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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta V roku 2019 oslávime 750. výročie...

inzercia

Názov dílerstva
Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
email • www.xy.sk

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Šikovný ťah.

Úplne nová Kia Ceed - európske auto zo Slovenska. 

Predstavujeme úplne novú generáciu obľúbeného modelu Kia Ceed, ktorá je navrhnutá,
aby splnila najnáročnejšie očakávania a potreby európskeho zákazníka. Dokonalý športovo-
dynamický vzhľad a úplne nové motorizácie spĺňajúce emisnú normu 6D vám zaručia 
nepretržitý, dynamický zážitok. Nová Kia Ceed ponúka špičkové ergonomické riešenia, 
komfort, pohodlie a bezpečnosť pre vodiča ako aj pre celú posádku. To všetko pri zachovaní 
absolútnej kvality a spoľahlivosti. Príďte sa presvedčiť a otestovať Novú Kia Ceed 
u vášho predajcu Kia.

2: 99 -145 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

NOVÁ KIA

www.kia.sk

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

INVESTÍCIA
DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu
Európskej únie v rámci Operačného programu 

Kvalita životného prostredia

Regenerácia centra obce Tvarožná –II. etapa,
SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho

potoka – časť Centrum II

Špecifický cieľ:
Zníženie rizika povodní a negatívnych

dôsledkov zmeny klímy 

Celkové náklady projektu: 152 159,44 EUR

Začiatok realizácie: jún 2018
Koniec realizácie: august 2018

PF18001

PF18002
PF18008

PF18003
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Prečo ísť na vandrovku?

Od dovolenky oča-
kávame, že sa dostavia 
tri veci: pokoj, roman-
tika a  zážitky. Neraz 
sa dostaví len prievan 
v  peňaženke. Dostaví 
sa dojem, hoc nie taký, 
aký bol očakávaný. Pre-

čo je to tak? Jednu z odpovedí ponúka po-
hľad do nie tak dávnej histórie.

Niekedy sa chodievalo na vandrovku 
s  cieľom získať odborné a  životné skúse-
nosti, stať sa po návrate domov majstrom. 
Tovariš sa vybral na stovky kilometrov 
dlhú púť, neraz bez peňazí. Práve preto 
sa z miesta na miesto presúval pomaličky. 
Mal teda dostatok času vnímať nové pro-
stredie, prijímať všetko z  okolia a  predo-
všetkým priestor, učiť sa novému. 

Náš terajší život sa značne zmenil. Všet-
ko sa zrýchlilo, potrebné informácie si vie-
me dohľadať z pohodlia domova. S  inter-
netom sa stávame veľmi rýchlo majstrami 
v  akomkoľvek obore. S  modernou dobou 
a jej vymoženosťami vymizla potreba ces-
tovať za poznaním a usporený čas tak ne-
raz využívame viac na oddych.

Dnes sme jednoducho zamenili van-
drovku za dovolenku. Obrovské vzdiale-
nosti prekonáme lietadlom, či autom za 
pár hodín. Zastaví nás až pláž a pohodlné 
ničnerobenie. Samozrejme, nie je na tom 
nič zlé. Avšak, čo by ste povedali na dovo-
lenku v štýle novodobej vandrovky? Čo tak 
cestovať k moru autom 3-4 dni a na zastáv-
kach nasávať nepoznané? A spiatočnú ces-
tu naplánovať trasou mimo diaľnice? Zdá 
sa vám to bláznivé? Skúsme teda myšlien-
ku novodobej vandrovky trochu rozvinúť... 

Kilometre bočných ciest cez dedinky 
vás neoberú o  viac času, než neskutočné 
zápchy na hlavnom ťahu a  rozhodne po-
núkajú pokoj. Faktom je, že nepoznané zá-
kutia istotne ukrývajú viac romantiky, než 
viacprúdová cesta. A zážitky? Len to skúste 
a sami uvidíte... 

Návrat domov by v takom prípade mohol 
byť majstrovský, a  to nielen po vandrovke 
z Chorvátska. 

 Jaroslav Šleboda – JADRO

Kežmarská radnica získala na výstav-
bu dotáciu od Ministerstva dopravy a  vý-
stavby Slovenskej republiky vo výške 
376 934,56 eur a úver v sume 565 390 eur 
je zo Štátneho fondu rozvoja bývania s vý-
hodným nulovým úrokom. „Kežmarok fi-
nancuje technickú infraštruktúru vo výške 
približne 50-tisíc eur. Pôjde o komunikácie, 
chodníky, príjazdovú cestu a  tiež parkovis-
ká,“ uviedla Eva Kelbelová, vedúca oddele-
nia územného plánu, životného prostredia 
a stavebného poriadku.

V  ponuke budú byty pre rodiny s  dvo-
mi alebo tromi izbami. Dva byty z  celkovo 
osemnástich sú určené pre imobilných ob-
čanov, trojizbových bytov postavia dvanásť 
a bytovka bude mať štyri dvojizbové bytové 
jednotky. Dodávateľom stavby je kežmarská 
spoločnosť Rondo, s.r.o. Firma sa zameriava 

na výstavbu občianskych obytných stavieb, 
zatepľovanie a ďalšie stavebné práce. S vý-
stavbou sa má začať začiatkom augusta 
a bytovka bude dokončená budúci rok.

Podmienky nájmu bytov vo vlastníc-
tve mesta Kežmarok upravuje Všeobecné 
záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2013 a VZN 
č. 6/2016, ktorým sa mení VZN č. 1/2013. 
Jednou z  nich pre zaradenie žiadateľa do 
zoznamu je dovŕšenie veku 18-tich rokov 
a  potvrdenie, že nie je vlastníkom ani väč-
šinovým spoluvlastníkom bytu alebo ro-
dinného domu a  podobne. Podrobnejšie 
kritériá upravujú spomínané Všeobecne zá-
väzné nariadenia. Medzi žiadateľmi sú vítaní 
aj „cezpoľní“. Niekdajšiu podmienku trvalé-
ho pobytu v  meste Kežmarok pred poda-
ním žiadosti mesto zrušilo ešte v roku 2016.

 Zuzana Šlosárová

Nové byty pre mladých

Mesto plánuje výstavbu 18-bytového domu na ulici Weilburská 
2 a 4. Celková cena stavby je vo výške takmer 1 milióna eur. Sta-
vať sa budú nájomné štartovacie byty určené pre mladé rodiny.

Cyklistický chodník bude prechádzať 
katastrálnym územím Kežmarku. Projekt 
si vyžaduje preložku vodovodu a preložku 
verejného osvetlenia. Trasa je navrhnutá 
ako obojsmerná a pruh bude mať šírku 1,5 
metra. Začiatok bude napojený na už vy-
budovaný cyklochodník pri čističke odpa-
dových vôd. Povedie cez sídlisko Sever po 
miestnej komunikácii Pod lesom, a  ďalej 
cez nový most k parku pri hrade. Chodník 
pre cyklistov a peších prepojí Hradskú ces-
tu a ulice Novú, Hradné námestie a Hlavné 
námestie. Prepojom medzi ulicami Hlavné 
námestie a Priekopa sa dostávame na no-
vovybudovaný a rozšírený spoločný chod-
ník pre cyklistov a peších. Trasa pokračuje 
cez ulicu Trhovište popri futbalovom šta-
dióne a  vchádza do areálu futbalového 
štadióna. Pokračuje na ľavostrannú hrádzu 
potoka Ľubica a  ďalej po vzdušnej päte 
hrádze. Povedie cez ulicu Petržalskú, Karola 

Kuzmányho, Ivana Stodolu a napája sa na 
existujúci cyklochodník smerom do obce 
Vrbov. Celková dĺžka cyklotrasy je 4,25 km.

Celkový náklad predstavuje sumu 
646 943,29 eur. Projekt je podporený su-
mou 611 166,40 eur z  programu Interreg 
V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
z  EFRR a  štátneho rozpočtu, pričom spo-
lufinancovanie zo strany mesta je vo výš-
ke 32 166,66 eur. Vedúcim partnerom je 
Európske zoskupenie územnej spolupráce 
Tatry, ktorého partneri sú mesto Kežmarok, 
mesto Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmi-
na Nowy Targ, Gmina Lapsze Nizne, a tiež 
mestá Spišská Belá, Stará Ľubovňa, Liptov-
ský Mikuláš, Trstená.

 Zuzana Šlosárová

V Kežmarku pribudnú ďalšie kilometre 
cyklochodníka

Koncom júla podpísala radnica zmluvu na budovanie druhej etapy Historicko 
– kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier s úspešným uchádzačom vo verejnom ob-
starávaní firmou Merate, s.r.o. Na výstavbu mesto získalo podporu z eurofondov. 
Cieľom projektu je priblížiť historicky a  prírodne cenné územie cykloturistom. 
Cyklochodník povedie prieťahom mesta Kežmarok.
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	 Výzva na predkladanie žiadostí o projekty v zmysle schvá-
leného rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2018.

V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2018 boli vyčlenené finančné pro-
striedky vo výške 15 000 eur na občianske aktivity vo vzťahu k verej-
ným priestranstvám a verejnému majetku. 

Oblasť: Občania skrášľujú svoje mesto.

Termín na predkladanie žiadostí: do 20. 08. 2018 do 14:00.

Forma a miesto: Žiadosti sa predkladajú písomne na tlačive – návrhu, 
v podateľni Mestského úradu Kežmarok alebo elektronicky na adrese 
prednosta@kezmarok.sk. 

Všetky dodatočné potrebné informácie i  tlačivá získate na webovej 
stránke mesta v sekcii Aktuality. 

	 Mesto Spišská Belá spolu s ďalšími ôsmimi partnermi boli 
úspešní s cezhraničným slovensko – poľským projektom Historicko – 
kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa. Vďaka tomuto pro-
jektu sa cyklisti dostanú zo Ždiaru až po Poprad po samostatnej cyk-
lotrase. Projektoví partneri budú v rokoch 2019 – 2020 realizovať 26 
km cyklistických chodníkov spájajúcich existujúce chodníky s unikát-
nymi prírodnými a kultúrnymi hodnotami pohraničia. Na území mesta 
Spišská Belá sa vybudujú dva nové úseky, ktoré definitívne prepoja 
Spišskú Belú s Kežmarkom.

	 Od septembra tohto roku by mala byť v  prevádzke auto-
busová linka Nový Targ – Lysá Poľana – Poprad. Zástupcovia z Poľska 
a z Prešovského samosprávneho kraja rokovali aj o otvorení priamej 
autobusovej linky Krakov – Poprad a otvorení železničného spojenia 
Poprad – Krynica – Krakov. Obe linky by mali byť v prevádzke od leta 
budúceho roku. 

	 Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia 
(ETIAS) umožní dôslednú kontrolu cestujúcich z tretích krajín, ktoré 
majú s EÚ bezvízový styk, ešte pred ich príchodom na územie Únie. 
Osobám, ktoré by mohli predstavovať bezpečnostné či epidemio-
logické riziko, prípadne u ktorých hrozí nelegálna imigrácia, bude 
vstup zamietnutý. Občania vyše šesťdesiatich krajín a území, ktorí sú 
oslobodení od povinnosti žiadať pri krátkodobých pobytoch na úze-
mí EÚ víza, budú na základe nových pravidiel musieť pred vycestova-
ním vyplniť elektronický formulár. Medzi povinne poskytované údaje 
bude patriť meno, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, číslo 
cestovného dokladu – vrátane jeho doby platnosti a krajiny vydania, 
adresa trvalého pobytu, kontaktné informácie a členský štát, cez ktorý 
plánujú vstúpiť na územie EÚ. 

	 Mesto Stará Ľubovňa už roky bojuje s neúnosným doprav-
ným zaťažením jej historického centra, denne ním prejde takmer 
6  500 vozidiel. Tento problém by mala definitívne vyriešiť výstavba 
juhovýchodného obchvatu mesta. Nová komunikácia v dĺžke 919,12 
m bude spájať dve cesty III. triedy. Miestni poslanci sa touto otázkou 
zaoberali neuveriteľných dvadsať rokov, k samotnej realizácii investí-
cie však z dôvodu vysokej finančnej náročnosti doteraz nedošlo. Nový 
obchvat mesta bude financovaný z vlastných zdrojov mesta, pričom 
Prešovský samosprávny kraj bude túto výstavbu spolufinancovať.

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Nadácia Križovatka darovala novorodeneckému oddeleniu Nemoc-
nice Dr. Vojtecha Alexandra, n. o., šesť monitorov dychu BabySense 
v hodnote 480 eur. Tieto monitory sú jediným výrobkom na svete regis-
trovaným ako zdravotnícka pomôcka a spĺňajú najnáročnejšie klinické 
skúšky zdravotníckych výrobkov. 

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom 
je pomáhať deťom ohrozeným syndrómom náhleho úmrtia dojčiat. S kež-
marským novorodeneckým oddelením spolupracuje už od roku 2011. Vtedy 
dostalo oddelenie dar v  tejto podobe prvýkrát. „Monitor dychu je určený 
pre bábätká od narodenia do pol roka, samozrejme pri nedonosených de-
tičkách sa môže používať dlhšie. Sme veľmi radi, že môžeme darovanými 
pomôckami zlepšiť starostlivosť o novonarodené deti. Chcem sa poďakovať 
za sponzorský dar Nadácii SPP a Hotelu Solisko,“ uviedla riaditeľka Nadácie 
Križovatka Táňa Tomasch. Darované zdravotnícke pomôcky sa budú využí-
vať priamo na novorodeneckom oddelení. „Tieto monitory dychu pomáhajú 
zdravotným sestrám, ktoré sa starajú o viacero bábätiek naraz. Akonáhle na-
stane situácia, že dieťa prestane dýchať, spustí sa senzor a u nás v nemocnici 
už vedia, čo majú robiť,“ povedal riaditeľ nemocnice Viktor Halíř. Kežmarská 
nemocnica je zapojená aj v projekte Mamička dýcham. V rámci neho je mož-
né si tieto pomôcky zapožičať aj domov, pričom poplatok je 36 eur na pol-
rok. „Tieto peniaze slúžia predovšetkým na nákup ďalších monitorov a  ich 
následné zapožičanie,“ dodala Táňa Tomasch. 

 Veronika Michalčíková

Nemocnica dostala
monitory dychu

V polovici júla sa konali Športové hry seniorov, ktorých sa zúčastnilo päť 
družstiev: AkSen Prešov, Klub dôchodcov Spišská Belá, Kresťanský klub 
seniorov Kežmarok, Domov dôchodcov Kežmarok a Klub dôchodcov Kež-
marok. Seniori si svoje sily zmerali v disciplínach jednotlivcov, a to v hode 
na kôš, kope na bránu, v kolkách, šípkach a v nedávno vybudovanom mi-
nigolfe. Disciplínou pre družstvá bol petang. Ľubomír Švarc prispel k po-
hode výborným gulášom a stretnutie v športovom areáli v Klube dôchod-
cov uzavreli seniori posedením pri harmonike a ozembuchu. 
 Mária Trajčíková



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 5

spravodajstvo

Ulica Trhovište
Od polovice júla prebieha na 

ulici Trhovište komplexná rekon-
štrukcia, ktorá je zameraná na ob-
novu celej konštrukcie vozovky, 
realizáciu dažďovej kanalizácie, ob-
novu chodníkov a úpravu verejného 
osvetlenia. Podtatranská vodárenská 
spoločnosť v  tejto časti realizuje aj 
výmenu vodovodu a  mesto vyzvalo 
obyvateľov ulice, aby prehodnotili 
stav svojich vodovodných, prípad-
ne kanalizačných prípojok a  v  čase 
rekonštrukcie vymenili staré vede-
nia. Po odstránení starého asfalto-
vého koberca skontrolujú plynári 
v akom stave je aj plynové potrubie. 
„Lehota výstavby je päť mesiacov, 
avšak dodávateľ prisľúbil termín 
skrátiť,“ povedala Eva Kelbelová, ve-
dúca oddelenia územného plánu, 
životného prostredia a  stavebného 
poriadku. V  čase rekonštrukcie bolo 
potrebné dopravne úplne uzavrieť 
komunikáciu. Uzávierka je Okresným 
dopravným inšpektorátom povolená 
do 16. októbra. Upozorňujeme vodi-
čov na zmenu organizácie dopravy 
a už vopred im ďakujeme za pocho-
penie a trpezlivosť. 

