera. Príspevok dopĺňa
báseň profesora Eugena Bindera s názvom Gustav
Adolf.
Druhú časť kalendára tvoria rôzne tabuľky,
napríklad prehľad nemeckých evanjelických
cirkevných obcí na Slovensku. Pri kežmarskej
je uvedené skomolené meno farára Valentina
Hujtsa (správne Hajtsch), inšpektora Adolfa Patonaya, členov pedagogického zboru ľudovej
a dievčenskej meštianskej školy, tiež gymnázia.
Počet veriacich činil 1 422.
Záver Kreuzkalendera patrí termínom výročných trhov vybraných miest. Nechýba ani Kežmarok, tiež početné reklamy prevažne bratislavských firiem.

Historický kalendár z roku 1933.
Kalendáre boli v dobe vydania bohatým zdrojom informácií a zaujímavé fakty v nich nachádzame aj po desaťročiach. Dnes na získanie informácií využívame mobil, na poznámky aplikácie,
respektíve pracovný kalendár; nástenné kalendáre slúžia skôr ako dekorácia. Avšak v minulosti to
bolo inak a kalendár na daný rok, vydaný vo forme knihy, sa využíval počas 365 dní. V súčasnosti
ich vydávajú napríklad Spolok sv. Vojtecha alebo
Tranoscius.

Autor: Vladimír Julián Ševc,

Foto: Múzeum v Kežmarku

história
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Porevolučná cesta kežmarského Maguráčika
Rok 1996 potvrdil správnosť nastúpenej cestu súboru.
Už v apríli, cez veľkonočné sviatky, sa Maguráčik vybral na ďalší zahraničný zájazd, znova
na rieku Loire do mestečka San Syr sur Loire vo
Francúzsku. Spoločne s mladými športovcami
dôstojne reprezentovali našu mladú republiku
na tradičnom futbalovom turnaji žiakov, ktorého súčasťou bolo predstavenie kultúry, toho
ktorého zúčastneného štátu, mesta, oblasti.
V júli vycestoval do Ansbachu v Nemecku,
kde opätoval návštevu tamojších gymnazistov v Kežmarku. Okrem týchto zahraničných
vystúpení vystupoval Maguráčik v Tatranských
hoteloch a zotavovniach, účinkoval na jubilejnom 20. ročníku ZFS v Červenom Kláštore, na
slávnostiach po Kráľovou Hoľou, Podolinskom
jarmoku, v Liesku, na otvorení Ľudovej banky
v Poprade, uskutočnil 11 vianočných koncertov v Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Poprade,
Svite, Veľkej Lomnici. Ručička počtu vystúpení
sa zastavila na čísle 59.
S novým rokom 1997 prišlo i prvé vystúpenie na oslavu štátnosti, vzniku Slovenskej
republiky v Poprade. Po vystúpení pre zväz

invalidov v Kežmarku sa predstavil v Bratislave na fašiangovom programe spoločne s DFS
Čečinka. S novým pásmom „Púšťaná - na Jura"
zvíťazil v okresnej súťaži v Kežmarku, v Raslaviciach na kraji obsadil tretie miesto, ktoré mu
síce nezaručovalo priamy postup, ale podľa vyjadrenia poroty mal účinkovať aj na celoštátnej
súťaži v Prešove. Nestalo sa tak pre nedostatok
financií usporiadateľov festivalu. Aj v tomto
roku sa súbor zúčastnil zahraničnej reprezentácie. Tentokrát sa vybral na stretnutie folklórnych súborov v Poľskom Lubline. Na tento
festival bol pozvaný Detským súborom Malý
Glusk, ktorému opätoval návštevu z nultého
ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu krojovaných bábik v Poprade a Kežmarku,
ktorý vznikol z iniciatívy vedúcich detských
folklórnych súborov v regióne podľa vzoru
Maguráčika z osláv 20. výročia jeho vzniku.
V októbri sa Ľudová hudba súboru zúčastnila na piatom stretnutí mladých hudobníkov
v Nemeckom Stuttgarte. V rámci mesiaca úcty
k starším pozdravil dôchodcov v Holumnici.

