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Letná turistická sezóna
v kežmarskom múzeu

A  máme tu jar! Po 
dlhej zime sa všetci te-
šíme na teplé slnečné 
lúče, ktoré sú ale akosi 
skúpe. O  tom sme sa 
presvedčili aj na otvo-
rení letnej turistickej 
sezóny na Kežmar-
skom hrade v nedeľu 5. 

mája. Slávnostné salvy šermiarskej skupiny 
COHORS a  Bubnová show BATIDA počas 
otváracieho ceremoniálu síce rozohriali 
divákov, ale aj napriek tomu sa počasie ne-
umúdrilo a pripravilo nám studenú spŕšku 
dažďa a zimy.

Zamestnanci Múzea v Kežmarku aj na-
priek tomu majú pre návštevníkov na túto 
letnú turistickú sezónu pripravený opäť 
zaujímavý, bohatý a  rôznorodý program. 
Z výstavnej činnosti spomeniem zaujíma-
vé výstavy: prvá je venovaná zaniknutej 
obci Ruskinovce a pre návštevníkov bude 
sprístupnená od 21. júna 2019 v  rámci 
osláv Sviatku kultúry a vzájomnosti. Druhá 
výstava bude venovaná 750. výročiu ude-
lenia mestských práv Kežmarku a  bude 
prístupná od 16. septembra. Poslednou 
výstavou vo výstavnej sieni múzea bude 
výstava s  názvom 75 slobodných rokov 
pod Vysokými Tatrami.

V  rámci expozičnej činnosti pripravu-
jeme inštaláciu novej expozície Lapidária, 
v ktorej sa nachádza aj originál sochy Svet-
lonosky. Z  podujatí spomeniem už naše 
tradičné a mimoriadne obľúbené rozpráv-
ky na hrade. Tento rok hrad ožije rozpráv-
kovým príbehom Kráľ je nahý v termíne od 
3. do 5. júna. Tí, ktorí si nestihnú rozprávku 
pozrieť v tomto čase si ju môžu uvidieť po-
čas festivalu EĽRO. Zároveň pripravujeme 
počas tohto festivalu aj v  poradí už XVII. 
ročník Krvavých dejín.

Nepochybne zaujímavý program sa 
uskutoční na Kežmarskom hrade a  jeho 
okolí počas festivalu VIVA ITALIA, ktorý 
sa uskutoční 14. júna. Pôjde o  netradič-
nú svetelnú show umocnenú dobovou 
hudbou pod vstupnou bránou hradu. Po 
predchádzajúcom úspechu prezentácie 
0 eurovej souvenírovej bankovky s  motí-
vom Kežmarského hradu sme sa rozhodli 
aj tento rok v rámci propagácie múzea pri-
praviť pre návštevníkov 0 eurovú bankov-
ku s motívom nášho posledného majiteľa 
hradu Imrichom Thőkőlym. Jej predaj je 
plánovaný na 23. júna 2019.

Nádvorie hradu počas sezóny ožije aj 
ďalšími podujatiami, na ktorých Múzeum 
v  Kežmarku participuje ako spoluorgani-
zátor: Festival krojovaných bábik, Literárny 
Kežmarok, Festival študentského remesla, 
Večer  I. Thőkőlyho, EĽRO, Letný divadelný 
festival, Letné kino na nádvorí hradu. Dúfa-
me, že aj táto letná turistická sezóna bude 
pre nás úspešná a nájde si veľa priaznivých 
ohlasov zo strany verejnosti.

 Mgr. Erika Cintulová,
 riaditeľka Múzea v Kežmarku

Kežmarčania aj návštevníci mesta sa 
dočkajú novej fontány po 22 rokoch. Tá pô-
vodná bola odstránená v roku 1997. „Fontá-
na v centre mesta bola v minulosti neďaleko 
radnice, kde v súčasnosti stojí najvyšší lam-
pový stĺp. Sledovali sme verejnú požiadav-
ku na vrátenie fontány do centra. Keď sa 
vytvoril priestor v  rámci výzvy z programu 
Interreg na získanie finančných prostried-
kov, začali sme sa zaoberať vybudovaním 
vodného prvku podľa moderných trendov, 
ale s  ohľadom na mestskú pamiatkovú 

zónu, aj s cieľom eliminácie negatívnych 
vplyvov zmeny klímy na mestské prostre-
die,“ vysvetlila situáciu fontány Eva Kelbelo-
vá, vedúca oddelenia územného plánu, ži-
votného prostredia a stavebného poriadku.