Rozkopávky ciest
Práce sa realizujú na ulici Krva-

vé pole, kde sa opravuje druhá časť 
prepojenia na Huncovskú ulicu. Re-
konštrukcia tejto cesty sa rozdelila 
na dve časti, aby sa predišlo doprav-
ným komplikáciám. Opravuje sa aj 
ulica Vyšný mlyn, oproti Domovu 
dôchodcov, kde sa budú robiť vedľa 
opravenej komunikácie aj dláždené 
parkovacie plochy. Na komuniká-
cii sa položí nový koberec a  nové 
obrubníky. Na tejto ulici sa robila 
aj výmena vodovodných rozvodov 
a  prípojok. „Každú obnovu komuni-
kácií máme dohodnutú aj so správ-
cami sietí – plynármi, elektrikármi, 
vodármi. Ak je potrebná výmena 
potrubia a  vedenia, majú to urobiť 
počas rekonštrukcie, aby sa potom 
nezasahovalo do nového asfaltové-
ho koberca,“ ozrejmila Eva Kelbelová. 
Robí sa prepoj ulíc Garbiarska – Mo-
žiarska. Takisto sa robí prepoj Kostol-
né námestie – Starý trh, kde bude 
položený nový asfaltový koberec 
a obrubníky. Plánuje sa urobiť spod-
ná časť ulice Baštová a tiež ulice Ko-
menského, Zochova a ulica Severná. 

Cyklochodníky
Mesto plánuje dobudovať dva 

cyklochodníky. Do konca augusta 
by mal byť dokončený cyklochod-
ník – prieťah mestom, ktorý pôjde 
od Severu prevažne v  okolí toku 
Ľubica a  napojí sa na cyklochodník 
do Vrbova. Druhá trasa pôjde okolo 
historického jadra, od Garbiarskej 
ulice, hore po ulici Dr. Alexandra 
a  napojená bude na už zrealizova-
ný úsek cyklo chodníka smerom na 
Huncovce. 

Autobusové zastávky
Autobusové zastávky pre medzi-

mestskú dopravu v Kežmarku dosta-
nú novú podobu. Vymenené budú 
zastávky na hlavnej trati – na ulici 
Huncovskej, pri nemocnici z  jednej 
i  druhej strany, pri Zlatom bažan-
te z  oboch strán, na Ľubickej ceste 
z oboch strán, pri Tatra ľane na jednej 
strane, lebo smerom do mesta je za-
stávka už vymenená. Nové zastávky 
budú aj Pri štadióne z  oboch strán 
a tiež pri Tatranskej mliekarni. Pôjde 
o  presklený typ zastávok s  ľahkou 
kovovou konštrukciou a  mesto ich 
plánuje aj osvetliť.

Ostatné stavebné
práce v meste
Ulica Martina Lányiho pre šla 

kompletnou rekonštrukciou. K  no-
vým chodníkom a  stĺpom verejné-
ho osvetlenia pribudne v  najbliž-
šej dobe aj nové detské ihrisko na 
mieste pôvodného ihriska za cinto-
rínskym múrom. Detské ihrisko na 
Záhradnej ulici doplnia dva nové 
prvky. 

V  najbližšej dobe sa začne 
aj s  plánovanou výstavbou vodné-
ho prvku priamo v centre mesta, pri 
radnici. Fontánka bude čerpať vodu 
zo studne, ktorá je situovaná v pod-
zemí radnice. 

 Veronika MichalčíkováCyklochodník povedie okolo toku Ľubica.

Ulica Trhovište počas rekonštrukcie.

Trhovište prejde rozsiahlou rekonštrukciou

V minulom čísle Novín Kežmarok 
sme vás informovali o  tom, že prvá 
etapa prestavby zimného štadióna 
bola úspešne a v  termíne ukončená 
a  začal sa proces preberacieho ko-
nania stavby. Mestským zastupiteľ-
stvom bol 21. júna odsúhlasený ná-
vrh na doplnenie finančného krytia 
o 475-tisíc eur, ktoré sa použi jú na do-
budovanie šatní hráčov a rozhodcov, 

a na sky boxy. Sky boxy sú už takmer 
hotové, v  rámci uzavretia priestoru 
medzi sky boxmi a štadiónom sa už 
len čaká na dodávku bezpečnost-
ného skla, ktoré sa dalo vyrobiť na 
mieru. Tým sa ukončí záverečná fáza 
tejto etapy stavebných prác na zim-
nom štadióne. Spoločnosť HGdata 
momentálne inštaluje prípojné body 
Wifi zóny pre verejnosť, cez ktoré sa 

budú môcť ľudia na štadióne pripojiť 
na internet. Dobudovanie hráčskych 
šatní a zázemia pre usporiadateľov je 
momentálne vo fáze verejného ob-
starávania a začne sa až po ukončení 
verejnej súťaže. Plánujú sa dve šatne 
pre A mužstvo, ďalej šatňa pre hostí 
a  šatne pre rozhodcov a  časomieru. 
Počas júla prebiehali skúšky chlade-
nia a od augusta sa začne pripravo-
vať ľadová plocha.

 Mária Trajčíková

Zimný štadión
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	 Obľúbené Cyklopátrania Prešovským krajom pokračujú 
aj v lete 2018. Piaty ročník zábavno-poznávacích pretekov predstaví 
záujemcom krásne oblasti nášho kraja. Pripravené sú miesta s úžas-
nými výhľadmi, historické a kultúrne pamiatky, kostolíky, pestré ceny 
a medaily. Súťaž je určená cyklistom rôznej vekovej a výkonnostnej 
kategórie a náročnosť trasy si volí každý sám. Najbližší termín Cyk-
lopátrania je 18. august v  lokalite Levočská dolina. Viac informácií 
a  presné miesto štartu nájdete na faceboo kovej stránke Severový-
chod Slovenska.

	 Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš – Bardejov 
spustila novú internetovú stránku www.visitbardejov.sk, kde záu-
jemcovia nájdu najdôležitejšie informácie o  severovýchodnom Slo-
vensku v okresoch Bardejov a Svidník. Stránka sa priebežne aktua-
lizuje a dopĺňa. K slovenskej verzii onedlho pribudne aj jej anglická 
verzia.

	 Počas celého odpustového týždňa v Levoči navštívilo Ma-
riánsku horu takmer pol milióna pútnikov. Odpustová slávnosť vy-
vrcholila 8. júla a hlavnú omšu celebroval kardinál Gerhard Ludwig 
Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery.

	 V Poprade sa v dňoch 1. – 4. augusta uskutoční 7. ročník 
festivalu všetkého slovenského Made in Slovakia. Návštevníci podu-
jatia si budú môcť pozrieť i zakúpiť výrobky vyrobené na Slovensku 
od minulosti až po súčasnosť. Made in Slovakia ponúkne aj pestrý 
kultúrny program. Na popradskom pódiu vystúpia kapely ako Iné 
Kafe, Heľenine oči či ľudový zabávač Jožko Jožka. 

	 V  bojnickej zoologickej záhrade si môžete pozrieť nové 
druhy zvierat. V expozičných priestoroch postupne našlo nový do-
mov viacero druhov vtákov z Európy, Afriky, Južnej Ameriky a iných 
krajín. K cicavcom pribudol nový druh dikobrazovec africký. Bojnická 
ZOO sa rozrástla aj o vzácne mláďa zebry Hartmannovej, korytnačky 
hviezdicovej a tiež o mláďa najmenšej antilopy na svete.

	Mesto Spišská Nová Ves v  spolupráci s  umeleckou skupi-
nou 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: Leo-
narda da Vinciho, Coco Chanel, Henryho Forda, či Agathu Christie.

	 Projekt Vedomostné ostrovy má za sebou 6 mesiacov exis-
tencie na 100 základných školách po celom Slovensku. Takmer 14 000 
žiakov 1. a  2. stupňa sa zapojilo do súťaže v  riešení vedomostných 
kvízov. Úspešní riešitelia pochádzajú aj z Kežmarku. V kategórii Eko-
lógia pre 1. stupeň získala 2. miesto Patrícia Pompová zo ZŠ Daniela 
Fischera a v kategórii Nemecký jazyk pre 2. stupeň získala 1. miesto 
Klaudia Sykorová z  tej istej školy. Základná škola Daniela Fischera 
v Kežmarku navyše získala aj jedno z extra ocenení pre aktívnu školu, 
keď sa z celkovo 655 žiakov do súťaže zapojilo až 594.

	 Nadácia Tatra banky už po siedmykrát otvára grantový 
program Viac umenia na podporu tvorby študentov s  umeleckým 
zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvo-
rivých projektoch. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej 
stránke www.nadaciatatrabanky.sk, uzávierka predkladania žiadostí 
je do 28. septembra.

V skratke

 pokračovanie na str. 26

Druhý ročník Night Cross behu a  Nordic walkingu v  Kežmarku, ktorý sa ko-
nal koncom júna, je úspešne za nami. Unavení, blatom ušpinení a príjemne 
unavení nakoniec do cieľa pribehli všetci pretekári. Do zbierky teda všetkým 
pribudla druhá puzzle medaila zo série Kežmarok Running Tour. Ďakujeme 
všetkým účastníkom, ako aj partnerom za pekný piatkový večer. Zároveň Vás 
pozývame 21. septembra na posledný – tretí pretek – Nočný Kežmarok, kde sa 
v centre mesta uzavrie séria Kežmarok Running Tour treťou puzzle medailou.
 Tím Športu pre všetkých

Koncert slovenských a zahraničných hitov odohral Peter Pavličko a zaspie-
vala Eva Halčinová. Žiakov v ZUŠ Petržalskej vedú okrem technických zna-
lostí aj k tomu, aby boli i koncertnými muzikantmi. 14. augusta sa môžete 
tešiť na skôr šansónové hity v tom istom podaní. -mia-

Spoločnosť Antik Telecom, s.r.o., poskytla dve Smart City zariadenia na tes-
tovanie pre zamestnancov nášho mestského úradu. Jedným z nich je bicykel 
s elektrickým doplnkovým motorom, ktorý sa dá použiť aj v kopcovitom teré-
ne. Na porovnanie efektu je odlišný Smart City Bike – tzv. „kolobežka“, ktorá je 
plne elektrická a dá sa zložiť na takú veľkosť, aby sa zmestila do kufra bežného 
auta. Oba dopravné prostriedky sú šetrné voči životnému prostrediu a na ich 
nabíjanie nie je potrebná žiadna osobitná nabíjacia stanica. -mia-
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Za dielom stojí Kežmarčan Alex Adam 
a skupina ďalších graffiti umelcov. „Mrze-
lo ma, že sa tu za tie roky nič nevytvorilo. 
V  Kežmarku je stále veľa miest, ktoré by 
som chcel zrealizovať. Naša spolupráca 
začala tým, že som oslovil niekoľkých ľudí 
z radnice. Po čase ma kontaktoval pán 
primátor, že má zá-
ujem o našu prácu," 
povedal Alex. Svoj 
nápad predložil pri-
mátorovi a ten sa ho 
chytil. Spolu s odde-
leniami propagácie 
a  výstavby mesta 
začali na projekte 
pracovať.

Na plote nájdete 
vyobrazenia najzná-
mejších pamiatok 
mesta, anjela ako 
symbol mesta, erb 
mesta a  na pripo-
menutie prvej elek-
trifikácie mesta sa 
na plote nachádza 
aj maľba sochy svet-
lonosky. Nesmú tu 
chýbať ani známe 
osobnosti ako P. O. Hviezdoslav či doktor 
Alexander, ktorý bol prvým röntgenoló-
gom na Slovensku. Maľby vyobrazujú aj 
remeslá, ktoré sú v Kežmarku „ako doma“. 
Kežmarok je historickým mestom, ale dy-
namicky sa mení na moderné.

„Sme tá prvá generácia slovenských 

graffiti umelcov, ktorá začínala ešte v mla-
dosti. Z  nás grafiťákov vyvstalo kvantum 
ľudí, ktorí sú vzdelaní v profesiách výtvar-
ného zamerania,“ prezradil František Rada-
čovský, spoluautor diela. 

Ako to ľudia vnímajú? „Pristavujú sa. 
Reakcie sú v  tomto prípade pozitívne. Je 

veľký rozdiel robiť to pre seba alebo pre 
verejnosť. Tu sme skĺbili náš autorský zá-
mer a zámer určený pre verejnosť,“ dodal 
ďalší spoluautor Ivan Knut.

Bez finančnej podpory to dnes už nej-
de. Spreje nie sú vôbec lacnou záležitos-
ťou. Náklady na stavebnú opravu a maľbu 

boli vo výške 15-tisíc eur. Mesto plánuje 
opraviť ešte druhú časť plota smerom 
k autobusovej stanici. „Museli sme opraviť 
základy plotu, pretože hrozilo, že by ča-
som spadol. Následne sme stenu poskytli 
týmto chalanom na skrášlenie,“ dodal pri-
mátor.

Radnica má vy-
tipované aj ďalšie 
plochy pre toto ne-
zvyčajné výtvarné 
umenie. „Problé-
mom však je, že nie 
všetky plochy sú ma-
jetkom mesta a  to 
si vyžaduje ďalšiu 
komunikáciu s  ich 
vlastníkmi,“ povedal 
Ferenčák a dodal, že 
mesto rado vyčlení 
plochy sprejerom 
aj pre prácu s  mlá-
dežou. „Tam by sme 
radi spolupracovali 
s  Alexom Adamom. 
Verím tiež, že sa 
„nežiadaní sprejeri“ 
tomuto umeniu tiež 
radi priučia a  bude-

me mať vkusne osprejované vyčlenené 
plochy v meste,“ uzavrel Ján Ferenčák.

