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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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V  rekordne krátkom čase od začatia sta-
vebných prác sa schátrané mestské kúpalisko 
podarilo dať do prevádzky a  29. júna ho aj 
oficiálne otvoriť. Na rekonštrukcii sa podieľa-
lo množstvo pracovníkov z  mnohých firiem, 

často to na stavenisku vyzeralo ako na mra-
venisku. 

„Chceme, aby kúpalisko slúžilo predovšet-
kým Kežmarčanom. Pri jeho otvorení pre širo-
kú verejnosť, čo bol prvý deň školských prázd-
nin, sme spustili aj mestskú zľavovú kartu. 
Postupne do nej zapracujeme ďalšie výhody. 
Úprimne sa teším, že sa po dvanástich rokoch 
do mesta vráti možnosť letného kúpania sa,“ 

uviedol primátor Ján Ferenčák na slávnost-
nom odovzdávaní. 

Oplotený areál zaberá plochu 5 504 m2 

a  relax návštevníkom poskytnú  dva bazény 
so slanou vodou. Morská soľ k nám prišla až 

z  chorvátskeho ostro-
va Pag. Deťom slúži 
menší bazén s plo-
chou 36 m2,  kubatú-
rou 18,4 m3 a  hĺbkou 
0,4 metra. Detičkám je 
prispôsobená aj tep-
lota vody, ktorá dosa-
huje 35 stupňov Celzia 
a  napúšťať sa bude 
vďaka modernej tech-
nológii čistenia vody 
raz za mesiac. Veľký 
bazén má vodnú plo-
chu 628,5 m2  a hĺbku 
od 1,1 m do 1,5 metra. 
Teplota vody sa po-
hybuje od 20 do 28 
stupňov Celzia, čo vy-

hovuje plavcom. Kapacita komplexu je kon-
cipovaná pre 300 osôb. 

Kúpalisko sa teší veľkej obľube, stalo sa 
vyhľadávanou možnosťou ako tráviť letné dni 
nielen pre obyvateľov mesta, ale aj turistov, 
ktorí u nás trávia svoju dovolenku. Rekordným 
bol doposiaľ 21. júl, kedy kúpalisko navštívilo 
najviac kúpaniachtivých. Môžete ho navštíviť 
denne od 9.00 do 19.00 h. -sedl-

Mestské kúpalisko v prevádzke

Nostalgicky Kežmarčania spomínali na letné kúpalisko, kto-
ré u nás dvanásť rokov absentovalo. Vedeniu mesta požia-
davka občanov nebola ľahostajná, až sa napokon spoločné 
želanie naplnilo.

Nevinné vojnové obete

Na nádvorí kežmar-
ského hradu je pomník 
zastrelených partizá-
nov a  civilov od 5. do 
29. septembra 1944. 
Aká bola spojitosť hra-
du so SNP? Po neúspeš-
nom priebehu povsta-
nia boli zajatí partizáni 

i civili z Ľubice, Rakús, Mlynčekov, Podhorian, 
Važca atď., odvezení do hradu a  žalárovaní 
v tzv. severovýchodnom trakte, spojenom 
s hradnou kaplnkou. Medzi kaplnkou a pris-
tavaným, dnes už neexistujúcim domčekom 
bolo popravisko.

V  Kežmarku v  tom období bola väčšina 
obyvateľstva nemeckej národnosti – mesto 
nazývali malý Berlín. Podobné zloženie oby-
vateľstva bolo aj v okolitých obciach. A hoci 
fašistického zmýšľania ani zďaleka neboli 
všetci, napriek tomu sa povstania báli. Do-
konca nerozhodní ostali aj slovenskí vojaci 
v miestnych kasárňach. 

Útoky povstalcov na Kežmarok, ktorí 
prichádzali z  dvoch strán – od Levoče i  od 
Popradu – boli 30. i  31. augusta 1944 ne-
úspešné. Zbrane malo miestne Heimatschutz 
– domobrana a z Poľska prišla fašistom vojen-
ská pomoc v  podobe jednotiek 1. tankovej 
armády. O osude povstalcov bolo rozhodnu-
té. Zapracovali aj miestni udavači.

Pomník v  hrade obsahuje 9 známych 
a 11 nezistených mien. K najznámejším patrí 
Pavol Bílik, 28-ročný dozorca finančnej stráže 
v Tatrách a Pavol Kaprál z Ľubice, 19-ročný 
poštový zriadenec. Na pomníku sú uvedené 
aj mená padlých, nájdeným po bojoch v cho-
tári Kežmarku. Nie je vylúčené, že poprave-
ných bolo oveľa viac, pretože doboví sved-
kovia, ktorí nechceli bližšie o tom hovoriť ani 
po desaťročiach, povedali, že výstrely bolo 
z hradu počuť veľmi často. Mŕtvoly boli pre-
vážané na kežmarský cintorín. 

Pamätník bol odhalený 9. mája 1948. Pro-
jektantom bol miestny inžinier Bedřich Ko-
stránek, kamenárom Vincent Kraus. Pôvodný 
kríž v štíte pamätníka bol v 70. rokoch prebrú-
sený na hviezdu. Tento pomník je v súčasnos-
ti postavený bokom, na mieste niekdajšieho 
popraviska je od r. 1988 socha Vďaka od ná-
rodného umelca Ludviga Korkoša. 

Po r. 1945 si začal Kežmarok s  vymene-
ným obyvateľstvom písať novú históriu, ktorá 
si každoročne pripomína nevinné vojnové 
obete. 

 Nora Baráthová

Deti sa z bazéna veľmi tešia.   Foto: -bel-

KEŽMAROK 
27. augusta 2017
Pochod povstalcov
cez námestie: 14.30 – 15.00 h
Pietny akt na hrade: 15.00 h  
Prechod z hradu na bojisko:
15.30 - 15.45 h 
Bojová ukážka: 15.45 - 16.30 h
Kultúrny program, vatra:
od 16.30  h

Prezentácia armády
 a techniky

Oslavy Slovenského národného povstania
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	Po prázdninách sa opäť uskutoční zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva. Termín je stanovený na 14. septembra.

	Od 27. júla až pokiaľ bude záujem, bude na hrade 
denne o 11.00 a 15.00 h sokoliarske vystúpenie. Sokoliari maj-
stra Vagana zo Starej Ľubovne pripravujú pre návštevníkov hra-
du ukážky svojej práce s dravými vtákmi.

	V Podtatranskej knižnici v Poprade sa nedávno rozho-
dovalo o najlepších školských časopisoch v dvoch kategóriách 
- časopisy základných a stredných škôl. Porota rozhodla o tom, 
že najlepším časopisom základných škôl je  Fišeráčik. Stredo-
školské časopisy ovládol nováčik – Life In The Academy z diel-
ne Life Academy, hneď za nimi skončili Stretnutia kežmarských 
gymnazistov.

	Aj na druhý prázdninový mesiac majú v Centre voľné-
ho času pripravený zaujímavý program pre deti. Siedmeho au-
gusta sa začne turistický tábor a neskôr Letné všeličo. Ak chcete 
vedieť viac, bližšie informácie získate priamo v centre na Ulici 
Gen. Štefánika č. 47.
 	V kaplnke Kežmarského hradu sa 28. júla konal kon-
cert s  názvom Le nuove Musiche - Poklady ranného baroka 
autorov -  D´India, Kapsperger, Fontana, Castello, Ortiz. Účin-
kovali Hilda Gulyás (soprán), Adam Szendrei (barokové husle), 
Mateusz Kowalski (viola da gamba), Hugo de Rodas – Arcilutna 
(baroková gitara) a Jakub Mitrík (theorba).

	Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyhlásil 
voľby do orgánov samosprávnych krajov. Tie sa uskutočnia 
v sobotu 4. novembra. Do 11. augusta musí byť známy počet 
obvodov pre poslancov a počet poslancov v zastupiteľstve 
a sídla obvodných volebných komisií. 

	Nové trasy pre severskú chôdzu vznikli v okolí Bachle-
dovej doliny a  Jezerska. Vyznačené boli tri rôznej náročnosti 
v dĺžkach 5, 6,5 a 11 km. Chodníky vedú turistov krásnou prí-
rodou Spišskej Magury a  ponúkajú úchvatné výhľady na Be-
lianske Tatry i Pieniny. Počas chôdze môžete zároveň spoznávať 
miestnu faunu a flóru. Turisti prechádzajú okolo rôznych zaují-
mavých miest, ako Jezerské jazero, vyhliadková veža, hrebeň 
Spišskej Magury či ľudovou architektúrou obce Jezersko. 

	V celých Tatrách sa počas júnového spočítania po-
hybovalo celkovo 1 042 kamzíkov, z toho bolo 138 tohto-
ročných mláďat, čo je viac ako trinásť percent. V porovnaní 
s vlaňajškom je to približne o sto kusov menej. Nižšie počty 
si lesníci zo Štátnych lesov TANAP-u vysvetľujú veľkými horú-
čavami, kedy sa kamzíky skrývajú pred slnkom. Na slovenskej 
strane Tatier bolo 746 kamzíkov, z toho 91 mláďat. Najväčšie 
čriedy boli v Belianskych Tatrách, ale aj pod Kriváňom. Okrem 
kamzíkov napočítali aj 17 medveďov.

	Banícky cech horného Spiša so sídlom v Popra-
de-Kvetnici žiada baníkov, ktorí pracovali v oblasti celého 
Spiša, ale aj v rámci Československa, aby pomohli Baníckemu 
cechu so zhromažďovaním dobových fotografií, dokumentov, 

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Počas EĽRO sa konal v barónke za účasti trojice autorov krst novej kni-
hy Predsednícke krajiny Európskej únie. 
 -sedl-

Počas festivalu Európske ľudové remeslo sa v Kežmarku stretli členovia 
Klubu primátorov miest Slovenskej republiky. Zasadnutie rozšíreného 
prezídia sa konalo 7. júla.
 -bel-

Svojho dokončenia sa po realizácii druhej etapy rekonštrukcie dočkal 
park pri Zlatom bažante. Vznikol reprezentatívny priestor, ktorý priam 
láka na to, aby sa tam domáci i návštevníci na chvíľu zastavili a vy-
chutnali si napríklad zurkot fontány.
 -bel-
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Projekt skrsol v  hlavách bý-
valých riaditeľov centra voľné-
ho času už pred piatimi rokmi. 
Najprv bola vybudovaná vyso-
ká veža, ktorá nebola dokon-
čená z  jednoduchého dôvodu 
- chýbalo vnútorné vybavenie. 

„Teraz je tu kompletná le-
zecká stena pre všetkých – od 
začiatočníkov po profesionálov 
a  aj výška je dostatočná. Tieto 
steny slúžia na vycibrenie tech-
niky a  udržanie sa v  kondícii 

aj počas dní a  mesia-
cov, kedy nie je možné 
liezť,“ povedal po sláv-
nostnom prestrihnutí 
pásky, ktoré sa konalo 
28. júna, primátor Ján 
Ferenčák. 

Lezecká stena bude 
slúžiť deťom, rôznym 
krúžkom či horolezcom, 
ktorí sú organizovaní 
v  rôznych združeniach 
v  rámci mesta. Celková 
investícia predstavova-
la 14-tisíc eur. Z toho 95 
percent „vykryl“ grant 

od  Ministerstva financií SR. 
Mesto zo svojich prostriedkov 
poskytlo 1  500 €. Ide o  certifi-
kovaný výrobok, ktorý spĺňa 
všetky bezpečnostné kritériá. 
Úchyty sa môžu premiestňovať 
či dopĺňať podľa požiadaviek 
tých, ktorí si prídu na ňu zaliezť.

„Lezecká stena nebude uza-
tvorená, bude slúžiť verejnosti, 
iným klubom či školám,“ zdô-
raznil primátor. 

 -bel-

Máme lezeckú stenu

Výmenu rozvodov pre 
ústredné kúrenie a  pre teplú 
vodu bude realizovať správca 
bytových a nebytových priesto-
rov a  dodávateľ tepla v  meste 
Kežmarok spoločnosť Sprav-
bytherm, s. r. o. Ako informo-
val konateľ spoločnosti Marián 
Bešenej, odstávka teplej vody 
je naplánovaná v prvej fáze na 
ulici Pod lesom od 15. do 31. 
augusta. „Na ulici Pod lesom 

bude odstávka len teplej vody, 
studená voda potečie,“ uviedol 
Bešenej a dodal, že rekonštruk-
ciu potrubia sa budú snažiť uro-
biť v čo najkratšom čase. 

Asi 45-ročné rozvody do-
siahli svoju životnosť. Tie plá-
nujú zameniť za vysokokvalitné 
predizolované plastové potru-
bie. „Životnosť rúr je viac ako 
50 rokov, pričom sa vyznačujú 
nízkou tepelnou stratou a  vy-

sokou bezpečnosťou,“ povedal 
Bešenej. 

Náklady vo výške asi 300-ti-
síc eur plánuje Spravbytherm 
financovať z  vlastných zdrojov. 
„Touto investíciou sa zlepšia 
vlastnosti teplej úžitkovej vody. 
Pri plastovom potrubí nedo-
chádza k usadeninám a inkrus-
tám vo vnútri potrubia. Očaká-
vame celkové zlepšenie kvality 
vody,“ priblížil Bešenej. 

