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Úplne nová Kia Rio. Váš čas. Vaše pravidlá.
Nová Kia Rio si zaručene získa vaše srdcia. Vďaka jej športovým líniám a zvodným 
krivkám je jednoducho neodolateľná. Odvážny vzhľad vás určite očarí, no jej vyladené 
a priestrannejšie vnútro si vás úplne podmaní - nová Kia Rio samozrejme prichádza 
aj s najnovšími inteligentnými technológiami. Dokonale navrhnutý interiér neposkytuje 
len pohodlie a skvelú zábavu z jazdy, ale aj maximálnu bezpečnosť. 
Zamilovať sa do auta nebolo ešte nikdy také jednoduché. 

Krivky, ktoré 
chytia za srdce.

Kombinovaná spotreba paliva 3,8-6,1 l/100 km, emisie CO2: 98-140 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný. 

Motor-Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská 1 • 949 01 Nitra • Tel.: +421 37 6 555 818
motorcar@motorcar.sk  • www.motorcar.sk

Motor-Car Poprad, spol. s r. o., Partiz`nska 3800, Poprad
tel. (. 052/789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk
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Na obnovu športoviska radnica začiat-
kom roka 2016 získala 1 milión eur ako 
štátnu podporu. Zastupiteľstvo už pred 
rokom schválilo dofinancovanie vo výš-
ke   približne 976-tisíc eur. Primátor Ján 
Ferenčák predložil návrh na úpravu sumy 
potrebnej na jeho rekonštrukciu vo výške 
1,65 milióna eur z rezervného fondu, keď-
že projektom bola ohodnotená na sumu 
viac ako 3,5 milióna eur. Poslanci primá-
torov návrh schválili nadpolovičnou väč-
šinou. Za hlasovalo 11 poslancov, zdržali 
sa poslanci A. Zreľak, V. Škára a M. Polák, 
proti bola M. Müncnerová. Momentálne 
prebieha verejné obstarávanie na dodáva-
teľa stavby.

Okrem týchto zmien volení zástupcovia 
občanov odsúhlasili aj finančné krytie ka-
pitálových výdavkov na obnovu vykurova-
nia v kine Iskra, na výmenu kotolne Mest-
skej športovej haly, na výstavbu chodníka 
pri ZŠ Nižná brána a  tiež schválili prekle-
novací úver na prefinancovanie výstavby 
cyklochodníka.

Na dočasný zástup bola za riaditeľku 
Mestského kultúrneho strediska vymeno-
vaná Elisa Joppová. Na svoju pozíciu na-
stúpi 1. júla.

Poslanci rozhodli, že Kežmarok sa stane 
členom Slovak Smart City Cluster. V  bo-
doch rokovania bol návrh na schválenie 
cien vstupného na zrekonštruované letné 
kúpalisko. Kežmarčania budú mať až 70% 
zľavu. Zastupiteľstvo schválilo aj prená-
jom nebytových priestorov za symbolickú 
sumu pre OZ Vlk, ktorý nikdy nespí, kto-
ré slúžia ako dielňa na opravu bicyklov 
a organizačnej základne. Predĺženie náj-
mu nebytových priestorov v Poliklinike 
pre Nemocnicu Poprad, a. s., na zabezpe-
čenie plynulého poskytovania zdravotnej 
starostlivosti prešlo do 31. júla. 

Zastupiteľstvo rokovalo o  40 bodoch 
približne jedenásť hodín. Pozitívom pre 
občanov je, že sa zhodli vo všetkých bo-
doch a pôvodné návrhy primátora s men-
šími úpravami odsúhlasili.

  Zuzana Šlosárová

Rozhodovali o budúcnosti
zimného štadióna

Poslanci kežmarského zastupiteľstva sa 22. júna stretli na 
zasadnutí už po siedmykrát v tomto roku. Dôležitým bodom 
bolo rozhodnutie o návrhu na zmenu rozpočtu, v ktorom fi-
gurovalo aj dofinancovanie sumy potrebnej na rekonštruk-
ciu zimného štadióna.

Znovu nastal ten čas

Vonkajšie teploty 
sa vyšplhali niekedy aj 
dosť vysoko nad dvad-
sať stupňov, a to je ne-
klamný znak toho, že 
sa už začalo leto. Deti 
a  mládež si užívajú za-
slúžené prázdniny a my 
ostatní sa k nim túžime 

pripojiť a  oddychovať. Toto obdobie je v na-
šom meste však zvláštne už veľa rokov. Áno, 
je tu festival Európske ľudové remeslo 2017! 
Veľkej väčšiny nás, Kežmarčanov, sa priamo 
dotýka.

Keď sa povie čas, mnohí majú na mysli 
hodiny, ktoré rovnomerne a nepodplatiteľne 
odmeriavajú sekundy nášho života a  plynú 
nezávisle od iných okolností. Zodpovedá to 
latinskému pojmu chronos. Tento jazyk však 
má pre čas ešte iný pojem: kairos. Čo vyjad-
ruje? Je to tiež čas, ale čas naplnený, čas, 
keď žijeme v  očakávaní niečoho vzácneho. 
V  minulosti to bol napríklad čas, keď mesto 
očakávalo vzácnu, povedzme kráľovskú náv-
števu. Každý sa na ňu snažil pripraviť čo naj-
lepšie, a tak mesto dýchalo inou atmosférou 
ako počas bežného života. Myslím, že to sa 
deje v prenesenom význame aj teraz, keď sa 
pripravujeme na festival a najmä počas pre-
žívania tých troch júlových dní začiatkom 
mesiaca, keď k nám zavítajú remeselníci, fol-
kloristi, vzácne návštevy, ale aj naši príbuzní 
a  priatelia a  najmä stále sa zvyšujúci počet 
turistov, ktorí tak môžu spolu s nami zažiť ne-
opakovateľnú atmosféru tohto jedinečného 
podujatia.

 Môže nám EĽRO ešte niečo poskytnúť, 
keď ho prežívame možno desiaty, pätnásty 
alebo dvadsiatysiedmykrát? Osobne sa teším 
na Cigánskych diablov, ale najmä na rockovú 
legendu Olympic, mladších určite zaujme 
Tomáš Klus, či skupina Hex. Som však pre-
svedčený, že má čo ponúknuť každému z nás. 
Veď práve naše mesto malo v určitom období 
našej histórie najväčší počet rôznych reme-
selníckych cechov na celom Slovensku a  te-
raz má najväčší festival na Slovensku! Vážme 
si ručnú prácu, lebo v nej sú tradície našich 
predkov. Máme byť na čo hrdí a  prijmime 
s pochopením určité obmedzenia, ktoré to so 
sebou prináša. Aj v tomto roku pribudnú veci, 
ktoré sme tu v minulosti nemali: premietanie 
filmov hlavne pre detských divákov v  kine 
počas festivalu, bábkové divadlo, flašinetári, 
strašidelný hrad, či výstava zameraná na ľan 
od jeho pestovania až po jeho spracovanie, 
čo bolo s našim mestom neodmysliteľne spo-
jené mnoho rokov...

                              Miro Perignáth

Už prvý deň prázdnin sa otvorili brány kúpaliska. Do dvoch bazénov sa priviezla soľ z Chor-
vátskeho ostrova Pag. Viac sa dočítate na str. 5. -bel-



7/20174

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

spravodajstvo

	Neprehliadnite

Brány do areálu festivalu Európske ľudové remeslo sa pre 
neplatiacich občanov otvoria v piatok a v sobotu po ukon-
čení večerných programov a v nedeľu o 13.00 h.	
	Pavol Fejerčák napísal knihu, ktorá mala pred tla-
čou 1 200 strán rukopisu. Jej názov je História FC Barcelona 
a  bude preložená do angličtiny, španielčiny, katalánčiny 
a plánuje sa aj poľská mutácia. 

	V sobotu 17. júna sa v priestoroch Kežmarského 
hradu uskutočnila vedecká konferencia na tému Z  dejín 
zdravotníctva na Spiši, ktorú pripravili Spišský dejepisný 
spolok Levoča, Múzeum Kežmarok a Spolok lekárov MUDr. 
Vojtecha Alexandra Kežmarok.

	Kežmarská informačná agentúra mení dobu otvá-
racích hodín počas letnej sezóny od 15. júna do 15. sep-
tembra. Denne vrátane sobôt a nedieľ tu získajú cenné in-
formácie nielen turisti, ale aj naši občania.

	Letné prázdniny sa práve začali. Deti a  študenti 
si budú užívať voľné dni až do 3. septembra. Brány škôl sa 
opäť otvoria v pondelok 4. septembra.

	Každého z  nás sa dotýkajú anjelské krídla lásky 
k... to bol názov literárneho večera, ktorý sa konal 15. júna 
v  hoteli Hviezdoslav. Milovníci krásneho slova si prišli na 
svoje.

	Centrum voľného času ponúka program na celé 
leto. Pre svoje ratolesti môžete vybrať hokejbalový alebo 
futbalový kemp, výlety Letom svetom, letný pobytový 
kemp plaveckého oddielu, prírodovedno-umelecký tábor, 
dobrodružné výpravy, turistický tábor, rekreačno-pozná-
vací tábor pri mori či Letné všeličo. Bližšie informácie, pri-
hlášky a spôsob platby sa dozviete priamo v centre na Ul. 
Gen. Štefánika č. 47.

	Slávnostný večer v hoteli Hviezdoslav 8. júna or-
ganizovala Stredná odborná škola Biela voda v spoluprá-
ci s  hotelom. Bol venovaný rodine Thököly a  ich vzťahu 
k mestu Kežmarok. Prednáška riaditeľky Múzea E. Cintulo-
vej bola orientovaná na to, akým významným spôsobom 
celý rod od Šebastiána po Imricha ovplyvnili mesto, ale aj 
na to, aký mali vplyv na vývoj Kežmarského hradu.

	Portál slovakregion.sk vyhlásil už desiatykrát sú-
ťaž o Naj mesto a obec Slovenska. Hlasovanie širokej verej-
nosti potrvá do 31. októbra. Súťaž je určená pre všetkých, 
ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Hla-
sovať za mesto/obec je možné pomocou banneru, ktorý je 
umiestnený pod prezentáciami miest a obcí. Zvíťazí mesto/
obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať naj-
viac užívateľov odovzdávajúcich hlas. Siedmy rok je tu aj 
doplnková anketa Starosta/Primátor Slovenska.

V skratke

 pokračovanie na str. 6

V  rámci výjazdového zasadnutia v  Tatrách Rada justičnej akadémie 
navštívila 13. júna aj Kežmarok. Po návšteve hradu, múzea a Okresné-
ho súdu svoj pobyt zavŕšili návštevou Dreveného artikulárneho kostola.
 -sedl-

Po vlaňajšej rekonštrukcii parku pred Zlatým bažantom práce pokra-
čujú aj v tomto roku. Zachytili sme poslednú rozlúčku s autobusovou 
zastávkou, ktorá už dlho neslúžila svojmu účelu.
 -sedl-

Druhý júnový deň mal náš mestský úrad Deň otvorených dverí. Najmä 
deti si pozreli, ako vyzerá a čo všetko sa v ňom koná. Nechýbal malý 
„výlet“ do histórie a potom návšteva mestskej polície, kde na nich ča-
kal služobný pes, dvaja veselí maskoti a ukážka práce so zbraňami.
 -bel-
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Pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v  rokoch 1948 – 1989 sa 22. 
júna konala pietna spomienka. Pripravilo ju Svetové združenie politických 
väzňov. V  období neslobody prišlo o  život na československých hrani-
ciach viac ako 400 ľudí. Pri úteku za slobodou boli 7. júla 1980 usmrtení 
aj Ondrej Brejka a Milan Dlubač. Ich telesné pozostatky boli po 24 rokoch 
prevezené z Rakúska na Slovensko. -bel-

Na lýceu pribudla ďalšia pamätná tabuľa, tentokrát venovaná evanje-
lickému superintendentovi, geografovi, etnografovi a štatistikovi Samu-
elovi Bredetskému. Počas 22. ročníka Sviatku kultúry a  vzájomnosti ju 
odhalili sprava: Ondrej Pöss, predseda Karpatskonemeckého spolku na 
Slovensku, Brunhilde Reitmeier Zwick, predsedníčka Karpatskonemecké-
ho krajanského spolku v Nemecku, Ján Ferenčák, primátor mesta Kežma-
rok a Roman Porubän, evanjelický farár.  -sedl-

ZŠ Nižná brána privítala 26. júna účastníkov Mierového behu Slovenská re-
publika 2017 - Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run. Ide o štafetový beh 
s horiacou pochodňou, ktorú nesú cez viac než 140 krajín sveta státisíce 
dobrovoľných bežcov. Pochodeň symbolizuje všetko, čo nás spája - mier, 
priateľstvo, porozumenie a  harmóniu – napriek našim rozdielnym národ-
nostiam, kultúram či vieram. Pochodeň získal aj Kežmarok a  každý žiak 
školy či pedagóg si ju podržal a mohol si niečo želať. -bel-

Mestu Kežmarok sa v  rekordnom 
čase od spustenia stavebných prác 
podarilo sprevádzkovať schátralé 
mestské kúpalisko. Oficiálne otvore-
nie sa uskutočnilo 29. júna, pre verej-
nosť sa brány otvorili prvý deň škol-
ských prázdnin.

Poslanci na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva odsúhlasili aj vstupné. 
Dospelí zaplatia 10 eur, deti do výš-
ky 100 cm v sprievode dospelej oso-
by nezaplatia nič. Dôchodcovia nad 
62 rokov a  držitelia ZŤP-S dajú za 
vstup 5 € rovnako, ako deti a mládež 
nad 100 cm výšky do 18 rokov. Držite-
lia mestskej karty alebo osoby s trva-
lým pobytom v Kežmarku budú mať 
70-percentnú zľavu z ceny príslušné-
ho vstupného.

„Chceme, aby kúpalisko slúžilo 
predovšetkým Kežmarčanom. Pri jeho 
otvorení plánujeme spustiť aj mest-

skú zľavovú kartu. Postupne do nej 
zapracujeme ďalšie výhody. Úprimne 
sa teším, že sa po dvanástich rokoch 
do mesta vráti možnosť letného kú-
pania,“ uviedol primátor Ján Ferenčák. 

Plocha oploteného areálu pred-
stavuje 5 504 m2. Relaxovať sa tam 
dá v dvoch bazénoch so slanou mor-
skou vodou. Morská soľ pochádza 
z  chorvátskeho ostrova Pag. Pre deti 
je určený menší bazén s plochou 
36 m2,  kubatúrou 18,4 m3 a  hĺbkou 
0,4 metra. Teplota vody je 35 stup-
ňov Celzia a napúšťať sa bude počas 
sezóny raz za mesiac. Veľký bazén 
má vodnú plochu 628,5 m2, kubatúru 
628,5 m3 a  hĺbku 1,4 metra. Teplota 
vody sa tam pohybuje od 20 do 28 
stupňov Celzia. Kapacita komplexu je 
koncipovaná pre 300 osôb. 

V  prevádzkovej budove nechýba 
bufet. ZS

Leto strávite na kúpalisku 
s morskou vodou

Brány letného kúpaliska sa pre prvých návštevníkov otvorili 
1. júla. K dispozícii sú dva bazény so slanou morskou vodou.

V rozpočte na tento rok boli vy-
členené finančné prostriedky vo výš-
ke 15-tisíc € na občianske aktivity vo 
vzťahu k  verejným priestranstvám 
a  verejnému majetku. Ide o  oblasť 
Občania skrášľujú svoje mesto, 
v  rámci ktorej môžu ísť peniaze na 
výsadbu a revitalizáciu verejnej zele-
ne, revitalizáciu a  opravu verejných 
priestranstiev a  zariadení (lavičiek, 
stojanov na bicykle, prístreškov...), 

zveľaďovanie prvkov drobnej archi-
tektúry a  detských ihrísk, údržbu 
a  zveľaďovanie verejných športo-
vísk. Projekty môžete písomne do-
ručiť do 28. júla do 14.00 h do poda-
teľne MsÚ alebo poslať elektronicky 
na prednosta@kezmarok.sk. Reali-
zácia príde na rad od 15. augusta do 
31. decembra 2017.  Viac informácií 
nájdete na www.kezmarok.sk. 

 Formulár nájdete na str.25.

Skrášľujme svoje mesto

Karpatskonemecký spolok Sloven-
ska zorganizoval už 22. ročník festivalu 
pod názvom Sviatok kultúry a  vzá-
jomnosti. V  piatok 23. júna pri tejto 

príležitosti v  Múzeu otvorili výstavu 
500 rokov reformácie na Slovensku 
a  dve kežmarské študentky si prevzali 

ocenenia udelené Nadáciou Dr. Antala 
Genersicha z  Budapešti. V  sobotu po 
ekumenickej bohoslužbe v  Drevenom 
artikulárnom kostole nasledoval sprie-

vod mestom a  na hrad-
nom nádvorí vystúpenia 
domácich skupín a  hostí. 
Predsedníčka Karpatsko-
nemeckého krajanského 
spolku v Nemecku, čestná 
občianka mesta Kežma-
rok Brunhilde Reitmeier 
Zwick finančne podporila 
MŠ Cintorínsku, Združe-

nie telesne postihnutých a  miestnu 
organizáciu Jednoty dôchodcov na 
Slovensku. -sedl-, foto: -mbed-
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	V roku 2016 bolo v okrese Kežmarok 113 ubyto-
vacích zariadení s kapacitou 1 113 izieb, 3 150 lôžok a 850 
miest na voľnej ploche. Služby využilo 69  103 návštevní-
kov, z ktorých 70,7 % boli slovenskí návštevníci. Zahraniční 
tvorili 29,3 % a  do okresu pricestovali prevažne z Českej 
republiky, Poľska, Maďarska a Nemecka. V porovnaní s ro-
kom 2015 sa počet pracovníkov zvýšil o 20,1 %. Priemerná 
cena za jedno prenocovanie dosiahla v  okrese Kežmarok 
19,37 €. Priemerný počet prenocovaní na jedného návštev-
níka bol v okrese 2,7 noci. Celkové tržby dosiahli 3,6 mil. €. 

