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CROSSOVER
HYBRID 
AUTOMAT

Nová Kia Niro prekvapivo priestranná, neskutočne úsporná.

Nová Kia Niro miluje mesto aj prírodu. Prinášame nový hybridný crossover 
výhradne s automatickou prevodovkou, ktorý kombinuje veľký priestor, 
šetrnosť k prírode, úsporu paliva a zníženie emisií s dokonalým pôžitkom 
z jazdy v meste, ale aj mimo neho. Samozrejmosťou sú špičkové asistenčné 
technológie, ktoré vás chránia nech ste kdekoľvek a v akomkoľvek počasí. 
Neuveriteľná jazdná dynamika a množstvo inteligentných technológií z vašej 
jazdy urobí komfortný, no zároveň vzrušujúci zážitok pre všetky vaše zmysly. 

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia.
Kombinovaná spotreba paliva 3,8-4,4 l/100 km, emisie CO2: 88-101 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

1/4 UŽ OD 5 650 €
NA ŠTVRTINKY BEZ NAVÝŠENIA

Motor-Car Poprad, spol. s r. o., Partizánska 3800, Poprad
tel. č. 052/789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk

Kia Niro prekvapivo priestranná, neskutočne úsporná.

Kia Niro miluje mesto aj prírodu. Prinášame nový hybridný crossover
výhradne s automatickou prevodovkou, ktorý kombinuje veľký priestor,
šetrnosť k prírode, úsporu paliva a zníženie emisií s dokonalým pôžitkom
z jazdy v meste, ale aj mimo neho. Samozrejmosťou sú špičkové asistenčné
technológie, ktoré vás chránia nech ste kdekoľvek a v akomkoľvek počasí.
Neuveriteľná jazdná dynamika a množstvo inteligentných technológií z vašej 
jazdy urobí komfortný, no zároveň vzrušujúci zážitok pre všetky vaše zmysly.
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Milí návštevníci festivalu
Európske ľudové remeslo, 

„Kežmarok – dra-
hokam pod Tatrami..., 
Kežmarok – mesto, 
čo stále žije – súčasné 
a  plné histórie“ – tieto 
slová vložil slovenský 
textár Vlado Krausz 
do tónov svojej oslav-

nej piesne o rodnom Kežmarku.
O  meste, ktoré svoju slávnu históriu 

píše už mnoho storočí. Dejiny slobodného 
kráľovského mesta si budeme pripomínať 
aj na budúci rok oslavou 750. výročia ude-
lenia významných mestských práv. Vtedy 
sa hrdosť mešťanov povýšila nad iné cnos-
ti. Usilovali sa etablovať všetky výdobytky 
vtedajšej doby do života svojho mesta 
a  dať mu punc kráľovskej výnimočnosti. 
A  tak je tomu dodnes: Kežmarok sa har-
monicky rozvíja a modernizuje, aby vytvá-
ral svojim obyvateľom príjemné a šťastné 
miesto na život. 

Len na pár dní sa každý rok počas druhé-
ho júlového víkendu zastavíme a vraciame 
do minulej doby. Prostredníctvom jedi-
nečného festivalu remesla a  ľudovej kul-
túry EĽRO si pripomíname umenie našich 
zručných remeselníkov a  vzdávame hold 
ich poctivej práci. Dúfame, že sa nám po-
darí toto dedičstvo zachovať pre budúce 
generácie.

Tohtoročný 28. ročník festivalu je veno-
vaný krajčírskemu a farbiarskemu remeslu. 
Tie vznikali na území terajšieho Slovenska 
už v 13. a 14. storočí. Najväčší rozkvet za-
znamenali v slobodných kráľovských mes-
tách v  17. a  18. storočí. V  Kežmarku vzni-
kol cech krajčírsky v  roku 1548. Krajčírske 
remeslo však bolo v Kežmarku populárne 
oveľa skôr, už od roku 1438. Krajčíri boli 
vysoko uznávaní, zavádzali módne tren-
dy a patrili k elite mesta. Akoby aj nie, veď 
dodnes platí, že „šaty robia človeka“.

Cech farbiarsky vznikol v roku 1713 ako 
prvý samostatný farbiarsky cech na území 
Slovenska. Jeho veľký rozmach nastal v 2. 
polovici 17. storočia zavádzaním mod-
rotlače. Medzi najstaršie kežmarské rodiny 
farbiarov patrili mená: Stenzel, Meltzer, 
Lindter.

Vážení hostia, 
ďakujeme Vám za návštevu Kežmarku. 

Veríme, že tak ako množstvo návštevníkov 
z  predchádzajúcich ročníkov festivalu, aj vy 
si odnesiete nezabudnuteľné zážitky z  dní 
prežitých v  netradičnej trhovej stredovekej 
atmosfére EĽRO 2018.

Dúfame, že nás svojím záujmom a priaz-
ňou poctíte aj v budúcnosti.

 Ján Ferenčák, primátor mesta

Správu o  vykonaných kontrolách poslan-
com predniesol hlavný kontrolór mesta 
Ondrej Teraj. Kontrola sa týkala investičnej 
akcie prestavby letného kúpaliska. Nezávislý 
certifikovaný člen kontrolnej skupiny – Marek 
Dzugas – konštatoval, že mesto pri prestavbe 
ušetrilo: „Na výstavbu boli použití aj zamest-
nanci mesta. Mesto tak ušetrilo značné fi-
nančné prostriedky.“ Na otázky, ktoré sa týkali 
využitia externej firmy odpovedala vedúca 
Oddelenia územného plánu, životného pros-
tredia a stavebného poriadku, Eva Kelbelová: 
„Verejnoprospešné služby môžu vykonávať 
iba také práce, na ktoré majú oprávnenie. 
Na práce, ako sú výstavba a rekonštrukcia 
bazénov, je potrebná špecializácia." Rozdiel 
medzi rozpočtovými a  skutočnými nákladmi 
je 225 359,19 €, čo znamená dvadsať päť per-
centnú úsporu oproti plánovanému rozpočtu.

V diskusii k bodu o kontrole kúpaliska vy-
stúpili poslanci Majorová Garstková, Sabolo-
vá, Polák, Zreľák, Škára, Jankura a Matia. 

Poslanci vzali na vedomie správu hlavného 
kontrolóra, návrh plánu kontrolnej činnosti 
na II. polrok roku 2018 i stanovisko hlavného 
kontrolóra k  Záverečnému účtu mesta Kež-
marok za rok 2017. Záverečný účet mesta za 
rok 2017 poslanci schválili. Mesto hospodárilo 
za minulý rok s prebytkom 1 154 498,27 €. 

Na návrh primátora poslanci odhlasovali 
menovanie Branislava Horského do funkcie 
riaditeľa Verejnoprospešných služieb mesta 
Kežmarok.

Za členov Správnej rady Nemocnice Dr. 
Vojtecha Alexandra, boli ako zástupcovia 
mesta tajným hlasovaním zvolení Veronika 
Havírová, Ján Ferenčák a  Ján Hencel. Mesto 
má tak v Správnej rade zástupcov výkonných 

orgánov štátnej správy a  miestnej i krajskej 
samosprávy.

O situácii v hokejovom klube a budúcnos-
ti hokeja v  Kežmarku informoval poslancov 
predseda kežmarského hokejového klubu, 
Peter Hoffman: „Po dokončení vznikne multi-
funkčná aréna na úplne inej úrovni s medzi-
národnými parametrami. Bez podpory mesta, 
Pro hokeja a Slovenského zväzu ľadového ho-
keja by sme dnes neboli v tomto štádiu. Deti 
na to, aby nevyprchala ich motivácia trénovať, 
potrebujú hrať v súťaži. Zmysel seniorského 
hokeja vidím v  motivovaní detí. V  prípade 
nerealizácie by sa ten hlavný zmysel vytra-
til." Predseda HK tlmočil poslancom záujem 
SZĽH, aby v  meste Kežmarok pôsobil jeden 
z  mládežníckych reprezentačných výberov. 
Verí v efektívnejšiu návratnosť investície, po-
kiaľ budú na našom štadióne hrané prípravné 
zápasy reprezentačných výberov.  Muži začnú 
letnú prípravu v júli. Účinkovanie v seniorskej 
súťaži podporil aj primátor: „Stotožnil som sa 
s tým, aby mesto hralo 2. ligu mužov.“ Násled-
ne poslanci schválili návrh na doplnenie fi-
nančného krytia o 475 000 € na dobudovanie 
priestorov na zimnom štadióne.

Správu komisie na ochranu verejného 
záujmu zastupiteľstvu predložil poslanec An-
drej Zreľák.

Na záver poslankyňa Veronika Havírová 
informovala zastupiteľstvo o  stave projektu 
výstavby druhej etapy diaľničného privádza-
ča Poprad – Kežmarok po stretnutí s predsta-
viteľmi vlády, ktorého sa zúčastnila v  rámci 
výkonu funkcie prednostky Okresného úradu.

Viac sa dozviete zo záznamu zastupiteľstva 
Kežmarskej televízie. 

 Pavol Ištok

Z mestského zastupiteľstva

V  úvodnom príhovore riadneho zastupiteľstva 21. júna primá-
tor Ján Ferenčák informoval poslancov o  aktivitách Mestského 
úradu. V skratke sa venoval situácii ohľadom sporného územia, 
nachádzajúceho sa na sídlisku Juh. Primátor ubezpečil obyvate-
ľov bytov, že neexistuje žiadna prekážka, kvôli ktorej by si byty 
nemohli odkúpiť (o tejto téme sa viac dozviete v článku na str. 9).

Tento rok sa opäť otvorili brány letného kúpaliska v Kežmarku. Plánovaná otváracia doba kú-
paliska bude od 15. júna do konca augusta. Cenník služieb ostáva oproti minulému roku nezme-
nený. K dispozícii sú opäť dva bazény s vodou obohatenou morskou soľou.

Novinkou je možnosť prenájmu letného kúpaliska: V prípade jednej plaveckej dráhy v bazéne 
pre dospelých, vrátane príslušenstva, to bude za 25 eur/hod. Celý bazén pre dospelých, vrátane 
príslušenstva, a to mimo otváracích hodín pre verejnosť, sa bude dať prenajať za 90 eur/hod.

Otvorili sme letné kúpalisko
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	Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom 
za rok 2017 bolo udelené mestu Spišská Belá a obci Heľpa. Udeľu-
je sa samosprávam, ktoré v predchádzajúcom roku systematicky 
pracovali na tom, aby zlepšili podmienky života detí a  mladých 
ľudí a  zapájali ich do verejného života. Slávnostné vyhlásenie 
ocenených sa aj tento rok uskutočnilo počas galavečera na sneme 
Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré je spolu s Nadáciou pre 
deti Slovenska a  KOMUNÁLNOU poisťovňou partnerom progra-
mu.

	Posledný májový deň bola podpísaná zmluva o kom-
plexnej rekonštrukcii cestnej komunikácie na ulici Trhovište. Po 
odsúhlasení projektu dočasného dopravného značenia, ktorý 
v zmysle zmluvy o dielo zabezpečuje dodávateľ stavby, začne do-
dávateľ DOSA Slovakia, s.r.o., realizovať rekonštrukciu ulice Trho-
vište.

	Úspešná absolventka Strednej umeleckej školy v  Kež-
marku Symon Ondičová vystavuje svoje diela v  Českých Budě-
joviciach. Spolu s mladým českým umelcom Matějom Měsíčkom 
prezentujú plastické obrazy, kresby a maľby na výstave s názvom 
Dejavu.

	Na Spišskom hrade sa 14. júla a 18. augusta uskutočnia 
Tajomné noci. Pôjde o nočné prehliadky hradu so živými sochami. 

	Popradské letisko zaradilo do ponuky dovolenkových 
letov novú destináciu – Čiernu Horu. Okrem nej môžete z Popradu 
odletieť aj do tureckej Antalye, bulharského Burgasu, albánskej 
Tirany či britského Londýna.

	Najkrajšou poštovou známkou za rok 2017 sa stala emi-
sia Oltár sv. Jakuba v Levoči. O jej víťazstve sa rozhodlo v ankete, 
do ktorej sa zapojilo 727 hlasujúcich. Na druhom mieste skončila 
známka pripomínajúca 500. výročie reformácie a na treťom mies-
te sa umiestnila známka Umenie: J. B. Klemens.

	Horská záchranná služba bola za posledný mesiac pri-
volaná k  viacerým zraneniam vo Vysokých Tatrách. Ich pomoc 
potreboval izraelský turista, ktorý si na turistickom chodníku 
pod Téryho chatou poranil dolnú končatinu. Zasahovať museli aj 
v blízkosti Hrebienka, kde si iba 5-ročný chlapec pri páde poranil 
hlavu. 

	Počas troch dní EĽRA bude v Kežmarku jazdiť aj turis-
tický vláčik Maguráčik za poplatok 0,50 eur na osobu. Premávať 
bude každú hodinu. 

	Školská knižnica Gymnázia P. O. Hviezdoslava získala 
so svojím projektom Kniha pre všetkých finančné prostriedky od 
Fondu na podporu umenia. Príspevok vo výške 1 000 eur plánuje 
použiť na nákup inojazyčných slovníkov, encyklopédií, populár-
nej a odbornej literatúry.

	Letná turistická sezóna v  Poprade prináša aj zmenu 
režimu na vybraných spoplatnených parkoviskách. Tri parkovis-
ká v  blízkosti námestia s  bezobslužným parkovacím systémom 
(Námestie sv. Egídia, Ul. Joliota Curie – OTP banka, Ul. Domini-

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Účastníci Sviatku kultúry a vzájomnosti počas sprievodu mestom. 
Karpatsko-nemecký spolok na Slovensku zorganizoval v Kežmarku 
ďalší ročník tohto podujatia, ktoré sa konalo pod záštitou veľvyslanca 
Spolkovej republiky Nemecko Joachima Bleickera.  -mia-

V priestoroch bývalého kníhkupectva Alter ego spustí 6. júla 
prevádzku nové informačné centrum zábavného parku Europa 
Park. Pôjde o  kanceláriu najväčšieho sezónneho zábavného 
parku na svete.

Tento areál navštívi ročne 5,5 milióna ľudí a nachádza sa na okraji 
nemeckého mestečka Rust, vo francúzsko-nemeckej pohraničnej ob-
lasti. Zamestnáva viac ako 3 700 ľudí a svojim návštevníkom ponúka 
viac ako 100 atrakcií. V  rámci odbornej praxe navštívia Europa Park 
študenti kežmarskej Hotelovej akadémie Otta Brucknera a  študenti 
Strednej odbornej školy v Starej Ľubovni. Svoje skúsenosti a zručnos-
ti budú môcť uplatniť v oblasti gastronómie i hotelierstva, a tiež sa 
budú môcť zdokonaliť v  nemeckom jazyku. Prevádzka Europa Park 
v Kežmarku je jediným informačným centrom v Európe, a preto spo-
ločnosť plánuje v priestoroch zábavného parku priblížiť a prezentovať 
naše mesto i región.

Momentálne je vo výstavbe najväčší vodný svet v Nemecku a spo-
ločnosť uvažuje vytvoriť aj ďalšie pracovné miesta. V  informačnom 
centre budú môcť záujemcovia získať bližšie informácie o zábavnom 
parku a tiež sa budú môcť informovať o dostupnosti voľných pracov-
ných miest a brigád. 

 Veronika Michalčíková

Otvárame informačné 
centrum Europa Parku
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Majiteľ a  konateľ nemeckej spoločnosti 
Mubea Thomas Muhr predstavil spoločnosť 
ako silného partnera, ktorý v Nemecku za-
mestnáva vyše 12 tisíc ľudí a  vo svete má 
približne 40 prevádzok. Uviedol tiež, že 
spoločnosť sa zameriava na výrobu auto-
mobilových komponentov, ktoré sú odľah-
čené. „Záleží nám aj na ochrane životného 
prostredia, svoju výrobu zameriavame na 
znižovanie produkcie CO2. Tak, ako v našich 
prevádzkových a vývojových halách v Čes-
kej republike, aj tu na Slovensku by mala 
produkcia sledovať tento trend,“ dodal 
Muhr. Spoločnosť Mubea dosiahla v  roku 
2017 celkový obrat vyše 2 mld. eur. Medzi 
hlavných zákazníkov skupiny patria výrob-
covia áut Audi, BMW, Kia, Hyundai, Jaguar-
LandRover, PSA, VW, Ford, Mazda, Daimler, 
Renault, FIAT, a GM.

Už vo februári 2016 počas jedného z pr-
vých výjazdových zasadnutí vlády sa hovo-
rilo o potrebe príchodu investorov do naj-
menej rozvinutých regiónov. Táto investícia 
bude rozložená na obdobie rokov 2018 
– 2023. Ide zatiaľ o  najväčšiu podporu od 
roku 2015, kedy vstúpil do platnosti zákon 
o  podpore najmenej rozvinutých okresov, 
medzi ktoré momentálne patrí aj ten náš. 
„To, že k nám prichádza nemecký investor, 
je výsledkom dvojročnej práce a mnohých 
ťažkých rokovaní. V  prvom rade chcem za 
obyvateľov mesta i za celý región povedať, 
že ak spoločnosť Mubea zrealizuje v našom 
meste tento projekt, staneme sa rozvojo-
vým priemyselným centrom,“ skonštatoval 
primátor Ján Ferenčák. „Práve investícia 
spoločnosti Mubea je dostatočným im-
pulzom, preto pevne dúfam, že už v  naj-
bližšom čase vypadne naše mesto z pomo-
ci málo rozvinutým okresom. Etablovanie 
tohto závodu môže viesť práve k tomu, že 
nám v  meste klesne nezamestnanosť na 
nulu,“ dodal primátor.

Spoločnosť Mubea požiadala vládu SR 
o podporu. Minister hospodárstva Peter 
Žiga prezentoval na stretnutí dve formy 
pomoci, ktoré chce predložiť na schválenie 
vláde už 11. júla. „Pôjde o pomoc na úrovni 
14 mil. eur, z väčšej časti vo forme daňovej 
úľavy, a o priame financie na nákup inves-
tičného majetku. Okrem toho budeme mu-

sieť pomôcť aj mestu Kežmarok v objeme 
približne 2 mil. eur, a  to na financovanie 
a dobudovanie preložiek na cestách (napr. 
železničného priecestia), i inžinierskych sie-
tí – toto všetko sa budeme snažiť schváliť 
na zasadnutí vlády,“ povedal minister Žiga.

Svojou prítomnosťou dodal vážnosť 

tomuto stretnutiu aj premiér SR a predse-
da vlády Peter Pellegrini. „Nebude to len 
päťsto montážnych pracovných miest, ale 
predpokladáme z toho aj 100 výskumných 
miest,“ avizoval premiér.

Primátor mesta Ján Ferenčák sa upria-
muje na spoluprácu školstva s  budúcim 
závodom. „V  závode vznikne približne sto 
pracovných miest, ktoré budú orientované 
a  realizované v  oblasti výskumu a  vývoja. 
Úspešná spolupráca bude úzko súvisieť so 
školstvom, budeme musieť zmeniť aj učeb-
né odbory na odborných školách,“ spome-
nul Ján Ferenčák. Pracovníkov do závodu 
budú hľadať nielen v Kežmarku, ale rozhod-
ne aj v širšom okolí. Podobný model už fun-
guje aj v susednej ČR, dokonca škola, ktorá 
spolupracuje s Mubeou, má už viac ako 500 
študentov. Duálne vzdelávanie bolo teda 

jednou z  tém, ktorými sa zúčastnené sub-
jekty zaoberali už v prípravnom období. 