Zvonár kežmarského rímskokatolíckeho
kostola a kežmarskí nezbedníci
Osudy miestnych obyvateľov z prelomu 19. a 20. storočia boli
veľakrát úsmevné i vážne. Pôvodný rukopis Alfréda Grosza
spracovala autorská dvojica Milan Choma a Gabriela Fülöppová. Príhodu kežmarského zvonára nájdete v tomto článku.
Pred rokom 1900 alebo možno aj neskôr
spieval z veže rímskokatolíckeho kostola
zvonár. Vždy večer od 9-tej do 12-tej, zakaždým, keď odbila celá hodina. Bolo to prastaré varovanie, ktoré pochádzalo z pradávnych
čias a znelo nasledovne: "Vy, milí ľudkovia,
mám vám povedať, že kladivo udrelo deviatu. Opatrujte oheň a svetlo. Aby sa nestala
nejaká škoda."
Vyšiel pritom na balkón veže a svoje varovanie nahlas spieval do noci. Keď sa našiel
niekto, kto sa ho zdola opýtal: "Figule koľkokrát udrelo kladivo?" pochytila ho zúrivosť
a hneď spustil zhora najzúrivejšie nadávky.
My, chlapci sme si to nechceli nechať ujsť
a chceli sme sa o tých povedačkách presvedčiť osobne. Postavili sme sa teda pod vežu
a keď Figule, ktorého vlastné meno bolo Miklóš, začal na vežovej galérii spievať: „Kladivo

udrelo desiatu“, kričali sme smerom hore:
"Figule, haló Figule, koľko udrelo kladivo?",
načo zvonár ihneď kričiac odpovedal: " Vy
bezbožní /Botling/, vy čmuchalovia, nebeskí psi, vy sakramentskí najdúsi", a ešte veľa
ďalších nadávok. Naša radosť z týchto nadávok bola obrovská, smiali sme sa, až sme sa
prehýnali. Nasledujúci večer presne o 11-tej
sme boli opäť na mieste a vypytovali sme sa
koľko kladivo udrelo. Nato prišla zhora z veže
spŕška vyberaných hrubostí a nadávok, ako
vy zdochýnajúce špiny a podobne. Na tretí
večer sme zasa prišli s otázkami, ale žiadna
odpoveď, okrem krupobitia mnohých kamienkov veľkosti slepačieho vajca na dlažbu.
Aj počas nasledujúcich večerov nás Figule
bombardoval kamienkami.

Zdroj: Milan Choma,

Príbehy starých Spišiakov
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Revolúcia otvorila zahraničné vystúpenia
Maguráčika.
Na záver roka sa predstavil na tradičných vianočných koncertoch pre návštevníkov Tatranských zotavovní a hotelov.

Juraj Švedlár

Historický Kežmarok
1829
Karol Kuzmány prišiel
do Kežmarku až okolo Vianoc 1829, alebo v januári
1830 a stal sa profesorom
lýcea. Učil v prvej – gramatickej triede. Prebral vedenie slovenskej študentskej spoločnosti, ktorá
vznikla ešte roku 1824 – ako o tom píše vo
svojich spomienkach člen spoločnosti Samo
Tomášik.
1880
V Kežmarku sa 2. novembra 1880 narodil
JUDr. Ján Palenčár. Chodil na kežmarské gymnázium, maturoval v Nyiregyházi. Zapísal sa na
právnickú fakultu v Budapešti, ale onedlho prestúpil do Košíc. V Koložvári (dnes Kluj v Rumunsku) si spravil doktorát. Potom bol menovaný
za právnického praktikanta do maďarského
mesta Gyulafehérvár a onedlho sa stal notárom okresného súdu v Lengyeltót (mestečko
južne od Balatonu). Ani tam nepobudol dlho,
lebo mu ponúkli prácu v Kežmarku, kam sa vrátil v júni 1914. Na mestskom úrade prebral vojenské záležitosti, matriku a agendu priemyslu.
Ani na tomto mieste nepracoval dlho, lebo
vypukla prvá svetová vojna a musel narukovať.
Zomrel 28. októbra 1972 v Bratislave.
1945
27. januára 1945 o 10. hodine večer bol prvou československou jednotkou oslobodený
Kežmarok. Ako prvý vstúpil do mesta 3. prápor
1. čsl. brigády 1. československého armádneho
zboru v ZSSR pod vedením plukovníka Jána
Satorie. Až na druhý deň prišla do Kežmarku
Červená armáda.

Z monografií mesta Kežmarok

spracoval Ondrej Miškovič
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Andrea Junger o titule Európskeho mesta športu
Mestá v rozvoji a podpore športu zohrávajú dôležitú úlohu. K jednému z prostriedkov podpory športovania v meste patrí titul Európske mesto športu, o ktorého udelení rozhoduje Asociácia európskych miest športu pri Európskej únii (ACES
Europe). Keď minulý rok navštívili naše mesto komisári asociácie, bola medzi nimi
aj Andrea Junger - jediná slovenská delegátka.
Mgr. Andrea Junger, PhD. je komisárka
ACES Europe za Slovensko a jedna z deviatich
kmeňových členov ACES Europe. Vyštudovala učiteľstvo aprobačných predmetov telesná
výchova - dejepis a neskôr si urobila doktorát
zo športovej edukológie. Jej súčasné profesné
pôsobenie je v oblasti fitness, dietológie a diagnostiky v športe.