	Počas EĽRO budú spoplatnené jednotlivé parko-
viská podľa platného VZN a na statickú dopravu bude do-
hliadať mestská polícia. 

	Viete, že busta Martina Kukučína zhotovená 
v Strednej umeleckej škole Kežmarok bola odhalená 21. 
júna v Selciach na ostrove Brač Andrejom Kiskom, prezi-
dentom SR?

	Ku koncu roku 2016 mal okres Kežmarok 
73 756 obyvateľov, z nich 50,1 % žien. V okrese sa narodi-
lo 1 203 živých detí (o 48 viac ako v roku 2015) a zomrelo 
521 osôb (o  21 viac ako v roku 2015). Migráciou obyvateľ-
stva sa znížil počet obyvateľov v okrese o 36, keď sa spo-
lu prisťahovalo 494  osôb a  vysťahovalo 530  osôb. Počet 
obyvateľov v okrese Kežmarok oproti roku 2015 vzrástol 
o 646 obyvateľov.

	Poslanci PSK schválili zoznam ďalších investičných 
akcií na rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. trie-
dy. Okres Poprad dostane na opravu ďalších 900-tisíc eur. 
V okrese Kežmarok bude zrekonštruovaný 1,2-kilometrový 
úsek cesty Veľká Lomnica  – Stará Lesná, takmer 1,8-kilo-
metrový úsek cesty Tvarožná – Vlkovce, 1 kilometrový úsek 
cesty Toporec  – Haligovce a 1,1-kilometrový úsek cesty 
Malá Franková  – Veľká Franková. Okrem toho bude zrea-
lizovaná rekonštrukcia mosta Jezersko na ceste a sanácia 
zosuvu na ceste Jezersko – spojka.

	Až do nedele 23. júla bude čiastočne uzavretý ľavý 
jazdný pás diaľnice D1 v úseku mosta Dovalovec medzi kri-
žovatkami Liptovský Hrádok a Hybe. Dôvodom je výmena 
mostných záverov na spomínanom moste. Doprava z ľavé-
ho jazdného pásu v smere na Liptovský Mikuláš bude pred 
mostom presmerovaná cez stredný deliaci pás do pravého 
jazdného pásu, kde bude doprava vedená obojsmerne. 
Doprava sa vráti za mostom cez stredný deliaci pás naspäť 
do ľavého jazdného pásu.

	Združenie miest a obcí Slovenska sa do konca no-
vembra bude zaoberať situáciou v štruktúre hospodárstva, 
v ktorom pôsobia komunálne podniky. Ide o obchodné 
spoločnosti s majetkovou účasťou samospráv. Súčasťou 
analýzy bude aj aktuálna legislatíva podporujúca rozvoj 
regiónov a spoluprácu miest a obcí pri zabezpečovaní ve-

V skratke
Pokračovanie zo str. 4

 Pokračovanie na str. 26

Česká veľvyslankyňa na Slovensku Lívia Klausová zavítala 20. júna 
do Kežmarku. Oficiálna návšteva dostala osobnejší nádych, keď pri-
mátorovi Jánovi Ferenčákovi odovzdala ocenenia pre žiakov ZUŠ 
Antona Cígera. Uspeli v medzinárodnej výtvarnej súťaži Lidice, do 
ktorej sa zapojilo viac ako 2 600 detí z 83 krajín. K blahoželaniu Lívie 
Klausovej sa pripája aj redakcia. -bel-

Už jedenásty ročník 
gastronomickej súťa-
že prípravy jedál na 
grile s  názvom Oheň 
náš darca, ktorý sa 
konal 6. júna, má 
svojich víťazov. Prvé 
miesto patrí SOŠ ob-
chodu a služieb Tren-
čín, druhé HA Ľ. Win-
tera Piešťany a tretiu 

priečku obsadil domáci tím z Hotelovej Otta Brucknera, ktorá je organizá-
torom zaujímavého podujatia. Najlepšie predjedlo pripravili študenti HA 
Humenné, najlepšie hlavné jedlo HA Prešov a najlepší dezert súťažiaci zo 
Strednej odbornej školy Kušnierska brána Kežmarok. -bel-

Začiatkom júna 
sa v Kežmarku stretli 
členky Únie žien Slo-
venska z okresu Kež-
marok. Vyhodnotili 
svoju doterajšiu čin-
nosť a zároveň sa do-
hodli na najbližších 
akciách.

Medzi kvalitné a  veľmi krásne podujatia patrí každoročná príprava 
okresného kola Vansovej Lomničky, ktorú okresná únia pripravuje veľa 
rokov. V tomto roku mala jubileum, a  to svoj 50. ročník. Opäť súťažilo 
veľa recitátoriek z rôznych vekových kategórií. Sama recitujem a zúčast-
ňujem sa tohto podujatia už viac ako 20 rokov. Naozaj sa veľmi teším, že 
môžem byť jeho súčasťou a že sa tam stretnem so známymi tvárami, kto-
ré majú blízko k umeniu, tvorivosti, literatúre a úprimnému, láskavému 
srdiečku. Medzi piliere prípravy Vansovej Lomničky, jej kvalite a priebehu 
už naozaj aj tých 20 rokov patrí i Tonka Šilonová. Každý ročník pripravi-
la s veľkým nadšením, kvalitnými cenami a občerstvením. Jej prípravný 
výbor - členky Únie žien zase skvelo pomáhajú a každý rok s nadšením 
počúvajú recitátorky. Aj preto, ale aj kvôli krásnemu životnému jubileu, 
sme na stretnutí Únie žien v júni zablahoželali Tonke Šilonovej a popriali 
jej veľa zdravia a pohody do ďalších rokov. Patrí jej veľká vďaka.

Členky Únie žien odsúhlasili aj aktivity v  rámci Klubu tvorivého čí-
tania a  písania, ktorý sa pravidelne uskutočňuje jedenkrát do mesiaca 
v  priestoroch a  v  spolupráci s  Mestskou knižnicou v  Kežmarku. Každý 
posledný štvrtok v mesiaci v od 16.30 do 18.00 h sa môžu započúvať do 
literatúry, krásneho slova a tiež niečo si vytvoriť v rámci tvorivých dielní.
 Eva Raffajová  
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predstavujeme kežmarské firmy

Produkty spoločnosti získali 
mnoho významných ocenení za 
chuť ako aj za dizajn. V tomto roku 
pribudlo ďalšie, cena DANUBIUS 
GASTRO za CZECHOSLOVAKIA 
VODKU. „Prihlásili sme sa do dizaj-
nových súťaží, do produktových aj 
do kombinovaných, aby sme mali 
spätnú väzbu zo sveta od Paríža až 
po Šanghaj. Osemdesiat percent 
ocenení sú zlaté medaily,“ povedal 
nám zakladateľ firmy Karloff Ján 
Semaňák.

Prečo ste začali s výrobou
Tatranského čaju?
Vychádzali sme z  tradícií. Po-

užili sme recept starých rodičov, 
ktorý prežil dlhé roky v  kolibách 
a  dodnes sa podáva pod názvom 
Tatranský či Zbojnícky čaj. Náš 
prvý výrobok Tatranský čaj v  slo-
venských súťažiach najskôr veľmi 
neobstál, členovia komisií hovorili 
o tom, že čaj nemôže byť liehovina, 
že je to zavádzanie spotrebiteľa, že 
nikdy na Slovensku nedostaneme 
ocenenie. Pritom Nemci a  Rakú-
šania majú Poľovnícky čaj, v  Číne 
a Japonsku sú na čajovom základe 
vyrobené likéry atď. 

Spomínate si ešte na svoje 
začiatky?
V  roku 2002 som začínal sám, 

skoro prvé dva roky to bola „one 
man show“, potom som na polovič-
ný úväzok prijal dievča na elemen-
tárnu administratívu. Koncom roku 
2004 nás už bolo 7. Dnes je to číslo 
25, polovica zamestnancov sa ve-
nuje slovenskému trhu, ostatní ex-
portu. To je o Karloffe. Prvé 4 roky 
sme nevyrábali vo vlastnej firme, 
ale u partnerskej firmy. V roku 2004 
sme sa presťahovali do Kežmarku, 
kde máme aj výrobu produktov 
o  čo sa stará sesterská spoločnosť 
Tatranská likérka a  Karloff sa  stará 
o ich marketing a predaj.

Do ktorých krajín
vyvážate vaše produkty?
Vyvážame do 16 krajín. Aj v špe-

cifickom Francúzsku sú naše nápo-
je v  tých najlepších Michelinskych 
reštauráciách. Tam robia z  nášho 
výrobku drinky. Najviac predávame 
v Čechách, čo je dané tým, že u na-
šich susedov sme od roku 2005, 
a tak tento vývoz predstavuje 65 % 
z celkového exportu. Druhou kraji-
nou je Maďarsko, potom Rumun-
sko. Veľa vyvážame do Spojených 
štátov, je možné, že do konca roka 
preskočia aj Rumunov. Obchod 
rastie aj na Slovensku, v tomto roku 
o 25 %, v zahraničí až o 50 %. Poslali 
sme niečo do Kanady, do Thaiwa-
nu, otvorili sme Taliansko, Ukrajinu, 
Cyprus,... Snažíme sa presadiť v Rus-
ku, pracujeme aj v  Poľsku. Cesta 
všade je možná, len ju treba hľadať. 

Koľko máte
zamestnancov?
V  Karloffe pracuje 25 - 30 ľudí, 

toľko je aj v likérke. Keď je sezónny 
nával, berieme brigádnikov a číslo 
sa vyšplhá aj na 60. Sezóna začína 
májom, júnom a odvtedy ideme na 
dve zmeny až do konca roka.

Vaše produkty sú známe
aj krásnym dizajnom...
Z  hľadiska exportu a  zníženia 

nákladov a  skvalitnenia služieb 
sme dali dôraz na dizajn. Na našich 

fľašiach je veľa textu. Doteraz sme 
dávali nálepku v našom a cudzom 
jazyku. Postupne chceme texty 
dávať priamo na fľašu sieťotla-
čou. V  prenajatých priestoroch na 

Michalskej ulici sme vlani otvorili 
dekoráciu. Perličkou je, že sme zrej-
me jediná fabrika, ktorá liehoviny 
vyrába a súčasne si ich aj dekoruje. 
Podstatná je ručná práca. Je pred-
poklad, že by sa u  nás mohlo za-
mestnať aj 100 – 150 nových ľudí. 
To nastane vtedy, keď budeme vy-
rábať 3 milióny fliaš. 

Kde je ukryté tajomstvo
úspechu vašej firmy?
Úspech treba hľadať v  úplných 

začiatkoch. Keď som začal robiť 
tento produkt, chcel som, aby to 
bol novodobý slovenský nápoj, 
lebo každý národ má ten svoj. 
Slováci mali borovičku, ale to je 
len jednoduchý gin. Na trhu bola 
diera na dobrý národný nápoj, 
ktorý by chutil, bol by dobre za-
balený... Pamätám si ako mládnec, 
keď sme prechladli - otec nám ro-
bil horúci čaj z  bylín, pridal vodku 
či samohonku, loj či tuk, ako nosič 
pozitívnych zložiek bylín a  dosla-
dil medom. Na Horehroní to volali 
„hriatô“. Bola tu teda tradícia, my 
sme iba boli prví, ktorí s ňou išli do 
sériovej výroby.

 Za rozhovor sa poďakovala:
 Emília Sedláčiková

Všade existuje cesta

Rodinná firma Karloff sa zaoberá predajom produktov v alkoholo-
vom odvetví už od roku 2002. Sídli v bývalej pradiarni Tatraľanu a jej 
výhradným dodávateľom produktov je spoločnosť Tatranská likérka 
Kežmarok, ktorá vyrába len z prírodných surovín. 

Fima Karloff sídli v Pradiarni.

Kežmarok má niekoľko úspešných firiem, ktoré by sme vám chceli postupne predstaviť. 
Asi len málo Kežmarčanov vie, že známe likéry sú vyrábané v našom meste.
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Zašli sme do historického
hotela, aby sme
sa spýtali na jeho
fungovanie počas EĽRO. 
Situovanie hotela do centra 

trhov znamená, že budeme stra-

vovacie služby poskytovať vo všet-
kých priestoroch. Musíme zabez-
pečiť stravovanie aj pre hotelových 
hostí, hotel je plne obsadený. Na-
vyše už tretí rok zriadime Hostinec 
u  Čiernej panej, ktorý bude stáť 
v uličke pri Múzeu bytovej kultúry. 

Tu budeme ponúkať dobové jedlá, 
aké sa podávali v 16. a 17. storočí 
a obsluha bude v dobových kostý-
moch.

Čo môžeme v stánku
ochutnať?
Budú to predovšetkým grilova-

né kurčatá pripravované na veľkom 
grile, ktoré už návštevníci ocenili 
aj vlani. Novinkou bude konfito-
vaný bôčik so zeleninou a  chýbať 
nebude ani tatranský šalát a bara-
nie rohy či kyslé uhorky. V ďalšom 
stánku sa budú podávať nápoje 
a  obľúbený kysnutý koláč s  čer-
stvým ovocím a mrveničkou, ale 
hlavne typický kežmarský praclík. 
Novinkou pre tento rok budú sor-
bety z  čerstvého ovocia. Zakúpili 
sme nový stroj na ich výrobu, a tak 
rozšíria ponuku dezertov. 

Ako je zabezpečené
stravovanie?
Máme pripravené menu, ktoré 

pozostáva z  11 jedál. Musíme do-
zerať na to, aby sa ľudia čím skôr 
najedli a mohli ísť ďalej. 

Robievate veľa
kultúrnych podujatí,
čo chystáte počas EĽRO?
Pripravujeme podvečerné kon-

certy, ktoré budú u  nás, kým sa 
začne hlavný program na námes-

tiach. Vystúpia v  nich Duo Mag-
net a Duo Ema. Koncerty budú na 
terase, kde si pri príjemnej hudbe 
budú môcť návštevníci festivalu 
oddýchnuť, občerstviť sa a  zas ísť 
ďalej na hlavné večerné programy 
mesta.

 -sedl-

EĽRO v hoteli Hviezdoslav

Zážitková gastronómia má v  hoteli 
dlhodobú tradíciu. Naposledy sa 
labužníci stretli 22. júna na Terezián-
skom večeri venovanom výročiu na-
rodenia a korunovácie Márie Terézie. 
Okrem zaujímavostí z jej života, do-
bovej módnej prehliadky, dobovej 
hudby mohli ochutnať aj špeciality, 
ktoré sa podávali na kráľovskom 
dvore. A prišla aj kráľovná osobne.
 -sedl-

Združenie sa zameriava na 
rozvíjanie spolupráce medzi 
Slovenskom a Poľskom. Má sídlo 
v  Kežmarku a  Novom Targu, 
a  preto sa špecializuje na úze-
mie Spiša, Liptova, Oravy a Pod-
halia. „Ide o územie, na ktorom 
žijeme, ktoré poznáme a  práve 
zmyslom kongresu je zhodnotiť 
všetky aktivity, ktoré sa už usku-
točnili. Možno z  pohľadu obča-
na sú to cyklochodníky, o  kto-
rých stále hovoríme, sú to rôzne 
knihy či podujatia. V prvom rade 

však ide o pomoc pre všetkých, 
ktorí na tomto území žijú,“ kon-
štatoval primátor Ján Ferenčák. 

Momentálne Združenie Euro-
región Tatry realizuje tri projekty 
spoločne s partnerom v Poľsku. 
Ide o  Historicko -kultúrnu - prí-
rodnú cesta okolo Tatier (2. eta-
pa). „Tu máme zapojených pri-
bližne desať partnerov. V  rámci 
projektu vybudujeme asi 60 km 
nových cyklotrás s  asfaltovým 
povrchom. Druhým je mikro-
projekt Prírodné a  kultúrne 

hodnoty poľsko-slovenského 
pohraničia. V rámci neho bude-
me robiť také aktivity, ako naprí-
klad Fórum miest, kde vydáme 
ročenku ohľadom našich miest 
v Euroregióne Tatry, uskutočnia 
sa cyklistické preteky a  rôzne 
výstavy aj v  Poľsku,“ vysvetlila 

poverená riaditeľka kancelárie 
združenia Radoslava Krafčíková 
a  dodala, že tretí aktuálny pro-
jekt je venovaný pokračovaniu 
výstavby a  spracovaniu doku-
mentácií potrebných na dobu-
dovanie cyklochodníkov. 

 -bel-

Zástupcovia Združenia Euroregiónu Tatry zo Slo-
venska a Poľska sa stretli v Kežmarku prvý júno-
vý deň na kongrese tohto zoskupenia. Spoločne 
zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok.

Spolupráca prináša ovocie

Lešenie je už minulosťou, hrad sa po prvej etape rekonštrukcie 
hrdí svojou krásou. Po letnej turistickej sezóne sa od septembri za-
čne druhá etapa.   -sedl-

Športovisko za Klubom dôchodcov bude mať nový altánok. S bu-
dovaním základov pomohli členovia mestskej polície a ruku k die-
lu priložil aj primátor.