„Som presvedčený, že niekoľkomilióno-
vý vklad zúročí nielen spoločnosť Mubea, 
ale aj obyvatelia nášho mesta a celého re-
giónu Spiša. Verím, že očakávané početné 
pracovné príležitosti prispejú k  zlepšeniu 
životných podmienok obyvateľov mesta 
aj celej podtatranskej oblasti. Chcel by som 
našich hostí ubezpečiť, že mesto Kežma-
rok sa bude všemožne snažiť o ústretovosť 
a korektnú spoluprácu s týmto významným 
nemeckým investorom. Verím, že tým bu-
deme dôstojne pokračovať vo vzájomne 
prospešnej a  úspešnej slovensko-nemec-
kej histórii Kežmarku," povedal primátor. 

Okrem toho na záver zdôraznil svoju vďa-
ku vláde SR, premiérovi Pellegrinimu, mi-
nistrovi Žigovi a  obzvlášť pánovi Muhrovi 
za jeho rozhodnutie, že práve Kežmarok 
je tým správnym miestom pre postavenie 
výrobného závodu. Vláda bude 11. júla 
rozhodovať o  schválení investičnej pomo-
ci pre spoločnosť Mubea a aj v  prospech 
nášho mesta. Mubea plánuje začať svoju 
produkciu v novom závode už v druhom 
kvartáli budúceho roka. Po spustení plnej 
kapacity výroby by mal závod od roku 2025 
ročne vyrábať 24 miliónov liniek stabilizá-
tora a 30 miliónov automobilových svoriek. 
Na export v  rámci Európskej únie bude 
určených 100 % kapacity výroby, čo bude 
mať pozitívny vplyv na obchodnú bilanciu 
Slovenska. 

 Mária Trajčíková

Poklepali základný kameň.

Nemecká spoločnosť Mubea Engineering AG plánuje v priemyselnom parku v Kež-
marku postaviť nový závod na výrobu automobilových a  náhradných dielov, inži-
nierske centrum a  centrum na náhradné diely. Spoločnosť Mubea, ktorá je jedným 
zo svetových lídrov vo výrobe vysoko výkonných pružín a ďalších produktov pre auto-
mobilový priemysel, sa rozhodovala medzi Slovenskom a Poľskom. Investícia má do-
siahnuť 51 miliónov eur. Majiteľ spoločnosti Thomas Muhr a za slovenskú stranu pre-
miér Peter Pellegrini, minister hospodárstva Peter Žiga a primátor mesta Ján Ferenčák 
23. júna slávnostne poklepali základný kameň v priemyselnom parku v Kežmarku. 

Nový investor vytvorí 500 pracovných miest
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ka Tatarku – pri súde) budú od pondelka do štvrtka spoplatne-
né v skrátenom režime do 14.00 h. V piatok bude parkovanie na 
týchto parkoviskách bezplatné po celý deň. Zvýhodnený režim 
parkovania platí v Poprade od 18. júna do 14. septembra 2018. 	Otvorená výzva Nitrianskej galérie pre rok 2019: Nit-
rianska galéria ponúka kurátorom a umelcom možnosť zrealizo-
vať v roku 2019 svoje projekty v troch rôznych priestoroch, ako 
aj katedrám alebo ateliérom vysokých výtvarných škôl možnosť 
prezentovať svoju činnosť. Viac informácií nájdete na stránke 
www.nitrianskagaleria.sk/vyzva_2019, výzva je platná do 28. 
septembra.

	Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 10. mája 
schválilo vytvorenie troch volebných obvodov pre voľby do orgá-
nov samosprávy obcí v roku 2018 v meste Kežmarok takto: 

Volebný obvod č. 1 – Sever: ulice – Biela voda, Fraňa Kráľa, Gar-
biarska, Hradská cesta, Hradné námestie, Hradný vrch, Jakuba 
Kraya, Kostolné námestie, Michalská, Možiarska, Nad traťou, Niž-
ná brána, Nová, Pod lesom, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri za-
stávke, Priekopa, Severná, Slavkovská, Starý trh, Strelnica, Tehel-
ňa, Továrenská, Trhovište 

Volebný obvod č. 2 – Stred: ulice – Baštová, Cintorínska, D. Frö-
licha, Dr. Alexandra, Dr. D. Fischera, Gaštanová, Gen. Štefánika, 
Hlavné námestie, Huncovská, Hviezdoslavova, J. Chalúpku, J. Je-
senského, J. Záborského, Kamenná baňa, mesto Kežmarok, Kláš-
torná, Komenského, Krvavé pole, Kukučínova, Kušnierska brána, 
Ľubická cesta, M. Lányiho, Mučeníkov, Nábrežná, P. J. Šafárika, Rá-
zusova, S. Tomášika, Sihoť, Štúrova, Tatranská, Toporcerova, Tva-
rožnianska, Vyšný Mlyn, Záhradná, Zochova 

Volebný obvod č. 3 – Juh: ulice – Bardejovská, Ivana Stodolu, Juž-
ná, K. Kuzmányho, Košická, Lanškrounská, Levočská, Obrancov 
mieru, Petržalská, Suchá hora, Weilburská 

Počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na volebné 
obdobie 2018 – 2022 zostáva nezmenený – v počte 15 poslancov 
s rozdelením do obvodov takto:

Volebný obvod č. 1 -  Sever:   počet volených poslancov - 4 
Volebný obvod č. 2 -  Stred:  počet volených poslancov - 5 
Volebný obvod č. 3 -  Juh:  počet volených poslancov - 6

	Obe sovy putujú na Oravu. Víťazmi vedomostnej súťaže 
Putovná sova, ktorú už po štrnásty raz usporiadali Štátne lesy TA-
NAP-u, sa stali školáci z Oravy. O čo najlepšie umiestnenie koncom 
júna bojovalo v priestoroch Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici 
dokopy 18 trojčlenných súťažných družstiev zo základných škôl 
od Oravy až po Pieniny. V  kategórii mladších žiakov u  porotcov 
najviac zabodovalo družstvo piatakov zo základnej školy vo Vi-
tanovej, ktoré pracovalo pod vedením učiteľky Martiny Žemlič-
kovej a lesného pedagóga Zdena Fendeka z Ochranného obvodu 
Štátnych lesov TANAP-u Oravice. Druhí skončili piataci zo Zuberca 
a  tretie miesto patrilo tretiakom a  štvrtákom z  Vyšných Hágov. 
V kategórii starších žiakov si drevenú sošku Putovnej sovy vybojo-
valo družstvo ôsmakov z Liesku, ktoré si cenu pre víťaza prevzalo 
spolu s učiteľkou Michaelou Janckulíkovou a lesným pedagógom 

V skratke

 pokračovanie na str. 26

Minigolf pre kežmarských dôchodcov. Oddychová zóna pre kežmar-
ských dôchodcov sa opäť rozrástla – v  areáli za Klubom dôchodcov 
pribudli z rozpočtu mesta ku altánku, kolkovej a  petangovej dráhe aj 
tri minigolfové stanovištia. Preto pozývame všetkých „športu-chtivých“ 
Kežmarčanov v  seniorskom veku: Ste srdečne vítaní každý pondelok, 
štvrtok alebo sobotu v čase od 13.00 – 17.00 h v Klube dôchodcov.
 -mia-

Prvý jún už tradične patrí všetkým deťom. V tento deň sa uskutočnilo 
podu jatie na radnici, určené pre deti materských škôl, ktoré sú pred vstu-
pom do základnej školy a žiakov štvrtého ročníka základných škôl v meste 
Kežmarok. Zamestnanci mestského úradu pripravili pre deti interaktívnu 
prehliadku priestorov mestskej polície a  radnice, ktorej súčasťou je aj 
stretnutie s primátorom mesta. -av-

Koncom mája mesto slávnostné otvorilo Miesto prvého kontaktu Vysokej 
školy ekonómie a  manažmentu, verejnej správy (VŠEMVS) v  Bratislave. 
Hlavnou úlohou tejto kancelárie bude poskytovať administratívnu podpo-
ru a pomoc študentom danej vysokej školy. Viac informácii o štúdiu získate 
práve v Mieste prvého kontaktu na Hlavnom námestí 46 (v budove Barón-
ky), alebo e-mailom na: kezmarok@vsemvs.sk. -mia-
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Pôvodný starý most bol vymenený za nový 
z  jedného zásadného dôvodu – pre nedosta-
točnú prietočnosť. Na podnet poslancov a ob-
čanov žijúcich v  jeho okolí, ktorí boli v minu-
losti vytopení, sa mesto rozhodlo investovať 
do tejto stavby. „Súčasný most má prietočnosť 
150 metrov kubických, čo spĺňa prietočnosť 
storočnej vody. Pri vyliatí potoka už most nie 
je prekážkovou zábranou a voda sa vyleje v ce-
lom koryte,“ vysvetlil podstatnú funkciu mosta 
primátor mesta Ján Ferenčák. Oproti pôvodné-
mu mostu je súčasná nová stavba aj vyvýšená. 
Hlavným dôvodom zdvihnutia je splnenie zá-
kladného kritéria už spomínanej prietočnosti. 
Projektant sa musel popasovať na jednej stra-
ne s  týmto limitom, na strane druhej nemo-
hol most vyvýšiť veľmi vysoko, pretože ľudia 
z vedľaj šej príjazdovej cesty by sa nedostali na 
hlavnú cestu. Vyvýšenie mosta však spôsobilo 
nemalé zmeny vo viditeľnosti a  prehľadnosti 
pre vodičov. Mesto preto komunikuje aj s do-
pravným inšpektorátom a  daný problém by 
v  budúcnosti mohlo vyriešiť dobudovanie 
signalizačných alebo zrkadlových pomôcok. 
Plánuje sa aj testovacia prevádzka mostu. Tá 
má zistiť, či dopravné značenie, ktoré bolo 
uvedené v projekte zabezpečí plynulú doprav-
nú premávku, alebo či bude potrebné niektoré 
dopravné značenia zmeniť. 

Nový most, tak ako ten pôvodný, nie je 
určený na prejazd dvoch áut. „Pri súčasných 
podmienkach je to kompromisné projektové 
riešenie. Most sa nachádza v  zastavanej časti 
mesta a ďalšie jeho rozšírenie nebolo možné,“ 
vysvetlil Ján Ferenčák. Konateľ firmy, ktorá 

projekt robila, Michal Dúbravský ho násled-
ne doplnil: „Samotný most je umiestnený vo 
veľmi exponovanom území – miestnu komu-
nikáciu križuje vodný tok Ľubica, takisto dis-
ponuje sieťami ako je kanalizácia, vodovod. 
Všetky tieto veci sú veľmi natesno.“ Prioritou 
projektu preto nebolo most rozšíriť, ale zvýšiť 
jeho prietočnosť a  zabezpečiť základnú pro-
tipovodňovú ochranu. Súčasťou mosta je aj 
lávka pre chodcov, ktorá bude v  budúcnosti 
slúžiť aj pre cyklochodník. Lávka pre chodcov 
je však mriežkovaná, čo sa stretlo s  nemilou 
odozvou občanov. „Jednou z podmienok bola 
minimálna údržba alebo bezúdržbový tech-
nický návrh. Často sa používa drevená lávka, 
pričom jej údržba je náročná, napríklad časté 
vymieňanie poškodených drevených palubiek. 
Betónová doska by zase preťažila konštrukciu 
mosta. Táto lávka patrí medzi najjednoduchší 
a najlacnejší typ, prejde cez ňu voda a prepad-
ne sneh,“ vysvetlil konečnú podobu lávky Mi-
chal Dúbravský. 

Celú stavbu mosta realizovalo mesto 
z  vlastných zdrojov. Po zamietavej odpovedi 
z  Ministerstva životného prostredia, bol jedi-
nou možnosťou úver. „Mesto oslovilo banky 
a  podarilo sa nám získať veľmi výhodný úver 
s  podporou Európskej investičnej banky za 
minimálnu úrokovú sadzbu,“ povedal primá-
tor. Od banky si mesto požičalo vyše 330 tisíc 
eur. Tieto peniaze však nevyužilo len na stav-
bu mosta, ale aj na nový asfaltový koberec. 
Zvyšnú časť finančných prostriedkov investuje 
mesto aj do celkovej rekonštrukcie ulice Pod 
lesom. V  tejto časti sa dokončí chodník, dôj-

de k preznačeniu celej ulice a k  jej zmene na 
jednosmernú, bude vytýčené priečne státie 
a mesto plánuje v spomínanej oblasti urobiť aj 
menšie námestie.

Kasárenský múr
Rekonštrukcia kasárenského múru na Mi-

chalskej ulici je už dokončená. Opravené a vy-
spravené boli kamenné základy múru a vrchná 
časť betónového oplotenia. Na múr postupne 
pribudnú grafity, ktoré budú v  tlmených far-
bách. Sprejové obrazy budú venované histórii 
mesta, ale aj jeho súčasnosti a  rôznym tema-
tickým okruhom súvisiacim s históriou a súčas-
nosťou mesta Kežmarok.

Ulica Martina Lányiho
Rekonštrukcia tretej časti komunikácií 

pre peších na ulici Martina Lányiho je pred 
ukončením. Dokončuje sa pokládka dlažby 
prístupových chodníkov k  jednotlivým vcho-
dom ako aj časť chodníka okolo hlavnej cesty. 
Súčasťou bola aj prekládka stĺpa verejného 
osvetlenia, ktorý bol pôvodne umiestnený 
v strede chodníka.

Oprava ciest
„Finišuje sa oprava prvej etapy rekonštruk-

cie ulíc a to pokládkou asfaltového koberca na 
ulici Mučeníkov a  Krvavé pole,“ ozrejmila stav 
postupu opravy miestnych komunikácií Eva 
Kelbelová, vedúca oddelenia územného plánu, 
životného prostredia a  stavebného poriadku. 
Zároveň dodala, že následne sa začne reali-
zovať druhá etapa opravy, ktorá by mala byť 
hotová koncom augusta. Pôjde o výmenu ob-
rubníkov, opravu kanalizačných vpustí a výme-
nu krytov vozovky na uliciach Baštová, prepoj 
Garbiarska – Možiarska, Garbiarska k lávke pre 
peších, Komenského, Zochova, Severná a časť 
ulice Sihoť. Veronika Michalčíková

Obyvatelia sídliska Sever už môžu od polovice júna využívať 
nový most cez potok Ľubica. Je položený na pôvodných zák-
ladoch starého mosta a jeho celková dĺžka je 11,95 m.

Most na Severe je už dokončený

Takto vyzeral most pred rekonštrukciou. Most po ukončenej rekonštrukcii.
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Kežmarskí krajčíri
Iba jediný svedok – železné pečatidlo s patrón-

mi cechu sv. Petrom a Pavlom a nožnicami – potvr-
dzuje, že cech kežmarských krajčírov vznikol roku 
1548 – zachované predpisy – artikuly (zrejme zno-
vupotvrdené) sú až z roku 1607, keď cech zakladali 
piati krajčíri.

Vyučiť sa za krajčírskeho majstra nebolo v Kež-
marku ľahké. Kto sa chcel stať majstrom, musel 
zaplatiť 3 zlaté, zložiť 4 funty vosku (1 funt = 590 
gramov) a 4 pinty vína (1 pinta = 1,7 litra), nasýtiť 
komisiu z dvoch starších, dvoch stredných a dvoch 
mladších majstrov a podrobiť sa mimoriadne ťaž-
kej majstrovskej skúške, pri ktorej musel ušiť se-
demnásť vecí: farársky kabát so stojatým golierom, 
farársky kabát vyrastajúcim golierom, farskú nára-
mennú košeľu, meštiansky kabát s  rukávmi, sed-
liacku šubu (podobnú bunde, ale nie kožušinovej), 
jazdecký kabát s vyrastajúcim golierom, poľský ka-
bát, sedliacku šubu na starofranský spôsob, šupicu 
– menšiu šubu, kabátec s rozšírenými rukávmi, po 
zem siahajúcu šubu, kabát so záhybmi, plášť tvaru 
zvona, ženský kabát, trištvrtinový ženský kabát, 
plachtu na voz a šiator vysoký 6 lakťov (1 lakeť = 
77,5 cm). 

Ak čo len jednu vec tovariš pokazil, musel sa 
vrátiť na vandrovku. Napriek tomu bolo o krajčír-
ske remeslo toľko uchádzačov, že sa u  každého 
majstra obmedzil počet na jedného učňa a  troch 
tovarišov. Šaty pre mešťanov smeli vyhotoviť len 
miestni majstri. Ak predával šaty cudzí majster, 
cech mu ich s vedomím richtára zhabal.

Patrónom cechu boli sv. Peter a Pavol a cecho-
vý deň pripadol na ich sviatok.

Artikuly určovali aj pokuty pre majstrov. Ten, 
ktorý pokazil prácu, musel zaplatiť 1 pintu vína. 
Pol funta vosku musel priniesť zase ten, kto nešiel 
v nedeľu do kostola. Mladí majstri počas trhov mu-
seli v  brnení stáť pri mestských bránach. Krajčíri 
ako jediní vo svojich artikuloch mysleli aj na ne-
bezpečie nákazy moru – ak by bolo došlo k epidé-
mii, cech by vyčlenil ľudí, ktorí by pomáhali mestu 
napr. pri nosení mŕtvol.

V  súpise remesiel z  roku 1780 sa uvádza, že 
v  Kežmarku pracovali nemeckí i  uhorskí krajčíri. 
Každý šil podľa „svojej“ módy a uhorskí krajčíri viac 
šili aj pre jednoduchších ľudí než pre mešťanov.

Ešte aj v 20. storočí bol v Kežmarku bežný tzv. 
Schneidermajáles – sprievod pochodoval po ná-
mestiach, v čele niesli atrapu veľkých nožníc. Po II. 
svetovej vojne a  výmene obyvateľstva Kežmarku 
všetky staré zvyky zanikli.

Kežmarskí farbiari
Prvý cech farbiarov na území Slovenska vznikol 

v  Levoči roku 1608 a  jeho členmi boli aj kežmar-
skí majstri. Podľa súpisu obyvateľstva z roku 1697 
bolo však v Kežmarku až šesť farbiarov, čo by bolo 
úplne stačilo na založenie samostatného cechu. 
Kežmarčania si to začali uvedomovať a  dňa 28. 
marca 1712 pri zasadnutí levočského cechu po-
vstali a  predniesli svoje želanie, že si chcú vytvo-
riť v Kežmarku vlastný cech. Hoci Levočania s tým 
hneď nesúhlasili, kežmarský cech krásno– a  čier-
no-farbiarov založili dňa 16. januára 1713 štyria 
kežmarskí majstri. Hoci Levoča si nárokovala ešte 
aj roku 1753 uznanie svojho cechu za celouhorský, 
už dávno nemala prioritu. Tú prebral Kežmarok. 