Čo znamená pre mesto, že ponesie
tento titul?

Mesto Kežmarok sa medzinárodne zviditeľní a môže získať vyššiu podporu pre šport zo
štátneho aj privátneho sektora v ekonomickom zmysle. Bude súčasťou najväčšej siete
ocenených miest v oblasti športu v Európe,
s ktorými si môže zdieľať skúsenosti. Ponúka to
možnosť vytvárania bilaterálnych dohôd a spoluprác medzi ocenenými mestami s možnosťou
participovať v rôznych európskych grantoch.
Kežmarčania tak budú súčasťou športových
kongresov a konferencií, ktoré ACES Europe
ročne organizuje.

Aká je história udeľovania titulu na
Slovensku?

Ako prvé na Slovensku tento titul získali
Košice v roku 2016, ktoré z udelenia titulu vyťažili nesmierne množstvo benefitov, pre čo
sa stali v danom roku aj Najlepšie Európske
mesto športu. Okrem znásobenia športových
podujatí, dostavby už započatej športovej infraštruktúry, výstavby nových športovísk, navýšili rozpočet mesta pre oblasť športu výrazným
spôsobom. Po Košiciach získali titul mestá:
Banská Bystrica, Nitra, Michalovce a Veľký Šariš,
ktorý získal ocenenie v kategórií do 25 000 obyvateľov ako Európske mestečko športu 2021,
v ktorej tento rok uspel aj Kežmarok.

Mgr. Andrea Junger, PhD.

Ako hodnotíte samotnú obhajobu
mesta?

V čom je potrebné, aby Kežmarok
ešte posilnil v športovej infraštruktúre?

Kežmarok sa ukázal v tom najlepšom športovom svetle, ako som aj predpokladala. Našej
komisii bolo odprezentované všetko, čím sa
Kežmarok na športovej mape Slovenska môže
právom pýšiť. Mestu záleží nie len na vrcholom

Spojte vzdelávanie so športom
a spoznajte osobnosti mesta
Lockdown a zákaz vychádzania či stretávania. Povolený
šport len v okrese. Ako tento čas využiť čo najlepšie a zároveň sa niečo nové naučiť? Odpoveďou je hľadanie kešiek.
Geocaching je zábava a druh rekreačného
športu spočívajúci v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické
súradnice. Schránka, ktorú je potrebné nájsť,
nesie anglický názov cache, čiže skrýša. Na
Slovensku však tento názov zľudovel a poznáme ho pod označením keška.
Geocaching je spojený s úlohami, riešením ktorých je získanie súradníc cieľa, alebo
s poznávaním okolitej krajiny, či miestnych
pamätihodností. Na nájdenie skrýše je potrebná presná poloha, preto musíme využiť
GPS navigáciu. Aplikáciu si treba stiahnuť do
svojich telefónov či tabletov predtým, ako vyrazíte na cestu. Kežmarok a jeho okolie je vďaka dobrovoľníkom obohatený o viac ako 30
skrýš. Ak by sme ich chceli vymedziť z pohľa-
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du svetových strán, tak južná sa nachádza pri
historickej turbíne, severná pri lokalite Zlatná,
západná v blízkosti železničnej stanice a východná na ulici Trhovište. Bližším skúmaním
môžeme zistiť, že v našom meste sa skrýše
hry geocaching dajú rozdeliť do štyroch sérií.
Spoznať tak môžeme i historické osobnosti mesta, pri ktorých sa prvou zastávkou stáva
hasičská stanica, ktorej keška je venovaná Júliusovi Demiánymu. Ten sa zaslúžil o založenie
dobrovoľného hasičského zboru v Kežmarku.
Tu je už nápoveda plná záhad a aplikácia
nám dáva k tomuto miestu len heslo „mnohostrom“. Odkaz na Dr. Vojtecha Alexandra
nemohol chýbať ani v tejto hre. Tak sa musíme vydať hľadať kešku smerom k nemocnici,
ktorá dnes už nesie jeho meno. Pokračovanie

športe, ale rovnako významnú úlohu pre neho
hrá aj šport pre všetkých, zahrňujúci všetky
vekové kategórie, osobitne oceňujem záujem
o mladšie vekové kategórie a šport zdravotne
znevýhodnených.