Vieme, že v  priestore bývalých kasární 
má v  období najbližších rokov vzniknúť 
študentský kampus. To je už však v rukách 
Prešovského samosprávneho kraja.

 text a foto: Zuzana Šlosárová

Hlavní autori malieb. Zľava Alex Adam, Ivan Knut a František Radačovský.  Foto: All EX

Tá stena si graffiti pýtala. Je to o pocite voľnosti

„Zaslúžia si uznanie a pochvalu. Podarilo sa pekné dielo,“ ocenil prácu výtvarníkov primátor 
Ján Ferenčák. Hlavný ťah v Kežmarku zo smeru od Spišskej Belej oživili krásne maľby. Plot 
bývalých vojenských kasární ožil farbami.
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EĽRO

Vzhľadom na pretrvávajúci ne-
priaznivý vývoj bezpečnostnej si-
tuácie v  Európe bola poriadkovo 
- bezpečnostnému zabezpečeniu 
podujatia zo strany Mestskej polície 
Kežmarok, v súčinnosti s Policajným 
zborom a  ostatnými záchrannými 
zložkami, venovaná mimoriadna 
pozornosť. Za účelom zvládnutia 
bezpečnostnej situácie bol zriadený 
šesťčlenný bezpečnostný štáb, ktorý 
riadil a koordinoval činnosť bezpeč-
nostných a  usporiadateľských zlo-
žiek počas celého podujatia EĽRO. 
Medzi ich základné povinnosti pat-
rilo zabezpečiť parkovanie v  meste, 
zvládnuť dopravno – bezpečnost-
nú situáciu, vykonávať kontrolu na 
vstupných bránach a v areáli festiva-
lu, zabezpečiť ochranu tribúny, strá-
ženie Mestského úradu, čestnú stráž 
pred tribúnou i v sprievode a celý rad 
ďalších zdanlivo menej významných, 
ale veľmi dôležitých činností. Okrem 
Mestskej polície a  pracovníkov ria-
dených bezpečnostnou komisiou sa 
na zabezpečení podujatia podieľali 
vo zvýšenej miere, ako na predchá-

dzajúcom ročníku, aj Policajný zbor, 
Finančná správa, Colná správa, Ha-
sičský a záchranný zbor a pracovníci 
ďalších organizácií a inštitúcií. 

K  návštevníkom, ktorí sa bez za-
platenia pokúsili vojsť do areálu, pat-
rilo 955 osôb (v  roku 2017 ich bolo 
397). Z  týchto osôb si 640 (minulý 
rok 308) po vykázaní z areálu zapla-
tilo vstupné. 

Bez zaplatenia bolo v  areáli pri-
stihnutých 164 osôb (minulý rok išlo 
o 199), z ktorých si 74 (vlani 129) po 
opustení areálu zakúpilo vstupenku. 
Celkom bolo zistených 96 prípa-
dov (minulý rok 84) zneužitia pások 
(podlepené, falošné, pozmenené...). 
Mestská polícia riešila celkom 66 
priestupkov (vlani 49), občania na-
šli a odovzdali do úschovy Mestskej 
polície 11 (vlani 7) nájdených pred-
metov. 

V  teréne sme prijali 65 oznáme-
ní a podnetov na riešenie a na linke 
158 ich bolo celkom 177. Policajný 
zbor evidoval v  súvislosti s  EĽRO-m 
8 priestupkov (v  roku 2017 ich bolo 
3) a 2 trestné činy (vlani jeden), a to 

krádež na osobe a  krádež finančnej 
hotovosti. 

K  zaujímavým prípadom patri-
li dve stratené maloleté deti, ktoré 
občania priviedli na mestskú políciu, 
ktorá následne našla ich rodičov. 
V 23 prípadoch bolo vykonané zjed-
nanie nápravy verejného poriadku 
v súvislosti s  fyzickými a verbálnymi 
napadnutiami medzi návštevníkmi 
podujatia. Viackrát sme privolali zá-
chranku a v jednom prípade prísluš-
níci MsP zachraňovali mládenca pri 
silnom epileptickom záchvate až do 
príchodu RZP. Príslušníci Policajné-
ho zboru v piatich prípadoch museli 
ráznejšie zakročiť a  dvakrát použili 
donucovacie prostriedky. Príslušníci 
MsP taktiež dvakrát použili donuco-
vacie prostriedky. 

Bezpečnostnou komisiou bolo 
pozitívne vnímané poriadkovo - bez-
pečnostné zabezpečenie zo strany 
manažmentu Obvodného oddelenia 
PZ Kežmarok a  to mjr. Mezeša, mjr. 
Mašlonku, dostatočným počtom 
policajtov OO PZ Kežmarok, ODI Kež-
marok a  Pohotovostnej motorizova-
nej jednotky a  rýchle – akčné nasa-
denie týchto policajtov na ohniská 
rušenia verejného poriadku v  čase 
konania a  po ukončení programu 

EĽRO. Poďakovanie bezpečnostnej 
komisie patrí plk. Kolodzejovi, ria-
diteľovi HaZZ Kežmarok za včasnú 
a  účinnú prevenciu pri zabezpečení 
podujatia a ostatným osobám, ktoré 
nám pomáhali pri našej práci. 

Komisia bezpečnosti EĽRO vníma 
tento ročník festivalu ako bezpečné 
a  úspešné kultúrno - spoločenské 
podujatie. Do budúcna žiadame 
tých pár návštevníkov, ktorí sa neve-
dia „zmestiť do kože“, nech nekazia 
dojem z  podujatia slušným ľuďom, 
ktorí sa chcú baviť, sledovať kultúrny 
program a remeselníkov pri ich práci. 

V  mene bezpečnostnej komisie 
EĽRO ďakujem všetkým zodpoved-
ným návštevníkom, účastníkom 
festivalu, organizátorom, usporia-
dateľom za ich ústretový a  pozi-
tívny prístup k  podujatiu. Zvláštne 
poďakovanie patrí členom Komisie 
bezpečnosti EĽRO a  pracovníkom 
zabezpečujúcim usporiadateľskú 
a  parkovaciu službu za ich vynika-
júce plnenie si pracovných úloh 
a  pokynov komisie. Verím, že ďal-
šie ročníky EĽRO budú ešte krajšie 
a úspešnejšie.

 plk. Jozef Marhefka, 
 predseda Komisie bezpečnosti 

 EĽRO a náčelník MsP Kežmarok

Bolo EĽRO 2018 bezpečné?
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Kníhkupectvo alter ego
Kníhkupectvo založili v  roku 

1992 v  Kežmarku dvaja kamará-
ti, ktorých spájal vrúcny vzťah ku 
knihám. Marek Uhrin a  Miroslav 
Navrátil. Predaj kníh však pre 
majiteľov nie je prvoradý. Za ob-
dobie 26-tich rokov zorganizovali 
pre svojich zákazníkov aj desiatky 
autogramiád a  besied s  autormi 
slovenských bestsellerov akými sú 
a boli Dušan Mitana, Milan Lasica 
– Július Satinský, Nora Baráthová, 

Táňa Keleová - Vasilková a  mno-
ho iných. Taktiež vydali niekoľko 
publikácií ako Sprievodca tatran-
skou prírodou, Vianočné rozpráv-
ky a Najstaršie kežmarské príbehy 
domácej autorky Nory Baráthovej. 
No a v čase rozdávania vysvedčení 
vždy prichádzajú s  darčekom pre 
jednotkárov. 

Cena mesta je majiteľom kníh-
kupectva alter ego udelená za 
významný kultúrny rozvoj mesta 
a šírenie jeho dobrého mena.

Dušan Griglák
Narodil sa 11. decembra 1950 

v Tvarožnej, no viac ako 40 rokov 
pôsobil ako učiteľ telesnej výcho-
vy a  ruského jazyka na SOŠ Gar-
biarska. Jeho pričinením vznikol 
v škole atletický krúžok a neskôr 
i telovýchovný oddiel TJ – Jedno-
ta SOU služieb. Ako učiteľ i tréner 
zároveň priviedol ku kráľovnej 
športu stovky mladých ľudí, ktorí 
reprezentovali nielen školu, ale 
i  mesto Kežmarok na rôznych 
športových súťažiach. Najskôr 
pod značkou KAC Kežmarok a od 
roku 2003 ako Atletický klub Elán. 
Počas svojej trénerskej kariéry 
vychoval dve generácie mladých 
atlétov, ktorí získali 19 titulov 

majstrov Slovenska, 74 medai-
lových umiestnení na majstrov-
stvách Slovenska v  rámci oddie-
lu, 32 medailových umiestnení 

na pretekoch stredných škôl, se-
dem titulov majstrov Slovenska 
stredných škôl a  šesť medailo-
vých umiestnení na pretekoch 

vysokých škôl. Vychoval šiestich 
reprezentantov SR, kde padli 
aj dva slovenské rekordy. Mená 
ako Anna Šterbáková – päťná-
sobná medailistka SR, Mária 
Pavligovská – trojnásobná me-
dailistka, Peter Hardoň, Ondrej 
Harendarčík, Juraj Nadányi – 
niekoľkonásobní medailisti Slo-
venska a  v  neposlednom rade 
i jeho dcéra Martina či Jana Lesná 
preslávili meno nielen strednej 
odbornej školy, ale i  Kežmarku 
v rámci Československa. 

Cena mesta je Dušanovi 
Griglákovi udelená za dlho-
ročnú športovú výchovu detí 
a  mládeže a  propagáciu mesta 
Kežmarok.

Boris Švirloch
Tridsaťsedemročný Boris Švir-

loch stál pri vzniku Filmového klu-
bu Iskra Kežmarok, ktorý prvýkrát 
premietal 22. novembra 2010. 
Za osem rokov fungovania priniesol 
filmový klub svojím divákom nie-
koľko stovák svetových aj domácich 
filmov. Aj jeho zásluhou prišlo do 
Kežmarku viac ako 30 slovenských 
a českých filmárov, ktorí tu prezen-
tovali svoje diela. Prvým z nich bol 
nedávno zosnulý kežmarský rodák 
Juraj Herz, ktorý si prišiel do Kež-
marku prevziať čestné občianstvo 
a  uviesť svoj film Habermannův 

mlýn. Po šiestich rokoch pravidel-
ného pondelkového premietania 
udelila Asociácia filmových klubov 
Slovenska Cenu pre najlepší sloven-
ský filmový klub roku 2016 práve 
tomu nášmu kežmarskému, a  to 
najmä vďaka jeho dramaturgovi 
a  veľkému filmovému zanietenco-
vi Borisovi Švirlochovi. Spomínaná 
cena dodnes zdobí naše zrekon-
štruované kino Iskra. 

Cena mesta bola Borisovi Švir-
lochovi udelená za významný kul-
túrny rozvoj Kežmarku a jeho pro-
pagáciu doma i v zahraničí.

 Spracovala: Beáta Oravcová

Ako sme už informovali v predošlom čísle Novín Kežmarok, mesto Kežmarok počas májové-
ho slávnostného mestského zastupiteľstva udelilo významné ocenenia. Cenu mesta a Cenu 
primátora získalo sedemnásť osobností a dva kolektívy. Radi by sme vám ich postupne pred-
stavili prostredníctvom krátkeho medailónika.

Predstavujeme vám ocenených Kežmarčanov a kolektívy
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mozaika

Dub letný pred hradom.  Foto: Martin Babarík
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Krádež miešadla
5. júna o 13.45 h sa na Mestskú políciu do-

stavil občan, ktorý prišiel nahlásiť krádež mie-
šadla aj s  príslušenstvom. Miešadlo sa malo 
nachádzať na trávniku pred bytovkou na Ul. 
K. Kuzmányho, kde dotyčný býva. Prezretím 
záznamov z  kamerového systému sa podarilo 
páchateľa stotožniť. Vec bola vrátená majiteľo-
vi, priestupok bol riešený v blokovom konaní. 

Následok alkoholu 
Dňa 10. júna o  01.43 h ráno sme na linke 

159 prijali oznam, že na Hlavnom námestí pred 
Spring barom leží nahá osoba. Hliadka MsP na 
mieste zistila, že oznam sa zakladá na pravde. 
Osoba ženského pohlavia bola pod silným 
vplyvom alkoholu, a  tak bola privolaná RZP, 
ktorá osobu previezla do nemocničného zaria-
denia.

Kontajner
V  nasledujúci deň vo večerných hodinách 

sme cez kamerový systém spozorovali sku-
pinku, ktorá sa prehrabáva v  kontajneroch na 
sídlisku Juh. Vyslaná hliadka zistila, že na mies-
te sa nachádza „známa firma“, ktorá pochádza 
z obce Stráne pod Tatrami. Priestor okolo kon-
tajnerov skupina vyčistila a následne bola odo-
slaná do miesta trvalého pobytu. 

Kamaráti z mokrej štvrte
Dňa 14. júna v  skorých ranných hodinách 

bol cez kamerový systém zachytený rušný po-
hyb v  okolí predajne Non Stop. Následne na 
telefonickej linke bol prijatý oznam o  tom, že 
pred predajňou „sa stískajú a nadávajú si dva-
ja polonahí muži“. Vyslaná hliadka na mieste 
zistila, že sa jedná o  dvoch „kamarátov“, ktorí 
si takto riešili spor. Jeden z  nich po príchode 
hliadky odišiel na lekárske ošetrenie s rozbitým 
okom, druhý sa odobral do miesta bydliska.

Veľký pes
Dňa 20. júna v  poobedňajších hodinách 

sme prijali žiadosť o  pomoc od obyvateľky 
Lanškrounskej ulice. Pani mala obavy, nakoľ-
ko pred vchodom do bytovky sa pohyboval 
veľký pes bez dozoru. Vyslaná hliadka psa na-
šla a  previezla ho do útulku zvierat. Následne 
sa podarilo kontaktovať majiteľku, ktorá si psa 
v útulku vyzdvihla. 

Nález finančnej hotovosti
O deň neskôr sme od bezpečnostnej služby 

spoločnosti Kaufland Kežmarok prijali oznam, 
že pred vchodom jedna z  nakupujúcich našla 
na zemi peniaze, ktoré niekomu zrejme vypadli 
z vrecka. Hotovosť vo výške 110 eur bola zaevi-
dovaná cez systém strát a nálezov na MsP Kež-
marok. Na kamerovom systéme OC Kaufland 
bola zachytená osoba, ktorá financie stratila 
a tá si nasledujúci deň finančnú čiastku na MsP 
prevzala. Poďakovanie patrí aj poctivej nález-
kyni, ktorá finančnú čiastku odovzdala.

 
 Spracovala: Oľga Vilčeková

Kežmarský hrad bol jedným 
z  najkrajších výtvorov renesančné-
ho umenia v  Uhorsku. Zveľaďovali 
ho najmä štyri generácie rodiny 
Thököly. Imrich Thököly bol iniciáto-
rom protihabsburgského povstania 
(1678), vďaka ktorému musel cisár 
Leopold zvolať do Šopronu snem. 
Ten uzákonil náboženskú slobodu  

a  povolil protestantom stavať ar-
tikulárne kostoly. Vďaka tomu bol 
v  Kežmarku postavený Drevený 
evanjelický artikulárny kostol – v sú-
časnosti pamiatka UNESCO. V  roku 
1905 sa potvrdila kežmarským meš-
ťanom správa, že pozostatky Imricha 
Thökölyho – slávneho kežmarského 
rodáka a  veliteľa kuruckých vojsk, 

budú uložené v  jeho rodisku, a to 
30. októbra 1906, podobne ako 
pozostatky Ferenca II. Rákocziho 
v Košiciach. Mesto potešil aj prísľub, 
že akt prenesenia bude národnou 
slávnosťou. Podľa toho začalo mesto 
aj konať a  postaralo sa o  úpravu 
priestoru a  parku pred hradom. 
V roku 1901 totiž veľký požiar zničil 
strechy hradu, časť parkánového 
múru a  domčeky, ktoré stáli naľavo 
od vstupnej veže. Ruiny domčekov 
a parkánového múru s predsunutou 
baštou sa síce odstránili, ale priestor 
pred hradom ostal neupravený. 

Práce na úprave a vytvorení par-
ku postupovali rýchlo. Vtedy bol 
s najväčšou pravdepodobnosťou za-
sadený aj dub letný, ktorý má v sú-
časnosti obvod 315 cm. Hoci je to 
nížinný strom a  najlepšie mu vyho-
vuje nadmorská výška okolo 250 m 
n. m., u nás v Kežmarku sa mu dobre 
darí, hoci rastie v nadmorskej výške 
cca 626 m.