Práca farbiara pozostávala zo štyroch hlavných 
úkonov:
1. Príprava plátna na tlač: vyváranie, pranie, plá-

kanie, namáčanie, škrobenie.
2. Tlač – pokrývanie plátna formami (akoby veľký-

mi pečiatkami) s rôznymi vyrezávanými vzormi, 
natretými krycou látkou – papom; sušenie plát-
na.

3. Farbenie v kype – farebnom roztoku v sude, vy-
pranie papu, sušenie.

4. Mangľovanie.
Znakom farbiarov bol farbiarsky sud, nad ním 

boli dve skrížené palice na vyťahovanie plátna.
Určilo sa, že učni musia byť nemeckého pôvo-

du, musia mať riadny rodný list – musia pochádzať 
z  poctivého manželského lôžka a  musia mať ru-
čiteľov pre prípad, ak by z učenia ušli. Učeň sa tri 
roky učil v tom prípade, ak ho šatili rodičia a sami 
zaň zaplatili poplatok po ukončení učenia. Ak sa 
o učňa staral majster a sám zaň zaplatil poplatok za 
vystavenie prepúšťacieho listu z učňovstva, učenie 
trvalo štyri roky. Po skončení učňovstva musel mla-
dík najmenej tri roky vandrovať ako tovariš mimo 
hraníc Uhorska, ale stalo sa, že niektorí vandrovali 
aj vyše desať rokov. Majstrovská skúška sa robila 
podľa nemeckého vzoru: nádejný majster musel 
zafarbiť 25 lakťov – rífov plátna na nebesky mod-
ro, 25 na červeno, 25 na zeleno farby trávy a 25 na 
čierno, potom všetko vymangľovať. Počas skúšky 
sa musel postarať o jedlo a pitie pre komisiu prize-
rajúcich sa pánov majstrov. Vydarené plátno cech 
zakúpil a peniaze sa vložili do cechovej truhlice. Ak 
sa práca nevydarila, nešťastník dostal z  cechovej 

truhlice peniaze na nové topánky, aby sa mohol 
vrátiť na vandrovku a  lepšie sa naučiť pracovať. 
Po úspešnom skončení majstrovskej skúšky musel 
mať každý pod hrozbou pokuty do šiestich rokov 
vlastnú dielňu, ktorá obsahovala farbiareň, tla-
čiareň a mangeľ. Do roka a do dňa sa taktiež pod 
hrozbou pokuty musel oženiť.

Farbiari farbili vlnené, bavlnené a  ľanové tex-
tilné výrobky. Na cechový deň (sv. Šimon apoštol 
– syn farbiara šarlátu, resp. sv. Jakub mladší – vý-
lučne pre farbiarov súkna) mal panovať pokoj, 
poriadok a disciplína. Každý bez slova mal zaplatiť 
do truhlice štvrťročný poplatok „quartalia“. Každý 
majster na cechový deň musel vypiť pol holby 
(takmer pol litra) vína. Ďalšou povinnosťou maj-
strov bolo zúčastniť sa na pohrebe členov cechu, 
ísť pritom aj do kostola a  vypočuť si kázeň – kto 
tak neurobil, platil pokutu 3 zlaté 60 denárov. 
Ak jeden cech urazil druhý, spor rozsudzoval rich-
tár a mestská rada.

Hoci artikuly kežmarských farbiarov uvádza-
li, že materiál a farby sú drahé a ťažko ich dostať, 
kežmarskí farbiari mali výhodu. Kežmarský rodák, 
lekár a lekárnik Michal Pfeiffer (1721 – 1809), kto-
rého starý otec Zachariáš bol známy apatekár, sa 
okrem svojej profesie zaoberal aj chémiou. Pfei-
ffer vynašiel náhradnú výrobu indiga. Farba, ktorú 
docielil, bola údajne na nerozoznanie od pravého 
indiga. Farbu získal zo štiav boritu farbiarskeho. 
Tajomstvo svojej výroby prezradil aj lekárnikovi 
Schwartzovi, ten však náhle umrel a  tajomstvo si 
vzal do hrobu.

Dom modrotlačiara musel byť veľký – vpre-
du bola obchodná miestnosť, sklady, v  dvoro-
vých častiach farbiareň a  v  zadnej časti mangeľ. 
Aj podstrešie domu bolo prispôsobené – muselo 
mať vetracie otvory a tyče na sušenie plátna. Hoci 
v Kežmarku bolo viac farbiarov, ostala len predná 
časť typického farbiarskeho domu rodiny Stenczel 
na Hradnom námestí č. 2, kde vidieť dodnes vet-
racie okná a  náznak vetrania podstrešia. V  tomto 
dome sa pracovalo v 18. – 19. storočí. Zadná časť 
domu bola zbúraná v  50. rokoch 20. storočia. 
V  dome rodiny Emeritzy, po nej rodiny Jakšovej 
– dnešné Hlavné námestie č. 84 – sa koncom 19. 
a 20. stor. pracovalo len v obrovskej stodole, kde 
bol aj   mangeľ – všetko sa však zbúralo a  zničilo 
v r. 1973 – 1977. A tak po kežmarských farbiaroch 
– okrem zbierok v kežmarskom múzeu – neostalo 
dodnes takmer nič. Nora Baráthová

Tohtoročné EĽRO bude venované
cechu krajčírov a farbiarov

Farbiari pri práci.

Krajčíri pri práci.
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mozaika

V  utorok 12. júna primátor 
Ján Ferenčák inicioval stretnu-
tie zástupcov všetkých subjek-
tov, ktorých sa týka problema-
tika vysporiadania bytových 
domov nachádzajúcich sa na 
nevysporiadanom území síd-
liska Juh. Zúčastnili sa ho práv-
nici, zástupcovia bytového 
družstva a  domoví dôverníci 
bytových domov. 

Účastníkov stretnutia spá-
jala snaha o  nájdenie čo naj-
jednoduchšieho riešenia pre 
občanov. Zástupcovia bytové-
ho družstva informovali o kon-
krétnych krokoch, ktoré musia 
obyvatelia bytov spraviť, aby 
došlo k  vysporiadaniu bytov 
v  čo najkratšom čase. Bytové 
družstvo vyjde obyvateľom 
dotknutých bytových domov 
maximálne v ústrety a v prípa-
de potreby na potrebnú dobu 
predĺži svoje otváracie hodiny. 

Prítomní domoví dôverníci boli 
vyzvaní, aby následne zvolali 
domové schôdze a informovali 
obyvateľov o  všetkých náleži-
tostiach. 

„Témou stretnutia bola sna-
ha ujasniť si v  akej situácii sa 

nachádzame, aké sú možnosti 
a  čo nás čaká do budúcnosti. 
V  súčasnej dobe neexistuje 
žiadna prekážka, aby si obča-
nia mohli byty vysporiadať. 
Ujasnili sme si to, aby nikto ne-
spochybňoval túto možnosť, 

ktorú občania majú. Spoločne 
sme si prešli celý postup, čo 
majú obyvatelia bytov teraz 
spraviť, aby k takémuto vyspo-
riadaniu došlo v čo najkratšom 
čase,“ zhodnotil primátor Ján 
Ferenčák.

Postup pre obyvateľov je 
v  danej veci nasledovný: Oby-
vatelia, ktorí ešte na bytovom 
družstve nemajú zaevidova-
nú žiadosť o  odkúpenie bytu,  
majú v prípade záujmu doru-
čiť žiadosť bytovému družstvu 
v  čo najkratšom čase. Násled-
ne bytové družstvo vyzve ob-
čana, aby sa dostavil vyplniť 
dotazník a  doniesol potrebné 
osobné doklady, to znamená 
občiansky preukaz a v prípade, 
ak žije v  spoločnom manžel-
stve, tak aj sobášny list alebo 
rozvodový list. Tieto doklady 
budú následne doručené práv-
nemu oddeleniu bytového 
družstva (advokát Pavol Za-
vacký) za účelom vyhotovenia 
kúpno-predajnej zmluvy.

 Pavol Ištok

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v  Kežmarku vy-
hrala výberové konanie na prevádzkovanie lekárskej 
služby prvej pomoci pre dospelých. S  účinnosťou 
od 1. júla bude zabezpečovať nový model lekárskej 
služby prvej pomoci (LSPP), ktorá dostane aj nový 
názov – ambulantná pohotovostná služba (APS).

Občania si už môžu vysporiadať byty

Stretnutie s  domovými dôverníkmi bytových domov dotknutého 
územia sa konalo vo veľkej zasadačke MsÚ.

Ambulantná pohotovostná 
služba pre dospelých zostáva 
v  pôvodných priestoroch na ulici 
Dr. Daniela Fischera 7. Pre pacien-
tov je poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti zabezpečené počas 
pracovných dní od 16.00 do 22.00 
hodiny a v dňoch pracovného voľ-
na (soboty, nedele, sviatky) od 7.00 
do 22.00 hodiny. Pohotovosť bude 
ambulantná, nebude výjazdová, 
teda nebude možné privolať si le-
kára domov. Pre život ohrozujúce 
stavy je nutné kontaktovať na čísle 
112, nepretržite 24 hodín denne, 
rýchlu lekársku pomoc. Odbor-
né ošetrenie počas ambulantnej 
pohotovostnej služby sa posky-
tuje len pri akútnych ochoreniach 

a  náhlych zhoršeniach zdravotné-
ho stavu. Telefonický kontakt je 
0911 511 517 a bude slúžiť len na 
odborné konzultácie s lekárom.

Lekárska služba prvej pomoci 
pre deti a  dorast zostáva v  ne-
zmenenom režime, t.j. v  budove 
nemocnice na Huncovskej ulici 
42. Poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti je zabezpečené počas 
pracovných dní od 16.00 do 22.00 
hodiny a v dňoch pracovného voľ-
na (soboty, nedele, sviatky) od 7.00 
do 22.00 hodiny. 

 Janka Bartková,
 námestníčka riaditeľa
 Nemocnice
 Dr. Vojtecha Alexandra 

 v Kežmarku n.o.

Zmena poskytovania služieb LSPP

LAST MINUTE
dovolenka
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Požiar na skládke 
4. mája o  15.05 h pešia hliadka MsP zba-

dala hustý dym v  okolí záhradkárskej osady 
Kamenná baňa. Na miesto bola ihneď vysla-
ná ďalšia hliadka MsP na preverenie udalosti, 
ktorá zistila, že došlo k  požiaru skládky od-
padov obce Ľubica. Okamžite bol kontakto-
vaný operačný dôstojník KR HaZZ Prešov. Na 
miesto bola vyslaná posádka HaZZ Kežmarok. 
Zároveň bola vyrozumená o udalosti aj Obec-
ná polícia Ľubica. 

Pomoc pri zabezpečení
V ten istý deň o 17.40 h sme prijali telefo-

nickú žiadosť o súčinnosť od operátora linky 
112. Operátor žiadal o preverenie oznamu, že 
na Tvarožianskej ulici pri kruhovom objazde 
sa nachádza ležiaca osoba, ktorá javí známky 
epileptického záchvatu. Vyslaná hliadka sa do 
príchodu RZP riadila pokynmi operátora pri 
zabezpečovaní pomoci postihnutej osobe. 
RZP na mieste osobu ošetrila a  následne ju 
previezla do nemocničného zariadenia.

Pokus o samovraždu
O dva dni neskôr, 6.mája o 00.35 h, operač-

ná služba MsP prijala na linke 159 oznámenie 
o tom, že nejaká pani pred zariadením Legen-
da hovorí o  samovražde. Na miesto udalosti 
bola okamžite vyslaná hliadka MsP. Po prícho-

de na miesto hliadka zistila, že sa jedná o ne-
známu pani, značne pod vplyvom alkoholic-
kých nápojov, v zlom psychickom stave. Pani 
hovorila o samovražde a podľa anonymného 
oznamovateľa sa o ňu pokúšala skokom pod 
idúce auto. V  súčinnosti s  OO PZ Kežmarok 
bola zistená totožnosť osoby, na miesto bola 
privolaná RZP, ktorá osobu previezla na psy-
chiatrické oddelenie v Levoči. 

Kľúče vo vozidle
7. mája o  22.20 h sme prijali telefonický 

oznam občana, ktorý si všimol, že na parko-
visku sa nachádza otvorené vozidlo s kľúčmi 
v  zapaľovaní. Na miesto bola vyslaná hliad-
ka a  zároveň bola zistená majiteľka vozidla. 
Následne sa dostavil manžel majiteľky, ktorý 
vozidlo uzamkol. 

Kontajnery – národný šport
Dňa 12. mája o  8.42 h bol cez kamerový 

systém zistený pohyb osôb a  následné pre-
hrabávanie sa v  kontajneroch na Petržalskej 
ulici. Vyslaná hliadka v  blízkosti kontajnerov 
našla štyri osoby zo Záľubice. Osoby neporia-
dok v  okolí kontajnerov upratali, priestupok 
bol riešený v rámci zákona. 

Napadnutie na námestí 
Nasledujúci deň 13. mája o  21.16 h sme 

boli obvodným oddelením PZ Kežmarok po-
žiadaní o súčinnosť pri preverení oznámenia, 
že na Hlavnom námestí došlo k  fyzickému 
napadnutiu. Vyslaná hliadka na mieste zistila, 
že oznámenie sa zakladá na pravde. Po ziste-
ní daných skutočností prípad prevzalo OO PZ 
Kežmarok. 

Srnček v meste 
Dňa 24. mája sme prijali oznam, že 

v  priestoroch areálu Sociálnej poisťovne sa 
nachádza srnec. Na miesto bola vyslaná hliad-
ka Mestskej polície, privolaní boli aj členovia 
poľovníckeho združenia a  veterinárny lekár. 
Nakoľko bol srnec veľmi vystresovaný, veteri-
nár nariadil uspanie srnca niekoľkými postup-
nými dávkami sedatív. Srnca sa podarili uspať 
a následne bol prevezený do lokality Zlatná, 
kde bol po prebratí vypustený do voľnej prí-
rody. 

Poškodená zastávka MHD
Koncom mesiaca, 28.mája o  19.55 h, bol 

cez kamerový systém zaznamenaný kamión, 
ktorý poškodil zastávku MHD na Ulici Slav-
kovská. V čase dopravnej nehody sa našťastie 
v  blízkosti nenachádzali žiadne osoby. Vyro-
zumený bol Okresný dopravný inšpektorát, 
ktorý prípad prevzal na ďalšie riešenie. 

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Preberacie konanie prvej eta-
py prestavby zimného štadió-
na sa začalo vo štvrtok 21. júna, 
teda v  dohodnutom termíne. 
V  ten istý deň sa konalo aj mest-
ské zastupiteľstvo, na ktorom bol 
odsúhlasený návrh na doplnenie 
finančného krytia o  475-tisíc eur 
na dobudovanie priestorov na 
zimnom štadióne, a  to šatní pre 

hráčov a  rozhodcov, a  sky boxy. 
Tým sa vytvoria podmienky   pre 
fungovanie druhej ligy. V sume je 
tiež investícia na stavbu miestnos-
tí pre trénerov, zdravotnú službu, 
časomeračov, ďalšie sociálne zá-
zemie, rozvody vzduchotechniky, 
elektroinštalácie, zdravotechniky, 
kúrenia. Počas výstavby bolo pro-
jektantom a  hokejovým zväzom 

doporučené, aby sa svietidlá nad 
hracou plochou dokončili na sto 
percent, a tiež aby sa stavebne 
ukončila miestnosť pre rolby, do-
plnila elektroinštalácia do objektu 
technológie chladenia a ďalšie. Na 
financovaní nových mantinelov sa 
spolupodieľa aj SZĽH, mantinely 
sú už aj namontované. Koncom 
júna bola na štadióne vo finálnej 

podobe väčšina častí stavby, a  to 
sociálne zázemie a  dve šatne pre 
verejnosť, ochranné sieťky, bránky, 
osvetlenie, ozvučenie, zabezpeče-
nie budovy elektrickou a hlasovou 
požiarnou signalizáciou, popla-
chový systém narušenia, i  zaria-
denie pre odťah spalín. Od prvého 
júla je u elektrární, pre účely chla-
denia, rezervovaná vyššia kapacita 
elektrickej energie, preto sa v  júli 
budú postupne robiť skúšky chla-
denia a  súvisiaca príprava na ko-
laudáciu stavby.

 Mária Trajčíková

Prvá etapa stavby je ukončená

Poďakovanie
V  mene hostí chcem poďakovať hotelu Hviezdoslav za krás-

ne podujatie venované významnej osobnosti Kežmarku Jakuba 
Kraya. História a časť života niekdajšieho richtára Kežmarku bola 
zúčastneným predstavená zážitkovou formou. Večer bol ozajstnou 
ochutnávkou vynikajúceho jedla, pitia a histórie. Veľká vďaka patrí 
riaditeľke hotela Sylvii Holopovej, personálu, celému štábu hotela, 
moderátorke Beátke Oravcovej, divadelným ochotníkom a hudob-
níkom, ktorí vytvárali nezabudnuteľnú atmosféru. Na mnohých 
z nás zanechal Krayov večer nádherný dojem. Ďakujeme za takéto 
chvíle!  -sz-
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história

Rod Jóny pochádzal zo Spiša, 
pravdepodobne z  Ľubice pri Kež-
marku. Neskôr sa rozdvojil na vetvu 
kežmarsko – ľubickú a  na spišskono-
voveskú. V roku 1696 získali Jónyovci 
zemiansky „titul“ a  erb. V  modrom 
štíte erbu bolo viacero kolmých hne-
dých vrchov (brál?). Na samotnom 
štíte bol hnedý kamzík, držiaci strie-
borný meč so zlatou rukoväťou. Jeden 
z originálov erbu (bolo ich vyhotove-
ných viac) sa nachádza v  súčasnosti 
v zbierkach kežmarského múzea.

Teodor sa narodil 17. marca 1817 
v  Spišskej Novej Vsi. Zavčasu prišiel 
o  otca i  matku a  starostlivosť o  mla-
díka prevzal strýko Štefan Cornides, 
matkin brat, kežmarský mešťan a sú-
časne inšpektor kežmarského lýcea. 
Jóny študoval najprv v rodnom meste, 

maturoval na gymnáziu v  Kežmarku 
a  potom študoval ešte dva roky prá-
vo vo vyšších akademických triedach 
gymnázia – na kežmarskom lýceu. 
Štúdiá ukončil pravdepodobne v roku 
1839. V  štúdiách práva pokračoval 
v Prešporku (v Bratislave), v roku 1840 
sa podrobil advokátskym skúškam. 
Potom sa vybral na svoje cesty po 
Európe. Po návrate sa zdržiaval v Bu-
dapešti, Debrecíne a Tokaji, nakoniec 
sa usadil v Miškolci ako advokát, kde 
býval takmer 20 rokov. 

Na kežmarské lýceum a  svojich 
profesorov nezabudol. Vo svojom tes-
tamente v roku 1865 (Jóny umrel ako 
slobodný a bezdetný až 3. apríla 1883 
v  Miškolci v  Maďarsku) uviedol, že 
univerzálnym dedičom jeho majetku 
a knižnice sa stáva kežmarské lýceum, 

avšak za predpokladu, že si ponechá 
svoju evanjelickú identitu a  autonó-
miu a  nestane sa nejakou štátnou 
školou. Ak by sa lýceum autonómie 
vzdalo, dedičmi sa stanú jeho príbuz-
ní. Menšiu sumu dostala aj evanjelic-
ká škola v  Miškolci. Pochopiteľne, že 
príbuzní (súrodenci a  ich deti) závet 
napadli, pretože Jóny nebol chudob-
ný, ale nič nedosiahli. 