Na susednej ulici – Sever-
ná sa budú realizovať výmeny 
rozvodov počas leta budúceho 
roku. Táto investícia súvisí s prí-
pravou revitalizácie vnútroblo-
kov na sídlisku Sever.

Spoločnosť Spravbytherm, 
s. r. o., zabezpečuje v meste 
výrobu a dodávku tepla, sprá-
vu bytových a nebytových 
priestorov. Teplo na ústredné 
vykurovanie a teplú úžitkovú 
vodu dodáva do približne 3 400 
bytov. Je mestskou spoločnos-
ťou so 100% podielom mesta 
Kežmarok.

 Zuzana Šlosárová

Najskôr rozkopávky, potom kvalitnejšia voda

Od 15. augusta sa na sídlisku Sever v Kežmarku začne s výmenou 
rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody. Treba rátať s rozkopávkami.

Koniec júna bol bohatý na odovzdávanie 
hotových investičných akcií. Ešte pred ofi-
ciálnym otvorením kúpaliska, mala svo-
ju premiéru aj lezecká stena vybudovaná 
v priestoroch centra voľného času.

Lezecká stena v  Centre voľného času po-
slúži začiatočníkom i profesionálom.

Na Záhradnej ulici sa modernizuje detské ihrisko.

Najviac "lajkov" za júl na stránke
Mesto Kežmarok - oficiálna stránka 
Príspevky neprešli jazykovou korektúrou.

Komentáre

Radka Laurinka Ničpanová:
Super ...no konečne ...niečo nové pre deti ....

Veronika Mikulášiová:
Aspoň niekde...

Janka Gabrišová Korheľová: 
jeej...super...tešíme sa

Dominika Korheľová:
Konečne po dlllllhom čase nové ihrisko pre deti, dúfam že vydr-

ží, kým moja malá vyrastie 
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pracovných máp baní a so zverejnením spomienok na ich ban-
skú pracovnú činnosť v baniach na Slovensku, ako aj zahraničí. 
Ak máte takéto údaje, kontaktujte banickycechhornehospisa@
gmail.com alebo písomne Banícky cech horného Spiša, Kvetni-
ca 138/2, Poprad.

	Prvého júla sa začalo predsedníctvo Estónska 
v Rade Európskej únie. Kolégium komisárov na čele s predse-
dom EK Jean-Claude Junckerom pri tejto príležitosti prices-
tovalo do Tallinnu na úvodnú návštevu, aby prediskutovali 
s estónskou vládou výzvy a priority EÚ na nadchádzajúcich šesť 
mesiacov.

	Priemerná mesačná mzda v podnikoch s 20 a viac za-
mestnancami v Prešovskom kraji dosiahla v roku 2016 sumu 
817 eur, čo bolo o 221 € menej ako celoslovenský priemer 
a zároveň najmenej v rámci krajov v Slovenskej republike. Me-
dziročne bol zaznamenaný nárast priemernej mesačnej mzdy 
o 4,8 %.

	V piatok 7. júla večer (presne v  deň, keď sa v  Kež-
marku začal festival Európske ľudové remeslo) sa v poprad-
skej nemocnici narodil prezidentovi Slovenskej republiky 
Andrejovi Kiskovi a jeho manželke Martine synček. Vážil 
3 160 g, meral 49 cm a dostal meno Martin. Želáme mu veľa 
zdravia, šťastia a úspešný život.

	Naši strieborní hokejbalisti MŠK VIPPOKERPRO Kež-
marok začínajú letnú prípravu na ďalší extraligový ročník 
2017/2018. Prvé dva prípravné zápasy odohrajú 12. augusta o 
11.00 a 15.00 h v telocvični ZŠ Dr. Fischera. Príďte povzbudiť 
nový extraligový žlto-modrý káder.

	Dopravca LEO Express ohlásil novú autobusovú linku, 
ktorá vyštartuje 29. augusta. Dlho očakávané medzinárodné 
spojenie, obsluhované pohodlnými autobusmi, bude premávať 
denne po trase Varšava – Krakov – Stará Ľubovňa – Kežmarok – 
Poprad – Prešov – Košice – Budapešť. Spoje budú nadväzovať 
aj na ďalšie vlakové a autobusové spoje LEO Express, napríklad 
z Prahy, Žiliny, Mukačeva, Katovíc, Lodže, Torune a Gdaňsku. 
Spoločnosť práve spustila predaj cestovných lístkov prostred-
níctvom svojho webu a partnerských predajcov – cena začína 
už od 5 €.

	V júni 2017 miera evidovanej nezamestnanosti do-
siahla hodnotu 6,90 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 
2017 (7,35 %) poklesla o 0,45 percentuálneho bodu (p. b.). 
Medziročne poklesla o 2,55 p. b. (v júni 2016 9,45 %). Stav 
disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v júni 2017 
dosiahol 187 997 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s má-
jom 2017 (200 391 osôb), poklesol o 12 394 osôb (o 6,18 %). 
Medziročne poklesol o 68 618 osôb, čo je o 26,74 % mene 
(v júni 2016 – 256 615 osôb). Z regionálneho pohľadu v sledo-
vanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti 
zaznamenal Prešovský kraj (11,31 %). 

	Poslanci Prešovského samosprávneho kraja preroz-

V skratke
Pokračovanie zo str. 4

 Pokračovanie na str. 26

Výstavu v  Múzeu na Ul. Dr. Alexandra venovanú 500-tému výročiu re-
formácie otvorili počas Festivalu kultúry a vzájomnosti. Ani návštevníci 
EĽRO si ju nenechali ujsť.  -sedl-

Jednou z noviniek tohtoročného festivalu Európske ľudové remeslo bolo 
sprístupnenie vyhliadkovej veže Baziliky sv. Kríža. Od piatka do nedele ju 
denne navštívilo približne 60 ľudí. Čakalo ich presne 153 schodov a po-
tom nádherný výhľad. A keďže sme tam nechýbali, môžeme potvrdiť, že 
Kežmarok je aj z výšky impozantný. -bel-

V rámci projektu sa zrealizuje sanácia vlhkosti a statické zabezpečenie objektu.
Koncom roka 2016 podalo mesto Kežmarok žiadosť o  poskytnutie dotácie na podporu 

projektu v  roku 2017 „Obnova meštianskeho domu č. 16 na ulici MUDr. Alexandra 126/16“ 
v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe 1 Obnov si 
svoj dom a podprograme 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. Projekt bol úspešný a výška schvá-
lenej dotácie je 10 000 eur.

V rámci projektu sa zabezpečí statika 
objektu a  sanácia vlhkosti kultúrnej pa-
miatky, čím sa zlepší jej nevyhovujúci až 
havarijný stavebno-technický stav, zvýši 
sa atraktivita tejto pamiatky a uchová sa 
kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.
Projekt bude spolufinancovaný
z dotácie Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
„Realizované s finančnou
podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky“

Projekt na obnovu
bol schválený
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Spolu so synom Miroslavom 
sa venuje turistickým mapám. 
Vydávajú vždy nové a nové s ak-
tuálnymi zmenami. „Teraz sme 
obnovili mapu Slovenského raja, 
ktorá je najaktuálnejšia, zazna-
čili sme zmeny, ktoré sa robili. 
V  rokline Kyseľ vznikol náučný 
chodník Horskej záchrannej 
služby Ferrata. Keď turista pre-
chádzal zo Stratenej do Dobšin-
skej ľadovej jaskyne, išiel po sta-
rej asfaltovej ceste. Aby už tadiaľ 
nemusel chodiť a  aby si skrátil 
čas, keď ide hrebeňovku, vznik-
la nová trasa. V lokalite Čuntava 
boli vytvorené dve vyhliadkové 
miesta, ktoré sú krásne a  kon-
kurujú aj Tomášovskému výhľa-
du,...“ povedal nám Oto Rozlož-
ník.

Na svojom konte majú aj 
mapu Vysoké Tatry, ktorá je na 
svete už 19 rokov. Začiatkom 50. 
rokov minulého storočia vznikol 
Tatranský turistický odznak, za-
čali sa plniť oblastné turistické 
odznaky. Každá lokalita si vyro-
bila vlastný záznamník, odznak, 
ale aj podmienky na jeho zís-
kanie. Tak vznikol Tatranský tu-
ristický odznak. O  plnenie jeho 
podmienok bol veľký záujem 
až do Nežnej revolúcie. Potom 
bolo všetko zastavené, lebo 
záznamník nezodpovedal pred-
stavám novej garnitúry. Neskôr 
sa na Švajčiarskom dome našla 
celá škatuľa odznakov a  vtedy 
boli otec a  syn Rozložníkovci 
oslovení, či by ako autori mapy 
Tatier nezobrali celú agendu. Už 
je to 15 rokov, čo im táto práca 
prischla. Staré zásoby odznakov 
sa minuli, a tak pred 5 rokmi dali 
vyrobiť nové, kde Kriváň symbo-
lizuje Vysoké Tatry a  plesnivec 
zas Belanské Tatry.

Okrem turistických máp, 
ktorých majú na svojom konte 

viacero, robili aj historickú mapu 
Kežmarku, Levoče. Viac jazyčné 
mapy poslúžia turistovi, kto-
rý nemá sprievodcu. V  Levoči 
navyše v  jednotlivých očíslo-
vaných historických objektoch 
majú aj pečiatky, ktorými potvr-
dia, že ste toto miesto navštívili 
a  domov si odnesiete peknú 
pamiatku.

Turista vkladá autorovi mapy 

do rúk svoj život, svoje zdravie. 
Preto všetky zmeny, ktoré duo 
Rozložníkovcov v  aktualizova-
ných mapách urobia, musia 
schváliť odborníci. Oto Rozlož-
ník ako podnikateľ financuje 
vydanie máp z vlastného vrecka 
v  náklade okolo 2-tisíc kusov. 

Práve vďaka malému nákladu 
môžu ihneď reagovať na zmeny, 
ktoré sa vyskytnú.

Otec a syn sa môžu pochvá-
liť aj projektom, vďaka ktorému 
chodníky v  Kežmarskej doli-
ne nesú názov Chodníky prof. 
Grosza. Ten má pod Kežmarskou 
chatou aj pietne miesto. V doli-
ne osadili desať informačných 
tabuliek. Pekné dielo sa vyda-

rilo, mesto Vysoké Tatry tento 
chodník vyhlásilo za Čin roka 
v roku 2015. K tomu napísal Oto 
Rozložník knihu, ktorá slúži ako 
kronika chát a celej doliny, ale aj 
ako sprievodca. Volá sa Veselo 
a  smutno v  Doline Kežmarskej 
Bielej vody. Mapy, ako aj knihu 

dostať kúpiť v Kežmarskej infor-
mačnej kancelárií. 

Syn Miroslav je prvý Slovák, 
ktorý sa v  Grónsku potápal pod 
ľadom neďaleko Polárneho kru-
hu. Je biológom a  zaoberá sa 
výskumom vplyvu potápania na 
ľudský organizmus. Za potápa-
ním radi chodia do Slovenského 
raja, ale častejšie sa spolu po-
tápajú v Liptovskej Mare ale-
bo  v  Šafárikove. Robia aj kurzy 
potápania u nás, alebo aj v mori.

Je smutné, že mesto nemá 
svoj oficiálny Klub slovenských 
turistov, aj keď v  minulosti mal. 
Kežmarskú chatu vystavali kež-
marskí turisti. Vedenie mesta 
podporí  vznik turistického od-
dielu. Prípadní záujemcovia 
o členstvo v ňom kontaktuj-
te odd. marketingu na stránke 
www.marketing@kezmarok.sk. 
V tejto dobe predsedom celoslo-
venského klubu bol Kežmarčan. 
Aj dnes mnohí do Tatier chodia, 
ale nie sú organizovaní. Výhody 
z  členstva sú pritom veľké, po 
zaplatení členského sú turisti au-
tomaticky poistení v prípade zá-
sahu Horskej záchrannej služby 
a  majú zľavy až 50 % pri ubyto-
vaní. Oto Rozložník je predseda 
Klubu slovenských turistov v Le-
voči, kde ho nasledovalo veľa 
Kežmarčanov.

Aj takýto ľudia žijú medzi 
nami. Zapálení pre dobrú vec, 
obetujúci svoj voľný čas, aktívni. 
Otec a  syn, ktorých spája veľká 
láska k  prírode, o  ktorej len ako 
ostatní nehovoria, ale pre ktorú 
mnoho robia. Ďakujeme za to, že 
sú.  Emília Sedláčiková

Keď otec a syn tvoria duo

Žijeme v  malom meste a  z  videnia sa poznáme takmer všetci. Ale 
poznáme sa naozaj? Mala som pocit, že Ota Rozložníka poznám, veď 
sa zdravíme a viem, že je prívržencom Kežmarskej chaty a snaží sa 
o to, aby bola znovuvybudovaná, že napísal knihu Veselo a smutno 
v Doline Kežmarskej Bielej vody. Ale keď sme sa pustili do rozhovo-
ru, nestačila som oči otvárať.