Ak by som mala nájsť jednu slabšiu stránku
športového záujmu mesta, vypichla by som zacielenie na seniorsky vek. Mesto by sa mohlo
viac zamerať aj na túto vekovú skupinu.

Barbora Sosková, Ondrej Miškovič

v hľadaní nás zavedie až na Krvavé pole, ktoré
bolo návrším za hradbami mesta, kde sa pravdepodobne konala poprava obrancov mesta,
medzi ktorými bol aj Jakub Kray. Navigácia
nás posiela k budove gymnázia Pavla Országa Hviezdoslava a pred budovu kežmarského lýcea. Ďalšou osobnosťou, ktorá sa stala
súčasťou tejto cesty, je Alfréd Grosz, bývalý
profesor nemeckého a slovenského gymnázia v Kežmarku. Táto keška visiaca na konári
neunikne oku žiadnemu z hľadačov. Posledná indícia nás privádza na miesto, kde kedysi
stál dom Buchholtzovcov. Ten bol v roku 1981
zbúraný, dnes sa na jeho mieste nachádza
pomník z tatranských balvanov s pamätnou
tabuľou.
Či už sa hľadači skrýš vydajú po stopách
osobností, preskúmajú dávnu históriu kultúrnych pamiatok, alebo nedávnu, spojenú
s povodňou, je len na ich výbere. V komentároch celosvetovej aplikácie sa dozvedáme, že
naše mesto s úmyslom hľadať kešky navštívili
Poliaci, Maďari, ale aj obyvatelia Španielska či
Ukrajiny. „Chcel by som v budúcnosti do tejto
aplikácie umiestniť aj viac osobností mesta
i ostatné pamiatky, aby sa mesto v tejto hre
zaplnilo a malo čo ukázať,“ dodáva Dušan,
tvorca kežmarských kešiek.

Ondrej Miškovič

šport

šport

Zimná výzva je späť!
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
spúšťa aj počas tejto zimnej turistickej sezóny kampaň Zimná
výzva, ktorej cieľom je ukázať turistický potenciál Prešovského
kraja jeho návštevníkom.
Zimná výzva 2 začína 20. decembra a potrvá do 20. marca budúceho roku. Tento ročník
má prívlastok Expedícia Severovýchod Slovenska, keďže do kampane sú zapojené aj menej
známe turistické lokality. 15 miest v rámci
Prešovského kraja je rozdelených do troch kategórii podľa náročnosti (easy, medium, hard).
Počas trvania projektu budú odhalené aj takzvané bonusové lokality.
„Sme veľmi radi, že sa lyžiarske strediská
napokon otvárajú. Zároveň sme pripravení aj
na variant lockdownu, počas ktorého sa môže
uskutočniť táto kampaň, keďže lokality sme
vybrali tak, aby boli rozmiestnené po celom
Prešovskom kraji,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ
KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Účastníci zimnej výzvy môžu počas priebehu súťaže získať aj zaujímavé ceny. KOCR

Severovýchod Slovenska venuje každému, kto
prejde minimálne päť miest, milý darček v podobe čelenky, v prípade desiatich lokalít to
budú pohodlné ponožky a za všetkých pätnásť
multifunkčná šatka. Navyše každý, kto prejde
všetky lokality, bude zaradený do žrebovania
o turistické topánky BOSP.
KOCR Severovýchod Slovenska umiestnila
na všetky miesta zahrnuté v Zimnej výzve 2
jedinečné nálepky. Zisk odmeny je podmienený odfotením sa účastníka súťaže pri nálepke
a následným zaslaním fotografie do správy
na FB profil Severovýchod Slovenska alebo
emailom na zimnavyzva@gmail.com. Každý
súťažiaci, ktorý splní tieto podmienky, si bude
môcť prevziať cenu za prejdené lokality v sídle
KOCR Severovýchod Slovenska. Odmeny budú
dostupné od 24. januára 2022.
Printovým podkladom pre celú kampaň je