Jóny bol vášnivým zberateľom 
kníh, ktoré získal počas svojich po-
tuliek po zahraničí, predovšetkým 
v Nemecku. Jeho knižnica obsahova-
la až okolo 15 300 zväzkov z  oblasti 
krásnej literatúry, teológie, histórie, 
geografie, práva, filológie, filozofie, 
ale aj iných vedných odborov. Aj za-
stúpenie jazykov bolo bohaté: nem-
čina, maďarčina, latinčina, hebrejči-

na, francúzština atď. V  jeho knižnej 
zbierke sa nachádzalo aj 38 inkuná-
bul – prvotlačí z  rokov 1470 – 1500, 
vzácne unikátne rukopisy, pergame-
ny, grafické listy, staré tlače zo 16. – 
19. stor., ktoré prípadní rodinní dediči 
mohli za vysoké ceny rozpredať. To 
však Jóny nechcel – chcel, aby táto je-
dinečná knižnica ostala pohromade. 
A tak sa aj stalo. Dnes je jedna miest-
nosť lyceálnej knižnice – najväčšej 
historickej školskej knižnice v  stred-
nej Európe – venovaná práve Jónyho 
knižného daru.

Hoci Jóny umrel v  Miškovci, 
v  dňoch 26. – 27. marca 1889 boli 
prevezené jeho pozostatky na kež-
marský cintorín, kde sa konala pietna 
spomienka. Vďačné lýceum dalo Jó-
nymu postaviť najvyšší mramorový 
náhrobný pomník na cintoríne, avšak 
bez rodinného erbu, len s ďakovným 
nápisom. Žiaľ, celistvosť pietneho 
miesta sa nezachovala a do záhradky 
boli pochovaní menovci Jónyho, ktorí 
s ním nemali nič spoločného.

 Nora Baráthová

TEODOR JÓNY

Ženské oči oproti mne zmeraveli, 
pochopili a  v  okamihu zvlhli... Vízia 
smrti už nebola pravdepodobná, ale 
takmer istá. „Žije?“ „Nie...“ Od tohto 
momentu si už vdova po krajčírovi 
vypočula o  nezastaviteľnom besne-
ní plameňov, ktorým podľahla veľká 
časť Hradnej ulice. Obrovské plame-
ne si vzali dokonca aj Kostol navští-
venia Panny Márie i  krajčíra, ktorý 
sa ho všemožne snažil hasiť. Písal 
sa devätnásty december roku pána 
1741, keď Kežmarčanov zvonku objal 
krutý mráz, zvnútra spaľujúca bolesť 
srdca...

Ruiny troch meštianskych do-
mov, ktoré slúžili ako základ kostola, 
pokrýval koberec utkaný z  hniloby 
spálených trosiek. Ubehlo už šesť 
rokov, čo tu besnel nevítaný hosť. Aj 
keď sa do sladkých lúčov slnka stále 
zakrádala istá horkosť, nastal čas ob-
novy chrámu. Práve na tomto mieste 
som požiadal vdovu o  výpomoc pri 
obnove domu modlitieb. V  jedinom 

okamihu musela zareagovať. Nič 
viac, než okamih nemala. „Áno...“ Ten-
to krát zvlhli moje oči, zvlhli dojatím. 
Peniaze z  mestskej pokladne, štedrý 
dar vdovy a  ďalších Kežmarčanov 
budú stačiť na obnovu kostola. 

Ďalších osem rokov stekali kvap-
ky potu po tvárach remeselníkov 
a zmývali nepríjemnú spomienku na 
prežitú hrôzu. Ako krása pribúdala 
kostolu, tak ubúdala vdove, ktorá 
chradla a  pripravovala sa na cestu 
za svojim milovaným mužom. Vede-
la, že jej oči už neuvidia barokovú 
nádheru interiéru, ktorú za celé roky 
nosila v  predstavách. Preto závetom 
odkázala značnú sumu na výzdobu 
kostola. Vdova odišla, no po nej pri-
šla jar i  krásne  leto roku 1756. Hrob 
statočnej Kežmarčanky pokrýva ky-
tica z červených makov a dokončený 
chrám zase šindeľ rovnakej farby.

V  bielo-zlatej farbe časom za-
žiarila kazateľnica s  baldachýnom 
i  nádherná krstiteľnica. Najpútavejší 

však ostáva hlavný oltár a  taberná-
kulum. Svätostánok som nechal zho-
toviť s  plastikou pelikána kŕmiaceho 
mláďa svojou krvou. Tento výjav je 
jasnou alegóriou Krista dávajúceho 
Svoju krv veriacim. A možno, možno 
by sa dal tento obraz pripísať šľachet-
nému srdcu vdovy po krajčírovi a jej 
zbožnej štedrosti. Dve pravdy o tom 
istom. Jednu si nechávam pre vizitá-
ciu a  druhá istotne teší vdovu v  ne-
beskom príbytku. 

Bol som ešte mladý, keď plamene 
priniesli popol, z  ktorého sa zrodila 
ešte väčšia krása. No aj krása je po-
minuteľná. Plamene si príbytok Boží 
opäť našli v  roku 1787. Kostol vyho-
rel a stál bez strechy dlhých 14 rokov. 
Nakoniec bol opäť opravený. Opraviť 
však udalosti dejín nedokáže ani čas. 
Plameň sa vrátil možno pre moje roz-
hodnutie naplniť sen krajčírovej vdo-
vy a možno pre nezhody s nasledov-
níkmi Luthera. Nech už je tak, či onak, 
na sklonku života len s ťažkosťou udr-

žím v ruke pero. Skôr než vydýchnem 
naposledy, mám posledné želanie. 
Moja duša túži po tom, aby sa nikdy 
nezabudlo na krajčírovu vdovu, ktorá 
zabránila, aby príbytok Boží preme-
nený v popol rozfúkal vie...

Ruka starca klesla, hlava zaťažila 
pergamen a  duch sa vybral na po-
slednú púť. Traduje sa, že posledným 
slovom mal byť vietor. Dnes sa už s is-
totou nevie, kto nás zaviazal k sľubu 
zachovať spomienku na krajčírovu 
vdovu. Posolstvo z  nedopísaného 
pergamenu sa zachovalo len ústnym 
podaním. Prečo? Lebo aj pre slová, 
zaznamenané atramentom, si prišli 
plamene, ktoré navštevovali Kežma-
rok pomerne často.

Vdova po krajčírovi, ani neznámy 
muž už nežijú. Živou je len táto chví-
ľa a  možnosť naplniť nevypovedaný 
sľub – sľub nás hrdých Kežmarčanov. 
Teraz je na nás, aby sme sľub udržali 
aj v  dvadsiatom prvom storočí naži-
ve. Postačí, ak si zapamätáme túto 
vetu:

Kostol navštívenia Panny Márie 
viackrát vyhorel, no vďaka mestu, 
obyvateľom a  vdove po krajčírovi 
tento barokový skvost stojí dodnes 
na Hradnom námestí v Kežmarku.

 Nabudúce si povieme o utrpení 
 pre lásku. 

 Jaroslav Šleboda – JADRO

Kostol v plameňoch
Dovolil som tvári, aby prejavila hlboké zdesenie. Dúfal som, že brázdy pokrývajúce čelo povedia to, čo 

strachom zdrevenený jazyk asi povedať nedokáže. Pravda o smrti majstra krajčíra je natoľko neuveriteľ-
ná, až sa javí ako klamstvo. Musím teda pravdivo klamať až do času, pokiaľ sa klam nestane opäť pravdou 
a pravda skutočnosťou. Po nádychu však zostali moje ústa nemé, skrivili sa a výdych len nezrozumiteľne 
zasipel, ako para vytrácajúca sa z čajníka.

Bol nositeľom známeho spišského mena, ale málokomu je známe, že bol nielen právnikom, ale aj mecé-
nom – v dnešnom ponímaní sponzorom kežmarského lýcea a nebyť jeho, knižnica nemá mnohé cenné knihy.
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spravodajstvo

Počas oboch etáp nebola vý-
raznejšie obmedzená prevádzka 
Múzea. Prácam na druhej etape 
rekonštrukcie predchádzalo ve-
rejné obstarávanie, ktoré bolo 
ukončené 1. septembra 2017. 
Rekonštrukcia sa týkala odstra-
ňovania omietok z  vonkajšej 
strany hradu, sanačných a hydro-
izolačných povrchových úprav 
a  reštaurovania pieskovcových 
otvorov. Neskôr sa zrealizovali fi-
nálne povrchové úpravy nátermi 
vrátane reštaurátorských prác 
na sgrafitách, ktoré pochádzajú 
z  čias Thökölyovcov. Menili sa 
taktiež okná a dvere.

Odvlhčovanie hradu bolo 
realizované na základe podrob-
nej analýzy vlhkosti muriva 
a  najmä najkritickejších častí, 
kde bol problém s  vlhkosťou 
najvýraznejší. Celé prízemie 
interiéru hradu bolo odvlhčova-
né prostredníctvom dotačného 
systému Ministerstva kultúry 
SR. S realizáciou prác bola spo-
kojná aj riaditeľka múzea Erika 
Cintulová: „Po úspešnej realizá-
cii prvej etapy sme si uvedomili, 
že projekt je postavený dobre 
a rozhodli sme sa v procese od-
vlhčovania pokračovať. Aj keď 
si uvedomujeme, že vzhľadom 
na vlhkosť podložia hradu sa 
vlhkosti definitívne asi nikdy ne-
zbavíme.“

Všetky rekonštrukčné prá-
ce opravy hradu boli vykonané 
v súlade s rozhodnutím Pamiat-
kového úradu. Taktiež sanačné 
omietky, ktoré boli použité na 
hrade sú presne určené na taký-
to typ historickej pamiatky.

Riaditeľka Múzea vníma vý-

sledok rekonštrukcie ako kom-
plex opatrení, ktorých realizácia 
výrazne zlepšila celkový vzhľad 
hradu: „Myslím si, že hrad po 
rekonštrukcii vyzerá veľmi dob-
re. Ako súčasť rekonštrukcie sa 
urobili aj reštaurátorské prá-
ce. Odkryli a  zakonzervovali sa 

mnohé fresky, historické nápisy, 
zafixovali sa pieskovcové časti. 
Nedá sa špeciálne zadefinovať, 
ktorá časť ma po rekonštrukcii 
najviac potešila, pretože, keď 
berieme výsledok rekonštrukcie 
ako komplex, tak hrad vyzerá 
úplne ináč.“

V súčasnej dobe je v realizácii 
príprava ďalšej projektovej do-
kumentácie (hradená zo zdrojov 
Prešovského samosprávneho 
kraja), ktorá sa týka pivničných 
priestorov severozápadného 
traktu hradu (bývalá Hrad-
ná vináreň). Riaditeľka Múzea 
predstavila plány aj s  uvedený-
mi, v  súčasnosti nevyužívaný-
mi priestormi hradu: „V  týchto 
priestoroch plánujeme po prí-
padnej rekonštrukcii sprístupniť 
verejnosti expozíciu lapidária. 
Jednu časť týchto priestorov by 
sme chceli využívať ako multi-
funkčné centrum, ktoré by slú-
žilo na organizáciu rôznych kul-
túrno – výchovných podujatí.“ 
Do budúcnosti sa plánuje taktiež 
modernizácia osvetlenia hradu: 
„Na záver by sme chceli vyriešiť 
osvetlenie, ku ktorému bola pro-
jektová dokumentácia vypraco-
vaná už v  roku 2006. Bude však 
potrebná jej aktualizácia.“

Reakcie návštevníkov Kež-
marského hradu sú veľmi po-
zitívne, čo potvrdila aj riaditeľ-
ka: „Pred rekonštrukciou bol 
hrad zavlhnutý, zasolený a  na 
mnohých miestach napadnutý 
plesňou. Mnohí návštevníci si 
až v  súčasnosti všímajú nápisy 
a fresky, ktoré sa nachádzajú na 
hradných múroch. Ich viditeľ-
nosť sa výrazne zvýšila vďaka 
novým omietkam, ktoré sa na 
múre nachádzajú.“

 Pavol Ištok

Realizácia rekonštrukcie Kežmarského hradu prebiehala v  dvoch eta-
pách. Prvá etapa rekonštrukcie bola ukončená 30. júna 2017. Následne 
začala II. etapa pod názvom Obnova a stavebné úpravy hradu Kežma-
rok. Obidve etapy boli financované z rozpočtu Prešovského samospráv-
neho kraja, vo výške takmer 2 mil. eur s výnimkou sumy 250 000 €, ktoré 
PSK získal z Úradu vlády SR. Hrad si po rekonštrukcii zachoval svoj cha-
rakteristický renesančný vzhľad, ktorý mal už v 17. storočí.

Po celom obvode zrekonštruovaného hradného múru je osadený 
drenážny odvodňovací systém.

Druhá etapa rekonštrukcie hradu úspešne ukončená 
pred začiatkom letnej sezóny

Dozviete sa ako prví o me-
teorologickej výstrahe, výni-
močnom kultúrnom podujatí, 
významnej investičnej aktivite, 
dôležitej udalosti, či zásadnom 
rozhodnutí mestského zastu-
piteľstva. 

Stačí, ak sa zadarmo zare-
gistrujete na www.kezmarok.
sk a tieto informácie dostane-

te individuálne emailom skôr, 
než budú oficiálne zverejnené!

Služba sa nazýva „Email 
hlásnik“ a  slúži pre Vašu in-
formovanosť o  dianí v  meste. 
Neskôr k  nej pribudne služba 
SMS hlásnik, kedy vám budú 
tieto informácie zasielané pria-
mo na váš mobil.

Taktiež budú všetky zare-

gistrované emailové adresy 
každý mesiac zaradené do žre-
bovania o 5 vstupeniek na kul-
túrne podujatie, organizované 
Mestským kultúrnym stredis-
kom, alebo kinom Iskra.

Buďte informovaní ako 
prví, o  dôležitej udalosti vo 
vašom meste!

 -kia-

Chcete sa dozvedieť dôležitú
informáciu exkluzívne ako prví?
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Do literárnej súťaže sa zapojilo 376 auto-
rov spolu so 749 prácami a  o  víťazoch roz-
hodla odborná porota. Svoje literárne práce 
zaslali aj slovenskí žiaci a študenti žijúci v Srb-

sku. Víťazi jednotlivých kategórií boli pozvaní 
na dvojdňový pobyt do  nášho mesta. Sláv-
nostné otvorenie 53. ročníka Literárneho 
Kežmarku sa konalo pred budovou lyceálnej 

knižnice. Študenti Gymnázia P. O. Hviezdo-
slava zhudobnili a zaspievali vybranú tvorbu 
Martina Rázusa a tiež slovenskú a českú hym-
nu, keďže tento ročník súťaže bol venovaný 
100. výročiu  vzniku Československa a  130. 
výročiu narodenia Ivana Stodolu a  Martina 
Rázusa. Samotnému vyhláseniu výsledkov 
predchádzalo divadelné pásmo víťazných 
prác v naštudovaní literárno – dramatického 
odboru ZUŠ Cígera v Kežmarku.

Najviac ocenených prác vzišlo z pera žia-
kov a  študentov ZUŠ J. Melkoviča v  Starej 
Ľubovni. Títo žiaci bodovali vo viacerých 
kategóriách poézie i  prózy. Svoje víťazné 
zastúpenie mali aj žiaci a študenti z Humen-
ného, Bratislavy, Topoľčian či Handlovej. 
Ocenení boli aj Kežmarčania. V kategórii 
próza 2. - 5. ročník ZŠ získali čestné uznanie 
Soňa Brejková a Roland Kaprál zo ZŠ Grund-
schule a v kategórii poézia 6. - 9. ročník ZŠ 
Ema Hetešová zo ZŠ Dr. Daniela Fischera. 
Po skončení oceňovania si mohli pozvaní 
súťažiaci pozrieť lyceálnu knižnicu a v mest-
skom kultúrnom stredisku sa oboznámiť s di-
vadelnou hrou od Ivana Stodolu s  názvom 
Čaj u pána senátora. 

 Veronika Michalčíková

Šiesty ročník tohto výnimočného festivalu 
sa začal už vo štvrtok večer. Lampiónový sprie-
vod v maskách, ohňová i bubnová show či spe-
vácke vystúpenie Celeste Buckingham prilákali 
do kežmarských ulíc nielen Kežmarčanov, ale aj 
ľudí zo širokého okolia. 

Festival študentského remesla pokračoval 
v piatok dopoludnia slávnostným sprievodom 
cez mesto v dobových kostýmoch. O oficiálne 
otvorenie festivalu a privítanie hostí sa postaral 
primátor mesta Ján Ferenčák a  riaditeľka kež-
marskej Súkromnej spojenej školy, Biela voda 
Aneta Jurgovianová. Na nádvorí hradu a v jeho 
blízkom okolí mohli návštevníci festivalu obdi-
vovať jedinečnú prácu a výrobky rezbára, ková-
ča, krajčírov, medovnikára, tkáčky či obuvníka. 
„Na tomto festivale sme druhýkrát a  prezen-
tovali sme odbor dámsky krajčír s  kolekciou 
odevov Rodná hruda. Tvoríme, šijeme a  sna-
žíme sa podporovať remeslá, aby neupadli do 
zabudnutia,“ priblížila svoju prácu majsterka 
odborného výcviku Magdaléna Marčáková zo 
Strednej technickej školy v  Košiciach. „Je to 
úžasná akcia a mali sme možnosť zúčastniť sa aj 
krásneho večerného lampiónového sprievodu 

na námestí. Kežmarok je krásne mesto,“ dodala. 
V  rámci festivalu sa študenti zapojili aj do 

praktických súťaží. V  kaderníckej súťaži pred-
viedli dámsky účes z obdobia baroka s použitím 
vlasovej ozdoby. O víťazke rozhodla spolu s iný-
mi aj speváčka Celeste Buckingham. Ďalšou 
kategóriou bola prezentácia odevov v  oblasti 
folklóru a  ľudovej kultúry. V  murárskej súťaži 
mali zúčastnení za úlohu opraviť časť hradné-
ho opevnenia s využitím pôvodného materiálu 
a technologických postupov používaných v da-
nom období. V  stolárskej súťaži študenti vyrá-
bali dlabaním, vyrezávaním a  brúsením veľkú 
lyžicu. Svoju šikovnosť a precíznosť prezentova-
li mladí aj v  gastronómii. V  Hoteli Hviezdoslav 
prebiehala kuchárska súťaž vo varení uhorských 
jedál. O víťazovi okrem iných rozhodla aj hereč-
ka Kamila Magálová. 