Oto Rozložník
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Na zvládnutie bezpečnost-
nej situácie bol zriadený šesť-
členný bezpečnostný štáb, kto-
rý riadil a  koordinoval činnosť 
bezpečnostných – usporiada-
teľských zložiek EĽRO. Počet 
policajtov a usporiadateľov bol 
rekordný, a  to celkom 63 pra-
covníkov. Medzi ich základné 
povinnosti patrilo zabezpečiť 
parkovanie v meste, vykonávať 
kontrolu na bránach, v  areá-
li EĽRO, zabezpečiť ochranu 
tribúny, stráženie mestského 
úradu, čestnú stráž pred tribú-
nou a  celý rad ďalších menej 
významných, ale dôležitých 
záležitostí. Okrem Mestskej po-
lície a  pracovníkov riadených 
bezpečnostnou komisiou sa 
na zabezpečení podujatia po-
dieľal Policajný zbor, Finančná 
správa, Colná správa, Hasičský 
a  záchranný zbor a  pracovníci 
ďalších organizácií a inštitúcií. 

Desiatkam tisícov slušných 
návštevníkov podujatia sťažo-
valo umelecký a  kultúrny záži-
tok zopár „nespratníkov“, s kto-
rými sa bezpečnostné zložky 

rýchlo vysporiadali. Medzi nich 
patrilo 397 osôb, ktoré sa bez 
zaplatenia pokúsili vojsť do 
areá lu, z tých si 308 po vykázaní 
zaplatilo vstupné. Bez zaplate-
nia bolo v areáli pristihnutých 
199 osôb, z  ktorých si 129 po 
opustení areálu zaplatilo vstup-
né. Zistených bolo 84 zneužití 
pások (podlepené, falošné, po-
zmenené...) a z týchto si po od-
chode z areálu zakúpilo pásky 
34 osôb. 

Mestská polícia riešila 49 
priestupkov, občania na-
šlia  odovzdali do úschovy MsP 
7 vecí, osobne – v teréne - sme 
prijali 14 oznámení a  na linke 
159 bolo prijatých 314 oznáme-
ní a podnetov na riešenie. 

Policajný zbor realizoval 
v súvislosti s EĽRO tri priestupky 
a  jeden trestný čin, a  to krádež 
na osobe – ukradnutie mobil-
ného telefónu z  vrecka jednej 
dámy. Bezpečnostnou komisiou 
bolo pozitívne vnímané poriad-
kovo-bezpečnostné zabezpe-
čenie zo strany manažmentu 
Obvodného oddelenia PZ Kež-

marok, a  to mjr. Mezeša, mjr. 
Bednára a mjr. Mašlonku dosta-
točným počtom policajtov OO 
PZ Kežmarok a  Pohotovostnej 
motorizovanej jednotky a rých-
le a  akčné nasadenie policaj-
tov na ohniská rušenia verej-
ného poriadku v  čase konania 
a po ukončení programu EĽRO. 
Poďakovanie bezpečnostnej 
komisie patrí plk. Kolodzejovi, 
riaditeľovi HaZZ Kežmarok za 
včasnú a  účinnú prevenciu pri 
zabezpečení EĽRO. 

Vyzývam návštevníkov festi-
valu, aby rešpektovali pravidlá 
slušnosti, bezpečnosti a etiky 
a aby svojim nevhodným sprá-
vaním nerušili priebeh tejto 
peknej akcie. Snažme sa všetci 
spoločne, aby zážitky z EĽRO 
boli len príjemné a aby bolo na 
čo spomínať. 

 
 Jozef Marhefka, 
 predseda bezpečnostnej 

 komisie EĽRO a náčelník
 MsP Kežmarok

EĽRO

„Na jej zvolení sa výbor fes-
tivalu dohodol jednohlasne,“ 
uviedol riaditeľ festivalu Ján 
Ferenčák. „Pani Tomisová je skú-
sená tkáčka a vyrába tkaniny 
z ľanového plátna tradičnou me-

tódou. Tento ročník bol venova-
ný tkáčskemu cechu. Súvis voľby 
kráľovnej a  zamerania festivalu 
je historicky po prvýkrát,“ dodal 
Ferenčák.

Návštevnosť podujatia bola 

porovnateľná s  minulým roč-
níkom. Atmosféru podujatia si 
prišlo počas troch dní vychut-
nať približne 60-tisíc milovníkov 
remesiel a folklóru. Vysoká náv-
števnosť radí EĽRO medzi najna-

vštevovanejšie akcie na Sloven-
sku. 

V kultúrnych programoch vy-
stúpilo takmer tisíc účinkujúcich, 
diváci videli spolu 44 folklórnych 
súborov a   iných skupín zo Slo-
venska, Českej republiky, Gruzín-
ska, Čiernej Hory a Poľska.

Remeselníci predvádzali svoje 
zručnosti v 90 stánkoch. Do Kež-
marku prišli nielen zo Slovenska 
a okolitých krajín, ale docestovali 
aj z  Bieloruska, Litvy, Talianska 
a Holandska.

V  poradí už 28. ročník obľú-
beného festivalu sa bude konať 
6. – 8. júla 2018.

 Zuzana Šlosárová

Dovidenia opäť o rok

Tri atraktívne dni festivalu Európskeho ľudového remesla vyplnené 
remeslom, folklórom a  zábavným večerným programom ukončilo 
vyhlásenie Kráľa remesiel. EĽRO má až do budúceho ročníka novú 
panovníčku, ktorou sa stala tkáčka Mária Tomisová z Kostoľan nad 
Hornádom. 

Čo sa o EĽRO nikde nedočítate

Milovníci kníh už určite postrehli, že predajňa kníhkupectva Alter ego 
je presťahovaná. 20. júla sa prvýkrát otvorili vstupné dvere do kráľov-
stva kníh na Hviezdoslavovej ulici 10 (vedľa Základnej umeleckej školy 
A. Cígera).  Foto: stránka Alter ego

V druhom júlovom týždni sa konal 27. ročník 
EĽRO. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj bez-
pečnostnej situácie v  Európe bolo poriad-
kovo-bezpečnostnému zabezpečeniu podu-
jatia zo strany Mestskej polície Kežmarok 
venovaná mimoriadna pozornosť. 
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V kežmarskom múzeu uchovávajú vzácnu 
pozvánku spred sto rokov, z ktorej sa dozve-
dáme, že kežmarský ženský spolok pozýval 
obyvateľov mesta na dobročinný koncert. Mal 
sa uskutočniť na prospech pacientov, ktorí 
boli umiestnení v protituberkulóznom ošetro-
vateľskom zariadení. 

Koncert sa mal konať vo veľkej sále hote-
la Kežmarok (v priestoroch dnešnej kinosály) 
18. augusta 1917. Zaujímavá je aj grafická 
podoba prvej strany pozvánky. Druhá prináša 
program a  mená účinkujúcich. Tie dokazujú, 
že aj vtedy žili v Kežmarku a okolí vynikajúci 
hudobníci a  recitátori, ktorí boli schopní po-
skytnúť návštevníkom hodnotné umelecké 
zážitky.

V  Beethovenovom klavírnom triu účinko-
vala Marianna Lechnerová – znamenitá klavi-
ristka, Ferdinand Kiss ml. – výborný huslista 
a  part violončela hral Gábor Szenczy st. Bol 
nielen známym kežmarským lekárnikom, ale 
aj veľmi dobrým huslistom a  violončelistom. 
Skladby Chopina a  Dohnányiho predniesla 

Matilda Alexandrová, vynikajúca klaviristka, 
ktorá sa stala dušou kežmarského hudobné-
ho života po 1. svetovej vojne. V  skladbách 
Vieuxtempsa a Drdlu sprevádzala Kissa ml. Vil-
ma Szenczyová, talentovaná klaviristka, dcéra 
lekárnika Szenczyho. Mala vtedy len 17 rokov 
a takisto sa z nej stala výrazná osobnosť kež-
marskej hudby. V Mendelssohnovom sláčiko-
vom kvartete hral part 1. huslí Žigmund Karát-
sony. Vážený profesor kežmarského gymnázia 
(latinčinár a gréčtinár), ale predovšetkým jedi-
nečný huslista. Neskôr vychoval mnoho zdat-
ných huslitov ako husľový pedagóg.

Recitátor Viktor Farkas predniesol maďar-
ské vlastenecké básne, ale ozdobou dobro-
činného večera sa stala Gertrúda Scholtzová. 
Tiež veľmi mladá, veď mala iba 18 rokov, pred-
niesla v  nemčine Starých sluhov od baróna 
Münchhausena, Goetheho Fialku a Mörickeho 
Začarovaný maják. Z  Gertrúdy sa stala jedna 
z vedúcich osobností kultúrneho a športové-
ho života v našom regióne. 

Dobročinný koncert, ktorý sa uskutočnil 

pred sto rokmi, má aj dnes vzácnu výpovednú 
hodnotu o kultúrnom živote Kežmarčanov.

 Andrej Janovský 

Na základe nariadenia minis-
terstva vojny (po našom obrany) 
vyhlásil sa v  celom štáte odvod 
18 – 20 ročných mládencov na 
front. Išlo o  ročníky 1897 – 1899. 
Neobišlo to ani študentov. (To isté 
sa "bohužiaľ" zopakovalo aj počas 
II. svetovej vojny a nedivme sa, že 
tieto ešte deti boli medzi prvými 
obeťami.)

Aby vojaci uhorskej armády na 
fronte nehladovali, obyvatelia mu-
seli predať štátu vraj za najvyššie 
ceny časť úrody ovsa (to bolo skôr 
pre kone než pre vojakov) a  časť 
úrody hocijakého obilia. Onedlho 
vyšlo nariadenie o  odpredaji ďal-
ších poľnohospodárskych produk-
tov, hlavne zemiakov, odpredávať 
sa musel štátu aj rožný dobytok, 
svine a  kone. Dokonca sa za pe-
niaze rekvirovala aj slama a  seno 
– tiež zrejme pre kone vojakov. 
(Lenže peniaze v tom čase nemali 
už žiadnu hodnotu.)

Aby Karpathen-Post neobsa-
hoval toľko nariadení a  zákazov 
(pomaly zaplnili polovicu štvor-
stranových novín) a  množstvo 

poďakovaní za príspevky pre ne-
mocnicu, chudobné deti a  rôzne 
spolky, začala redakcia na pokra-
čovanie uverejňovať preklad latin-
ského rukopisu niekdajšieho rek-
tora školy Juraja Bohuša z obdobia 
okolo r. 1720. Bohuš jedinečne 
opísal nielen históriu a pamiatky 
Kežmarku, ale prakticky celého 
Spiša. O  preklad do nemčiny sa 
postaral profesor lýcea – gymná-
zia Dr. Ján Lipták. Cenný rukopis sa 
napodiv zachoval dodnes v lyceál-
nej knižnici. R. 1919 ho Dr. Lipták 
vydal knižne. Aspoň niečo z knihy 
zacitujeme: „Keď vyjdeme za hrad, 
vidíme vrch nazvaný Jeruzalem 
s  jedinečnými kameňolomami, 
je veľmi rozsiahly a mnohí o ňom 
hovoria, že tu pred dávnymi čas-
mi stál hrad, čo dokladajú tým, 
že sa tu našli prastaré peniaze; pri 
zostupe z  vrchu je v  zemi opísa-
ný kruh s  križujúcimi sa čiarami, 
cez ktoré možno len zriedka tak 
prejsť, aby sa mohol dosiahnuť 
stred zvaný Nezdolateľný. (Toto 
už nikdy nenájdeme vďaka tomu, 
že ktorémusi nezdravému rozumu 

napadlo na tomto mieste postaviť 
amfiteáter, a popritom zničiť staré 
archeologické nálezisko. Amfiteá-
ter sprístupnili v  rámci osláv SNP 
r. 1973. (Dnes sa úspešne rozpadá 
– na jeho opravu nie sú peniaze 
a  jeho poloha tiež nie je najšťast-
nejšia).

Pri príležitosti narodenín cisá-
ra Karola 17. augusta boli nielen 
slávnostné bohoslužby, ale boli 
obdarovaní aj ranení vojaci v kež-
marskom lazarete. Od ženského 
spolku dostali víno a tabak na faj-
čenie.

Aj v tomto mesiaci boli dva po-
žiare – v noci z 12. na 13. augusta 
zhoreli dve stodoly v zadných trak-
toch domov na Kossuthovej ulici 
(dnes Ulica Dr. Alexandra č. 5 a 7, 
pričom č. 5 bol tzv. Weberovský 
dom). Horšie to bolo v  posledný 
augustový deň, keď začalo horieť 
na Jeruzalemskom vrchu. Zistilo 
sa, že požiar vznikol od ohníka, 
ktorý si založili dve malé dievčatá 
– pastierky a od toho sa chytila trá-
va. Našťastie, požiar zahasili skôr 
než by sa chytili stromy.

V  Kežmarku sa znenazdajky 
objavila známa kňažná Štefánia, 
rakúska a  uhorská korunná prin-
cezná, manželka grófa Elemíra Ró-
nyayho, ktorá bola v Tatrách. Bola 
dcérou belgického kráľa Leopolda 
II. a jej prvým mužom bol násled-
ník trónu Rudolf (spáchal samo-
vraždu spolu so svojou milenkou). 
Ako pravú ženu ju nezaujímali pa-
miatky mesta, ale obchody. (A to 
bola kráľovská dcéra!)