Lokality Zimnej výzvy
EASY: Čertov kameň – Kamjana, Šcerbovka – vyhliadková veža, Marduňa,
Eliášovka, Rozhľadňa na Medveďom
vrchu
MEDIUM: Rozhľadňa Nový Žobrák, Busov, Patria, Lavička lásky, Veterný vrch,
Kozí kameň
HARD: Riaba skala, Praporec, Vrch Čergov, Chata pri Zelenom plese
Výdajné miesta odmien
Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska (Námestie
mieru 2, 080 01 Prešov)
leták, kde nájdu záujemcovia informácie o lokalitách zapojených do kampane.
Kampaň Zimná výzva bude prebiehať od
20. decembra 2021 do 20. marca 2022. Kompletné pravidlá súťaže sú dostupné na stránke
www.severovychod.sk
Tohtoročná edícia Zimnej výzvy sa nesie aj
v duchu Národného týždňa manželstva. Účastníci, ktorí sa zaregistrujú tiež na www.ntmpo.
sk a pošlú aspoň jednu fotografiu so svojou
polovičkou z niektorej lokality Zimnej výzvy do
06. 02. 2022, majú šancu vyhrať ďalšie skvelé
ceny.
František Baláž

Bicykel vymenili
za kopačky a ešte
aj remizovali
Jozef Cigal sa podelil so spomienkami
na úsmevnú príhodu, ktorá sa stala na cyklistických pretekoch v roku 1959.
Posledná etapa cyklistických pretekov končila na futbalovom štadióne Tatrana Prešov.
Pred príchodom cyklistov sa mal hrať medzinárodný zápas medzi Tatranom Prešov a anglickým Ipsvitsch town. Na poslednú chvíľu
Angličania oznámili, že do Prešova neprídu.
Prešovskí funkcionári poslali naše mužstvo
Slavoj Kežmarok, aby nahradilo Angličanov.
Diváci na štadióne o tom neboli informovaní.
Prvoligový Prešov klub z Kežmarku podcenil.
Kežmarčanom sa darilo a pred polčasom
viedli 2:0. Prešov neskôr vyrovnal na 2:2. Bolo
to veľké prekvapenie o ktorom informovali
československé denníky. Po skončení zápasu
prešovskí diváci medzi sebou rozprávali: „Tí
Angličania sú nejako čudní, keď medzi sebou
rozprávajú slovensky.“ V roku 1959 hral Kežmarok tretiu najvyššiu súťaž v Československu.
Kežmarok hral s mužstvami: Púchov, Považská Bystrica, Martin, Dukla Žilina, Ružomberok,
Humenné, Bardejov a Vranov nad Topľou.
Strelcami gólov v remizovanom zápase boli za
Kežmarok Tenkáč a Kufa.

Jozef Cigal

Radosť z pohybu nám nezobral ani silný vietor. V nedeľu 19. decembra bolo vidieť u športovcov
veľký pokrok.
- MŠK Kežmarok lyžiarsky oddiel-

Štyri členky jazdeckého oddielu MŠK Ranč Čajka Kežmarok - Beáta Sabolová, Mária Liptáková a sestry
Viktória a Kristína Rochové na jeseň v Košicich úspešne zložili Skúšky základného výcviku jazdca organizovaného Reitgroup Prešov, n.o. a UVLF Košice schválené Slovenskou jazdeckou federáciou. Získali tak licenciu jazda, ktorá ich oprávňuje reprezentovať svoj oddiel a mesto Kežmarok na jazdeckých súťažiach.
Skúšky pozostávali z praktickej a teoretickej časti. S prípravou im pod taktovkou pána Stanislava Čajku
pomáhali úspešné reprezentantky Sofia Babičová a Sára Dravecká, no i nová členka Sofia Sabolová.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o úspech kežmarských športovkýň. Dievčatám blahoželáme
a prajeme mnoho športových úspechov.
-ZS-
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Spomienky
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach
tých, ktorí ho milovali.
20. decembra sme si pripomenuli 20.
smutné výročie úmrtia môjho manžela,
otca, svokra a starého otca Milana Bekeša.
Všetci ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Tvoje zlaté srdce mamička,
zostane navždy s nami.
Bude nám žehnať na ceste,
ktorou teraz pôjdeme sami.
Dňa 25. decembra
si pripomenieme smutný rok, čo nás opustila
naša mamička, babička,
prababička Jolana Krejsová.
S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina a priatelia.
Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 8. januára si pripomíname 13. výročie
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, svokor a opa
Mgr. Vojtech Wagner.
Ktorí ste ho poznali
a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia, nevesta a vnučky.
Dňa 8. januára uplynulo sedem rokov, čo
nás opustila naša drahá
mama, babka a prababka Janka Adamjaková
a 20. marca uplynú štyri roky, čo nás opustil
náš drahý otec, dedo
a pradedo František
Adamjak.
S láskou a úctou spomínajú syn Miro a dcéry
Dana, Eva a Janka s rodinami.
Hoci si odišiel,
niet ťa medzi nami,