Pre umiestnenie fontány pred radnicou 
hovorilo niekoľko faktorov. „Pod zelenou 
plochou sa v  suteréne radnice nachádza 
studňa, teda vodný zdroj, ktorý sa dá využiť 
na účely fontány a súčasne sa naskytla mož-
nosť opraviť izoláciu stropu suterénu a revi-
talizovať priestor pred radnicou, kde je teraz 
pomerne málo kvalitná zeleň. Tým získame 
kvalitný priestor v rámci srdca námestia na 
krátky oddych,“ doplnila Kelbelová. 

Stavebné práce nebudú zahŕňať iba sa-
motnú fontánu, ale dôjde k  úprave celej 
zelenej plochy pred radnicou. Technoló-
gia bude zabudovaná v  suteréne radnice, 
upravený bude jej strop, dláždené plochy, 
pribudne osvetlenie, lavičky, odpadkové 
koše, mobilná zeleň, stojan na bicykle, vý-
tokový stojan na vodu a klietka hanby sa 
presunie smerom ku kinu Iskra.

S výstavbou fontány sa začalo v polovici 
mája a podľa zmluvy by mali byť stavebné 
práce ukončené do troch mesiacov. Vysú-

ťažená cena je takmer 194-tisíc eur vrátane 
DPH, pričom projekt „Spája nás voda Nowy 
Targ – Kežmarok“ je podporený z Progra-
mu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške 
95 408,02 eur. Vysúťažená cena celého pro-
jektu 193 728,67 eur vrátane DPH.

Projekt bude doplnený o  výstavu his-
torických fotiek. Ak máte vo vašom archí-
ve historické fotografie pôvodnej fontány, 
môžete ich zapožičať mestu a priniesť na 
Oddelenie projektov a verejného obstará-
vania, Hlavné námestie 3 (Reduta, bývalá 
mestská knižnica).

 Lorant Paugsch

Na námestí začali s výstavbou fontány

Nová fontána tak nadviaže na históriu, keď už na Hlavnom 
námestí fontána bola. Teraz však bude tesne pri radnici 
s moderným rázom, s ohľadom na historickosť mesta.

Osvetlená nová fontána pri radnici. Vizualizácia: Matúš Figlár.
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	Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online na-
pojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú 
všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Tí musia svoje poklad-
nice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najne-
skôr od 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registrač-
ných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice 
eKasa klient. Každá pokladnica musí mať svoj kód. O jeho pridele-
nie je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému 
eKasa budú pripájať až od júla 2019. Žiadosť treba podať elektro-
nicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli fi-
nančnej správy. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. 
Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žia-
dosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne v časti eKasa stiah-
ne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicia-
lizuje kedykoľvek do 1. júla 2019, resp. do termínu, keď prvýkrát 
začne evidovať tržbu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnika-
teľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné 
pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu. 
Viac informácií na telefónnom čísle 048/431 72 22 alebo na www.
financnasprava.sk. Zdroj: Finančná správa

	V Starej Ľubovni už začali s budovaním najväčšieho blu-
diska svojho druhu aj mestskej záhrady v strednej Európe. V blíz-
kosti rieky Jakubianky stihli miestni nadšenci urobiť prvé terénne 
úpravy a  vysadiť živý plot. Hoci už má tvar bludiska, stromčeky 
sú ešte malé, majú do 30 cm. O  dva roky by podľa pestovateľov 
mali dorásť do približne dvojmetrovej výšky. Až potom bludisko aj 
mestskú záhradu otvoria pre verejnosť. Zdroj: SITA

	V polovici mája sa na Slovensku konali prijímacie skúšky 
na stredné školy. V  aktuálnom školskom roku je na Slovensku 
38 700 deviatakov. Prieskum záujmu žiakov ukázal, že najviac 
z nich by sa chcelo dostať na stredné odborné školy (bez prívlast-
ku) a na gymnáziá. Ďalej nasledovali obchodné akadémie, stredné 
odborné školy technické a stredné zdravotnícke školy. Na viace-
rých školách začali v máji aj ústne maturitné skúšky. Tým predchá-
dzali písomné maturity v marci, ktoré absolvovalo približne 43-ti-
síc maturantov na viac ako 700 stredných školách.
 Zdroj: www.minedu.sk