Atmosféru festivalu dotváral bohatý kultúr-
ny program, ktorý odštartovalo hudobné vystú-
penie súkromného konzervatória v  Košiciach. 
O napätie sa postarali žongléri s nožmi i skupina 
historického šermu z Brezna. Divadelné zosku-
penie exTeatro zinscenovalo komické prijatie 
tovariša do cechu a do programu sa zapojili aj 

žiaci ZUŠ Petržalská, deti z  MŠ na Možiarskej 
alebo folklórny súbor Maguráčik. Program vy-
vrcholil vystúpením slovenského speváka Roba 
Miklu. Veronika Michalčíková

Festival študentského remesla navštívila aj Celeste Bucking-
ham, Kamila Magálová či Robo Mikla.

Na vyhodnotenie 53. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže prices-
tovali nádejní básnici a spisovatelia zo všetkých kútov Slovenska.

Dámsky účes v období baroka nebol vôbec 
jednoduchý.

Ocenení mladí umelci strávili v Kežmarku dva dni.

Tvoríme, aby remeslá neupadli do zabudnutia

Literárny Kežmarok pozná víťazov
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V roku 2019 oslávime 750. výročie...EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO
Medzinárodný festival ľudových remesiel a kultúry
KEŽMAROK 6. – 8. júl 2018
28. ročník venovaný cechu krajčírov a farbiarov 
pod záštitou osobitného vyslanca generálneho tajomníka 
OSN v Iraku Jána Kubiša

PIATOK 6. JÚLA 2018
12.50 h
SPRIEVOD MESTOM
- (od MsKS, Ulica Starý trh, cez Ulicu Dr. Alexandra 
na Hlavné námestie)
divadelné, folklórne a tanečné súbory, skupiny his-
torického šermu, sokoliari,...

13.00 h
SCÉNICKÉ OTVORENIE VSTUPNEJ BRÁNY
dobýjanie hradieb areálu remesiel z Ulice Dr. Ale-
xandra (Skupiny historického šermu JAGO Sp.No-
vá Ves a ARAMIS Košice)

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

KULTÚRNE PROGRAMY
Javisko pri radnici:
13.10 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
FESTIVALU REMESIEL
14.00 ČRIEPKY ZO STREDNÉHO SLOVENSKA   

 (FS URPÍN B.Bystrica, FS MOSTÁR
  Brezno, MSS z Heľpy, Fsk JAVORNÍK  

 Lúky pod Makytou, Fsk JAVOROVÁ  
 HÚŽVA)

15.30  FS GAZZARA, Caltavuturo, Sicília
16.30 FS VESELUCHA a SERPANTIN,
  Moskva, Rusko
17.30  La Pen V Innovative Dance, Hong Kong,  

 Čína 

Javisko pri hrade:
14.00  DFS GORALIK Kežmarok a POĽANA
  Očová
15.00  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
16.00  FS ZAPLANJSKI VEZ, Gadžin Han-Niš,  

 Srbsko 
17.00  FS URPÍN B.Bystrica a FS MOSTÁR
  Brezno
18.00 FS LIPTA LIPTÁL, Liptál, Česko

Javisko na hradnom nádvorí:
14.00  LA SPERANZA – dobová hudba
15.00  Sokoliari MAJSTRA VAGANA,

  Stará Ľubovňa
15.30  MÓDNA PREHLIADKA 
16.00 Skupina historického šermu ARAMIS,  

 Košice
16.30  DOBOVÉ TANCE Alimah Fusion
  a Divadlo Alchýmie, Poprad
17.00  Sokoliari MAJSTRA VAGANA,
  Stará Ľubovňa
17.30  Skupina historického šermu ARAMIS,  

 Košice
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 PODTATRANEC,
  Spišská Belá
16.00 Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,
  Kežmarok

17.00 Ľudová hudba PODTATRANEC,
  Spišská Belá
18.00 Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,
  Kežmarok

VEČERNÉ PROGRAMY:
- na Hlavnom námestí – javisko pri radnici
od 20.00 h   
Vystúpenie populárnej speváčky HELENY VON-
DRÁČKOVEJ so skupinou Charlie Band, Koncert 
českej hudobnej legendy VÁCLAVA  NECKÁŘA 
so skupinou BACILY

SOBOTA  7. JÚLA 2018
9.00 – 19.00 h
FESTIVAL REMESIEL na Hlavnom a Hradnom ná-
mestí a na nádvorí hradu
KULTÚRNE PROGRAMY

Javisko pri radnici:
9.30  DFS GORALIK  Kežmarok a POĽANA  

 Očová
10.30  FS ZAPLANJSKI VEZ, Gadžin Han-Niš,  

 Srbsko
11.30  FS GAZZARA, Caltavuturo, Sicília
12.30  FS VESELUCHA a SERPANTIN, Moskva,  

 Rusko (do 13.30 )
14.00  Hudobná skupina KOLLÁROVCI,
  Kolačkov, Slovensko
15.00 FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
16.00 La Pen V Innovative Dance, Hong Kong,  

 Čína
17.00  FS LIPTA LIPTÁL, Liptál, Česko

Javisko pri hrade:
9.30  FS MLADÝ MOSKOVČAN, Moskva, 
  Rusko
10.30  DFS MAGURÁČIK a FS MAGURÁK,
  Kežmarok 
12.00  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
13.00  La Pen V Innovative Dance,
  Hong Kong, Čína
14.00  FS LIPTA LIPTÁL, Liptál, Česko
15.00  DFS SABINÍK, Sabinov, Slovensko
16.00  FS GAZZARA, Caltavuturo, Sicília
17.00  FS VESELUCHA a SERPANTIN, Moskva,  

 Rusko
18.00  FS ZAPLANJSKI VEZ, Gadžin Han-Niš,  

 Srbsko

Hradné nádvorie:
10.00  Rozprávka  ŽABIA PRINCEZNÁ, Divadlo  

 Portál Prešov 
11.00  DOBOVÉ TANCE  Alimah Fusion
  a Divadlo Alchýmie, Poprad
11.30  Sokoliari sv. BAVONA, Banská Štiavnica
12.00 MÓDNA PREHLIADKA 
12.30  DOBOVÉ TANCE Alimah Fusion
  a Divadlo Alchýmie, Poprad
13.00  Stredoveká hudba ALDAR, Zvolen
13.30  Skupina historického šermu JAGO,
  Sp. Nová Ves
14.00  Združenie historických tancov
  GALTHILION, Bratislava
14.30  Sokoliari sv. BAVONA, Banská Štiavnica
15.00  Rozprávka KRAJČIR NITÔČKA, Divadlo  

 Harry Teater, Banská Bystrica
16.00  Stredoveká hudba ALDAR, Zvolen
16.30  Združenie historických tancov



  GALTHILION, Bratislava
17.00  Skupina historického šermu JAGO,
  Sp. Nová Ves
17.30  Dobová hudba LA SPERANZA

Malé javisko v areáli: 
10.00  Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,
  Kežmarok
11.00  Ľudová hudba BYSTRIANKA, Svit
12.00  FS JAVOROVÁ HÚŽVA (fujary, píšťalky,  

 gajdy, harmonika)
12.30  Ľudová hudba  BYSTRIANKA, Svit
13.30  FS JAVOROVÁ HÚŽVA (fujary,píšťalky, 

 gajdy,harmonika)
14.00  Ľudová hudba STRUNA, Lendak
15.00  Ľudová hudba PODTATRANEC, Sp. Belá
16.00  Ľudová hudba STRUNA, Lendak
17.00  VYCHODŇARSKE ŠARKANICE,
  Sp.Nová Ves
18.00  Ľudová hudba PODTATRANEC, Sp. Belá

VEČERNÉ PROGRAMY:
- na Hlavnom námestí – javisko pri radnici
od 20.00 h
Slovenská rocková skupina GLADIATOR,
Hudobná skupina POLEMIC, OHŇOSTROJ
raper a spevák KALI, Hudobná skupina INE KAFE, 
program moderuje JURAJ „ŠOKO“ TABAČEK

NEDEĽA  8. JÚLA 2018
9.00 – 16.00 h
FESTIVAL REMESIEL na Hlavnom a Hradnom
námestí a na nádvorí hradu

KULTÚRNE PROGRAMY
Pri  radnici -malé javisko
9.30 FS KELEMESKE FURMANI, Ľubotice

Javisko pri radnici (veľké)
11.00 ČESKOSLOVENSKÝ  MUZIKÁL 
  KUBO,  Bratislava
13.00  FS MAGURA, MAGURÁK a DFS
  MAGURÁČIK, Kežmarok
15.00 Korunovácia KRÁĽA remesla
  EĽRO 2018, UKONČENIE FESTIVALU,
  KOLESO ŠŤASTIA – žrebovanie
  tomboly

Javisko pri hrade:
9.00 FS LIPTA LIPTÁL, Liptál, Česko
10.00  FS ZAPLANJSKI VEZ, Gadžin Han-Niš,  

 Srbsko
11.00  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
12.00  FS GAZZARA, Caltavuturo, Sicília
13.00  La Pen V Innovative Dance,
  Hong Kong, Čína
14.00 FS VESELUCHA a SERPANTIN,
  Moskva, Rusko

Hradné nádvorie:
10.00  Rozprávka  KRAJČÍR NITÔČKA,
  Divadlo Harry Teater, B. Bystrica

11.00  Sokoliari MAJSTRA VAGANA,
  St. Ľubovňa
11.30  DOBOVÉ TANCE Alimah Fusion
  a Divadlo Alchýmie, Poprad
12.00  MÓDNA PREHLIADKA
12.30  Skupina historického šermu JAGO,
  Sp. Nová Ves
13.00  DOBOVÉ TANCE  Alimah Fusion
  a Divadlo Alchýmie, Poprad
13.30  Sokoliari MAJSTRA VAGANA,
  St. Ľubovňa
14.00  Dobová hudba LA SPERANZA

Malé javisko v areáli: 
10.00 FS JAVOROVÁ HÚŽVA (fujary, píšťalky, 
 gajdy, harmonika)
10.30  Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,
 Kežmarok
11.30  FS KELEMESKE FURMANI, Ľubotice
12.30 Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,
 Kežmarok
13.30  FS JAVOROVÁ HÚŽVA (fujary, píšťalky, 
 gajdy, harmonika)
14.00  Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,
 Kežmarok

V areáli počas festivalu: detské mestečko, báb-
kové divadlo HOKI-POKI, atrakcie pre deti, jazda 
na koňoch a  poníkoch,  príležitostná poštová 
pečiatka s  námetom krajčírskeho cechu, obálky 
s prítlačou a pamätné listy s ručnou rytinou,  det-
ské centrum, bylinkárka, veštica, strašidelný hrad, 
šach s  maxi figúrkami, tvorivé dielne,  maskoti, 
choduliari, bohaté občerstvenie, ...

Sprievodné podujatia:
Galakoncert  KRÁĽOVSKÝCH SLÁČIKOV 
a speváckej hviezdy  KATARÍNY KNECHTOVEJ 
6. 7. 2018 o 17.00 h
Drevený artikulárny kostol

 Rozprávka  „ MODRÝ VTÁK“ 
7. a 8. 7. 2018
 v priestoroch Kežmarského hradu – vstupy
každých 20 minút od 9.00 h

KRVAVÉ DEJINY XVI. „POSLEDNÁ LÁSKA“ 
od 4. do 7. 7. 2018
historický príbeh v priestoroch
Kežmarského hradu – vstupy každých 20 minút
od 20.00 h

TVORIVÉ DIELNE ÚĽUV - počas prezentácie re-
mesiel na ulici Hviezdoslavova (za vstupnou brá-
nou do areálu)

Podkúvanie koňa v kováčskej vyhni
pred hradom
6.7.2018 o 15.00 h, 7.7.2018 o 11.00 a 15.00 h

Premietanie filmov v kine ISKRA
6. 7. 2018  15.30 h – 17.00 h, 
7. 7. 2018  11.30 h – 17.00 h, 
8 .7 .2018  11.00 h – 14.30 h

Historický parný vlak – 7. 7. 2018 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 6. -8.7.2018 každú hodinu: 
6.7.2018 od 12.00 do 18.00 h,7.7.2018 od 09.00 do 
18.00 h, 8.7.2018 od 09.00 do 12.00 h,
cestovné 0,50 €/os.

Výstavy
* Výstava venovaná cechu krajčírov a farbiarov
 Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46
* V dvoch svetoch – nemecké menšiny
 Meštiansky dom na Ul. Dr. Alexandra 11
* Expozícia Meštianska bytová kultúra
 Meštiansky dom, Hlavné námestie 55
* Expozícia automobilových veteránov
 v severozápadnom trakte Kežmarského hradu
*Michal Studený - Tichý rebel
 Galéria u anjela, Starý trh 53

Vstupné 
Areál festivalu remesiel počas 3 dní:
Dospelí 10 €, v predpredaji  8 € - najneskôr
do  5.7.2018
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  neobme-
dzený vstup
Vstupné iba na nedeľu:
Dospelí 5 €
Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, držiteľ 
platnej ISIC karty 3 €
Predpredaj vstupeniek
Zlavomat.sk
Kežmarská informačná agentúra,
Hlavné námestie 64, 052 449 21 35
Kníhkupectvo ALTER EGO, Kežmarok,
Hviezdoslavova 10,  052 452 40 21   
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 XVI.“  9 €,
v predpredaji 8 €
Predpredaj vstupeniek v pokladni hradu
Vstupenky do areálu festivalu remesiel neplatia
do objektov múzea
Drevený artikulárny kostol:
Galakoncert Kráľovských sláčikov
a Katky Knechtovej  6.7.2018 o 17.00 h – 10 €
 ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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Peter Mikulášik
Kežmarčan, ktorý ako člen Rádu Mal-

tézskych rytierov na Slovensku a  v  ňom 
i  člen Suverénneho Vojenského a  Špitál-
neho Rádu sv. Jána z  Jeruzalema, Rodo-
su a  Malty na Slovensku pomáha ľuďom 
v núdzi nezištne a bezplatne. V Kežmarku 
jeho meno poznajú najmä v  Nemocnici 
Dr. Alexandra, v  Zariadení pre seniorov 
Náruč, v nocľahárni, v Dennom stacionári 
Korytnačka, v mnohých stredných školách 
a v zime najmä ľudia bez domova. V spo-
mínaných inštitúciách pomohol sociálne 
slabším, zdravotne postihnutým, ľuďom 

chorým, ale i  opusteným. Vďaka švajčiar-
skemu projektu Flamatt obohatil Peter Mi-
kulášik dané inštitúcie a školy špeciálnym 
prístrojovým vybavením, chudobným 
a ľuďom bez domova poskytol teplé jedlo 
a  kvalitné postele. Jeho pričinením sa 
v meste otvorilo aj miesto prvého kontak-
tu Vysokej školy ekonómie a manažmentu 
verejnej správy v Bratislave. 

Cena mesta bola Petrovi Mikulášikovi 
udelená za dlhoročnú charitatívnu pod-
poru občanom a zariadeniam mesta Kež-
marok.

Ľudmila Rochová
Narodila sa 3. októbra 1948 v  meste 

Gbely. Bola členkou Československého 
zväzu telesnej výchovy a  podobne orga-
nizovaných telovýchovných združení od 
roku 1960. Ako cvičiteľka a vedúca turistiky 
mládeže pracovala s deťmi a mládežou sys-
tematicky od roku 1964 do 1996. Pravidel-
ne sa zúčastňovala turistických zväzov, kde 
bola vo funkcii náčelníčky. V  Kežmarku ju 
poznáme najmä ako dlhoročnú pedagogič-
ku predprimárneho vzdelávania, niekdajšiu 
riaditeľku MŠ Severná, dlhoročnú predsed-
níčku školských odborov, ktorá sa v  roku 
1983 spolu s Vladimírom Jančekom a Karo-
lom Štepánkom podpísala pod organizáciu 
Olympiády materských škôl. Tá trvá dodnes 

a nesie sa v duchu spomienky na zosnulé-
ho Vlada Jančeka. Deti predškolského veku 
v  nej súťažia v  troch disciplínach: behu, 
skoku do diaľky z  miesta a  v  hode loptič-
kou. Jej vášeň pre šport, ale zároveň i veľké 
sociálne cítenie, sa podpísali pod založenie 
Detskej zábavnej olympiády, kde si môžu 
zasúťažiť i deti s  telesným, či iným postih-
nutím. A hoci si v súčasnosti už užíva zaslú-
žený dôchodok, organizačne sa na týchto 
súťažiach stále podieľa. 

Cena mesta bola Ľudmile Rochovej 
udelená pri životnom jubileu 70-ich ro-
kov a  za dlhoročnú športovú výchovu 
detí a mládeže, a tým aj propagáciu mes-
ta Kežmarok.

Marta Sabolová Narodila sa 8. septembra 1956 v  Kež-
marku. Poznáme ju ako dlhoročnú peda-
gogičku a poslankyňu mestského zastupi-
teľstva. So školou prežila celý svoj doterajší 
profesionálny život. 38 rokov pôsobí na 
SOŠ Garbiarskej, z toho 19 rokov vo funkcii 
riaditeľky. Zavedením nových študijných 
odborov sa zaslúžila o jej premenu a z uči-
lišťa vznikla moderná stredná odborná 
škola s  medzinárodným certifikátom IES. 
Jej zásluhou sa v Kežmarku už desiaty krát 
pomohlo chorým ľuďom stovkami litrov 
krvi, prostredníctvom Kvapky ľudskosti. 
V  roku 2016 úspešne zvládla kompletnú 
organizáciu výjazdového zasadnutia vlády 
SR v Kežmarku v priestoroch školy. Vďaka 
jej vytrvalosti dostala škola po dvoch po-

vodniach nový vzhľad. Výsledky jej práce 
vysoko ohodnotil už dnes nebohý sve-
toznámy podnikateľ Tomáš Baťa ml. Roku 
2015 ocenil jej pedagogickú prácu aj býva-
lý predseda Prešovského samosprávneho 
kraja Peter Chudík cenou Učiteľ múdrosti 
pre región. V  marci 2018 bola ocenená 
ministerkou školstva Martinou Lubyovou, 
a  to najvyšším pedagogickým vyzname-
naním Veľkou medailou svätého Gorazda. 

Cena mesta bola Marte Sabolovej 
udelená za dlhoročné výsledky v  peda-
gogickej činnosti a za propagáciu mesta 
Kežmarok.

 
 Beáta Oravcová

Ako sme už informovali v predošlom čísle Novín Kežmarok, poslanci a primátor Ján Ferenčák 
počas májového slávnostného mestského zastupiteľstva udelili významné ocenenia. Cenu 
mesta a Cenu primátora získalo sedemnásť osobností a dva kolektívy. Radi by sme vám ich 
postupne predstavili prostredníctvom krátkeho medailónika.

Predstavujeme vám ocenených Kežmarčanov a kolektívy
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Výtvarný odbor ZUŠ A. Cígera 
je svet, ktorému dospelí mnoho-
krát nerozumejú, a predsa sa ich 
dotýka na citlivom mieste - pri 
srdci, v tom pozitívnom zmysle. 
Každoročná výstava prác na zá-
ver školského roka vychovala aj 
značnú časť verejnosti. Tá sa na 
detský výtvarný prejav pozerá 
pozornými očami a jeho vývoj 
sleduje so zaujatím. Deti nema-
ľujú „samé od seba“ ani ľahko, 
ako by sa to mohlo zdať. Je to 
pre ne tvrdá práca, v  tom nás 
presviedča vlastná pedagogická 
prax. Žiaci spracúvajú vlastné zá-
žitky a pocity, svoj postoj k svetu 
a pomocou farieb a  tvarov vy-
jadria to ťažko povedané. Hľa-
dajú vlastný výraz pre to, čo ich 
zaujíma, trápi, z  čoho sa radujú. 
Výtvarné prostredie im poskytu-
je možnosť reči aj tam, kde slová 
chýbajú. Priťahujú našu pozor-
nosť silou úprimnosti. Preto majú 
schopnosť zastaviť nás, v  našom 
zhone a prinútiť nás k zamysleniu 

sa nad vecami, ľuďmi, nad sebou 
samým...