Až do roku 1944 bola v Kežmarku 
prevaha nemeckého obyvateľstva, 
ktoré si ho uctievalo ako svoj národ-
ný strom. Ale tešil sa láske a úcte aj 

iných národností, ktoré v Kežmarku 
žili. Prežil aj obdobie 2. svetovej voj-
ny, kedy sa v jeho blízkosti hromadili 
tanky 1. československej parade-
santnej brigády, aby sa vydali do 
oslobodzovacích bojov na západ. 
Našťastie ho nepoškodili a dobre sa 
o neho starali aj povojnové generá-
cie. 

Dnes sa dub často stáva 
miestom, pri ktorom si robia náv-
števníci pamätné fotografické zá-
bery s  panorámou Vysokých Tatier 
v  pozadí. V  blízkosti je aj materská 
škola a deti v slnečných dňoch často 
využívajú jeho tieň.

Hlasovanie za náš dub letný je 
spustené do konca septembra, svoj 
hlas môžete pridať formou hlasova-
cieho lístka, SMS, na webovej strán-
ke www.ekopolis.sk a aj na sociálnej 
sieti Facebook – www.facebook.
com/nadacia.ekopolis. Fotografie 
a  príbehy stromov – finalistov sú 
uverejnené na webovej stránke Na-
dácie Ekopolis. Vyhodnotenie celej 
súťaže, ocenenie víťazov a udelenie 
titulu Strom roka 2018 víťazovi sa 
uskutoční v októbri 2018.

 Spracovala: Gabriela Bodnárová
 Zo zdrojov: archív 
 Nora Baráthová, 

 webová stránka www.ekopolis.sk

Dub letný pri hrade sa uchádza
o vašu priazeň
Začiatkom júla bolo na letnom festivale Pohoda v Trenčíne spustené verejné hlasovanie v sú-

ťaži Strom roka 2018, ktoré bude trvať do konca septembra tohto roku. Odborná komisia vybrala 
z prihlásených stromov 12 finalistov, a medzi nich sa dostal aj náš dub letný v parku pred hradom.
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história

Pochádzal z  Letanoviec, kde sa narodil 
3. marca 1898. Po gymnaziálnych štúdiách 
v  Levoči a  Rožňave narukoval v  roku 1916 
do dôstoj níckej školy v  Košiciach a  počas 
I. svetovej vojny bol odvelený na taliansky 
front, kde bol zajatý a  domov sa vrátil až 
v  roku 1919. Začal študovať v  kňazskom se-
minári na Spišskej Kapitule, štúdiá absolvoval 
rýchlejšie než ostatní seminaristi a v júni 1922 
bol vysvätený za kňaza. V  tom istom roku sa 
stal kaplánom v Kežmarku u farára Jána Janeč-
ku. V Kežmarku zrejme ostal dlhšie, lebo ďal-
šie pôsobenie v Liptovskej Osade sa viaže až 
k roku 1926. Roku 1932 prešiel do Levoče a od 
roku 1935 bol farárom v Harichovciach. Popri 
tom bol v roku 1940 aj redaktorom týždenní-
ka Tatranské hlasy. Začiatkom roku 1953 ho 
zaistili, odsúdili na 12 rokov väzenia, ale po 7 
rokoch prepustili. Do úradu sa vrátil až v roku 
1971 – pôsobil v Novej Ľubovni, Kalinove pri 
Medzilaborciach a  v  Matilda Huti pri Gelnici, 
kde umrel 5. júna 1986.

Písať začal po štúdiách pravdepodobne 
už v  Kežmarku pod pseudonymom Pasto-
rello. Vydal tlačou päť kníh, z  toho štyri ná-
boženského charakteru. Piatou knihou bol 
historický román Vojna richtárov (Trnava, 
Spolok sv. Vojtecha 1949). Poukázal v ňom na 

spor Levoče a  Spišskej Soboty, ktorý vznikol 
v roku 1525 z hlúposti a nepozornosti – pisár 
vo Viedni omylom nazval sobotského richtára 
levočským richtárom, čo Levočania považova-
li za urážku a povolali predstavenstvo Spišskej 
Soboty na súd do Levoče. Spišská Sobota pat-
rila v tom čase medzi trinásť miest, ktoré roku 
1412 uhorský panovník Žigmund zálohoval 
Poľsku. Do sporu sa zamiešal aj starosta zá-
lohovaných miest a  výsledkom bolo to, že si 
Levoča a  Spišská Sobota navzájom zakázali 
návštevu svojich jarmokov a  tento zákaz po-
stupne platil pre všetky zálohované mestá. 
Výsledkom nezmyselného sporu bolo ochu-
dobnenie oboch miest. Kniha sa dotýka celé-
ho Spiša, aj Kežmarku. 

Ďalší historický román Knieža krígovské 
ostal už len v  rukopise. Román je situovaný 
do 10. storočia a píše sa v ňom o údajnom za-
stavení sa sv. Vojtecha v Krígu (dnes Vojňany). 
V  Krígu mal žiť v  r. 960 – 980 zemepán Noe 
Eden, ktorý bol maďarského pôvodu a  jeho 
úlohou bolo strážiť Spišskú dolinu. Do Krígu 
prišiel na príkaz uhorského panovníka Gej-
zu. Tento Eden bol pokrstený sv. Vojtechom 
na jeho ceste z Uhorska do Poľska. Eden na pa-
miatku svojho krstu postavil dedinke Krígu na 
vlastnom pozemku drevený kostolík, po kto-

rom však dnes niet ani stopy. Záznam o tomto 
rukopise sa nachádzal v  kronike obce Kríg – 
Vojňany, ktorá sa začala písať už za I. ČSR. Žiaľ, 
Cehuľa ako kňaz nemohol svoje diela po r. 
1950 vydávať knižne a v jeho pozostalosti v le-
vočskom archíve ostalo viacero románov, di-
vadelných hier a historických odborných prác. 

 Nora Baráthová

Kniha o nezmyselnom spore medzi Levočou 
a Kežmarkom.

Jozef Cehuľa – Pastorello

Mŕtve ticho oblohy ohlušuje pokoj v okolí 
kamenných múrov. Mĺkvota sa zarezáva do 
zmyslov a  neveští nič dobrého. Vari dnešná 
noc neprinesie vraždu alebo aspoň znásil-
nenie? A  možno ešte niečo horšie. Jeden na 
to skoro nemá odvahu pomyslieť! Konečne 
počujem vzlyk utrpenia, hrdelný ston, výkrik 
z hladomorne...

Aby som celú noc nerozprával to, čo slina 
na jazyk prinesie, zhrniem to takto. Ligotavý 
peniaz za upratanie nebožtíka ma dnes hriať 
nebude. Pomáham majstrovi katovi, ako len 
viem. A  najviac práce je vždy pri hradných 
múroch, ktoré obýva Albert Lasky, preto sa 
tam obšmietam. Výkriky súženia patria stále 
živej manželke hradného pána – Beate. Na ňu 
si ešte bude treba počkať. 

Dozvedám sa len útržky o  Beate, a  to je 
horšie, ako nevedieť nič. Viem však, že ju dare-
bák manžel nechal zamurovať v  hladomorni. 
Jedným okienkom jej dávajú stravu a druhým 
sa pozerá na príčinu svojho nešťastia – Snežné 
hory, kam sa vybrala na výlet len v sprievode 
mešťanov. 

Intuícia mi však našepkáva niečo, čo uši 
nechcú počuť. Pravdu o  utrpení. Beata je od 

manžela o dobrých dvadsať rokov staršia a do 
hradu priniesla krásu v podobe nevídane veľ-
kého vena. A Albert? Šikovný to chlap, hlavne 
na rozhadzovanie. Načo by mu bola stará žena, 
keď srdce teší bohatstvo? Aj som čakal, že sa 

na mňa nalepí zlatka, ak hradná pani stíchne, 
no asi má Albert strach. A veru, za remeslom si 
stojím, hoc som len katov pomocník!

Mohol by som pokračovať, mohol by som 
dodať, že... Ale načo? Veď hrad v  Kežmarku 
stráži veľa tajomstiev. Niet veru veľa takých 

hradov, ktoré priamo v meste stoja a nie nie-
kde nedostupné na vysokom kopci. A  teraz 
nepreháňam, na môj dušu, pravdu vravím! 
Raz som so slúžkou z kuchyne nazrel i do kom-
nát. Toľko krásy, až by oči oslepli! Steny vyzdo-
bené, nábytky veľké ako dom a  množstvo 
vecí, ktoré ani pomenovať nemožno, lebo len 
pánom sú určené k úžitku. To som veru videl 
a každý by mal vidieť, ako ja...

Niekedy to chvíľu trvá, než uvidíme to, 
čo máme rovno pred nosom. Než zbadáme 
a  uvedomíme si, že spoločne môžeme robiť 
veľké veci. V  takých vzácnych chvíľach musí-
me odložiť svoje starosti a mali by sme sa sna-
žiť dosiahnuť to, o čom vieme, že je to možné. 
Neraz postačí, ak si zapamätáme len jednu 
vetu:

Kežmarský hrad stojí priamo v  meste 
a  okrem skvostných expozícií je opradený 
množstvom skutočných príbehov – jeden 
z nich rozpráva o zamurovanej Beate a jej lás-
ke k Tatrám. 

 Jaroslav Šleboda – JADRO

 Nabudúce si povieme o kšeftoch
 na Starom trhu.

V  tejto veži – hladomorni, našla Beata svoj 
koniec.

Láska a utrpenie pre darebáka z hradu
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Tento festival mladých predchádza júlo-
vému Európskemu ľudovému remeslu a  jeho 
ústrednou témou je propagácia remesiel na 
stredných školách, história vznikajúcich ce-
chov v 16. - 17. storočí pod Tatrami a aj história 
mesta Kežmarok a  Kežmarského hradu. Festi-
val študentského remesla začal už večerným 
sprievodom mestom v  maskách  s  lampiónmi 
a  s  ohňovou šou, bohatým kultúrnym progra-
mom, ktorý ukončil koncert Celeste Buckin-
gham. Lampiónový sprievod mestom pomohli 
zorganizovať Mestské kultúrne stredisko Kežma-
rok pod vedením pani riaditeľky Elisy Joppovej, 
Centrum voľného času Kežmarok a Kežmarské 
základné školy. Celeste spolupracuje s  touto 
školou už dlhšie. Žiaci a žiačky pre ňu ušili a pri-
pravili niekoľko modelov a  šperkov, ktoré boli 
prezentované na medzinárodných akciách 
a  šírili tak dobré meno zručných remeselníkov 
z Kežmarku i  v  zahraničí. Momentálne škola 
vystavuje svoje práce v  známej galérii v  USA, 
Nashville, Tennessee s  podporou pani Zarin 
June Buckingham, s  ktorou začali spolupraco-
vať pred dvoma rokmi. Učebné odbory krajčír 
a výroba konfekcie sú jedni z nosných odborov 
tejto školy. Krajčírky a  modelky z  týchto od-
borov získavajú už niekoľko rokov prestížne 
ceny a  ocenenia nielen na domácej, ale i  na 
zahraničnej pôde. Medzi najväčšie úspechy 
tento školský rok patrí 1. miesto v  Módnej línii 
mladých (MLM) 2018 kategória: Doplnky a 2. 
miesto v MLM 2018 kategória: Vychádzkové 
odevy. Je to medzinárodná súťaž v  Prešove, 
v  ktorej súťažili stredné školy s  576 modelmi. 
Súkromná škola Biela voda sa taktiež zúčast-

ňuje rôznych prezentácii svojej odevnej  tvorby, 
módnych prehliadok a prehliadok s  kolekciami 
zameranými na ľudovú kultúru jednotlivých  re-
giónov na území celého Slovenska. Škola šije 
aj rôzne dobové kostýmy, historické i moderné 
šaty či kroje. Preto s  ňou začali spolupracovať 
i  slovenské múzeá. Výrobky boli predstavené 
v  Etnologickom múzeu v Martine, v  skanzene 
Vychylovka na Kysuciach, v  Archeoparku v  Ha-
nušovciach a Prešove, pre ktoré žiaci šili aj súbor 
odevov z doby kamennej, bronzovej, železnej 
a rímskej. Bol to veľmi náročný, ale úspešný pro-
jekt. Veľmi dobrú spoluprácu udržiava škola už 
niekoľko rokov hlavne s  kežmarským múzeom. 
Jeho riaditeľka, pani Erika Cintulová vychá-
dza škole v  ústrety, pomáha pri organizovaní 

Festivalu študentského remesla i s  inými aktivi-
tami.

Medzi spoluorganizátorov, prispievateľov či 
partnerov tohto ročníka „Malého EĽRA“ patrili 
aj mesto Kežmarok, VÚC Prešov, VÚC Nitra, Fond 
na podporu umenia, Hotel Hviezdoslav, Hotel 
Solisko, Hotel Morava, Mliekarne a.s., a veľa iných 
kežmarských podnikateľov a podnikov a taktiež 
starostov obcí. Bez ich pomoci by sa festival 
mladých nemohol uskutočniť v takom rozsahu. 
Súkromná škola Biela voda rozbehla spoluprácu 
aj s  kontroverzným spevákom Robom Mik-
lom, pre ktorého šili žiaci niekoľko kostýmov 
už pred festivalom. S  pani Kamilou Magálo-
vou známou hereckou hviezdou a  taktiež tele-
víznou kulinárkou sa stretli žiaci počas súťaže 
Ochutnávka uhorských jedál v  Hoteli Hviezdo-
slav. Škola rozbieha aj spoluprácu s Alešom 

Mlátilíkom, výkonným riaditeľom najväčšieho 
zľavového portálu na Slovensku www.zlavo-
mat.sk. Už na jeseň tohto roku otvoria spo-
lu s  riaditeľkou školy Annou Jurgovianovou 
a so Celeste Buckingham 1. ročník hudob-
no - kulinárskeho Combo Campu pre sociálne 
znevýhodnené deti, na podporu ich talentu 
a vzdelania na Slovensku. Súkromná škola Biela 
voda sa venuje okrem remesiel aj vzdelávaniu 
dospelých, pomáha im ukončovať základné 
vzdelanie, výučné listy i maturitu. Pre tých, kto-
rí si potrebujú doplniť vzdelanie certifikátom 
ponúka akreditované remeselné kurzy murár, 
stolár, krajčírka či kaderníčka... Tie vedú plne 
kvalifikovaní lektori ďalšieho vzdelávania. O ich 
priebehu sa môžete dozvedieť na facebookovej 
stránke Kurzy Biela Voda.

V rámci etickej výchovy boli žiaci vzdelávaní 
v programe Junior Achivement, ktorému sa ve-
nuje pani zástupkyňa školy Jana Mašlonková. 
V  novom školskom roku bola škola vybraná 
do programu  Ambasadorskej školy Europského 
parlamentu ako jedna zo 17 škôl na Slovensku, 
čo je určite veľká česť a záväzok. Cieľom  tohto 
programu je šíriť povedomie o Európskej únií 
a európskej parlamentnej demokracii medzi 
mladými ľuďmi prostredníctvom poskytova-
nia aktuálnych a praktických vedomostí. Škola 
taktiež pracuje v programe Vnímavá škola a 
Vnímavý pedagóg. V  októbri chce súkromná 
škola Biela voda otvoriť v mestských priestoroch 
pri knižnici muzeálnu expozíciu venovanú kraj-
čírskemu a stolárskemu cechu a ľudovej tvorbe 
odevov. Riaditeľka školy Anna Jurgovianová 
vyzdvihla prácu všetkých pedagógov, majstrov 
odborného výcviku, asistentov a  nepedago-
gických zamestnancov, bez ktorých by škola 
nemohla napredovať a  dosahovať pozitívne 
výsledky. Samozrejme, že na tom majú najväč-
šiu zásluhu študenti, bez ktorých by škola ne-
mohla byť školou, školou s  rodinným duchom, 
kde majú všetci spoločný cieľ a to dosiahnuť čo 
najlepší výsledok. 