	Nemocnica Dr.  Vojtecha Alexandra v  Kežmarku, člen 
skupiny Agel, sa v  prieskume spokojnosti pacientov Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne v  kategórii všeobecné nemocnice umiest-
nila na štvrtom mieste. Dotazníky boli distribuované elektronic-
kou alebo papierovou formou vybranej vzorke poistencov VšZP, 
ktorí boli v  roku 2018  hospitalizovaní. Dotazník pozostával zo 
14 otázok, ktoré boli zamerané na spokojnosť so starostlivosťou 
zo strany lekárov, sestier, s kvalitou stravy, ubytovania a celkovou 
spokojnosťou s danou nemocnicou. -vmi-

	V  Galérii u  anjela si môžete pozrieť výstavu maliara, 
operného speváka, organizátora charitatívnych koncertov a kato-
líckeho kňaza Martina Šafárika s názvom Život pod ľadovcom. Vo 
svojich dielach kladie dôraz na kresťanskú mystiku, dvojkríž ako 
symbol Slovenska a pri tvorbe sa inšpiruje biblickými žalmami. Ča-
kajú vás meditatívne diela hľadajúce pod povrchom, v hĺbke srdca 
či ľadovca. Výstava potrvá do 3. júla.
 Zdroj: Galéria u anjela

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Od ukončenia druhej svetovej vojny uplynulo už 74 rokov. Tento vý-
znamný deň sme si pripomenuli aj v Kežmarku. Len deň po tomto výročí, 
9. mája, sa stretli členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov so zástupcami Okresného úradu v  Kežmarku, 
mesta Kežmarok, verejnosťou a študentmi na starom cintoríne a násled-
ne na nádvorí Kežmarského hradu, aby si zapálením sviečok a aktom kla-
denia vencov pripomenuli tých, ktorí padli počas vojny. -lpa-

Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák sa zúčastnil konferencie 
Smart City v praxi ELO SYS 2019. Počas svojej prezentácie priblížil, 
ako sa v praxi zavádza koncept smart city v Kežmarku vďaka strate-
gickému dokumentu a následne cez jednotlivé projekty. 
Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. 
 -red-

V polovici mája sa v malej sále mestského kultúrneho strediska usku-
točnilo ďalšie stretnutie petičného výboru, tentokrát s dôverníkmi 
bytových domov. Petícia pokračovala v celom meste a podpísať ju 
mohli občania na niekoľkých miestach, napríklad v radnici, na ma-
tričnom úrade, pred nákupným centrom, pred predajňou Gros či pri 
OD Severka. -lpa-
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Slávnostným otvorením nového predajné-
ho komlexu sa ukončila prvá etapa projektu 
obchodnej zóny na Juhu. Zákazníkom je na 
ploche 4 500 m2 k  dispozícii zatiaľ šesť pre-
vádzok  – Pepco, Kik, Gate, CCC, DM drogerie 
a Dráčik. Čoskoro pribudne aj Tedi.

Do výstavby obchodného centra investo-
vala súkromná česká firma InterCora, ktorá na 
Slovensku pôsobí pod názvom Primum, s. r. o. 
Konateľ tejto českej spoločnosti Ivan Hlaváček 
odhaduje celkovú investíciu na 10 miliónov 
eur. „Doposiaľ sme preinvestovali dve treti-
ny celkovej sumy. V  druhej etape plánujeme 
vybudovať oddychovú zónu s  fontánou, ka-
viarňou a  ďalšou prevádzkou. V  súčasnosti 
prebieha rokovanie s mestom, ako bude daná 
časť vyzerať. Sme krátko pred uzavretím po-
volenia na začatie ďalšej etapy,“ uviedol Hla-
váček. Druhú etapu projektu plánuje investor 
v prípade priaznivých podmienok dokončiť do 
Vianoc, prípadne do konca tohto roka. Spoloč-
nosť InterCora mala víziu postaviť ďalšiu ob-
chodnú prevádzku aj pri Kauflande, jej zámer 
sa do dnešného dňa nepodarilo zrealizovať. 
„Spoločnosť Kaufland zatiaľ nerozhodla o spo-
lupráci pokračovať na ich pozemkoch, takže 
tento plán sa pozastavil. Veríme, že nájdeme 
spoločné riešenie,“ objasnil Hlaváček.

Helmut Zembsch, ďalší konateľ českej spo-
ločnosti uviedol, že nákupné centrum sa sna-
žili postaviť čo najmodernejšie pre zákazníkov 
a čo najpríťažlivejšie pre obchodných partne-
rov. „Práve v druhej etape vybudujeme fontá-
nu – moderný prvok, ktorý chceme priniesť aj 
do ďalších obchodných centier na Slovensku,“ 

povedal Zembsch. Samotné stavebné práce 
realizovala popradská firma Azor.

Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák 
považuje otvorenie obchodného centra a plá-
nované dokončenie druhej etapy projektu za 

významný krok pre mesto. „Obchodné cen-
trum je súkromnou investíciou a to je znakom 
toho, že mesto je atraktívne aj pre súkromných 
investorov. Nejde o  obyčajné nákupné cen-
trum, v  ďalšej etape sa vybuduje oddychová 
zóna s fontánou a k dispozícii je elektronabíja-
cia stanica. Vysadených je veľa stromov a voda, 
ktorá dopadne na asfalt parkoviska sa využije 
na fontánu. Ďalšou výhodou je dostupnosť 
obchodov, ktoré sme v  Kežmarku doposiaľ 
nemali,“ povedal primátor a dodal, že investor 

prispôsobil stavbu danému územiu a dodržal 
všetky vopred dohodnuté požiadavky. Prvú 
elektronabíjaciu stanicu v Kežmarku môžu vy-
užiť majitelia elektromobilov zdarma.

 Veronika Michalčíková

V Kežmarku sme otvorili nové nákupné centrum

Jednopodlažné nákupné centrum postavil súkromný investor za ne-
celý rok v blízkosti sídliska Juh. Prácu v ňom našlo približne 50 ľudí. 

Prvá etapa výstavby obchodnej zóny bola ukončená začiatkom mája.

Stromčeky vysádzali aj v ťažkom teréne.

V tomto roku začali pracovníci Lesov mesta 
Kežmarok zalesňovať veľmi skoro. Začali s nižšie 
položenými časťami a  postupovali vyššie pod-
ľa toho, ako im to dovolili poveternostné pod-
mienky. S výsadbou im pomohli aj poľovníci zo 
združenia Zlatá hora.

„V lokalite medzi Kežmarskou Bielou vodou 
a  Šalviovým prameňom zalesňujeme lokalitu 
postihnutú kalamitou. Sadíme smreky, smre-
kovce, javory. Terén je veľmi členitý, strmý a aj 
kamenistý. Všetky lokality zalesňujeme v  zá-
konom stanovených lehotách, konkrétne do 
3 rokov. Je to ťažké a fyzicky náročné,“ skonšta-
toval konateľ Lesov mesta Kežmarok Juraj Kulík.

Teraz vysadené stromčeky rastú v danej lo-
kalite veľmi pomaly, približne dva metre budú 
mať o 10 až 15 rokov. Už o rok však prejdú kon-
trolou, ako sa uchytili. Ak sa nejaké percento 

neujme, územie bude dodatočne zalesňované.
Počet vysadených stromčekov dosiahol 

v  tomto roku už 20-tisícovú hranicu, ale prav-
depodobne ich bude viac. „Počty vysadených 
stromčekov závisia od ťažby. Niečo sa vyťaží  – 
vznikne takzvaná holina – a do dvoch rokov sa 
opäť zalesní. Úmyselnú ťažbu nevykonávame, 
iba po rôznych kalamitách – veternej či kôrov-
covej. Hrubé predpoklady máme, ale ak je veľmi 
teplo a škodcovia sa množia, veľkosť ťažby na-
rastá. Zatiaľ je rok chladný a  rojenie by nemu-
selo byť veľké. Príroda má svoj život a my sa jej 
prispôsobujeme,“ povedal Kulík.

Podľa neho je návratnosť stromov do lesa 
veľká. Niektoré stromčeky sa síce neuchytia, 
ale zalesňovanie je hustejšie. Počet vysadených 
stromčekov je často až o polovicu vyšší než po-
čet vyťažených.

So zalesňovaním môžu pomôcť aj dobro-
voľníci, no nie je to až také jednoduché. „Je iné 
zalesňovať na rovine, na trávnatých plochách 
a v strmom kamenistom teréne, kde dochádza 
aj k uvoľňovaniu skál. Na dobrovoľnícku činnosť 
treba nájsť aj vhodné podmienky  – napríklad 
rovinaté plochy, lesoparky a podobne. Mestské 
lesy sa nebránia dobrovoľníkom, ale musíme 
upozorniť, že nejde o výlet, ale o ťažkú prácu,“ 
dodal Kulík.

