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9. jún 2022
      16.00 Ekumenická pobožnosť
           Gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Kežmarku

      17.30 Benefičný koncert Queen show a Lucia Gibarti (Hrdza) 
           Drevený artikulárny kostol

      19.30 Ohňová a bubnová show, Flash mobb
           Parkovisko na Kostolnom námestí v Kežmarku
 

      20.45 Lampiónový sprievod z parkoviska, Rozprávkové strašidielka    
           Parkovisko na Kostolnom námestí v Kežmarku
           Možnosť zakúpenia lampiónov na mieste, Maľba na tvár

      21.45 Davide Mattioli Bis, skupina Bravo
           Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku

10. jún 2022
      Festival študentského remesla na hrade
      Súťaže, kultúrne vystúpenia, predvádzanie remesiel, strašidelný dom
            Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku

      8.30 Historický sprievod mestom
www.festivalsr.sk  festivalsr@gmail.com



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 3

editoriál

KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

Materstvo a mama

Materstvo. Najkraj-
šie obdobie v  živote 
ženy. Je to múdrosť 
daná prírodou. Die-
ťa je ten najcennejší 
dar, ktorý do rodiny 
prinesie harmóniu 
a potešenie. Byť mat-

kou znamená žiť v dvoch svetoch, kreh-
ký svet dieťaťa a svet reálny, konkrétny. 
Každý so svojimi pravidlami. Ak chce byť 
matka s dieťaťom, musí sa načas vzdialiť 
svetu konkrétnemu. Keď v  jednom tele 
bijú dve srdiečka, prvý pohľad pri pôro-
de, prvé slzy pri nástupe do školy, prvé 
víťazstvá i prehry našich detí – o tom je 
materstvo.
Väčšinou prvé slovo, ktoré dieťa vyslo-
ví, je mama. Jednoduché a  také vzác-
ne. Áno, pre svoje deti sme všetkým. 
My mamy. Počas svojho života som sa 
s  ničím krajším nestretla, ako možnosť 
priviesť na svet dieťa a  darovať život. 
Myslím si, že každá mama so mnou sú-
hlasí. Nádherná, dôležitá rola v  živote 
nejednej ženy.
Matky sú tie najobetavejšie osoby, aké 
v  živote máme, bez ohľadu na to, koľ-
ko rokov máme. Či tri, pätnásť, alebo 
štyridsať. Sú to naši anjeli odkedy prídu 
na svet, až do chvíle, keď zostarnú a ony 
samé musia odísť. Počas celého života sú 
pre nás najdôležitejšími na svete. Mama 
je oporou, ktorá naberá na svoje plecia 
oveľa viac, ako občas dokáže zvládnuť, 
len aby jej deti boli šťastné a spokojné.
Zvlášť v  dnešných zložitých časoch ne-
zabúdajme byť príkladom pre naše deti, 
buďme tolerantné, rešpektujúce, neza-
búdajme byť chápajúce a, samozrejme, 
vypočujme si potreby našich detí, pre-
tože v každom vzťahu je dôležitá komu-
nikácia. Ukážme tu najsprávnejšiu cestu 
našim deťom, aby vyrastali v  zdravšom 
a hlavne ľudskejšom prostredí.
Úsmev, bozk, pochopenie či objatie. Tie 
potrebujú deti najviac, tiež potrebujú 
poznať názor dospelého, názor rodi-
ča, majú právo robiť chyby a  poučiť sa 
z  nich. Nesmieme všetko robiť za ne, 
nechajme im ich rozhodnutia, i keď nie 
vždy s nimi súhlasíme. Len tak z nich vy-
rastú sebavedomé bytosti, ktoré si budú 
vážiť druhých, ale hlavne seba. Buďme 
anjelmi svojim deťom, nie iba kuchárka-
mi, upratovačkami, kontrolórkami. Veď 
ako hovorí jeden môj nápis na tričku: 
„Mama – y, ženský rod, magická, šťastná 
a  unavená bytosť, schopná absolútnej 
lásky.“
Buďme šťastné, magické, občas môže-
me byť i nahnevané, smie to tak byť. Veď 
sme Mamy.
 Ing. Radoslava Krafčíková
 riaditeľka kancelárie Euroregión-Tatry

V  piatok 22. apríla prijal primátor Ján 
Ferenčák v obradnej sieni Mestského úra-
du v  Kežmarku rodičov prvých deviatich 
Kežmarčanov narodených v  tomto roku. 
Obnoveniu tradície slávnostných prijatí 
predchádzalo schválenie finančného prí-
spevku.

„Narodenie dieťaťa je pre každého 
rodiča veľkou udalosťou plnou radosti. 
Mesto chce tento výnimočný dar pre kaž-
dú rodinu osláviť spolu s  rodičmi a  záro-
veň im poskytnúť jednorazový príspevok 
v hodnote 100 eur ako finančnú podporu 
mladých rodín v tejto neľahkej dobe,“ vy-
jadril sa primátor mesta Ján Ferenčák.

Podmienkou príspevku je trvalý pobyt 
dieťaťa v  meste Kežmarok. Nariadenie 
myslelo i  na prípadné narodenie dvoji-
čiek. Ak sa súčasne narodí viac detí, prí-
spevok bude poskytnutý na každé dieťa. 
Oprávnenej uvedenej osobe bude vypla-
tený príspevok hotovostne v  pokladni 
mestského úradu po predložení symbolic-
kého šeku odovzdaného pri slávnostnom 

prijatí novonarodených detí. V prípade, ak 
sa rodič nebude môcť osobne zúčastniť 
na prijatí, príspevok mu bude vyplatený 
na základe žiadosti o vyplatenie jednora-
zového finančného príspevku pri narode-
ní dieťaťa. Žiadosť možno podať poštou, 
osobne do podateľne mestského úradu 
alebo zaslaním do elektronickej schrán-
ky mesta Kežmarok na portáli ÚPVS. Po-
žiadať o vyplatenie príspevku na dieťa je 
možné do šiestich mesiacov od narodenia 
dieťaťa.

Prvými prijatými deťmi tohto roka boli: 
Agáta Šromovská, Timotej Zakucia, Mi-
riama Pompová, Latasha Bednarčíková, 
Pavol Garstka, Adam Braťka, Alexander Ťa-
paj, Kiara Kočišová a Noel Olejár. Po zápi-
se rodičov do kroniky mesta im primátor 
odovzdal darčekové balíčky a symbolický 
šek na 100 eur. Radnica plánuje pokra-
čovať v  tradícii prijímania novorodencov 
a  v  budovaní rodinných a  priateľských 
vzťahov v meste.

 Ondrej Miškovič

Kežmarok podporuje rodičov 
novonarodených detí

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo v roku 2022 
obnovu tradície uvítavania novorodených obyvateľov mes-
ta. Rodičom dieťaťa bol odsúhlasený aj jednorazový finanč-
ný príspevok.

Prví narodení Kežmarčania v roku 2022. 
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	Pokračujeme s  Kežmarskými podcastami a  v  ich štvr-
tom vydaní sme sa s riaditeľkou Múzea v Kežmarku porozprávali 
o  legendárnom kniežati Imrichovi Thökölym, ktorého jazdecká 
socha bola osadená pred Kežmarským hradom. Štyri generácie 
rodiny Thököly obývali tento hrad. Stal sa prepychovým síd-
lom, centrom vzdelanosti, kultúrneho života, umenia, ale aj po-
litických stretnutí. Prečo osobnosť Imricha Thökölyho aj po viac 
ako 300 rokoch od úmrtia stále púta pozornosť a  je neustálym 
predmetom bádania? Odpoveď aj na túto otázku sa dozviete 
v rozprávaní s Erikou Cintulovou. V piatom vydaní Kežmarských 
podcastov sme sa zhovárali s kežmarským rodákom a úspešným 
filmárom Lukášom Víznerom. Diváci mohli vidieť jeho krátkomet-
rážne filmy Bytosť a  Posledná, ktoré s  úspechom prezentuje aj 
v zahraničí. Mladý filmový tvorca aktuálne pracuje na tretej sním-
ke s názvom Dokonalosť sama o rodinných vzťahoch.
 Zdroj: podcast.kezmarok.sk

	Na deň, akým bol 1. apríl, sa nezabúda. Bol to deň a noc 
len s učiteľkami bez rodičov, plný zaujímavých aktivít sprevádza-
ných príbehom Cisárove nové šaty. Na „nočnej púti“ sa zúčastnilo 
28 žiakov tretieho ročníka. Začali o  16.00 hod. v  Mestskej kniž-
nici v  Kežmarku, po zodpovedaní niekoľkých zadaní sa presu-
nuli do školy, kde ich čakali náramky – ako vstupenky na nočné 
dobrodružstvo. Pohybovka, hľadaj ilustráciu, portrétové puzzle, 
skupinové tvorenie dramatikov, hudobníkov a  majstrov slova  – 
to všetko sú názvy aktivít, ktoré naplnili spoločne strávené chvíle 
radosťou, tvorivosťou, spevom, smiechom i pohybom. Nechýbali 
prvoaprílové žartíky učiteliek, na večeru prišla pizza, na ktorú sa 
všetci veľmi tešili. Deti boli nadšené aj z presunov po historickej 
škole len s  baterkami, cítili sa ako na dobrodružnej výprave. Tá 
pokračovala prípravou triedy na spánok a  dlhým zaspávaním. 
Nakoniec však všetci odišli do krajiny spánku a prebudilo ich až 
ranné zore. Po chutných raňajkách ich čakalo vyhodnotenie jed-
notlivých aktivít, niektorí žiaci si ešte požičali knihy zo školskej 
knižnice a so širokými úsmevmi zatvorili brány školy a vystískali 
si svoje mamky. Bola to nezabudnuteľná noc. Pre deti plná aktivít, 
zábavy a vzrušenia a pre učiteľky síce vyčerpávajúca, ale ten po-
cit, že niekoľkotýždňová príprava mala úspech, stál za to.
 Zdroj: Základná škola – Grundschule

	Dňa 11. apríla sa 24 žiakov Gymnázia Pavla Országha 
Hviezdoslava sa zapojilo do najväčšej medzinárodnej matematic-
kej súťaže na svete Matematický klokan. Študenti riešili zaujíma-
vé úlohy, ktoré sú rozdelené po 8 do troch skupín podľa nároč-
nosti. Na vypracovanie úloh mali súťažiaci 60 minút a skutočne 
využili naplno celý čas. Výsledky sa dozvedia na začiatku mája 
a uvidíme, ako sa žiakom v konkurencii rovesníkov z celého Slo-
venska darilo.
 Zdroj: Gymnáziu P. O. Hviezdoslava

	Vážení rodičia, všetkým vám úprimne ďakujeme za dô-
veru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste prišli svoje deti zapísať 
do 1. ročníka práve na našu školu. Veľmi si to vážime a úprimne 
sa tešíme, že k nám od septembra nastúpia také šikovné detičky. 
Tešíme sa aj na vás, láskavých a starostlivých rodičov, ktorí budú 
nápomocní svojim deťom a pedagógom. Zároveň vám oznamu-
jeme, že rozhodnutia o prijatí žiaka na plnenie povinnej školskej 
dochádzky a o odklade povinnej školskej dochádzky budeme vy-

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Apríl patril aj netradičnej exteriérovej výstave kraslíc z  dielne žiakov 
a  študentov z  Kežmarku. Park pred radnicou sa tak stal veľkonočným 
a na mieste, kde tradične v zime stojí adventný veniec, stáli veľkonočné 
kraslice. S takouto výstavou mesto plánuje pokračovať aj budúci rok.
 Ondrej Miškovič

V apríli sa uskutočnili prvé tohtoročné predajné trhy v meste. Od historic-
kej reduty až po Hradné námestie bolo na výber mnoho od oblečenia až 
po jedlo. Najbližšie predajné trhy sa uskutočnia na jeseň a pred nimi nás 
čaká festival Európske ľudové remeslo.
 Ondrej Miškovič

V piatok 22. apríla si prevzal z rúk primátora mesta Jána Ferenčáka me-
novací dekrét nový viceprimátor Mgr. Bc. Jozef Matia. Zástupca primátora 
zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom povere-
ní. Zástupcom primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. 
Zástupca primátora zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti, alebo 
jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. 
 Ondrej Miškovič
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Prvé spoločné stretnutie učiteľov
po pandémii
Stretnutie vedenie mesta s  učiteľmi sa 

uskutočnilo v  priestoroch Mestského kul-
túrneho strediska pri príležitosti nedávne-
ho Dňa učiteľov. Z rúk primátora si odnieslo 
ocenenie 58 učiteľov. Ocenenia prijali teraj-
ší i vyslúžilí učitelia. Im memoriam za celo-
životnú prácu so žiakmi bolo udelené Voj-
techovi Wagnerovi a Tomášovi Deverovi.

Kežmarok má bohatú históriu rozvoja 
školstva. Prvá správa o  kežmarskej mest-
skej škole je známa z  rokov 1383 až 1392. 
Hospodársky rozvoj podmienil rýchlejšie 
vzdelávanie sa domáceho obyvateľstva. 
Prvá škola bola postavená z  dreva. Podľa 
najstarších popisov sedeli všetci žiaci v po-
sluchárni a na vyvýšenom mieste bola ka-
tedra, pripomínajúca dnešnú kazateľnicu. 
Na nej boli presýpacie hodiny. Za katedrou 
visela tabuľa. Nechýbala ani skriňa na noty 
a  knihy, na stenách boli napísané mravo-
učné nápisy a obrazy. Historický Kežmarok 
sa od nepamäti venoval vzdelávaniu. Naj-
viditeľnejším domácim dôkazom európ-
skeho významu pre školstvo je kežmarské 
lýceum.

Z príhovoru primátora
Jána Ferenčáka
Vážené panie učiteľky,
vážení páni učitelia,
žijeme vo svete, v  ktorom si musíme 

vedieť hľadať cestu k  vzájomnému poro-
zumeniu, k pravde a láske. Vo svete, kde sa 
musíme usilovať vytvárať si cestu k  také-
mu poznaniu a vzdelaniu, ktoré nás povýši 
k  ideálom človečenstva dnešnej neľahkej 
doby.

Byť zodpovedný za budúce smerovanie 
ľudstva znamená vidieť dopredu, uvedo-
movať si svoju možnosť vplyvu na život 
ďalších generácií. Vaša práca túto zodpo-
vednosť prináša. Mnohokrát ste nielen 
učiteľmi, ale aj matkou a otcom, psycholó-
gom, poradcom, a v neposlednom rade aj 
priateľom. Pre mnohé deti sa stávate vzor-
mi a formujete ich osobnosť. To je nie ľahká 
úloha, pozostáva z  každodennej drobnej 

a mravčej práce, pri ktorej odovzdávate zo 
seba všetko. Za toto vám patrí úcta nielen 
jeden deň v roku, ale neustále.

O dlhodobom a trvalom smerovaní Slo-
venska vo veľkej miere rozhodujú práve 
pedagógovia. Škola totiž formuje mladých 
ľudí nielen vo vedomostiach či zručnos-
tiach, ale aj v ich osobnostnom a spoločen-
skom raste. Učiteľ tiež významnou mierou 
ovplyvňuje budúci vzťah mladých k svojej 
obci, mestu, vlasti, k  ľudskej aj občianskej 
spolupatričnosti. Nie je nezvyčajným ja-
vom, ak sa pedagóg stáva celoživotným 
vzorom mladých. Aj preto je toto vaše po-
volanie poslaním, ktoré v sebe nesie nielen 
náročnosť a  zodpovednosť, ale aj obeta-
vosť či odriekanie.

Vážené panie učiteľky, vážení páni uči-
telia, dovoľte mi, prosím, aby som k vášmu 
sviatku čo najsrdečnejšie zablahoželal, ešte 
raz sa vám všetkým poďakoval za statočnú 
prácu. Do budúcnosti vám prajem pevné 
zdravie a veľa zadosťučinenia z ovocia váš-
ho náročného, ale zmysluplného učiteľské-
ho poslania.

Ocenení učitelia a pedagogickí
pracovníci

Materská škola Cintorínska 1
Želmíra Hanisková, Zlata Simoníková, Ale-
na Bobovská a Jarmila Karašová.
Materská škola Kuzmányho
Juliana Hebrová, Eva Trunkatová, Anna 
Gurová, Jana Pjataková, Helena Trembová, 
Eva Nadániyova a Janka Backárová.

Materská škola Možiarska 1
Monika Kriššáková, Anna Malinová, Marta 
Horobová, Alžbeta Wawreková a Jitka Cve-
ková.
Základná škola s materskou školou
Nižná Brána
Lýdia Bednarčíková, Júlia Kriššáková, Eva 
Lizáková, Jana Hajovská, Monika Jankuro-
vá, Gabriela Demeterová, Juraj Fabis, Gus-
ta Karasová, Janka Šišková, Milan Nevický, 
Ľudmila Rochová, Jana Szentiványiová 
a Miriam Dernerová.
Základná škola s materskou školou
svätého Kríža
Viera Tlachová, Mária Bočkayová, Mária 
Bolcarovičová, Mária Špaková, Vladimír 
Królik, Eva Vojtičková a Mária Pisarčíková.
Základná škola Grudschule
Lýdia Lejavová, Ľubica Gajanová, Jarmila 
Nahalková, Jozef Forberger, Viera Janov-
ská, Eva Toporcerová, Vojtech Wagner, 
Danka Stašová, Mária Havranová a  Anna 
Semanová.
Základná škola Dr. Daniela Fischera
Mária Pitoňáková, Eva Mačková, Tomáš De-
vera, Milan Halama, Iveta Hovancová, Anna 
Derevjaniková a Jana Danielčáková.
Centrum voľného času
Vladimír Mikša, Jaroslav Božoň, Stanislav 
Pisarčík a Martin Remeň.
Základná umelecká škola
Antona Cígera
Ivana Abtová.

 Ondrej Miškovič,
 foto: Ondrej Miškovič

Učitelia kežmarských škôl dostali ocenenia

Primátor mesta Kežmarok 
v piatok 22. apríla ocenil uči-
teľov kežmarských mater-
ských a základných škôl za ich 
obetavú prácu a  osobný prí-
nos vo vzdelávaní detí a mlá-
deže v regióne pod Tatrami.