 Súkromná spojená škola
 Ul. Biela voda 2
 Kežmarok

Kežmarská škola šije šaty pre Celeste Buckingham
 V  areáli EĽRA sa okrem remeselníkov zo všetkých kútov Slovenska nachádzali 

aj tí naši domáci – kežmarskí a aj budúci mladí remeselníci, pripravujúci sa na povolanie 
v kežmarských odborných školách. Jednou z nich je aj Súkromná spojená škola, Biela voda. 
Návštevníci si v ich stánku mohli pozrieť a zakúpiť jedinečné výrobky z dreva, textilu, kovu, 
drôtu, tiež si mohli vyskúšať aj techniku tkania na krosnách. Meno školy sa spája aj s „Ma-
lým EĽROM“, ako miestni nazývajú Festival študentského remesla, ktorý organizovala táto 
škola už šiesty rok. Tretíkrát sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja 
Kisku a zúčastnilo sa ho spolu až 862 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska i účin-
kujúcich zapojených do kultúrneho programu a aktivít ako boli napríklad rozprávky hrané 
žiakmi zo Základnej školy Grundschule, strašidelný hrad, historické hradné hry. 

PF18007
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Po 28. krát sa v historických uliciach centra 
mesta predvádzali remeselníci zo všetkých 
kútov Slovenska a ôsmych európskych krajín. 
Tento rok sa niesol v duchu výročí dvoch reme-
selných cechov – krajčírskeho a farbiarskeho. 

V Kežmarku nájdete to, čo inde nie. „Festi-
val Európske ľudové remeslo je výnimočným 
podu jatím. Nikde inde nenájdete toľko reme-
selníkov na jednom mieste, ktorí by predvá-
dzali svoje umenie priamo pred očami divá-
kov,“ povedal riaditeľ festivalu Ján Ferenčák. 

Organizačný tím vyskúšal tento rok nie-
koľko noviniek, ktoré na divákov zapôsobili. 
„Zväčšením areálu sme vytvorili nový priestor 
nielen pre ďalších remeselníkov, ale aj na po-
hyb ľudí. Počasie nám prialo a  je fantastické, 
že sme zaznamenali rekordnú účasť. Cez histo-
rické brány areálu prešlo počas troch dní viac 
ako 65-tisíc ľudí z rôznych krajín sveta,“ dodal 
Ferenčák. 

Výnimočnosť EĽRA dotvára aj špeciálne 
pripravené divadlo o  prvej ženskej turistke 

Vysokých Tatier Beáte Laskej v podaní skupiny 
hercov z exTeatra. Historický príbeh Krvavých 
dejín odohrávajúci sa v  priestoroch Kežmar-
ského hradu s  názvom Posledná láska bol už 
niekoľko dní pred začiatkom vypredaný.

Nedeľa je už tradične venovaná korunová-
cii kráľa remesla. Každoročne putuje koruna 
z hlavy starého, na hlavu nového kráľa. V tom-
to roku sa ním stal remenár a brašnár Ľubomír 
Medveď z  Čierneho Balogu. Tento zaslúžilý 
remeselník pracuje s  kožou už takmer tridsať 
rokov.

Druhý júlový týždeň v roku 2019 bude opäť 
patriť unikátnemu festivalu kultúry a remesiel 
EĽRO. Jeho organizátori už teraz zhromažďujú 
nápady na novinky a vylepšenia pre ďalší roč-
ník prostredníctvom dotazníka spokojnosti 
s festivalom. Zuzana Šlosárová

EĽRO s cechmi krajčírov a farbiarov zaujalo.
Malo rekordnú účasť

Festival ľudových remesiel a kultúry EĽRO s medzinárodnou 
účasťou zatvorilo svoje brány v nedeľu 8. júla. Remeslá pri-
tiahli viac ako 65-tisíc návštevníkov. Festival je oslavou slo-
venskej aj európskej ľudovej kultúry.

Vďaka festivalu EĽRO majú naše partnerské mestá výborný 
dôvod na to, aby k nám do Kežmarku vyslali svoje delegácie. 
Rovnako to bolo aj tento rok, kedy naše pozvanie prijalo se-
dem miest, ktorých zástupcovia sa stretli na slávnostnej večeri 
v hoteli Club. Boli to poľské mestá Nowy Targ, Bochnia a Zgierz, 
maďarské Hajdúszoboszló, nemecký Weilburg, český Příbram 
a litovský Kupiškis.

Už 20-ročnú spoluprácu tento rok oslavu-
jeme s  mestami Weilburg a  Zgierz. Preto bol 
aj sprievodný kultúrny program počas piatko-
vej slávnostnej večere venovaný príspevkom 
práve v týchto dvoch cudzích jazykoch: poéziu 
v  poľštine predniesla Sylvia Galajda a  básňou 
v  nemčine prispela mladá Ninka Sojáková. 
„Dvadsať rokov je už aj vekom zrelosti, a  ako 
naša spolupráca postupne dozrieva, tak bude-
me hľadať nové cesty, ako ju spoločne vylepšo-
vať a rozvíjať,“ zhodnotil primátor Ján Ferenčák. 
Pri tejto príležitosti daroval primátor mesta We-
ilburg Johannes Hanisch nášmu mestu nové 
označenie Weilburskej ulice v nemeckom jazy-
ku. „Je to moja prvá návšteva Kežmarku a milo 
ma prekvapila priateľská atmosféra, ktorou 
sme tu boli privítaní a  tiež krása historického 
centra i  okolitej prírody,“ nechal sa počuť pri-
mátor Hanisch. Na oplátku daroval náš primá-
tor Ferenčák svojmu nemeckému kolegovi pa-
mätnú plaketu a tortu s erbom mesta, o ktorú 
sa podelili so všetkými prítomnými. Rovnakou 

plaketou a  sladkou pochúťkou obdaroval aj 
mesto Zgierz. Sobotu strávili zástupcovia miest 
na výlete v  okolí Červeného Kláštora a  vyskú-
šali si aj klasickú plavbu na pltiach po Dunajci. 

V závere stretnutí sa všetci zúčastnení utvr-
dili v nádeji, že budú túto spoluprácu podpo-
rovať a  rozvíjať aj v budúcnosti a vyjadrili tiež 
túžbu hľadať nové oblasti na možnú spoluprá-
cu. Veľkým potešením a zadosťučinením bolo, 
že vysoko ohodnotili vysokú organizačnú a kul-
túrnu úroveň festivalu EĽRO a mnohí prisľúbili 

svoju účasť aj na budúcom ročníku festivalu. 
 Mária Trajčíková

Partnerské mestá sa stretli aj vďaka EĽRU

Primátorskí kolegovia Ján Ferenčák a Johan-
nes Hanisch s darovanou tabuľou.

Mesto Kežmarok pripravuje vydanie reprezentatívnej knihy k 750. výročiu udelenia mest-
ských práv. Ak máte záujem prispieť zaujímavou historickou fotografiou, môžete nám ju doručiť 
spolu s popisom a menom autora, prípadne vlastníka fotografie na adresu: Mestský úrad Kež-
marok, Oddelenie komunikácie, propagácie a RR, Hlavné námestie č.1. Elektronicky na e-mail: 
gabriela.bodnarova@kezmarok.sk, osobne Gabriele Bodnárovej do budovy kina Iskra (1. po-
schodie) do konca augusta. Kontaktné telefónne číslo: 0905 744 162. -red-

Neprehliadnite
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V roku 2019 oslávime 750. výročie...
Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

EĽRO 2018 v obrazoch

Kráľ remesla EĽRO 2018:
Ľubomír Medveď z Čierneho Balogu.
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V roku 2019 oslávime 750. výročie...

anketa EĽRO

Ľudmila K., Trenčín:
EĽRO som navštívila už druhýkrát, 

tento ročník sa mi veľmi páčil. Je tu 
dostatočný výber veľmi pekného tova-
ru v stánkoch. 

Ako metódy spracovania látky pou-
žívam šitie a tiež ručne vyšívam odevy, 
ktoré sú určené na bežné nosenie, ale 
sú inšpirované krojovou tvorbou alebo 

starými pôvodnými vzormi alebo strihmi. Šijem z prírodných ma-
teriálov: z ľanu, bavlny, konope alebo vlny.

Blanka Š., Zbrojníky:
Na EĽRE som prvý rok, páčilo sa mi tu 

veľmi, sú tu veľmi milí a príjemní ľudia. 
Mojou pracovnou metódou je kríži-

ková výšivka, motívy používam rôzne: 
kvietky, príroda, domčeky, postavičky, 
námornícke motívy. Najčastejšie vyší-
vam vrecúška, vankúšiky či zásterky, 
alebo motívy z folklóru do opaskov, 
do náhrdelníkov.

Gabriela K., Žiar nad Hronom:
Na festivale som po prvýkrát. 
Venujem sa šitiu z pravej modrotla-

če a  šijem najmä kabelky. Okrem nich 
aj tašky, obaly či vankúše. Výroba mod-
rotlače nie je jednoduchá, preto sa 
tomu na Slovensku venujú len dvaja: 
Peter Trnka a Matej Rabada, a  ja to od 
nich len kupujem a potom ďalej spraco-

vávam. No spracúvam hlavne starú modrotlač, najmä zo zaniknu-
tej banskobystrickej modrotlačovej dielni. Okrem toho využívam 
rôzne bazáre alebo burzy na to, aby som tam kúpila modrotlače 
od ľudí, ktorí ich ešte našli u seba doma. Takže modrotlač, ktorú 
používam na šitie výrobkov, je väčšinou stará približne 40 – 50 ro-
kov. 

Mária T. (syn Matúš T.), Trenčín: 
Pokiaľ si pamätám, tak sme k vám za-

vítali štvrtý alebo piatykrát, medzitým 
sme aj niektoré ročníky vynechali, takže 
teraz sme tu znovu po asi troch alebo 
štyroch rokoch. Prvý krát sme tu boli asi 
pred deviatimi rokmi. Obaja s maminou 
sme veľmi spokojní, sú tu veľmi príjem-
ní ľudia. 

Vyšívame krivou ihlou, čo znamená, že používame malinký, 
veľmi zaostrený háčik pochádzajúci z Detvy. Tam sa všetky kroje 
vyšívali touto technikou, no najmä rukávce, nohavice a  zástere. 
Pokúšame sa túto techniku preniesť aj do bežného používania 
v  súčasnosti, preto takto vyšívame obrusy a  obrúsky, vrecúška, 
vankúšiky.

Juraj K., Námestovo:
Na EĽRE som prvý rok a  som veľmi 

rád, že som sa vášho trhu mohol zúčast-
niť, pretože okrem výbornej atmosféry 
sa tu môžeme my remeselníci prezen-
tovať, a prispieť tak k tejto atmosfére aj 
našimi výrobkami a našou prácou. 

Venujem sa tradičnej výrobe pono-
žiek z Čičmian, ktoré nosili naši predko-

via do krpcov alebo do papúč. Sú vyrobené z ovčej vlny a pletú sa 
na piatich ihliciach. Túto starú techniku som sa postupne naučil od 
jedného staršieho ujka. Ponožky, ktoré vyrábam, sú presnými repli-
kami jeho práce, pri ktorej dodržiaval techniku zdedenú po svojich 
predkoch, takže táto technika tu pravdepodobne je už vyše sto ro-
kov.

Mária D. – L., Levoča:
Tento rok sme tu druhýkrát, s festiva-

lom sme veľmi spokojní. Je tu perfektná 
atmosféra a sú tu super ľudia. 

Šijeme hlavne folklórny textil, to, čo 
teraz momentálne letí. Šijeme modrotla-
čové sukne, opasky k sukničkám, potom 
robíme aj body a tričká, aby sa to deťom 
aj dospelým lepšie nosilo. A ako doplnky vyrábame handrové bábi-
ky, či koníky – doplnky skôr v ľudových motívoch.

Eva G., Kežmarok:
Sme tu už po štvrtý rok, bolo nám tu 

veľmi dobre a veselo, chválim atmosfé-
ru. 

Vyšívala som už od detstva dečky a to 
skutočné šitie sa ku tomu akosi pridruži-
lo, podľa toho, čo ľudia práve potrebo-
vali a  zháňali. Ako techniku používam 
tradičné ručné vyšívanie vo vzoroch zo 

Ždiaru a Zamaguria. Okrem toho sa venujem aj šitiu krojov z oblasti 
Ždiaru, Zamaguria, Lendaku a Frankovej, ale aj pre folklórne súbory 
pôsobiace v okolí Kežmarku.

Kráľ EĽRA 2018:
Ľubomír Medveď, Čierny Balog:
Na festival som zavítal už asi po sied-

mykrát, páčilo sa mi vynikajúco, počasie 
vyšlo na výbornú. 

Venujem sa výrobkom z  kože, sú to 
tradičné výrobky ako krpce, opasky, re-
mene. Tieto sa vyrábajú viac – menej rat-
líkmi alebo raznicami do kože, alebo sa na kožu pripevňujú kovové 
pracky. Takže vtedy sa trochu pracuje aj s  kovom. Ratlíky sú také 
„krúžky“, ktoré obsahujú vzor a vtláčajú sa do kože. Kožu kupujem 
buď u nás na Slovensku alebo si ju dovážam z Čiech alebo z Poľska. 

 
 Mária Trajčíková

Vzhľadom na to, že tohtoročný festival EĽRO bol venovaný cechom krajčírov a farbiarov, tak 
sme vyspovedali práve týchto remeselníkov a spýtali sa, na ich dojmy z festivalu a techniky 
práce, ktoré používajú. Taktiež sme sa dozvedeli, po koľký krát zavítali do Kežmarku.