Dňa 18. augusta sa uskutočnil 
v  redute (v tom čase hotel Kež-
marok) dobročinný koncert pre 
pomoc Kežmarčanom - chorým 
na TBC. Vystupovali známe kež-
marské a  matejovské osobnos-
ti, ktorých mená (bohužiaľ) už 
dnešným Kežmarčanom nepove-
dia nič – hádam len Matildas Ale-
xandrová, učiteľka klavíra a  dcéra 
známeho röntgenológa, resp. če-
lista Gabriel Szenczy, známy ako 
lekárnik. Vstupné bolo dosť vyso-
ké – 3, 2 a 1 koruna. (Ako vidieť, čo 
bolo pred 100 rokmi, opakuje sa 
i dnes...).

 Nora Baráthová

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

Múzy neutíchli ani počas vojny

Prvá strana pozvánky.
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Čierna kapsa
Druhého júna o  7.00 h bola na Ul. 

Nábrežná nájdená čierna kapsa, vo vnútri 
ktorej sa nachádzala videokamera čiernej 
farby značky Sony s nabíjačkou. Oznam bol 
zverejnený na webstránke mesta pod pod-
stránkou straty a nálezy MsP. 

Prepadnutá vozovka
Štvrtého júna o  19.12 h sme prijali 

oznam na linku 159, že na Ul. Krvavé pole 
11 je prepadnutá vozovka. Hliadka to pre-
verila a zistila, že je potrebné označiť spo-
mínaný úsek, aby nedošlo k  dopravnej 
nehode. Následne bol kontaktovaný zod-
povedný pracovník technických služieb 
mesta, ktorý zabezpečil označenie miesta. 

Potulujúci sa pes
Siedmeho júna sme boli telefonicky in-

formovaní, že na Ul. Nábrežná sa potuluje 
väčší pes, ktorý napadol oznamovateľovu 
dcéru a momentálne sa nachádza pri píle. 
Pes bol odchytený a umiestnený do útulku. 
Keďže bol začipovaný, majiteľ bol zistený 
a vyriešený v  blokovom konaní z  dôvodu, 
že nezabránil jeho voľnému pohybu.

Predaj bez povolenia
Deviateho júna nám bolo oznámené na 

t. č. 159, že na miestnom trhovisku predáva 

osoba tovar bez povolenia. Hliadka zistila 
jej totožnosť, zakázala jej predaj a po zba-
lení tovaru bola vyriešená napomenutím.

Roj včiel
Dvanásteho júna nám bolo oznámené, 

že vo vonkajších priestoroch reštaurácie 
Zorea sa na strome zhromažďuje roj včiel. 
Za asistencie hasičského záchranného zbo-
ru, hliadky MsP a včelára bol roj odchytený.

Pri detskom ihrisku
O 10.00 h 24. júna pri pochôdzkovej čin-

nosti na Ul. Martina Lányiho spozorovala 
hliadka pri detskom ihrisku ležiacu osobu. 
Zistila jej totožnosť a  keďže osoba bola 
zjavne pod vplyvom alkoholu, bola vyrie-
šená v blokovom konaní na mieste. 

Plastový kufor
O  22.00 h 25. júna okoloidúci občan 

upozornil hliadku MsP, že na Ul. Hviezdo-
slavova, pri drevenom kostole, sa nachádza 
plastový kufor čiernej farby. Hliadka zistila, 
že v  kufri sa nachádzali osobné veci, do-
klady a notebook. Operačnou službou bol 
vyrozumený majiteľ tohto kufra, ktorý si ho 
prišiel prevziať. 

Rozbitá hlava
O 19.00 h 26. júna bolo na tiesňovú linku 

159 oznámené, že pri autobusovej stanici 
leží na zemi neznáma osoba. Hliadka zisti-
la, že osoba je zranená - má rozbitú hlavu. 
Hliadkou mu bola poskytnutá prvá pomoc 
a bola privolaná RZP. Po príchode RZP oso-
bu prevzali na ošetrenie. 

Hlasná hudba
O 12.00 h 28. júna sme sa na t. č. 159 do-

zvedeli, že na Ul. Priekopa partia mladých 
ľudí púšťa nahlas hudbu vo vozidle, a tým 
ruší nočný kľud. Hliadka zistila, že oznam 
sa zakladal na pravde a vodič tohto vozidla 
bol vyriešený v blokovom konaní na mies-
te. 

Pod vplyvom alkoholu
O 12.38 h 30. júna bolo na tiesňovú linku 

159 prijaté oznámenie, že v  parku Alfréda 
Grosza sa nachádzajú dve osoby, ktoré sú 
zjavne pod vplyvom alkoholu. Hliadka zis-
tila, že išlo o  dve mladistvé osoby z  obce 
Ľubica. Z  dôvodu, že jedna osoba bola 
zranená, dezorientovaná a  mala sklony 
k  sebapoškodzovaniu, bola k  nej privola-
ná RZP. Druhá osoba bola predvedená na 
útvar MsP a podrobená dychovej skúške na 
alkohol s  pozitívnym výsledkom. Vec bola 
odstúpená ako správny delikt do príslušnej 
obce. 

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Anna P. z Košíc,
ručne šitá bižutéria z korálikov,
minerálov, Svarovského 

Už viackrát som sa po-
kúšala dostať na EĽRO, ale 
až teraz sa mi to podarilo 
a  veľmi sa z  toho teším. Je 
tu perfektná nálada, milí 
návštevníci. Mám trošku 

luxusnejšiu bižutériu. Niektorí zákazníci chcú 
jednoduchšie šperky, ale iní zas náročnejšie. 
Vlastním svadobný salón a bižutéria je len mo-
jím hobby.

Igor T. z Michaloviec,
výrobky z dlabaného dreva

Na EĽRO som bol už veľa-
krát a  budem chodiť pokiaľ 
sa bude dať, lebo je tu úžas-
ná atmosféra, všetko je do-
konale zorganizované. Keď 
prídeme, stánky sú očíslova-

né, každý tu má uvedené meno, nie je žiadny 
chaos. Veľmi pekne ďakujeme organizátorom, 

že sa tak dokážu postarať o remeselníkov. 

Mária B. a Margita K. z Vikartoviec,
spracovateľky ľanu,
kráľovné EĽRO 2016

Za posledný rok sa nám 
veľmi darilo. Máme pripra-
vený list primátorovi a  nie-
ktorým úradníčkam, ktoré 
nás navštívili aj doma. Cítili 
sme sa dobre, ako ozajstné 
kráľovné, bol to veľmi pekný 
zážitok. Snažili sme sa byť 
spravodlivé a čestné vládky-
ne. Novej kráľovnej prajeme 
všetko najlepšie do celého 

roka. Nech sa jej darí tak, ako sa darilo nám.

Martin B. z Turian,
výrobca drevených hračiek,
pastierskych bičov, fujár, píšťaliek,
krpcov, opaskov,...
Chodím do Kežmarku na festival už 10 ro-

kov, alebo to už bude aj 12. Veľmi sa mi u nás 

páči, ale teraz sa zamračilo. 
Hádam nezaprší a  keď, tak 
len do „kešene“. 

Denisa D. zo Spišskej Novej Vsi,
výroba drevených výrobkov v štýle
provence

Renovujeme aj nábytky, 
ale to na zákazku, sem sa 
s nimi nedá chodiť. Na EĽRO 
som štvrtý rok. Je tu super 
atmosféra, super program, 
super ľudia, len nech nám 

neprší. V  Kežmarku sa nám veľmi darí, keby 
táto akcia bola aspoň dvakrát do roka.

Jaroslav P. z Kežmarku,
výroba orgonitov

Na EĽRO som prišiel 
už piaty rok. Orgonity, čo 
je vlastne zmes železných 
špôn, kryštálu a  živice, ro-
bím osem rokov. Sú to vlast-
ne harmonizéry, ktoré pohl-

cujú elektromagnetické škodlivé vyžarovanie 
z mobilov, z počítačov, televízorov,... Na tomto 
festivale sa mi vždy dobre darí.  -sedl-

Výborná atmosféra, skvelí ľudia
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Značnú časť svojho naozaj 
úctyhodného skladateľského 
diela venoval deťom. Preto 
prijal pozvanie ZUŠ A. Cígera 
na violončelovú súťaž s  ná-
zvom Mladý violončelista Slo-
venska ako predseda poroty. 
Zložil miniatúry pre mladých 
violončelistov so sprievodom 
klavíra, ktoré sa stali povinnými 
skladbami pre túto súťaž. S ná-
zvom A-D-G-C ich vydal v roku 
2004 ZUŠ A. Cígera. 

V  tomto roku poslal sklada-
teľ do Kežmarku ďalšie skladby 
tiež pre violončelá – Nálady pre 

4 violončelá s  podtitulmi Ve-
černá, Žartovná a Po slovensky 
a Zábavka pre 4 violončelá. Tiež 
ich vydala kežmarská ZUŠ. Skla-
dateľ nadviazal aj spoluprácu 
s Erichom Abtom, ktorá v nápl-
ni svojej firmy aj vydavateľskú 
činnosť. A tak vyšli v roku 2002 
vianočné koledy s  názvom Bú-
vaj dieťa krásne v  ľahkej a  ná-
ročnej úprave pre klavír od Mi-
lana Nováka. V roku 2009 vyšla 
Suita v  starom slohu pre klavír 
opäť v  Editio Colour music Eri-
cha Abta v Kežmarku.

Ďalší krásny hudobný prí-

beh spojený s  menom Milana 
Nováka oživila vo svojich spo-
mienkach Mária Šimanská, dl-
horočná dirigentka ženského 
speváckeho zboru Slovenka, 
ktorý pôsobil v  našom meste. 
29. januára 1980 mali vystú-
penie vo Vyšných Hágoch v ta-
mojšom liečebnom ústave. Na 
koncerte bol aj Milan Novák, 
ktorý sa tam liečil. Skladateľ 
ocenil vystúpenie kežmarskej 
Slovenky a zložil pre ňu zboro-
vú skladbu Vyznanie Tatrám. Na 
koncertoch znela pravidelne 
a vždy mala zaslúžený úspech.

K  jubileu Slovenky napísal 
Milan Novák, vtedy už národ-
ný umelec a  predseda Zväzu 
československých hudobných 
skladateľov gratulačný list.

Celá kežmarská verejnosť sa 
pripája ku gratulantom Milano-
vi Novákovi pri príležitosti jeho 
vzácneho životného jubilea.

 Andrej Janovský

Milan Novák má krásne jubileum

Dvanásteho augusta 2017 oslávi Milan Novák 90. narodeniny. Skla-
dateľ, ktorý už dvadsať rokov žije v Poprade, má zaujímavé väzby aj 
na Kežmarok. 

Milan Novák

ZŠ Nižná brána má novú miniexpozíciu.

Pamätná tabuľa odhalená v rámci Sviatku kultúry a vzájomnosti Spi-
šiakovi Samuelovi Bredetzkemu (1772 - 1812) na budove Školy ná-
rodov a konfesii evanjelického lýcea v Kežmarku odštartovala celú 
panorámu rôznych aktivít na poznávanie a využívanie jeho diela.

Slovák po otcovi zo Chmi-
nianskych Jakubovan (Nemecké 
Jakubany) a spišsko-nemeckými 
koreňmi po matke Ľubičanke, supe-
rintendent evanjelickej cirkvi v Galícii 
s hlavným sídlom v Ľvove, význam-
ný osvietenský prírodovedec, mi-
neralóg, geograf, topograf, etno-
graf, jazykovedec, štatistik,  učiteľ 
a spisovateľ, popredný predstaviteľ 
vlastivedného bádania európskeho 
mena, autor náboženskej a peda-
gogickej literatúry miloval predo-
všetkým Spiš, ktorý azda najviac 
spropagoval v cisárskej monarchii. 
Veď detstvo a mladosť prežil v Ľu-
bici na evanjelickej fare, dnes Café 
Lajbic, kde obec chystá malú sláv-
nosť na inštaláciu jeho pamiatky 
spolu s ďalším svojim významným 
rodákom, matematikom, geografom 
a astronómom, Kežmarčanom Dávi-
dom Frőlichom. Najmä vďaka pod-
pore Karpatsko-nemeckého spolku 

na Slovensku sa podarilo v Kežmar-
ku uskutočniť aj seminár o živote 
a diele v Bredetzkeho v prednáškach 
Kurdi Krisztiny z budapeštianskej 
univerzity, M. Chomu a Edith Lend-
vai -Timar z Geografického múzea 
v maďarskom Érde. Jej prednáška 
sa však týkala doplňujúcej témy 
geograficko-botanických výskumov 
Gőrana Wahlenberga vo Vysokých 
Tatrách. Súvisela so sprievodným 
otvorením Wahlenbergovej miniex-
pozície tvorenej nadšencami v ZŠ 
Nižná brána Kežmarok a pietnym 
podujatím na chate Plesnivec v Be-
lianskych Tatrách. 

Seminárom sa vďaka Bredetzke-
mu odkryla celá škála neznámych 
poznatkov o Spiši, Tatrách, Šariši 
a viacerých atraktívnych oblastiach 
Uhorska. Za týmto mimoriadne 
plodným vysokým cirkevným hod-
nostárom sa skrývajú veľké počiny 
aj tým, že vo svojich zborníkoch 

umožnil spišským priekopníkom 
poznávania Tatier, kežmarským 
profesorom Ch. Genersichovi, J. 
Asbóthovi a školskému dozorcovi 
G. Berzeviczimu uverejniť rozsiah-
le, pre nás takmer neznáme štúdie 
o Tatrách. Tiež uverejňoval diela vý-
znamných cisárskych osvietencov 
Popradčana J. Glatza, Levočana J. Ch. 