 Lorant Paugsch

Viac stromčekov sa vysadí, než vyťaží

Aj v máji pokračovali Lesy mesta Kežmarok so zalesňovaním lo-
kalít v ich správe. Zatiaľ sa počet sadeníc zastavil na čísle 20-tisíc.
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	V  dňoch 14. až 16. júna sa v  Červenom Kláštore  – 
Smerdžonka uskutoční 43. ročník Zamagurských folklórnych 
slávností. Návštevníkov čaká bohatý kultúrny program, v rámci 
ktorého vystúpi rocková kapela Arzén či Zuzana Smatanová so 
skupinou, FS Magura, FS Rozsutec a iné. Pripravený je aj tradič-
ný trh remesiel, ukážka svadobných zvykov na Spiši a u Goralov 
od pytačiek až po svadobnú noc, splav rieky Dunajec i  dobré 
jedlo.
 - vmi-

	Vysoké Tatry majú novú atrakciu. V  bývalom  hoteli 
Hrebienok môžete navštíviť Kvantarium  – interaktívnu galé-
riu svetla. Prehliadka pozostáva z ôsmich miestností, v ktorých 
nájdete  rôznorodé multimediálne show, interaktívne exponá-
ty, vysvetlenia fyzikálnych javov, a to všetko v rozprávkovom du-
chu. Okrem prehliadky jedinečnej expozície vás čaká aj zábava 
v podobe rôznych hráčskych zón s virtuálnou realitou, ktorá vás 
prenesie priamo do prostredia hry. Kvantarium na Hrebienku je 
otvorené vždy od stredy do nedele.
 Zdroj: www.vt.sk

	Prezident SR Andrej Kiska vymenoval 22. mája 12 no-
vých sudcov okresných súdov bez časového obmedzenia. Medzi 
novými sudcami je aj nová sudkyňa kežmarského okresného 
súdu Lucia Baštová. - lpa -

	Ešte stále sa môžete zapojiť do súťaže o  najkrajšiu 
fotografiu z Kežmarku a blízkeho okolia, ktorú vyhlásilo mesto 
Kežmarok pri príležitosti osláv 750. výročia udelenia mestských 
práv. Súťaží sa v troch kategóriách:
1. Dotyk histórie – fotografia z Kežmarku, zameraná najmä na 
pamiatky, detaily pamiatok a uličky mesta.
2. Kežmarok v  pohybe  – fotografia vyhotovená v  Kežmarku 
a blízkom okolí, zameraná na aktívny život Kežmarčanov a zdra-
vý životný štýl.
3. Príbehy Kežmarčanov  – fotografie vyhotovené v  Kežmarku 
a v blízkom okolí s ľubovoľnou tematikou.
Fotografie môžete zasielať na e -mailovú adresu media@kez-
marok.sk, do predmetu správy treba uviesť Súťaž 750. Súťaž 
na facebookovej stránke mesta potrvá do 15. augusta. Bližšie 
informácie o súťaži nájdete na facebookovej a webovej stránke 
mesta. -vmi-

	V sobotu 25. mája sa na Slovensku konali štvrté voľby 
do Európskeho parlamentu. K volebným urnám prišlo 1 007 398 
oprávnených voličov, čo predstavuje 22,74 percentnú volebnú 
účasť. V Kežmarku z 12 976 zapísaných voličov využilo svoje vo-
lebné právo 3 065, čo je 23,62 percentná volebná účasť. Sloven-
skú republiku budú v  Európskom parlamente zastupovať títo 
14 europoslanci:
Koalícia PS – Spolu: Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Michal Wie-
zik, Martin Hojsík
Smer – SD: Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel
ĽSNS: Milan Uhrík, Miroslav Radačovský
KDH: Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (mandátu sa ujme po vy-
stúpení Veľkej Británie z EÚ)
SaS: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca
OĽaNO: Peter Pollák
 Zdroj: Štatistický úrad SR, vmi

V skratke

V Kežmarku sme začiatkom mája otvorili letnú turistickú sezónu. Mesto Kež-
marok, Múzeum v Kežmarku, Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku a  iné 
organizácie pôsobiace v  meste pripravili pre vás v  najbližších mesiacoch 
zaujímavé akcie a podujatia. Jedným z najvýznamnejších je letný Európsky 
festival ľudového remesla EĽRO, ktorý odštartuje v piatok 12. júla. -vmi-

Kežmarok sa už po štvrtý raz stal súčasťou podujatia európskeho významu 
Noc literatúry. Počas verejného čítania prečítali zaujímavé osobnosti nie-
koľko úryvkov z európskej literatúry. Medzinárodné podujatie sa v Kežmar-
ku uskutočnilo na piatich netradičných miestach - v salóniku Kežmarského 
hradu, v  študovni Evanjelického lýcea, v  priestoroch Kežmarskej televízie, 
v literárnej kaviarni Hotela Hviezdoslav a v kníhkupectve alter ego.
 -vmi-