Už sme si zvykli, že kežmarský hotel Hviezdoslav je jednot-
ka. Vlani bol vyhlásený za naj hotel Európy aj sveta, dostal tie 
najvyššie ocenenia. Aj jeho zamestnanci sú vysoko hodnotení 
v rôznych súťažiach. Z toho logicky vyplýva, že ho musia viesť 
mimoriadni ľudia. V marci sa naše predpoklady splnili, riaditeľ-
ka hotela Sylvia Holopová dostala ocenenie Podnikateľka roka, 
k čomu jej gratulujeme ešte raz.
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história

Thökölyovci boli najzná-
mejším a najdlhšie pôsobia-
cim hradným panstvom – štyri 
generácie rodiny Šebastián, 
Štefan I., Štefan II. a Imrich žili 
na kežmarskom hrade v  r. 
1579 – 1684. Kto boli vlastne 
Thökölyovci? Ich dávna minu-

losť je zahalená tajomstvom. 
Pochádzali údajne z  povo-

dia Dunaja. Najstarším zná-
mym príslušníkom tohoto rodu 
bol Ján (+ 1446), vlajkonosič 
kráľa Mateja Korvína. Šebas-

tián (okolo 1540? – 1607) mal 
byť jeho pravnuk – pochádzal 
údajne z Temešváru, no usadil 
sa v  Trnave, kde obchodoval 
s  vínom a koňmi a nahonobil 
si veľký majetok. Vďaka tomu 
získal aj kežmarský hrad a  ne-
zákonne aj mesto Kežmarok. 

Predchádzajúci majite-
lia hradu Lasky a Rueber 
si totiž od neho požičali 
obrovské peniaze, ktoré 
nesplatili a prišli o svoje 
majetky v  prospech Še-
bastiána. R. 1572 získal 
Šebastián zemiansky 
erb. Výhodnou ženbou 
sa dostal medzi šľach-
tické rody Dóczy, Nyáry, 
Forgách a Nádasdy. 
Keď že istý čas bojoval 
aj proti Turkom, získal 
r. 1598 titul baróna. 
Možno tak rýchlo postú-
pil medzi šľachtu aj pre-
to, že požičiaval peniaze 

dokonca samotnému panov-
níkovi. Kým predchádzajúci 
hradní páni jednali s  Kežmar-
kom pomerne slušne, za čias 
Šebastiána Thökölyho sa vzťa-
hy medzi mestom a  hradom 

tak zhoršili, že jeho syn Štefan I. 
a vnuk Štefan II. odopierali Kež-
marku práva slobodného krá-
ľovského mesta a snažili sa ho 
zmeniť na mesto poddanské 
– takže medzi oboma stranami 
sa viedla aj ozbrojená vojna. 

Kežmarok sa vykúpil spod nad-
vlády Thökölyovcov až r 1651, 
no oni ostali na hrade ešte pár 
desaťročí. Syn Štefana II. – Im-
rich – sa s  Kežmarkom znášal 
dobre.

 Nora Baráthová

Hneď 1. júla bola veľká búr-
ka a  prietrž mračien nad celým 
stredným Spišom. Obrovské ško-
dy narobila hlavne v  záhradách, 
čo v  tomto období ohrozilo 
hlavne stravovanie obyvateľov. 
(Aké sa hovorí – chudobnému aj 
z hrnca vykypí).

Štvrtého júla mali Kežmarča-
nia a Spišiaci možnosť pozorovať 
úplné zatmenie mesiaca, ktoré 
v  týchto častiach vidieť niekedy 
raz za desiatky rokov. Počasie 
prialo, nebolo ani obláčika, tak 
sa ľudia vybrali na vŕšky okolo 
mesta. (A že mali o to v čase voj-
ny záujem...).

Kino v  júli a  auguste nepre-
mietalo. Ale za to svoju činnosť 
zintenzívnil Maďarský (dalo by sa 

povedať, to bol aj Uhorský) tat-
ranský spolok. V júli vyzval nielen 
svojich členov, ale aj neregistro-
vaných záujemcov na výlety do 
Tatier vždy pod vedením odbor-
níkov. Išlo o 5 – 7-hodinové pešie 
výlety k Piatim spišským plesám, 
k Studenovodským vodopádom, 
do Studenovodskej doliny (kto-
rej?) a  k  Zelenému plesu pod 
Kriváňom. Stretávame sa aj s ná-
zvom Buchholtzove plesá – dnes 
nazývané Zbojnícke plesá. Výlety 
sa robili aj v auguste a septembri. 
(Po ďalšom kežmarskom rodáko-
vi Tobiášovi Maukschovi bolo na-
zvané Čierne pleso, ale po r. 1918 
a  hlavne 1945 bolo treba načas 
na týchto velikánov nesloven-
skej národnosti zabudnúť).

V  novinách Karpathen-Post 
vyšla výzva na postavenie pa-
mätníka hrdinom vojny za roky 
1914 – 1917. Pamätník sa mal 
umiestniť na cintoríne. Odozva 
bola pomerne veľká, ale sku-
točnosť iná. Kovový pamätník 
bol odhalený až po skončení 
vojny v  období I. ČSR, pretože 
má slovenský text. (Vrch pamät-
níka „uletel“ ešte v  období pred 
r. 1989 a ostalo z neho len torzo. 
Čo si my vieme vlastne vážiť?).

Vláda vypísala už 6. vojnovú 
pôžičku. Kežmarská sporiteľňa 
prispela na ňu obrovskou sumou 
takmer jeden a  štvrť milióna 
korún! (V skutočnosti boli ochu-
dobnení o  túto sumu sporiaci 
jedinci, inštitúcie i školy).

Na Spiš a  do Kežmarku sa 
chystala delegácia úradníkov 
štátnej správy z  Turecka. Chceli 
si preštudovať život v  multiná-
rodnom regióne. (Turecko bolo 
vojnovo spriatelenou krajinou, 
len rozmýšľame, v akej reči sa asi 
dohovorili? Po nemecky nie, ani 
po francúzsky, ani po  latinsky, 
tým menej po maďarsky, anglič-
tina ešte nebola v móde, žeby sa 
našli nejakí prekladatelia?). 

Hoci bolo leto, vedenie mes-
ta sa pokúšalo už vopred zohnať 
nejaké zásoby paliva na zimu. 
Podarilo sa zohnať niekoľko va-
gónov uhlia – údajne z  Pruska, 
ale hneď sa skonštatovalo, že 
to obyvateľom nebude stačiť, 
pretože sa museli uprednostniť 
školy a inštitúcie. Odporúčalo sa 
zabezpečiť domácnosti drevom. 
(Výrob stromov v lese na „čierno“ 
nebol možný, ale potajme robilo 
sa to – ako aj teraz).

Čo sa stalo v Kežmarku v JÚLI roku 1917
Z novín Karpathen-Post komentuje Nora Baráthová

Naše partnerské mesto

Thökölyovci na hrade

Súťaž o  účasť na turistic-
kom a  kultúrnom podujatí 
Lanškrounská kopa 2017 po-
kračuje.

Odoslaním mailu a  zapo-
jením sa do súťaže súťažiaci 
vyhlasuje, že súhlasí so spra-
covaním osobných údajov 
pre mesto Kežmarok pre po-
treby súťaže v dňoch od 1. 4. 
2017 do 15. 9. 2017. Poskyt-
nutie údajov je dobrovoľné 
a bez dôsledkov podľa zákona 
č. 122/2013 Z. z. o  ochrane 
osobných údajov. Súhlas je 
daný na dobu určitú od 1. 4. 
2017 do 15. 9. 2017.

Otázky tretieho kola:
1. Vymenujte aspoň 2 tra-

dičné podujatia, ktoré sa 
konajú v meste Lanškroun 
každoročne.

2. V ktorom roku bola podpí-
saná zmluva o  spolupráci 
medzi mestom Kežmarok 
s mestom Lanškroun?

3. Koľko km je vzdialené 
mesto Lanškroun od Kež-
marku (tolerancia 33 km)?
Odpovede na všetky tri 

súťažné kolá zasielajte do 15. 
júla, ak ste neodpovedali prie-
bežne, na adresu: gabriela.
bodnarova@kezmarok.sk.

V  odpovedi uveďte vaše 
meno, priezvisko, adresu 
a kontaktné telefónne číslo.

 -bod-
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Prevrátená smetná nádoba 
Prvého mája o 20.46 h sme prijali oznam, 

že na Ulici Severná č. 4 sú dvaja Rómovia, 
ktorí robia neporiadok,  vyhadzujú smeti 
a následne prevrátili aj kontajner na šatstvo. 
Operačná služba pomocou kamerového 
systému tento oznam zadokumentovala. 
Hliadka bola vyslaná na miesto, kde sa jej 
podarilo po krátkom prenasledovaní zadr-
žať dvoch Rómov. Po zistení totožnosti im 
bolo oznámené, aby upratali za sebou ne-
poriadok okolo smetných nádob a prevráte-
nú nádobu dali do pôvodného stavu. K po-
škodeniu smetnej nádoby nedošlo. Osoby 
boli vyriešené na mieste napomenutím. 

Otvorená šachta
Druhého mája o  16.50 h sme osobne 

prijali oznam na útvare MsP, že na Ul. Slav-
kovská pri budove firmy Tatraker a za budo-
vou firmy p. Vosoviča sa nachádza otvorená 
šachta bez krytu, hlboká cca 3 m, kde  pri 
páde okoloidúcich osôb hrozí nebezpečen-
stvo úrazu. Hliadka oznam preverila, bola 
vyhotovená fotodokumentácia a oznámené 
zodpovedným pracovníkom MsÚ, ktorí za-
bezpečili uzavretie tejto šachty.

Fiktívna zbierka 
Tretieho mája o 10.17 h oznámil anonym 

na t. č. 159, že na Ul. J. Kraya dve osoby vy-
berajú peniaze pravdepodobne na fiktívne 
zbierky. Hliadka spozorovala dve podozrivé 
osoby, ktoré sa dali na útek. Po krátkom pre-
nasledovaní boli zadržané a bola im zistená 
totožnosť . Išlo o občanov z Rumunska. Tieto 
osoby boli následne predvedené na OOPZ 
Kežmarok. 

Nezaplatil za PHM 
Jedenásteho mája o  11.57 h sme prijali 

oznam, že na čerpacej stanici Oktan ne-
známa osoba natankovala pohonné hmoty 
do osobného motorového vozidla a  odišla 
z  miesta. Hliadka po vypočutí oznamova-
teľky a po zistení EČV z kamerového systé-
mu vyhľadala majiteľa vozidla. Následne sa 
hliadka spojila s podozrivou osobou z obce 
Ľubica, ktorá hliadke oznámila, že sa poná-
hľala a zabudla za pohonné hmoty zaplatiť. 
Následne táto osoba škodu uhradila v plnej 
výške a bola vybavená v blokom konaní na 
mieste. 

Zrazená osoba 
Trinásteho mája o  13.07 h hliadka MsP 

prechádzala cez križovatku Ulíc Tatranská 
a  Gen. Štefánika, kde im neznáma pani 
oznámila, že osobné motorové vozidlo pri 
cúvaní zrazilo staršiu pani, ktorá spadla na 

zem. Pri páde si rozbila hlavu a  poranila 
oko. Operačný pracovník na žiadosť hliadky 
okamžite vyrozumel RZP a  OOPZ Kežma-
rok. Hliadka zotrvala na mieste do príchodu 
oboznámených zložiek. 

Voľne pustený pes 
O 18.09 h 25. mája sme boli telefonicky 

informovaní, že na Ulici Kostolné námestie 
sa potuluje voľne pustený pes, ktorý pre-
chádza po ceste smerom k „červenému kos-
tolu“. Hliadka sa spojila s  oznamovateľkou, 
psík bol donesený na základňu a podľa čipu 
cez register spoločenských zvierat bol zis-
tený telefón na jeho majiteľa. Pes bol odo-
vzdaný majiteľovi a vec následne vybavená 
v blokovom konaní. 

Ležiaca osoba
O 13.19 h 27. mája sme prijali oznam na 

linku 159, že na Ulici Dr. Fischera pod lavič-
kou pri zubných oddeleniach leží na zemi 
neznáma osoba. Hliadka po príchode na 
miesto zistila, že išlo o  osobu z  Kežmarku, 
osoba nereagovala na otázky hliadky, bola 
bledá a zjavne pod vplyvom alkoholu. Ope-
račný pracovník na žiadosť hliadky vyrozu-
mel RZP, ktorá osobu následne prevzala. 

 Spracoval: kpt. Jozef Bukovina

Stefan K.
V  Kežmarku som už bol, 

poznám ho. Navštívil som aj 
EĽRO a určite prídem aj tento 
rok. Je to nádherné podujatie, 
ktoré sa oplatí vidieť. Program 
je veľmi bohatý a  páči sa mi, 

že môžem vidieť remeselníkov priamo pri práci. 
Inak, Kežmarok je zaujímavé mesto a je odtiaľ vý-
borný výhľad na vaše Tatry. Pamätám si aj hrad 
a budovu radnice.

Lucjan Robert C.
Poznám Kežmarok. Je to 

pekné mestečko a  žijú tam 
milí ľudia. Spomínam si na 
neho veľmi dobre práve kvôli 
zaujímavej atmosfére. Na va-
šom festivale som ešte nebol, 

ale veľmi rád by som ho videl. Tento rok to určite 
nestihnem, ale ktovie, možno sa mi podarí prísť 
do Kežmarku na EĽRO na budúci rok. A  ešte si 

pamätám, že je od vás blízko do Vysokých Tatier.

Józef S.
V Kežmarku som bol so svo-

jimi žiakmi. Veľmi často sme 
cez Kežmarok prechádzali. 
Je to mesto, cez ktoré musíme 
prejsť, aby sme sa dostali do 
Slovenského raja. Veľmi rád 

chodím na Slovensko za turistikou, preto dobre 
poznám vaše hory a  národné parky. Naposledy 
som bol v Kežmarku 16. júna, takže áno, poznám 
Kežmarok, ale neviem, či až tak dobre. Rád by som 
sa tam niekedy zastavil a  pobudol u  vás dlhšie, 
lebo je to veľmi pekné mesto rovno pod Vysokými 
Tatrami.

Tomasz R.
Bol som v  Kežmarku minulý rok. Poznám ho 

a  môžem povedať, že je to veľmi pekné mesto. 
Máte veľa turistických atrakcií. A  konkrétne som 
bol u vás na festivale Európske ľudové remeslo. Bol 

to zážitok. Páčil sa mi hrad, kto-
rý je veľmi blízko centra. Aj ten-
to rok sa chystám prísť do Kež-
marku práve na toto zaujímavé 
podujatie. Už teraz sa teším na 
jeho jedinečnú atmosféru.

Krzysztof K. 
Do vášho mesta chodím 

veľmi často na koncerty. Spo-
lupracujeme so Základnou 
umeleckou školou. V Kežmar-
ku sme už hrali. Naposledy 
sme boli na akcii Divadlenie. 

Máme spoločný projekt spolufinancovaný gmi-
nou a  mestom Bochnia. Je to veľká a  dôležitá 
spolupráca, som aj členom poroty. Takže Kežma-
rok poznám a veľmi sa mi páči. Rád k vám prídem 
aj nabudúce a dúfam, že budem mať čas si ho aj 
dobre obzrieť.

Anna K.
V  Kežmarku som bola ako 

turistka. Prechádzali sme cez 
Kežmarok. Dôkladne som ho 
ešte nevidela. Ale budem to 
musieť napraviť, lebo som počula, že je to veľmi 
pekné mesto. Kežmarok poznám najmä z  vašich 
novín. -bel-, -sedl- 

Zaujme hrad či radnica
Oficiálnu návštevu partnerského mesta Bochnia v Poľsku sme využili aj na „mini“ 

prieskum. Jej obyvateľov sme sa pýtali, či poznajú Kežmarok a či boli na festivale 
Európske ľudové remeslo. Ako to dopadlo, ta vám prezradí naša zahraničná anketa.
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„Každú väčšiu vec, ktorú v mes-
te robíme, by sme chceli odkomu-
nikovať verejne. Prvou bolo kúpa-
lisko. O všetkých témach chceme 
hovoriť v čase spustenia procesu,“ 
povedal na úvod primátor Ján Fe-
renčák. Prvý bod stretnutia patril 
Mestským zásahom Kežmarok, 
o ktorých sme vás už informovali. 
Ako doplnil projektant Mestské-
ho úradu Marek Reznický, zatiaľ 
sa do súťaže prihlásilo sedemnásť 
návrhov a  termín uzávierky bol 
predbežne stanovený na koniec 
júna. Program pokračoval infor-
máciou o  možnosti zapojenia sa 
občanov do skrášľovania mesta. 
Ide o  participatívny rozpočet, 
ktorého výška je stanovená na 
15-tisíc €. „Mesto prichádza s tou-
to iniciatívou a  na rokovaní za-
stupiteľstva ešte v decembri bola 
určená suma. Pokúsili sme sa ju 
rozmeniť na drobné tak, aby bolo 
všetko v súlade s legislatívou. Jas-
ne sme zadefinovali, ktoré oblasti 
budú podporené, pričom rozsah 
jedného projektu je od 200 do 
tisíc eur. Najprv budeme zbierať 
návrhy, potom zasadne komisia, 
ktorá posúdi jednotlivé projekty 
a  vyberie tie najlepšie. Následne 
budú odkomunikované s  podá-
vateľom a pristúpi sa k realizácii,“ 
vysvetlil prednosta Karol Gurka 
a  dodal, že finančné prostriedky 
sa môžu použiť iba na skrášľova-
nie verejného priestranstva.