Ocenenie z rúk primátora prijalo 58 učiteľov.
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dávať v  polovici mája. Bližšie informácie zverejníme na stránke 
našej školy.
 Zdroj: Základná škola – Grundschule

	Dňa 16. apríla o 19.17 hod. bol na ul. Mučeníkov v Kež-
marku nájdený kľúč od vozila Toyota s príveskom zelenej farby 
s  nápisom Union, malý vreckový nožík a  zimná čiapka modrej 
farby. V  ten istý deň sa našiel na Hradskej ceste čierny horský 
bicykel značky Merida Matts 40. Dňa 19. apríla o 13.30 hod. bol 
na Záhradná ul. 1 pri kotolni nájdený uzamknutý zamknutý star-
ší svetlomodrý horský bicykel značky Alpina. V  prípade, že ste 
jednu z týchto vecí stratili, navštívte dispečing Mestskej polície 
Kežmarok. Dňa 20. apríla o 11.45 hod. bol na ul. Hlavné námestie 
3 v  priestoroch budovy mestskej polície nájdený zväzok troch 
kľúčov s kovovým príveskom. Dňa 24. apríla o 3.37 hod. bol na 
Weilburskej ul. 9 nájdený starší zachovalý detský bicykel červe-
nej farby.
 Zdroj: Straty a nálezy Mestskej polície Kežmarok

	Súťaže kolektívnych športov sa dohrávajú. Doma v máji 
budú hrať basketbal muži 7. mája o 17.00 hod. s BK Dolný Kubín. 
Ak SBA schváli usporiadanie finálového turnaja II. ligy mužov, tak 
bude v dňoch 21. – 22. mája v Mestskej športovej hale Vlada Jan-
čeka. Stolný tenis dohráva základnú časť a bude nové žrebovanie 
pre jednotlivé súťaže podľa konečného umiestnenia v základnej 
časti. Zdroj: Miroslav Marhefka, MŠK Kežmarok

	Polícia upozorňuje občanov na množiace sa podvody 
zamerané na získanie údajov z  vašich platobných kariet. Spra-
vidla ide o prípady, keď občan ponúka na predaj tovar prostred-
níctvom webovej stránky. Páchateľ prostredníctvom aplikácie 
WhatsApp kontaktujte predávajúceho, ktorý zverejnil inzerát na 
inzertnom portáli a prejaví záujem o kúpu tovaru. Predávajúce-
mu pritom uvedie, že za tovar zaplatí prostredníctvom kuriér-
skej spoločnosti alebo pošty a zašle mu odkaz na údajnú stránku 
pošty alebo kuriérskej spoločnosti, ktorá je však vytvorená pá-
chateľom, čiže je falošná. Po otvorení uvedeného odkazu sa pre-
dávajúcemu otvorí webstránka, na ktorej je vyzvaný, aby za úče-
lom prijatia platby zadal údaje svojej platobnej karty, vrátane 
bezpečnostného kódu (trojmiestny kód). Po zadaní uvedených 
údajov získa páchateľ prístup k údajom platobnej karty a môže 
vykonávať platobné operácie. Stali sa aj prípady, keď páchateľ 
prostredníctvom aplikácie WhatsApp kontaktoval predávajúce-
ho, ktorý zverejnil inzerát na inzertnom portáli a prejavil záujem 
o kúpu tovaru. Predávajúcemu uviedol, že po tovar pošle kurié-
ra, ktorého však musí zaplatiť predávajúci, s tým, že ide o bežný 
postup, a  následne mu bude predmetná platba vrátená spolu 
s platbou za tovar. Pošle mu odkaz na údajnú stránku kuriérskej 
spoločnosti, ktorá je vytvorená páchateľom, čiže falošná, pričom 
po otvorení uvedeného odkazu sa predávajúcemu otvorí web-
stránka, na ktorej je vyzvaný, aby za účelom vykonania platby 
za prepravu zadal údaje svojej platobnej karty, vrátane bezpeč-
nostného kódu (trojmiestny kód). Po zadaní uvedených údajov 
získa páchateľ prístup k údajom platobnej karty a môže vykoná-
vať platobné operácie. Buďte opatrní a neposkytujte svoje osob-
né údaje, údaje o vašom účte v banke, čísle platobnej karty, ani 
iné informácie, ktoré by mohli byť neskôr zneužité.
 Zdroj: Policajný zbor Slovenskej republiky

V skratke

Rybári si prišli na svoje 16. a 17. apríla na muškárskych pretekoch na kež-
marskej Zlatnej. Ďalšie rybárske preteky, tentokrát kombinované, sa na 
Zlatnej uskuAtočnili 23. apríla.
 Ondrej Miškovič, foto: Martin Jankura

Zariadenie pre seniorov a ZOS Kežmarok sa môže pochváliť príchodom 
opereného suseda. Prvé kežmarské hniezdo už obýva od 10. apríla bo-
cian. Po zime priletia samce, aby nachystali príbytok pre rodinu. Bocian 
je v Európe považovaný za symbol šťastia a plodnosti. Niektorí ľudia 
dokonca tvrdia, že bociany nosia šťastie. Usilujú sa ich prilákať tak, že 
umiestňujú na strechách alebo stĺpoch základy pre postavenie hniezda. 
V rozprávkach bociany prinášajú rodičom v batôžku deti až do kolísky.
 Ondrej Miškovič

Nadácia Križovatka obdarovala novorodenecké oddelenie Nemocnice 
Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, monitormi dy-
chu pre bábätká. Päť nových monitorov poslúži na monitorovanie dy-
chu dieťatka na novorodeneckom oddelení. Vďaka nim sa prechádza 
syndrómu náhleho úmrtia dojčiat, ktoré môže nastať v prvom roku ich 
života. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok,
 člen skupiny AGEL SK

 pokračovanie na str. 8
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Od januára až po marec
Počas zimnej údržby bolo vykonávané 

pluhovanie a posyp komunikácií. Nezabúda-
lo sa ani na nerovnosti na našich chodníkoch, 
a tak sa VPS zamerali i na opravu výtlkov stu-
denou asfaltovou zmesou. „Poslednou čin-
nosťou bolo čistenie komunikácií po samot-
nej zimnej údržbe,“ informoval Ján Holova 
z VPS.

Počas zimy sa pamätalo v meste i na zeleň. 
Od marca bol vývoz BRO z IBV podľa harmo-

nogramu, čiže raz týždenne, a vývoz BRKO zo 
sídlisk. Zamestnanci VPS taktiež vykonávali 
ručné i strojové čistenie miestnych aj peších 
komunikácií a odstavných plôch po zimnom 
posype. Čistenie plôch zelene po zime im 
zase umožnilo pripraviť čo najlepšie pod-
mienky pre ďalšie práce na podporu zelene 
v meste. Uskutočnili sa taktiež dokončovacie 
práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia 
na Michalskej ulici. Výrezy suchých drevín 
zase umožnili zdravší rast zelene na jar.

Jar v meste
Na komunikáciách sa počíta s  prácami, 

ako je čistenie uličných vpustí, priepustov 
a rigolov.

Bude vykonávaná oprava a  údržba asfal-
tových, dláždených a štrkových komunikácií 
a  údržba a  obnova dopravného značenia. 
Medzi ďalšie činnosti, ktoré plánuje VPS vy-
konávať, je aj údržba dažďovej kanalizácie.

„Na nasledujúce obdobie VPS plánuje vy-
konávať v  oblasti verejnej zelene a  čistenia 
mesta aktivity, akými sú príprava záhonov 
na výsadbu, údržba detských ihrísk, údržba 
lavičiek, orezy drevín, likvidácia nefunkčných 
živých plotov a náhradná výsadba,“ informo-
vala Eva Grotkovská z VPS. Jar v  meste VPS 
otvorili tradične čistením fontán.

 Ondrej Miškovič

spravodajstvo

Stavba je zaradená do projektu s názvom Vý-
stavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov 
mostov na cestách I. triedy (2. etapa) v Prešov-
skom a Košickom kraji. Práce realizuje víťaz ve-
rejného obstarávania, spoločnosť Cestné stavby 
Liptovský Mikuláš. Ako vyplýva z  Centrálneho 
registra zmlúv, celková zmluvne dohodnutá 
čiastka predstavuje 1 662 065,21 eur vrátane 
DPH. SSC realizované práce financuje z eurofon-
dov. Most, ktorý bol dlhý čas v kritickom stave, 
by mal byť zrekonštruovaný do konca roka.

Rekonštrukciou má dôjsť k  odstráneniu 
porúch súčasného mosta a  priľahlého úseku 
cesty prvej triedy I/66 tak, aby sa zlepšil staveb-
no-technický stav mosta, ktorý bol na základe 
odbornej prehliadky definovaný ako veľmi zlý. 
Po zriadení staveniska sa uskutočnia búracie 
práce, ktoré zabezpečia odstránenie mostného 
zvrška, búranie prechodových oblastí a  búra-
nie častí nosnej konštrukcie. Stavba bude ďalej 
pokračovať zriadením mikropilót, zriadením 

betónových a  oceľových deviatorov, predpína-
ním, realizáciou spriahajúcej dosky, zriadením 
prechodových oblastí, zhotovením mostného 
zvrška, sanáciou pohľadových plôch a zhotove-
ním obslužných schodísk. Rekonštrukcia cesty 
I/66 na moste a  priľahlom úseku bude po od-
frézovaní poškodených krytov pozostávať z do-
budovania ostrovčekov, chodníkov, vjazdov, 
položenia podkladových vrstiev z  asfaltového 
betónu, kladenia ložnej a  obrusnej asfaltovej 
vrstvy vozovky, ako aj povrchovej úpravy terénu 
a svahov. Rekonštrukcia má zabezpečiť plynulú 
a bezpečnú dopravu v danom úseku.

Práve pre kritickú situáciu v plynulosti a bez-
pečnosti cestnej premávky bola pred viac ako 
dvomi rokmi v  meste Kežmarok vyhlásená mi-

moriadna situácia. Slovenská správa ciest na 
moste následne znížila zaťažiteľnosť, zaviedla 
na ňom jednosmernú premávku a časť dopravy 
odklonila na provizórny most, ktorý tam dočas-
ne postavila vo februári 2020. Na prejazd v sme-
re Spišská Belá – Poprad slúži tento provizórny 
most, na prejazd v smere Poprad – Spišská Belá 
pôvodný most, ktorý počas stavebných prác 
nahradí ďalší provizórny. „Hoci sa so samotnými 
prácami na moste, vzhľadom na klimatické pod-
mienky, začalo v  marci, zhotoviteľ začal s  prí-
pravnými prácami na výstavbe provizórneho 
mosta už v zimných mesiacoch,“ ozrejmil Martin 
Guzi z komunikačného odboru Slovenskej sprá-
vy ciest. Marián Barilla,

 foto: Martin Jankura

Most v Kežmarku bude zrekonštruovaný do konca roka

Oprava mosta na Toporce-
rovej ulici pod železničnou 
stanicou v Kežmarku sa za-
čala 1. marca. Objednáva-
teľom a investorom stavby 
je Slovenská správa ciest 
(SSC), do správy ktorej most 
a priľahlý úsek cesty patrí.

Údržba chodníkov, ciest a úprava zelene je nepretržitým ko-
lobehom prác v meste, ktoré občania dennodenne vnímajú. 
Na čo sa zamerajú Verejnoprospešné služby mesta Kežma-
rok (VPS) v najbližšom období?

Pred samotnou výstavbou došlo k vybudovaniu druhého dočasného mosta.

Verejnoprospešné služby po zimnej údržbe 
pokračujú s prácami
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	Polícia eviduje množstvo prípadov, keď sú muži, ženy 
alebo páry terorizované vydieračskými skupinami. Tieto skupi-
ny používajú prepracované metódy psychologickej manipulá-
cie, na základe ktorých od svojich obetí vylákajú intímne videá 
alebo nahé fotografie. Potom im hrozia zverejnením týchto 
záberov, prípadne preposlaním online priateľom alebo ich ro-
dine. Častejšie sú obeťami týchto praktík muži, ktorým sa ozve 
nejaká neznáma atraktívna žena a začne im posielať svoje nahé 
fotografie. V skutočnosti však ide o fotky modeliek stiahnutých 
z internetu. Na oplátku neznáma osoba požaduje od mužov ich 
vlastné nahé fotky. Ak neodolajú a  naozaj fotky pošlú, často 
to má za následok vydieranie. Za to, že intímne fotografie ne-
budú zverejnené, neznáma osoba požaduje tisíce eur. V iných 
prípadoch muž poslal svoju nahú fotografiu žene, s ktorou ko-
munikoval. Následne mu odpísala alebo zatelefonovala údaj-
ná matka, že s  ním vlastne komunikovala ich maloletá dcéra, 
ktorá fotky videla, je z toho zhrozená a že to pôjde oznámiť na 
políciu. Mužovi po čase volal falošný policajt, ktorý navrhoval 
dohodu, že za zaplatenie sumy (od 3- do 10  tisíc eur) matka 
stiahne trestné oznámenie na muža. Podvodníci takto vylákali 
od ľudí už tisíce eur.
 Zdroj: Policajný zbor Slovenskej republiky

	Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych cen-
tier Europe Direct na Slovensku vyhlásili koncom marca tohto 
roku 17. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Eu-
rópan. Súťaž je určená študentom druhých a/alebo tretích a/
alebo štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl 
z  celého Slovenska. Súťaž Mladý Európan umožňuje študen-
tom ukázať svoje vedomosti o Európskej únii a vyhrať zaujíma-
vé ceny. Zároveň získať aj nové poznatky o histórii, geografii, 
osobnostiach a  najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. 
Záštitu nad súťažou tento rok prevzal podpredseda Európskej 
komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a  strategický výhľad 
Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je aj Úrad vlády SR. 13 regi-
onálnych kôl Mladého Európana sa na Slovensku uskutočnilo 
od 20. do 29. apríla. Dňa 20. apríla 2022 usporiadalo centrum 
Europe Direct Poprad regionálne kolo tejto tradičnej súťaže 
v  popradskom hoteli Satel pre 11 súťažných tímov z  okresov 
Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča 
a Spišská Nová Ves. Do tretieho kola regionálnych súťaží postú-
pia tri najlepšie súťažiace družstvá, kde ich čakajú zaujímavé 
vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi regionálnych 
kôl postúpia do finálneho celoslovenského kola. To sa uskutoč-
ní 16. júna 2022 v Trenčíne. Na víťazov čakajú hodnotné a zaují-
mavé vecné ceny.
 Zdroj: Europe Direct Poprad

	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok organizova-
la 10. apríla o 20.00 hod. Krížovú cestu na sídlisku Juh. „Podľa 
sčítania obyvateľstva z  minulého roku žije v  Kežmarku 15 552 
obyvateľov. Avšak až 2 632 občanov uviedlo, že sú bez nábožen-
ského vyznania. Urobili tak možno z ľahostajnosti alebo pre ne-
gatívnu skúsenosť s cirkvou, hoci mnohí sú pokrstení. Chceme 
ich osloviť, dotknúť sa ich srdca, prosiť o odpustenie a pozvať 
ich do nášho spoločenstva,“ informovala kežmarská farnosť.
 Zdroj: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

V skratke

Výstavná sieň v Kežmarku od štvrtku 28. apríla do pondelka 9. mája 
patrí výstave žiackych prác XII. ročníka krajskej súťaže.
 Ondrej Miškovič

V nedeľu 10. apríla sa napriek nie ideálnemu počasiu podarilo skupine 
35 členov KST Zlatná Kežmarok splniť ďalší cieľ z tohtoročného turis-
tického kalendára. Absolvovali trasu z Novej Ľubovne do Ľubovnian-
skych kúpeľov. Zuzana Rumlová

Evanjeliový príbeh o utrpení Ježiša Krista si pripomenuli na Veľký piatok 
15. apríla v Kežmarku veriaci z celého mesta na nádvorí Kežmarského 
hradu. Krížová cesta bola zakončená požehnaním relikviou sv. Kríža. 
Slovami povzbudenia a nádeje v sviatočný deň sa prihovoril František 
Trstenský, dekan a farár v Kežmarku, ktorý sa zároveň poďakoval všet-
kým organizátorom krížovej cesty v našom meste.
 Ondrej Miškovič

dokončenie zo str. 6
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Opravou a  údržbou protipožiarnej lesnej 
cesty Trasa bola zabezpečená možnosť ope-
ratívneho prístupu techniky a zvýšená efek-
tívnosť nasadenia ľudí pri vzniku mimoriad-
nych situácií. Základný kameň bol osadený 
v pondelok 23. augusta 2021.

Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty 
je súčasťou projektu v  rámci programu ce-
zhraničnej spolupráce ENI Maďarsko  – Slo-
vensko  – Rumunsko  – Ukrajina na roky 
2014  – 2020, ktorý je spolufinancovaný Eu-
rópskou úniou. Celkový rozpočet projektu 
predstavuje 3 523 870,16 eur, príspevok Eu-
rópskej únie tvorí 3 171 483,12 eur. Hlavným 
cieľom projektu bolo zvýšiť stabilitu a adap-
tibilitu lesných ekosystémov na dopady kli-

matických zmien v  slovensko-ukrajinskom 
pohraničnom regióne.

Otvorená cesta pretína cestu Mlynčeky – 
Kežmarské Žľaby. „Pri odbočení z tejto cesty 
vpravo môžete pokračovať po novej ceste až 
na cyklotrasu Spišská Belá  – Tatranská Kot-
lina. Pri odbočení doľava pokračujete až na 
cesty v správe TANAP-u a plynule až na kemp 
v Tatranskej Lomnici,“ informoval Juraj Kulík 
z Lesov mesta Kežmarok.

V zime sa cesta využívala iba na turistiku, 
keďže pre nízku snehovú pokrývku sa nedala 

používať na beh na lyžiach. „Reakcie na les-
nú cestu sú veľmi kladné. Bohužiaľ aj napriek 
zákazu vjazdu motorových vozidiel na lesné 
cesty ju začali využívať motoristi ako skratku 
na ceste do Tatranskej Lomnice a  Spišskej 
Belej, ako aj pri obchádzaní Kežmarku. Preto 
uvažujeme s  osadením cestnej rampy proti 
vjazdu motorových vozidiel. Cyklistov a turis-
tov sa to, samozrejme, nedotkne. Práve nao-
pak, ide aj o ich bezpečnosť,“ povedal Kulík.

 Ondrej Miškovič,
 foto: Patrícia Rozgonyiová

Žiaci z  hosťujúcej školy Kossuth Lajos Gim-
názium nás privítali na vlakovej stanici Keleti 
pájaudvar, kde sa uskutočnilo rýchle zoznáme-
nie a žiaci odišli v sprievode svojich hosťujúcich 
rodín „domov“.

Celý týždeň nás čakal nabitý program. Pon-
delok sa začal privítaním všetkých zahraničných 
žiakov v  škole, konali sa rôzne poznávacie hry, 
pomocou ktorých boli žiaci rozdelení do skupín, 
v  ktorých celý týždeň pracovali. V  rovnaký deň 
boli odučené CLIL hodiny učiteľkami zo Sloven-
ska, z Holandska a z Rumunska. V poobedňajších 
hodinách pokračoval program návštevou „zele-
ného hotela“ Stáció Vecsés.

V utorok nasledoval trošku voľnejší program – 
návšteva centra mesta, kde žiaci rozdelení do 
skupín dostali otázky, na ktoré hľadali odpove-
de pri rôznych pamätihodnostiach Budapešti. 
V  stredu odučili učitelia z  Rakúska a  Maďarska 

ďalšie CLIL hodiny a v poobedňajších hodinách 
sme navštívili jaskyňu v odľahlejšej časti mesta.