Engela, Ruskinovčana J. K . Ungera 
a Prešovčana J. M. Korabinského. Mi-
moriadne cenné sú jeho informácie 
o blízkej Haliči s centrami v Krakove 
a Ľvove, ktoré od vlády Márie Teré-
zie patrili pod cisársku Viedeň. Veď 
nie nadarmo sa kvôli cestovnému 
ruchu staré cestopisné diela nášho 
neznámeho a zabudnutého velikána 
vydávajú v zahraničí aj dnes. Predne-
dávnom, v r. 1991 aj tretie vydanie 
v Brne. Preto všetkým, ktorí prispel 
a prispejú v budúcnosti k týmto 
rozvíjajúcim aktivitám, patrí veľká 
vďaka. 

 Milan Choma

Bredetzky a Wahlenberg ožívajú na Spiši
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výročie, EĽRO

Dotazník spokojnosti návštevníkov EĽRO 2017

Chceme pracovať na vylepšení festivalu Európske ľudové remeslo v Kežmarku aj naďalej. Váš 
názor je dôležitý. Venujte, prosím, chvíľku vyplneniu tohto dotazníka. Ďakujeme!

1. Veková skupina, do ktorej patríte: 
o do 19,99 rokov
o 20 - 29,99 rokov
o 30 - 39,99 rokov
o 40 - 49,99 rokov
o 50 - 61,99 rokov
o nad 62 rokov

2. Odkiaľ ste sa dozvedeli o festivale  EĽRO?
o rádio Expres
o vysielanie Markízy - Teleráno 4.7.2017
o billboardy
o Noviny Kežmarok
o Kežmarská televízia
o Facebook Mesto Kežmarok
 - oficiálna stránka
o web elro.kezmarok.sk
o priatelia, známi a pod.
o web festivaly.sk
o noviny Pravda
o Iné: ...................................................................

3. Ktorý z večerných programov
 sa vám páčil najviac?
o Cigánski Diabli
o Olympic
o Traky
o Tomáš Klus
o HEX

o Ohňostroj
o Mafia Corner
o Heľenine Oči
o Marcel Forgáč
o Mobile, Kežmarok
o Krvavé dejiny - Hriechy temnoty,
 vášne samoty
o Nezúčastnil-a som sa
o Iné: ...................................................................
 
4. Na akých sprievodných aktivitách   
 ste sa zúčastnili?
 (je možné označiť viac odpovedí)
o vláčik Maguráčik
o poschodový autobus
 Poprad - Kežmarok - Poprad
o historický vlak Papagáj
o vyhliadková veža Bazilika
o vyhliadkové lety vrtuľníkom
o nezúčastnil som sa sprievodných
 aktivít
o Iné: ...................................................................

5. Myslíte si, že cena neobmedzeného
 vstupného v predpredaji 8 €
 pre dospelého a 10 € pre dospelého
 v priamom predaji bola primeraná?
o áno
o nie

6. Odporučíte návštevu festivalu
 EĽRO svojim známym?
o áno
o nie

7. Boli ste spokojná/ý s paletou
 remeselníkov počas festivalu
 EĽRO 2017?
o áno
o nie

8. Iné pripomienky, nápady?
Vaša odpoveď:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

Vyplnený dotazník prosíme doručiť do redak-
cie Novín Kežmarok, Trhovište 2 (futbalový šta-
dión). V  prípade našej neprítomnosti prosíme 
použiť schránku s  označením Noviny, ktorá je 
na budove štadióna.



Drevený artikulárny kostol slávi krásne 300. výročie od svojho vy-
svätenia. Nechajte sa pozvať na oslavy, ktoré pri tejto príležitosti pri-
pravili Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok, 
Tatranský seniorát evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a mesto Kež-
marok.  -sedl-

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok,
Tatranský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a mesto Kežmarok

Deň Tatranského seniorátu
27. augusta 2017, 930 h.  Drevený artikulárny kostol v Kežmarku

PRI PRÍLEŽITOSTI

300. VÝROČIA 
POSVÄTENIA DREVENÉHO ARTIKULÁRNEHO KOSTOLA

Program:
0930 h  – Slávnostné služby Božie v Drevenom artikulárnom kostole
 zvesťou slova Božieho poslúži dôstojný brat biskup Východného dištriktu
 Slavomír Sabol 
1130 h  – Odhalenie pamätnej tabule
 k 300. výročiu postavenia dreveného artikulárneho kostola a 500. výročiu reformácie
1200 h  – Otvorenie výstavy – Kežmarok a reformácia
 Lyceálna knižnica, Hviezdoslavova 18, Kežmarok
1230 h  – Obed 
 Reštaurácia LEGENDA, Jakuba Kraya 20, Kežmarok
1430 h  – Diskusné fóra k reformačným „sola“
 sola scriptura (jedine Písmo), Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD ECAV na Slovensku
 sola gratia (jedine milosť), Mgr. Jaroslav Matis, senior TAS ECAV na Slovensku
 sola fide (jedine viera), Mgr. Miroslav Erdinger, Českobratrská církev evangelická Mělník
1700 h  – Organový koncert 
 Drevený artikulárny kostola a Nový evanjelický kostol, organista: Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.
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Autori fotografií z EĽRO 2017:

Emília Sedláčiková
Andrea Belošičová
Zuzana Šlosárová
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podnety občanov

Zaslal: Michal,
29. júna  2017 
Vieme prestaviť semafor pri 

Tatraľane? Každý deň tam vznika-
jú kolóny, pretože je tam zelená 
max tak 20 sekúnd. Je to hlavná 

cesta, tak predsa nie je možné, že 
to takto budeme blokovať.

Odpoveď samosprávy
Dobrý deň, závada bola od-

stránená. 

Konkrétne bolo vandalmi 
zničené tlačidlo určené pre 
chodcov, a tým došlo aj k zate-
čeniu elektroniky. To spôsobilo 
neustále spúšťanie zelenej sig-
nalizácie pre chodcov, aj keď 

sa chodec fyzicky na prechode 
nenachádzal. Blokovaná bola 
prejazdnosť križovatky. Závada 
bolo odstránená 6.7.2017.

 
 Eva Kelbelová, MsÚ

Ľudmila Szucsova: Krásne, ešte keby tam nebolo to kamenné monšt-
rum, akože umelecké dielo.
Helenka Babušiaková: Keď dorastie tráva okolo chodníkov a stromov 
tak to nebude mať chybu. A teraz šup do parku pri tanku, dotiahnúť 
(zútulniť) to tam, trocha kríčkov-kosovky, aby to nebolo také holé .
Katarína Hanesová: Áno, pekne je to urobené, len škoda, že tú novú 
dlažbu už stihli "zasviniť" bezdomovci.
Veronika Kovalčíková Hrončáková: Veľmi pekné, palec hore.
Zuzana Madejová: Veľmi pekné.
Nechtiky Dede: Konečne je to krásne.
Veronika Fiasová: Krása.
Dominik Jakub: Kežmarok má už verejnú fontánu? pecka! a aj dobré 
stojany na bicykle! Ten stojan čo tam bol kam šiel? mohol by ísť napr.
na niektorú základnú školu, kým školy urobia lepšie.
Daška Lizáková: Krásne, ale dokedy?
Miroslav Yogi Valigura: A na sídliskách cesty a chodníky sa samé 
opravia. Čari mari fuk.

Radnica využíva niekoľko prostriedkov na ko-
munikáciu s občanmi. Svoje postrehy a podnety 
môžete posielať poštou, cez citymonitor.sk, od-
kazprestarostu.sk, alebo prostredníctvom ďal-
ších oficiálnych odkazov. 

Semafor pri Tatraľane 

Listáreň od občanov

Komentáre na facebooku stránky 
Mesto Kežmarok - oficiálna stránka

Pozvaní boli zástupcovia z mi-
nisterstva životného prostredia 
SR, vyššieho územného celku 
Prešovského kraja, Slovenského 
vodohospodárskeho podniku 
a  Vojenských lesov a  majetkov. 
Rokovanie bolo zamerané najmä 
na zabezpečenie spoločnej koor-
dinácie protipovodňových opat-
rení a  hľadanie možných riešení 
zlepšenia stavu v meste. „Mysleli 
sme si, že v  novej výzve budú 
oprávnenými žiadateľmi aj mestá 
a obce. Nestalo sa, mesto sa ne-
môže aktívne zapojiť do proti-
povodňových opatrení. Preto si 
potrebujeme zladiť ďalší postup 
s organizáciami, ktoré tak urobiť 
môžu. Ohrozenie povodňami 
trvá a  je tu tlak občanov, preto-
že už prešlo 2 a pol roka a ďalšie 
opatrenia sa neurobili,“ povedal 
na začiatku rokovania primátor 
Ján Ferenčák.

Ako uviedol generálny riadi-
teľ Vojenských lesov a majetkov, 
š. p., Ján Jurica už v  roku 2015 
zrealizovali výstavbu 11 protipo-
vodňových poldrov, z  toho dva 
veľké sú nad Kežmarkom aj Ľubi-
cou a dodal: „Teraz je nové projek-
tové obdobie a chceli by sme ho 
využiť na výstavbu ďalších šies-
tich poldrov nad obcou Ľubica, 
Kežmarkom a 18 nad ďalšími ob-
cami v rámci Levočských vrchov. 
Snažíme sa komplexne ochrániť 

všetkých občanov v tejto oblasti. 
Projekt je v  štádiu vybavovania, 
sme na dobrej ceste, čo sa týka 
poldrov nad mestom Kežmarok. 
Potrebujeme ešte vyjadrenie 
obce Ľubica, vybaviť stavebné 
povolenie a  potom príde na rad 
výberové konanie alebo verej-
né obstarávanie na zhotoviteľa 
stavby. Keď sa nám všetko podarí 
a  podpíšeme zmluvu s  minister-
stvom životného prostredia SR, 
mohli by sme začať v roku 2018.“

Jeho slová doplnil riaditeľ Slo-
venského vodohospodárskeho 
podniku, š. p., OZ Košice Roman 
Ivančo, ktorý konštatoval, že už 
niekoľko rokov pripravujú pro-
jekt poldrov, ktoré by mali byť 
vybudované v oblasti vojenských 
lesov. Konktrétne ide o štyri pol-
dre, ktoré by mali komplexne vy-
riešiť problém protipovodňovej 
ochrany v  obci Ľubica a  meste 
Kežmarok. „Mali by stáť na vod-
ných tokoch Ľubica, Ľubička 
a vodných tokoch Dúbravský 
a  Tvarožniansky. Najmenší bude 
na potoku Ľubička a najväčší na 
potoku Ľubica nad obcou Ľubica. 
Sme v štádiu príprav dokumentá-
cie na stavebné povolenie, územ-
né rozhodnutie už máme a teraz 
nás čaká majetkovo právne vy-
sporiadanie,“ uzavrel Ivančo.

 
 Andrea Belošičová

Majú pribudnúť ďalšie 
poldre

Stav prípravy a realizácie protipovodňovej ochrany mes-
ta Kežmarok. Tejto téme bolo venované rokovanie, ktoré sa 
uskutočnilo v zasadačke mestského úradu 26. júla.

Rokovanie v zasadačke mestského úradu bolo venované protipo-
vodňovej ochrane.

Ako sa vám páči práve obnovený park
pri Zlatom Bažante? 
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1. 8. – 11. 08. (utorok - piatok) o 21.00 h
LETNÉ KINO NA HRADNOM NÁDVORÍ
premietanie filmov pod holým nebom
nádvorie kežmarského hradu

2. 8. (streda) o 15.30 h 
HUDOBNÉ POPOLUDNIE SO ZUŠ
A. CÍGERA
malé javisko pri radnici

5. 8. (sobota) o 9.00 h
TATRANSKÝ VETERÁN 2017
prehliadka historických vozidiel
Hlavné námestie

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

10. 8. (štvrtok) o 15.30 h
VYSTÚPENIE FS MAGURÁK
veľké javisko pri radnici

18. 8. (piatok) o 19.00 h
HLASY PREDKOV
Hudobný koncert formácie
KarpaTon
Mestské kultúrne stredisko

23. 8. (streda) o 15.30 h
HUDOBNÉ POPOLUDNIE
SO ZUŠ A. CÍGERA
malé javisko pri radnici

25. 8. (piatok) o 15.30 h
VYSTÚPENIE
DFS GORALIK
veľké javisko pri radnici

27. 8. (nedeľa)  
Oslavy SNP
nádvorie kežmarského
hradu

28. 8. (pondelok) o 15.30 h
VYSTÚPENIE
DFS MAGURÁČIK
veľké javisko pri radnici

30. 8. (streda) o 15.30 h
HUDOBNÉ POPOLUDNIE
SO ZUŠ Petržalská
malé javisko pri radnici

31. 8. (štvrtok) o 15.30 h
VYSTÚPENIE
TŠC TEMPO
veľké javisko pri radnici

PROGRAM   MsKS august 2017

Počas rozlúčky nás predško-
láci potešili veselým tancom 
v krojoch a vtipnými, ale aj 
emotívnymi básňami. Triedna 
pani učiteľka pre nich pripra-
vila rozlúčkový darček „šitý na 
mieru", a tým boli milé bás-
ne o každom z nich. Na záver 
predškoláci dostali osvedčenie 
o absolvovaní predprimárneho 
vzdelávania a ako správni ab-
solventi aj červené stužky. 