Torzo stavby
„Problém zimného štadió-

na je asi problémom každého 
Kežmarčana. Prevzali sme iba 
torzo stavby, ktoré je rozobraté 
a  nefunkčné,“ uviedol ešte pred 
prezentáciou Ján Ferenčák a  do-
dal, že keď na rekonštrukciu nie 
sú peniaze, môže sa o  tom dis-
kutovať, ale výsledok nebude. 
Na dostavbu zimného štadióna 
uvoľnila vláda milión eur, pri-
bližne 2-tisíc eur sa vyzbieralo 
v rámci verejnej zbierky. „Keď sme 
mali vyriešené zdroje, začala sa 

intenzívna príprava a vysporiada-
nie všetkých vzťahov z minulosti. 
Trvalo to niekoľko mesiacov, kým 
sme problém právne vyriešili. 
Mesto sa stalo plnohodnotným 
vlastníkom celého areálu. To 
bolo pre mňa podstatné,“ zdôraz-
nil primátor. Zimný štadión bol 
v roku 2010 zatopený, následne 
síce vyčistený, ale technológie 

neboli dostatočne preskúšané, na 
ktoré nám dnes nikto nedá záru-
ku. Napríklad v  kotolni vyhoreli 
elektromotory. Proces pokračoval 
výberom projektanta – v  marci 
bola odovzdaná dokumentácia, 
potom vyhlásené verejné ob-
starávanie. „Momentálne plynú 
lehoty. Čakáme kým sa to uza-
vrie a  pre nás je najväčšou túž-
bou mať čo najskôr dodávateľa 
stavby, aby sme čím skôr odo-

vzdali objekt na rekonštrukciu 
a realizáciu stavby," podotkol Ján 
Ferenčák.  

Zimný štadión
Zimný štadión bola kedysi 

ľadová plocha s  minimálnym 
prevádzkovým a  technickým zá-
zemím vedľa Ľubického potoka. 
Prešla postupnou prestavbou 

a v r. 2008 sa začala príprava ob-
jektu na deaflympiádu. Vlani bolo 
rozhodnuté, že sa prestavia na 
multifunkčnú nízkoenergetickú 
halu so zázemím. „V minulosti boli 
vysoké náklady na samotnú pre-
vádzku zimného štadióna a  jeho 
zázemia, preto by sme chceli 
postaviť nízkoenergetickú halu, 
ktorá by bola lepšie využívaná. 
To znamená, aby nebola mono-
funkčná,“ vysvetlila vedúca odde-

lenia územného plánu, životného 
prostredia a stavebného poriadku 
Eva Kelbelová. Podľa nového pro-
jektu budeme mať technologické 
zázemie z najlepších dostupných 
technológií, ktoré v súčasnosti na 
trhu sú. „Zamerali sme sa na tech-
nickú stránku a zimný štadión by 
mal byť nadčasový,“ dodala Eva 
Kelbelová.

Prvá etapa
Prvá etapa sa bude niesť 

v znamení sfunkčnenia zimné-
ho štadióna a  je rozdelená do 
dvoch častí s dôrazom na finanč-
né možnosti mesta. „Verím, že 
budú nasledovať ďalšie etapy. 
Chceli by sme štadión dostavať 
na medzinárodnú úroveň, aby 
bolo dosiahnuté multifunkčné 
celoročné využitie,“ pokračovala 
vedúca oddelenia. Zakompo-
novanie do územia ostáva za-
chované. V  prvom rade sa bude 
riešiť rekonštrukcia existujúcich 
objektov, zachováva sa dopravný 
systém i plochy statickej dopravy. 
Štadión má mať kapacitu 3  500 
osôb, bude tam ľadová plocha 
s  hľadiskom, s  pokladňami, s  hy-
gienickým zázemím, skladmi, 
trestnou lavičkou, časomierou... 
Technicko-hospodárske zázemie 
je naplánované ako trojpodlažné. 
Na prvom budú šatne, sklady, so-
ciálne zázemie, elektrorozvodňa, 
fitnes a rolba. Na druhom má byť 
korčuliarsky trenažér, kancelárie 
s  kaviarňou, zasadacia miestnosť 
a klubové stredisko. Tretie bude 
patriť technickým miestnostiam, 
skladom, serverovni, réžii, VIP ka-
bínam a bufetu. Pred štadiónom 
má byť 71 parkovacích miest,  
z toho tri pre imobilných obča-
nov. Smerom k  Ľubickému po-
toku je naplánovaná dostavba 
prevádzkového zázemia. „Ide 
o zložitú stavbu. Vždy je kompli-
kovanejšie rekonštruovať, ako 
stavať na „zelenej lúke“. Nová 
musí byť aj technológia chla-
denia, ľadová plocha bude mať 
61 x 26 m (kvôli medzinárodným 
súťažiam) a nové musia byť aj 
rozvody chladenia pod ľadovou 
plochou. V prístavbe musíme vy-
meniť elektromotory, inštalovať 
novú vzduchotechniku, slaboprú-
dové rozvody, kamerový a  po-
plachový systém,“ uzavrela Eva 
Kelbelová. 

 Andrea Belošičová

Zimný štadión má byť nadčasový

Približne štyri desiatky Kežmarčanov zavítali 12. júna do kina Iskra. 
Prišli tam na ďalšie verejné stretnutie, ktoré bolo venované aj pred-
staveniu projektu zimného štadióna.

Takto by mal vyzerať zimný štadión po rekonštrukcii.

Na otázky občanov odpovedali Ján Ferenčák, Karol Gurka, Eva Kel-
belová a Marek Reznický.
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Celoslovenská súťaž Literárny Kežmarok 
má za sebou už 52. ročník. Je vlastne najstar-
šou literárnou súťažou na Slovensku a  vďa-
ka skúsenostiam aj súťažou na tej najvyššej 
úrovni. Zúčastniť sa jej mohli žiaci základných 
a stredných škôl, ako aj zahraniční autori.

Každý účastník mohol poslať 3 až 5 vlastných 
básní alebo prozaických útvarov, ktoré neboli 
publikované, ani zaslané do inej súťaže.

Tento ročník bol venovaný 230. výročiu vzni-
ku kežmarského lýcea a  90. výročiu vzniku slo-
venských gymnaziálnych tried. Konal sa 8. a  9. 
júna pod záštitou ministra školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Petra Plavčana. Porota pod tak-
tovkou Jána Petríka mala čo robiť. Celkovo bolo 
prihlásených 916 prác od 433 autorov, najviac 
boli zastúpené 1. a  2. kategória žiakov základ-
ných škôl poézia a próza, kde prišlo až 560 prác 
292 autorov.

Pre účastníkov vyhlásenia celoslovenskej sú-
ťaže Kežmarok pripravil zaujímavý program. Vo 

štvrtok si v  lýceu na odbornom seminári pripo-
menuli výročia, ktorým bol tento ročník veno-
vaný. Po slávnostnom prijatí u primátora mesta 
sa  poobede vrátili znovu do lýcea na samotné 
vyhlásenie výsledkov. To bolo robené vskutku 
nápadito, pásmom víťazných prác v naštudova-
ní Základnej umeleckej školy A. Cígera. O  tom, 
či budú zapísané do knihy cti „rozhodovala“ 
porota niekdajších slávnych študentov lýcea. 
Programom sprevádzala pracovníčka Mestského 
kultúrneho strediska Marta Lacková, ktorá pred-
stavovala Noru Baráthovu za mlada.

Podľa predlohy Nory Baráthovej bolo v úpra-
ve a  réžii Ivana Kubíka pripravené aj literár-
no-dramatické pásmo k  230. výročiu vzniku 
kežmarského lýcea pod názvom Starý študent 
už putuje..., ktoré mohli vidieť záujemcovia večer 
v Mestskom kultúrnom stredisku.

A kto z mladých Kežmarčanov, ktorí tiež posie-
lali práce do súťaže, obstál najlepšie? Najkrajšie 
umiestnenie, 2. miesto v kategórii 2. – 5. ročník 

ZŠ získal Roland Kaprál z Grundschule a čestné 
uznanie si odniesla v  tej istej kategórii Kristína 
Rochová zo ZŠ Nižná brána. Čestné uznanie do-
stala aj Ema Hetešová zo ZŠ Dr. Daniela Fischera 
v II. kategórii žiaci 6. – 9. ročníka - poézia.

 E. Sedláčiková

Ďalší ročník Literárneho Kežmarku

Najlepšie umiestnenie z  Kežmarčanov do-
siahol Roland Kaprál z Grundschule.

Príhovory, želania, vystúpe-
nia tých najlepších a  zaujímavá 
divadelná hra venovaná vzniku 
vzdelávacej inštitúcie. Práve 
o tom bola slávnostná akadémia 
venovaná 90. výročiu založenia 
prvých slovenských gymnaziál-
nych tried, ktorá sa konala 16. 
júna v  Mestskom kultúrnom 
stredisku. 

Nechýbali na nej ani jej dvaja 
absolventi – podpredseda Prešov-
ského samosprávneho kraja Štefan 
Bieľak a  primátor Ján Ferenčák. 
Ako obaja konštatovali v  prího-
voroch, na gymnázium 
majú skvelé spomienky. 
„Každá škola potrebuje 
materiálno-technické 
zázemie. Možno bude 
gymnázium v  nových 
priestoroch. Verím, že si 
ich obľúbia študenti i pe-
dagógovia a budú veľkou 
motiváciou na to, že si 
žiaci budú prioritne vy-
berať Gymnázium v Kež-
marku. Buďte úspešnou 
školu, majte dostatok študentov, 
veľa kvalitných pedagógov. Že-
lám gymnáziu, aby jeho študenti 
raz povedali to, čo ja: Jedno veľké 
ďakujem,“ zdôraznil Štefan Bieľak. 

Na jeho slová nadviazal Ján Fe-
renčák: „Gymnázium vychovalo 
veľa úspešných ľudí. Dnes hrdo 
hovoríme, že Kežmarok nemal iba 
genius loci, ale vždy sa tu kládol 
dôraz na vzdelanie. A gymnázium 
je toho výsledkom. V súčasnosti ho 
potrebujeme materiálne zabezpe-
čiť. Škola sa má presťahovať do bý-
valých kasární. V rámci mesta sme 
už spravili všetko, čo je potrebné.“ 
Primátor ešte gymnáziu zaželal, 
aby si udržalo svoj kredit a  status 
ďalších deväťdesiat rokov.

Slávnostná akadémia pokračo-

vala aj po oficiálnom programe. 
Bývalí absolventi si našli čas, aby 
sa porozprávali a  radi si zaspomí-
nali na študentské časy aj spolu so 
„svojimi“ profesormi. -bel-

Aj tento rok významné 
výročia oslavujú viaceré inšti-
túcie a  školy. Už je tomu 230 
rokov, odkedy vzniklo u  nás 
prvé lýceum, aj keď prvá ško-
la tu bola zrejme už pred 700 
rokmi. Na lýceu v  Kežmarku 
študovali mladí ľudia z  celej 

Európy, miešali sa tu kultúry 
a  náboženstvá. Napriek rôz-
norodosti študentov vládol 
v  škole i  v  meste poriadok, 

všetci sa dobre znášali a  reš-
pektovali. 

Slávne lýceum navštevovali 
slávne osobnosti slovenského 
života, či už to bol Hviezdo-
slav, Ján a  Samo Chalúpka, 
Jesenský, Janko Kráľ, Rázus či 
Stodola dostali práve u nás tie 

najlepšie základy 
do života. Pri štú-
diu im veľkým po-
mocníkom bola aj 
lyceálna knižnica, 
ktorá je najväčšou 
historickou kniž-
nicou v  strednej 
Európe. V  jej archí-
voch je viac ako 
150 tisíc vzácnych 
kníh v  rôznych ja-
zykoch.

Budova lýcea sa zachovala 
do dnešných dní v pôvodnom 
stave a je ozdobou Kežmarku. 
 -sedl-

Má sviežich deväťdesiat rokovJedinečná budova, 
krásna história
V krásnom starobylom Kežmarku je história 
na každom kroku. Významné dni a udalosti 
rezonujú každým dňom, máme si čo pripo-
mínať a byť na čo hrdí.

Budova lýcea má od minulého
roka novú fasádu.

Na slávnostnej akadémii nechýbalo ani vý-
borne pripravené divadelné predstavenie.
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Festival študentského remesla, programy

Festival študentského remesla oživil 
mesto a pútal pozornosť 9. júna. Nad pia-
tym ročníkom opäť prevzal záštitu prezi-
dent Slovenskej republiky Andrej Kiska. 
Tvárou festivalu bola Celeste Buckingham. 
Jej spev si mohli návštevníci festivalu vy-
chutnať najprv priamo na hrade a  večer 
v Drevenom artikulárnom kostole. Ale nie-
len spev tejto talentovanej umelkyne pú-
tal pozornosť. Výnos z  koncertu darovala 
umelkyňa detičkám z Kežmarku so závaž-
ným ochorením. Pred hradom nechýbal 
cigánsky tábor, z ktorého sa ozývala tem-
peramentná hudba, búchal kováč, bolo 
počuť erdžanie koní, ... Nádvorie zase pat-
rilo historickým scénkam a remeslám. Nuž, 
kto si prišiel pozrieť festival, jednoducho 
neoľutoval.

 -sedl-, -bel-

Festival študentského remesla

6. a 9. 7. (štvrtok, nedeľa) o 19.00
Spider-Man: Návrat domov
(akčný/dobrodružný, USA, 2017, 133 min, dabing,
MP12+, 3,50 €)

13.  – 14. 7. (štvrtok, piatok) o 19.00
Láska stojí za všetko
(romantický, USA, 2017, 96 min, titulky, MP12+, 3,50 €)

15. – 16. 7. (sobota, nedeľa) o 19.00 
Vojna o planétu opíc
(akčný/sci-fi, USA, 2017, 143 min, titulky, MP12+, 3,50 €)

20. – 21. 7. (štvrtok, piatok) o 19.00
Valerian a mesto tisícich planét
(sci-fi/dobrodružný, Franc./USA, 2017, 137 min, dabing,
MP12+, 3,50 €)

22. – 23. 7. (sobota, nedeľa) o 19.00
Dunkirk
(vojnová dráma, USA, 2017, 107 min, titulky, MP15+, 3,50 €)

Detské kino
1. – 2. 7. (sobota, nedeľa) o 17.00
Ja, Zloduch 3
(animovaná komédia, USA, 2017, 96 min, dabing, MP, 3,50 €)

22. – 23. 7. (sobota, nedeľa) o 17.00
„Bocian“ Riško
(animovaná komédia, Nem./Nór./Belg./Lux., 2017, 84 min,
dabing, MP, 3,50 €)

Filmový klub
3. 7. (pondelok) 
Radio Dreams

(komédia, USA, 2016, 91 min, titulky, MP12+, 3,50/2 €)

10. 7. (pondelok) – €urópske filmy za €uro 
Príbeh lesa
(dokument, Fín./Švéd./Nem., 2015, 97 min, český komentár, MP, 1 €)

17. 7. (pondelok) – €urópske filmy za €uro
Hasta la vista!
(tragikomédia, Belg., 2011, 115 min, titulky, MP12+, 1 €)

24. 7. (pondelok) – €urópske filmy za €uro
Polski film
(reality film, ČR/Poľ., 2012, 113 min, pôvodné znenie/titulky, 
MP15+, 1 €)

PRIPRAVUJEME
1. – 11. august: LETNÉ KINO NA HRADNOM NÁDVORÍ

PROGRAM KINA                JÚN 2017



EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO
Medzinárodný festival ľudových remesiel a kultúry
KEŽMAROK 7. – 9. júl 2017
27. ročník venovaný tkáčskemu cechu 
pod záštitou  prezidenta SR Andreja Kisku

PIATOK 7. JÚLA 2017
12.50 h
SPRIEVOD MESTOM
- (od MsKS, Ulica Starý trh, cez Ulicu Dr. Alexan-
dra na Hlavné námestie)
divadelné, folklórne a tanečné súbory, skupiny 
historického šermu, sokoliari,... 