Štvrtok sme začali veľkou zaujímavosťou  – 
jazdou autobusom po meste a plavbou loďou po 
Dunaji. Po spoločnom obede sme sa všetci vrá-
tili späť do školy, aby sme vyhodnotili spoločnú 
prácu – dvaja zástupcovia z každej krajiny vyjad-
rovali svoj názor v anglickom jazyku k otázkam 
v  mládežníckom parlamente. Diskusia bola na 
témy: ako by si chránil životné prostredie, keby 
si bol vlastníkom cestovnej agentúry; ako môže 

mládež šetriť energiu; aký by mali mladí ľudia 
mať odkaz pre dospelých o  spotrebe energie 
a o vplyvoch na životné prostredie.

Piatok bol pre žiakov oddychový, učitelia mali 
v  doobedňajších hodinách ešte sedenie ohľa-
dom ďalšieho stretnutia, ktoré sa má konať u nás 
na Slovensku. Poobede, po zaslzenej rozlúčke 
žiakov, sa odchádzalo domov s  novovzniknutý-
mi kamarátstvami, s množstvom zážitkov a s ná-
dejou na ďalšie stretnutie.

 Miroslav Beňko

Výmenný pobyt kežmarských žiakov v Budapešti

V dňoch 27. marca - 1. apríla 
sa šesť žiakov a dve učiteľky 
zo ZŠ Grundschule zúčast-
nili na výmennom pobyte 
Erasmus+ v Budapešti.

Nezabudnuteľné chvíle školákov v zahraničí vďaka programu Erasmus+

Vďaka lesnej ceste sa plynule dostanete na cyklotrasu do Tatranskej Kotliny.

Zrekonštruovaná protipo-
žiarna cesta v kežmarských 
lesoch slúži predovšetkým 
pre potreby lesného hospo-
dárstva. Svoje uplatnenie si 
našla aj v rozvoji turizmu. 

Lesná cesta sa stala vyhľadávanou trasou pre turistov
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22. marec – Parkovací automat nevydával lístky
Mestskou políciou bol prijatý telefonický oznam, že nefun-

guje parkovací automat pri Bergu, nevydáva lístky a zároveň si 
oznamovateľ všimol, že par-
kovací automat je asi poško-
dený, lebo je niečím obliaty 
a píska. Na miesto bola vys-
laná hliadka MsP a  zároveň 
bola vec oznámená aj pra-
covníčke parkovacej služ-
by. Parkovací automat bol 
zaliaty nejakou lepkavou 
tekutinou. Na kamerovom 
zázname bolo zistené, že ho 
zaliali žiaci, ktorí išli zo školy 
domov. Vec je v štádiu rieše-
nia na mestskej polícii. 

26. marec – Poškodená rampa parkoviska
Hliadka mestskej polície počas svojej činnosti zistila poško-

denie výjazdovej rampy na  závorovom parkovisku na Kušnier-
skej ulici pri hotelovej akadémii. Na kamerovom zázname bolo 
zistené, že rampu poškodil vodič motorového vozidla, ktorý pri 
výjazde z parkoviska  zrejme dostatočne nevenoval pozornosť 
vedeniu vozidla a narazil do parkovacieho zariadenia, násled-
ne z  miesta dopravnej nehody odišiel. Vec bola odovzdaná 
z dôvodu spôsobenia dopravnej nehody Okresnému doprav-
nému inšpektorátu OR PZ Kežmarok na ďalšie riešenie. 

30. marec – Útek z nemocnice
Na dispečingu mestskej polície bol prijatý telefonický 

oznam z interného oddelenia Nemocnice Dr. Alexandra, že im 
ušla pacientka. Podľa popisu sa hliadke danú osobu v krátkej 
dobe podarilo vypátrať a zabezpečiť jej prevoz späť do nemoc-
ničného zariadenia. 

1. apríl – Narazil do dopravnej značky
Na mestskom kamerovom systéme bolo zistené poško-

denie dopravnej značky na Garbiarskej ulici. Následne bolo 
zistené, že vodič motorového vozidla zrejme nezvládol jazdu 
na mokrej vozovke a zišiel mimo cesty, kde narazil do doprav-
nej značky. Následne z miesta dopravnej nehody odišiel, a to 
tak, že motorové vozidlo odtiahol. Vzhľadom na to, že týmto 
konaním vodič nezotrval na mieste dopravnej nehody, vec 
bola odovzdaná dopravnému inšpektorátu OR PZ  Kežmarok 
na ďalšie riešenie.  

8. apríl – Nelegálna skládka 
Hliadka mestskej polície pri svojej činnosti v rámci pôsob-

nosti v okrsku zistila založenie nelegálnej skládky pri kontaj-
neroch na Bardejovskej ul. Išlo o stavebný odpad z prerábania 
bytového jadra. Hliadke mestskej polície sa podarilo zistiť pô-
vodcu založenia skládky, ktorý bol následne riešený v zmysle 
platných právnych predpisov a celý neporiadok okolo kontaj-
nerov vypratal. 

 Štefan Šipula, Oľga Vilčeková, 
 Ondrej Miškovič

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na 
senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zne-
užívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niek-
torej z nasledovných situácií:

Situácia: Cudzia osoba vám zavolá na pevnú linku alebo mobil, predstaví sa 
ako váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr 
vám opäť zavolá, že po peniaze nemôže prísť osobne a poprosí vás, aby ste ivh 
odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či inej osobe v hotovosti, alebo ich pre-
viedli na číslo jeho bankového účtu, ktoré vám nadiktuje.

Vaša reakcia: Čo najskôr si overte, či naozaj volal váš príbuzný, obratom mu 
zavolajte, ak nevolal, kontaktujte políciu na čísle 158. Nikdy nedávajte peniaze 
osobe, ktorú nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ju poslal váš príbuzný, môže ísť 
o podvodníka. Nikdy neprevádzajte peniaze na iný bankový účet bez preverenia 
pravdivosti okolností.

Situácia: Niekto vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo vás poprosí, aby 
ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne vás úpenlivo prosí, aby ste mu 
požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, 
ktorý mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu vám 
ponúkne peniaze v inej mene.

Vaša reakcia: Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa ko-
munikácii s týmito osobami, nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svojich 
príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.

Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc v Slovenskej republike sa posky-
tuje každému bezplatne.

Situácia: Cudzia osoba vám zazvoní pri dverách, predstaví sa ako pracovník 
istej spoločnosti a tvrdí, že vám prišiel odovzdať výhru, alebo vám niekto telefo-
nicky oznámi, že ste sa stali výhercom.

Vaša reakcia: Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, neroz-
právajte sa s nimi, neprejavte záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte peniaze 
pred nimi a  kontaktujte políciu na čísle 158. Cez telefón nikdy neposkytujte 
žiadne údaje, svoje osobné údaje či údaje o rodinných pomeroch. Majte na pa-
mäti, že žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníc-
tvom svojich zamestnancov či iných osôb, alebo prostredníctvom telefonátov.

Situácia: Niekto vám zazvoní pri dverách a  prestaví sa ako pracovník ply-
nární, elektrární, vodární či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav ply-
nomeru, vodomeru alebo elektromeru, alebo vám prišiel vyplatiť preplatok či 
inkasovať nedoplatok.

Vaša reakcia: Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste 
istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutoč-
nosť u ich zamestnávateľa či na obecnom úrade, alebo požiadajte svojho suseda 
či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do vášho príbytku.

Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte 
políciu na čísle 158. Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykoná-
vajú odpočty pokiaľ možno z verejne dostupného miesta alebo zo spoločných 
priestorov v bytových domoch a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v ho-
tovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.

Situácia: Niekto vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za 
výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie).

Vaša reakcia: Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, ak máte 
podozrenie, že ide o  podvodníkov, kontaktujte políciu na čísle 158. Majte na 
pamäti, že tovar, ktorý vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo vašom obydlí 
za výrazné zľavy, môže byť nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvod-
níkov, ktorí vás navštívili s úmyslom ukradnúť vaše úspory alebo iné cennosti.

 Policajný zbor Slovenskej republiky

Z policajného zápisníka 
Mestskej polície Kežmarok

Seniori pozor, nestaňte sa obeťami 
podvodníkov a zlodejov
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spravodajstvo

Najrizikovejšou skupinou počas pandé-
mie koronavírusu boli a stále sú seniori. Opat-
renia sa dotkli hlavne ich činnosti a obľúbené 
stretávanie a  chvíle strávené pri spomien-
kach, oslavách či čaji boli zrazu zakázané, čo 
mnohí ťažko znášali. Mesto Kežmarok počas 
tohto obdobia pripravovalo rekonštrukciu 
sociálneho zázemia v  Dennom centre na 
Ulici Martina Lányho 3, počas ktorého boli 
úplne zrekonštruované dámske i pánske toa-
lety v dennom centre – bezbariérový prístup 
k toaletám, rozšírenie zárubní, výmena dverí, 
nové obklady, dlažba, jedna toaleta je upra-
vená pre imobilných seniorov a podobne. Na 

uvedenú rekonštrukciu mesto vyčlenilo ka-
pitálové výdavky vo výške 10 tisíc eur s DPH.

Denné centrum na Ulici Martina Lányiho 
3 v Kežmarku je zariadenie bez právnej sub-
jektivity a je organizačne začlenené pod od-
delením sociálnych vecí. Tvoria ho dva kluby. 
Prvým je Združenie kresťanských seniorov 
a  občanov Slovenska s  počtom 64 členov 
a druhým Klub dôchodcov s 56 členmi. „Oba 
kluby fungujú ako samosprávne jednotky. 
Každý klub má vlastný samosprávny orgán 
skladajúci sa zo zvolených členov. V dennom 
centre je poskytnuté najmä sociálne pora-
denstvo, zabezpečená je aj záujmová činnosť 

seniorov,“ povedala Jana Trautmanová, ve-
dúca oddelenia sociálnych vecí Mestského 
úradu Kežmarok.

V  spolupráci s  týmto oddelením denné 
centrum utvára a  zabezpečuje podmienky 
pre záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržia-
vanie fyzickej aktivity kežmarských seniorov. 
„Uskutočňujú sa tu spoločenské, kultúrne, 
športové a  vzdelávacie podujatia pre senio-
rov. Členovia centra sa stretávajú na spoloč-
ných posedeniach pri príležitosti rozličných 
sviatkov a  životných jubileí. Podľa záujmu 
organizujú výlety na Slovensku i v zahraničí. 
V  dennom centre je pre členov k  dispozícii 
jeden počítač pripojený na internet. Zároveň 
priestory denného centra slúžia aj pre aktivity 
ďalších seniorských organizácií a záujmových 
krúžkov seniorov,“ doplnila Trautmanová.

 
 Ondrej Miškovič

Samospráve nie je ľahostajné, koľko 
zelene bude pozdĺž ulíc, v parkoch či pri 
cestách. V rámci blížiaceho sa Dňa Zeme 
zrealizovala výsadbu stromčekov na via-
cerých miestach v meste.

Okrasné stromy pribudli na uliciach Zá-
hradná, Lanškrounská a Weilburská. Ich vý-
sadba bude slúžiť aj ako izolácia od komu-
nikácie a zároveň poslúži i na zmierňovanie 
klímy v meste. „Veríme, že už v lete a v bu-
dúcich rokoch ich farebnosť a rôznorodosť 
poteší každé oko,“ povedal primátor, ktorý 
sám tiež priložil ruku k dielu.

Výsadba zelene v meste
V  apríli boli v  rámci verejnej zelene na 

rôznych miestach mesta vysadené dreviny. 
„Pri Materskej škole na Možiarskej ulici šlo 
o  pagaštan konský a  jarabinu mukiňovú. 
Jarabiny pribudli aj na Lanškrounskej ulici 
v  blízkosti okružnej križovatky na sídlisku 
Juh. Za obchodnou pasážou pri chodníku 
boli vysadené štyri lipy. Najviac stromov 
pribudlo okolo cyklistického chodníka na 
Záhradnej ulici, kde boli vysadené okrasné 
višne a hraby. V tejto iniciatíve by sa malo 
pokračovať na jeseň, keď sú najvhodnejšie 
podmienky na výsadbu nových drevín,“ pri-
blížil Marek Šutý z útvaru prípravy investícií 
a životného prostredia MsÚ.

V  rámci prvej etapy realizácie regionál-
nej mestskej tržnice majú pribudnúť stromy 
s  guľovitou korunou a  kry popri miestach 

na sedenie. Menšie záhony s okrasnými trá-
vami budú situované v trávniku.

Jar v našich záhradách
So začiatkom jari je potrebné ostrihať 

ovocné stromy, najmä vinič a  jadroviny. 
„Ako ďalšie treba zostrihať okrasné trávy, tr-
valky a kry kvitnúce v lete. Suchý trávnik vy-
hrabať, prípadne ho prevzdušniť a postup-
ne prihnojiť. Ak chceme predísť hubovým 
ochoreniam a škodcom, urobíme predjarný 
postrek,“ radí Šutý.

Väčšina stromov a krov znesie mrazy do 
-25 °C i nižšie. Drevinám viac prekáža veľký 
výkyv teplôt, suchá zima, nedostatok vlahy. 
Chúlostivé sú najmä stálozelené listnaté 
druhy. K  ochrane pred škodami mrazom 
patrí znižovanie výkyvov teploty napríklad 
bielením kmeňov, navrstvením snehu oko-
lo drevín, ktoré bráni skorému prúdeniu 

miazgy, zatieňovaním menších drevín. „Zdá 
sa to paradoxné, ale mrazovým škodám na 
drevinách predchádzame tak, že rastliny 
chránime pred vyššími teplotami,“ informu-
je Šutý.

Stromy, kry a  trávnaté plochy sú priro-
dzeným regulátorom pôdnej i  vzdušnej 
vlhkosti. Okrem toho, že stromy skrášľujú 
mestá a  verejné priestranstvá, zlepšujú ži-
votné prostredie, vytvárajú aj prirodzenú 
scenériu, ktorá dokáže človeka upokojiť 
a  zlepšiť mu náladu. Význam stromov je 
v zlepšovaní ovzdušia, klímy, znižujú praš-
nosť, hluk a  veternosť, zadržiavajú vlahu, 
zlepšujú pôdne podmienky, biodiverzitu. 
Preto je podľa Mareka Šutýho dôležité stro-
my chrániť a prestarnutú, prípadne patogé-
nom poškodenú drevinovú skladbu v mes-
tách neustále revitalizovať.

 Ondrej Miškovič

Zelený štvrtok v Kežmarku bol o čosi zelenší

Zamestnanci Mestského úradu v Kežmarku pri sadení stromčekov 14. apríla.

Čas na dôchodku môžu tráviť aktívne a spoločne

Pandémia im znemožnila spoločné aktivity, počas tohto ob-
dobia sa mesto pustilo do prípravy rekonštrukcie sociálneho 
zázemia v Dennom centre na Ulici M. Lányiho 3 v Kežmarku.
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V roku 2021 vznikol na Mestskom úra-
de v Kežmarku útvar prípravy investícií a 
životného prostredia. V rozhovore s jeho 
referentom útvaru Ing. Petrom Justhom si 
predstavíme činnosť tohto útvaru, ktoré má 
na starosti rozvoj nášho mesta.

Aká bola najväčšia
investícia roku 2021?
Najväčšou investíciou, čo sa týka už re-

alizácie v  roku 2021, bola bezprostredne 
stavba novej budovy centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá bola do-
končená a  čoskoro bude spustená aj jej 
prevádzka. Výstavbou tohto centra dôjde 
k  skvalitneniu poskytovania všeobecnej 
a špecializovanej ambulantnej zdravot-
nej starostlivosti nielen v  Kežmarku, ale aj 
v  celej našej spádovej oblasti. Tento rok 
sa zrekonštruujú ešte prístupové komuni-
kácie od ulice Sihoť, aby tak naplno a v čo 
najväčšom komforte mohla byť prevádzka 
tohto centra integrovanej zdravotnej sta-
rostlivosti spustená.

Aká je najväčšia investícia
roku 2022?
V  tomto roku sú pripravované, ale aj 

realizované viaceré investičné akcie. Od 
prvých jarných mesiacov pokračujú práce 
na stavbe kompostárne. Ide o zariadenia na 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov z domácností, záhrad a verejných 
priestranstiev. Nové mechanizačné vyba-
venie a technologické zariadenie umožní aj 
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu. 
Ďalej máme rozostavanú novú budovu re-
gionálnej tržnice, v ktorej budú môcť pre-
dávať regionálni predajcovia svoje výrobky, 
a  revitalizáciou prejde aj okolitý park pri 
tržnici. Z  hľadiska pripravovaných investí-
cií je najväčším projektom rekonštrukcia 
Kostolného námestia a  Novej ulice, ktoré 
potrebujú dostať nový vzhľad a  funkciu. 
V súčasnosti sme v štádiu riešenia staveb-
ného povolenia a následne budeme hľadať 
financie na realizáciu jednotlivých etáp. 
Ďalšou veľkou investíciou je rekonštrukcia 
mosta nad riekou Poprad pri bývalej bu-
dove Tatraľanu. Most prejde veľkou rekon-
štrukciou, dôjde k jeho rozšíreniu, spevne-

niu, aby slúžil ďalšie roky. Bude upravená 
aj svetelná križovatka a jednotlivé uhly od-
bočenia. Rekonštrukciou sa dosiahne kva-
litnejšie a tiež plynulejšie prechádzanie cez 
danú križovatku.

Ako prebieha príprava investícií
v Kežmarku? Čo to pre bežného
občana znamená, že mesto
investuje?
Príprava investícií spočíva v  niekoľkých 

bodoch. V prvom rade je to samotná myš-
lienka, nápad alebo nejaký zámer, ktorý 
môže vyplynúť z aktuálnych potrieb mesta, 
resp. zapojenie sa do nejakej výzvy s mož-
nosťou získania finančných prostriedkov 
na realizáciu niektorých projektov. Týmto 

krokom sa začína tzv. prípravná fáza, do 
ktorej patrí niekoľko krokov, ako napr. kon-
trola, či daný zámer je možný z  hľadiska 
územného plánu realizovať, pripraviť pod-
robné zadanie a opis daného projektu, vý-
berové konanie na projektanta, súčinnosť 
a pravidelná komunikácia s projektantom. 
Prípravná fáza je zakončená odovzdaním 
a predstavením projektovej dokumentácie. 
Ďalšou fázou je tzv. povoľovacia fáza, keď 
je potrebné zabezpečiť mnoho vyjadrení 
a  povolení všetkých dotknutých orgánov 
štátnej správy a správcov všetkých inžinier-
skych sietí. Napokon je požiadaný stavebný 
úrad o  vydanie stavebného povolenia. Po 
vydaní stavebného povolenia prichádza 
napokon fáza realizácie, ktorú si už určite 

všimnú aj samotní občania, keďže v  uli-
ciach vidno a počuť stavebný ruch.

Ktoré investície podporili
zachovanie pamiatok v meste?
Pre zachovanie pamiatok v meste pripra-

vujeme takmer každý rok nejakú projektovú 
dokumentáciu na rekonštrukciu národnej 
kultúrnej pamiatky. Nemožno opomenúť 
dva veľké projekty, ktoré sú už úplne alebo 
čiastočne zrealizované. Je to rekonštrukcia 
zvonice pri Bazilike sv. Kríža a rekonštrukcia 
reduty na Hlavnom námestí. Obe budovy sú 
pýchou mesta, a  preto je dôležité, že došlo 
k  ich rekonštrukcii a  zachovaniu pre ďalšie 
generácie po nás. Taktiež sme pristúpili k prí-
prave rekonštrukcií budov, ktoré sú zapísané 
v zozname národných kultúrnych pamiatok, 
a to budov na Hlavnom námestí 25 a Ul. Dr. 
Alexandra 16.