ostávaš v našich srdciach.
Dňa 21. januára
uplynie prvé výročie
od úmrtia Miroslava
Janků.
S láskou spomína
manželka a syn.
Odišli tíško
ako odchádzajúci deň,
v našich srdciach
zostala spomienka len.
Mali sme ich radi
a oni mali radi nás
a tie krásne chvíle,
čo sme spolu prežili,
nevymaže ani čas.
29. januára tomu
bude päť rokov, čo nás
náhle opustila naša
drahá mama, babka
a prababka Ema Palutková. 18. februára
bude 24 rokov, čo nás opustil drahý otec,
dedo a pradedo Eduard Palutka.

Poďakovanie
Chcem sa veľmi pekne poďakovať
celému kolektívu pracovníkov JIS- interného oddelenia nemocnice v Kežmarku. Zvlášť pánovi primárovi MUDr.
Martinovi Magerovi a sestričkám, pani
Gotzmanovej a Pitoňákovej za svedomitú opateru počas mojej hospitalizácie na ich oddelení, kde ma záchranná
služba doviezla vo veľmi zlom zdravotnom stave. Vzornou starostlivosťou
a ľudským prístupom ma postavili na
nohy a po deviatich dňoch hospitalizácie som bol prepustený do domácej
liečby. Nebyť ich starostlivej opatery,
v terajšom neľahkom covidovom období, bol by som trpel doteraz.
Preto vyslovujem úprimné ďakujem
za starostlivosť, opateru, ale hlavne za
ľudský prístup k pacientom. Prajem im
pevné zdravie, aby mohli pomáhať každému, kto to potrebuje.

S veľkou vďakou Jozef Ničpan.

Otvorte svoje prevádzky
aj v lockdowne
Projekt www.kezmarokponuka.online je
podporený mestom Kežmarok, ktorý predajcom umožňuje predávať svoje služby a produkty na území mesta online.
Projekt je nápomocný všetkým, ktorí museli
svoje aktivity počas krízy obmedziť. Taktiež pomôže aj ostatným rozšíriť svoje predajné kanály.
Vďaka projektu môžete byť pre Kežmarčanov
dostupní počas celého roka. Kežmarčania nájdu
na jednom mieste sústredenú ponuku produktov a služieb kežmarských predajcov. Predajcovia môžu taktiež prepojiť svoj existujúci eshop
s týmto projektom a takto predstaviť svoje
vlastné eshopy, či iné online predajné kanály.
Rozsah a druh predávaných produktov a služieb nie je obmedzený. Je možný predaj bežných produktov ako potraviny, oblečenie, zdravotné pomôcky, elektronika, záhrada, drogéria,
detský tovar, ale aj služby rôzneho charakteru
ako napríklad: kadernícke, maliarske, upratovacie, prepravné, kozmetické, údržbárske a podobne. Prostredníctvom ponúkaných tovarov
a služieb môžete zviditeľniť vašu firmu, alebo
prevádzku.
Stačí sa zadarmo zaregistrovať a pridať produkty. O všetko ostatné sa postará portál.

Marek Kollár

Riadková inzercia
•

Hľadám byt do prenájmu v Kežmarku.
Kontakt: 0904 377 452.

•

Predám byt 2+1, 51 m2, po rekonštrukcii,
M.Lányiho. Cena dohodou. RK nevolať.
Tel. 0944 542 340.

•

Ponúkame profesionálne čistenie hrobov,
dlažieb/zámkových dlažieb, fasád rodinných domov, plotov terás, príjazdových
ciest, chodníkov. 0944 839 958.

Noviny KEŽMAROK, mesačník, evidenčné číslo: EV 5329/16, ISBN 2453-7608, vydáva Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Starý trh č. 46,
060 01 Kežmarok, IČO: 00352179, dátum vydania 05. 01. 2021, ročník VII., adresa redakcie: Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok, e-mail:
noviny@kezmarok.sk, ondrej.miskovic@kezmarok.sk, tel.: +421 52 466 0211, Tlač: Tlačiareň Kežmarok, GG, s. r. o., Grafika: PROGRUP SK, s. r. o.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a korigovania príspevkov. Redakcia nezodpovedá za
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Ondrej Miškovič, autor titulnej fotografie: Oľga Ochkan, distribuuje: Lukáš Breuer. V prípade nedodania novín kontaktujte: 0911 212 431,
náklad: 5 700 ks. Periodikum je pôvodne vydávané od roku 1993.
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inzercia, spomienky

inzercia
ALCHÝMIA TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

PAPIER

Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až následne triediť a recyklovať.
Snažíme sa o to, aby nám vznikalo minimum zmesového komunálneho odpadu.