13.00 h
SCÉNICKÉ OTVORENIE VSTUPNEJ
BRÁNY
- dobýjanie hradieb areálu remesiel z Ulice Dr. 
Alexandra (Skupina historického šermu JAGO 
Sp. Nová Ves a COHORS Prešov)

13.00 – 19.00 h
FESTIVAL REMESIEL
(ukážky remeselnej výroby)
v priestoroch areálu na Hlavnom a  Hradnom 
námestí a na nádvorí hradu

KULTÚRNE PROGRAMY
Javisko pri radnici:
13.10 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
FESTIVALU REMESIEL
14.00 TATRANSKÉ OZVENY – DF
 Maguráčik a FS Magurák
14.30  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
15.30  FS HAMERNIK, Krakow, Poľsko
16.30  FS ROSÉNKA, Praha, Česko
 (do 17.30 h)

Javisko pri hrade:
14.00 DFS GORALIK, Kežmarok
15.00  FS CRNA GORA, Podgorica,
 Čierna Hora 
16.00  DFS MAGURÁČIK, Kežmarok
17.00 FS SABINOVČAN, Sabinov,
 Slovensko
18.00  FS SLNEČNICA, Piešťany, Slovensko

Javisko na hradnom nádvorí:
14.00 LA SPERANZA – dobová hudba
15.00 Sokoliari sv. BAVONA,
 Banská Štiavnica
15.30  MÓDNA PREHLIADKA Nomina
 Rosae, Poľsko
16.00  Skupina historického šermu
 COHORS, Prešov
16.30 DOBOVÉ TANCE Alimah Fusion

 a Divadlo Alchýmie, Poprad
17.00  Sokoliari sv. BAVONA,
 Banská Štiavnica
17.30  MÓDNA PREHLIADKA Nomina
 Rosae, Poľsko
18.00 FANTASY TANCE Alimah Fusion
 a Divadlo Alchýmie, Poprad

Malé javisko v areáli:
13.30 Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,  
 Kežmarok
15.00 Ľudová hudba BYSTRIANKA, Svit
16.00 Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,  
 Kežmarok
17.00 Ľudová hudba BYSTRIANKA, Svit
18.00 Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,  
 Kežmarok

VEČERNÉ PROGRAMY:
- na Hlavnom námestí – javisko pri radnici
od 19.00 – 22.00 h
Vystúpenie orchestra CIGÁNSKI DIABLI s ta-
nečnou skupinou Totti Ovidiu, Koncert českej 
rockovej legendy – hudobnej skupiny OLYMPIC 
z Prahy
- na Hradnom námestí – javisko pred hradom 
20.00 – 21.00 h
Hudobno-zábavná skupina TRAKY z Čane

SOBOTA 8. JÚLA 2017
9.00 – 19.00 h
FESTIVAL REMESIEL na Hlavnom a  Hradnom 
námestí a na nádvorí hradu

KULTÚRNE PROGRAMY
Javisko pri radnici:
10.00 FS CRNA GORA, Podgorica,
 Čierna Hora
11.00 FS ROSÉNKA, Praha, Česko
12.00 TERCHOVSKÁ MUZIKA bratov

 Muchovcov, Terchová
12.30  FS HAMERNIK, Krakow, Poľsko
13.30  TERCHOVSKÁ MUZIKA bratov
 Muchovcov, Terchová
14.00  FS SLNEČNICA, Piešťany, Slovensko
15.00  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
16.00  Zábavné súťaže s moderátorom
 Marcelom Forgáčom 
16.15  FS VÁH, Liptovský Mikuláš,
 Slovensko 

Javisko pri hrade:
10.00  DFS GORALIK, Kežmarok
11.00  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
12.00  DFS KALUŽIAR Martin, DFS
 MAGURÁČIK a FS MAGURÁK
 Kežmarok 
13.30  FS CRNA GORA, Podgorica,
 Čierna Hora
14.30  FS ROSÉNKA, Praha, Česko
15.30  FS HAMERNIK, Krakow, Poľsko
16.30  FS KELEMESKE FURMANI, Ľubotice,  
 Slovensko
17.30  FS SLNEČNICA, Piešťany, Slovensko
18.30  ŠKOLA TANCA s ĽH FS Magura,
 Kežmarok 

Hradné nádvorie:
10.00 ROZPRÁVKA S POD KROSIEN,
 Divadlo Harry Teater, Banská Bystrica
11.00  Sokoliari sv. BAVONA,
 Banská Štiavnica
11.30  MÓDNA PREHLIADKA Nomina
 Rosae, Poľsko
12.00  Dobová hudba LA SPERANZA
13.00  DOBOVÉ TANCE Alimah Fusion
 a Divadlo Alchýmie, Poprad
13.30  MÓDNA PREHLIADKA Nomina
 Rosae, Poľsko
14.00  Dobová hudba TORMEN,
 Banská Štiavnica
14.30  Sokoliari sv. BAVONA,
 Banská Štiavnica
15.00  Rozprávka ZBOJNÍCKA KRÁĽOVNÁ,
 Divadlo Portál, Prešov
16.00  Dobová hudba TORMEN,
 Banská Štiavnica
16.30  Skupina historického šermu JAGO,  
 Sp. Nová Ves
17.00  FANTASY TANCE Alimah Fusion
 a Divadlo Alchýmie, Poprad
17.30  MÓDNA PREHLIADKA Nomina



 Rosae, Poľsko
18.00  Skupina historického šermu JAGO,  
 Sp. Nová Ves

Malé javisko v areáli: 
10.00 Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,  
 Kežmarok
12.00 Ľudová hudba BYSTRIANKA, Svit
13.00  FS KELEMESKE FURMANI, Ľubotice
14.00  Ľudová hudba BYSTRIANKA, Svit
15.00  Ľudová hudba STRUNA, Lendak
16.00 Ľudová hudba KOŠUĽA zo Spiša 
17.00 Ľudová hudba STRUNA, Lendak
18.00 VYCHODŇARSKE ŠARKANICE,
 Sp.Nová Ves

VEČERNÉ PROGRAMY:
- na Hlavnom námestí – javisko pri radnici od 
19.15 – 01.00 h (9.7.2017)
TOMÁŠ KLUS s kapelou Cílová skupina, Hudob-
ná skupina HEX, OHŇOSTROJ (cca o 22.00 h), 
MAFIA CORNER, Hudobná skupina HEĽENINE 
OČI, program moderuje MARCEL FORGÁČ 
- na Hradnom námestí – javisko pred hradom 
20.30 – 22.00 h
Hudobná skupina MOBILE, Kežmarok
 

NEDEĽA 9. JÚLA 2017
9.00 – 16.00 h
FESTIVAL REMESIEL na Hlavnom a  Hradnom 
námestí a na nádvorí hradu

KULTÚRNE PROGRAMY
Javisko pri radnici:
 9.30 DFS GORALIK, Kežmarok
10.00  FS ROSÉNKA, Praha, Česko
11.00  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
12.00  FS CRNA GORA, Podgorica,
 Čierna Hora
13.00  FS MAGURA, MAGURÁK a DFS
 MAGURÁČIK, Kežmarok
15.00  Korunovácia KRÁĽA remesla
 EĽRO 2017, UKONČENIE FESTIVALU,  
 KOLESO ŠŤASTIA – žrebovanie
 tomboly

Javisko pri hrade:
10.00 FS CRNA GORA, Podgorica,
 Čierna Hora
11.00  FS SLNEČNICA, Piešťany,
 Slovensko
12.00  FS ZVONČYKI, PEREZVON
 a NARODNYE MUZYKI,
 Bielorusko
13.00 FS ROSÉNKA, Praha, Česko
14.00  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko

Hradné nádvorie:
10.00 ROZPRÁVKA SPOD KROSIEN,
 Divadlo Harry Teater, B. Bystrica
11.00 MÓDNA PREHLIADKA historických  
 kostýmov, Nomina Rosae, Poľsko

11.30 Sokoliari sv. BAVONA,
 Banská Štiavnica
12.00 DOBOVÉ TANCE Alimah Fusion
 a Divadlo Alchýmie, Poprad
12.30 Skupina historického šermu JAGO,  
 Sp. Nová Ves
13.00 MÓDNA PREHLIADKA
 Nomina Rosae, Poľsko
13.30 Sokoliari sv. BAVONA,
 Banská Štiavnica
14.00 Dobová hudba LA SPERANZA

Malé javisko v areáli: 
10.00 Ľudová hudba KOŠUĽA zo Spiša
11.00  Ľudová hudba FS MAGURA,
 Kežmarok 
12.00 Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,  
 Kežmarok
13.00  Ľudová hudba KOŠUĽA zo Spiša
14.00 Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,  
 Kežmarok

V  areáli počas festivalu: detské mestečko, 
bábkové divadlo HOKI-POKI, atrakcie pre deti, 
jazda na koňoch a  poníkoch, klietka hanby, 
príležitostná poštová pečiatka s námetom tkáč-
skeho cechu, obálky s prítlačou a pamätné listy 
s  ručnou rytinou, bylinkárka, strašidelný hrad, 
šach s  maxi figúrkami, tvorivé dielne, detské 
centrum, maskoti, bohaté občerstvenie, bábko-
vé divadlo, ... 

Sprievodné podujatia:
Rozprávka „ ČAROVNÁ FLAUTA“ 8. a 9. 7. 2017 
v priestoroch Kežmarského hradu – vstupy kaž-
dých 20 minút od 9.00 h

KRVAVÉ DEJINY XV. „HRIECHY TEMNOTY, 
VÁŠNE SAMOTY“ od 5. do 8. 7. 2017
historický príbeh v  priestoroch Kežmarského 
hradu – vstupy každých 20 minút od 20.00 h

Opera HRAD PREPEVNÝ – 7. 7. 2017
o 17.00 h
(pri príležitosti 300. výročia postavenia Dreve-
ného artikulárneho kostola a 500. výročia refor-
mácie).
Drevený artikulárny kostol

Podkúvanie koňa v kováčskej vyhni
pred hradom 
7. 7. 2017 o 15.00 h
8. 7. 2017 o 11.00 h a o 15.00 h

Premietanie filmov v kine ISKRA 
7. 7. 2017 14.00 h – 17.00 h,
8. 7.2 017 11.00 h – 17.00 h,
9. 7. 2017 11.00 h – 14.00 h

Historický parný vlak – 8. 7. 2017 na trase:
Svit 9.10 – Poprad 9.20 
Poprad 9.30 – Kežmarok 9.55
Kežmarok 11.45 – Poprad 12.10
Poprad 13.50 – Kežmarok 14.15

Kežmarok 17.45 – Poprad 18.10
Poprad 18.15 – Svit 18.25

Vláčik „Maguráčik“ – premáva 7. - 9. 7. 2017 
každú hodinu:
7. 7. 2017 od 12.00 do 18.00 h, 8. 7. 2017 od 
09.00 do 18.00 h, 9. 7. 2017 od 09.00 do 12.00 h, 
cestovné 0,50 €/os.
 Vyhliadkové – zážitkové lety – 7. - .9. 7. 2017 
od 10.00 do 19.00
Zážitkové lety s vrtuľníkom R 44,
cena 25 €/os., let trvá približne 6 minút
Bližšie informácie:  00421 908 143 884

Výstavy
* Príbeh spracovania ľanu
 Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46
* 500 rokov reformácie na Slovensku
 Meštiansky dom na Ul. Dr. Alexandra 11
* Expozícia Meštianska bytová kultúra
 Meštiansky dom, Hlavné námestie 55
* Expozícia automobilových veteránov
 v priestoroch Kežmarského hradu
* Peter Uchnár - maľba
 Galéria u anjela, Starý trh 53

Vstupné
Areál festivalu remesiel:
Dospelí 10 €, v predpredaji 8 € - najneskôr do 
6. 7. 2017.
Deti a mládež od 140 cm do 18 rokov a držitelia 
platnej ISIC karty 5 €.
Deti do 140 cm, dospelí nad 62 rokov a ŤZP-S – 
vstup zadarmo.
Vstupenka (identifikačný náramok) má  neob-
medzený vstup

Predpredaj vstupeniek 
Zlavomat.sk
Kežmarská informačná agentúra, 
Hlavné námestie 64
Kníhkupectvo ALTEREGO, Kežmarok,
Hlavné námestie 3.
MIK Poprad: Nám. sv. Egídia 43/86,
058 01 Poprad, 052 16 186.
IK Levoča: Námestie Majstra Pavla 58,
054 01 Levoča, 053 451 37 63. 
IK Spišská Nová Ves: Letná 49,
052 01 Spišská Nová Ves, 053 429 82 93.

Kežmarský hrad:
Denná prehliadka s rozprávkou: dospelí 6 €, deti 
do 6 r. 3 €, žiaci a študenti 4 €.
Nočná prehliadka „Krvavé dejiny XV.“ 9 €, 
v predpredaji 8 €.
Predpredaj vstupeniek v pokladni hradu
Vstupenky do areálu festivalu remesiel neplatia 
do objektov múzea.

Drevený artikulárny kostol:
Opera „Hrad prepevný“ 7. 7. 2017 o 17.00 h
Vstupné dobrovoľné 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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žlté bicykle

 Čo sú Žlté bicykle
 a pre koho sú?

Naším zámerom je zdieľať 
kvalitné mestské bicykle ľuďom, 
ktorí majú záujem ich regulárne 
používať. Tento systém pozo-
stáva z označených stojanoch, 
bicyklov, tých máme 20, systé-
mom na zdieľanie, možné je po-
užiť webovú aplikáciu alebo sms 
a najdôležitejšia súčasť zdieľa-
ných bicyklov sú ich používate-
lia.

 Ako sa dajú používať?
Komunitný systém zdieľaných 

Žltých bicyklov v Kežmarku fun-
guje na členskom princípe a kre-
ditnom systéme. Kredit je mož-
né získať členským príspevkom 
alebo dobrovoľnou prácou. A na 
začatie používania stačí zavolať 
alebo napísať Filipovi Bajtošovi a 
ten už záujemcovi všetko rád vy-
svetlí. Viac o fungovaní a plánoch 
v Kežmarku nájdete tu http://zl-
tebicykle.sk/kezmarok/. Nájde-

te tam aj inštruktážne video. 

 Z čoho funguje prevádzka
 a údržba systému?

Doteraz mohli ľudia používať 
bezplatne no prechádzame na 
symbolické členské aby mohol 
byť tieto zdieľané bicykle dlho-
dobo udržateľné a na dobrej 

úrovni. Zbytočne by to bolo za-
darmo ak by nefungovali. Zdieľa-
né bicykle fungujú vo veľa mes-
tách Európy a sveta už dlhé roky. 

 Kde nájdem Žlté bicykle?
Aktuálne máme v Kežmar-

ku 14 označených stanovíšť, 
ktoré nájdete vo webovej apli-
kácii  http://yellowbikes.info/ 
a v júni plánujeme pridať ďalší ku 
Tatraľanu a jeden do Ľubice.

 Na ako dlho si môže
 používateľ požičať bicykel?

Sú to zdieľané bicykle určené 
na dopravu po meste, napríklad 
do práce kedy si bicykel naj-

bližšie ku mne požičiam a vrá-
tim ho do označeného stojanu 
najbližšie ku mojej práci aby ho 
mohli použiť ďalší a zbytočne 
som ho neblokoval. Alebo idem 
na nákup, bicykel si požičiam, 
zamknem pri obchode, nakú-
pim a nákup dám do košíka bi-
cykla a bicykel vrátim na ozna-
čený stojan najbližšie k mojej 
adrese. O tom je to zdieľanie, 
v najlepších systémoch zdieľa-
ných bicyklov je jeden bicykel 
požičaný v priemere 10 krát za 
deň. 

 Prečo by mali ľudia
 Žlté bicykle využívať?

Lebo zdieľané Žlté bicykle 
umožňujú rýchlu preprava z A do 
B, lepšie zdravie, sú ekologické 
a ekonomické a sú to bicykle ide-
álne do mesta. Veľmi super je, že 
používateľ nemusí riešiť žiadne 
opravy. Bonusom je rýchle par-
kovanie bez ďalších poplatkov. 

 Ako sú vyťažené
 v súčasnosti?

Aktuálne zdieľané bicykle po-
užíva vyše 40 obyvateľov a stále 
sa pridávajú ďalší a ďalších aj po-
zývame 

 Využívajú Žlté bicykle
 aj turisti?

Využiť ich môžu aj turisti, no 
musia mať šťastie, že bude môcť 
Filip za nimi prísť. Lepšie by to 
bolo, keby im to vedeli umož-
niť aj na KIC. Sem tam mi niekto 
volá, keďže číslo na mňa je na 
stojanoch. 

Na naše otázky odpovedal 
Dominik Jakub, zakladateľ a  ko-
ordinátor iniciatívy Vlk, ktorý ni-
kdy nespí.

 Zuzana Šlosárová

Presedlajte na eko = logicky Žlté bicykle

Poznáte to. Dennodenný zhon, naháňačka, cesta do práce autom. Čaká-
te na tú správnu signalizáciu od semafora. Cesty sú preplnené, zadyme-
né a prejsť z jedného kraja mesta na druhý trvá v pracovný deň viac ako 
20 minút. Ako to zmeniť? Presedlajte na „eko dopravu“. Zaraďte rýchlosť 
a dajte zelenú Žltým bicyklom. Majte svoj čas plne pod kontrolou.

Aj pre vás sú pripravené tieto krásne žlté bicykle.  -sedl-

Na ďalší ročník EĽRO k  nám 
prídu desiatky tisícov návštevní-
kov z  celého Slovenska i  zo za-
hraničia. Aby sa mohol Kežmarok 
zaskvieť v  celej svojej kráse, po-
trebujeme vašu pomoc. 

Ak vám to čas, sily a  povin-
nosti dovolia, dovoľte nám vás 
požiadať o úpravu okolia svojich 

domov. Oku lahodí pokosená 
tráva a  priestor bez neporiadku 
– odpadkov či väčšieho staveb-
ného odpadu.

Ukážme hosťom počas najväč-
šieho festivalu remesiel v strednej 
Európe, že sa do Kežmarku prísť 
oplatí a že tu žijú kultivovaní ľudia 
s rozvinutým estetickým cítením.

Krajší Kežmarok

Dňa 12. 5. sme prijali podnet od občana na portály
citymonitor.sk v takomto znení:
Toto patrí do stavebného odpadu a nie na ihrisko !!!
Odpoveď:
Kežmarok Mesto

Dobrý deň, váš 
podnet je už vyrie-
šený. Ak je možné, 
do budúcna odpo-
rúčame volať mest-
skú políciu na t.č. 
159 hneď ako vidíte 
vinníka odpad zvá-
žať ku smetiakom. 
Takéto porušenie 
môže mestská polí-

cia riešiť hneď na mieste uložením blokovej pokuty. Veríme, že občania 
pristúpia k svojim povinnostiam zodpovedne a nebudú vytvárať čierne 
skládky. Povinnosť odviesť stavebný odpad je na staviteľovi, nie na mest-
skej organizácii. Ďakujeme za podnet.

  S úctou, Ing. Zuzana Šlosárová, odd. KPaRR
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„Ako ten čas letí,“ skonšta-
tovali žiaci a  pedagógovia ZŠ 
Grundschule, ktorí sa zúčastnili 
záverečného stretnutia pro-
jektu ERASMUS+ v  Oelsnitzi 
(Nemecko) od 14. do 20. mája. 
V  priebehu posledných dvoch 
rokov pracovali žiaci a  učitelia 
z  Oelsnitzu, Abtenau, Viedne, 
Kežmarku a Krzeslawic na usku-
točňovaní vytýčených cieľov. 
Vypracovali materiály na tému 
Zlepšenie kvality vzdelávania 
a Podpora vzdelania a podnika-
teľského myslenia. Vznikli pro-
dukty, ktoré boli prezentované 
počas záverečného stretnutia 
16. 5. v  aule Oberschule Oel-
snitz. Všetci prítomní sa mohli 
presvedčiť o  kreativite a  origi-
nalite predstavovaných materiá-
lov. Žiaci prezentovali s  pýchou 
brožúru k  vyučovaniu, návod na 
založenie firmy, ako aj príbehy 
z každodenného života, ktoré si 
žiaci napísali a ilustrovali. Každá 
škola vyhotovila okrem toho 
kvarteto a kalendár na tému po-

volania, resp. vzdelávanie. Žiaci 
každej školy vypracovali pod-
klady uchádzača o zamestnanie 
podľa štandardy EÚ a množstvo 
prezentácií. 