Výsledkom našej práce sú aj 
rôzne ocenenia. Gorazdovo vý-
tvarné Námestovo 2018 je ná-
zov XXIII. ročníka celoslovenskej 
súťaže a  výstavy detí a  mládeže 
zameranej na národnú históriu. 

Porota po posúdení všetkých vý-
tvarných prác rozhodla o udelení 
cien v  troch kategóriách: v  I. ka-
tegórii 6 - 9 rokov získala diplom 
Vanesa Toporcerová, v II. kategó-
rii 10 - 12 rokov diplom získal Dá-
vid Krzysik, čestné uznanie získa-
la Zuzana Lizáková v I. kategórii.

V  medzinárodnej detskej 
výtvarnej súťaži v  Liptovskej 
Štiavnici pod názvom Zlatý drak 
– premeny papiera 2018, získali 
diplom za kolekciu monotypov: 
Alexandra Mašlonková, Maxim 
Pirhala, Tomáš Pirhala, Nina Milko-
vá, Gabriela Karpišová, Alexandra 
Bukovská, čestné uznanie získali: 
Viktória Semaňáková, Daniela An-
drušková, Daniela Höcherová.

VI. ročník medzinárodnej 
detskej výtvarnej súťaže Ríša fan-
tázie v  Lučenci priniesol hlavnú 
cenu – 1. miesto Jasne Slávik, zla-
té pásmo: Veronike Ilavskej, Zden-
ke Briksiovej, strieborne pásmo: 
Diane Vančovej, bronzové pásmo: 
Elle Trembovej a Ivane Jančiovej.

Oceneným blahoželáme, pra-
jeme im veľa úspechov v ich ume-
leckej tvorbe. Ostatným mladým 
umelcom prajeme veľa inšpirácie 
a radosť z vytvorených diel.

 
 Gabriela Kornajová
 ZUŠ A. Cígera Kežmarok

Záver školského roka pre výtvarný odbor na ZUŠ A. Cígera

Nové priestory určené pre 
výtvarný odbor sa osvedčili 
zväčšením pracovného priesto-
ru a hlavne používaním samo-
statného vchodu. Výtvarníci sa 
zapojili do 17 výtvarných súťaží 
aj s  medzinárodnou účasťou. 
Jednu z popredných cien získa-
li za kolekciu výtvarných prác 
Zlatý štetec v  Macedónsku 
v  meste Bitola. Literárno-dra-
matický odbor prišiel o  svoju 
kmeňovú pedagogičku, no 
predsa zakončil svoju tvori-
vú prácu úspešne autorským 
predstavením Všetko najlepšie 
líštička pod vedením Evy Hal-
činovej. 

V hudobnom odbore získala 
ZUŠ najviac úspechov v  speve 
a to pod vedením pod vede-
ním Evy Halčinovej. Hudobní-
ci získali aj 2. miesto v hre na 
keyboard (Peter Pavličko) a  2. 
miesto v  hre na klavír (Oľga 
Ničpanová). 

Staronová riaditeľka Ma-

riana Tatranská vytvorila a v ok-
tóbri slávnostne otvorila novú 
koncertnú sálu s oponou. Tá 

úspešne slúži celý školský rok, 
a to nielen samotnej ZUŠ na 
mnohé akcie a vyučovací pro-

ces. Pod jej vedením rozbehla 
ZUŠ nové a  veľmi úspešné 
projekty – výchovné koncerty 
pre základné a materské školy, 
spolu bolo odohraných 7 kon-
certov. 

Tanečný odbor tento školský 
rok získal nasledovné umiest-
nenia: 17 x 1. miesto, 23 x 2. 
miesto, 11 x 3. miesto, spolu 
na 8 tanečných súťažiach. Naj-
úspešnejšia bola choreografia 
Daniely Pechovej – Cigánky. 
Najstaršie žiačky pod vedením 
Simony Mlynarczyk získali pre 
ZUŠ-ku 2. miesto na majstrov-
stvách Slovenska s  choreogra-
fiou Korene života. V tanečnom 
odbore nám odišla učiteľka 
Henrieta Skokanová a na mater-
skú dovolenku Simona Mlynarc-
zyk. K pedagogičkám sa pridala 
aj riaditeľka Mariana Tatranská, 
ktorej sa hneď podarilo získať 
krásne medailové umiestnenia.

 Pedagogický tím
 ZUŠ Petržalskej

Druhá najúspešnejšia víťazná choreografia Dotyk.

Víťazky výtvarnej súťaže Ríša fantázie.

Ako sa darilo ZUŠ Petržalskej v uplynulom školskom roku
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Zároveň sme sa zapojili aj do súťaží Pohár 
vedy a LaBák. Science Cup – Pohár vedy New-
ton 2018 je medzinárodná vedecká súťaž, do 
ktorej sa zapojilo celkovo 250 tímov spolu 2000 
žiakov z  materských, základných a  stredných 
škôl zo štyroch krajín – zo Slovenska, Česka, 
Turecka a  Alžírska. Do medzinárodného finále 
v ČR sme postúpili z krásneho druhého miesta 
v celoslovenskom kole. Urobíme všetko pre to, 
aby sme čo najlepšie reprezentovali našu školu, 
mesto aj krajinu. Finále sa uskutočnilo koncom 
júna v  Nymburku v  ČR. Súťažilo približne 200 
detí v  26 tímoch zo štyroch krajín. Našu školu 
zastupoval tím z 3. A: Lívia Szentiványiová, Naďa 
Méreyová, Maroš Kočiš a Šimon Choma. 

Obsahom našich súťažných príspevkov 
bola tvorba loga, tímovej vlajky, predstavenie 
našej školy, návrhy pokusov. V  úlohách teória 
a  výskum sme bádali, zisťovali, študovali, ako 
fungujú Newtonove pohybové zákony, ako sa 
skladajú farby na monitore (či je to rovnaké 
ako na výtvarnej výchove), ako sa pôsobením 

sily mení pohyb. Na záver sme navrhovali svoje 
vlastné pokusy súvisiace s danou témou. 

LaBáK je online prírodovedná súťaž pre žia-
kov stredných, základných a materských škôl na 
Slovensku. Mala štyri kolá a každé kolo tvorilo 
niekoľko úloh v  oblasti matematiky, biológie, 
chémie, fyziky a  matematiky. Aj v  tejto súťaži 
sme si počínali veľmi dobre, po celý čas v prvej 
päťke.

Nezabudnuteľnou aktivitou však pre nás 
v  tomto školskom roku bola Global Science 
Opera – Moon Village 2017. Ide o neziskový pro-
jekt Nórskej univerzity a realizuje sa ako inicia-
tíva globálneho tvorivého vzdelávania. Zapojilo 
sa doň 27 krajín z celého sveta. Hlavným cieľom 
projektu je spojiť vedu a umenie. Pod vedením 
učiteliek Ďateľovej a  Šiškovej sme si pripravili 
scénku – hodina na Mesiaci, kde sa vysvetľujú 
rozdiely na Zemi a  Mesiaci – hmotnosť, šíre-
nie zvuku, Newtonove pohybové zákony. Celú 
scénku sme prezentovali v  anglickom jazyku 
a  bola odvysielaná Nórskou televíznou stani-

cou. Do projektu sa zapojili žiaci: Alica Maticho-
vá z 8. A, Anna Schwartzová, Juraj Olekšák, Filip 
Celba, Zoja Hermelová, Karin Kovalčíková zo 
7. A, Tobiáš Mačák, Boris Šiška zo 6. A, Ján Jurdik 
z 5. A a Katarína Ďateľová zo 4. C. Televízia KTV 
vyhotovila krátku reportáž o projekte. 

Všetky tieto aktivity nás obohatili o  vedo-
mosti a  skúsenosti v  oblasti prírodných vied, 
ktoré chceme využívať aj v našom ďalšom štú-
diu. Každé nové bádanie nám dalo príležitosť 
výborne využiť čas na krúžku Mladý výskumník 
a na predmete obohatenie, a tým rozvíjať naše 
schopnosti, nápady, postrehy a v každom kole 
vylepšovať riešenia súťažných zadaní. Už teraz 
sa tešíme na budúce ročníky vedeckých súťaží!

 Jana Šišková a jej bádateľský tím 
 Výskumníci – ZŠ s MŠ Nižná brána

Bádateľské činnosti sme v  tomto školskom roku tradične 
odštartovali akciou Noc výskumníkov v Poprade (deti 1. a 2. 
ročníka) a v Košiciach (deti 3. a 4. ročníka). Tu sme načerpali 
inšpiráciu pre naše výskumnícke aktivity a zároveň sme sa za-
pojili do súťaže  Výskumník pouličník, kde sme spolu so žiak-
mi 7. A natočili video a získali krásne 3. miesto.

Veda im chutí stále viac

Deti sústredene pozorujú priebeh pokusu.

Študenti štyroch tried bývalej Strednej 
všeobecnovzdelávacej školy v Kežmarku z ro-
kov 1965 - 1968 sa stretli pri príležitosti 50. vý-
ročia absolvovania maturitných skúšok. Boli 
to triedy I.-III.A, I.-III.B, I.-III.C a  I.-III.D s už ne-
bohými triednymi profesormi M. Demkovou, 
Z. Ogurčákom, L. Spalekom a Z. Končekom. 

Spolu vyše 60 spolužiakov privítala pred 
budovou terajšieho Gymnázia P. O. Hviezdo-
slava súčasná riaditeľka Daniela Mihóková, 
ktorá stručne popísala históriu školy a  spo-
menula jej najväčšie úspechy. Potom sa už ju-
bilanti odobrali do svojich bývalých tried, kde 
si najprv uctili pamiatku zosnulých triednych 
profesorov a spolužiakov a zaspomínali si na 
svoje krásne stredoškolské časy.

Neskôr sa jubilanti presunuli do budovy 
Mestského úradu v  Kežmarku, kde ich v  ob-
radnej sieni pekným príhovorom prijal zá-
stupca primátora mesta Miroslav Perignáth. 
Jubilanti sa na záver prijatia podpísali do 
pamätnej knihy mesta za spevu študentskej 

hymny Gaudeamus igitur. Na tomto stretnutí 
sa zúčastnila aj bývalá profesorka SVŠ M. Go-
celiaková. 

Neoficiálnu časť stretnutia absolvovali tri 
triedy v  Hoteli Hviezdoslav v  Kežmarku za 
spoluúčasti ďalších dvoch bývalých profeso-
riek SVŠ G. Sojákovej a M. Nadányiovej. Štvrtá 
trieda absolvovala neoficiálnu časť v Penzió-
ne Vecchio mercato v Kežmarku.

Jubilanti si aj touto cestou dovoľujú poďa-
kovať Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmar-
ku za sprístupnenie školy, Múzeu v Kežmarku 
za zapožičanie maturitných tabiel, mestu Kež-
marok za oficiálne prijatie, Hotelu Hviezdo-
slav a Penziónu Vecchio mercato v Kežmarku 
za prípravu pohostenia a občerstvenia a všet-
kým spolužiakom, ktorí toto stretnutie zorga-
nizovali. Stanislav Škára

Jubilejné pomaturitné stretnutie

Bývalí študenti Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Kežmarku.
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Už krásny XXII. ročník Medziná-
rodného festivalu detských folklór-
nych súborov Krojované bábiky 
2018 sa konal začiatkom júna v na-
šom meste. Tento 6-dňový festival 
má každý deň iný priebeh, a  to aj 
na inom mieste. Jeho realizácia sa 
uskutočnila v mestách Poprad, Kež-
marok, Stropkov a  v  obciach Veľká 
Lomnica a Vikartovce. Festival spo-
luorganizovali podtatranské kolek-

tívy, ktoré si pozvali svojich priate-
ľov – hostí zo Slovenska i zahraničia. 
V nedeľu 3. júna sa program v Kež-
marku začal prijatím predstaviteľov 
jednotlivých detských folklórnych 
súborov primátorom mesta Jánom 
Ferenčákom. Nedeľa bola zároveň 
aj posledným dňom festivalu. Akt 
výmeny krojovaných bábik pre-
biehal počas galaprogramu práve 
u nás v Kežmarku. Na záver festivalu 

si totiž účastníci na pamiatku medzi 
sebou vymenili krojované bábiky – 
symbol kolektívu a detskej hravosti. 
Hostia si tento prezent odniesli do-
mov a  podtatranské súbory odo-
vzdali svoje krojované bábiky do 
Múzea v  Stropkove. Radi by sme 
spomenuli detské folklórne súbory, 
ktoré sa u  nás prezentovali, a  boli 
to: DFS Lomničanik a Podtatranček 
Veľká Lomnica, DFS Pysanka Ľvov 
(Ukrajina), DFS Maguráčik a Goralik 
Kežmarok, DFS Benešáček Benešov 
(Česko), DFS Gerulata Bratislava, 
DFS Letnička, Venček a  Popradčan 
Poprad, DFS Jánošíček Svit, DFS 

Ziluki a  Rigas Saulstarini Riga (Lo-
tyšsko), DFS Limboráčik Prečín, DFS 
Dana a  Edelveis Odesa (Ukrajina), 
DFS Podkovička Stropkov. Celé 
podujatie sa žiaľ kvôli nepriaznivé-
mu počasiu muselo presunúť z plá-
novaného hradného nádvoria do 
priestorov Mestského kultúrneho 
strediska. No ani to neubralo na sile 
a kráse prezentácií tancov v podaní 
malých i väčších folkloristov z blíz-
keho i  ďalekého okolia. Celá akcia 
by sa dala nazvať ako mohutné 
podujatie, kde dominovali ľudové 
tradície, folklór, hudba, spev i tanec.

 Mária Trajčíková

Iniciátorom je Michel Palaticky, 
ktorý za svoj slovenský pôvod vďa-
čí starému otcovi Štefanovi. Prvý 
koncert sa uskutoční v  Mojmírov-
ciach, kde sa vokálny súbor stretne 
s jeho slovenskou rodinou.

Tento medzinárodne uznáva-
ný zmiešaný zbor mládeže a  do-
spelých ponúka veľmi eklektický 
a  polyfónny repertoár sakrálnej, 
sekulárnej, ako aj populárnej hud-
by z Francúzska a celého sveta. Pre 
túto príležitosť sa rozhodli interpre-
tovať aj dve slovenské piesne: us-
pávanku Teče, voda, teče a tradičnú 
pieseň Boleráz, Boleráz. 

Malí speváci z  Guewenheim 
tvoria krásnu a  súdržnú rodinu, 
ktorá prostredníctvom spevu šíri 

posolstvo mieru a  lásky. Ich zdru-
ženie Les Voix du coeur (v preklade 
Hlasy srdca) okrem hudby a spevu 

podporuje tých najchudobnejších 
na svete, ale aj miestne humani-
tárne združenia v Alsasku (Francúz-

sko). Práve vďaka týmto kultúrnym 
podujatiam prinášajú obyčajným 
ľuďom duchovné povznesenie.

Termíny a  miesta koncertov: 
(Vstup voľný - dobrovoľné vstup-
né)
- Piatok 20. júla o 19.00 h:
Kostol svätého Ladislava v  Mojmí-
rovciach.
- Nedeľa 22. júla o 19.00 h:
Katedrála Najsvätejšej  Trojice v Ži-
line.
- Pondelok 23. júla o 19.00 h:
Katedrála svätého Františka Xaver-
ského v Banskej Bystrici.
- Štvrtok 26. júla o 18.00 h:
Drevený artikulárny kostol v  Kež-
marku.

Všetky potrebné informácie náj-
dete na internetovej stránke www.
petits-chanteurs-guewenheim.fr.

 Autor: Michel Palaticky
 Preklad: Ralph Zyzak

Vokálny súbor Malí speváci z  Guewenheim (Alsasko, Francúzsko) 
uskutoční svoje hudobné turné po Slovensku od 17. do 28. júla.

Pozývame vás na hudobné spojenie Slovenska a Francúzska

Príďte si užiť spev francúzskeho vokálneho zboru Malí speváci z Guewenheim.

Krojované bábiky v rukách mladých folkloristiek.

Krojované bábiky sa opäť vymieňali

Oslavy dňa detí v prvú júnovú nedeľu sa žiaľ pre nepriaznivé počasie 
museli z hradného nádvoria presunúť do priestorov Mestského kultúr-
neho strediska. Pre deti bol okrem kultúrneho programu v podaní ta-
nečných vystúpení zverencov TŠC Tempa pripravený aj program plný 
hier a  súťaží. Celým podujatím nás ako moderátorka sprevádzala 
riaditeľka ZUŠ Petržalskej Mariana Tatranská. -mia-
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V  hlavnom meste Izraela – 
v  Jeruzaleme – je aj múzeum 
holokaustu (hebrejsky „šoa“) 
– po názvom Jad VaŠem (Pa-
mätník a meno), kde sa predo-
všetkým zhromažďujú údaje 
o  obetiach vyvražďovania Ži-
dov v čase druhej svetovej voj-
ny. Je to veľký komplex s mno-
hými objektmi – napr. emotívny 
Pamätník milióna detí, ktoré za-
hynuli v  brutálnych podmien-
kach koncentračných táborov, 
kde sa čítajú ich mená s vekom 
a  bydliskom. Alebo to je tzv. 
Údolie komunít, ktoré je roz-
členené po jednotlivých kraji-
nách, kde sú na vysokých zvis-
lých kameňoch uvedené názvy 
miest a  dedín. Tam boli pred 
vojnou židovské náboženské 
obce – medzi nimi je aj Kežma-
rok (veď pri sčítaní roku 1921 tu 
žilo 6475 obyvateľov – z  toho 
bolo 1279 Židov – 19,8%). 
Je tam aj park Spravodlivých, 
kde sú na veľkých mramoro-
vých pamätníkoch uvedené po 
jednotlivých krajinách mená 
tých, ktorí nezištne zachránili 
životy nevinných, zo Slovenska 
ich je doteraz 592, z toho z Kež-
marku sú tam tri manželské 
páry: Václav a  Štefánia Barto-
škovci (zachránili rodinu Gross-
bergovú), Ján a Anna Modlovci 
(rod. Engländerovú) a ríšsky Ne-
mec Johann Nürnberger (spolu 
so svojou židovskou manželkou 
Paulou pomáhali utečencom 
z  Poľska do Maďarska a  prijali 
za svoju malú sirotu – Petra). 

V  synagóge Jad VaŠem sa 

21. mája uskutočnilo neob-
vyklé stretnutie Kežmarčanov 
žijúcich v  Izraeli. Prišlo asi 180 
ľudí – prirodzene, že už bolo 
medzi nimi len pomerne málo 
tých, ktorí pred vyše 75 rokmi 
aj sami prežili hrôzy bezohľad-
nej likvidácie Židov fašistami 
a  ich prisluhovačmi. Prevažná 
väčšina z nich boli deti, vnúča-
tá a  pravnuci našich bývalých 
susedov, žijúcich pred vojnou 
v našom meste. 