Adam Madeja opäť presvedčil odbornú porotu v Dolnom Kubíne, že je 
mimoriadne talentovaný. Na celoslovenskej súťaži v hre na violončelo, 
violu a kontrabas Talenty pre Slovensko získal platinové pásmo v III. ka-
tegórii a súčasne sa stal absolútnym víťazom celej súťaže. Azda najhod-
notnejšou cenou pre Adama je pozvanie so štipendiom na Medzinárod-
né majstrovské interpretačné kurzy Schola Arvenzis.
 -lpa-, ZUŠ A. Cígera
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„Naša spoločnosť podpísala zmluvu so Slo-
venskou republikou a  stali sme sa strategic-
kým investorom. Na základe toho prebiehajú 
ďalšie kroky pri výstavbe nového závodu. Prvá 
fáza prípravy pozemku bola už dokončená,“ 
povedal Miroslav Mikula, konateľ dcérskej spo-
ločnosti Mubea Automotive Slovakia, s. r. o.

Podľa jeho spolupracovníka Ondreja Zímu 

sa výstavba už začala a aktuálne sa uskutočňu-
jú zemné práce. Termín dokončenia výstavby 
sa oproti pôvodným plánom posunul o  šesť 
mesiacov. Závod by mal byť teda dokončený 
v polovici budúceho roka a výroba by mala byť 
spustená v závere roka 2020.

„Aktuálne zamestnávame dvoch zamest-
nancov v  náborovej kancelárii na Baštovej 

18, ďalších 15 zamestnancov je na školení 
v  Prostějove. Túto skupinu plánujeme rozšíriť 
na 50 až 70 zamestnancov ešte pred ukonče-
ním výstavby,“ povedal Zíma.

Ako dodal, všetci zamestnanci sú z  kež-
marského regiónu a primárnym a dlhodobým 
cieľom spoločnosti je zamestnávať iba ľudí 
z  Kežmarku a  okolia. V  najbližšom období sa 
plánujeme zaoberať aj stredným a  najvyšším 
manažmentom.

 Lorant Paugsch

Výstavba nového závodu v Kežmarku sa blíži

O  obchvate mesta Kežmarok a  zároveň aj 
susedných obcí Veľká Lomnica a  Huncovce sa 
hovorí takmer 20 rokov. Už najbližšie mesiace 
môžu napovedať, ako bude situácia s preložkou 
cesty I/66 pokračovať.

„V  súčasnosti je spracovaná projektová do-
kumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) 
a  je vydané právoplatné územné rozhodnutie 
mestom Kežmarok, ktoré bolo predĺžené do 
novembra budúceho roka. Taktiež sa spracová-
va štúdia realizovateľnosti, ktorej koncept bude 
dodaný na Slovenskú správu ciest (SSC) v  júni 
tohto roku. Súčasťou štúdie je aj posúdenie rea-
lizovateľnosti obchvatu a na základe týchto vý-
sledkov bude stanovený ďalší postup výstavby,“ 
priblížila problematiku obchvatu Lucia Karelo-
vá, hovorkyňa Slovenskej správy ciest.

Práve štúdia realizovateľnosti ukáže, v akom 
profile by mal byť obchvat postavený. Buď by 
išlo o štvorpruhovú komunikáciu, ale možnos-
ťou je aj výstavba len polovičného profilu. Na-
vrhovaná najvyššia rýchlosť je 80 kilometrov za 
hodinu.

Dokument bude prihliadať aj na aktuálny 
vývoj v meste, keďže podľa posledného sčíta-
nia dopravy v roku 2015 prešlo po najfrekven-
tovanejšom úseku v  centre Kežmarku denne 
priemerne 17-tisíc áut. Novšie údaje z  roku 
2018 budú súčasťou práve pripravovanej štú-
die realizovateľnosti.

„SSC berie do úvahy aj pripravovanú investí-
ciu v meste Kežmarok, ktorou bude nový závod 
Mubea. Štúdia posúdi aj nárast dopravy v mes-
te Kežmarok oproti roku 2015, keď bolo robené 

celoštátne sčítanie dopravy. SSC vníma nárast 
dopravy v  mestách najmä v  ranných a  popo-
ludňajších hodinách, keď je najväčšia dopravná 
špička,“ doplnila Karelová.