Ktoré investície podporili šport
v meste za posledné roky? 
Na podporu športu sa v  uplynulých ro-

koch vyvinulo nemalé úsilie a taktiež financií. 
Dokončenie zimného štadióna (Arény Kež-

marok) bol jeden veľký a zložitý proces, ktorý 
sa podaril. Do mesta sa vrátil hokejový život 
a taktiež veľmi obľúbené verejné korčuľova-
nie. Je potrebné podotknúť, že aréna nie je 
len zimným štadiónom, ale je to hala s mož-
ným využitím aj na iné účely (napr. koncerty). 
V  súčasnosti sa pracuje aj na rekonštrukcii 
športovej haly, ktorá bude slúžiť mnohým 
klubom v  našom meste. Menšími úpravami 
prešiel aj futbalový štadión a v pláne je tiež 
začať riešiť jeho úplnú rekonštrukciu, resp. 
prestavbu. V  neposlednom rade spomenie-
me ešte výstavbu multifunkčného ihriska 
v  centre voľného času, na ktorom je denne 
počuť aj vidieť mnoho detí a mladých. 

 Ondrej Miškovič,
 foto: Zuzana Polomčáková

Investície posúvajú naše mesto k lepšej budúcnosti

Mesto Kežmarok plánuje v  roku 2022 rekordné investície 
v  hodnote 14 434 026,70 eur. S  investíciami samospráva 
začala v  roku 2015, vtedy ešte v  hodnote 781 120, 45 eur. 
Otázky, ktoré občanov najviac zaujímajú, vám priblížime na 
nasledujúcich stranách.

Najväčšou investíciou roku 2022 je stavba kompostárne.
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Príprava financií pre investície
Väčšinu investícií mesto realizuje z exter-

ných zdrojov, ku ktorým pripája vlastné, pre-
tože Kežmarok nie je takým veľkým, aby do-
kázalo samo z  vlastných zdrojov realizovať 
investície. „V roku 2015 sme museli vytvárať 
štruktúru a nastaviť mesto na to, aby boli pri-
pravené nielen zdroje, ktoré prídu do mesta, 
ale aj nastaviť systém tak, aby sme vedeli 
napísať projekty a mohli sa vôbec uchádzať 
o tieto zdroje. Pekne to vidno na porovnaní, 
ako to po rokoch postupne narastalo,“ pove-
dal primátor mesta Ján Ferenčák.

Na pleciach zamestnancov radnice
Investičné aktivity mesta po dvoch ro-

koch pandémie sa nielenže neskončili, ale 
aj zrýchlili. „Je to len vďaka pracovníkom 
mestského úradu a  tým, ktorí sa vedia po-
zrieť, kde sú vhodné investičné zdroje pre 
mesto. Mali sme jasnú víziu, čo s  mestom 
chceme, to znamená, kde je potrebné in-
vestovať, a  boli sme to schopní, niekedy aj 
s vypätím všetkých síl, zužitkovať pre mesto 
tak, že dnes máme projekty, ktoré sú reál-
ne postavené, a  ďalšie, ktoré budú reálne 
odovzdané. Je potrebné si uvedomiť, že je 
v  takom krátkom čase toľko investícií, že 
je to až neuveriteľné,“ spomenul primátor 
mesta a zároveň dodal, že je potrebné mať 
na zreteli, že posledné dva roky sme v úplne 
špecifickej situácii, pretože bola pandémia 
koronavírusu, mesto malo výdavky, ktoré 
nikto nepredpokladal a  bolo v  situácii, keď 
čelilo zvyšovaniu energií a zvýšeným náro-
kom na mestá, pretože elektrina, plyn a ceny 
tovarov vzrástli, no mestu adekvátne k tomu 
nevzrastajú príjmy.

„Nemali sme príjmy z podnikania, preto-
že cestovný ruch nefungoval. Nemali sme 
príjmy z  prenájmov verejných priestorov 
a ďalšie. Nechceme to preniesť na občanov, 
aby to platili zvýšenými daňami. Toto je ši-
kovnosť pracovníkov mesta a šikovnosť jas-
nej vízie, ktorú máme. A vidíte, v tomto roku 
je plánovaných 14 miliónov eur na investície 
v meste, čo je rekord za posledné desaťročie. 
To len znamená, že úrad je nastavený dobre, 

že ideme realizovať svoju víziu, chceme aby 
mesto slúžilo občanom a chceme, aby bolo 
mesto zveľadené, aby tu ľudia prichádzali 
a chceli tu žiť,“ povedal Ferenčák.

Počet zamestnancov radnice
sa nemení
Počet zamestnancov Mestského úradu 

Kežmarok je za posledné dva roky stabilný. 
„Stav zamestnancov sme znížili v roku 2018, 
keď sme prehodnotili štruktúru, a  za dva 
roky ho držíme na rovnakej úrovni. Cieľom 
je vyššia efektivita práce,“ povedala Jela Bed-
nárová, prednostka mestského úradu.

Kompostáreň
Kežmarská kompostáreň bude špecifická 

tým, že bude oxidačná. Do procesu kom-
postovania bude vháňaný kyslík, čím bude 
dochádzať k degradácii uhlíka, takže výsled-
kom bude certifikovaná zemina, ktorá bude 
môcť byť následne využívaná pre mesto. 
Dôležité je, že pri tejto technológii nebude 
zápach a práve takúto technológiu vedenie 
mesta hľadalo. „Povedali sme si počas pan-
démie, že treba začať investovať, a  tým, že 
vnútorne sme sa vysporiadali s  efektivitou, 
to znamená, že vieme finančné zdroje nájsť 
a  vieme sa zapojiť do externých projektov, 
tak sme mohli pokračovať v  investíciách. 
Jednou z  nich bola aj kompostáreň. Na 
mestá a  obce prišli povinnosti, ktoré nám 
prikazujú, že musíme kompostovať, že mu-
síme zbierať kuchynský odpad, aj keď som 
prízvukoval, že obce to nezvládnu, pretože 
príjmy máme len jedny a toto sú zvýšené ná-
roky. Som rád, že sa nám podarilo byť úspeš-
ní v projekte na vybudovanie kompostárne,“ 
povedal primátor.

Projekt bol posunutý o  jeden rok. Sú-
viselo to s  tým, že Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky o  jeden 
rok dlhšie posudzovalo tento projekt, ale 
nakoniec usúdilo, že je veľmi vhodný. Teraz 
je samospráva v štádiu, že kompostáreň by 
mala byť ukončená v  lete a  od septembra 
by ju radnica chcela dať do plnej prevádz-
ky. „Dúfam, že všetko pôjde tak, ako má a že 

dodávatelia splnia všetky záväzky. Časový 
harmonogram je zatiaľ dodržaný a  všetko 
dobre funguje,“ doplnil primátor.

Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti
Rok 2021 patril taktiež stavbe novej po-

likliniky  – Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti (CIZS). Tento projekt je tiež 
v  hodnote takmer päť miliónov eur. „Mo-
mentálne sa dolaďujú nájomné vzťahy, 
ktoré budú na najbližších zastupiteľstvách 
odsúhlasované. Plánujeme, že tento projekt 
spustíme do konca júna. Prví záujemcovia, 
ktorí budú mať záujem o nájom, budú mať 
zmluvy podpísané a  počas leta by malo 
dôjsť k väčšiemu sťahovaniu, pretože to sú-
visí s  dvoma faktormi. V  prvom rade na jar 
je najviac pacientov a sťahovať ambulancie 
teraz nemá logiku a  v  druhom rade ešte 
máme veľké projekty týkajúce sa parkovísk 
a ciest pri CIZS, ktoré máme v pláne zreali-
zovať. Tu nám úspešne prešiel ďalší projekt, 
takže ideme ešte dobudovávať CIZS a chce-
me dokončiť cesty a  parkoviská. Všetko by 
malo byť pripravené na jeseň, aby mohlo 
dôjsť k plnému spusteniu. Chcem požiadať 
ľudí a nájomcov o trpezlivosť. Tento projekt 
bude postupne dobudovaný,“ ozrejmil pri-
mátor Kežmarku.

Cesty a chodníky
Je veľmi dobrá správa pre Kežmarčanov, 

že sa podarilo pripraviť dva veľké projekty 
týkajúce sa ciest a chodníkov. „Prvý projekt 
je výlučne z externých zdrojov, a to oprava 
chodníkov v  hodnote jedného milióna eur 
v  lokalitách na uliciach Michalská, Huncov-
ská, Hviezdoslavova, Dr. Fischera, Nižná brá-
na, Tehelňa, Baštová, Dr.  Alexandra, Vyšný 
mlyn a Továrenská. Sú to všetko chodníky, 
ktoré sú v zlom stave a my si to uvedomu-
jeme,“ zhodnotila prednostka Bednárová. 
Počkať na externý zdroj v  hodnote jeden 
milión eur sa podľa nej určite oplatilo. V re-
konštrukcii pôjde o opravu asfaltovej vrstvy, 
výmenu obrubníkov a  pri chodníkoch bliž-
šie k centru mesta pôjde o kladenie dlažby. 
Iný systém je pripravený v  rámci rozpočtu 
mesta, kde existuje rámcová zmluva v hod-
note 1,7 milióna eur. Tu sú na rekonštrukciu 
pripravené ulice Nábrežná, Sihoť, Poľná, 
Tehelňa, Možiarska, Biela voda, Priekopa, 
Martina Lányho, Lanškrounská, Kuzmány-
ho, Krvavé pole, Garbiarska a Komenského. 
„Rozsah je určite veľký. Aktuálne prebieha 
verejné obstarávanie a do jedného mesiaca 
by mohli rekonštrukcie začať,“ informovala 
prednostka.

„Chceme dokončiť to, čo je začaté. Ne-
rozrábať ďalšie veci, pri ktorých nie je istota, 
že ich dokončenie budete môcť ovplyvniť. 
Prioritou je dokončiť rekonštrukciu ciest 
a chodníkov. Sú to projekty pripravené, uza-

Vízie na skvalitnenie života 
Kežmarčanov sú vedeniu mesta jasné

Výhodná geografická poloha mesta priamo na obchodnej 
ceste smerujúcej z Orientu na sever Európy sa pričinila o dyna-
mický rozvoj remesiel a obchodu. Rozvoj a neustále napredo-
vanie pomáha malému podtatranskému mestu od nepamäti 
rásť. Kežmarok chce aj v budúcnosti byť investičným lídrom. 

investície



14 5/2022

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

Primátor mesta Ján Ferenčák 11. apríla pod-
písal zmluvu o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku pre projekt zameraný 
na komplexnú rekonštrukciu vnútrobloku na 
sídlisku Juh vo výške viac ako 1 500 000 eur .

V rámci projektu URBACT primátor 8. apríla 
v Kežmarku privítal delegáciu z lotyšskej Jel-
gavy. Kežmarok je súčasťou projektu Európ-
skej únie, ktorej zámerom je vytvorenie siete 
miest podobnej veľkosti navrhujúcich plány 
digitalizácie v nadväznosti na IoT (Internet 
of Things) riešenia.

Počas rekonštrukcie reduty sa našiel vý-
znamný historický dokument z poslednej 
opravy. Odkaz pre budúce generácie  v Re-
dute nechali i terajší Kežmarčania.

tvorené, sčasti finančne kryté a sčasti vieme 
zvýšené ceny dofinancovať z  toho, čo sme 
ušetrili. Najväčší úžitok z toho budú mať ob-
čania,“ povedal primátor Ján Ferenčák.

Plány vedenia mesta na rok 2022
V  roku 2022 sa radnica chce zamerať 

na finalizáciu projektov. „Dokončíme CIZS, 
nielen budovu, ale aj parkoviská a  prístu-
pové cesty, rovnako aj na Nábrežnej ulici 
vrátane parkovacích miest. Do kompletnej 
rekonštrukcie ide celá Sihoť, musia tam byť 
vybudované chodníky aj cesty. Ukončujeme 
kompostáreň, čo je veľmi dôležitý projekt 
pre mesto, pretože sa dostaneme do ďalšej 
etapy zberu a zhodnocovania odpadu,“ na-
črtol budúce rozhodnutia radnice primátor.

Regionálna tržnica
Mesto má pripravené ďalšie projekty, 

ktoré boli schválené a ide na nich vysúťažiť 
zhotoviteľov. „Patrí tam projekt tržnice. Do 
leta bude ukončená a  odovzdaná, je tam 
pekná zóna a fontána a aj tu ideme do lepšej 
kvality poskytovania predajných priestorov 
lokálnych potravín,“ informoval primátor.

Reduta
Do leta bude ukončená reduta, podľa 

vedenia radnice je potrebné dokončiť ešte 
fasádu a ďalšie drobnosti.

Športová hala
„Ďalší projekt, ktorý máme rozpracova-

ný, je športová hala, v  niekoľkých etapách 
z  externých zdrojov v  kombinácii so zdroj-
mi mesta,“ skonštatoval primátor. Bude tam 
špičkové vybavenie, klimatizácia, vybavené 
šatne a nový priestor druhej, prípadne tretej 
telocvične. „Hľadáme vhodnú výzvu na za-
teplenie a dokončenie strechy, aby športová 
hala vyzerala podobne ako zimný štadión 
a aby to bol komplexný projekt. Získali sme 
financie na doplnenie vybavenia šatní na 
zimnom štadióne a  zariadenie prvého po-
schodia,“ doplnil informácie Ferenčák.

Vnútroblok Juh
Kežmarku prešiel dlho očakávaný pro-

jekt vnútrobloku Juh. „Bude tam niekoľko 
detských ihrísk, kompletne opravené všetky 
chodníky a parkovacie miesta, zelené parko-
viská, zeleň, vodozádržné opatrenia a jazier-
ka. Tento projekt chceme stihnúť do jesene, 
pretože finančné zdroje máme. Môžu nás 
zdržať len externé kontroly, ktoré sa konajú 
na ministerstvách, čo, žiaľ, vo vlastných  ru-
kách nemáme, ale čo máme, to jednoducho 
spravíme,“ povedal primátor. Je to projekt za 
1,6 milióna eur. Aktuálne sa pripravujú pod-
klady pre verejné obstarávanie.

Parkovisko v Kežmarských žľaboch
V tomto projekte je radnica už takmer vo 

finále. „Dostali sme posledné súhlasné sta-
noviská a chceme, aby parkovisko v Kežmar-
ských žľaboch bolo do leta hotové,“ povedal 
Ferenčák.

Revitalizácia sídlisk
Vedenie mesta spustilo proces prípravy 

rekonštrukcie celej Možiarskej ulice. „Máme 
už projektanta, ktorý bol úspešný v  súťa-
ži, takže na projekte sa už pracuje. Bude to 
komplexná rekonštrukcia vrátane ihrísk, 
parkovísk, ciest, chodníkov. Máme priprave-
ný projekt celej zóny Záhradnej ulice. V ďal-
šom roku by sme chceli Tatranskú ulicu, kde 
máme ukončený projekt aj so stavebným 
povolením v hodnote pol milióna eur. Sme 
si vedomí, že keď sa tam postavia domy, tak 
sa z okrajovej štvrti stane stredová a autá sa 
tam zbehnú. Chceme ju opraviť vrátane par-
kovísk, rozšírenia ciest, aby nám autá nestáli 
na ceste. Ďalej je to napojenie na Tatranskú, 
ale aj Gaštanová ulica a  Suchá hora, kde 
máme spracované kompletné projekty na 
to, ako tieto ulice majú vyzerať a ako usmer-
niť dopravu, aby kvalita života pre všetkých 
bola na požadovanej úrovni,“ informoval 
primátor. Na ďalšie obdobie má však radnica 
pripravené aj ďalšie projekty.

Most na Nižnej bráne
Mesto má pripravený projekt na rekon-

štrukciu mosta na Nižnej bráne s trojprúdo-
vou cestou s odbočovacími pruhmi, vrátanie 
riešenia priľahlej problémovej križovatky 
s  rozšírením vo všetkých smeroch. Rozpoč-
tový náklad je 1,5 milióna eur. „Čakáme, kedy 
štát vyhlási príslušnú výzvu. Okrem toho 
máme pripravených veľmi veľa drobných 
doplnkových vecí. Máme toho dosť a  som 
veľmi rád, že to zamestnanci úradu zvládajú. 
Robíme to všetci pre prospech občanov a so 
srdcom, lebo inak by sa toto všetko v meste 
Kežmarok nepodarilo,“ povedal Ferenčák.

Kostolné námestie
Projektom, na ktorého realizáciu Kežmar-

čania čakajú, je Kostolné námestie. Projek-
tová dokumentácia bola po dvoch rokoch 
ukončená. „Investičný náklad je zhruba cez 
dva milióny eur. Je etapizovaný. Najdôleži-
tejšou ulicou je Nová, pretože je tam rozbitá 
cesta. Tak, ako sme mali v  minulosti Trho-
vište, ktoré sa opraviť podarilo a ešte dola-
ďujeme niektoré detaily, tak teraz chceme 
opraviť ulicu Novú, kde je investičný náklad 
zhruba pol milióna eur. Ak by boli výzvy 
v  rámci štátu, tak okrem vyššie spomenu-
tých ulíc to bude prvá ulica, ktorú chceme 
zrekonštruovať,“ povedal primátor, ktorý je 
taktiež i  poslancom Národnej rady Sloven-
skej republiky.

 Marián Barilla, Ondrej Miškovič
 Foto: Ondrej Miškovič a projektové 

 dokumentácie

investície
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Pred realizáciou projektu regionálnej tržnice.

Rekonštrukcia telocvične v Športovej Hale Vlada Jančeka..

Pred realizáciou centra integrovanej starostlivosti v roku 2020.

Sídlisko Sever dostalo nové detské ihrisko, samospráva plánuje pokra-
čovať s rekonštrukciou celého sídliska.

Realizovaný projekt tržnice poskytne priestor na predaj regionálnych potravín.

Nový most na Nižnej bráne odbremení dopravnú situáciu v meste.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti bude otvorené čoskoro.

Kostolné námestie dostane novú tvár po etapách.

investície
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Emma Tekelyová je nielen známa mode-
rátorka, ale aj spisovateľka a mama, ktorá 
si získala srdcia mnohých žien práve vďa-
ka svojim knižkám. Začínala ako modelka 
a tým, že sa dodnes pravidelne objavuje na 
televíznych obrazovkách, vyzerať atraktív-
ne je pre ňu aj čiastočná povinnosť a náplň 
práce. O triky a tipy, ako docieliť mladistvý 
výzor, ale i vnútornú spokojnosť sa už roky 
delí s  ostatnými ženami prostredníctvom 
svojich kníh. Napísala ich už dvadsať. Tá 
posledná s názvom Byť ženou je úžasné – v 
každom veku „učí ženy dozrievať a cítiť sa 
krásnymi bez ohľadu na čísla“. 