ALCHÝMIA TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Predchádzanie vzniku odpadu

Takmer polovica (42 %) vyťaženého dreva (globálne) sa spotrebuje na výrobu papiera.
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí asi 2 580 litrov ropy, 26 500 litrov vody a 17 stromov.
Papier je recyklovateľný len päť - až sedemkrát, zvýšená spotreba papiera sa rovná zvýšenej potrebe výrubu stromov.

Príprava na opätovné použitie
Recyklácia

PATRÍ SEM

(Energetické) zhodnocovanie
Zneškodňovanie

Nápojové
kartóny

Elektro
a iné

Sklo

Biodpad

Plasty
UMIESTNENIE

UMIESTNENIE
Nosíme na
miesta spätného
zberu alebo na
zberný dvor.

Spolu s plastami
a kovmi do
žltých zberných
nádob

Kovy
UMIESTNENIE

UMIESTNENIE
Spolu s
nápojovými
kartónmi
a kovmi do
žltých zberných
nádob.

Zelené zberné
nádoby.

Spolu
s nápojovými
kartónmi
a plastami
do žltých
zberných nádob.

• knihy
• mokrý papier
• mastný a špinavý papier
• samoprepisovací papier
• povoskovaný papier
• asfaltový a dechtový papier
• termopapier
• použité, mastné alebo
zašpinené papierové
vreckovky a servítky
• polystyrén
• nápojový kartón,
t. j. viacvrstvový kombinovaný
materiál (VKM) na báze
lepenky
• alobal
• papierovo/plastovohliníkový obal od korenín,
masla, potravy pre zvieratá,
• menštruačné vložky,
tampóny, plienky
• kompostovateľný papier
z cukrovej trstiny a pod.
• plast, sklo, kov, bioodpad

INFORMÁCIE A TIPY
• triedením sa dá šetriť – platí
sa len za odvoz zmesového
komunálneho odpadu, odvoz
triedeného odpadu
je pre občanov zadarmo
• namiesto papierových
vreckoviek používať bavlnené,
ktoré sa dajú po vypratí
opakovane používať
• na tlačiarni tlačiť
obojstranne, na 100%
recyklovaný papier, avšak ak
to nie je nutné, netlačiť vôbec
• odkladať si „šmiráky“ a písať
poznámky na ne
• nákupné zoznamy si písať
do mobilu
• recepty si písať elektronicky
• na schránku si nalepiť
nálepku „Nevhadzovať letáky"
• obmedziť kúpu fyzických
kníh, používať elektronické
čítačky
• nepotrebné knihy zaniesť
do knižnice, antikvariátu

Modré zberné
nádoby

Papier

Do hnedých
zberných nádob
alebo do
kompostérov.

UMIESTNENIE
UMIESTNENIE
Špeciálne
zberné nádoby,
nie však do
zmesového
odpadu.

Modré zberné
nádoby.

Pre občanov mesta Kežmarok, ale i všetkých, ktorým záleží na našej prírode, vytvorili Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.
Viac informácii o nakladaní s odpadom v našom meste nájdete na www.vpskk.sk.

Pre občanov mesta Kežmarok, ale i všetkých, ktorým záleží na našej prírode vytvorili Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.
Viac informácii o nakladaní s odpadom v našom meste nájdete na www.vpskk.sk.

PLASTY

BIOODPAD
ALCHÝMIA TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

ALCHÝMIA TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Až 45% odpadu z domácností tvorí bioodpad.
Kompostovaním tak vieme zredukovať množstvo nami vyprodukovaného odpadu takmer o polovicu.
O rovnaké množstvo tak zredukujeme aj naše náklady na odvoz a spracovanie nášho odpadu.

Plasty tvoria približne 7% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.
Plasty sa vyrábajú z ropy, ktorá je neobnoviteľným prírodným zdrojom.
Plasty majú síce relatívne malú hmotnosť, ale veľký objem.