Samotná výstavba II. etapy preložky cesty 
Poprad – Kežmarok, ktorá by mala mať 11 kilo-
metrov, je naplánovaná na 31 mesiacov. Pred-
pokladaná hodnota celej výstavby je podľa Ka-
relovej takmer 172 miliónov eur bez DPH.

SSC, Investičná výstavba a správa ciest Ko-
šice, bude v  tomto roku pokračovať v  rekon-
štrukcii cesty I/66, na ktorej sa bude opravovať 
povrch vozovky v prieťahu obce Veľká Lomnica 
v  objeme približne 8 000 m2, a  po úspešnom 
priebehu procesu verejného obstarávania plá-
nuje do konca roka zrealizovať opravu vozovky 
v úseku I/77 Spišská Belá – Podhorany s celko-
vou dĺžkou 2,910 km.

 
 Lorant Paugsch

Štúdia realizovateľnosti obchvatu bude v lete pripravená

Masový exodus „enderákov“, občanov Ne-
meckej demokratickej republiky, cez Česko-
slovensko a  Maďarsko do Rakúska a  masové 
nepokoje pod vedením Solidarnośći v  Poľsku 
predznamenávali, že železná opona rozdeľu-
júca Európu na východ a západ stráca stabilitu 
a blíži sa deň jej pádu, ale aj pádu nedemokra-
tických režimov vo východnej Európe.

V Československu sa v tom čase prostredníc-
tvom rádia Slobodná Európa a Hlasu Ameriky, 
ale aj petície, rozširoval dokument Niekoľko 
viet. Vypracovali ho a  iniciovali Václav Havel, 
Stanislav Devátý a  Alexander Vondra. Vyzýva-
li v  ňom vtedajšie vedenie štátu na  politické 

i ekonomickým zmeny. Požiadavky boli formu-
lované v niekoľkých vetách:
- aby boli prepustení politickí väzni,
- aby bola umožnená sloboda zhromažďova-

nia,
- aby prestali byť kriminalizované občianske 

iniciatívy a  bol umožnený vznik nových 
občianskych hnutí a  nezávislých odborov 
a spolkov,

- aby bola odstránená cenzúra a  umožnená 
sloboda slova a názorov,

- aby bola rešpektovaná náboženská sloboda,
- aby bola umožnená slobodná diskusia 

o  prenasledovaní občanov v  50. rokoch, 

o  Pražskej jari, o  invázii vojsk Varšavskej 
zmluvy a o normalizácii v 70. rokoch.
Vo výzve boli uvedení jej autori aj ich adresy, 

na ktoré mohli byť posielané podpísané petič-
né hárky.

Na jeseň bolo pod petíciou podpísaných 
približne 40 tisíc občanov. Ich mená postupne 
vyhlasovala aj Slobodná Európa a, pokiaľ viem, 
podpísali ju aj traja Kežmarčania.

Samozrejme, proti petícii sa začala zo strany 
KSČ a štátnych orgánov rozsiahla antikampaň. 
V podnikoch, školách a úradoch boli organizo-
vané zhromaždenia, na ktorých mali zúčastnení 
podpisovať výzvu odsudzujúcu petíciu Niekoľ-
ko viet, pričom drvivá väčšina nepoznala jej 
obsah.

Škoda, pretože k „nežnej“ mohlo dôjsť o nie-
čo skôr, no spustená lavína predznamenala ho-
rúcu jeseň roku 1989.

 Peter Petras

Spomínate si?
V tomto roku si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. 
Čo jej predchádzalo?

Dokument odpovie najmä na otázku, či bude mať obchvat opodstatnenosť, a ak 
áno, v akom profile bude postavený. Dopravnej situácii v meste by však pomohol.

Spoločnosť Mubea potvrdila, že investuje 50 miliónov eur a vytvorí 500 nových 
pracovných miest.
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Už po tretíkrát ocenila kežmar-
ská nemocnica najlepšie sestry 
z každého oddelenia. Vedenie ne-
mocnice a  sestry samotné si tak 
pripomenuli 12. máj  – Medziná-
rodný deň sestier.

„Naše sestry si veľmi vážim a ro-
bia nemocnici veľmi dobré meno. 
Málokto sa na nich sťažuje, skôr 
ich chvália. Pre mnohé z nich to je 
nielen povolanie, ale aj poslanie. 
Žiaľ, je to finančne nedocenená 
práca,“ skonštatoval riaditeľ kež-
marskej nemocnice Viktor Halíř.