Anketa s krajčírskymi remeselníkmi počas festivalu EĽRO
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Európske ľudové remeslo 6. - 8. 7. 2018
T O M B O L A 

Číslo Cena Darca číslo tomboly

1 3-dňový letecký zájazd pre 2 osoby v zábavnom parku EUROPA-park Europa PARK - RUST Nemecko 001196

2 automatická práčka Whirlpool Slovakia, spol. s r. o. 002193

3 sušička bielizne Whirlpool Slovakia, spol. s r. o. 001981

4
dovolenka pri Jadranskom mori v Chorvátsku pre 1 osobu
v pobytovom stredisku PAKOŠTANE v termíne 24. 08. - 02. 09. 2018

Cestovná kancelária Lomnica Tour, s. r. o.
Veľká Lomnica

001123

5 sprchovací kút - dvere FerdiD Trade - František Dravecký 002746

6 krovinorez Kovospol KK, s. r. o. 004790

7 dámske hodinky QUARTZ Zlatníctvo Lýdia 004877

8 šperk Zlatníctvo Lýdia 001191

9 víkendový pobyt v penzióne Paťko Vrbov SLOVbiz trade, s. r. o. Kežmarok 001908

10 rodinný poukaz (2 dospelí + 2 deti) Chodník korunami stromov Stredisko Bachledka 001071

11 rodinný poukaz (2 dospelí + 2 deti) Chodník korunami stromov Stredisko Bachledka 003928

12 mikrovlnná rúra Mesto Kežmarok 000409

13 dovolenkový balíček Cestovná kancelária Marco Pollo, s. r. o. 003721

14 čistič okien Kärcher Mesto Kežmarok 002716

15 naparovacia žehlička TEFAL Mesto Kežmarok 001474

16 rýchlovarná kanvica PHILIPS Mesto Kežmarok 002745

17 hriankovač PHILIPS Mesto Kežmarok 001854

18 mop s vedrom SPONTEX Mesto Kežmarok 003840

19 ručný vysávač ELEKTROLUX Mesto Kežmarok 003161

20 vysoká váza Tatiana Madejová M-style 005093

21 fén PHILIPS Mesto Kežmarok 005504

22 ponorný mixér Mesto Kežmarok 001218

23 cestovný kufor Mesto Kežmarok 002119

24 vodná fajka + dáždnik Slovenka - Vladimír Figlár 000138

25 keramická váza 2 ks Mesto Kežmarok 004023

26 žehliaca doska Mesto Kežmarok 004849

27 ovčia kožušina Remeselníci EĽRO 004173

28 fén Cukráreň DUBROVNÍK 004592

29 látková bábika, drevená hračka - koník, taška Remeselníci EĽRO 002127

30 súprava sklenených váz 2 ks Mesto Kežmarok 002439

31 drevená plastika, orgonit, čerpák Remeselníci EĽRO 003828

32 3 ks drevené hračky Remeselníci EĽRO 002885

33 prenosný chladiaci box Mesto Kežmarok 000860

34 cestovný kufor Cestovná kancelária Cez Tatry, s. r. o. 005433

35 farba biela Pavol Bjalončík 005244

B-0 Darčekový kôš - Mäsové výrobky NORD mäsokombinát Svit 004597

B-1
24 pollitrových plechoviek piva Veľkopovický kozel 11° polotmavý
+ darčekový poukaz na 3-hodinovú výuku golfu

Veľkopopovický Kozel, Royal Valley 002060

B-2
24 pollitrových plechoviek piva Veľkopovický kozel 11° + darčekový
poukaz na 3-hodinovú výuku golfu

Veľkopopovický Kozel, Royal Valley 000839

B-3
24 pollitrových plechoviek piva Veľkopovický kozel 11° + darčekový
poukaz na 3-hodinovú výuku golfu

Veľkopopovický Kozel, Royal Valley 002003
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Aj takto by sa dala nazvať 
atmosféra, ktorú organizátori 
pripravili pre návštevníkov počas 
Filmovej grilovačky na námestí 
pri radnici. Náhodní okoloidúci 
i  tí, ktorí si cielene prišli koncom 
júna vychutnať utorkový večer na 
námestie, si pod holým nebom 
užili premietanie historických 
filmov so živou hudbou a vôňou 
grilovaných pochúťok. Premieta-
li sa nemé filmy z  archívov kež-
marských rodín z 30. až 60. rokov 
20. storočia, animo vané filmy 

z  festivalu Fest Anča. Hudobný 
doprovod od kežmarských skla-
dateľov nám naživo zahrali Ján 
Levocký, Peter Duchnický a Janka 
To malová. Kto si priniesol deku, 
ten sedel na trávniku a  pikni-
koval, pre ostatných boli pripra-
vené lavičky alebo Tuli vaky. 
Najväčšie poďakovanie patrí Da-
nielovi Dluhému, ktorý podujatie 
zorganizoval a vďaka nemu sa na 
námestí stretlo naozaj množstvo 
filmových nadšencov.

 Mária Trajčíková

Už opakujúcim sa letným kul-
túrnym podujatím nášho mesta 
je festival na hrade plný zaujíma-
vých predstavení v podaní diva-
delných súbor z  blízka i  z  ďale-
ka. Predstavilo sa nám susedné 
Divadlo Commedia z  Popradu 
celosvetovo známym satirickým 
príbehom Don Quichot a  San-

cho Panza. Nasledovala hra Bež-
ný deň v nemocnici XY v podaní 
Divadelného súboru Daxner z Ti-
sovca plná situačného humoru. 
V stredu si najmenší diváci mohli 
pozrieť adaptáciu slovenskej ľu-
dovej rozprávky „Hopsa, horsa, 
zem otvor sa!“ Rodičia sa nene-
chali odradiť upršaným poča-
sím a  malí diváci sediac priamo 
na pódiu pod strechou si mohli 
vychutnať skutočne interaktívne 
a milé divadlo Ali Baba v preve-

dení Divadla Babadlo z Prešova. 
Nasledovala komédia v (čias-
točne) spišskom nárečí Cicho, 
bo skajpujem s  dzivku!, ktorou 
nás pobavili herci z Divadla Kľud 
z Kladzan. A týždeň Letného di-
vadelného festivalu zakončilo 
české Komorní hudební divadlo 
z Ostravy svojou pseudohistoric-

kou hudobnou revue autorskej 
dvojice Jiřího Suchého a  Jiřího 
Šlitra s  názvom Šest žen Jindři-
cha VIII.

„Pre návštevníkov to bolo 
veľmi príjemné spestrenie 
prázdninových dní. Celkovo po-
čas piatich dní videlo divadelné 
predstavenia na Kežmarskom 
hrade vyše 400 divákov," prezra-
dila nám riaditeľka Múzea Erika 
Cintulová.

 Mária Trajčíková

Cíťte sa na námestí
ako vo svojej záhrade

Letné divadlá na hrade

15. júla sa konal 5. ročník cyk-
listických pretekov o  Pohár pri-
mátora mesta Kežmarok. V hlav-
ných kategóriách (od kategórie 
do 18 rokov, až po kategóriu nad 
60 rokov) sa podarilo presadiť 
viacerým kežmarským cyklistom. 
Kategóriu nad 60 rokov ovládli 
pretekári z  Poľska. Kežmarčania 
sa umiestnili na stupni víťazov 

aj v súťaži družstiev, v ktorej roz-
hodovalo umiestnenie prvých 
troch pretekárov z tímu.

Najmladší pretekári súťažili 
po štarte hlavného preteku v ka-
tegóriách mikro, až po starších 
žiakov. Väčšinu kategórií naj-
mladších cyklistov ovládli domá-
ci pretekári.

 Pavol Ištok

Vystúpenie folklórneho súboru Magurák sa konalo v  rámci Kultúrneho 
leta. „Tak, ako každý rok sa cez leto snažíme obyvateľom, aj iným návštev-
níkom, spríjemniť ich pobyt v meste. Na ďalšie naše vystúpenie sa môžete 
tešiť 20. augusta, kedy bude Magurák vystupovať spolu s DFS Maguráči-
kom, a bude to taktiež na javisku pri radnici,“ povedal nám Juraj Švedlár, 
ktorý v Maguráku organizačne napomáha. -mia-

Cyklisti na štarte hlavného preteku.

Trávnik pri radnici sa dá využiť aj netradične.

Deti si predstavenie užili aj napriek dažďu.

Cyklistické preteky
o Pohár primátora
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školstvo

V  minulom roku nadviazala naša 
ZŠ s MŠ Nižná brána vzájomnú pria-
teľskú spoluprácu s  poľskou školou, 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr. 5 
im. Jana Matejki v  Bochni. Táto spo-
lupráca nás vzájomne obohacuje 
vďaka spoznávaniu jazyka a  kultúr 
obidvoch zúčastnených krajín, roz-
víjaniu spolupráce v oblasti výchovy 
a vzdelávania žiakov, výmene skúse-
ností pedagógov, či vďaka vzájomné-
mu spoznávaniu sa detí oboch krajín. 
A v rámci tejto spolupráce sa v júni 18 
žiakov našej školy v sprievode piatich 
pedagógov zúčastnilo poznávacieho 
výmenného pobytu.

Naši žiaci boli počas celého po-
bytu ubytovaní v poľských rodinách, 
ktoré sa o nich vzorne starali. Priatelia 
v  Poľsku pre nás pripravili skutočne 
bohatý program, snažili sa ukázať 
nám čo najviac z  histórie, kultúry 
a  prírodných krás ich malebného 
mestečka a okolia. 

Prvý deň sme navštívili družobnú 
školu a zúčastnili sme sa slávnostnej 
akadémie, po ktorej sme absolvovali 
prehliadku školy, kde nás prekvapili 
poľskí žiaci svojim mimoriadne úc-
tivým správaním. Po akadémii deti 
nadchla prechádzka na neďalekú 
rozhľadňu, po ktorej náš čakal chut-

ný obed. Po chvíli oddychu sme šli 
obdivovať krásy soľnej bane Bochnia, 
v  ktorej náš čakal 4-hodinový okruh 
a  zažili sme neopísateľnú atmosféru 
v jednej z najkrajších soľných baní. Vo 
večerných hodinách boli deti prijaté 
v  rodinách svojimi poľskými kama-
rátmi. 

Druhý deň nášho pobytu sme 
v  ranných hodinách pokračovali do 
neďalekého Krakova, kde sme absol-
vovali prechádzku na Kopiec Józefa 
Piłsudskiego. Mohyla je navŕšená na 
kopci Sowiniec, ktorý leží v západnej 
časti Krakova. Odtiaľ sme pokračovali 
5 km lesom na Kopiec Kosciuszki, kde 
nás čakal nádherný výhľad na celý 
Krakov. Po tomto zážitku nás prekva-
pili v škole ostatní poľskí žiaci, rodičia 
a  učitelia tradičným školským pikni-
kom s  rôznymi atrakciami a  množ-
stvom dobrého jedla. Program, ktorý 
sme absolvovali, bol veľmi bohatý 
a naše zážitky sú nezabudnuteľné. 

Za všetko ďakujeme nielen ve-
deniu poľskej škole a  rodinám, ale 
veľké poďakovanie patrí aj vedeniu 
našej školy. Veríme, že v  budúcom 
školskom roku, keď zase my privíta-
me u nás poľských kamarátov, im bu-
deme môcť ich pohostinnosť oplatiť 
a pripravíme pre nich rovnako zaují-
mavý program.

Takže „dovidenia“ – alebo „do zo-
baczenia“!

 ZŠ s MŠ Nižná brána - MD

Naši žiaci spoznávali mesto Bochnia

Vzdelávací seminár, ktorého 
pracovný jazyk bol anglický, niesol 
názov Through the Outdoor Ex-
periencial Learning to the best of 
you(th). Teda slovná hračka ktorú 
možno preložiť ako: „Skrz zážitko-

vé vzdelávanie v  prírode k  tomu 
najlepšiemu z  teba a  z  mládeže“. 
V  angličtine však OEL pomenú-
va uznávanú výučbovú metódu, 
ktorú tridsiatim účastníkom z  de-
siatich krajín EÚ priblížili lektori 

z Lotyšska. Kežmarskí skauti si pre 
miesto konania vybrali Tatranskú 
Polianku, ktorá bola skvelý štarto-
vací bod na tatranské chodníky. 
Účastníci celkovo strávili na túrach 
tri dni z  11-dňového kurzu. Celý 

jeho obsah sa zameriaval na využi-
tie prírody ako prostredia i nástro-
ja v procese vzdelávania mladých. 
Účastníci odchádzali nabití inšpirá-
ciou a veríme, že dobré idey budú 
šíriť ďalej v mládežníckych organi-
záciách od Kanárskych Ostrovov 
cez Estónsko až do Grécka.

 So skautským pozdravom
 Maroš Brodanský

Skauti sa zapojili do programov Erasmus+

Spokojnosť z výhľadu na Krakov.

Cieľom Týždňa školskej prípra-
vy na ZŠ s  MŠ Nižnej bráne bolo 
v  rámci spolupráce medzi základ-
nou a  materskou školou vytvoriť 
pre predškolákov také podmienky, 
aby bol pre nich prechod z  mater-
skej do základnej školy čo najme-
nej stresujúci. Koncom júna zavítali 
predškoláci z našej materskej školy 
do priestorov základnej školy a vy-
skúšali si, aký je to pocit učiť sa vo 
„veľkej“ škole. 

Ráno sa po raňajkách predškolá-
ci rozlúčili so svojou pani učiteľkou 

a  plných očakávaní ich privítala 
pani učiteľka zo základnej školy. 
Predškoláci absolvovali každý deň 
tri vyučovacie hodiny v  riadnom 
vyu čovacom režime, kde spozná-
vali písmenká, vyfarbovali, spievali, 
naučili sa prvé číslice a  počty, vy-
skúšali si aj prácu na počítačoch. 
Vyučovanie pre škôlkarov prebie-
halo aj v  telocvični, kde sa mohli 
všetci spoločne vyšantiť a zasúťažiť 
si. 

Predškoláci si po týždni v  ško-
le odniesli veľa zážitkov, certifikát 
o  úspešnom absolvovaní Týždňa 
školskej prípravy, ale aj dobrý pocit, 
že aj oni budú o pár dní veľkí školá-
ci. ZŠ s MŠ Nižná brána – MD

Príprava škôlkarov na školu

Škôlkari na návšteve v škole.

V minulom roku sa zrodila v Treťom zbore Aničky a Bořivoja Uhrových túžba zorganizovať medziná-
rodnú akciu pre pracovníkov s mládežou. Tieto túžby sa začali premieňať na realitu, keď projekt dostal 
zelenú od Iuventy - národnej agentúry, ktorá zabezpečuje schvaľovanie projektov EÚ pre vzdelávanie.



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 21

mozaika

Koncom júla pri dopravnej nehode 
vyhasol život iba 45-ročného Zdenka 

Vojtičku. Jeho meno sa bude navždy 
spájať predovšetkým s  kežmarskou cyk-
listikou. Patril k  najzapálenejším členom 
kežmarského cyklistického klubu a  jeho 
prioritou bola práca s mládežou, čo nako-
niec aj praktizoval u svojho syna Denisa. 
K  tomuto športu viedol aj druhého syna 
Kristiána a  pred dvoma rokmi do klu-
bu dotiahol i  Denisových rovesníkov zo 
Spišskej Novej Vsi. S  mladými cyklistami 
absolvoval všetky preteky, a samozrejme, 
nikdy nezabudol prezentovať kežmarský 
klub banerom, ktorý mal vždy v aute. Bol 
to skvelý cyklista, ktorý dosiahol vynika-
júce výsledky. Zúčastňoval sa na prete-

koch doma aj v  zahraničí. Zvíťazil na 24 
hodinovom preteku na Hungaroringu 
a  celkovo zvíťazil vo svojej kategórii na 
poľsko – slovenských pretekoch Euro-
región Tatry Tour, kde aj Denis vyhral vo 
svojej kategórii celkové prvenstvo. Bol to 
krásny moment, vidieť otca i syna, ako si 
fandia navzájom. 

 Richard Krafčík, predseda CK MŠK

Za redakciu Novín Kežmarok vyslovu-
jeme taktiež hlbokú a  úprimnú sústrasť 
najbližšej rodine, priateľom i cyklistickému 
klubu MŠK Kežmarok. 