Podujatie bolo veľmi dôstoj-
né – po prehliadke ich najnovšej 
expozície fotografií historicky 
dokumentujúcich holokaust, 
nasledovala fundovaná prezen-
tácia o Židoch v Kežmarku, izra-
elská hymna, príhovory hostí. 

Po minúte ticha niekoľkí preživ-
ší a ich potomkovia symbolicky 
zapálili typických šesť svetiel na 
pamiatku 6 miliónov nevinných 
obetí. Jeden zo zachránených 
– Simcha Zohar-Fenster pripo-
menul svojho dobrodinca Eda 
Laufera, ktorý pod falošnou 
identitou – ako gardista Teofil 
Gula – zachránil okrem rodi-
ny Fensterovej aj ďalších 80 
ľudí. Neuveriteľný životný prí-

beh Eda vyšiel aj v  slovenčine 
v tunajšom vydavateľstve ViViT. 
Jeho riaditeľovi – autorovi sprá-
vy – v  rámci programu odo-
vzdali ďakovný list za jeho prí-
spevok pri zachovaní pamiatky 
na generácie Židov, ktoré tu žili 
pred holokaustom, aj za pomoc 
návštevníkom hľadajúcim svoje 
korene v Kežmarku a okolí. 

 
 Mikuláš Lipták

V Jeruzalemskom múzeu holokaustu sa 21. mája stretlo asi 180 potomkov Kežmarčanov.

Stretnutie Kežmarčanov v Jeruzaleme

Neprehliadnite
Mesto Kežmarok pripravuje vydanie reprezentatívnej kni-

hy k 750. výročiu udelenia mestských práv. Ak máte záujem 
prispieť zaujímavou historickou fotografiou, môžete nám ju 
doručiť spolu s popisom a menom autora, prípadne vlastní-
ka fotografie na adresu: Mestský úrad Kežmarok, oddelenie 
komunikácie, propagácie a RR, Hlavné námestie č.1. Elektro-
nicky na e-mail gabriela.bodnarova@kezmarok.sk, osobne 
Gabriele Bodnárovej do budovy kina Iskra (1. poschodie) do 
konca mája.  Kontaktné telefónne číslo: 0905 744 162. 

 
 -red-

16. júna sa stretli deviataci pri príležitosti 50-teho výročia 
ukončenia základnej školy v školskom roku 1967/68. Stretnu-
tia sa zúčastnili spolužiaci zo škôl: Hradné námestie 38 – 
z Hradnej školy, MUDr. Alexandra 29 – z Bielej školy a Kuš-
nierska brána 349/2 – z Červenej školy. Stretli sa v hojnom 
počte v Hoteli Klub.

 -mia-
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Kinotipy
1. 7. (nedeľa) o 17.00 h
Psí detektív
(rodinná komédia, USA, 2018, 92 min, dabing, MP, vstupné 4,50 €, 
zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

1. 7. (nedeľa) o 19.00 h 
Sicario 2: Soldado
(akčný triler, USA, 2018, 122 min, titulky, MP15+, vstupné 4,50 €, 
zľava 0,50 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

12. – 13. 7. (štvrtok, piatok) o 18.00 h (2D),
14. – 15. 7. (sobota, nedeľa) o 17.00 h (3D)
Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka
(animovaná komédia, USA, 2018, 87 min, dabing, MP, 
vstupné 4,50 € – 2D a 6 € – 3D, zľava 0,50 € z ceny
pre študentov a dôchodcov)

14. – 15. 7. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
Ant-Man a Wasp 3D
(dobrodružný/akčný/sci-fi, USA, 2018, 109 min, titulky, MP12+, 
vstupné 6 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

Filmový klub
2. 7. (pondelok) o 19.00 h – €urópske filmy za €uro
Nick Cave: 20 000 dní na Zemi
(hudobný dokument, V. Británia, 2014, 97 min, titulky, MP12+, 
vstupné 1 €)

9. 7. (pondelok) o 19.00 h – €urópske filmy za €uro
Mama Gogo
(tragikomédia, Island/Nórsko/Švédsko/Nemecko/V. Británia, 2010, 
88 min, titulky, MP12+, vstupné 1 €)

EĽRO – rozprávkové premietania
(6. – 8. 7. 2018)

Piatok
15.30 h: Norman a duchovia
(animovaná komédia, USA, 2012, 93 min, dabing )

Sobota
(pre milovníkov českých rozprávok)
11.30 h: Hurvínek a kúzelné múzeum
(animovaná komédia, Česko, 2017, 85 min, dabing)

13.30 h: Řachanda: Bláznivé kráľovstvo
(rozprávka, Česko, 2016, 104 min, pôvodné znenie)
15.30 h: Čertoviny
(rozprávka, Česko, 2017, 101 min, pôvodné znenie)

Nedeľa
11.00 h: Lichožrúti
(animovaný/rodinný, Česko/Slovensko, 2016, 83 min, dabing)
13.00 h: Ferdinand
(animovaná komédia, USA, 2017, 108 min, dabing)
 Vstup na všetky premietania počas EĽRO je voľný

28. – 31. júla 2018 
Bažant kinematograf 2018
(premietania pod holým nebom na Hlavnom námestí, vstup voľný)

Upozornenie:
16. – 31. júla 2018 bude kino zatvorené
Pripravujeme:
7. – 17. augusta 2018 – Letné kino na hradnom nádvorí
 Zmena programu vyhradená. 
 Kompletný aktuálny program kina nájdete na internetovej
 stránke www.kinoiskra.sk.

PROGRAM KINA                júl  2018

„Preteky Petra Sagana sme 
ako spoluorganizátori uspora-
dúvali už druhý krát po sebe 
a vedeli sme, čo robiť a na čo si 
máme dať pozor,“ začína Richard 
Krafčík, predseda cyklistického 
klubu MŠK Kežmarok, hodno-
tiť preteky, ktoré sa v  našom 
meste konali v  polovici júna. 
„Kežmarská trať v okolí parku je 
výnimočná, pretože je spestrená 
aj slovenskými „pavé“, teda dla-
žobnými kockami, práve v tých 
miestach bol situovaný štart aj 
cieľ súťaže jednotlivých kategó-
rií. Mnohí noví pretekári boli 
pozitívne prekvapení, v  akom 
krásnom prostredí sa trať nachá-
dza,“ dodáva predseda CK MŠK 
Kežmarok. Pretekárska trať však 
bola situovaná aj v  priestore 
mestského parku pod pamät-
níkom SNP (v  parku pri tanku), 
takže svojím rôznorodým povr-
chom preverila šikovnosť a  tré-
ningovú formu väčšiny cyklistov. 

Počas celého dňa boli účast-
níkom podujatia k dispozícii 
rôzne atrakcie v  parku pred 
hradom: Strider škôlka s  odrá-
žadlami, Demos prekážky na 
zlepšovanie jazdeckej techniky, 

nafukovacie skákacie atrakcie, 
maľovanie na tvár zamestnanca-
mi CVČ, detský kútik. Priamo na 
hradnom nádvorí sa uskutočňo-
vali folklórne vystúpenia a diva-
delné predstavenia. „Toto všetko 
vytvorilo výbornú atmosféru, 

pretože všetky atrakcie sme mali 
na jednom mieste a tzv. po ruke. 
Po pretekoch sa nikto neponá-
hľal priamo domov, ale ostal 
a užíval si všetko, čo im Kežma-
rok vedel ponúknuť,“ uzatvára 
Richard Krafčík.

Tohto roku sa do 6. kola pre-
tekov prihlásilo 524 detí, z toho 
štartovalo 467 a  do cieľa prišlo 
400 detí. Víťazmi boli všetci, ktorí 
súťažili, ale aj tí, ktorí sa spolu-
podieľali na zabezpečení akcie. 
Každý účastník dostal v  cieli 

účastnícky list (diplom), keďže 
kategória najmenších – Baby 
bola nesúťažná, tak cenu dostali 
všetci účastníci. V  kategóriách 
Mikro až Starší žiaci získali prví 
traja v  každej kategórii plaketu 
a  medailu Petra Sagana. Z  Kež-

marčanov sa jediná na stupienku 
víťazov umiestnila Ninka Raffa-
jová – v  kategórii Mili dievčatá 
si vybojovala 2. priečku, v  cel-
kovom bodovaní súťaže Detská 
Tour Petra Sagana je vo svojej 
kategórii na 3. mieste.

Richard Krafčík by sa týmto 
v mene všetkých organizátorov, 
ale aj v  tom svojom, rád poďa-
koval: Mestu Kežmarok za maxi-
málnu podporu, či už finančnú, 
ale aj všetkým organizačným 
zložkám mesta, pracovníkom 
hradu Kežmarok, múzeu na hra-
de Kežmarok, mestskej polícii, 
Mestskému Športovému klubu 
Kežmarok, Centru voľného času, 
folklórnemu súboru Maguráčik, 
Mestskému kultúrnemu stre-
disku, ZŠ Grundschule (Hradnej 
škole), členom a  rodičom Cyk-
listického klubu MŠK Kežma-
rok, dobrovoľníkom, sponzo-
rom a  podnikateľom, ktorí mali 
reštaurácie otvorené skôr, ako 
zvyčajne – obzvlášť Café Berg 
a  reštaurácii Vecchio Mercato. 
Taktiež ďakujú obyvateľom mes-
ta, že tolerovali obmedzenia, 
ktoré si táto akcia vyžadovala. 

 Mária Trajčíková

V Detskej Tour Petra Sagana pretekali mladí cyklisti

Jediná umiestnená Kežmarčanka – Ninka Raffajová.
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Bibliografia tiež obsahuje ním vytvorené 
audiovizuálne dramatické pásma a  pedago-
gické technológie pre motiváciu netradičného 
vyučovania prírodných vied cez ľudský profil 
našich slávnych rodákov. Zrealizoval ich so 
svojim kolektívom prostredníctvom školského 
divadielka Schola Humanitas. 

Osobitný celok je jeho duchovná časopi-
secká tvorba, televízne vysielania, kde s  ním 
boli prezentované rozhovory a priebehy uspo-
riadania kolektívnych aktivít jeho nadšencov. 
Je tu spomenuté organizovanie 28 tatranských 
večerov, účinkujúci a ich usporiadatelia k urči-
tým tatranským témam – Kežmarčania vo vzťa-
hu k Tatrám. 

Zhrnuté sú tiež dramatické pásma a  au-
diovizuálne prezentácie propagovania vý-

znamných osobností Spiša najmä pre školy, 
výstavnícke aktivity v  meste, ale aj v  Tatrách 
a okolitých dedinách.

Osobitný celok tvoria odhaľovania pamät-
ných tabúľ a  pamätníky v  Kežmarku a  okolí, 
ktoré inicioval, organizoval ich odhalenie spo-
lu so spolkami, organizáciami a  osobnosťami 
mesta a  podtatranského okolia. Na jeho akti-
vitách participovalo mnoho žiakov a súkrom-
ných osôb vo svojom voľnom čase.

Touto publikáciou chce vzdať hold všet-
kým, ktorí mu pomáhali, v  rôznych akciách 
účinkovali a zabezpečovali ich. Preto sú v pub-
likácii uvedené ich mená. 

Odborná pracovníčka Okresnej knižnice 
v Poprade Iveta Michalčíková s jeho výdatnou 
pomocou spracovala personálnu bibliografiu, 

ktorú aj oficiálne v knižnici predstaví. Prínosom 
publikácie je ucelený obraz o  kultúrno-osve-
tových a  náučných aktivitách Milana Chomu, 
možnosť nahliadnutia do jeho tvorby, motívov 
a  organizácií podujatí, ktoré oslovili mnoho 
ľudí pod Tatrami. Mnohí si zaspomínajú zaspo-
mínajú na príjemné a zmysluplné chvíle svojho 
života pri rozvíjaní kultúry v Kežmarku a blíz-
kych dedinách podtatranského regiónu.

 Alžbeta Dudášová

Personálna bibliografia Milana Chomu

V  ročníku 2017/2018 II. futbalovej ligy 
sa družstvo 1. MFK Kežmarok, kategórie 
U  13 umiestnilo na druhej priečke. V  po-
lovici súťaže po jesennej časti sme boli na 
mieste štvrtom. Po kvalitnej zimnej „prípra-
ve“, ktorú sme absolvovali v hale FOCUS +, 
sme jarnú časť odohrali vo výbornej forme, 
kde sme súperov prevýšili hlavne našou 
celozápasovou útočnou hrou po krídel-
ných priestoroch. Výkonnostný progres 
u  všetkých hráčov bol viditeľný v  každom 
zápase. Potešiteľný je aj väčší divácky záu-
jem o naše domáce stretnutia. Všetci hráči 
a hráčka si za reprezentáciu mesta Kežma-
rok zaslúžia obrovskú pochvalu. Trénin-
gová morálka a  odhodlanosť v  zápasoch 
sa premietla do výborného umiestnenia, 
keď zo 14. účastníkov pred nami skončilo 
iba družstvo FAM Poprad. Za nami skončili 
také kluby futbalových miest ako: Nová Ľu-
bovňa, Krompachy, Smižany, Levoča, Svit, 
Vysoké Tatry a ďalšie.

Kežmarok reprezentovali (poradie mien 
nie je zhodné s fotografiou): Patrik Klimek, 
Jakub Krempaský, René Dinda, Marcel Ma-
deja, Adrián Bretz, Šimon Hanečák, Anna-

mária Labudová, Matej Melikant, Filip Ha-
nečák, Oliver Birošik, Michal Pitoňák, Marko 
Makara, Gabriel Miškovič, Jakub Ilenčík, Na-
tan Rybár, Sebastián Duda, Oliver Heldák, 
Alex Kovalčík, Peter Irha, Samuel Müncner, 
Ján Zgraja, Richard Renner.

Za celú sezónu patrí veľká vďaka aj rodi-

čom a starým rodičom hráčov, mestu Kež-
marok, Základnej škole s materskou školou 
Nižná brána, CVČ Kežmarok, MŠK Kežma-
rok a  za vytvorenie domácich podmienok 
v zimnom období ďakujeme Mariánovi Pir-
halovi majiteľovi športovej haly FOCUS +.

 Ladislav Melikant, tréner (UEFA B)

Bilancovanie po futbalovej sezóne 2017/2018 – kategória U 13

Mladí futbaloví reprezentanti Kežmarku.

V  týchto dňoch vyšla vlastným nákladom Milana Chomu 
a  vydavateľa Jaroslava Šlebodu personálna bibliografia 
k jeho okrúhlemu výročiu. Sú v nej názory a spomienky jeho 
najbližších priateľov, životopis v dátumoch, knižná a článko-
vá bibliografia, ktoré boli vydané tlačou v knihách, časopi-
soch a iných médiách.
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Dňa 11. júna uply-
nulo 15 rokov, čo nás 
navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec, dedko 
a  svokor Rudolf Sis-
ka. Venujte mu spolu 
s  nami tichú spomien-

ku.
S láskou spomína manželka Anna, synovia, 

nevesty a vnúčatá.

Dňa 29. mája sme 
si pripomenuli 10 ro-
kov od úmrtia nášho 
drahého otca, svokra, 
deda, pradeda Jozefa 
Jankuru.

Dňa 15. júla si pripo-
menieme 1 rok, od kedy 
nás opustila naša drahá 
mamička, svokra, ba-
bička, prababička Eva 
Jankurová. 

Čas plynie, bolesť 
stále trápi, vás nám už nikto nenavráti.

S láskou spomína smútiaca rodina.

5. júla si so zármutkom v srdci pripomenie-
me výročie úmrtia Ing. Dominika Dluhého, 
ktorý tragicky zahynul vo veku 38 rokov. 

Odišiel si náhle bez 
rozlúčky sám, je to 30 
rokov, stále chýbaš 
nám! 

Manželka s  deťmi 
a sestry s rodinami.

Dňa 24. mája nás vo 
veku 59 rokov navždy 
opustil v  ďalekom New 
Yorku náš milovaný brat, 
otec, strýko Emil Malich.

S  láskou spomína ro-
dina a známi. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 11. júla uplynie 
10 rokov odkedy nás na-
vždy opustil Ing. Jozef 
Babjak.

S láskou si ho pripo-
mínajú mama, sestra 
Gabriela a celá rodina. 
Ak ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

inzercia, spomienky

Spomienky

Sledujte nás na Facebooku
Na facebookovej stránke Mesto Kežmarok – oficiálna stránka môže-

te nájsť aktuálne správy o projektových zámeroch mesta, fotografie a vi-
deá z významných kultúrnych a spoločenských udalostí v našom meste. 

Tento mesiac malo medzi návštevníkmi našej stránky najväčší ohlas 
video lampiónového sprievodu mestom, ktoré bolo v podvečer oficiál-
neho začiatku Festivalu študentského remesla.
Jaroslav G.: Super akcia, dúfam , že už aj najväčší plačkovia prestanú pla-
kať , že sa v Kežmarku nič nerobí.
Ivana B.: Paráda ste super SSŠ Biela voda aj všetci, čo sa zapojili
Peter B.: Zlatý domov...
Matúš P.: Škoda, že pracujem.
Lucia B.: No toto?... Paráda
Peter B.: Konečne to aj doma žije.

Riadková inzercia
•  Odstúpim hrobové miesto na starom cintoríne. Bližšie informá-

cie na tel. čísle: 0905 171 596.
•  Ponúkame nátery striech, opravy komínov a  nátery vo výš-

kach. Tel. číslo: 0902 148 057, 0915 515 031.
•  Prijmem šoféra do Expres Taxi Kežmarok. Tel. číslo 0905 

171 830.
•  Predám garáž na Severe pod kameňolomom. Cena 6 000 € 

plus dohodou. Tel. číslo: 0905 171 830.

•  Okresný súd Kežmarok vyhlasuje výberové konanie na ob-
sadenie miesta v dočasnej štátnej službe na pozíciu hlavný 
referent – asistent senátu.

 Podrobnosti na:
   www.justice.gov.sk
 v časti Hľadám prácu v rezorte.

•  Mestská knižnica oznamuje svojim používateľom,
 že od 2. júla do 31. augusta budú otváracie hodiny
 pozmenené na letný režim: knižnica bude otvorená len
 PONDELOK a ŠTVRTOK v čase od 8.00 – 18.00 h.

www.superstrava.sk
info@superstrava.sk
Po - Pi : 9:00 - 17:00
Gen. štefánika  27

Kežmarok
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 Fotografia: Peter Cintula – Hectorate photodesign.
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V  prvom polčase Kežmarčania 
nepremenili viaceré šance. V  pre-
hustenej súperovej obrane, ktorú 
dirigoval skúsený Vitko, si lopta do 
siete cestu nenašla. Najväčšiu príle-
žitosť mal Andrej Džadoň, keď jeho 
strela tesne minula bránu hostí. 