A keďže každá snaha má byť 
odmenená, nezabudlo sa ani na 
oslavu na školskom dvore. Gri-
lovačka, organizovaná rodičmi, 
vylepšila nádherný slnečný deň. 
Na ostatné dni bol pripravený 
zaujímavý program Stadtral-
lye v  Plauen, výlet do Drážďan 
a  návšteva Dračej jaskyne v  Sy-
rau. Čerešničkou na šľahačke 
bola návšteva zábavného parku 
Plohn. 

Úspešný projekt sa skončil, 
všetci boli spokojní, zároveň 
trochu smutní, ale plní hrdosti. 
Počas trvania projektu sme nad-
viazali priateľstvá, spoznali sme 
život v  iných krajinách. Všetci 
pevne veríme, že sa ešte nieke-
dy stretneme a  budeme znova 
pracovať na ďalšom úspešnom 
projekte.

 Ivana Belejkaničová

Aj tento rok 57 maturanti náš-
ho gymnázia pristúpilo k  zelenému 
maturitnému stolu a popasovalo sa 
s trémou, stresom a napätím. Úspeš-
ne zmaturovali, a tak urobili dôležitý 
krok vo svojom ďalšom napredova-
ní. A  že sa s  maturitou vysporiadali, 
o tom hovoria aj čísla. Externú časť, t. 

j. písomky už v marci zvládli naši ma-
turanti excelentne. Vo všetkých pred-
metoch (slovenský jazyk a literatúra, 
cudzie jazyky, matematika) dosiahli 
veľmi dobré výsledky, podstatne 
vyššie ako celoslovenské priemery. 
V  Prešovskom samosprávnom kraji, 
ktorý je naším zriaďovateľom, sme 
preskočili všetky veľkosťou porov-
nateľné gymnáziá (Stará Ľubovňa, 
Levoča, Lipany...) a dokonca vo všet-
kých predmetoch sme dosiahli lepšie 
výsledky ako najžiadanejšie gymná-
zium v PSK - Gymnázium Kukučínova 
Poprad. Toto vynikajúce hodnotenie 
je výsledkom štvorročnej systematic-
kej práce žiakov a ich učiteľov.

O  zodpovednom prístupe k štú-
diu nás žiaci presvedčili počas matu-
ritného týždňa svojimi odpoveďami. 

Skúšajúci v jednotlivých predmetoch 
ohodnotili odpovede žiakov až 181-
krát jednotkou či dvojkou a  len 7- 
krát ako dostatočnú. Veď napríklad 
19 maturantov z  chémie dosiahlo 
maturitný priemer 1,37, 18 maturan-
tov z matematiky priemer 1,63 či 22 
maturantov z biológie priemer 1,33. 

Verím, že tento úspešný maturitný 
ročník prekoná aj naše dlhodobo vy-
soké percento úspešnosti prijímania 
na vysoké školy (97 %). Mnohí z ma-
turantov boli prijatí už pred maturit-
nou skúškou. Teší ma skutočnosť, že 
naši študenti si nevyberajú tzv. „ľah-
ké“ VŠ, ktoré prijmú všetkých uchád-
začov, ale náročné a  kvalitné nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Našim maturantom želám 
v mene svojom, ale aj všetkých kole-
gov do ďalších rokov pevné zdravie, 
šťastie, porozumenie, radosť a  nech 
každý deň je naplnený radosťou 
z  dosahovaných výsledkov v  práci, 
ktorú si sami zvolili. 

 
 Daniela Mihóková, 
  riaditeľka školy

Štyri roky úspešne zavŕšené

Maturanti gymnázia sa vydali do sveta dospelých.

Záver projektu ERASMUS+

Toto sú práce žiakov ZŠ Grundschule.

Maturity, skúšky dospelosti, mnohí z nás si z času na čas 
spomenú, aké to bolo za zeleným stolom, akú otázku sme 
si vytiahli, čo sme nevedeli, ako nám učitelia pomohli ...

Súčasťou 5. ročníka Festivalu študentské-
ho remesla bol aj seminár o  Európskej únii, 
ktorý sa konal 9. júna o  11.00 v  telocvični 
Grundschule. Bol určený žiakom základných 
a stredných škôl mesta a dal mladým ľuďom 
odpovede na všetky otázky súvisiace s  fun-
govaním, poslaním a budúcnosťou únie.

Na zvedavé otázky žiakov odpovedali 

vedúci Zastúpenia Európskej komisie v  SR 
Dušan Chrenek, konzul Slovenskej republiky 
v  Krakove Adrián Kromka a  štátny tajomník 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR Peter Krajňák. Riaditeľ regionálneho po-
radenského a  informačného centra Poprad 
Peter Litavec prevzal úlohu moderátora.

 -sedl-

Európska únia mladým
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Aj v  našom meste sa konal 
21. ročník medzinárodného 
festivalu detských folklórnych 
súborov Krojované bábiky. 
V  nedeľu 4. júna po prijatí na 
radnici začal sprievod mestom. 
Všetkých 19 súborov spievalo 
piesne svojho regiónu, hralo 
na hudobné nástroje, detičky 
mávali okoloidúcim...

Pravá zábava nastala na 
javisku na nádvorí hradu. Po 
výmene krojovaných bábik sa 
každý zo súborov predstavil 
hudobnou produkciou, tan-
com a  spevom. A  veru bolo 
na čo pozerať. Okrem súborov 

z  Podtatranského regiónu tu 
boli súbory z Trenčianskej Tur-
nej, z Brna, Sierakoviec a Gminy 
v  Poľsku. Z  Ruska pricestovali 
Garmoniya z Moskvy a Roslavľ 
z Kalingradu a aj Lotyšsko malo 
svojich zástupcov.

Nedeľné popoludnie sa vy-
darilo, tešíme sa na ďalší ročník 
Krojovaných bábik. Veď láska 
ku folklóru má v  Kežmarku 
hlboko zapustené korene, čo 
dokazuje aj fakt, že na festi-
vale vystúpili naše dva detské 
folklórne súbory – Maguráčik 
a Goralik. 

 -sedl-

Desiatky detí si od 29. mája 
do 1. júna pozrelo rozprávku 
na Kežmarskom hrade. Diva-
delné predstavenie s  názvom 
Čarovná flauta očarilo nielen 
malých divákov, ale malo čo 
povedať všetkým vekovým ka-
tegóriám. Príbeh sa točil okolo 
zápasu princa Tamina s hadom 
i s úkladmi kráľovnej noci. Roz-
právka bola už tradične hu-

dobná a všetky pesničky, špe-
ciálne komponované pre toto 
predstavenie, sú inšpirované 
najväčšími hitmi z  Mozarto-
vých opier, ibaže bez symfo-
nického orchestra, v  trochu 
rockovom a  trošku popovom 
prevedení. Čarovnú flautu si 
môžete pozrieť aj počas festi-
valu Európske ľudové remeslo.

 -bel-

Rozprávka na hradeO rok dovidenia

Ruský súbor Garmoniya vo  svetlých krojoch pútal počas pochodu 
mestom pozornosť okoloidúcich.

Stredná umelecká škola 
v  Kežmarku ponúka vo svo-
jich študijných odboroch 
propagačné výtvarníctvo, 

fotografický dizajn a konzer-
vátorstvo a  reštaurátorstvo 
dreva veľmi kvalitné vzdela-
nie. Dôkazom toho je aj ce-
zhraničná spolupráca školy 
a  participácia na rôznych 
projektoch s  firmami, ktoré 
si hneď po maturite žiadajú 
našich absolventov. Aj v  sú-
časnosti oslovujeme ďalších 
našich bývalých žiakov s  po-
nukou práce do Nemecka, 
kde už naši žiaci reštaurujú 
lode a  firma potrebuje ďal-
ších. Viac informácii o  štúdiu 
aj o  uplatnení poskytneme 
všetkým záujemcom v  škole 
alebo na www.suskk.sk.

  Marta Perignáthová, 
 riaditeľka SUŠ

Žiadaní absolventi 

Na ceste do kráľovstva noci.

7.  7. – 9.  7. (piatok – nedeľa) 
EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO
- festival ľudových remesiel
mesto Kežmarok

12. 7. (streda) o 15. 30 h
DYCHOVÁ HUDBA BELANČANKA
veľké javisko pri radnici

14. 7. (piatok) o 15.30 h 
HUDOBNÉ POPOLUDNIE SO ZUŠ
A. CÍGERA
malé javisko pri radnici

17.  7. – 21. 7. (pondelok – piatok) 
DIVADELNÝ FESTIVAL
NA KEŽMARSKOM HRADE
17. 7. o 20. 30 h  Kubo - Divado DRaK
Prešov
18. 7. o 20. 30 h  Don Quijote a Sancho
Panza - Divadlo Commedia Poprad
19. 7. o 16. 00 h  Rozprávky z maringotky 
– Drevené divadlo Bratislava
20. 7. o 20. 30 h  Nonsens noci
svätojánskej - Túlavé divadlo Bratislava
21. 7. o 20. 30 h  Láska po východniarsky 
- Divadlo KĽUD Kladzany
nádvorie kežmarského hradu

18. 7. (utorok) o 15.30 h
HUDOBNÉ POPOLUDNIE SO ZUŠ
Petržalská
malé javisko pri radnici

20. 7. (štvrtok) o 15.30 h
HUDOBNÉ POPOLUDNIE SO ZUŠ
Petržalská
malé javisko pri radnici

24. 7. (pondelok) o 15.30 h
HUDOBNÉ POPOLUDNIE SO ZUŠ
A. CÍGERA
malé javisko pri radnici

28. 7. (piatok) o 15. 30 h
VYSTÚPENIE HUDOBNEJ SKUPINY
THE KOWAL CHICKS
veľké javisko pri radnici

28. 7. – 31. 7. (piatok-pondelok)
LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF
- premietanie slovenských a českých
filmov pod holým nebom – 15. ročník
28. 7. – Obecná škola
29. 7. – Učiteľka
30. 7. – Sedem zhavranelých bratov
31. 7. – Teória tigra
Hlavné námestie v Kežmarku

PROGRAM   MsKS júl
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Po otvorení sa na pódiu predstavili čestní 
hostia, ktorí sú v  športovom svete notoricky 
známi - basketbalistka Lucia Kupčíková, cyk-
lista Jozef Regec a  karatista Ján Longa. Ich 
úlohou bolo odovzdať ocenenia najlepším 
športovcom z Kežmarku za uplynulý rok. Ako 
prvý si ho prevzal Daniel Slezák z BK MŠK, kto-
rý s  basketbalom začal v  jedenástich rokoch 
a venuje sa mu už 13 rokov. „Celú svoju karié-
ru som hráčom kežmarského klubu,“ prezradil 
Daniel. My iba dodávame, že mu patrí druhé 
miesto v 2. lige mužov, v Univerziáde 2016 ko-
nečná 2. priečka a v rámci MSkv univerzít 2017 
v basketbale 3. miesto (reprezentácia žilinskej 
univerzity).

Meno za menom
Ďalšie ocenenie patrí Branislavovi Zwicko-

vi, ktorý povedal: „Profesionálne hrávam hokej 
v Spišskej Novej Vsi a medzisezónne sa venu-
jem hokejbalu ako člen MŠK Kežmarok.“ Medzi 
jeho najväčšie úspechy v hokejbale patria – zla-
tá medaila z Majstrovstiev sveta v Písku v roku 
2012 (člen reprezentačného družstva U  16), 
zlato z MS v Bratislave v roku 2014 (reprezen-
tácia SR U 18) a ďalšie zlato z MS v Sheffielde 
v roku 2016 (reprezentant SR U 20). Z Jazdec-
kého klubu MŠK Ranč Čajka patrí ocenenie Vik-
tórii Jurčovej, ktorá sa od roku 2007 pravidelne 
zúčastňuje pretekov na všetkých úrovniach od 
oblastných až po republikové. Vrcholom boli 
majstrovstvá Slovenska v roku 2015. Medzi jej 
úspechy patria aj prvenstvá v  súťažiach v  su-
sednom Poľsku, kde okrem iného získala titul 
majsterky Podhalanskej oblasti a  pohár GOR. 
Viktória je aj víťazkou skokov mohutnosti (kto 
skočí najvyššiu bariéru). 

Najlepší v kategórii jednotlivec
Samuelovi Líškovi z  karate klubu získal 

ocenenie za popredné umiestnenia v celoslo-
venskom meradle. Na majstrovstvách Tatran-
skej únie 2016 získal v kumite medzi kadetmi 
striebro, vo Východoslovenskej únii žiackej ligy 
zlato v kumite kadetov a na MSR 2016 v Trnave 
si vybojoval bronz. Ivan Daňo je členom ZO ky-
nológie MŠK a ocenenie mu patrí za to, že od 
roku 2013 bol každoročne majstrom Slovenska 
vo výkone psov – stopárov. V roku 2015 získal 
3. miesto vo výkone psov – stopárov a  vlani 

obsadil 6. priečku na majstrovstvách sveta. 
Ďalšieho oceneného netreba zvlášť predstavo-
vať. Peter Kiník z lukostreleckého klubu, ktorý 
získal bronz na minuloročnej paralympiáde 
v Riu, sa na slávnosti nezúčastnil, pretože bol 
reprezentovať Kežmarok na podujatí v  Sardí-
nii. Aj odtiaľ si doniesol medailu. Zároveň sa 
Peter stal najlepším športovcom MŠK v  ka-
tegórii jednotlivec.

Atletika i šach
Z atletického klubu si ocenenie prevzal Ma-

rek Šoltýs, ktorý má doma celý arzenál medailí. 

Napríklad zlato z M-SR mladších žiakov v No-
vých Zámkoch či halových M-VsAZ Bratislava. 
V  päťboji na M-SR viacboje mladších žiakov 
v Trenčíne skončil na 4. mieste. Zo stolnoteni-
sového klubu bol ocenený Matej Harabin, kto-
rý v slovenskom rebríčku k 31. 1. 2016 skončil 
na 117. priečke, čo je najvyššie postavenie 
hráča v histórii 1. PPC MŠK Kežmarok. Zuzane 
Štočkovej, rodenej Hagarovej patrí ocenenie 
za šachový klub. V  roku 1999 bola líderkou 
ženského družstva, ktoré zvíťazilo na ME v Ba-
tumi. V roku 2004 skončila na Open Tatry dru-
há. Deväťkrát úspešne reprezentovala SR na 

šachových olympiádach. Ocenenie za ňu pre-
vzal otecko.

Od tanca po futbal 
Za TŠC Tempo MŠK patrí ocenenie Matejovi 

Madejovi a  Lenke Šepeľovej, ktorí majú za se-
bou celý rad úspechov v športovom tanci. Vlani 
reprezentovali Slovensko na Zimnej univerzi-
áde vysokých škôl v  Košiciach. Získali striebro 
v štandardných a zlato v  latino tancoch. V cel-
kovej klasifikácii obsadili 1. priečku. Za volejba-
lový klub si ocenenie prevzala Monika Smák, 
ktorá má dva tituly v drese Žiliny, dva tituly vo 
francúzskej lige v  drese Cannes, druhé miesto 
v  Poľsku v  drese Varšavy, titul v  Poľsku v  Biel-
sko-Biala a Muszyne, či titul v drese OMS Seni-
ca. Mládežnícky futbalový klub má tiež svojho 
oceneného. Stal sa ním Rastislav Wikarski, ktorí 
sa v  Kežmarku dlho neohrial a  už v  kategórii 
mladších žiakov hosťoval v  FK Poprad, kde sa 
hneď stal lídrom. V súčasnosti je členom výberu 
Východoslovenského regiónu v kategórii U 14.

Najlepšia juniorka je Mia
Klub lyžovania má svoju favoritku. Je ňou 

Mia Chorogwická, žiačka 5. ročníka ZŠ Niž-
ná brána, ktorá v  sezóne 2015/2016 skončila 
vo svojej kategórii zjazdového lyžovania na 
1. mieste v  celkovom hodnotení Slovenského 
pohára a je víťazkou celkového hodnotenia Vý-
chodoslovenskej ligy. Mia sa zároveň stala Naj-
lepším športovcom MŠK za minulý rokov v ka-
tegórii junior do 15 rokov. Za cyklistický klub 
bol ocenený Juraj Raffaj, ktorý sa posledné roky 
pravidelne umiestňuje na stupňoch víťazov nie-
len jednotlivých pretekov, ale aj záverečných 
vyhodnotení seriálov. Za klub bojových umení 
– Goral Gym patrí ocenenie Jozefovi Kolodzejo-
vi. Je víťazom Slovak Open 2017, národný pro-
fesionálny majster Slovenska a  minulú sezónu 
si vybojoval opasok šampióna Euroligy Youn-
gblood. Najlepším kolektívom MŠK za rok 2016 
sa stali volejbalistky. 

Športové ikony
Za celoživotný športový prínos – samotnú 

reprezentáciu, trénerské roky, „funkcionárče-
nie“, organizácie množstva zjazdárskych prete-
kov, ale najmä za to, že založil veľkú lyžiarsku 
dynastiu bol ocenený Michal Šoltýs. Aj ďalší 
ocenený je lyžiarskou legendou. Je to najstarší 
aktívny lyžiar na Slovensku a možno aj na svete 
– vynikajúci tréner nielen svojho syna Ota, ale 
aj mnohých lyžiarov – dlhoročný pedagóg Oto 
Krajňák. Za športové zásluhy, ale najmä za úspe-
chy so svojimi zverenkyňami vo volejbale získal 
ocenenie Viktor Gally. Posledným oceneným za-
slúžilým športovcom sa stala ikona tanečného 
športu a niekoľkonásobná trénerka roka Gertrú-
da Scholtzová.  Andrea Belošičová

Poznáme najlepších športovcov za minulý rok

Veľkú sálu Mestského kultúrneho strediska si 7. júna „spriva-
tizovali“ všetci, pre ktorých je šport životným štýlom. Výskyt 
pohybovo nadaných jedincov všetkých vekových kategórií 
na meter štvorcový bol extrémny preto, že sa tam podve-
čer konalo slávnostné vyhodnotenie najlepšieho športovca 
Mestského športového klubu Kežmarok za rok 2016.