Kniha je pokračovaním bestselleru Byť 
ženou je úžasné, ktorý Tekelyová napísala 

pred dvadsiatimi rokmi. Knižná novinka vy-
šla v čase, keď Emma Tekelyová oslavovala 
narodeniny: „Je to najkrajší darček pre mňa, 
ale aj pre všetky ženy, ktoré sa neboja byt 
úžasné v  štyridsiatke, päťdesiatke, šesťde-
siatke, sedemdesiatke…, prosto forever.“ 
V knihe prezrádza, ako sa priatelí s pribúda-
júcimi rokmi, ale aj čo robí pre svoj vzhľad, 
kondíciu a pocit šťastia: „Vek nie je dôležitý. 
Ako sa žena cíti, tak vyzerá. Každá z nás má 
v sebe slnko, len ho rozsvietiť.”

Na podujatí venovanom všetkým ma-
mám, ktoré sa uskutoční v piatok 6. mája o 
18.30 hod. v kežmarskom kine Iskra, vás v 
príjemnej atmosfére spolu prevedieme nie-
len jej životom úspešnej ženy, ale aj živo-

tom milujúcej manželky a matky. Súčasťou 
večera bude tombola o vecné ceny, auto-
gramiáda a pre všetkých, ktorí si zakúpia na 
večer lístky, je pripravené aj malé darčeko-
vé prekvapenie. O hudobnú časť večera sa 
postará spevák Chris May.

 Barbora Sosková,
 foto: archív Emmy Tekelyovej

Deň matiek s Emmou Tekelyovou

Emma Tekelyová.

Úspešná autorka kníh, hlásateľka a moderátorka Emma Te-
kelyová zavíta v piatok 6. mája do Kežmarku, aby sa stretla 
so svojimi priaznivcami a spoločne oslávili Deň matiek. Te-
šiť sa môžete na zaujímavé rozprávanie o jej živote, písaní, 
módnom a životnom štýle, vzťahu s dcérou Emou, ale aj na 
inšpiratívne tipy a triky.

Ľúbostných románov evidujú v knižničnom fonde Mestskej 
knižnice Kežmarok 1186, i keď motív lásky je prítomný aj 
v iných žánroch. 

Okrem celoročne realizovateľných kul-
túrno-výchovných podujatí pre všetky typy 
škôl uvedených na stránke knižnice plánujú 
knihovníci v závere mesiaca lásky uskutoč-
niť stretnutie s novinárkou a spisovateľkou 
Ivanou Havranovou, zo zdravotných dôvo-
dov presunuté z marca, ktorej knihy pojed-
návajú tiež o rôznych podobách lásky.

Najpožičiavanejšími knižnými titulmi 
sú beletrizované romány, hlavne severské 
detektívky. „Medzi ženami slávia úspech 
aj historické romance a  ľahká beletria od 
slovenských autoriek. Časť našich čitateľov 
zase na druhej strane uprednostňuje sci-fi 
a  fantasy žáner. Zaujímavosťou je možno 
to, že práve k  fantasy žánru inklinujú skôr 
ženy než muži,“ približuje zákulisie knižnič-
ných výpožičiek knihovník Stanislav Joch. 
Čo sa týka odbornej literatúry, tak najväčší 
záujem je o  pedagogické publikácie. Dô-
vodom podľa Jocha je vyššia návštevnosť 
študentov, ktorí sa venujú štúdiu v  tomto 

odbore. Bežní čitatelia vyhľadávajú z  od-
bornej literatúry hlavne knihy, ktoré sa 
venujú psychológii a  motivácii, zdravému 
životnému štýlu či cestopisom. V  knižnici 
nájdeme aj knihy autorov z  nášho regió-
nu, či mapujúcich náš región. „V knižnici je 
samostatne vyčlenená literatúra, ktorá je 
venovaná nášmu regiónu. Z toho 65 titulov 
sa venuje len samotnému mestu Kežma-
rok. Dvesto titulov je venovaných regiónu 
Spiš, do ktorého práve naše mesto patrí, 
a 101 kníh sa týka oblasti Vysokých Tatier. 
Najnovším prírastkom do regionálnej lite-
ratúry je kniha pána Petra Dudu, ktorá je 
venovaná histórii dobrovoľného hasičstva 
v kežmarskom okrese,“ hovorí Joch.

Kežmarskí knihovníci o láske
Práca knihovníkov v sebe zahŕňa nároč-

nú činnosť vcítenia sa do potrieb čitateľa. 
Vyžaduje si to istú dávku empatie i zaľúbe-
nosti do kníh a čítania „Deň považujem za 

prázdny, keď si nenájdem aspoň 20 minút 
na čítanie,“ začína rozprávanie Jana Schö-
nová z  mestskej knižnice a  pokračuje: „Pri 
dobrej knihe sa doslova pozabudnem. 
Uprednostňujem náročné príbehy, nad 
ktorými rozmýšľam dlho aj po prečítaní. 
V  pamäti mi utkveli napríklad Medený 
jazdec, Darca hviezd, Majster šarkanov, 
Geniálna priateľka, Môj posledný výdych, 
posledná Proti vetru a ďalšie.“ Knihy v sebe 
vedia ukrývať drámu i  rozprávku. „Každá 
kniha má svojho hrdinu s rôznymi pozitív-
nymi vlastnosťami. Čitatelia sa však lepšie 
vedia stotožniť s  hrdinami, ktorí majú aj 
svoje chyby. Pretože, ako sa hovorí, mýliť sa 
je ľudské. Dôležité je, aby sa všetci hrdino-
via vedeli poučiť zo svojich chýb a  zo sla-
bých stránok urobili svoje prednosti. Vtedy 
sa môže hrdina stať vzorom pre deti ale aj 
dospelých,“ približuje Joch.

Práca knihovníkov vie byť aj úsmevná. 
„Nezabudnem na obdivuhodne krásne 
oslovenie z úst päť a polročného chlapče-
ka – pani knižôčková,“ spomína Schonová. 
Všetky potrebné informácie o  Mestskej 
knižnici a  katalóg kníh nájdete na adrese 
www.kniznica.kezmarok.sk.

 Ondrej Miškovič

Láska na stránkach kníh
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knižnica

Používatelia navštívili knižnicu 
13 932krát. Štatistické údaje sú neporov-
nateľné s  predchádzajúcimi rokmi, keďže 
v  dôsledku nepriaznivého vývoja pandé-
mie sme aj v  roku 2021 poskytovali výpo-
žičné služby v obmedzenom režime. V pro-
cese medziknižničnej výpožičnej služby 
bolo vybavených 238 žiadaniek, z toho me-
dzinárodnou medziknižničnou službou bol 
dodaný jeden odborný dokument. Pripravi-
li a zrealizovali sme 75 kultúrno-spoločen-
ských a  výchovno-vzdelávacích podujatí, 
z  toho dve hodiny knižnično-informačnej 
prípravy pre študentov stredných a tri sláv-
nostné zápisy žiakov za čitateľov do kniž-
nice. Internetovú študovňu navštívilo 63 
používateľov.

Podujatia zvyšovali návštevnosť
V  marci, mesiaci venovanému knihám, 

nám aktuálna situácia nedovolila realizovať 
kultúrno-spoločenské podujatia v knižnici, 
preto sme prešli do online priestoru a pri-
pravili a  zrealizovali 13 podujatí. V  rámci 
online aktivít sa čitateľom Mestskej knižni-
ce v Kežmarku v závere Týždňa slovenských 
knižníc, od prvého do piateho marca, pri-
hovoril Peter Gärtner, ktorý tvorí príbehy 
ako dramatik, scenárista a spisovateľ. Púta-
vo predstavil svoje knihy pre deti O čertovi 
Kolofónovi a Čakanie na sneh, ale i pre do-
spelých – Veľký román.

Spisovateľka Kristína Baluchová, kež-
marská rodáčka, uviedla do života detskú 
knižnú novinku Záhada knižnice na konci 
ulice, v  ktorej rozpracúva jedinečnú tému 
knižníc.

Po uvoľnení opatrení sa nám podarilo 
pre širšiu verejnosť zorganizovať osobné 
stretnutie s  regionálnou spisovateľkou 
PhDr.  Evou Raffajovou pri uvedení do ži-
vota jej knihy Oranžové šťastie pomaranča 
(august) a autorskú besedu kežmarskej his-
toričky PhDr.  Nory Baráthovej so spisova-
teľkou Erikou Matonokovou.

Tradične veľký záujem počas prázdnin 
je o  zábavné podujatia pre deti a  mládež 
v rámci Leta s knihou, v minulom roku sme 
ich zorganizovali 8 s  počtom účastníkov 
297.

Dvakrát počas roka sme vyhlásili súťaž 
pre dospelých o knihy Krásna dedička a Je-
diná žena v miestnosti a ročný registračný 
poplatok zadarmo. Stačilo zdieľať súťaž-

ný príspevok a  v  komentári označiť jednu 
osobu, ktorá zároveň spolu so súťažiacou 
osobou získa ročné členské. Žiaci prvého 
a  druhého stupňa základných škôl mali 
možnosť pravidelne každý mesiac vyhrať 
vecnú cenu a  tiež ročnú registráciu, ak sa 
zapojili do súťaže Čarovná skrinka.

V spomienkach na osobnosti
V online prostredí sme si tiež pripome-

nuli výročia známych spisovateľov. Prvou 
z  osobností, na ktoré sme spomínali, bol 
prozaik a prekladateľ Ján Bodenek, ktorého 
110. výročie narodenia sme si pripamäto-
vali 6. marca. Dňa 11. marca oslávil okrúhle 
80. narodeniny slovenský básnik, dramatik 
a spisovateľ pre deti Jozef Mokoš. Pred 120 
rokmi sa 18. marca narodil spisovateľ, no-
vinár a  učiteľ Peter Jilemnický. 20.  3. sme 
sa rozlúčili s  človekom s  nevyčerpateľným 
entuziazmom  – s  učiteľom, publicistom, 
historikom, divadelníkom, autorom biogra-
fických kníh o  významných osobnostiach 
Spiša, veľkým „Štefánikovcom“ a  hrdým 
„Tatrancom“ Milanom Chomom. A význam-
né výročie mal 27. marca i  Rudo Moric, 
ktorému uplynulo presne sto rokov od na-
rodenia.

V  apríli sme si pripomenuli 80. výročie 
narodenia spisovateľky a  spoluzakladateľ-
ky Klubu slovenských prozaičiek Femina 
Daniely Příhodovej, 140. výročie úmrtia 
slovenského romantického básnika, autora 
balád a povestí inšpirovaných ľudovou po-
éziou Jána Botta, v júni 75. výročie narode-
nia herečky a spisovateľky Sone Valentovej 
Hasprovej, 70. výročie narodenia poetky 
a  prekladateľky Jany Kantorovej-Bálikovej 
a 80. výročie narodenia Pavla Hrúza.

V  druhom polroku sme si pripomenu-
li okrúhle a  polookrúhle výročia ďalších 
osobností: 100. výročie narodenia Ladisla-
va Beňa, 80. výročie narodenia Júliusa 
Satinského, 60. výročie narodenia Richar-
da Müllera, 65. výročie narodenia Mariky 
Gombitovej, 100. výročie narodenia Ivana 
Bukovčana, 60. výročie narodenia Dušana 
Taragela, 85. výročie narodenia Ľubomíra 
Feldeka, 85, výročie narodenia Vincenta 
Šikulu, 90. výročie narodenia Hany Hege-
rovej, 50. výročie narodenia Lucie Piussi 
a 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava. Vý-
stavku pri príležitosti úmrtia sme venovali 
Milanovi Lasicovi a Miroslavovi Žbirkovi.

Nová rubrika v knižnici
Rozbehli sme rubriku Uvidíte v  televízii 

a predstavili taliansky seriál Geniálna pria-
teľka o  nezvyčajnom celoživotnom pria-
teľstve dvoch dievčat, ocenený hlavnou 
cenou na medzinárodnom televíznom fes-
tivale v  Monte Carle, ktorý odštartoval na 
Dvojke toľko očakávanú druhú sériu. Jeho 
predlohou sa stali štyri zväzky neapolskej 
ságy Eleny Ferrante. Sfilmovaných bolo aj 
viac ako 20 románov obľúbenej americkej 
spisovateľky romantických príbehov Da-
nielly Steelovej, Púštny kvet od Waris Dirie 
o  žene, ktorá sa útekom ako 13-ročná zo 
somálskej púšte pred sobášom so starým 
mužom prepracovala do sveta hviezd me-
dzinárodného modelingu a stala sa zástan-
kyňou ľudských práv.

Investície v knižnici
V marci a v  júni sa na oddelení pre do-

spelých používateľov uskutočnili ďalšie 
etapy čiastočnej výmeny opotrebovaných 
a  hlavne z  bezpečnostných dôvodov ne-
vyhovujúcich knižničných regálov. Výro-
ba a  montáž boli financované z  rozpočtu 
Mestského kultúrneho strediska a  z  verej-
ných zdrojov získaných v  rámci grantovej 
činnosti FPU. V roku 2021 boli z verejných 
zdrojov poskytnutých Fondom na pod-
poru umenia podporené 2 projekty:  Pek-
ná knižnica je tým pravým miestom pre 
krásne príbehy v  celkovej  výške 2 560 eur 
s 20-percentným spolufinancovaním na vý-
robu jednostranných a  obojstranných po-
licových regálov na uloženie dokumentov 
knižničného fondu a  Kniha je záchranné 
koleso samoty v  celkovej výške 3 340 eur 
s 10-percentným spolufinancovaním na ak-
vizíciu knižničného fondu.

 Jana Schönová

Záujem Kežmarčanov o čítanie

Nové regály v knižnici boli najviditeľnejšou 
zmenou v roku 2021.

Mestská knižnica v Kežmarku dosiahla v minulom roku 48 684 
absenčných a prezenčných výpožičiek kníh a periodík, zaregis-
trovaných bolo 2 245 používateľov, z toho 830 do 15 rokov.
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V  priebehu mája sa spoločne so seniormi 
z  Maguráka predstavil na festivale v  bulhar-
skom mestečku Dupnitza. V  júni Maguráčik 
organizuje medzinárodný festival DFS Krojo-
vané bábiky a predstavuje sa na festivale EĽRO 
v Kežmarku. Poslednýkrát sa zapája do medzi-
národnej tanečnej dielne v Prahe a v Tatrách, 
kde sa počas desiatich rokov prezentovali 
členovia súboru Maguráčik a  ako lektor tam 
pôsobil aj vedúci Juraj Švedlár. V auguste vy-
cestoval za hranice Slovenska, tentokrát do 

poľských Sierakowic, na 8. Festival loveckej 
kultúry. Spoločne s  partnerským mestom 
Nowy Targ sa podieľal na príprave a realizácii 
projektu tradičných odevov spod Tatier s ná-
zvom Od Nového Targu po Kežmarok. Záver 
roka opäť patril Vianociam pod Tatrami.

Ďalšia, 37. sezóna opäť patrila k tým úspeš-
ným. Na okresnej i krajskej súťaži hudobného 
folklóru si Maguráčk odniesol palmu víťaz-
stva v kategórii ľudových hudieb, speváckych 
skupín a sólistov inštrumentalistov. Reprezen-

toval slovenský folklór v  českom Nymburku 
a Teplej pri Mariánskych Lázňach. Predstavil sa 
na Dňoch slovenskej kultúry v Krempachoch, 
vystupoval na EĽRO v Kežmarku a opäť sa za-
pojil do organizácie Festivalu krojovaných bá-
bik. Úspešnú sezónu ukončil výbornou repre-
zentáciou v podobe účinkovania vo vianočnej 
Kapurke a na benefičnom koncerte v RTVS.

V  novom kalendárnom roku pokračoval 
v  príprave projektu Rok v  tradíciách Tatier. 
V  tejto časti chcel predstaviť jarné zvyky zo 
Zamaguria, letné hry a  jesenné piesne a tan-
ce z  oblasti Horného Spiša. Na sústredení vo 
februári pripravil základy najnovšieho čísla 
pod názvom Dolu pod Magurom. S  tým-
to programovým číslom sa predstavil aj na 
okresnej a  krajskej súťaži vo Svite a  Raslavi-
ciach a po vynikajúcom výkone sa prebojoval 
do finále celoslovenskej prehliadky detských 
folklórnych súborov v Likavke. Tam opäť zabo-
joval, keď získal umiestnenie v Zlatom pásme 
a  cenu za interpretáciu ľudovej hudby. Je to 
jedno z  najlepších umiestnení súboru počas 
38-ročnej činnosti a najväčší úspech jeho ve-
dúcich, manželov Juraja a Anny Švedlárovcov 
a  vedúcej hudby Ivety Pavlíkovej. Vrcholom 
činnosti súboru boli aj vystúpenia v  rámci 
Festivalu krojovaných bábik v Kežmarku a Po-
prade, kde po prvýkrát predstavil súbor tento 
projekt. Ďalšia premiéra tohto programu na 
EĽRO priniesla úspech, na základe ktorého sa 
program zopakoval v  rámci kultúrneho leta 
aj v auguste na námestí v Kežmarku. Ukážky 
z projektu predstavil súbor úspešne i na me-
dzinárodnom festivale v Dubrovne v Bielorus-
ku a na ostatných vystúpeniach vo Vysokých 
Tatrách a okolí.

 Juraj Švedlár, foto: archív Maguráčika

Maguráčik o Kežmarku hovoril tancom i v zahraničí

Archívna fotografia pred vystúpením. 

Tridsiatu šiestu sezónu začína Maguráčik vystúpeniami v tat-
ranskom Grandhoteli v Starom Smokovci, predstavuje sa na 
fašiangovom stretnutí v Kežmarku a pripravuje sa na okres-
nú a krajskú súťaž detských folklórnych súborov v Kežmarku 
a Raslaviciach, kde sa predstavil pásmom „Košicek“. 

57. Literárny Kežmarok je venovaný 200. výročiu narodenia 
Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štú-
rovcom v Kežmarku.

Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kež-
marok a Slovenská národná knižnica, je venova-
ná žiakom základných škôl a študentom stred-
ných škôl v Slovenskej republike a slovenským 
žiakom a  študentom základných a  stredných 
škôl v zahraničí.

Porotcovia majú každoročne neľahkú úlohu 
vybrať z  niekoľko desiatok prác. Aké číslo pri-
hlásených do súťaže bude tento rok, je zatiaľ 
otázne. V roku 2021 bolo do súťaže prihlásených 

508 prác od 230 autorov z  celého Slovenska. 
Uzávierka je stanovená na 30. júna 2022. Svoje 
poetické a prozaické výtvory môžu mladí autori 
posielať v kategóriách: 2. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. 
ročník ZŠ a prima – kvarta osemročných gym-
názií a stredné školy a kvinta – oktáva osemroč-
ných gymnázií. „Priebežne sa práce evidujú, 
registrujú, po uzávierke prihlasovania sa celé 
balíky prác elektronicky posielajú porotcom. Tí 
ich hodnotia individuálne, potom sa spoločne 

jednotlivé poroty zhodnú na tom, ktoré práce 
ocenia. Keďže sa hodnotí anonymne, pošlú nám 
naspäť registračné čísla víťazných a ocenených 
autorov, my k ním pridelíme mená a potom ich, 
bez toho, aby sme im prezradili, aké miesta ob-
sadili, pozývame na slávnostné vyhodnotenie, 
ktoré sa koná na prelome septembra a októbra,“ 
vysvetlil Boris Švirloch z úseku kultúry Mestské-
ho úradu Kežmarok.