Rozlúčili sme sa so Zdenkom Vojtičkom

AUGUST – FUTBAL 

DOSPELÍ – V. LIGA SKUPINA PODTATRANSKÁ
 
5. 8. - 16.30 h:  1. MFK Kežmarok – TJ Nový život Kluknava 
12. 8. - 16.30 h:  TJ Dunajec Spišská Stará Ves – 1. MFK Kežmarok 
19. 8. - 16.00 h:  1. MFK Kežmarok – FK 1931 Hranovnica
26. 8. - 16.00 h:  FK Veľká Lomnica – 1. MFK Kežmarok  

STARŠÍ DORAST, MLADŠÍ DORAST – II. LIGA SKUPINA B

4. 8. - 10.00 h a 12.15 h:  MFK Stará Ľubovňa – 1. MFK Kežmarok
11. 8. - 10.00 h a 12.15 h:  1. MFK Kežmarok – 1. FK Svidník
18. 8. - 10.00 h a 12.15 h:  MŠK Slavoj Spišská Belá –
  1.MFK Kežmarok
25. 8. - 10.00 h a 12.15 h:  1. MFK Kežmarok – MFK Slovan
  Sabinov
29. 8. - 10.00 h a 12.15 h:  1. MFK Kežmarok – FK Humenné  

STARŠÍ ŽIACI, MLADŠÍ ŽIACI – II. LIGA SKUPINA C

4. 8. - 10.00 h a 11.45 h:  1. MFK Kežmarok – FK Svit
11. 8. - 10.00 h a 11.45 h:  ŠK Harichovce – 1. MFK Kežmarok
18. 8. - 10.00 h a 11.45 h:  1. MFK Kežmarok – FK Podolinec 
25. 8. - 10:00 a 11:45:  Tatran Ľubica – 1. MFK Kežmarok 

AUGUST  – VOLEJBAL 

VETERÁNI

11. 8. - 08.00 h:  Memoriál Františka Mizdoša – XXII. ročník
 (Medzinárodné majstrovstvá SR veteránov
 mužov a žien)

Program športových klubov

Autorovou srdcovou zále-
žitosťou, ktorý sa profesne ve-
nuje histórii mesta Bratislava, 
je región Spiš. Vydavateľ Daniel 
Kollár oceňuje najmä autorove 
vedomosti z  oblasti histórie, 
ktoré dávajú publikácii patričný 
odborný rozmer. Kultúrno – his-
torický a  turistický sprievodca 
regiónu Spiša má v sebe prida-
nú hodnotu, ktorou je odbor-
nosť. V  publikácii sú prehľadne 
zoradené kultúrno – historické 
pamiatky európskeho významu. 

Juraj Kucharík čitateľom 
v  publikácii predstavuje päť 
mestských pamiatkových rezer-
vácií, dve pamiatkové rezervá-
cie ľudovej architektúry, ako aj 
lokality Spiša, zapísané v zozna-
me UNESCO. 

V  blízkej budúcnosti pripra-
vuje autor spoločne s vydavate-
ľom Danielom Kollárom vydanie 
sprievodcu po Vysokých Tatrách 
v  podobe samostatného titulu 
Tatry.

 Pavol Ištok

Nová publikácia 
historika Juraja Kucharíka 
uzrela svetlo sveta

V piatok 15. júla v kníhkupectve alter ego čitateľom v zaují-
mavej prezentácii predstavil svoju novú knihu historik a spiso-
vateľ, Juraj Kucharík. Turistického sprievodcu Spiš, Slovenský 
raj, Levoča, Kežmarok vydalo vydavateľstvo Dajama. 

Odborne spracovaná publikácia mladého autora.
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Odev Žigmunda
Luxemburského
v Barónke
Tento ročník Európskeho ľu-

dového remesla bol venovaný 
farbiarskemu a  krajčírskemu 
cechu. Pri tejto príležitosti bola 
vo výstavnej sieni Barónka na-
inštalovaná výstava s názvom 
Z  dielní farbiarov a  krajčírov. 
Návštevníci sa môžu detail-
nejšie oboznámiť s  históriou 
a vývojom týchto cechov a tiež 
sa môžu dozvedieť, že v  his-
torickom vývine mesta mali 
tieto remeslá svoje popred-
né a  nezastupiteľné miesto. 
Pozrieť si môžete historické 
pečatidlá remeselníkov z  Kež-
marku, Spišskej Belej či Ľubice. 
Jedinečným kúskom expozície 

je rekonštruovaný odev Žig-
munda Luxembruského z au-
torskej  dielne Marie Molendy 
či kniha krajčírskych strihov 
zo 16. storočia. Súčasťou výsta-
vy je aj modrotlačiarstvo, keďže 
mesto Kežmarok bolo v 18. sto-
ročí centrom farbiarskej výro-
by. Na výstave sa nachádzajú aj 
výrobky z modrotlače – záste-
ra, sukne, šatka. Zaujímavým 
vystavovaným exponátom sú 
formy z  1. polovice 20. storo-
čia, ktoré sa používali pri tejto 
technike farbenia v Kežmarku. 
Územie Spiša patrilo v Uhorsku 
medzi najväčšie strediská tex-
tilnej výroby, a  práve preto sú 

súčasťou expozície aj textilné 
výrobky, staré šijacie stroje či 
formy na vyšívanie, ktoré slúžili 
na odtláčanie vzorov na látku. 
Výstava v priestoroch Barónky 
potrvá do 10. augusta.

Ľudskosť a pokora
u anjela
Do 12. septembra si môžete 

pozrieť aj zaujímavú expozíciu 
v Galérii u anjela. Po úspešných 
výstavách v Prahe a v Bratisla-
ve prišla do Kežmarku pred-
staviť svoje umenie Běla Kol-
čáková. Prvá dáma poetického 
surrealizumu prináša nostal-
gické obrazy plné lesných zá-
tiší, ženských figúr či hmlových 
víl a prezentuje aj výber z po-
sledného obdobia pod Tatra-

mi. Torzá tiel vznášajúce sa nad 
krajinou sú unášané poryvmi 
vetra a  nekonečným plynutím 
života. Reálne bytosti stierajú 
hranice medzi racionálnym 
a  rozprávkovým svetom. Diela 
Běly Kolčákovej majú medi-
tatívnu atmosféru a  vyžaruje 
z  nich láskavosť a  prívetivosť. 
Niečo hojivé a  čisté zapĺňa 
priestor. Môžeme to nazvať 
ľudskosť a  pokora. Zaujímavé 
je, že autorka vo svojich obra-
zoch veľmi často používa ze-
lenú farbu a oko diváka určite 
zaujme dielo Zelená explózia, 
v  ktorom autorka bytosti žen-
ského rodu stotožňuje s príro-

dou, aby ukázala večnú meta-
foru nášho bytia.

Výstava
architektonických
diel v múzeu
V  rámci každoročného 

Sviatku kultúry a  vzájomnos-
ti otvoril Karpatskonemecký 
spolok na Slovensku a  Múze-
um v Kežmarku, Dr. Alexandra 
výstavu s  názvom V  dvoch 
svetoch – 25 nemeckých prí-
behov. Výstava, ktorá bola aj 
v  Dánsku, Rumunsku či v ne-
meckých Drážďanoch, pred-
stavovala 25 krajín, v  ktorých 
žili a  ešte stále žijú príslušníci 
nemeckej menšiny. Návštevní-
ci sa mohli dozvedieť základné 
informácie o dejinách osídlenia 

jednotlivých krajín a pomocou 
pestrého prehľadu aj o aktuál-
nej činnosti menšín. Výstavu 
ste si mohli aj „vypočuť“, keď-
že všetky základné informácie 
boli nahovorené vo viacerých 
jazykoch. Výstava poputuje 
do Poľska. Múzeum v Kežmar-
ku v  spolupráci s  Prešovským 
samosprávnym krajom a Pred-
stavenstvom slovenskej komo-
ry architektov plánujú v augus-
te ďalšiu zaujímavú výstavu 
s názvom CE·ZA·AR 2017 (Cena 
slovenskej komory architektov 
za architektúru). Na výstave si 
môžete pozrieť všetky nomi-
nované a  víťazné architekto-
nické diela za rok 2017. 

 
 Veronika Michalčíková

Výstavné siene ponúkajú unikátne diela

Okrem modrotlače nájdete na výstave aj staré šijacie stroje Singer.

Běla Kolčáková vo svojich dielach ponúka zvláštne prepojenie ženy 
a krajiny.  (Foto: Marek Hosa)

Výstava priblížila život nemeckej menšiny na Slovensku i v zahraničí.
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Dňa 14. augusta si pri-
pomenieme prvé výročie 
úmrtia nášho milovaného 
Michala Blahovského.

Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s  nami ti-

chú spomienku.
S láskou v srdci si naňho spomína manžel-

ka s rodinou a priatelia. 

Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, 
to si Ty sestra naša a pozeráš na nás z neba.

Tam v  raji nebeskom, 
pokoj večný maj, buď na-
ším anjelom, na zemi nás 
chráň.

Hoci si odišla, nie si me-
dzi nami, navždy si zostala 

v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.
Dňa 3. augusta si pripomenieme 6 rokov 

od úmrtia našej milovanej sestry Márie Šol-
týsovej. 

Spomínajú súrodenci: sestra Božena 
a bratia Dušan a Pavol.

Dňa 6. júla sme si pri-
pomenuli 5 rokov, odkedy 
nás opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko Juraj 
Matušovský.

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

S  láskou spomínajú manželka, deti a  os-
tatná rodina.

Dňa 2. augusta uplynul 
prvý rok, čo ma navždy 
opustil môj milovaný syn 
Ing. Jozef Garančovský. 

Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu tichú spo-

mienku.
S láskou a úctou spomína mamka.

Dňa 2. augusta si pripo-
menieme 1 rok, od kedy nás 
opustila naša drahá sestra, 
krstná, teta Anna Mačičáková.

Čas plynie, bolesť stále 
trápi, Teba nám už nikto ne-

navráti.
S láskou spomína Danka s rodinou a smútiaca 

rodina.

Dňa 1. septembra uplynie 20 rokov, čo nás 
náhle opustila naša drahá 
Vierka Szücsová, rodená Har-
manová.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Ďakuje sestra 
s rodinou.

Kto v srdci žije, nezomiera. 
21. júla uplynulo 5 rokov, 

čo nás opustila milovaná ma-
mička, dcéra, sestra Ruženka 
Čillágová, rodená Kriššáková. 

Čas uteká a  bolesť v  srdci 
rastie.

Smútiaca rodina prosí o modlitbu a spomien-
ku. Chýbaš nám.

Len láska zostane, tá smrť nepozná...
Dňa 1. augusta 2018 si pripomenieme smut-

né 10. výročie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná, obe-
tavá a  starostlivá manželka, 
mamička a  babička Vierka 
Rusnáková.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel, dcéra Andrea a syn Ondrej s rodinami.

Dňa 13. júla to boli dva roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá manželka, 
mamka a babka Mgr. Magda-
léna Hypká. 

S láskou spomínajú manžel, 
dcéry Andrejka, Veronika, syn 

Otko s rodinami, rodina a známi. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Už len kytičku kvetov Ti 
môžeme na hrob dať, zapáliť 
sviečku a s láskou na Teba spo-
mínať. 

Dňa 30. augusta uplynie 
rok od úmrtia milovaného 

manžela, otca, svokra a  dedka Antona Koval-
ského. Ktorí ste ho poznali a  mali radi venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia 
s rodinami, priatelia a známi. 

Len kytičku kvetov ti na 
hrob môžeme dať.

Zapáliť sviečku a  s  láskou 
spomínať.

Dňa 26. augusta 2018 si 
pripomenieme druhé výro-

čie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, 
mamka a babka Eva Žembová. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

inzercia, spomienky

Spomienky

Riadková inzercia
•  Ponúkame nátery striech, opravy komínov a  nátery vo výš-

kach. Tel. číslo: 0902 148 057, 0915 515 031.
RO18001

Oznam
Mestská knižnica oznamuje svojim používateľom, že 

od 2. júla do 31. augusta budú otváracie hodiny pozmene-
né 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

Staráme sa o Vaše zdravie ...

PF18004
PF18005
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Začiatkom júla sa kežmarské futsalové muž-
stvo B-Team zúčastnilo najväčšieho slovenského 
turnaja v malom futbale Prengo Cup Trnava 2018. 
Kvalitne obsadený turnaj s bohatým sprievodným 
programom sa odohral v športovom areáli Slávia 
v Trnave. Na niekoľkých zmenšených ihriskách si 
sily zmeralo 52 mužských a 12 dievčenských muž-
stiev. „Béčkam” sa podarilo v  mužskom pavúku 
postúpiť medzi 16 najlepších mužstiev, vďaka bo-
jovnému a taktickému výkonu si získali sympatie 
svojich súperov i divákov. „Turnaja sme sa zúčast-
nili už tretí rok po sebe. Ide o veľmi dobre zorgani-
zované podujatie, ktoré je pre nás šancou zahrať si 
proti kvalitným aktívnym, ale aj bývalým futbalis-
tom z najvyšších slovenských súťaží. Zároveň je to 
dobrá zámienka stráviť víkend s priateľmi, na kto-
rých nám neostáva popri rodinných a pracovných 
povinnostiach čas,” s úsmevom zhodnotil účasť na 
turnaji hráč Samuel Bodnár.

Kežmarské mužstvo B-Team je tvorené partiou 
kamarátov, ktorí spolu hrávajú futsal od roku 2004 
a je pravidelným účastníkom futsalových líg a tur-
najov v podtatranskom regióne.

Za veterného, ale slnečného počasia sa v Liptovskom Mikuláši konalo tretie 
kolo Podtatranskej ligy mládeže. 11 vyslancov Kežmarskej lukostreľby prinies-
lo 11 medailí a  päť osobných rekordov. Z  mladších žiakov zabodovali traja 
súťažiaci: Boris Beskýd v  streľbe kladkovým lukom získal 621 bodov, Daniel 
Maťáš streľbou holým lukom si odniesol 596 bodov a Michal Barčák si olym-
pijským lukom vystrieľal 634 bodov. Medzi staršími žiakmi sa kladkovým lu-
kom presadili Rado Polák s 583 bodmi a Sofia Krasuľová získala 523 bodov. 
V  celkovom hodnotení majú momentálne najlepšie umiestnenia v  tabuľke 
títo súťažiaci: v  streľbe holým lukom Ján Krasuľa, Adam Bafia, Sofia Krasu-
ľová, Daniel Maťaš, Rastislav Pluta, Marko Šimo, Kristína Juhásová, Samuel 
Badovský, Stanislav Baláž, Juraj Zakopian, Vladimír Modla, Nikolas Badovský, 
Maximilián Gontkovič a Ráchel Sabová. V streľbe kladkovým lukom sú zatiaľ 
najlepší Radovan Polák, Ľuboš Polák, Sebastián Šilon, Sandra Vaľová, Denis 
Galovič, Boris Beskyd a  Benjamín Badovský. Olympijským lukom najlepšie 
strieľajú Michal Barčák, Simona Dinhová, Patrik Teodor Slovík, Matúš Stari-
gazda, Bianka Šimová, Filip Janík, Juraj Bublík, Michal Starigazda, Filip Šimo 
a Nina Kleinová.
Finále Podtatranskej ligy sa bude konať v Kežmarku 2. septembra.
 Vladimír Majerčák

Radi by sme čitateľov informo-
vali aj o  vynikajúcich úspechoch 
našich lukostrelcov na druhom 
ročníku Európskeho pohára, kto-
rý sa v  júni konal v  meste Olbija 
na Sardínii (Taliansko). Podujatie 

sa nieslo v  znamení nestáleho, 
veterného aj daždivého počasia. 
Veterné počasie najviac vyho-
vovalo Mariánovi Marečákovi, 
ktorý strieľa rýchlo a  dynamicky 
a svojím nástrelom obsadil pekné 
druhé miesto za Austrálčanom 

Milnem Jonathanom. Jednotlivci 
sa síce nepresadili, no na druhej 
strane v  trojčlenných tímoch sa 
kežmarským lukostrelcom poda-
rilo získať ten najcennejší kov, keď 
vyradili silné Rusko i  domáce Ta-

liansko. Vzhľadom na excelentný 
výkon Mariána Marečáka a  tímu 
v zložení Peter Kinik, Marián Ma-
rečák a  Marcel Pavlík, hodnotia 
svoje pôsobenie na prvom kole 
Európskeho pohára za úspešné.
 Vladimír Majerčák

Zlato zo Sardínie

Neskonalá radosť a hrdosť zo získaného zlata.