Oficiálnou rozlúčkou sa ro-
dičia poďakovali  pedagogické-

mu personálu za to, že naše deti 
chodili do škôlky s radosťou 
a vracali sa z nej s množstvom 
nových vedomostí a zážitkov, 
ale aj ostatným zamestnancom 
za to, že o nich bolo po kaž-
dej stránke postarané. Aj keď 
čoskoro zasadnú do školských 
lavíc, mnohé  pre život dôleži-
té veci, už vedia. Naučili sa ich 
v škôlke. 

 Monika Koscelníková,
 rodič absolventky

Rozlúčka v materskej 
škole

Prišiel čas, kedy sa lúčia absolventi škôl. Aj my sme sa 
lúčili s našimi predškolákmi z MŠ Možiarska. Rozhodli sme 
sa pre slávnostne ukončenie tohto, pre deti a pre nás, ro-
dičov, dôležitého obdobia. 

Koncert sa od leta roku 2014 
koná pravidelne každý rok v 
rámci produkčnej činnosti Ope-
ra Slovakia, o. z., v exkluzívnom 
interiéri slovenskej kultúrnej pa-
miatky s mimoriadnou duchov-
nou a  kultúrnou hodnotou – 
v Drevenom evanjelickom arti-
kulárnom kostole v  Kežmarku 
s kapacitou až cca 1 400 miest, 
ktorý bol v roku 2008 zaradený 
do zoznamu UNESCO ako kul-
túrna pamiatka v rámci zápisu 
súboru Drevených chrámov v 
slovenskej časti Karpatského 
oblúka. Tento rok sa koncert 
uskutoční v  predvečer 300. 

výročia posvätenia tejto výni-
močnej pamiatky na Slovensku. 
Benefičný charakter podujatia 
spája operu s celospoločenský-
mi problémami a silnými ľud-
skými príbehmi.

Výťažok z koncertu bude 
venovaný Dennému detskému 
sanatóriu v Kežmarku

Od roku 2018  sa pod jeho 
umeleckú úroveň svojou zášti-
tou podpíše svetoznáma oper-
ná diva Edita Gruberová.

Výťažok z koncertu bude 
venovaný Dennému detskému 
sanatóriu v Kežmarku.

 Ľudovít Vongrej

Operné gala

Galéria u anjela oslávila svoje pätnáste narodeniny. Pri tejto príleži-
tosti sa 14. júla uskutočnila vernisáž výstavy Petra Pollága s názvom 
Výstup na Zelené pleso. Jeho výnimočné diela si môžete pozrieť do 
20. septembra. -bel-

Koncert má benefičný charakter a zároveň predstavuje 
svetoznáme slovenské operné hviezdy reprezentujúce Slo-
vensko v zahraničí spolu s mladými výnimočnými operný-
mi talentami. Tentoraz sa 4. ročník uskutoční v sobotu 26. 
augusta o 17.00 h pod záštitou Maestra Petra Dvorského.

Takto sme sa naučili tancovať.
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V  prvom rade k  jeho službe patrí 
tá kňazská – kázať Božie slovo a vyu-
čovať, slúžiť sv. omše, krstiť, sobášiť 
i  pochovávať, čo tu trpezlivo konal 
celé roky. Mnohí ho radi počúvali pre 
jeho zrozumiteľné a životnými príbeh-
mi a  skúsenosťami pretkané kázne 
a  príhovory. A povzbudenia akoby 
neadresoval len poslucháčom. Spolu 
s horlivosťou za Božie veci a občas aj 
prísnosťou, s  ktorou sa stretával pri 
výchove doma. Chápal ju ako prejav 
lásky rodičov. Hoci je dnes už menej 
populárna, ale potrebná, veď medzi 
nebom a zemou sú veci, v ktorých niet 
kompromisov. 

Od svojho príchodu do Kežmarku 
dbal aj o pozemské dobrá, starostli-
vosť o  chrámy a  budovy vo farnosti. 
Neustále tu hľadal, čo by mohlo obo-
hatiť život veriacich. Tak od roku 1994 
inicioval vydávanie farského časopi-
su, podľa vzoru diecézneho časopisu 
Domov, ktorý pár rokov z  Kežmarku 
vydával predchodca Ján Maga. Celé 
roky sa stále niečo budovalo a  opra-
vovalo. Hneď na začiatku, 17. januára 
1992, vietor strhol strechu Kostola sv. 
Kríža, čo si vyžiadalo rýchle a nie lacné 
riešenie. Ešte v tom roku sa rozhodol 
pre inštaláciu podlahového kúrenia 
a opravu interiéru farského chrámu. 
Začiatkom roka 1993 prišla opäť silná 
víchrica a znovu strhla strechu z kos-
tola, ktorá musela byť nanovo preple-
chovaná. Nasledovalo maľovanie troj-
lodia Kostola sv. Kríža (1994) a oprava 
svätyne. Obnovená bola budova bý-
valej humanistickej školy a obe kapln-
ky – Kaplnka sv. Jána Nepomuckého 
(pri moste cez rieku Poprad) a Kaplnka 
Kristovho pádu pod krížom (na križo-
vatke ciest do Rakús a Spišskej Belej). 

Keď štát vrátil farnosti skonfiško-
vanú cirkevnú pôdu, časť z  nej začal 
znova obrábať, lebo tejto práci rozu-
mie, a  tiež sa v nej naďalej vzdelával 
a práce na poliach riadil. Poľnohospo-
dárske aktivity priniesli istú sumu do 
farskej pokladnice a  boli aj hmotnou 
dotáciou inštitúciám i jednotlivcom. 

Každý, kto pomáhal, bez zemiakov ani 
hladný neodišiel, preto brigádnikov 
bolo vždy dosť. A keď bolo treba, du-
chovný otec pre obyvateľov fary, ale aj 
pre brigádnikov sám navaril. 

Za jeho správcovania sa rozbehol 
proces spojený s udelením titulu ba-
ziliky menšej pre farský chrám, s čím 
bolo spojených množstvo úkonov 
a vybavovačiek. 29. júla 1998 sv. pá-
pež Ján Pavol II. udelil Kostolu sv. 

Kríža titul a 14. septembra 1998 bol 
samotný chrám aj vyhlásený za Bazi-
liku minor.

V roku 1998 dal inštalovať novú 
monumentálnu krížovú cestu kež-
marského drevorezbára Cyrila Kocú-
reka. V lete bola vykonaná oprava 
vonkajšej fasády chrámu a v nasledu-
júcom roku bola generálne zrekon-
štruovaná farská budova. V  rokoch 
2005 - 2007 sa uskutočnila generálna 

oprava Mariánskeho kostola, ktorý 
v  júni 2008 posvätil diecézny biskup 
Mons. František Tondra. Od decembra 
2008 sa začali z  kežmarskej farnosti 
vysielať sv. omše do Rádia Lumen.

Za 25 rokov prešiel pod vede-
ním dekana obnovou  aj nádherný 
interiér baziliky, zreštaurované boli 
vzácne gotické plastiky, bočné oltáre 
a predovšetkým hlavný oltár svätého 
Kríža, v interiéri pribudli dosiaľ skryté 
epitafy. Dôležitým výsledkom prác je 
fakt, že pamiatkari potvrdili, že hlavný 
oltár je dielom majstra Pavla z Levoče. 
Generálnou opravou prešli aj kostoly 
vo filiálkach - Malom Slavkove a Strá-
ňach pod Tatrami.

Vlani sa dokončila oprava veľké-
ho zvona, čo predstavovalo nielen 
finančne, ale aj prakticky veľmi nároč-
ný proces zahŕňajúci odmontovanie, 
zvesenie, transport, samotnú opravu 
a  privezenie s  novým inštalovaním 
zvona.

Duchovnému otcovi sme vďační 
za pastoračnú službu, zveľaďovanie 
našich pamiatok i za množstvo po-
vzbudivých slov. Počas svojho pôso-
benia v  Kežmarku sa nám zapísal do 
spomienok aj do sŕdc. Oslovila jeho 
štedrosť, skromnosť, úprimnosť a po-
zorné načúvanie. K spomienkam  pri-
dávame aj modlitby, aby sa mu darilo 
aj na novom pôsobisku. Nech aj tam 
ho spoznajú ako zodpovedného, sta-
rostlivého a nezištného kňaza. 

 Jana Víznerová

publicistika

Ján Kuboš pochádza z Nižnej na 
Orave, prešiel viacerými farnosťami 
ako každý kňaz a naposledy pôsobil 
ako špirituál v  spišskom kňazskom 
seminári. 

Do úradu Jána Kuboša ustano-
vil spišský diecézny biskup Mons. 
Štefan Sečka, ktorý  v  sobotu večer 
slávil sv. omšu spojenú s  obradom 
uvedenia nového farára do úradu. 
Súčasťou tohto úkonu bolo prečí-
tanie dekrétu – teda poverenia k 
službe na novom pôsobisku, potom 
nasledovala obnova kňazských sľu-
bov a predstavenie i uctenie dôleži-

tých miest v chráme – spovednice, 
krstiteľnice, sedesu i  bohostánku. 
Spišský biskup poprosil prítom-
ných, aby tak, ako s láskou a trpezli-
vosťou žili s predchod-
com, tak aby prijali aj 
nového duchovného 
otca - s  láskou a s po-
chopením. 

V  mene všetkých 
občanov mesta Kež-
marok nového du-
chovného otca privítal 
aj primátor mesta Ján 
Ferenčák a poprial mu 

pevné zdravie, veľa Božieho požeh-
nania, múdrosti a  trpezlivosti pri 
tejto práci.

 Jana Víznerová

Kežmarku venoval najlepšie roky svojho života

V piatok 1. októbra 1991 prvýkrát ako farár vstúpil do rímskokatolíckeho 
kežmarského chrámu len 34-ročný kňaz pôvodom z Lendaku – Jakub Grich. 
V nedeľu 2. júla sa tento kňaz skoro po 26 rokoch s veriacimi lúčil. Do pamä-
tí Kežmarčanov sa za roky pôsobenia zapísal ako dobrý pastier, starostlivý 
hospodár, ale aj muž stály v otázkach viery i životných postojov.

Rozlúčka s farnosťou.  foto: A. Vízner

Mesto má nového katolíckeho farára
Uvedenie nového farára v katolíckej farnosti Kežmarok a zároveň dekana kežmarského 

dekanátu - Ján Kuboša - sa uskutočnilo v sobotu 8. júla v Bazilike sv. Kríža.
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Na Kežmarskom hrade sa od 
17. do 21. júla konal Letný 
divadelný festival. Jednotli-
vé predstavenia sa začínali 
vždy o pol deviatej večer.

Prvé z  nich, ktorému patril pondelkový 
večer, malo názov Kubo. Divadlo DRak z Pre-
šova prinieslo do nášho mesta príbeh múd-
reho, no pre niektorých hlúpeho dedinského 
chlapca Kuba. Ľudová veselohra vznikla na 
motívy divadelnej hry Jozefa Hollého a bola 
obohatená o  naživo spievané a  hrané slo-
venské ľudové piesne. Diváci si mohli v ďal-
ších dňoch pozrieť predstavenie v  podaní 
Commedie z Popradu Don Quijote a Sancho 
Panza, Rozprávky z  Maringotky Dreveného 
divadla z  Bratislavy, NonSENs noci sväto-
jánskej Túlavého divadla tiež z  Bratislavy či 
Lásku po vichodňarski v spracovaní divadla 
KĽUD z Kladzian. -red-

Letný divadelný festival na Kežmarskom hrade

„Kubovi“ patril pondelkový večer.  Foto: -len- 

Plisované sukne sa v  kufri nepo-
krčia, keď použijete staré pančuchy. 
Zo starých pančúch odstrihnite vrch aj 
chodidlá a zvyšok pančuchy navlečte na 

sukňu. Keď ju vybalíte bude ako nová.
Aby sa čo najmenej pokrčili vaše ob-

ľúbené šaty, sako, plátenný kabátik či 
hodvábna blúzka, treba ich do kufra sta-

rostlivo poskladať a  prikryť hodvábnym 
papierom. V obchode si môžete kúpiť aj 
špeciálny „klobúkový“ papier, ktorým do-
siahnete ten istý výsledok.

Takmer vo všetkých hotelových izbách 
sa stretnete s  nedostatkom vešiakov. Je 
dobré si pár pribaliť do kufra, veď dnes 
obchod ponúka aj skladacie cestovné 
vešiaky.

Nie je na škodu zabaliť si aj jednu sil-
nejšiu žiarovku, hlavne, ak chcete po ve-
čeroch čítať. 

Určite netúžite po žehlení, keď ste sa 
vybrali na dovolenku. Pokrčené šaty za-
veste do kúpeľne, keď ste vyšli z vane či 
zo sprchy. Horúca para prenikne do tka-
niny a tá sa povystiera. Ak je vonku vlhké 
počasie, zaveste ich do okna.