Novinkou minuloročného Literárneho Kež-
marku bolo spustenie webu www.literarnyk-
ezmarok.sk, ktorý obsahoval 48 poetických, 
37 prozaických prác, všetky víťazné a ocenené 
z  roku 2021 a  výber z  ocenených prác z  pred-
chádzajúcich ročníkov.

 Ondrej Miškovič

Zber prác Literárneho Kežmarku potrvá do 30. júna
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život v meste

PODUJATIA V MESTE

5. máj (štvrtok), 17.00 hod., Mestské kultúrne 
stredisko
Tanečný koncert ZUŠ Antona Cígera. 
Vstup voľný.

6. máj (piatok), 18.30 hod., Kežmarský hrad
Zlatý vek gitary. Vstupné: 8 €. Predaj líst-
kov na mieste.

9. máj (pondelok), 11.00 hod., Kežmarský 
hrad
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 
77. výročia víťazstva nad fašizmom

15. máj (nedeľa), 19.00 hod., Mestské kultúr-
ne stredisko
Na koho to slovo padne. Populárne diva-
delné predstavenie, v ktorom účinkujú Lu-
káš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, 
Róbert Jakab, Vladimír Kobielsky. Vstupen-
ky si zakúpite na www.predpredaj.sk.

20. máj (piatok), 19.00 hod., Drevený artiku-
lárny kostol
Otvárací koncert Kežmarskej hudobnej 
jari  – 45. ročník. Slovenský komorný or-
chester. Vstupné dobrovoľné.

22. máj (nedeľa), 18.00 hod., Drevený artiku-
lárny kostol
Jarek Nohavica  – koncert. Vstupné: 25 €. 
Vstupenky si zakúpite na www.ticketportal.
sk alebo www.maxiticket.sk

28. máj (sobota), 14.00 hod., Mesto Kežmarok
JOJka v meste. Bohatý športovo-kultúrny 
program v  rámci Európskeho mesta špor-
tu.
Vstup voľný.

28. apríl  – 9. máj, pondelok  – piatok: 9.00  – 
17.00 hod, sobota: 9.00 – 13.00 hod., Výstav-
ná sieň mesta Kežmarok
S vďakou našim mamám. Súťažný projekt 
Spojenej školy v  Kežmarku pripravený pri 
príležitosti Dňa matiek. Vstup voľný.

KINO ISKRA

Premietanie podľa aktuálnej filmovej po-
nuky: pondelok  – filmový klub, streda  – 
piatok o  19.00, sobota a  nedeľa o  17.00 
a  o  19.00 hod. Viac informácií na www.ki-
noiskra.sk.

6. máj (piatok) 18.30 hod., Kino Iskra
Dámsky večer s  Emmou Tekelyovou. Pri 
príležitosti Dňa matiek. Vstupné: 6 €

MESTSKÁ KNIŽNICA

Knižnično-informačné služby pre verejnosť 
(prezenčné, absenčné, medziknižničné)
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 9.00  – 
12.00 hod., 12.45 – 17.00 hod.

4., 11., 18. a 25. máj, Mestská knižnica
Hýb sa v knižnici. Joga a relaxačné cvičenia 
pre všetkých. Vstup voľný.

4. a  5. máj (streda), 9.00, 9.30 hod., Mestská 
knižnica
Čarovné slovíčka. Kultúrno-výchovné pod-
ujatie pre deti MŠ a ZŠ

10. máj (utorok), 9.30 hod., Mestská knižnica
Ja a pánko Hnev. Kultúrno-výchovné pod-
ujatie pre deti MŠ a ZŠ

24. máj (utorok), 14.30 hod., Mestská knižnica
Tvorivé písanie. Pre deti a  mládež. Pravi-
delné stretnutie s  pedagogičkou Zuzanou 
Pankuch.
Vstup voľný.

27. máj (piatok), 19.00 hod., Mestská knižnica
Literárny večer s Júliou Čurillovou a Joze-
fom Brunclíkom, porotcami 57. ročníka 
autorskej súťaže žiakov Literárny Kežma-
rok. Rozprávanie o písaní, čítaní a projekte 
Literárny Kežmarok. Hudobný hosť. Vstup 
voľný.

VÝSTAVNÁ SIEŇ

12. máj – 4. jún, Výstavná sieň mesta Kežma-
rok
Maturitné práce Školy umeleckého prie-
myslu

12. máj – 13. máj, Výstavná sieň mesta Kež-
marok
Obhajoba praktickej časti maturitnej 
skúšky. Vstup voľný.

EURÓPSKE MESTO ŠPORTU

2. máj – Rozhýbme materské školy – špor-
tové tréningy pre najmenších Kežmarča-
nov
3. máj – Zaskáčme si – jumping pre verej-
nosť
4. máj – Hýb sa v meste – jarná očista
6. máj – Nordic walking – chodenie s pa-
licami
7. máj  – Bedminton v  meste  – tréning 
s  trénerom bedmintonu pre rodiny, mlá-
dež, amatérov i seniorov
9. máj – Rozhýbme materské školy – špor-
tové tréningy pre najmenších Kežmarča-
nov
11. máj – Hýb sa v meste – jarná očista
14. máj – Futbalové dni pre deti a mládež
14. máj – Futbalové penalty – turnaj v pe-
naltách pre dospelých
16. máj  – Rozhýbme materské školy  – 
športové tréningy pre najmenších Kežmar-
čanov
17. máj – Zašportujme si – pohybová prí-
prava a  tréning netradičného športu pre 
klientov
s nepriaznivým zdravotným stavom v Cen-
tre sociálnych služieb Kežmarok
18. máj – Hýb sa v meste – jarná očista
21. máj  – Detské cyklistické preteky VÝ-
CHOD MTB
23. máj  – Rozhýbme materské školy  – 
športové tréningy pre najmenších Kežmar-
čanov

CIRKEV

26. máj (štvrtok) – Nanebovstúpenie Pána
 Zmena programu vyhradená!

Program v meste Kežmarok na máj

28. apríl – 9. máj – S vďakou našim ma-
mám (súťažný projekt Spojenej školy) – 
pri príležitosti Dňa matiek
12. máj – 4. jún – Maturitné práce Školy 
umeleckého priemyslu 
8. jún – 28. jún – Základná umelecká 
škola A. Cígera 
7. júl – 30. júl – Výstava pri príležitosti 
festivalu EĽRO
4. august – 31. august – Szabina Góré – 
Návrat ku koreňom
9. september – 30. september – Výstava 

obvodnej poľovníckej komory pri prí-
ležitosti Poľovníckych dní
5. október – 31. október – Lego výstava
7. november – 29. november – Klub kež-
marských výtvarníkov
5. december – 7. január 2023 – Vianoce 
pod Tatrami – výstava prác detí mater-
ských a žiakov základných a umeleckých 
škôl mesta Kežmarok s vianočnou tema-
tikou 
 
 Zmena programu vyhradená!

Výstavná sieň v tomto roku ponúkne 
ešte deväť výstav
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S nápadom vrátiť knihy do života prišiel 
vydavateľ a autor publikácií o Kežmarku Ja-
roslav JADRO Šleboda. „Spýtal som sa Nory, 
či môžem znova vydať jej knihy. Ona bola 
nadšená a neverila, že sa dožije toho, aby sa 
jej knihy opäť dostali na svetlo. Nedajú sa 
totiž zohnať už ani v antikvariátoch,“ pove-
dal Šleboda. Po takmer päťdesiatich rokoch 
tak ožijú príbehy hlavného hrdinu, kežmar-
ského mešťana, notára a  neskôr richtára 
Jakuba Kraya v  období protihabsburského 
povstania odohrávajúceho sa v meste Kež-
marok na začiatku 18. storočia. Autorka 
opisuje aj situácie v meste počas moru v ro-
koch 1710 - 1711. „O  prvom diele môžem 
povedať, že má najmenej 95 percent reali-

ty. Keby som odvážila materiály, z  ktorých 
som vychádzala – odborné knihy, archívny 
materiál, fotokópie hlavne v reči maďarskej, 
latinskej, nemeckej, poľskej a  veľmi málo 
slovenskej, tak by to bolo možno 25 kilogra-
mov. Druhý diel má rovnaké percento reali-
ty,“ povedala Nora Baráthová, ktorú reedícia 
kníh nadchla. Autorka v nich doplnila aj pa-
sáže, ktoré nemohla v dobe socializmu uve-
rejniť. „Bez môjho vedomia vyhodili vety, 
kde sa spomínalo niečo náboženské,“ priblí-
žila vtedajšie praktiky spisovateľka. Historic-
ké romány Nory Baráthovej po takmer pol-
storočí dostanú moderný dizajn a čitateľom 
budú k dispozícii začiatkom júna.

 Veronika Michalčíková

osobnosti

Jeho otec Juraj sa zúčastnil ako česko-slo-
venský legionár na zahraničnom odboji v Rusku 
pod vedením generála Milana Rastislava Štefá-
nika. Mama Katarína bola výbornou kuchárkou, 
čo uplatňovala pri práci na veľkostatku. Otec 
ľudovú školu navštevoval v  Komárne, v  štúdiu 
pokračoval na Československom štátnom reál-
nom gymnáziu v  Nových Zámkoch. Ako mladý 
študent bol cvičencom Sokola a  členom Zväzu 
junákov  – skautov Republiky československej. 
Ďalším pôsobiskom jeho otca sa stalo Humen-
né, kde bol v roku 1939 vymenovaný za správcu 
okresnej nemocnice. Náš otec ukončil gymna-
ziálne štúdiá roku 1941 maturitnou skúškou na 
Slovenskom reálnom gymnáziu v Michalovciach. 
Roku 1941 nastúpil do svojho prvého zamestna-
nia na Daňovú správu v Bardejove, po oslobode-
ní zriaďoval daňové správy v  niekoľkých okoli-
tých mestách.

V  rokoch 1941  – 1945 pôsobil v  odboji ako 
vedúci ilegálnej bunky Zväzu slovenského zjed-
notenia pre okres Bardejov, kvôli tejto činnosti 
bol pod žandárskym dozorom. Roku 1949 sa 
oženil s  učiteľkou Margitou Siskovou, rodáčkou 
zo Spišskej Belej. V rokoch 1950 až 1954 pracoval 
ako finančný plánovač na Okresnom národnom 
výbore (ONV) v Bardejove. Po presťahovaní sa do 
Kežmarku zastával od 1. júna 1954 funkciu ve-

dúceho dopravy a  priemyslu na tunajšom ONV. 
Neskôr ako okresný plánovač pri ONV pôsobil do 
30. júna 1960, keď bol zákonom ONV v Kežmarku 
zrušený. 1. júla 1960 nastúpil do funkcie vedúce-
ho finančného odboru Mestského národného vý-
boru (MsNV) v Kežmarku a v tejto funkcii zotrval 
až do svojho odchodu do predčasného dôchod-
ku zo zdravotných dôvodov roku 1979. Počas 
svojho tunajšieho pôsobenia začas vykonával aj 
funkciu tajomníka MsNV. V  dôchodkovom veku 
naposledy pracoval do roku 1982 v  Kultúrnom 
a  osvetovom stredisku, kde prostredníctvom 
mestského rozhlasu uverejňoval pravidelné za-
ujímavé rozhovory s  významnými osobnosťami 
mesta. Pri príležitosti jeho šesťdesiatych narode-
ním dostal vyznamenanie Vzorný pracovník ná-
rodných výborov, čo bolo výsledkom jeho snahy 
ochotne pomáhať a zapojovať sa do nových pre-
mien mesta Kežmarok a jeho života.

Bol členom organizačného výboru, ktorý 
roku 1965 založil Literárny Kežmarok a ako veľký 
milovník kultúry aktívne pomáhal spoluorgani-
zovať jeho početné ročníky. Láska k  divadlu ho 
priviedla medzi kežmarských ochotníkov, kde 
na miestnom javisku odohral mnohé divadel-
né predstavenia. Jeho veselá a  vtipná povaha 
ho predurčovala na komediálne úlohy, ktorých 
sa rád zhosťoval. Ako zakladajúci člen a  neskôr 

predseda Zboru pre občianske záležitosti mes-
ta Kežmarok dlhé roky vykonával svadobné 
obrady. Pracoval aj v  komisii pre spoluprácu 
s  partnerským českým mestom Lanškroun. Pô-
sobil tiež ako člen tunajšieho dobrovoľníckeho 
hasičského zboru a bol aj členom KSS. Pre svoju 
dobrosrdečnosť, vtipnosť a nezištnosť bol vyhľa-
dávaným priateľom a spoločníkom pre mnohých 
Kežmarčanov. Ťažká choroba ho na jar roku 1983 
doviedla do Odborného liečebného ústavu res-
piračných chorôb v  Novom Smokovci, kde 5. 
júna 1983 naposledy vydýchol. Pochovaný je na 
historickom cintoríne v  Kežmarku vedľa svojej 
manželky, ktorá zomrela v roku 2018.

Náš otec bol všestranne vzdelaný a  veľmi 
sčítaný, mal veľmi rád knihy s historickou tema-
tikou a  detektívky. Zo života a  štúdií v  regióne 
Komárna získal základné znalosti maďarského 
jazyka. Ako gymnazista si svoju jazykovú vyba-
venosť rozšíril zvládnutím štúdia nemeckého, 
francúzskeho a  hlavne latinského jazyka. Ako 
deťom nám vysvetľoval význam latinského nápi-
su na budove kežmarskej reduty. Obdivoval váž-
nu hudbu, hlavne organovú, rád riešil krížovky. 
Spolu s mamkou nás deti naučili veľa ľudových 
piesní a  kolied a  nezabúdali ani na pravidelné 
nedeľné pešie výlety s  deťmi na kežmarský Je-
ruzalemberg alebo až k bývalej hájovni – tanculi 
a tiež na guláš partie do doliny Malého jarečka. 
Svoje deti cieľavedomou, ale nenásilnou formou 
viedol s  manželkou k  nadobudnutiu vedomos-
tí, čím všetkých päť detí získalo vysokoškolské 
vzdelanie. Potomkovia Rudolfa Škáru s  vďač-
nosťou a úctou spomínajú na túto snahu a obe-
tavosť. Synovia Stanislav a  Vladimír s  rodinami 
žijú dodnes v Kežmarku, dcéra Danka s rodinou 
v  Prahe a  dcéry Nataša a  Ľudmila s  rodinami 
v Modre.

 Stanislav Škára

Zo spomienok detí k otcovým 
nedožitým 100. narodeninám

Náš otec sa ako najstarší z troch bratov narodil 9. mája 1922 
v Častkovciach, okres Nové Mesto nad Váhom. 

Po päťdesiatich rokoch ožijú príbehy Jakuba Kraya
Knihy kežmarskej historičky Nory Baráthovej sa po reedícii dostanú opäť k čita-

teľom. Tí sa môžu tešiť na známe romány, ktorými sa autorka preslávila – Muž, ktorý 
kráčal za smrťou a jeho voľné pokračovanie Aj zradcom sa odpúšťa.
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Vznik kežmarského klubu
Vorwärts vznikol počas  roka 1921 za účelom 

pestovania rôznych športov: futbalu, atletiky, há-
dzanej či  zimných športov. Prirodzenou súčasťou 
spoločenského života bolo organizovanie ochot-
níckych divadiel, koncertov. V  apríli 1923 vstúpil 
spolok do Nemeckej futbalovej oblasti východ, 
kde hralo  osem iných družstiev. Zásluhou histo-
rických prameňov sa zachovali zaujímavé správy, 
popisujúce výsledky klubu i  dobovú kežmarskú 
atmosféru.

Atmosféra na podujatiach,
aká nebola v celej republike
Vtedajšie zápasy sa často odohrávali za búrli-

vej, napätej atmosféry. Napokon, posúďte sami.
V máji 1923 Vorwärts podľahol tunajšiemu ŠK 

1:5. O tretí presný zásah sa po strele z dvadsiatich 
metrov postaral Mrozek. Škvrnou duelu boli ne-
miestne pokriky z  hľadiska a  výbeh fanúšika na 
hraciu plochu, ktorý sa snažil medzi hráčmi vyvolať 
roztržku. Zásluhou futbalistov i rozhodcu Kohna sa 
mu to nepodarilo. Októbrový domáci duel proti 
Matejovciam sa skončil prehrou 1:4. Jediný gól 
vsietil Jóska, avšak najväčšiu „zásluhu“ na porážke 
mal brankár, ktorý „sa dopustil neodpustiteľných 
chýb“. O nič lepšie to nebolo ani o pár dní neskôr, 
keď Vorwärts v  Krompachoch utŕžil debakel 0:7. 
Dobová tlač sa okrem kritiky hráčov pustila do 
vedenia súťaže, ktoré nezabezpečilo rozhodcu, ale 
iba „akéhosi náhradníka, žiaľ, veľmi slabého“.

Rozhodcovský problém sa zopakoval v októbri 
1926 v súboji kežmarských tímov Rapid a Vorwärts. 
Delegovaný arbiter sa nedostavil, preto ho zastú-
pil športový redaktor Klimpel z  denníka Prager 
Tagblatt, sám bývalý aktívny hráč, ktorý sa náhod-
ne objavil v  meste. Odviedol výborný výkon, stal 
sa však svedkom nevyberaného správania hráčov 
Krischa a  Sterbaka, ktorí sa častovali najhrubšími 
nadávkami. Ako uviedol Klimpl, „takéto konanie 
ešte nemal možnosť vidieť v  celej republike“. Vo 
svetle týchto udalostí bol výsledok druhoradý. Ra-
pid zvíťazil 10:1, ale vďaka „vlastencu“ sa postaral 
o všetkých jedenásť gólov.

Priateľský zápas proti KAC v  septembri 1929 
sa skončil ešte väčším fiaskom. Časť fanúšikov 
vnímala duel ako triedny boj komunistov voči bur-
žoáznym hráčom KAC. Po tom, čo Huzsik udrel do 
brucha Treybala a  privodil mu aj iné zranenia, sa 
na ihrisku strhala veľká bitka. Organizátori situá-
ciu upokojili a  zápas sa dohral. KAC po výhre 3:2 
okamžite prerušil s Vorwärtsom všetky styky. Aby 
toho nebolo málo, na piatich hráčov súpera podal 
trestné oznámenie. Škandalózne sa uskutočnilo 

stretnutie rovnakých súperov v apríli 1933, dokon-
ca sa ani nedohralo. V 30. minúte fauloval trénera 
Maslonku hráč KAC Mrozek, a  ten ostal ležať na 
zemi. Na ihrisko s  indiánskym revom prenikli di-
váci a začala sa rozsiahla bitka. Terčom útokov bol 
Mrozek, ktorého zbili do krvi, čo-to schytali i jeho 
spoluhráči.