Mia Chorogwická.
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Sily si na ňom zmeralo päť 
družstiev, Poprad sa tesne pred 
konaním podujatia odhlásil. Zo 
Slovenska prišli do Kežmarku 
okrem domácich Levice a tri tímy 
z  Poľska. „Turnaj sa konal na po-
česť Vlada Jančeka, ktorý bol mo-
jím profesorom na gymnáziu, aj 
ma priviedol ku basketbalu,“ kon-
štatoval Jozef Juhász z  BK MŠK. 
Na otvorení turnaja nechýbala ani 
manželka Vlada Jančeka: „Veľmi 
ma teší, že memoriál pokračuje. 
Sama som s  manželom prežila 
kus života na basketbalových zá-
pasoch, na atletických pretekoch, 
alebo iných športoch. Moji syno-
via vyrastali v tomto duchu. Vítam, 
že aj ďalšia generácia bude v tom-
to pokračovať.“ 

Celkové poradie: 1. Radom,
2. Žory, 3. Levice, 4. Osvienčim,
5. Kežmarok.
All-stars turnaja: Martin Slamka 
(Levice), Krzyśtof Zoň (Osvien-
čim), Oliwier Koznowski (Žory), 
Dominik Staśiak (Radom), Daniel 
Blaško (Kežmarok).
Najlepší hráči družstiev:
Levice - Samuel Solčanský,
Radom - Kacper Cholewa,
Žory - Filip Maciejewski,
Osvienčim - Piotr Karaś,
Kežmarok - Timotej Soják.
MVP turnaja:
Dominik Staśiak (Radom).
Strelec turnaja:
Piotr Karaś (Osvienčim).
Srdciar turnaja:
Wojciech Porebski (Osvienčim).

„Chceme sa poďakovať mestu, 
MŠK Kežmarok, partnerom podu-
jatia, Domovu mládeže v Kežmar-
ku, rodičom našich chlapcov i Má-

rii Jančekovej a jej synovi Vladovi 
za pomoc a podporu pri organizá-
cii turnaja,“ zdôraznil Jozef Juhász.

 -bel-

Piaty ročník memoriálu V. Jančeka

Medzinárodný turnaj mladších žiakov v bas-
ketbale má za sebou svoj piaty ročník. Ko-
nal sa od 9. do 11. júna v mestskej športovej 
hale Vlada Jančeka.

Pohľad na prvý zápas memoriálu.

V bodovacej súťaži JUN I. D 
boli úspešní  Jakub Solár - Nina 
Podolinská. V ŠT tancoch obsa-
dili finálové  5. miesto, v LAT 1., 
v Pohárovej súťaži JUN.I. + II.D 
o Pohár primátora mesta skon-
čili v ŠT tancoch na finálovej 3. 
priečke a v LAT im patrí 1. miesto. 
Samuel Žabka - Inés Bilinová 
v bodovacej súťaži v ŠT 7. miesto, 
v LAT finálové 3. miesto. v pohá-
rovej súťaži v LAT 4. miesto. V bo-
dovacej súťaži JUN.II.D obsadili 
finálové 3. miesto v ŠT a 4. miesto 
v LAT Sebastián Marek - Laura 
Pittnerová. V  pohárovej súťaži 

v  ŠT 4. miesto, v ŠT 5. miesto 
v LAT. V prestávkach sa pred-
stavili členovia TŠC TEMPO 
MŠK Kežmarok s úspešnými 
choreografiami Ružový sen 
v choreografii G. Scholtzovej 
Papagollina s chor. Lucie Šaj-
tlavovej, s ktorými sme získali 
na M-SR v Žiari nad Hronom fi-
nálové 3. miesto a s choreogra-
fiou Friday Night sme obsadili 
4. miesto v chor. Kláry Purtzovej.

V nedeľu 28. mája sme oslá-
vili Deň deti Hobby súťažou. 
Súťažili deti od 6 rokov 9, 11,13, 
15. Náš pár Martin Kocvár - Sofia 

Chudá obsadili 2. miesto. V sú-
ťaži dievčat do 9 rokov obsadila 
Laura Lešková 3. miesto, Nelka 
Jurková 4. priečku.

Členovia TŠC TEMPO MŠK 
Kežmarok sa 4. júna zúčastnili 
medzinárodnej súťaže Košice 
Open 2017. V silnej konkurencií 
obsadil pár Jakub Solár - Nina 
Podolinská v kat. Jun. I.D LAT  fi-
nálové 5. miesto

Desiateho júna v súťaži Žilina 
Dance Cup 2017 si tento pár vy-
tancoval v ŠT tancoch 2. miesto, 
v LAT 1. miesto

Samuel Žabka - Inés Bilinová 
obsadili v ŠT tancoch finálové 
3. miesto a v LAT 4. miesto.

Všetkým reprezentantom sr-
dečne blahoželáme.

 Gertrúda Scholtzová,
  trénerka

Jubilejný Ľanový kvietok

TŠC TEMPO MŠK, Mestský úrad a MŠK Kež-
marok usporiadal 27. mája jubilejný 30. 
ročník Ľanového kvietka 2017 a Pohár 
primátora mesta Kežmarok. Zúčastnilo 
sa na ňom 170 párov z Poľska, Maďarska 
a z celého Slovenska.

Tanečníci so svojou trénerkou.
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Šieste kolo cyklistickej sú-
ťaže určené deťom od troch 
do štrnástich rokov sa konalo 
pri hrade 18. júna. Množstvo 
malých pretekárov, ich rodi-
čov, starých rodičov, priateľov 
a známych si užili nedeľu aj na-
priek nie celkom vydarenému 
počasiu. Našťastie nepršalo, 
a  maličkí i  väčší cyklisti mohli 
ukázať svoj potenciál. Nuž, 
nikdy nevieme, kedy z  nich 
vyrastie nový šampión (ako 
sa uvádza na oficiálnych pla-
gátoch Detskej tour Petra Sa-
gana, poznámka redakcie). 
Najrozkošnejší boli pretekári 
v kategórii baby. Niektorí z nich 
nemali bicykle, ale odrážadlá 

a  niektorí potrebovali pomoc 
rodičov. Nič sa však nedialo. 
V  cieli na nich čakal potlesk 
a darček. Nasledovali ďalšie ka-
tegórie až po starších žiakov.

A ako sa darilo našim šikov-
ným deťom? Vybrali sme z  vý-
sledkov niektorých Kežmarča-
nov:
 Baby dievčatá – 8. Anička 

Korecová, 13. Karin Jurdíko-
vá, 14. Jozefínka Bjalončíko-
vá, 19. Tatianka Reznická.

 Baby chlapci – 1. Martin Šol-
týs, 8. Michal Kopčík, 14. To-
bias Pecho, 16. Tobias Trem-
báč, 18. Alex Krišanda.

 Mikro dievčatá – 7. Natália 
Pivarčová, 15. Janka Briksio-

vá, 16. Ester Voľná, 17. Miška 
Pixová.

 Mikro chlapci – 11. Nikita 
Džadoň, 35. Marco Kreta.

 Mili dievčatá – 5. Lea Horní-
ková, 7. Lenka Heringová, 8. 
Nela Hajkovská.

 Mili chlapci – 2. Maxim Pir-
hala, 13. Richard Mozden.

 Mini dievčatá – 7. Katka Las-
kovská.

 

Mini chlapci – 5. Tobias Haj-
kovský, 10. Samuel Münc-
ner.

 Mladší žiaci – 14. Natanael 
Rybár.

 Mladšie žiačky – 11. Natália 
Gaľová. 

 Starší žiaci – 9. Goran 
Gemza.

 Staršie žiačky – 3. Stela Hor-
níková. -bel-

Šieste kolo pri hrade

Detská tour Petra Sagana zavítala do Kež-
marku vo veľkom štýle. Mala skvelú atmo-
sféru, ktorú ocenili desiatky divákov.

Malí pretekári zabojovali.

Royal Valley, alebo po sloven-
sky Kráľovské údolie, leží len 10 
km od mesta. Toto územie kedysi 
patrilo Kežmarku, dnes sa stáva 
centrom športu, vzniká tu golfový 
raj. Projekt má rozlohu 145 ha. Ih-
risko je momentálne 9-jamkové, 
začína druhá časť výstavby, počas 
ktorej pribudne druhé deväť-jam-
kové (a možno aj 12 jamkové) 
ihrisko. Fakt, že v  susedstve je 
ihrisko vo Veľkej Lomnici, je výho-
dou. Keď do nášho regiónu prídu 
golfisti, budú si chcieť vyskúšať 
obidve ihriská, a  tak sa vlastne 
podtatranský región stáva golfo-

vou destináciou. Je medzi nimi 
dosť veľký rozdiel, to v Lomnici je 
viac-menej na rovinke, a naopak, 
v Malom Slavkove je hodne členi-
té, čím sa stáva výzvou pre hráča 
odohrať devinu, alebo aj celú 
osemnástku.

„Po dobudovaní ihriska oča-
kávame prílev turistov. Začnú 
k nám chodiť vo väčších počtoch 
a zostanú u nás týždeň, dva týžd-
ne, aby sa mohli tomuto športu 
venovali. Pre Kežmarok je to veľ-
ká príležitosť, lebo práve k  nám 
prídu tráviť svoj kultúrny a  spo-
ločenský život, prídu k  nám na 

kávu, oddýchnuť si, ale napr. aj sa 
ubytovať. Je to teda výzva viac sa 
zamerať na cestovný ruchruch," 
povedal primátor Ján Ferenčák.

Vďaka golfovému ihrisku sa 

dostávame do úplne inej dimen-
zie. V  blízkosti máme termálne 
kúpalisko Vrbov, vo Veľkej Lom-
nici a  v  Malom Slavkove golfové 
ihriská, v meste krásne historické 
pamiatky. Stávame sa zaujímavou 
destináciou. Ak správne chytíme 
vlnu, tak Kežmarok bude za 10 – 
15 rokov vyhľadávaným miestom 
na trávenie času, na oddych. A to 
je pre nás príležitosť, ktorú treba 
rozvíjať. -sedl-

Sme zaujímavá destinácia
Na jednej strane nádherný výhľad na celý Kežmarok, na druhej strane majestátne štíty Tatier. To je 

pohľad, ktorý sa vám naskytne, keď ste v golfovom areáli Royal Valley Malý Slavkov. V piatok 2. júna 
tu otvárali golfovú sezónu a súčasne poklopali na základný kameň výstavby druhej časti ihriska.

V  kine Iskra sa 15. júna pod-
večer činili perá. Autogramiádu, 
ktorú využili desiatky malých 

i  veľkých fanú-
šikov, tam mali 
h o k e j b a l i s t i . 
Sedem Kežmar-
čanov – Patrik 
Svitana, Boris 
Oravec, Lukáš 
Maděra, Milan 
Glevaňák, Libor 
Teplický, Rado-
van Dejneka 
a  Matúš Lipták 
v  reprezentač-

nom drese vybojovalo zlato na 
svetovom šampionáte v  Pardu-
biciach.  -bel-

Autogramiáda v kine

Rozdávali sa podpisy.

Areál si vyskúšali prví golfisti.  Foto: -bel-
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Dňa 27. júna bude 30 rokov, čo nás 
navždy opustila po ťažkej chorobe naša 
drahá milovaná mamička, babička a pra-
babička Žofia Lukáčová, rod. Gecelovská. 

 Spomíname s láskou, v našich srdciach 
ostane navždy.

 Dcéry Mária a Anna, syn Ján s rodinami.

Plamienok sviečky na hrobe horí, odi-
šiel si dávno, no srdce stále bolí, s kyticou 
kvetou a zapáliť sviečku prídeme aj dnes, 
lebo v našich srdciach navždy ostaneš.

Dňa 18. augusta si pripomenieme 
9 rokov čo nás navždy opustil náš drahá 

syn, brat a krstný otec Jaroslav Sivaninec.
 S láskou spomínajú mamka, brat, krsniatka, Ľubo,
 Aďa a Zuzka s rodinou.

Už 10 rokov spíš večným snom, tma-
vý hrob je tvojim domovom. Nič viac ti už 
nemôžeme dať, len kvety na hrob, zapáliť 
sviečku a s láskou na teba spomínať.

Dňa 21. júna uplynie 10 rokov od 
úmrtia našej drahej Gabriely Budejovej. 

 Spomínajú krstná mama, manžel s rodinou a ostatná 
 smútiaca rodina.

Odišiel si od nás ako krásny deň, nepovedal si ani:
Zbohom, už neprídem. Keby sa tak dalo otec vrátiť čas, 

otvoriť ti oči a počuť tvoj hlas.
Dňa 9. júna si pripomenieme 8 rokov 

od úmrtia nášho drahého otca, deda, syna 
Ľubomíra Vojtasa. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku a modlitbu.

 S láskou spomínajú dcéra Aďa a Zuzka 
 s rodinou, syn Ľubomír a ostatná smútiaca rodina.

Životná púť mamky našej skončila. 
Jej slabé telo studená zem zakryla. Jej lás-
kavé slová chýbajú v srdci stále ostávajú, 
smutno je nám všetkým, už to nie je tak, 
ako bolo predtým.

Dňa 21. júna uplynie šesť rokov od úmrtia našej drahej 
mamky, babičky, dcérky a sestry Anny Vojtasovej. S láskou 
spomínajú mamka, brat,

 syn Ľubomír, dcéry Aďka a Zuzka s rodinou.

Anna Fetková, rod. Kalafutová, mama, 
babka, prababka, teta a  sestra sa s  nami 
navždy rozlúčila 15. septembra 2015. Tí, 
čo ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku. Smútiaca rodina

Dňa 21. júla si pripomenieme 20. vý-
ročie úmrtia nášho drahého otca, dedka 
a  uja Jána Fetku. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

 S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 18. júla si pripomenieme 10. vý-
ročie úmrtia Magdalény Vnenčákovej, 
rod. Šubovej. Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku. 

 S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 6. júla so žiaľom v srdci si pripo-
míname prvé výročie úmrtia milovanej 
manželky, mamky a babky Ľudmily Šte-
covej.

 Spomíname s láskou. Smútiaca rodina.

Odišiel rýchlo, nečakane, ako keď víchor v búrke stro-
my láme.

Zavreli sa oči, čo ako hviezdy žiarili, 
prestalo srdce biť, čo vedelo ľúbiť.

Už ho neprebudí slnko, ani krásny 
deň, na kežmarskom cintoríne sníva svoj 
večný sen.

Dňa 1. júla si pripomíname 15. výro-
čie smrti nášho drahého manžela, otca a  dedka Štefana 
Blaščáka.

S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

14. júla uplynie 15 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec 
a dedo Alexander Joppa. 

 S láskou a úctou spomína smútiaca 
rodina.

Spomienky

• Natieranie striech lacno, rýchlo, kvalitne. 0915 334 786.

• Prijmem vodičov taxi služby v Kežmarku. 0904 530 782.

• Predám garáž na Štefánikovej ulici. 0907 849 915.

Riadková inzercia

Inzerujte u nás
Ďakujeme za dôveru tým, ktorí využívajú naše služby a inzerujú v na-
šich novinách. Máme náklad 5600 výtlačkov, čo je najviac zo všetkých 
periodík v okrese Kežmarok, ale aj v okrese Poprad. Využite teda mož-
nosť informovať každú kežmarskú domácnosť o svojich produktoch 
a službách, ktoré ponúkate.

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2,
Kežmarok ponúka na prenájom:
• Nebytový priestor vrátane vybavenia hnuteľným majetkom 

v nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 2664, sú-
pisné číslo budovy 2365, na parcele KNC č. 2460/9, ka-
tastrálne územie Kežmarok, o výmere 16,00 m2.

• Využitie: kancelárske účely
• minimálna cena nájmu: 18,00 € / m2/rok 
• k  nájomnému budú nájomníkovi fakturované aj náklady 

spojené s užívaním priestoru, a to najmä dodávka ener-
gií, upratovanie a iné a tiež nájomné za hnuteľný majetok 
nachádzajúci sa v priestore, a to kancelársky stôl, stolička 
a vešiaková stena

• doba nájmu: neurčitá
• Spôsob nájmu: priamy nájom

• Žiadosti o  prenájom s  uvedením identifikačných 
údajov, ceny, doby nájmu a  účelu požadujeme doručiť 
do 15.7.2017 do12.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas 
doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). v uza-
tvorených obálkach so  spiatočnou adresou záujemcu 
a  označeným heslom „Nájom nebytového priestoru – 
neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2
060 01 Kežmarok

Bližšie informácie t. č. 052/4523040
u Ing. Ivety Koššárovej – vedúca EKO a na stránke PSK. 

inzercia, spomienky



Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

7/201724 šport

Koncom mája sa na školskom štadióne ZŠ Nižná brána usku-
točnil 31. ročník Olympiády detí MŠ mesta Kežmarok v ľah-
koatletickom trojboji (beh, hod a skok do diaľky) a 6. ročník 
Memoriálu Vlada Jančeka (zakladateľa tejto detskej súťaže) 
so 110 pretekármi zo všetkých šiestich materských škôl na 
území mesta.