Kým po návrate domov odložíte kuf-
or, položte doň voňavé mydlo alebo 
vrecúško s  bylinkami. Keď ho znovu bu-
dete potrebovať, bude krásne voňavý.

 Zdroj: H. Kuhnová:
 Tipy a triky pre domácnosť

Prázdniny začali a s nimi aj výlety a dovolenky. Cestovanie 
znamená neustále balenie a  vybaľovanie kufrov či cestov-
ných tašiek. Prinášame pár rád, ako si túto prácu uľahčiť.

Nežnejšiemu pohlaviu

Karpatskonemecký spolok pripravil ďalší zo 
svojich denných detských táborov. Na deti 
čakali hry, ale najmä vzdelávanie sa v  ne-
meckom jazyku.
 -bel-
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šport

Viac ako 82 km trasu sa odhodlalo zdolať 80 
nadšencov bicyklovania. Trasa s  prevýšením 
1 325 m viedla z Kežmarku cez Spišskú Belú, 
Slovenskú Ves, Spišské Hanušovce, Osturňu, 
Ždiar, Spišskú Belú späť do Kežmarku. Štvrté-
ho ročníka cestných pretekov o pohár primá-
tora sa v nedeľu 16. júla zúčastnilo aj päť žien.

Štart i  cieľ bol pri hrade. Ledva 
sa cyklisti stratili z  horizontu, pri-
šli na rad detičky, ktoré súťažili vo 
viacerých kategóriách. Ako zvy-
čajne, tí najmladší pretekári boli 
najrozkošnejší. Na tváričkách sa 
im odzrkadľovalo veľké nadšenie 
a  túžba zvíťaziť. To nič, že niekto-

rým povzbudzovaním pomáhali aj 
rodičia, že si občas zmýlili smer, do 
cieľa prišli všetci. 

Celkovým víťazom sa časom 
2:11:57 h stal Ján Halik z Popradu, 
ktorý po troch rokoch zosadil z ve-
denia poľských pretekárov.

 -sedl-

Cestné cyklistické preteky o pohár primátora

Na štarte šiel pretekár vedľa pretekára, po trati sa peletón roztrhal. 

Autorom myšlienky vybudo-
vať na nevyužitom priestranstve 
športovisko pre seniorov bol Pa-
vol Novotný, zástupca vedúcej 
klubu S. Hornyakovej. Spoloč-
ným nadšením s nemalým vyna-
ložením energie s projektom za-
čali. Za podpory mesta a aktívnej 
spolupráce s  mestskou políciou 
vlani športovisko nadobúdalo 
dnešnú podobu. Dajú sa tu hrať 
šípky, hádzať na kôš, kopať loptu 
na bránku, hrať petang, či ruské 
kolky. Policajti nedávno pomohli 
s vybudovaním základov pod al-
tánok. Pôvodne bol plán mať ho 

na júlový športový deň už posta-
vený, ale výrobca trochu mešká.

Pekná idea Pavla Novotného 
sa teda naplnila. Žiaľ, P. Novotný 
nedávno podľahol ťažkej choro-
be. Priatelia z Klubu dôchodcov 
urobili športový deň na jeho pa-
miatku, v  predvečer nedožitých 
69 narodenín. Na budúci rok za-
čnú s  memoriálom venovaným 
človeku, ktorý bol stále akčný 
a  svojim rovesníkom bol príkla-
dom. 

Akciu zakončili seniori dob-
rým kotlíkovým gulášom. 

 -sedl-

Nultý ročník memoriálu
V sobotu 22. júla to pri klube dôchodcov poriadne žilo. 

Naši seniori sa rozhodli zmerať si sily v piatich športových 
disciplínach. Pozvali rovesníkov z Kežmarku a okolia a súťaž 
na novom športovisku mohla začať. Najviac sa darilo druž-
stvu domácemu, ktoré skórovalo vo všetkých disciplínach.

Ruské kolky majú seniori radi.

V  českom Novom meste 
nad Metují, kde sa 22. júla 
konal Európsky pohár v  luko-
streľbe telesne postihnutých 
športovcov, sa stretlo 150 sú-
ťažiacich z 25 krajín. Po dvoch 
kolách patrí Mariánovi Ma-
rečákovi striebro v kladkovom 
luku a bronz si vybojoval Peter 
Kinik v otvorenej súťaži. V mix 
tíme patrí Diane Paščenkovo-

vej a  Mariánovi Marečákovi 
štvrtá priečka. Rovnaké miesto 
získal Marián Marečák v  klad-
kovom luku aj v  kategórii 
jednotlivcov. „Sú to skvelé vý-
sledky, ktoré nám zabezpečili 
účasť na majstrovstvách sveta 
v čínskom Pekingu. Šampionát 
sa tam uskutoční v septembri,“ 
prezradil Vladimír Majerčák.

 -bel-

Úspešná výprava
Osemčlenná výprava kežmarských lukostrelcov, z  kto-

rej boli štyria športovci, priniesla domov z Európskeho po-
hára viacero medailí. „Považujem ju za jednu z našich naj-
úspešnejších, a  to sme za dvadsať rokov nevynechali ani 
jednu,“ zdôraznil reprezentačný tréner Vladimír Majerčák.

Posledný júlový týždeň bol plný vody, zážitkov, ale aj zdokonaľovania 
sa. V letnom tábore plaveckého oddielu MŠK sa stretlo 28 detí, ktoré tré-
novali v novom bazéne na našom letnom kúpalisku. -bel-
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Volejbalové družstvo z Kežmarku sa 1. júla 
zúčastnilo 16. ročník Medzinárodného  vo-
lejbalového turnaja veteránov v Brezne.

Turnaj sa pre nepriazeň 
počasia odohral v telocvični 
a zúčastnilo sa ho 5 družstiev. 
Hralo sa systémom každý 
s každým na 2 hrané sety. Naše 
družstvo skončilo bez prehry 
na 2. mieste, keď o konečnom 
poradí prvých troch družstiev 
rozhodoval až pomer lôpt 
a od prvého miesta nás delili 
len dve lopty.

Ďakujeme organizátorom 
za príjemné prostredie a po-
hostenie a tešíme sa znova 
o rok.

Zloženie týmu: vedúci: M. 
Lajda, šofér: J. Smolen, hráči: 
L. Cvek, P. Gašpar, Ľ. Horník, 
P. Lajda, P. Mudrík, J. Pisarčík, 
F. Tomčák, M. Varšo.

  
 Ľudovít Horník

Na medzinárodnom turnaji

Volejbalové družstvo z Kežmarku na turnaji v Brezne.

V  súlade s programom Dní 
športu mesta Kežmarok 2017 
organizujú starší turisti mesta 
v  sobotu 9. septembra turistic-
ký prechod po trase Magurské 

sedlo - Bachledová dolina - SKI 
Strachan(čas 6 - 7 hodín, dĺžka 
trasy cca 21 km). 

V  prípade záujmu o  poduja-
tie sa môžete prihlásiť u  Igora 

Kučárai buď cez e-mail igor.ku-
car@post.sk alebo telefonicky 
na číslo 0915 207 358 do 6. sep-
tembra.

Odchod autobusom je 9. 

septembra o 7.30 h z parkoviska 
pri novom futbalovom štadióne. 
Príchod do Kežmarku bude pri-
bližne o 18.30 h.

Náklady na dopravu hradí 
mesto Kežmarok, ostatné nákla-
dy (strava, občerstvenie, prípad-
ne poistenie) si hradí účastník.

  Igor Kučár

Ďalší turistický prechod
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Dňa 7. júla 2017 by sa dožila 
90 rokov naša milovaná man-
želka a mamička Anna Líšková.

S láskou spomínajú manžel,
 synovia a dcéry s rodinami.

Čas akoby sa zastavil, len 
bolesť v srdci vrytá, spomienka, 
tá zostáva, je v našich srdciach 
skrytá. Že čas rany hojí? To je len 
klam. Čím ďalej ubieha, tým viac 
chýbaš nám. Dňa 31. augusta 

2017 si pripomenieme smutné 10. výročie úmr-
tia našej drahej mamky, babky a prababky Vierky 
Bizubovej.

 S láskou a úctou spomína syn Peter
 s manželkou,  vnúčatkami a pravnúčatkami 

Dňa 16. augusta 2017 uply-
nie 15 rokov, čo nás po dlhej 
a  ťažkej chorobe opustila naša 
manželka, mama, stará mama, 
sestra a  švagriná Magdaléna 
Fudalyová, rod. Brutovská. Kto 

ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami. V našich 
srdciach žne stále a ostane tam.

 Spomína smútiaca rodina

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

Dňa 14. júla uplynulo 21 
rokov, keď nás navždy opustila 
našla drahá mama, stará mama, 
svokra a prababka Helena Cva-
nigová, rod. Rímska z  Kežmar-
ku. 

 S úctou a láskou spomína  smútiaca rodina. 

Dňa 3. júla uplynulo 9 rokov 
od úmrtia nášho otca a starého 
otca Ignáca Koša a  zároveň si 
pripomíname jeho nedožitú 
storočnicu, ktorý by oslávil 10. 
júla. 

 S láskou a úctou spomínajú
 dcéry a syn s rodinami. Kto ste ho poznali,
 venujte mu spolu s nami  tichú spomienku.

Dňa 30. júna sme si pripomenuli 10 rokov od 
úmrtia nášho brata Dušana Koša, taktiež si pripo-
míname jeho nedožité 70. narodeniny.

 Spomínajú sestry a brat s rodinami. 

Odchod váš bol rýchly a nečakaný,
niet vás už viac medzi nami.
Do večnosti ste odišli spať,
zaplakal každý, kto vás mal rád.

Už nepre-
budí vás slnko 
ani krásny deň, 
na cintoríne 
spíte svoj sen.

Dňa 14. 
júla uplynulo 

60 rokov od smrti mojej mamky a  otecka Jána 
Fiedina a Anny Fiedinovej.

 S láskou a žiaľom v srdci spomína dcéra 
 Magdaléna  a vnukovia Jozef a Peter.

Chcela by som mať krídla, 
aby som mohla odletieť aspoň 
na malú chvíľočku do neba a po-
zdraviť tých, čo mi veľmi chýbajú. 

Dňa 3. augusta si pripome-
nieme 5 rokov odvtedy, čo nás 

navždy opustila naša milovaná sestra, teta a krst-
ná mama Mária Šoltýsová. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej spolu s nami tichú spomienku.

 Sestry a bratia s rodinami

Odchod tvoj bol rýchly a nečakaný. 
Niet ťa už viac medzi nami. 
Do večnosti si odišla spať, 
zaplakal každý, kto ťa mal rád. 
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, 
na cintoríne spíš svoj veľký sen.

Dňa 26. augusta 2017 
uplynie smutný rok, kedy nás 
navždy opustila naša drahá 
manželka, mamka a babka Eva 
Žembová. 

 S láskou a žiaľom spomína 
 smútiaca rodina.

inzercia, spomienky

Spomienky

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

• Kúpim záhradku. oblasť Hájovňa a Kamenná baňa.

  0915 544 540.

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.

Vyhodnotenie 
súťaže

V  našich novinách sme postupne 
uverejňovali súťaž o  účasť na turis-
tickom a  kultúrnom podujatí Lan-
škrounská kopa 2017 s  názvom Naše 
partnerské mesto. Na všetky otázky ne-
odpovedal v zadanom termíne správne 
žiaden súťažiaci.
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Koniec školského roka prilákal do Kežmarku 
112 bežcov z  celého Slovenska. Medzi účast-
níkmi bol aj pretekár zo Švajčiarska. Okrem 
súťaže pre dospelých bežcov bol pripravený 
aj program pre najmenších atlétov prostred-
níctvom konceptu Slovenského atletického 
zväzu Detská atletika. Privítali sme hokejba-
listov, ktorí sa stali vicemajstrami hokejbalovej 
ligy a niektorí z nich zároveň majstrami sveta. 
Športová večerná atmosféra Kežmarku bola 
sprevádzaná kapelou Something s podporou 

Mestského kultúrneho strediska Kežmarok.
Bežci súťažili v behu na 7 km a 7 km nordic 

walkingových tratiach. Oficiálne výsledky sú 
zverejnené na webe pretekaj.sk. Výbornú at-
mosféru podujatia by nebolo možné vytvoriť 
bez podpory sponzorov, ako Mitická, Karloff, 
s. r. o. - Tatratea, Exes Huncovce, Kvetinárstvo 
Andan Deko, Vitaprodukt, s. r. o., Tami, a. s., Mi-
rond, s. r. o., ZŠ Nižná Brána a pri výbornej asis-
tencii Mestskej polície Kežmarok, ktorým sa 
týmto chceme poďakovať. Záštitu nad poduja-

tím prevzalo mesto Kežmarok, v priamom za-
stúpení primátorom Jánom Ferenčákom. Ten 
súťažiacich slávnostne privítal, súťaž odštarto-
val a víťazov ocenil viceprimátor Miroslav Pe-
rignáth. Pri organizácii pomáhali dobrovoľníci 
z Mestského športového klubu Kežmarok, za-
stúpeným atletickým a lyžiarskym oddielom.

Najbližším podujatím bude Nočný beh 
mestom 22. septembra 2017. Aktuálne infor-
mácie nájdete našom Facebooku.