Súboj so Spišskou Novou Vsou v  máji 1932 
síce skončil remízou 2:2, avšak v  zlom svetle sa 
ukázal žilinský rozhodca Kiss. Predviedol niekoľko 
sporných rozhodnutí, vrcholom bolo, že po faule 
hosťujúceho hráča ostal na ihrisku ležať so zlome-
nou nohou Kežmarčan Prandl. Hru prerušil až po 
upozornení kričiaceho publika. Ďalej správa ho-
vorí, že „je nutné poďakovať hráčom za prejavenú 
rozvahu, že rozhodca prišiel ku vlaku zdravý. Je to 
preňho poučenie, aby sem sám už nikdy neprišiel.“ 
Prípravný duel v  lete 1932 síce domáci Vorwärts 
vyhral, ale opäť sa skloňovalo počínanie arbitra: 
„Ohľadom rozhodcu, pískal pán Hlavay z Popradu, 
len toľko. Správne rozhodnutie možno odpískať 
iba vtedy, ak rozhodca beží za loptou, a  nie keď 
vyhodnocuje situácie zo vzdialenosti 40 – 50 met-
rov.“

Čo priniesol mestu Vorwärts?
Aby sme Vorwärts nevykreslili iba v  čiernom 

svetle, jeho zásluhou sa v  Kežmarku predsta-
vili rôzne futbalové kluby, napr. Olympia Brno, 
Nemzeti Budapešť, Attila Miškovec, DSK Těšín, SK 
Vítkovice, ČSK Košice či ŠK Slovan Rimavská Sobo-
ta. Členovia spolku získali zo športového hľadiska 
niekoľko krásnych výsledkov a úspechov.

V  závere si predstavme najkrajší a  najcennej-
ší exponát tohto klubu  – tablo s  rozmermi 109 x 
81 cm, na ktorom nájdeme 26 čiernobielych fo-
tografií, vyhotovených tunajším ateliérom Paul 

Csaplovics. Horná časť patrí funkcionárom, zľava 
sú kontrolór Gustav Maschlonka, správca skladu 
Mihael Zapotoczky, pokladník Mihael Sterbak, 
sekretár Georg Krajnyák, zakladajúci predseda 
Theodor Tesarch, technický vedúci Paul Krajnyák, 
tajomník Ferdinand Stieglicz, kolportér Mihael 
Krajnyák a kontrolór Bertalan Pirhácz. Pod nimi je 
na maľovanom podklade z dubových listov, červe-
nej hviezdy a rokov 1921 – 1928 umiestnená fot-
ka vtedajšieho predsedu Paula Lukasa. Nasledujú 
skupinové snímky mládežníckeho i  dospelého 
futbalového tímu. Originálne pomenovanie spol-
ku dopĺňa nemecké heslo: „Sila v jednote, jednota 
v kolektíve.“ Spodnú polovicu tabla tvoria portréty 
jednotlivých futbalistov v oficiálnych dresoch, pri-
pomínajúcich skôr väzenský odev. Hráčsky káder 
tvorili brankár Josef Slovik, kapitán Tibor Kerecz-
mann, hráči Josef Černák, Adalbert Goretzky, Adal-
bert Eliás, Desider Sonntag, Josef Benyák, Theodor 
Paschko, Karl Krisch, Adalbert Huzsik a  Michael 
Sterbak, tiež náhradníci Paul Huszak a  Josef Ku-
bovcsik. Pod futbalistami sa nachádza skupinová 
fotka ženského hádzanárskeho družstva. Vorwärts 
nútene ukončil činnosť v decembri 1938.

 Autor: Vladimír Julián Ševc
 Múzeum v Kežmarku

tajomstvá hradných depozitárov

Príbehy a tablo ASV Vorwärts

V Kežmarku kedysi existovalo viacero športových klubov. Najznámejšie sú napr. ŠK Kež-
marok, ŠK Liga, KAC Kežmarok, Federovaná robotnícka telovýchovná jednota alebo židov-
ský Hagibor. K ďalším patril Arbeiter Sportverein (ASV) Vorwärts, po slovensky Robotnícky 
športový spolok Vpred. Na rozdiel od iných športových združení sa v  zbierkovom fonde 
Múzea v Kežmarku nachádza celkom bohatý fotografický materiál práve tohto klubu.

Tablo ASC Vorwärts.

1. máj – Od 1. mája 1532 do januára 1533 zaú-
točili Kežmarčania 38× na Levoču. V roku 2001 nás 
v tento deň v Kežmarku opustil Ladislav Kubzdel. 
Ukončil učiteľský ústav v  Spišskej Kapitule. Učil 
v Liptove a v  Jurgove. Od roku 1934 bol členom 
Matice slovenskej.

13. máj – V roku 1881 sa narodil Fridrich Lam. 
Jeho prvé básne sa objavovali v  novinách a  ča-
sopisoch. Oslavoval v  nich svoju domovinu, ale 
presvedčivo stvárnil aj osobné reflexie a náladové 
žánre. Mnohé básne potešia vtipnými epizódami.

28. máj – V roku 1904 sa narodil Anton Prída-
vok v budove starej železničnej, dnes nákladnej 
stanice, kde býval jeho otec železničný strážnik. 
Po odchode do povstaleckej Banskej Bystrice 
bol suspendovaný z funkcie riaditeľa, od januára 
1945 väznený a  týraný gestapom, posledné tri 
mesiace života strávil v  nemocnici v  Ružomber-
ku. Pochovaný je v Košiciach. Písal poéziu, prózu, 
drámu.

 Ondrej Miškovič
 Zdroj: monografie osobností mesta

Z historického kalendára mesta
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Mesto Kežmarok v apríli zriadilo funkciu informátora 
pre občanov z Ukrajiny. Stal sa ním Vladimír Filipov-
ský z ukrajinského Charkova.

Na Hlavnom námestí 1 v priestoroch radnice 
v kancelárii prvého kontaktu od apríla nájdu po-
moc občania vojnou skúšanej Ukrajiny. Funkcie 
sa zhostil Vladimír Filipovský, ktorého môže-
te kontaktovať osobne počas pracovnej doby 
mestského úradu, telefonicky na 0911 025 238 
alebo mailom na ukrajina@kezmarok.sk. „Volám sa 
Vladimír a mám 54 rokov. V mojom rodnom meste 
na Ukrajine v  Charkove býva 1,5 milióna ľudí,“ začína 
rozprávanie ukrajinský informátor a pokračuje: „V Kežmarku 
je pokoj a cítim sa tu veľmi dobre. Bývam s rodinou vo Veľkej Lom-
nici, moja manželka je gynekologička v kežmarskej nemocnici, syn 
navštevuje Základnú školu Dr. Daniela Fischera a moja dcéra štu-
duje v  Berlíne. Očakávam príchod Ukrajincov a  kolegovia ma tu 
veľmi dobre prijali,“ povedal Vladimír.

 Ondrej Miškovič, foto: Ondrej Miškovič

Місто Кежмарок в квітні створило посаду інформатора 
для жителів України. Ним став Володимир Філіповський 

з українського міста Харків. На Главному наместі 1, 
в  міській раді, в  канцелярії отримають допомогу 
жителі, війною випробованою України. З даною 
функцією погодився Володимир Філіповський, 
до якого можете звертатися особисто на протязі 
робочого дня за телефоном 0911025238, або на 

електронну адресу ukrajina@kežmarok.sk ”Звати 
мене Володимир, мені 54 роки, в  моєму рідному 

місті в  Уклаїні, в  Харкові проживає 1,5 млн. людей ” 
починає розмову український інформатор і продовжує 

“В  Кежмарку є спокійно, почуваюся тут дуже добре. 
Проживаю разом з сім’єю у Велькій Ломніці, моя дружина-лікар 
гінеколог в Кежмарській лікарні, син навчається в загальноосвітній 
школі Доктора Даніела Фішера, а  дочка навчається в  Берліні. 
Я  в  очікуванні приїзду українців, а  колеги мене тут дуже добре 
прийняли ” сказав Володимир.

 Ондрей Мішковіч, фото: Ондрей Мішковіч

Informácie pre utečencov 
z Ukrajiny už aj na radnici

Інформація для біженців з 
України вже на Міській раді

Zamestnať sa v  okrese Kežma-
rok je čoraz viac ťažšie, riešením je 
získavanie ďalších zručností a  náv-
števa kurzov. Medzi špecifické fak-
tory, ktoré ovplyvňujú túto dlhodo-
bo vysokú nezamestnanosť, patrí 
okrem iného najmä nízka kvalifiká-
cia pracovnej sily, odchod mladej 
kvalifikovanej sily, ako aj  sčasti ne-
vyhovujúca štruktúra regionálneho 
školstva.

Nestrať prácu – vzdelávaj sa
Ústredie práce, sociálnych vecí 

a  rodiny spustilo národný projekt 
s názvom Nestrať prácu – vzdelávaj 
sa. Cieľom je podpora zamestna-
nosti prostredníctvom cieleného 
vzdelávania. Pre koho je teda pro-
jekt určený? Do projektu môže byť 
zaradený žiadateľ evidovaný ako zá-
ujemca o zamestnanie (ZoZ). Je ur-
čený pre záujemcov o zamestnanie 
(ZoZ), ktorí sú evidovaní na úrade 
práce. Nezohľadňuje sa ich ďalší sta-
tus, či sú v čase záujmu o zaradenie 
do projektu zamestnaní, alebo či 
sú to osoby samostatne zárobkovo 
činné, alebo či sú to občania na ma-

terskej a rodičovskej dovolenke, prí-
padne dobrovoľne nezamestnaní.

Je nutné zdôrazniť, že kurzy sú 
určené pre záujemcov o  zamest-
nanie (ZoZ) s  trvalým pobytom na 
území SR. Stačí, ak takýto záujemca 
o vzdelávanie príde na ktorýkoľvek 
úrad práce a podá si žiadosť o zara-
denie do evidencie ako ZoZ.

Predpokladom a  jednou z  pod-
mienok získania príspevku na vzde-
lávací kurz je, že vzdelávanie, ktoré 
záujemca požaduje, bude realizo-
vané na území SR a bude zamerané 

na získanie zručností buď v oblasti 
nedostatkových profesií, alebo 
v  oblasti digitalizácie a  automati-
zácie, či v  oblasti zeleného hospo-
dárstva. Takisto sa musí prihliadať 
na potreby trhu práce a  možnosti 
flexibilného uplatnenie záujemcu 
na trhu práce.

Každý záujemca, ktorý má záu-
jem o vzdelávanie v rámci projektu 
Nestrať prácu – vzdelávaj sa, si z ve-
rejne dostupných zdrojov vyberie 
konkrétne vzdelávanie a  zvolí si 
poskytovateľa vzdelávania, ktorý 

ho zrealizuje. Následne záujemca 
písomne požiada príslušný úrad 
práce o  schválenie požadovaného 
vzdelávania (formulár žiadosti je 
k dispozícii na webových stránkach 
ÚPSVaR). Dôležité je upozorniť, že 
nie je možné podávať viac žiadostí 
o viac druhov vzdelávania súčasne. 
Žiadosť má dve časti. Prvú časť vy-
pĺňa záujemca a druhú časť vypĺňa 
a  potvrdzuje vybraný poskytovateľ 
vzdelávania.

Žiadateľ o príspevok musí takis-
to deklarovať, že požadované vzde-
lávania zohľadňuje jeho potreby na 
zvýšenie predpokladov pre lepšie 
uplatnenie sa na trhu práce a že sa 
nebude zúčastňovať na podobnom 
vzdelávaní v  rámci iného projektu. 
Neposlednou podmienkou je aj spl-
nenie všetkých odvodových povin-
ností záujemcu.

Po splnení všetkých podmienok 
môže úrad práce žiadosť o  príspe-
vok na vzdelávanie schváliť a  uza-
tvoriť so žiadateľom dohodu o  po-
skytnutí príspevku na vzdelávanie. 
Všetky bližšie informácie o  pod-
mienkach zaradenia do kurzu v rám-
ci projektu Nestrať prácu  – vzdelá-
vaj sa je možné získať na tel. čísle 
+421 944 385 213 alebo priamo na 
webovej stránke www.upsvr.gov.sk.

 
 Ondrej Miškovič,
 Antónia Semaňáková

Nestrať prácu - vzdelávaj sa
Síce sa na Slovensku celkovo znížila miera nezamestnanosti na 6,67 %, nezamestnanosť 

v okrese Kežmarok v marci 2022 stúpla na 17,35 % a je tretia najvyššia na Slovensku. Horšie 
na tom sú už len okresy Rimavská Sobota a Revúca.



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 23

šport

Adam Matalík
Futbal začal hrať 

v  rodnom Vrbove 
prakticky odkedy 
sa naučil chodiť, 
keďže býva 30 
metrov od ihris-
ka. Neskôr, keď 
mal päť rokov, si ho 
pod ochranné krídla do 
kežmarskej prípravky zobral tréner Dušan 
Tokarčík. „Mladým športovcom by som od-
poručil ísť si za svojím snom a ak sú o  tom 
presvedčení, nech sa nedajú odradiť ne-
úspechmi, ktoré sú taktiež dôležité pre špor-
tovca. Napríklad keď som bol ja malý, nikdy 
by som nepovedal, že ma budú trénovať 
najlepší tréneri Slovenska ako Marek Bažík, 
ktorý je súčasný hlavný tréner reprezentá-
cie do 16 rokov, Marek Fabuľa, Martin Pol-
jovka a  mnohí ďalší. Samozrejme, neprišlo 
to samé, pretieklo veľa potu a sĺz,“ povedal 
Adam Matalík.

Na Kežmarok či už v  mládeži alebo pri 
A-mužstve má len dobré spomienky. „V  se-
zóne 2020/2021, keď som sa vrátil do Kež-
marku, sme vyhrali ligu bez straty bodu 
a dokonca sa nám podarilo zo Slovenského 

pohára vyradiť druholigový Bardejov, čo by 
som označil za najväčšie úspechy môjho pô-
sobenia v  Kežmarku,“ zhrnul Matalík, podľa 
ktorého mladí potrebujú hrať čo najviac, 
a  preto si myslí, že výstavba, respektíve re-
konštrukcia multifunkčných ihrísk, ktoré sú 
verejnosti dostupné, by tomuto veľmi po-
mohli. „Môj momentálny a najdôležitejší cieľ 
je umiestniť sa s 1. MFK Kežmarok do 5. mies-
ta, keďže súťaže čaká veľká reorganizácia. To 
je to, kvôli čomu som tu,“ vysvetlil Adam.

Patrik Grega
S futbalom začal ako de-

saťročný v  Kežmarku 
pod vedením tréne-
ra Jaroslava Nová-
ka, prešiel všetký-
mi kategóriami po 
U15. Posledný pol-
rok strávil na hosťo-
vaní v  Spišskej Novej 
Vsi. V  doraste už pôsobil 
aj v  MFK Košice. Pri mužoch bol zatiaľ na 
striedačkách v Košiciach a Kežmarku. Grega 
odporúča mladým začínajúcim futbalistom, 
aby pracovali na sebe, lebo talent často 
nestačí, aby si nechali poradiť od trénerov 

a  najhlavnejšie, nech šport, ktorý vykonajú, 
robia s radosťou a s chuťou. „Zatiaľ môj naj-
väčší úspech v kežmarskom drese je určite 4. 
kolo v  Slovnaft Cupe a, samozrejme, aj po-
stup do IV. ligy. Rád by som svojmu rodnému 
mestu dopomohol k  vytúženej regionálnej 
lige, ktorú si Kežmarok so svojím zázemím 
určite zaslúži,“ povedal Grega. Patrik Grega 
by určite privítal viac športových akcií pre 
deti, keďže sa všetko začína mládežou a keď 
sa to podcení v tomto veku, už to potom ťaž-
ko dobehnúť.

Pavol Fejerčák ml.
S  futbalom začal pomerne neskoro, ke-

ďže skúšal viacero športov. Začal ho hrať za 
Kežmarok, keď mal 12 rokov. „Samozrejme, 
futbal som mal rád už od malička, keďže sme 
futbalová rodina,“ povedal o  sebe Fejerčák 
a o svojom pôsobení v našom meste dodal: 
„Medzi najväčší úspech v Kežmarku by som 
zaradil účinkovanie v  Slovenskom pohári, 
kde sme sa ako piatoligisti prebojovali medzi 
32 najlepších mužstiev na Slovensku. Mojím 
najväčším sklamaním asi bolo naše pôsobe-
nie počas pandémie, počas ktorej sme boli 
dvakrát zabrzdení v postupe do vyšších líg.“

 Ondrej Miškovič, foto: archív hráčov

Kežmarok kolískou futbalových talentov

Tento ročník turnaja bol náhradou za mi-
nulý rok, keďže vo vianočnom termíne opat-
renia proti covidu neumožňovali turnaj uspo-
riadať. Riaditeľ turnaja Imrich Gašpar spolu 
s  hlavným rozhodcom Danielom Gašparovi-
čom otvorili podujatie, na ktorom sa zúčast-
nilo 66 hráčov. Na začiatku turnaja si všetci 
minútou ticha uctila pamiatku MUDr.  Jaro-
slava Novotného, ktorý nás náhle opustil 
koncom minulého roka. Dr. Novotný venoval 

stolnému tenisu celý svoj život. Bol dlhoroč-
ným predsedom Podtatranského stolnoteni-
sového zväzu, medzinárodným rozhodcom 
a trénerom. Mnohí Dr. Novotného tiež poznali 
ako poslanca Mestského zastupiteľstva v Kež-
marku alebo ako lekára. Organizoval stolno-
tenisové turnaje v  meste Kežmarok, ako bol 
aj tradičný Nočný turnaj Severky Kežmarok, 
ktorý už odteraz bude niesť jeho meno. Na 
turnaji sa zúčastnilo viacero kvalitných prvoli-

gových hráčov. Tí predvádzali vo vyraďovacej 
časti úžasné výkony, ktoré dvíhali divákov zo 
stoličiek.

Nadránom sme sa dozvedeli
mená najlepších
V hlavnej kategórii registrovaných hráčov 

v  dramatickom finále, ktoré sa hralo o  3.10 
ráno, Matej Harabin z Fortuny Kežmarok pre-
menil až ôsmy mečbal a  zdolal Dávida Gaš-
paroviča zo Starej Ľubovňe 3:2. Tretie miesto 
obsadil Matúš Dráb z  Čečehova. Ostaní Kež-
marčania Tomáš Gašparovič a  Tomáš Ištocy 
zo Severky Kežmarok skončili bránami šest-
násťfinále. Vo štvorhrách sa tešila z víťazstva 
dvojica Rastislav Tropp a  Matúš Dráb, ktorá 
vo finále zdolala Mateja Harabina a  Martina 
Milana. Tretie miesto obsadilo duo Frederika 
Pisarčíková a  Róbert Valuch ml. V  kategórií 
neregistrovaných hráčov zvíťazil Juraj Firta, 
druhý skončil Patrik Palenčík a  tretie miesto 
patrilo Vladimírovi Lukáčovi z  Kežmarku. 
Vďaka patrí organizačnému výboru turnaja 
a  mestu Kežmarok, ktoré poskytlo ceny pre 
víťazov. Tomáš Ištocy

Nočný stolnotenisový turnaj v Kežmarku

Spoločná fotografia účastníkov stolnotenisového turnaja v Kežmarku.