Po zmene strán priniesol oži-
venie na pravej strane striedajúci 
Adam Hudáček. Od 50. minúty 
Kežmarčania zatlačili súpera, ktorý 
začal mať problémy s  centrova-
nými loptami. Kežmarčania si vy-
bojovali viacero priamych kopov, 
ktoré gól nepriniesli. V  68. minúte 
hostia nedokázali zareagovať na 
center z pravej stany. Najvyššie vy-
skočil Jaromír Kovalčík a  peknou 
hlavičkou otvoril skóre. Do konca 

stretnutia sa súper už iba bránil. 
Hrajúci tréner Kežmarku Milan On-
druš netajil sklamanie z  faktu, že 
sa Kežmarčanom nepodarilo pri-
dať ďalší gól do siete súpera: „Pre 
mňa to bol špecifický zápas, keďže 
som v  Štrbe pôsobil. Chcel som, 
aby sme vyhrali vyšším rozdielom. 
S troma bodmi som spokojný. Mu-
sím pochváliť súpera za predvede-
nú bojovnosť.“

Hrajúci tréner prezradil, že Kež-
marčania mali pred sezónou vyš-
šie ambície: „Chceli sme potrápiť 
aj lídrov súťaže Hranovnicu a Veľkú 
Lomnicu. Dúfam, že sa nám podarí 
zvíťaziť aj v  Ľubici a  skončíme na 
konečnom treťom mieste.“

 Pavol Ištok

Medzi najúspešnejších sa doká-
zali zaradiť až siedmi športovci vo 
veku do osemnásť rokov (Janka Za-
cherová – jazdectvo, Nina Božoňová 
– karate, Marek Šoltés – ľahká atleti-
ka, Jakub Ferenčák – šach, Daniel To-
karčík – futbal, Martin Uličný – lyžo-
vanie a  Maxim Pirhala – cyklistika). 
Naši najmladší športovci dosahujú 
výrazné úspechy na úrovni maj-
strovstiev Slovenska a  tiež sloven-

ských bodovacích súťaží v  jednotli-
vých športových disciplínach. Nina 
Božoňová je úradujúcou Majsterkou 
Slovenska v karate v kategórii agility 
dievčatá.

Vyhodnotenie najlepšieho špor-
tovca bolo spojené s  oslavou 10. 
výročia založenia Mestského špor-
tového klubu. Najúspešnejším čle-
nom MŠK za vzornú reprezentáciu 
mesta poďakovali primátor mesta 

Ján Ferenčák, prezident MŠK Ľu-
boslav Kovalský a  predseda Výkon-
ného výboru MŠK Dušan Tokarčík.

Kežmarskí hokejbalisti, finalisti 
extraligy 2016/2017, získali ocene-
nie určené pre najlepší kolektív MŠK 
(MŠK Vippokerpro Kežmarok – ho-
kejbal). 

Vedenie MŠK ocenilo aj prínos 
bývalých aktívnych športovcov pre 
kežmarský šport. Ocenenie Zaslúžilý 
športovec získali: Danka Ferulíková, 
Daniela Debreová, Dušan Goceliak, 

Michal Šterbák, Jaroslav Božoň – in 
memoriam, Eduard Hagara, Milan 
Špak a Jaroslav Novák.

Pri príležitosti 10. výročia MŠK 
boli ocenení traja bývalí športovci 
a stále aktívni funkcionári: Milan Laj-
da, Miloš Uličný a Jozef Forberger. 

Absolútnym víťazom v kategórii 
najlepší športovec MŠK za rok 2017 
sa stal majster sveta v  hokejbale 
a  dlhoročná opora hokejbalového 
tímu MŠK Vippokerpro Kežmarok, 
Boris Oravec. Pavol Ištok

Dominovali najmladšie
športové talenty

Kežmarskí športovci boli za svoj výkon aj patrične ocenení.

Preťažená obrana Štrby už nedokázala reagovať na hlavičku nášho hráča.

Oceneným kežmarským športovcom odovzdávali ceny legen-
dy slovenského športu - lyžiarka Janka Gantnerová, futbalový 
internacionál Martin Jakubko a  biatlonový olympionik Pavol 
Hurajt. Prioritou MŠK Kežmarok je práca s mládežou. Počas roka 
2017 sa v našom meste darilo viacerým mladým talentom, ktorí 
za svoje výborné výsledky získali ocenenie najlepší športovec.

Futbalisti si upevnili tretiu
pozíciu v tabuľke
V  nedeľu 10. júna odohrali kežmarskí futbalisti majstrov-

ský zápas proti ŠK Štrba. Výlučne na obranu zameraný súper 
zo Štrby odolával do 68. minúty. 

Koncom mája sa v Košiciach konali Majstrovstvá Slovenskej repub-
liky v kategórii detí a žiakov 2018 v karate. Z Kežmarku tam vycestova-
lo 13 pretekárov. Zúčastnilo sa ich 54 klubov a 536 pretekárov z celé-
ho Slovenska. Naši zverenci sa nestratili a doniesli domov štyri cenné 
kovy. Titul majstra Slovenska si vybojovala Nina Božoňová v kategórii 
agility dievčatá 6 - ročné, kde porazila súperky veľmi koncentrovaným 
výkonom. Ďalej získala tretie miesto v kumite dievčatá 6 - 7 rokov – 
družstvá. Tretie miesto získala aj Soňa Šatalová v  kategórii dievčatá 
6 - 7 rokov do 28 kg. Nina Ďuricová si v kategórii dievčatá 8 - 9 rokov do 
32 kg vybojovala bronz. Všetkým medailistom srdečne blahoželáme 
a prajeme veľa ďalších úspechov.

 Tréner Jaroslav Božoň

Mladí karatisti
na Majstrovstvách Slovenska

Na Majstrovstvách SR bodovali aj naše dievčatá.
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V  bodovacej súťaži sa z  našich reprezen-
tantov umiestnil pár Samuel Žabka – Lara 
Laufová v ŠT tancoch na 6. mieste, v kategórii 
LAT získali 4. miesto. V pohárovej súťaži o Po-
hár primátora mesta Kežmarok obsadili v ŠT 
4. miesto a v LAT sa umiestnili na 2. mieste.

V Hobby súťaži druhého júna na Majstrov-
stvách Východoslovenského kraja v Košiciach 
si v silnej konkurencii v sólo súťaži dievčat do 
11 rokov vytancovala v kategóriách ŠT i LAT 
1. miesto Laura Lešková. V párovej súťaži do 
11 rokov obsadili finálové 7. miesto Marek 
Peregrin a Laura Lešková.

Tretieho júna sa tanečný pár Samuel Žab-
ka – Lara Laufová zúčastnil bodovacej súťaže 
Žilina Dance Cup 2018 a  v  kategórii JUN. II. 
D v ŠT obsadil semifinálové 13. miesto, v ka-
tegórii LAT II. C to bolo výsledné 6. miesto.

Nasledovný deň po Ľanovom kvietku sme 
pokračovali Hobby súťažou Deň detí. Aj v tej-

to súťaži sa zúčastnili tanečné páry i dievčatá 
z celého Slovenska. Hobby súťaž otvorili opäť 
Childrenky, deti s  choreografiou Mazurka, 
a  chachou Bim bari bum. Na Hobby súťaži 
Deň detí nás reprezentovali: v  kategórii ta-
nečných párov do 7 rokov obsadili: Martin 
Kocvár – Sofia Chudá 3. miesto, 7. miesto 
patrilo Xavierovi Petrovi Homolovi a Dorotke 
Slobodníkovej, 9. miesto získali Filip Choda-
nič a Sofia Tomalová. V kategórii dievčatá do 
7 rokov 4. miesto získala Sofia Chudá a z diev-
čat do 9 rokov 2. miesto patrilo Nele Jurkovej.

Z tanečných párov do 9 rokov sa umiest-
nili na 4. mieste Martin Kocvar – Sofia Chudá, 
na 6. mieste boli Peter Kromka – Nela Jurková 
a na 7. mieste Vincent Hreus – Dorotka Slo-
bodníková.

Medzi tanečnými pármi do 11 rokov boli 
z  našich reprezentantov najlepší: Marko Pe-
regrin – Laura Lešková obsadili 8. miesto 

a  Peter Kromka – Nela Jurková boli na 9. 
mieste. 

Všetky finálové tanečné páry i  dievčatá 
boli ocenené krásnou cenou tanečného páru 
a  diplomom. Všetkým našim členom klubu 
srdečne blahoželáme a  prajeme im radosť, 
vytrvalosť a úspechy na súťažiach.

 Gertrúda Scholtzová a Vaši tréneri

Víťazný tanečný pár.

Súťaž i oslava 55. výročia TŠC Tempo
 MŠK Kežmarok sa vydarila

Koncom mája sme otvorili 31. ročník Ľanového kvietka Open 
2018 dievčatami z klubu Childreniek, ktoré oslávili 25. výro-
čie založenia. Potom sa nám predstavil Detský klub s chore-
ografiou Mazurka. Súťaže Ľanový kvietok sa zúčastnili páry 
z Poľska, Maďarska a z celého Slovenska.

Pri príležitosti Dni športu mesta Kežmarok 
2018 sa 15. júna uskutočnil stolnotenisový 
turnaj v  telocvični na ZŠ s  MŠ Nižná brána 
v  Kežmarku. Turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov. 
Hralo sa v troch kategóriách: muži registrova-
ní, neregistrovaní a žiaci. Zahájenie podujatia 
uskutočnil riaditeľ turnaja Imrich Gašpar, ktorý 
sa prihovoril a privítal všetkých zúčastnených 
súťažiacich. Poprial im dostatok športového 
šťastia a čo najlepšie výsledky. Kategóriu regis-
trovaných ovládol favorit turnaja Matej Hara-
bin, druhé miesto obsadil Róbert Lenárt, a na 
treťom mieste skončil Marián Kalafut. U nere-
gistrovaných sa z víťazstva tešil Vladimír Lukáč, 
druhú priečku obsadil Marián Bešenej a na tre-
ťom mieste skončila Jana Hiščárová. Kategóriu 
žiakov vyhral Karol Koša, druhý skončil Kristián 
Vojtičko a  tretí skončil Vladimír Prusák. Poďa-
kovanie patrí všetkým súťažiacim za ich účasť 
a  podané výkony, taktiež aj mestu Kežmarok 
a všetkým ostatným, ktorí sa zúčastnili na prí-
prave, realizácii a úspešnom priebehu turnaja.

 Jaroslav Novotný

Dni športu oslavovali aj stolnotenisovým turnajom

Traja najlepší hráči v kategórii registrovaných.
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Projekt Štvrtá etapa bu-
dovania bezpečnostného 
kamerového systému v  mes-
te Kežmarok bol schválený 
koncom roka 2017, pričom 
k  jeho realizácii mesto pristú-
pilo v prvej polovici roka 2018. 
Do existujúceho kamerového 
systému mesta prevádzkova-
ného Mestskou políciou boli 
pridané kamery pre monito-
rovanie ďalších lokalít mesta 
a  ovládacie centrum pre spra-
covanie záznamu. Nové kame-
ry boli umiestnené na budove 
Mestskej knižnice, pri čerpacej 

stanici Slovnaft, na Červenom 
kostole a na poliklinike.

Cieľom projektu v  oblasti 
prevencie kriminality je pred-
chádzať, potláčať a  zamedzo-
vať vzniku resp. prehlbovaniu 
rastu kriminálnej činnosti pro-
stredníctvom kamerového sys-
tému a  okamžitým zásahom 
mestskej polície.

Projekt bol finančne pod-
porený Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky vo výške 
10 000,- €. 

 
 Silvia Krolaková

Štvrtá etapa budovania 
bezpečnostného
kamerového systému

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

V  nedeľu 24. júna 
sa na Kežmarskom 
hrade spustil pre-
daj 0 eur souvenir 
bankovky, ktorý sa 
stretol s  ohromným 
ohlasom a  záuj-
mom verejnosti. 
Naše múzeum bolo 
dokonca prvou in-
štitúciou v Prešov-
skom kraji, ktorá 
má takýto unikátny 
suvenír. Počet kusov 
bol obmedzený – na 
osobu sa dali kúpiť 
iba tri kusy, s  mož-
nosťou zakúpenia 

štvrtej bankovky spolu so vstupenkou do hradu – aj túto možnosť využi-
lo niekoľko desiatok ľudí. Prvý náklad bankovky (5 000 kusov) sa v prvý 
deň vypredal, no je ešte možnosť si túto zberateľskú bankovku zakúpiť 
– dá sa to však len osobne na kežmarskom hrade.
 -mia-

Radoslavom Michalcom z  Ochranného obvodu Štátnych lesov 
TANAP-u Oravice. Druhé miesto obsadili siedmaci z Trstenej a tre-
tie šiestaci z Veľkej Lomnice.
 Spracované z tlačovej správy Štátnych lesov TANAP-u.

	Pes už nie je vec. Poslanci Národnej rady v máji schválili 
dlho diskutovanú novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, kto-
rú ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná predstavila 
ešte minulý rok v  júni. Novela veterinárneho zákona teda zmení 
definíciu zvieraťa v  Občianskom zákonníku. Zákon bude účinný 
od 1. septembra tohto roku. Majiteľov psov čakajú nové povin-
nosti, levy a  tigre v  cirkusoch by mali zakázať. Výrazne sa posil-
nia kompetencie a právomoci veterinárnych inšpektorov tým, že 
v prípade podozrenia z týrania bude mať inšpektor právo vstúpiť 
na pozemok aj bez prítomnosti polície. Chovatelia a majitelia psov 
budú mať zákonnú povinnosť čipovania, a to najneskôr do 12 týž-
dňov od narodenia psa – pokuta za nezačipovanie by mala byť do 
výšky 50 €. Ochranári vítajú, že napr. budú vedieť vrátiť stratených 
psíkov späť majiteľom (ktorí inak doteraz končili v útulkoch).

	Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s umeleckou sku-
pinou BIG Names organizuje v  dňoch 24. a  25. augusta druhý 
ročník medzinárodného festivalu živých sôch. Počas dvoch dní 
budú môcť návštevníci metropoly Spiša vidieť desiatky slávnych 
osobností: Leonarda da Vinciho, Coco Chanel, Henryho Forda, či 
Agathu Christie. 

	V Bardejovských kúpeľoch sa bude konať najprestížnej-
šie hudobné podujatie s názvom Medzinárodné hudobné leto. 64. 
ročník tohto podujatia začne 2. júla a trvať bude až do 1. septem-
bra 2018. Jeho súčasťou je aj cyklus desiatich koncertov vážnej 
hudby.

	Benefičný koncert Operné gala v Kežmarku pod záštitou 
opernej divy Edity Gruberovej na vás čaká už v auguste. Exkluzív-
ny interiér Dreveného evanjelického artikulárneho kostola v Kež-
marku opäť v lete rozozvučia príbehy o láske a zrade. Medzi účin-
kujúcimi sa nám predstavia barytonista Richard Šveda, speváčka 
mezzospránu Zuzana Šveda a  sopranistka Slávka Zámečníková. 
Umelci vystúpia s  klavírnym sprievodom korepetítorky Opery 
Štátneho divadla v Košiciach a dramaturgičky Opera Slovakia Jú-
lie Grejtákovej. Predpredaj vstupeniek v sieti www.predpredaj.sk, 
v predajni Colour Music na Hlavnej ulici v Kežmarku a na farskom 
úrade ECAV v Kežmarku. Priamy predaj bude možný hodinu pred 
koncertom priamo v kostole. Výťažok z koncertu venuje tento rok 
producent Opera Slovakia, o.z. v spolupráci s Nadáciou TA3 a jej 
správcom Petrom Káčerom na kúpeľnú liečbu pre ťažko zdravotne 
postihnutú Vierku (22 ročná) z Tvarožnej pri Kežmarku, ktorá sa od 
detstva pasuje s infantilnou spinálnou atrofiou I. typu. 
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ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

VÝSTAVA

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 8
4. 7.  -  7. 7. 
streda - sobota

V interiéri celého Kežmarského hradu

KRVAVÉ DEJINY XVI. - POSLEDNÁ LÁSKA
Predstavenie voľne inšpirované podľa príbehu Beáty Laskej

6. 7.  - 8. 7. 
piatok - nedeľa

Mesto Kežmarok

EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO
28. ročník medzinárodného festivalu ľudových remesiel a kultúry venovaný cechu krajčírov a farbiarov.
Pod záštitou osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN v Iraku Jána Kubiša

6. 7.
piatok 17:00 hod

Drevený artikulárny kostol

KRÁĽOVSKÉ SLÁČIKY A KATARÍNA KNECHTOVÁ
Galakoncert Kráľovských sláčikov a speváckej hviezdy Kataríny Knechtovej

7. 7.  -  8. 7. 
sobota - nedeľa

V interiéri celého Kežmarského hradu

ROZPRÁVKA MODRÝ VTÁK
Adaptácia slávnej divadelnej hry belgického básnika a dramatika Maurica Maeterlincka

9. 7.
pondelok 15:30 hod

Malé javisko pri radnici

POPOLUDNIE S DFS GORALIK
11. 7.
streda 15:30 hod

Malé javisko pri radnici

HUDOBNÉ POPOLUDNIE SO ZUŠ PETRŽALSKÁ
Hľadá sa poklad grófa Imricha Tököliho s lampiónovým sprievodom v maskách

15. 7.
nedeľa 10:00 hod

Okolie Kežmarského hradu

CYKLISTCKÉ PRETEKY „O POHÁR PRIMÁTORA MESTA KEŽMAROK“
16. 7.  -  20. 7. 
pondelok - piatok

16.7. o 20:30
7.7. o 20:30
18.7. o 16:00
19.7. o 20:30
20.7. o 20:30

Nádvorie Kežmarského hradu

LETNÝ DIVADELNÝ FESTIVAL
Don Quichot a Sancho Panza – Divadlo Commedia Poprad
Bežný deň v nemocnici XY - Divadelný súbor Daxner z Tisovca
Ali Baba – Divadlo Babadlo Prešov
Cicho, bo skajpujem s dzivku! – Divadlo Kľud Kladzany
Šest žen Jindřicha VIII. – Komorné hudobné divadlo Ostrav

19. 7.
štvrtok 15:30 hod

Malé javisko pri radnici

POPOLUDNIE S FILMOVOU HUDBOU
24. 7.
štvrtok 15:30 hod

Malé javisko pri radnici

POPOLUDNIE S FS MAGURÁK
26. 7.
štvrtok 15:30 hod

Malé javisko pri radnici

HUDOBNÉ POPOLUDNIE SO ZUŠ A. CÍGERA
28. 7.  -  31. 7. 
sobota - utorok

28.7. o 21:00
29.7. o 21:00
30.7. o 21:00
31.7. o 21:00

Hlavné námestie v Kežmarku

LETNÝ BAŽANT
KINEMATOGRAF
Premietanie slovenských a českých filmov
pod holým nebom – 16. ročník

Prezident Blaník
Po strništi bos
Otcova volga
Čiara

1.7. – 27.7. Výstavná sieň múzea na Ul. MUDr. Alexandra č. 11

VÝSTAVA „V DVOCH SVETOCH
– NEMECKÉ MENŠINY“

4.7. – 10.8. Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

Z DIELNÍ FARBIAROV A KRAJČÍROV
Výstava venovaná cechu krajčírov a farbiarov.
Otvorená v pracovné dni od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h

JÚL