 Zuzana Petreková

Night Cross je úspešne za nami

Night Cross, ktorý sa konal 
posledný júnový deň, prinie-
sol šport aj do ulíc večerné-
ho Kežmarku. Podujatie bolo 
v  poradí už druhým z  troch 
bežecko-zážitkových prete-
kov v  našom meste a  nieslo 
názov Kežmarok Runnig Tour. 
Po obnovenej tradícií Behu 
k Hubertovi sme tentoraz uká-
zali športovým nadšencom 
krásy nočného mesta a  rôzne 
výhľady a pohľady na Tatry.

Na konci júna sa družstvo 1. MFK Kežmarok, 
kategória staršia prípravka U11 zúčastnilo 
na turnaji v Novej Ľubovni. 

Štart nočného behu.  Foto: -sedl-

Turnaj v Novej Ľubovni

Pozvanie na turnaj sme prija-
li kvôli konfrontácii s  mužstvami 
z  inej skupiny dlhodobej súťaže, 

s ktorými v tejto vekovej kategórii 
nesúperíme. Po solídnych a  disci-
plinovaných výkonoch vo všetkých 

zápasoch sme turnaj s  názvom 
Memoriál Jozefa Bondru vyhrali. 
Dominovali sme aj v  individuál-
nych oceneniach, keď najlepším 
strelcom turnaja sa stal hráč 1. MFK 
Kežmarok Jakub Ilenčík.

Výsledky: Kežmarok – Podolí-
nec 6:1 Góly: Ilenčík 2, Šimon Ha-
nečák 2, Melikant, Barla. Kežmarok 
– Stará Ľubovňa 5:2 Góly: Ilenčík 4, 
Šimon Hanečák. Kežmarok – Nová 
Ľubovňa 1:0 Gól: Barla.

Poďakovanie patrí futbalistom 
za vzorné reprezentovanie mesta 
Kežmarok a  rodičom za povzbu-
dzovanie v  zápasoch. Zostava: Ja-
kub Krempaský, René Dinda, Aňa 
Labudová, Adam Bandík, Matej 
Melikant, Adrián Bretz, Sebastián 
Duda (C), Šimon Hanečák, Filip Ha-
nečák, Marcel Madeja, Hugo Barla, 
Jakub Ilenčík, Oliver Heldák. Tré-
ner: Ladislav Melikant.

 Ladislav Melikant

Futbalový kemp sa aj tento rok vydaril. Zúčastnilo sa na ňom 108 detí, kto-
ré strávili celý týždeň športovaním, pri ktorom nechýbala poriadna zábava 
s novými priateľmi a trénermi. -bel-

 Staršia prípravka v Novej Ľubovni.
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Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden sa pýta:
- Tak o, ako dopadlo to tvoje rande naslepo?
- Ani sa nepýtaj!... Tá ženská prišla na rande         
na Mercedese, rok výroby 1937...
- No, ve  to je fajn!... Drahé, luxusné auto, 
dokonca veterán, ve  to je perfektné! V om je 
problém?...
- Problém je v tom, že ona...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

Baran (21. 3. – 20. 4.) – V tomto čase 
sa viac ako inokedy vraciate do minulos-
ti. Prídete na príčinu vašich negatívnej-
ších myšlienok či pocitov. Hlavu hore, 

možno len treba máličko zmeniť postoj 
k danej problematike. Záver mesiaca vás 

príjemne prekvapí v oblasti lásky.
Býk (21. 4. – 21. 5.) – August vám sľubuje emocionálnu 

stabilitu, a to hlavne, ak ste si v minulých dňoch už dorie-
šili podstatné veci v súkromných vzťahoch i na pracovisku. 
Buďte aj milší k ľuďom. Cítia u vás nárast pozitívnej energie.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Prichádzajú priaznivé dni. 
Pokojná práca, zameranie sa na detaily a plánovanie, ako 
a čo zlepšiť doma i na pracovisku. Iste máte v hlave zopár 
dobrých nápadov, ktoré sa môžu zrealizovať. Ak chcete 
niečo zmeniť vo svojom živote, môžete to predniesť svojim 
blízkym práve v tomto čase. 

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Často to môže byť banálna ma-
ličkosť, z ktorej sa odvíjajú veľké veci. Nezabúdajte na milé 
slovo a objatie. Možno prídete na originálny nápad a urobí-
te atraktívny prázdninový program pre deti. August bude 
pre vás veľmi priaznivým obdobím, využite ho na zaslúže-
ný oddych.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Rozvíjajte to, čo ste si naplánovali 
minulý mesiac. Dajte pozor, aby ste zase na niekoho neza-
budli. Ak sa tak stane, vynahraďte mu to čím skôr. Človek to 
väčšinou ťažko nesie, ak je piatym kolesom na voze.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Pozorujte aký je váš vnútor-
ný svet. Za svoje takzvané necnosti sa netrestajte, len ich 
v sebe akceptujte a postupne riešte. Doprajte si na chvíľu 
oddych, skoncentrujte sa, a potom pokračujte vo svojej 
práci či príprave na dovolenku. Treba si ju naozaj dopriať.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – V práci sa nenechajte rozčaro-
vať a rozohniť osobou, ktorá si brúsi zúbky na vaše miesto. 
Pokojnou cestou môžete urobiť dohodu prijateľnú pre 
oboch. Nemyslite len na kariéru, ale i na súkromie a najmä 
zdravie. Preventívne investujte do vitamínov, hlavne v prí-
rodnej forme.

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – Sršíte vtipom, ľudia vašej 
„krvnej skupiny“ to berú ako plus, nechávajú sa vami na-
kaziť. Je vás všade počuť a vidieť. Nenechajte sa však zne-
chutiť suchármi, ktorých rozčuľuje srdečný smiech a vrava. 
Ak máte čas i prostriedky, plánujte super dovolenku s kŕd-
ľom priateľov. 

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Bola by škoda nevyužiť tieto 
dni na presadenie sa tam, kde sa vám v minulosti nedari-
lo. Tentoraz to môže vyjsť. Nezabúdajte aj na svoje fyzické 
telo, zájdite si do plavárne alebo len tak vonku, napríklad 
do lesa. 

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Na to, aby vzťah fungo-
val, nie je potrebné veľké majstrovstvo. Stačí otvorené srd-
ce, tvorivosť a chcieť byť ešte spolu, hoci ste si navzájom 
ublížili. Rozmyslite si, ako budete pokračovať i v pracovnej 
oblasti. Na obzore sú zmeny.

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Ak sú teraz vzťahy vašou 
Achillovou pätou, uvedomte si, že láska je dôležitejšia ako 
peniaze, ktoré síce všetci potrebujeme k životu, ale ne-
smieme na nich lipnúť. To, čoho sa veľmi držíme, nakoniec 
stratíme. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Pokiaľ sa človek venuje sebe sa-
mému a má sa rád, je to správne. Do činností, ktoré ste si 
naplánovali na tento mesiac, sa pustite bez otáľania. Prine-
sie vám to uznanie okolia i vašej rodiny, ktorú ste v posled-
nom čase zanedbávali.

Na púšti sa stratili blondínka,  čer-
venovláska a bruneta. Našli lampu 

a pretrepali ju. Džin vyskočil a každej sľúbil jedno 
želanie. 
Červenovláska sa chce vrátiť domov.  Puff! Bola 
doma. 
Bruneta si želala byť doma so svojou rodinou. 
Puff! Bola doma so svojou rodinou. 
Blondínka povedala: Aaaaa, želám si, aby tu boli 
moje priateľky..

Pred pôrodnicou zahvízdajú brzdy. Z auta vy-
behne k zadným dverám udychčaný muž, otvorí 
ich, zhrozený pozrie do vnútra a zúfalo vykríkne: 
Preboha! A Marku som zabudol doma! 

Rodinka pri mori, manželia sa vyhrievajú na plá-
ži, deťúrence šantia vo vode. O chvíľu Jožko vy-
chádza z vody a v rukách nesie veľkú záchodovú 
misu: Aha, ocko, akú mušľu som v mori našiel...

Pani Kalfasová sa chystá do kúpeľov. Desaťročný 
Miško ju varuje:
- Mala by si zostať doma. Otec so strýcom sa 
chcú biť...
- Ako si na to prišiel?
- Hovorili, že keď odídeš, že si dajú do nosa.

Mama: Jožinko, kam bežíš s tým kladivom? 
Jožinko: Zabiť muchu, čo sedí na strýkovom 
nose.

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom

relax
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Na Záhradnej ulici je zmodernizované detské ihrisko. Jeho inštalácia sa 
začala predposledný júlový piatok, počas víkendu sa tam nemohlo vstu-
povať, ale potom si už v ňom mohli zašantiť všetky deti. -bel-

Pri ohrození obyvateľstva je potrebné
dodržiavať zásady:

• Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až 
potom záchrana majetku.

• Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájom-
nej pomoci v tiesni.

• Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a 
televízie.

• Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
• Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
• Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie ne-

preťažovali telefónnu sieť.
• Pomáhajte  ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľu-

ďom, postarajte sa o deti.
• Dodržiavajte  pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších zá-

chranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpe-
čenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. 

  Mimoriadna udalosť je živelná pohroma, havária, katastrofa, 
ohrozenie zdravia II. stupňa, alebo teroristický útok. Mimoriadna uda-
losť ohrozuje život, zdravie alebo majetok obyvateľov. 

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pô-
sobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na 
majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o ci-
vilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia 
na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie 
následkov mimoriadnej udalosti. 

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom 
hromadných informačných prostriedkov. 

 Civilná ochrana 
 Mesto Kežmarok

Všeobecné zásady
pri ohrození

Dokončenie zo str. 6
delili na svojom rokovaní 19. júna dotácie z vlastných príjmov. 
Na verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry a športu pôjde 
467-tisíc eur. Prijímateľmi grantov sú mestá, obce, neziskové 
organizácie, občianske združenia, fyzické a  právnické osoby 
z  celého regiónu. Na úrad bolo do  stanovej lehoty 13. apríla 
celkovo doručených 482 žiadostí, z ktorých 9 nespĺňalo krité-
riá a  štyri boli žiadateľmi stiahnuté. Procesom posudzovania 
prešlo 469 žiadostí, z ktorých napokon poslanci podporili 323 
žiadateľov, čo predstavuje takmer 70% podiel úspešnosti. Tra-
dične najviac projektov reagovalo na  program kultúry, kde 
bolo uspokojených 220 žiadateľov. Poslanci im pridelili dotá-
cie v objeme 288 550 eur. V oblasti športu v rámci troch pod-
programov bolo úspešných 95 žiadateľov a všetkých deväť žia-
dateľov v  podprograme medzinárodnej účasti na  športových 
súťažiach. Spolu do športu smeruje 178 450 eur. Z pridelených 
dotácií do športu a kultúry podľa okresov príde do Kežmarku 
35 000 €.

	Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
bude mať zasadnutie aj počas prázdnin. Najbližšie stretnutie 
poslancov je naplánované na 22. augusta.

	Aj druhý prázdninový mesiac má svoje medzinárod-
né a pamätné dni. Šiesteho je Svetový deň boja za zákaz jadro-
vých zbraní, na 9. august pripadá Medzinárodný deň solidarity 
s bojom žien v Juhoafrickej republike a Namíbii a  tiež Medzi-
národný deň pôvodného obyvateľstva sveta. Najviac sa nám 
v redakcii páči 10. august, lebo je Záhaľčivý deň. Dvanásteho si 
pripomenieme Medzinárodný deň mládeže a trinásteho Medzi-
národný deň ľavákov. Na 19. augusta pripadá Svetový humani-
tárny deň a 23. augusta je Európskym dňom obetí stalinizmu 
a nacizmu a tiež Medzinárodný deň spomienky na obchod s ot-
rokmi a jeho zrušenie (UNESCO). 

	Biela pastelka 2017 je zbierka, ktorej výnos je určený 
na pomoc ľuďom s  ťažkým zrakovým postihnutím. Organizu-
je ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. 
Aj vďaka jej výťažku môžu nevidiacim a slabozrakým klientom 
poskytovať bezplatne sociálne služby a pomôcť im tak zaradiť 
sa do bežného života. Viac sa dozviete na www.bielapastelka.sk.

	V pondelok 24. júla sa začali práce na výstavbe troj-
ramennej okružnej križovatky s priemerom 30 metrov v časti 
Jamy v Tatranskej Lomnici. Úplná uzávera je naplánovaná od 
križovatky až po výjazd účelovej komunikácie k apartmánom 
Kukučka. Preto bude dočasne zrušená jednosmerná cesta pri 
penzióne Vila park, ktorá pokračuje k údolnej stanici lanovky. 
Parkovanie na tejto ceste je zakázané. Pripraviť sa treba aj na 
obmedzenia na Ceste slobody, ktoré potrvajú do 21. októbra.

V skratke



inzercia

KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

!NEPLA
TÍ 

NA ŠKOLSKÉ 

TAŠKY 

A RUKSAKY!

BEZ LÍZATKA

NEODÍDEŠ :)

PAPIERNÍCTVO SPINKA, DR. ALEXANDRA 1560/33, 060 01 KEŽMAROK

AKCIA
21.8.-21.9.2017

ŠKOLSKÉ POMÔCKY

NAKUPUJTE 

    SO  ZLAVOU



G

VO FORUME
LETO 