V piatok 22. apríla sa v telocvičniach ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku usku-
točnil jedinečný Nočný stolnotenisový turnaj Severky Kežmarok 2022, ktorý bol 
aj zároveň 1. ročníkom Memoriálu MUDr. Jaroslava Novotného. 
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Január
Prijatie titulu Európske mesto 

športu 2022 sa uskutočnilo 31. ja-
nuára na Hlavnom námestí za účas-
ti primátora mesta Jána Ferenčáka, 
ktorý prevzal oficiálnu vlajku mesta 
od komisárky ACES Europe Andrey 
Junger. Slávnostné otvorenie sa 
začalo behom štyroch športových 
nadšencov reprezentujúcich rôz-
ne vekové kategórie Kežmarča-
nov, ktorí niesli vlajku Európskeho 
mesta športu. Komisárka ACES 
Europe Andrea Junger ju na pódiu 
slávnostne odovzdala primátorovi 
Jánovi Ferenčákovi, ktorý násled-
ne zapálil športový oheň. Fakľu 
s ohňom si prevzal z rúk lukostrel-
ca Vladimíra Majerčáka, bývalého 
paralympionika a  predsedu kež-
marského lukostreleckého klubu, 
najväčšieho na Slovensku.

Február
Premietanie filmu Premena sa 

v  kežmarskom kine Iskra sa usku-
točnilo 2. februára a  bolo spojené 
s  diskusiou s  trénerom a  tvorcom 
snímky Matúšom Špirkom. V  kine 
bolo viac ako 100 divákov. V sobo-
ru 5. februára sa uskutočnil Podha-
liansky beh Jána Pavla II. Kežmarskí 
turisti a bežci sa zúčastnili na týchto 
lyžiarskych pretekoch, kde spropa-
govali oficiálnu vlajku Európskeho 
mesta športu a aj samotný Kežma-
rok. Deťom zase učarovalo 13. feb-
ruára podujatie Fašiangy na ľade. 
Toto verejné korčuľovanie bolo 
poňaté zábavnou formou s DJ-om 
a  hudbou, mnohými maskotmi zo 
známych rozprávok a rôznymi hra-
mi na ľade. Na tejto akcii bolo pri-
bližne 150 detí a ich rodičov.

Marec
Marec sme v meste začali aktivi-

tou s názvom Hýb sa v meste. Od 9. 
marca sa toto podujatie uskutočni-
lo päťkrát.  Každú stredu bola joga 
zdarma pre verejnosť. Na každej 
hodine sa zúčastnilo približne 20 
cvičeniek. Vo štvrtok 10. marca sa 
začala play off kežmarskej ama-
térskej hokejovej ligy, ktorá bola 

vyvrcholením hokejovej amatér-
skej súťaže, v ktorej dlhodobo bo-
jovalo päť tímov a  približne 100 
účastníkov každý štvrtok v  Aréne 
Kežmarok. V  sobotu 12. marca sa 
hokejové play off začalo i v 2. lige, 
MHK Kežmarok hral vo štvrťfinále 
proti HK Iskra Partizánske. Z  tej-
to série vyšli kežmarskí hokejisti 
víťazne a  čakala ich semifinálová 
séria s  Trebišovom. Kežmarčania 
nakoniec skončili na krásnom 4. 
miesto, na play-off chodilo pozerať 
a fandiť viac ako 500 divákov na zá-
pas. V nedeľu 13. marca sa uskutoč-
nilo podujatie Futbal v meste, ktoré 
predstavovalo štart jarnej časti 
futbalovej ligy. V  prvom zápase sa 
1. MFK Kežmarok stretol s FK Gerla-
chov. Kežmarskí futbalisti v tabuľke 
bojujú o postup do 3. ligy.

Propagácia Európskeho
mesta športu
Európske mesto športu sme 

spropagovali na športových podu-
jatiach a  na všetkých mestských 
športoviskách a ihriskách banermi. 
Boli vyrobené aj medaily s  tema-
tikou a  logom Európskeho mesta 
športu 2022.

Investície do kežmarského
športu
Jedným z  cieľov samosprávy 

je tento rok použiť finančné pro-
striedky, ktoré sú prerozdelené 
v  rôznych rozpočtových kapito-
lách, na podporu športových ak-
tivít v meste a na obnovu športo-
vísk. Týka sa to profesionálneho 
aj amatérskeho športu. V  januári 
sa začalo s  rekonštrukciou telo-
cvične v  Mestskej športovej hale 
Vlada Jančeka. Cieľom projektu 
je vytvoriť optimálne podmienky 
na organizáciu športových súťa-
ží na celoštátnej úrovni v  karate, 
stolnom tenise, športovom tanci 
či lukostreľbe. Celkový rozpočet je 
vo výške takmer 351 000 €, z čoho 
schválená dotácia tvorí sumu 
175 486,12 €. Samospráva tiež 
podala projekt na rekonštrukciu 
športového zázemia futbalového 
štadióna v  rozpočte 66 531,61 €, 
pričom spolufinancovanie mesta 
je 25 percent. V pláne je aj výstav-
ba nového detského ihriska, tarta-
novej dráhy a príprava podkladov 
na vybudovanie nového futbalo-
vého štadióna.

 Milan Glevaňák,
 foto: Milan Glevaňák

Európske mesto športu prináša viac podujatí

Futbalisti 1. MFK Kežmarok na otvorení jarnej časti 13. marca.

V piatok 22. apríla sa uskutočnila súťaž v hokejových nájazdoch. Na 
tejto akcii sa zúčastnilo 26 súťažiacich. Celkové poradie strelcov bolo 
nasledovné: 1. Patrik Sivaninec Gancarčík, 2.  Milan Glevaňák, 3. To-
máš Jankura.

V sobotu 23. apríla sa uskutočnila tanečná súťaž organizovaná TC 
Tempo Kežmarok. Na podujatí sa predstavilo 96 detí.

Prvé tri mesiace kalendárneho roka sa v Kežmarku uskutočnili viaceré špor-
tové akcie pre deti, mládež, rodiny s deťmi, dospelých i pre športové kluby.

mesto športu
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Po dlhej dobe spôsobenej ochore-
ním covid-19 sa rozbehli školské špor-
tové súťaže. Ako prvé sa uskutočnilo 
okresné kolo v stolnom tenise žiakov 
a žiačok základných škôl okresu Kež-
marok. Konalo sa v telocvični strednej 
školy v Spišskej Starej Vsi a jeho orga-
nizátorom bolo CVČ Kežmarok.

Okresné kolo v  stolnom tenise zá-
kladných škôl trvalo dva dni. Prvý deň 
súťažili chlapci a  druhý deň dievčatá. 
Do  obidvoch kategórií sa prihlásilo po 
sedem družstiev zo základných škôl 
okresu Kežmarok. Najviac sa darilo 
dvom základným školám. ZŠ s MŠ Nižná 
brána Kežmarok získala dve druhé mies-
ta. Základná škola s  MŠ Slovenská Ves 
v kategórii chlapcov získala tretie miesto 
a v kategórii dievčat prvé miesto, čím sa 
títo súťažiaci kvalifikovali do krajského 
kola.

V  kategórii chlapcov boli výsledky 
dosť vyrovnané. Najlepší hráč z  Nižnej 
brány Kežmarok Filip Cirák nestačil sám 
na vyrovnané družstvo Toporca. V  ka-
tegórii dievčat dominovali hráčky zo Slo-
venskej Vsi, ktoré počas celých majstrov-
stiev neprehrali ani jeden zápas. Medzi 
dievčatami vynikala Melánia Stolarčíko-
vá, 4. hráčka slovenského stolnoteniso-
vého rebríčka mladších žiačok.
Poradie v kategórii žiakov:
1. ZŠ Toporec
2. ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok
3. ZŠ s MŠ Slovenská Ves
Kategória dievčat:
1. ZŠ s MŠ Slovenská Ves
2. ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok
3. ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce

Najlepšie družstvá budú okres Kež-
marok reprezentovať v  krajskom kole, 
ktoré by sa malo opäť odohrať v Spišskej 
Starej Vsi. Prajeme im veľa úspechov.

 Peter Hanigovský,
 foto: Peter Hanigovský

Kežmarok a  Slovenská 
Ves medzi najlepšími

Získali sme pre naše mesto päť cenných umiest-
není. Tri prvé miesta, jedno druhé a  jedno tretie 
miesto. Jaroslav Božoň získal prvé miesto v kategó-
rii agility osemročných chlapcov, René Novák prvé 

miesto v  agility deväťročných chlapcov, Nina Bo-
žoňova prvé miesto v agility desaťročných dievčat 
a tretie miesto v kumite 10- až 11-ročných dievčat 
do 35kg, Filip Dlhý druhé miesto v kumite 10- až 
11-ročných chlapcov do 35kg. Jarko, Ninka a René 
v  kategórii agility predviedli sústredený výkon, 
ktorý sa pretavil v jednoznačne najlepší čas, a tým 

aj výsledok. Milo nás to prekvapilo. Koncentrovaný 
výkon predviedli aj Filip a Ninka v kumite, za čo im 
patrí naša pochvala. Som veľmi rád, že sme ukázali 
aj po dvojročnej súťažnej odmlke, že stále patrime 

k  najlepším klubom Slovenska. Ako klub sme sa 
umiestnili na 12. mieste. Naša neúnavná práca aj 
v covidovom obmedzenom režime mala zaslúžený 
úspech. Verím, že náš klub bude naďalej úspešne 
reprezentovať naše mesto, vychovávať čo najlep-
ších karatistov a športovcov.

 Jaroslav Božoň, foto: Jaroslav Božoň

Úspešná kežmarská reprezentácia.

Kežmarskí karatisti päťkrát 
na stupňoch víťazov

Kežmarok poskytuje v okolí množstvo tu-
ristických chodníkov. Náročné túry ponúkajú 
priestor na oddych a  načerpanie nových síl 
pre každého bez rozdielu veku. „V  každom 
športovom odvetví v Kežmarku vidno, že sa 
oblasť športu posúva dopredu. Máme v mes-
te vynikajúcich trénerov, ktorí tvoria tento 
progres vo svojom športe. Za to im patrí veľ-
ká vďaka,“ zhodnotil aktuálnu situáciu Martin 
Trajčík.

Po prvom jarnom výstupe sú na pláne aj 
stanovačky v  kempoch i  turistické túry na 
chaty s  cieľom, aby mládež spoznala svoje 
okolie a  Tatry. „Poznám desiatky detí, ktoré 
prešli pomedzi moje ruky za posledných 14 
rokov a  dovolím si tvrdiť, že deti športovať 
chcú. Svedčia o tom plné ihriská, CVČ, špor-
tové kluby a občianske združenia. Dôležité je, 

aké podmienky mládeži vytvoríme a  akých 
učiteľov alebo trénerov podporíme, aby 
správne motivovali mládež a vytvárali u nich 
športové návyky na celý život,“ povedal Traj-
čík a dodal, že počas leta plánuje aj letný tá-
bor od 11. do 15. júla, na ktorom budú opäť 
aktívne spoznávať svoje okolie a tiež turistic-
ké chodníky v blízkosti Kežmarku.

Projekt, ktorým chce Trajčík podporiť 
šport v  Kežmarku, nazval Sport-M  – šport 
mládeže. „Vytvárame voľnočasové akcie pre 
deti a mládež, venujeme sa deťom komplex-
ne. Cez týždeň trénujeme v telocvični – zák-
lady atletiky a gymnastiky, športové hry. Cez 
víkendy máme naplánované turistické akcie 
pod záštitou turistického oddielu mesta Kež-
marok,“ zakončil rozhovor Trajčík.

 Ondrej Miškovič

Jarnú turistiku otvorili rodiny
Prvým podujatím jarných dní pre deti a mládež v Kežmarku bol turistický výstup na chatu 

Plesnivec, kde spolu s  rodičmi strávili noc. Na druhý deň išli ďalej po turistickom chodníku 
smerom do Doliny Kežmarskej Bielej vody a späť domov. Iniciátorom akcie bol Martin Trajčík.

V sobotu 2. apríla sa v Trenčíne uskutočnilo prvé kolo Slovenského pohára detí a žiakov v ka-
rate. Zúčastnilo sa na ňom 45 klubov a 465 pretekárov. Z Kežmarku vycestovali štyria karatisti.
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Riadková inzerciaRiadková inzercia
• Dlhodobo prenajmem jednoizbový byt pre 

dve osoby na Levočskej ulici v   Kežmarku. 
Kontakt: 0905 362 434.  RO20220401

• Dám do prenájmu garáž, +421 918 406 019.
 RO20210302

Spomienky Poďakovanie
Ďakujem MUDr. Bártovi, primárovi dlhodobo 

chorých v Kežmarku, MUDr. Potánkovej, Mgr. Si-
mone Pavlíkovej, všetkým lekárom, sestričkám, 
ošetrovateľom aj p. fyzioterapeuteovi za skutoč-
ne veľkú starostlivosť, lásku a profesionálny prí-
stup počas hospitalizácie mojej 90-ročnej mamy 
Emílie Hozzovej.

Návštevy boli zakázané, napriek tomu mi aj 
telefonicky neodmietli poskytnúť informácie 
o  jej zdravotnom stave s  citlivým prístupom.
 S vďakou dcéra Marcela

Pracovná ponuka
Informácia o voľných pracovných miestach 
na základe č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 
Voľné pracovné miesto od 01.09.2022. 
Voľné pracovné miesto: Učiteľ pre I. stupeň ZŠ 
Názov zamestnávateľa: Základná škola s ma-
terskou školou Nižná brána Kežmarok 
Adresa Nižná brána 8, 060 01, Kežmarok 
Kontakt: 0917 208 221 , 052 / 4523028 riaditel-
nbkk@gmail.com 
Kategória zamestnanca: učiteľ 
Podkategória zamestnanca: učiteľ prvého 
stupňa základnej školy 
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa, 
Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť, ži-
votopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas 
s použitím osobných údajov. 
Iné súvisiace požiadavky: Anglický jazyk veľ-
kou výhodou. Uzávierka prijímania prihlášok je 
25.5.2022

 V Kežmarku 22.04.2022, Základná škola 
 s materskou školou Nižná brána Kežmarok

Aj keď nie ste už medzi nami, v  našich srd-
ciach žijete naďalej s nami.

Dňa 17. februára sme si pripomenuli 
smutný rok, čo nás opustili naši drahí rodičia, 
prarodičia Ľudovít Šromovský a Magdaléna 
Šromovská.

Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomínajú synovia, dcéra, vnuci a vnučka.

Za všetku lásku a starostlivosť tvoju, čo s lás-
kou dnes ti smiem dať hrsť kvetov na pozdrav 
a potom už len spomínať.

Dňa 1. mája si pripome-
nieme 30 rokov, odkedy 
nás opustil náš milovaný 
otec a  manžel Michal Jak-
ša.

Spomínajú manželka, 
synovia, súrodenci a ostatná 

rodina.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život 
a všetkých nás.

Dňa 2. apríla sme si pripomenuli 12. vý-
ročie, čo nás navždy opustila naša milovaná 
babička Helena Majerčáková.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Odišli ste cestou, ktorou 
ide každý sám, len brána 
spomienok ostala doko-
rán…

Ten, kto vás poznal, si 
spomenie, a  ten, kto vás 
mal rád, nikdy nezabudne!

Dňa 23. apríla sme si pri-
pomenuli šieste smutné vý-
ročie, čo nás navždy opusti-
la naša drahá starká Helena 
Bachledová, a dňa 21. mája 
si pripomenieme 9. smutné 

výročie, čo nás opustil náš milovaný starký 
Štefan Bachleda.

S  láskou a  úctou spomína dcéra Helena, 
vnuk Roman a vnučka Sylvia s rodinami.

Aj keď nie si medzi nami, v  našich srdciach 
žiješ s nami.

Dňa 25. apríla uplynulo 21 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná manželka 
a matka Mária Ivančáková, rodená Bašistová.

S láskou spomínajú milujúci manžel a dcéry 
s rodinami.

Sú chvíle, ktoré ťažko 
prežívame, sú okamihy, na 
ktoré tisíckrát spomíname. 
Dňa 7. mája uplynie 15 ro-
kov, čo nás náhle opustil 
náš milovaný manžel, otec 
a  dedko, švagor a  dobrý 

priateľ MUDr. Štefan Bujňák.
S  láskou na neho spomínajú manželka 

a dcéry s rodinami.

Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, 
zapáliť sviečku a s láskou spomínať.

Dňa 12. mája uplynie 9 
rokov, čo nás náhle opusti-
la naša mamka, manželka, 
a babka Anna Saksová.

Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej tichu spomien-
ku. Spomína manžel, dcéra, 

vnúčatá Viktorka a Bianka, zať a ostatná rodi-
na.

Dnes ti už nemôžeme zavolať, no stále ne-
máme silu tvoje číslo vymazať. Spokojne spin-
kaj, tíško snívaj svoj sen. A  nám v  srdci ostane 
spomienka len.

Dňa 23. mája uplynie 12 
rokov, čo nás navždy opus-
til milovaný manžel, otec, 
dedko pradedko Ladislav 
Bretz.

S  láskou a  úctou spomí-
na celá smútiaca rodina.

Kto ťa poznal, spomenie si,
Kto ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 24. mája si pripomenieme 22. výročie 

úmrtia dobrého svokra, dedka a pradedka Jo-
zefa Lukáča.

S láskou a úctou spomínajú zať Emil, vnučka 
Janka a pravnučka Timka.

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

Dňa 26. mája uplynie 5 rokov, čo nás vo 
veku nedožitých 48 rokov 
navždy opustila naša drahá 
mamka, manželka a  pria-
teľka Evička Halčinová, 
rod. Hudáková.

Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú manžel Števo a deti Štev-
ko a Evka.
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PRÍĎ
SI  VYBRA

PORT
WANNADO 
FESTIVAL 2022
28. 5.

 
KEŽMAROK

HLAVNÉ NÁMESTIE
10:00–18:00 hod. 

wannado.eu

PODUJATIE PODPORILI PODUJATIE PODPORILI

CONNECTING KIDS TO SPORTS
PRIVÁDZAME DETI K POHYBU

prezentácia športových klubov a športov
WANNADO TV JOJKO zóna pre deti
Sníček HUGO, DÚHALKA
WANNADO BIKE zóna detských odrážadiel
ESCAPE ROOM seriálu HRANICA
„TAJOMNÁ KOMNATA“ pátračská hra na Hrade
ukážky prvej pomoci so seriálom NEMOCNICA
pretek 5K INFLATABLE FUN KEŽMAROK 2022
autogramiáda osobností TV JOJ
SEDEM sro / naživo
SLOVAKSTRONGMAN