PATRÍ SEM

NEPATRÍ SEM

• zvyšky, šupky, odrezky a ohryzky
• škrupinky od vajíčok
• papierové čajové vrecúška
• sypané čaje
• kávová usadenina
• papierové vreckovky a servítky
• papierové obaly od vajíčok
• rolky od toaletného papiera a kuchynských
servítok
• zvyšky varených jedál
• nefarbené vlasy, nelakované nechty
• papiere, príbory
• bambusové zubné kefky
• prírodné hubky
• zvyšky rastlín
• tráva, lístie, seno, slama, burina
• drevené piliny, drevná štiepka
• hlina
• vychladnutý popol a uhlie z dreva
• menšie konáriky, odrezky z viniča
• chlieb, pečivo, múka
• naozaj prírodná 100% organická bavlna
• iné 100% prírodné látky
• voskované bavlnené obrúsky
• podrvené orechové škrupinky, kôstky
• trus bylinožravých zvierat
• natrhaný kartón, nefarbený, bez lepiacej pásky
• šupky z citrusov len v malom množstve

• mäso, ryby, kosti a mliečne výrobky
• olej, masť, tuky a mastné potraviny
• veľmi plesnivé potraviny
• trus mäsožravých zvierat
• plast, kov, sklo
• piliny z drevotriesky
• uhynuté zvieratá
• nylonové čajové vrecúška
• lepené čajové vrecúška
• lieky
• kamene
• obsah vrecka z vysávača
• cigarety
• použité plienky
• cibuľa, cesnak, zázvor
• šupky a zvyšky citrusov – len menšie množstvo
• kôstky
• kompostovateľný „bioplast“

INFORMÁCIE A TIPY
• bioodpad končiaci v spaľovni prispieva
k produkcii škodlivých a nebezpečných plynov
• čím menšie kúsky (približne vo veľkosť palca),
tým rýchlejšie sa premenia na kompost
• kompost by mal byť stále vlhký

PATRÍ SEM

UMIESTNENIE
Hnedé zberné
nádoby alebo
domáce či
komunitné
kompostéry

Pre občanov mesta Kežmarok, ale i všetkých, ktorým záleží na našej prírode, vytvorili Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.
Viac informácii o nakladaní s odpadom v našom meste nájdete na www.vpskk.sk.

MESTO

KEŽMAROK

UMIESTNENIE

Oblečenie
UMIESTNENIE

UMIESTNENIE

NEPATRÍ SEM

• papier
• časopisy
• noviny
• zošity
• kancelársky papier
• letáky
• katalógy
• pohľadnice
• listy
• papierové tašky
• lepenka a kartón
• skartovaný papier
• papierové škatuľky
• kartónové škatule
• obálky s okienkom
• papiere zopnuté spinkou
• rolky od toaletného papiera
• rolky kuchynských servítok
• obaly od vajíčok
• výrobky a obaly označené
symbolmi: PAP (čísla 20 –
vlnitá lepenka, 21 – hladká
lepenka, 22 – papier)

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

PE (polyetylén) – LDPE a
HDPE (light/high density
PE – PE s nízkou/vysokou
hustotou): číre a farebné
fólie, tašky, vrecká, vedrá
a fľaštičky od kozmetických
a čistiacich prípravkov,
vrecká od mlieka,
prepravky fliaš;
PET (polyetyléntereftalát):
fľaše od nápojov, sirupov,
rastlinných olejov;
PP (polypropylén):
obaly od sladkostí,
tégliky od jogurtov a rôzne
plastové nádobky a hračky,
poháriky z automatov
a iné plastové nádobky;
obaly kozmetických
výrobkov a pod.

NEPATRÍ SEM
znečistené obaly
(chemikáliami či
priemyselnými olejmi),
podlahové krytiny,
guma,
molitan,
znečistené fólie zo stavieb
a pod.

INFORMÁCIE A TIPY
• Plasty je možné recyklovať
len obmedzene.
• V prírode sú vďaka svojim
vlastnostiam plasty takmer
nezničiteľné.
• Z triedených plastov sa
vyrábajú rôzne drte, ktoré sa
následne opäť spracovávajú.
• Plasty nie je
v domácnostiach z hľadiska
spracovania nutné umývať
ani triediť, ale mali by sme
čo najviac zmenšiť ich objem.
• Z PET fliaš nie je nutné
oddeľovať etikety
a uzávery a pod.
• Plasty je možné energeticky
využiť spaľovaním. V súlade s
hierarchiou odpadov by malo
byť prioritou prechádzanie
vzniku odpadov a recyklácia.

Pre občanov mesta Kežmarok, ale i všetkých, ktorým záleží na našej prírode, vytvorili Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.
Viac informácii o nakladaní s odpadom v našom meste nájdete na www.vpskk.sk.

UMIESTNENIE
Spolu s
nápojovými
kartónmi
a kovmi do
žltých zberných
nádob.

0918 101 414

,
Lubická cesta 2,
Kežmarok

FB: Studio Inna
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