Úvodnú slávnostnú atmosféru navodi-
li mažoretky Tanečno športového centra 
Tempo z MŠK Kežmarok s  Gertrúdou Schol-
tzovou. Otvorenie s významnými hosťami, 
viceprimátorom Miroslavom Perignáthom, 
bývalými primátormi Františkom Grocho-
lom a  Igorom Šajtlavom, ako aj s  manžel-
kou nebohého zakladateľa Vlada Jančeka 
Máriou Jančekovou a dlhoročným hlavným 
rozhodcom Milanom Hudačkom, umocnili 
detskí zástupcovia pretekárov z MŠ Severná 
parafrázovaným olympijským sľubom.

Hlavná športová i  hodnotiaca časť det-
skej atletickej súťaže v  rámci Dní športu 
mesta Kežmarok prebehla bez väčších prob-
lémov pod „taktovkou“ mladého hlavného 
rozhodcu Filipa Kormoša. Nádych hlavných 
cieľov olympizmu priniesla kežmarským 

deťom svojou osobnou účasťou bývalá san-
kárka - olympionička Mária Jasenčáková, 
predsedníčka Olympijského klubu Vysoké 
Tatry, ktorá sa podieľala najmä na hodnote-
ní výsledkov a oceňovaní víťazov. OK Vyso-
ké Tatry ďakujeme za propagačné materiály 
s olympijskými symbolmi, za drobné darče-
ky deťom ako aj za metodickú pomoc.

V pohárovej súťaži O pohár primátora 
mesta Kežmarok pre rok 2017 v rámci tejto 
detskej olympiády boli nasledovné výsled-
ky:
1. MŠ Možiarska 218,50 bodov
2.  MŠ Severná 124 bodov
3.  MŠ Karola Kuzmányho 99,50 bodov
4.  MŠ sv. Kríža 80 bodov
5.  MŠ Cintorínska 71 bodov
6. SMŠ Kušnierska brána 67 bodov.

Na olympiáde sa spomenula opäť už viac 
ako 30-ročná história tejto súťaže, tentokrát 
v  súvislosti s čerstvo vytlačeným bulleti-
nom 30 rokov Olympiády materských škôl 
v  Kežmarku a  5 ročníkov Memoriálu Vlada 
Jančeka. Zostavila ho Mária Jančeková po 
náročnom zbere zachovaných dokumentov 
a informácií z viacerých i ťažko dostupných 
zdrojov. Za spomienkový a  historicky pre-
hľadný bulletin veľmi pekne ďakujú mater-
ské školy, ktoré získali cenný historický do-
kument do budúcich rokov, bývalí i súčasní 
akokoľvek zainteresovaní občania Kežmar-
ku. Len málo miest na Slovensku sa môže 
pochváliť s  takou trvalou, prepracovanou 
súťažou pre najmenších obyvateľov.

Naše poďakovanie patrí mestu Kežma-
rok za finančný príspevok na vydanie bulle-
tinu i finančný príspevok na výdavky spoje-
né s 31. ročníkom Olympiády detí MŠ mesta 
Kežmarok a  6. ročníkom Memoriálu Vlada 
Jančeka. 

Poslednýkrát bola v  úlohe hlavnej or-
ganizátorky Materská škola Severná 5, ako 
ju Kežmarčania poznali. V nej sa myšlienka 
organizovania detskej olympiády zrodila, 
ujala, udržiavala i rozvíjala. Veríme, že bude 
zachovaná a rozvíjaná detská športová tra-
dícia i v novom školskom právnom subjek-
te.

 Zdenka Jankurová
 a Ľudmila Rochová

Olympiáda má svojich víťazov

Tretieho júna sa konal prvý ročník Bratislava 
Cup králičieho hopu. Na pretekoch nás repre-
zentovala 10-ročná Kežmarčanka Karin Melu-
šová so svojimi králikmi Niom a Bobuľkou. Ka-
rin a Niovi sa podarilo v skoku ďalekom skočiť 
200 cm, a tým spravili nový slovensky rekord. 
Karin so svojimi králikmi sa v máji zúčastnila na 
pretekoch Royal Cup v Hozelci, kde skončila na 

3. mieste s Niom v skoku do diaľky, v Tomča-
noch s Bobuľkou na 2. priečke v parkúre a na 
vedomostnej súťaži obsadila 3. miesto a po-
stúpila do celoslovenskej vedomostnej súťaže, 
ktorá ju čaká v  júli v Topoľčanoch. Karin a jej 
králikom prajeme veľa športových úspechov 
a držíme palce. 

 Erika Melušová

Úspechy králičieho hopu

Olympiáda základných škôl mes-
ta Kežmarok v netradičných športoch 
má svojho víťaza. V školskom roku 
2016/2017 sa ním stal tím zo ZŠ Dr. D. 
Fischera (na foto). V súhrnných výsled-
koch patrí druhá priečka ZŠ Nižná brá-
na, tretia Grundschule a  štvrtá ZŠ Sv. 
Kríža. Tímy z  jednotlivých škôl si v  šty-
roch kolách vyskúšali kinball, ringo, ba-
seball a nohejbal.

 -bel-
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Baran (21. 3. – 20. 4.) – Nemali by ste 
sa rozhodovať podľa toho, čo sa komu 
ako veľmi páči, ale podľa toho, čo vám 
váš vlastný rozum káže. Ak by ste po-

ľavili zo svojich zásad, narazili by ste na 
veľké problémy. Snažte sa toho vyvarovať, 

inak utrpí vaša finančná situácia.
Býk (21. 4. – 21. 5.) – Nebojte sa prejaviť viac svoju 

empatiu a skúste pochopiť aj tých, ktorých síce nemáte v 
láske, ale musíte s nimi fungovať. Vaša láska vás podporí, 
ak sa jej zdôveríte a pomôže rozptýliť aj posledné zvyšky 
pochybností.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Sami dobre viete, že keď za-
beriete, dosiahnete oveľa viac. Preto všetko závisí len od 
toho, ako sa prekonáte. Počiatočnú nechuť nech premôže 
túžba po úspechu a budete spokojní. V osobnom živote 
stretnete niekoho, koho ste už dlhšie nevideli a veľmi vás 
to poteší.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Júl praje láske, ale aj úspechom 
v práci. Nepodstatné problémy odložte bokom a nepúš-
ťajte sa ani do bezvýznamných rozhovorov s ľuďmi, ktorí 
by vás len otrávili. Večer nezabudnite na zábavu a venujte 
sa tomu, čo máte radi. Či už priateľom, alebo partnerovi.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Neverte klebetám, raz a navždy 
si uvedomte, že na nich nezáleží a že váš zdravý rozum 
vám napovie najlepšie. Vyhnite sa nervozite, ktorá by 
mohla prísť v polovici júla a zamestnajte svoju myseľ nie-
čím príjemným.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Možno sa vám zdá, že pra-
covné povinnosti akoby nemali konca kraja, ale je dosť 
možné, že si iba neviete správne zadeliť čas. Skúste si veci 
lepšie naplánovať, naučiť sa povedať nie vtedy, keď nie je 
potrebné starať sa do záležitostí iných.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Veci by sa mohli začať kom-
plikovať, ak by sa objavil nejaký dobrý kolega, ktorý čaká 
na váš prvý chybný krok. Preto si v každej chvíli a pri všet-
kom čo robíte strážte chrbát. Ak dôjde ku konfrontácii, 
neútočte.

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – Nech vás nezaskočí veľ-
ký príval povinností, radšej sa naozaj snažte splniť ich čo 
najskôr. Ocenia to hlavne vaši nadriadení, ktorí v posled-
nej dobe zvažujú, na koľko vám prejavia dôveru. Súpere-
niu so spolupracovníkmi sa však vyhnite.

Strelec (23. 11. – 21. 12.) – Silou mocou sa chcete 
pustiť do nepreskúmaných záležitostí a najradšej by ste 
stiahli so sebou aj vašu polovičku. Tento mesiac by to ale 
nemuselo dobre dopadnúť, venujte sa radšej len tomu, 
čo je vášmu srdcu blízke.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Nenechajte sa zatiahnuť 
do intríg, v ktorých aj tak neviete chodiť. Napokon by sa 
aj tak všetko otočilo proti vám. V partnerskom zväzku sa 
dočkáte príjemného stereotypu, ktorý napovedá o hlbo-
kých citoch vás oboch. Je to šťastné obdobie, užite si ho.

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Čaká vás pekný mesiac, 
v ktorom bude dokonca aj kopec romantiky. Začnite 
hneď s plnením všetkých úloh, aby ste si v nasledujúcich 
dňoch mohli zobrať voľno. Motivujte aj svoju polovičku, 
zavolajte alebo napíšte správu, poteší ju váš záujem.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - V žiadnom prípade nezane-
dbávajte svojho partnera. Máte síce aj dosť povinností, 
ale ak vám na tom bude naozaj záležať, zvládnete ich 
splniť tak, aby ste si urobili dostatok priestoru pre voľ-
né chvíle s láskou. Momentálne nech je to naozaj vašou 
prio ritou.

Skupinka profesorov je pozvaná na 
let lietadlom.  Potom, ako sa usadili 

bolo im povedané, že lietadlo je skonštruova-
né ich študentmi. Všetci až na jedného vstali a v 
panike vystúpili. Profesora, ktorý ostal sa spýtali: 
-Prečo ste ostali sedieť? Odpovedal: - Verím svojim 
študentom. Keďže ich poznám, môžem vás uistiť, 
že tento šrot  ani nenaštartuje.

Vždy nosím v peňaženke fotky svojej manželky a 
detí. To mi pripomína prečo v nej nemám peniaze. 

Jano hovorí svojmu kamarátovi: - Pre mňa si ako 
škola. Kamarát hovorí: - Takže múdry? Jano: - Nie 
zbytočný.

- Aké ste mali počasie cez prázdniny?
- Obstojné. Pršalo len dvakrát. Prvýkrát dvanásť 
dní a druhýkrát štyridsať.

Pred svadbou: Hovorí on, počúva ona.
Krátko po svadbe: Hovorí ona, počúva on.
Dlhšie po svadbe: Hovoria obaja, počúvajú suse-
dia.

Nikto na svete nie je zbytočný. Aj ten najväčší so-
már môže slúžiť ako zlý príklad.

Čo majú spoločné alkoholik a paradajky?
Hlavne to, že keď dozrejú, obaja majú červenú 
farbu.

Zasmejme sa

NÁVRH PROJEKTU NA SKRÁŠLENIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Názov navrhovateľa (PO)/
Meno a  Priezvisko (FO)

Sídlo  navrhovateľa (PO)/
Adresa navrhovateľa (FO)

IČO navrhovateľa (PO)/
Dátum narodenia (FO)

telefón
e-mail

Stručný popis  projektu - aktivity

Predpokladané materiálové výdavky  na   projekt - aktivitu

p.č. Popis  potrebného materiálu a množstvo cena spolu
s DPH schv.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby

Informácie k návrhu nájdete na str. 5 - Skrášľujme svoje mesto
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Dokončenie zo str. 6
rejnoprospešných činností prostredníctvom komunálnych 
podnikov. ZMOS od výsledkov analýzy očakáva zadefino-
vanie oblastí na podporu komunálneho podnikania.

	Hlavnou príčinou rozvodov na Slovensku bola 
vlani „rozdielnosť pováh, názorov a záujmov“. Uviedlo ju 
66 percent rozvádzajúcich sa. Vyplýva to zo štatistík Štatis-
tického úradu SR. Druhým najčastejším dôvodom rozvratu 
manželstva u oboch pohlaví boli „ostatné príčiny“. U mužov 
tvorili 10 percent, u žien 12 percent. K najčastejším dôvo-
dom rozvodov patrila vlani aj nevera a nezáujem o rodinu, 
či alkoholizmus. Najnižší podiel v rámci príčin rozvodov bol 
u mužov pri „zdravotných dôvodoch, vrátane neplodnosti“ 
a u žien to bola príčina „zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre 
trestný čin“.

	V nedeľu 11. júna nadobudlo platnosť rozhodnu-
tie Európskej únie o zrušení vízovej povinnosti pre občanov 
Ukrajiny. Polícia predpokladá, že občania Ukrajiny budú 
mať väčší záujem o návštevu Slovenskej republiky. Z tohto 
dôvodu je možné očakávať zvýšenie čakacích dôb najmä 
pri ceste z Ukrajiny na Slovensko. Polícia preto odporúča 
prispôsobiť prípadnému zdržaniu aj časové plány cestu-
júcich. Posilnené by mali byť zložky nielen na hraničných 
priechodoch, ale aj cestách.

	Od 15. júna 2017 skončia v EÚ roamingové poplat-
ky. Odteraz budú môcť občania, ktorí cestujú v  rámci EÚ 
telefonovať, posielať textové správy a používať internet  za 
rovnaké ceny, aké platia doma. 

	Popradská nemocnica začala od polovice júna 
realizovať nové endoskopické vyšetrenie. ERCP alebo 
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 
(ERCP) je kombinovaná endoskopická a rádiodiagnostická 
metóda na zobrazenie žlčových ciest a vývodu podžalúdko-
vej žľazy. Vyšetrenie má účel diagnostický - zisťuje sa cho-
robný proces žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy a predo-
všetkým liečebný - odstraňujú sa kamene zo žlčových ciest, 
rozširujú sa zúženia žlčových alebo pankreatických ciest, 
zavádza sa drenážna rúrka na odtok žlče a podobne. Vďaka 
tejto metóde je mnohokrát pacient ušetrený od operácie. 

	Keď sme sa pozreli do kalendára na medzinárodné 
a pamätné dni v júli, bolo nám veselšie na duši. Napríklad 
šiesteho je Medzinárodný deň bozkávania, siedmeho Deň 
čokolády a  8. júla Svetový deň videohier. Neskôr, 23. júla 
nás čaká Deň rodičov a  30. 7. Medzinárodný deň priateľ-
stva.

Noviny KEŽMAROK, mesačník, evidenčné číslo: EV 5329/16, ISBN 2453-7608, vydáva Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Starý trh č. 
46, 060 01 Kežmarok, IČO: 00352179, dátum vydania 3. 7. 2017, ročník II., adresa redakcie: Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, e-mail: noviny@
kezmarok.sk, emilia.sedlacikova@kezmarok.sk,zuzana.slosarova@kezmarok.sk, mobil: 0904 496 464, 0911 025  239, 0905 730  940. Tlač: 
Tlačiareň Kežmarok, GG, s. r. o., Grafika: PRO GRUP, s. r. o. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia 
a korigovania príspevkov. Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a letákov. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierky 
k 15. dňu v mesiaci. Šéfredaktorka: Emília Sedláčiková, redaktorka: Andrea Belošičová, autor titulnej fotky: Andrea Belošičová, distribuuje: 
Slovenská pošta, náklad: 5 600 ks. Periodikum je pôvodne vydávané od roku 1993.

Hľadajú sa čerství dôchodcovia, ktorí by vylepšili vekový priemer Klubu kresťan-
ských seniorov. Zdá sa vám táto veta smiešna? To len preto, že neviete, že vekový prie-
mer kežmarského klubu je 75 rokov. Deväťdesiatsedem členov tejto organizácie sa 
stretáva každú stredu už 20 rokov. 

Svoje okrúhle výročie oslávili spoločným slávnostným obedom 7. júna. Pospomína-
li si na svoje začiatky, na aktivity, ktorým sa venujú a robili si plány na ďalšie obdobie.

Búrka  je v širokom zmysle po-
menovanie pre poveternostný jav, 
ktorý má spravidla svoj zreteľný 
začiatok a ukončenie a je pre danú 
oblasť extrémnym typom počasia. 
Sprievodnými javmi počas búrky sú 
silný vietor, elektrické výboje ako aj 
intenzívny dážď, prípadne krúpy.

Čo robiť po vyhlásení meteoro-
logických výstrah II. a III. stupňa pri 
výskyte búrok.

Búrky 
2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené 

prívalové zrážky s  úhrnmi (BD2, 
>30mm za 1h) a  nárazy vetra 
s rýchlosťou (BV2, >25m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plo-

chách,
b) nezdržiavať sa pri labilných pre-

kážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná 

a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené 

predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f ) neparkovať pod stromami a pri 

chatrných budovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenalože-

nými nákladnými automobilmi 
nejazdiť po otvorených veter-
ných plochách,

h) vo voľnej krajine pri búrke preč-
kať v  automobile, alebo vyhľa-

dať nižšie polohy (pozor na ich 
prípadné zatopenie),

i) nezdržiavať sa pri vysokých 
stožiaroch alebo vysokých stro-
moch, 

j) opustiť vodné plochy, a priesto-
ry v  blízkosti potokov a riek (aj 
vyschnutých korýt). 
Búrky
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných bú-

rok spojené s prívalovými zrážka-
mi s  úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) 
a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, 
>35 m/s):

Okrem rád a odporúčaní uvede-
ných vyššie je ďalej odporúčané: 
a) keď nemusíte, nevychádzať 

z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) nezdržiavať sa pri stožiaroch vy-

sokého napätia alebo vysokých 
stromoch,

d) zabezpečiť obydlie pred vniknu-
tím vody.
Pri búrkach je možný výraz-

ný, prechodný vzostup vodných 
hladín na malých tokoch a výskyt 
povodňových úkazov mimo tokov 
(stekanie vody zo svahov, bahno-
tok, zatápanie pivníc, podchodov 
a podjazdov). 

 Civilná ochrana
 Mesto Kežmarok

Odporúčania
pre obyvateľstvo

V skratke
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rad
prepevný

Drevený artikulárny kostol
7. júla 2017 o 1700 h.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 
na Slovensku Kežmarok a Mesto Kežmarok

vás srdečne pozývajú na 

O P E R U  H R A D  P R E P E V N Ý , 
ktorá sa koná pri 300. výročí postavenia Dreveného 

artikulárneho kostola v Kežmarku (1717 – 2017) 
a 500. výročí reformácie (1517 – 2017)

Vstupné dobrovoľné
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