Zloženie družstva (na foto zľava): Juraj Filipčík, Dávid Mikša, Jakub Čuba, Samuel Bodnár, 
Tomáš Minárik, Pavol Fejerčák; dolný rad: brankár mužstva Radoslav Brunnsteiner.

Kežmarčania sa v Trnave nestratili 
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Koncom júna sa uskutočnila 
v  Športovej hale Vlada Jančeka 
v Kežmarku historicky prvá medzi-
národná súťaž na Slovensku jed-
ného z  najstarších štýlov bojových 
umení na svete - Shorin ryu Karate. 
Súťaže sa zúčastnili kluby z  mesta 

Kežmarok, Hniezdneho, z  Noweho 
Sacza a Rytra z  Poľskej republiky. 
Súťažilo sa v  súbornom cvičení 
Kata, podľa vekových kategórií 
a  obtiažností jednotlivých súbor-
ných cvičení. Rozhodovala medzi-
národná komisia porotcov. 

Výsledky Kežmarských súťažia-
cich: 

V  I. kategórii chlapcov do 17 
rokov sa na 3. mieste umiestnil sú-
ťažiaci Kamil Marhefka, na 2. mieste 
Andreas Jankura. 

V  II. kategórii chlapcov do 17 
rokov sa na 3. mieste umiestnil sú-
ťažiaci Timotej Marhefka. 

V  II. kategórii dievčat do 17 ro-
kov sa na 3. mieste umiestnila súťa-
žiaca Zojka Nevická. 

V  III. kategórii – zmiešanej ka-
tegórii mládeže do 17 rokov obsa-
dila 3. miesto Alica Neustadtová a 2. 

miesto Alexander Neustadt.
Program spestrili dynamické 

ukážky majstrov v Kata, ukážky bo-
jového umenia kobudo matajoši 
a  deti z  Noweho Saczu predviedli 
s krásnym detským šarmom ukážky 
využitia bojových techník v rôznych 
situáciách. 

Program organizačne zabezpe-
čovalo o. z. Okinava dojo Slovakia 
– výbor Shorin ryu Karate pod ve-
dením Jozefa Dudžáka. 

 Jozef Marhefka
 Predseda klubu Shorin ryu 

 Karate Kežmarok

Mladí karatisti.

Prvá súťaž Shorin ryu Karate na Slovensku

Koncom februára 2018 zare-
gistrovaný Klub slovenských tu-
ristov Zlatná Kežmarok nezaháľa 
vo svojej činnosti a opäť zorga-
nizoval pod vedením svojej 
predsedníčky Zuzany Rumlovej 
ďalší krásny výlet. V polovici júla 
sa vybrali na turistický pochod 
z Kvetnice do Gánoviec a v rám-
ci trasy vystúpili aj na vyhliadko-
vý vrch Zámčisko s nadmorskou 
výškou 921 m. Túra sa končila 
v Gánovciach, ktoré sú známou 
archeologickou lokalitou regió-
nu. Navštívili nálezisko nean-
dertálca v  Archeoparku Hrádok 
a  Gánovecké travertíny, kde si 
pozreli repliku Neandertálca – 
„najstaršieho Slováka na našom 
území“. Svoj turistický zážitok 

vďaka vhodnému slnečnému 
počasiu zakončili na termálnom 
kúpalisku Aqua Spa Gánovce.

V  prvom roku činnosti sa 
kežmarský klub turistov zame-
riava na spoznávanie svojho 
najbližšieho okolia. Klub patrí 
v rámci štruktúry KST pod turis-
tický región KST Levočské vrchy 
– Branisko. Z  regiónu Spiš už 
navštívili novú značkovanú tra-
su v  okolí Kežmarku, Levočské 
vrchy, Ľubovniansku vrchovinu 
i Kozie chrbty. 

V  súčasnosti má KST Zlatná 
Kežmarok 89 členov z Kežmarku 
a okolia v rôznych vekových ka-
tegóriách – od detí až po aktív-
nych seniorov. 

 Mária Trajčíková

Turisti si pozreli Zámčisko

Výhľad zo Zámčiska.

LAST MINUTE
dovolenka

PF18007
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V  priebehu roka 2017 v  Prešov-
skom kraji vstúpilo do manželstva 
5 187 párov, čo je najviac za posled-
ných 20 rokov. V porovnaní s rokom 
2016 počet sobášov vzrástol o 181. 
Na tisíc obyvateľov stredného stavu 
kraja pripadlo 6,3 sobáša. V  rámci 
okresov Prešovského kraja najviac 
sobášov na tisíc obyvateľov zazna-
menal okres Stará Ľubovňa (7,1) 
a  najmenej okres Medzilaborce 
(5,1).

Podobne ako u  žien v  pôrod-
nosti, aj pri uzatváraní manželstva 
pokračoval trend zvyšovania prie-
merného veku partnerov vstupujú-
cich do manželstva. Priemerný vek 
ženícha i  nevesty za posledných 
desať rokov vzrástol približne 
o  2  roky. Ženísi mali v  priemere 31 
rokov a nevesty 28 rokov. Podobný 
vývoj bol aj u vzájomne slobodných 
partnerov, keď ženísi vstupovali ako 
29-roční a nevesty ako 27-ročné do 
svojho prvého manželstva. Najvyšší 
priemerný vek ženíchov (33,8 roka) 
i neviest (30,6 roka) bol zaznamena-
ný v okrese Poprad. Naopak, najnižší 
priemerný vek ženíchov (29) i  ne-
viest (26,5) bol v okrese Kežmarok.

Najviac uzavretých manželstiev 
u  oboch pohlaví bolo vo vekovej 
skupine 25 – 29 ročných (1 767 žení-
chov, 2 092 neviest). Druhou najpo-
četnejšou vekovou skupinou u žení-
chov bola kategória 30 – 34 ročných 
(1 281) a u neviest to bola kategória 
20  –  24 ročných (1  204 sobášov). 
Manželstvo uzatvorilo aj 29 mužov 
vo veku 65 a  viac rokov a  8  žien 
v rovnakom veku. V roku 2017 bolo 
v  Prešovskom kraji najviac uzavre-
tých manželstiev v septembri, kedy 
uzavrelo sobáš 862 párov.

V  roku 2017 bolo v  Prešovskom 
kraji rozvedených 1  023 manžel-
stiev, čo je oproti roku 2016 o  67 

rozvodov viac. Na 100 sobášov 
v  kraji pripadlo 20 rozvodov, čo je 
najmenej v rámci krajov Slovenskej 
republiky. Najviac rozvodov na 100 
sobášov mali v  okrese Stropkov 
(31,3) a  najmenej v  okrese Poprad 
(11,3). Z celkového počtu podaných 
návrhov na rozvod 66,1 % návrhov 
iniciovala žena.

Priemerný vek rozvádzajúcich sa 
žien bol 39 rokov a mužov 42 rokov. 
Za posledných desať rokov prie-
merný vek rozvádzajúcich sa žien 
i mužov vzrástol v priemere o 2 roky. 
V rámci okresov najvyšší priemerný 
vek rozvedeného muža bol v okrese 
Medzilaborce (44,1 roka) a u rozve-
denej ženy v okrese Humenné (41,6 
roka). Naopak, najnižší priemerný 
vek bol zaznamenaný u mužov (39,6 
roka) aj u žien (37,4) v okrese Snina. 
Priemerná dĺžka trvania rozvedené-
ho manželstva v kraji predstavovala 
15,4  roka. V  roku 2017 sa rozviedlo 
192 párov, ktorých manželstvo trva-
lo 25 rokov a dlhšie. 

Z  hľadiska príčin rozvratov ako 
najčastejšia príčina rozvodu man-
želstva u  oboch pohlaví dlhodobo 
figuruje rozdielnosť pováh, názorov 
a  záujmov. V  súdnom konaní túto 
príčinu uviedlo 64,6 % rozvádzajú-
cich sa mužov i žien. Ďalšími najpo-
četnejšími dôvodmi rozvratu man-
želstiev zo strany muža bola nevera 
(9,7 %) a  alkoholizmus (7,2  %), zo 
strany ženy to boli prípady, keď súd 
nezistil zavinenie (17,1  %), za nimi 
nasledovali nevera (7  %) a  ostatné 
príčiny (5,3 %). Kým pri rozvodovom 
konaní súd na strane muža nezistil 
zavinenie v 47 prípadoch, na strane 
ženy to bolo až v 175 prípadoch.

 
 Zuzana Kozoňová 
 Štatistický úrad SR – Pracovisko 

 ŠÚ SR v Prešove

Sobáše a rozvody
v Prešovskom kraji
v roku 2017Vláda schválila príchod spoločnosti Mubea

V stredu 11. júla schválila vláda na návrh Ministerstva hospodár-
stva SR investičnú pomoc pre sedem spoločností. Malo by ísť najmä 
o úľavy na dani z príjmov, príspevky na pracovné miesta či dotácie. 
Hovorí sa o celkovej sume vo výške maximálne 29,5 milióna eur.
„Najväčšia z aktuálne schválených investícií v rámci najmenej roz-
vinutých okresov je tá od nemeckej spoločnosti Mubea. Na Sloven-
sku chce investovať 51 miliónov eur,“ vysvetlil minister hospodár-
stva Peter Žiga.
Stimuly sú podľa rezortu hospodárstva v  súlade so stra-
tégiou znižovať regionálne rozdiely a  podporovať investí-
cie s  vyššou pridanou hodnotou. Vláda súhlasila so žia-
dosťou firmy Mubea o  investičnú pomoc vo výške takmer 
15 miliónov eur. Z celkového počtu 504 nových pracovných miest, 
ktoré vzniknú v novom závode, bude 115  v  rámci výskumných  
 vývojových aktivít.
Zo stavebného hľadiska už beží územné konanie pre umiestnenie 
stavby – jednak elektrickej prípojky a taktiež príprava územia. Po-
stupne budú nasledovať ďalšie potrebné kroky.
 -red-

	Tatranská lanovka oslavuje 75 rokov, od kedy prvýkrát 
vyšla zo stanice Skalnaté pleso a dopravila sa na najvyššie polože-
nú stanicu Lomnický štít. Počas dvoch termínov (4. a 18. august) 
máte možnosť absolvovať jazdu nočnou lanovkou z  nástupnej 
stanice Tatranská Lomnica až na Skalnaté pleso. Okrem tejto jazdy 
čaká návštevníkov aj výstava dokumentárnych fotografií z čias jej 
výstavby, návšteva starej strojovne či premietanie úryvku z doku-
mentárneho filmu Príbeh jednej lanovky.
 	V  Tatranskej galérii v  Poprade bude vystavovať Viktor 
Frešo. Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej výtvar-
nej scény predstaví svoje aktuálne myslenie a tiež cesty za 3D re-
alizáciami. Výstava s názvom Od Tatier k Dunaju sa bude koncen-
trovať na autorove sochárske práce, ktoré budú prvýkrát ukázané 
v takom rozsahu a premenách a potrvá od 3. augusta do 16. sep-
tembra.

	Pracovníkom Ochranného obvodu Štátnych lesov TA-
NAP-u Tatranské Matliare sa s  pomocou externého dodávateľa 
úspešne podarilo odstrániť následky júnových prívalových daž-
ďov. Na viacerých miestach magistrály pod Veľkou Svišťovkou 
spôsobili poškodenie takého rozsahu, že kvôli bezpečnosti náv-
števníkov museli Štátne lesy TANAP-u túto obľúbenú turistickú 
trasu uzavrieť. Po odstránení ničivých následkov sa turisti budú 
môcť bez obmedzení vydať červeno značeným turistickým chod-
níkom od Zeleného plesa cez Veľkú Svišťovku na Skalnaté pleso. 
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3. 8.
piatok
18.30 hod.

Veľké javisko pri radnici

FRANKENSTEINS FOR BUSINESS & HEAD´N´HEEL
Koncert podtatranských kapiel v rámci Kežmarského kultúrneho leta.

3. 8.
piatok
18.30 hod.

Obrazáreň Kežmarského hradu

LE NUOVE MUSICHE
Koncert barokovej hudby v podaní umelcov zo zahraničia aj z domova.

4. 8.
sobota
9.00 hod.

Hlavné námestie

TATRANSKÝ VETERÁN
Stretnutie a jazda historických vozidiel.

4. 8.
sobota
16.00 hod.

Nádvorie Kežmarského hradu

FEST DOBRÝ KEŽMAROK
1. ročník medzinárodného hudobného festivalu pre celú rodinu zameraný na country, folk a príbuzné žánre.

10. 8.
piatok
18.00 hod.

Veľké javisko pri radnici

SCREEN
Koncert podtatranskej kapely v rámci Kežmarského kultúrneho leta.

14. 8.
utorok
15.30 hod.

Malé javisko pri radnici

HUDOBNÉ POPOLUDNIE SO ZUŠ PETRŽALSKÁ
Kežmarské kultúrne leto s Evou Halčinovou (spev) a Petrom Pavličkom (klávesy).

17. 8.
piatok
18.00 hod.

Veľké javisko pri radnici

WOLFAGE
Koncert podtatranskej kapely v rámci Kežmarského kultúrneho leta.

20. 8.
pondelok
15.30 hod.

Veľké javisko pri radnici

POPOLUDNIE S DFS MAGURÁČIK
Kežmarské kultúrne leto.

23. 8.
štvrtok
15.30 hod.

Malé javisko pri radnici

HUDOBNÉ POPOLUDNIE SO ZUŠ A. CÍGERA
Kežmarské kultúrne leto.

24. 8.
piatok
15.30 hod.

Veľké javisko pri radnicii

POPOLUDNIE S TŠC TEMPO
Kežmarské kultúrne leto.

25. 8.
sobota
15.30 hod.

Malé javisko pri radnici

HUDOBNÉ POPOLUDNIE S TRIOM
Kežmarské kultúrne leto s Matúšom Miženkom (trúbka), Petrom Duchnickým (klavír)
a Tomášom Kvasnicom (bicie).

26. 8.
nedeľa
13.30 hod.

Kežmarský hrad

OSLAVY SNP
74. výročie SNP. Netradičné vystúpenia, rekonštrukcie bojov, hudobné programy súborov a skupín na hradnom 
nádvorí a v okolí hradu.

31. 8.
piatok
16.00 hod.

Veľké javisko pri radnici

KAPELAFEST
Podtatranský festival hudobných skupín.

16. 8 - 14. 9. 
Výstavná sieň BARÓNKA, 
Hlavné námestie 46

VÝBER 
Z TVORBY
Autorkou umeleckého cyklu 
je kežmarská rodáčka 
Jana Peštová Sýkorová.

15. 8. 
Výstavná sieň múzea -
ul. MUDr.Alexandra č. 11

VÝSTAVA 
CEZAR 2017
Výstava víťazných 
architektonických prác.

Kežmarská informačná agentúra
Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok
tel./fax: 052 449 21 35, e-mail: info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, tel.: 052 452 21 65, 0904 496 442
fb: Kultúra v Kežmarku, e-mail: programy@mskskezmarok.sk
www.mskskezmarok.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

AUGUST

VÝSTAVY

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 8

Otvorená v pracovné dni
od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h