Sestry oceňovala námest-
níčka riaditeľa Janka Bartková. 
„V  nemocnici máme evidovaných 
117 sestier. Do akcie sa prihlási-
la takmer polovica z  nich. Medzi 
sebou máme aj jedného muža, 
ktorý pracuje na internom odde-
lení na dohodu. Sme veľmi radi 
a vážime si, že nám takto pomáha. 
Jeho oslovenie je problematické, 
niektorí ho nazývajú bratom, iní 
sestričkou. Ja ho volám kolega,“ 
doplnila.

Sestry si spomedzi seba vy-

brali Máriu Danielčákovú z  odde-
lenia dlhodobo chorých, Annu 
Haščinovú z  novorodeneckého 
oddelenia, Janu Hulekovú z odde-
lenia anesteziológie a  intenzívnej 
medicíny, Margitu Kovalčíkovú 

z  gynekologicko -pôrodníckeho 
oddelenia, Veroniku Nadžadyovú 
z centrálnych operačných sál, Má-
riu Nezvalovú z  interného odde-
lenia, Annu Pirožkovú z  detského 
oddelenia, Máriu Štefaniakovú 

z  chirurgicko -traumatologického 
oddelenia a  Luciu Závatskú 
z dispečingu.

Už takmer rok patrí nemoc-
nica do skupiny Agel. Tento krok 
sa pozitívne odzrkadlil aj na práci 

sestier. „Sestry vnímajú príchod 
Agelu skôr pozitívne, majú zabez-
pečenú zdravotnú pozíciu, nema-
jú obavy o  existenciu nemocnice. 
Okrem iného naši zdravotnícki 
pracovníci dostali uniformy, ktoré 

boli v  minulosti pre nás finančne 
neprístupné. Zdravotnú starost-
livosť poskytujeme v  takom roz-
sahu ako v  minulosti, veríme, že 
niektoré činnosti ešte pribudnú. 
Z  môjho pohľadu je najdôležitej-
šie, že sa nemocnica stabilizovala 
medzi základnými poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti na Slo-
vensku,“ povedala Bartková, ktorú 
doplnil riaditeľ Halíř: „Štandardy sa 
zlepšili a sprísnili. Partner nám po-
máha a chráni nás pred vonkajšími 
vplyvmi. Z hľadiska sestier sme tak 
na hrane, ale fluktuácia je veľmi 
malá. Ak by sme ich mali o  desať 
viac, bol by som veľmi rád, no ak 
by sme ich mali o  desať menej, 
bolo by to zlé.“

Pre Bartkovú to bolo posledné 
oceňovanie sestier z  pozície ná-
mestníčky pre ošetrovateľstvo. „Na 
tejto pozícii som pôsobila 25 ro-
kov. Spolupracovala som s ôsmimi 
riaditeľmi. Z nemocnice neodchá-
dzam, ostávam pracovať na pozí-
cii manažérky kvality, referentky 
kontroly, sťažností a  PR. Vnímam 
to veľmi pozitívne, že plynule prej-
dem do dôchodkového veku,“ do-
dala Bartková.

 Lorant Paugsch

Kežmarská nemocnica ocenila najlepšie sestry

Sestry si medzi sebou vybrali jednu, pre nich tú najlepšiu, z každého 
základného oddelenia nemocnice. 

Ocenené sestry z kežmarskej Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra.

Už 29. ročník festivalu EĽRO 
sa uskutoční od 12. do 14. júla 
v centre mesta Kežmarok.

Prevziať 1 ks bezplatnej 
3-dňovej vstupenky môže 
zástupca bytovej jednotky  – 
občan s  trvalým pobytom 
v  meste Kežmarok. Vydávanie 
bezplatných vstupeniek bude 
realizované v štyroch výdajných 
miestach v termíne od 17. júna 
do 11.  júla. Pre získanie vstu-
penky je potrebné predložiť 
platný občiansky preukaz. Jed-
na vstupenka platí pre jednu 
bytovú jednotku (obytný dom, 

rodinný dom), nie pre jedného 
občana.

Výdajné miesta na prevzatie 
vstupeniek s určením ulíc:
1. Mestský úrad Kežmarok, 

budova radnice, Hlavné ná-
mestie 1
Ulice: všetky ulice rodinných 

domov, ul. Baštova

2. Matričný úrad Mesta Kež-
marok, ul. Dr.  Alexandra 30 
(bývalá budova PTK -Echo), 
vstup na matričný úrad z  ul. 
Kostolné námestie
Ulice: Bardejovská, Dr.  Ale-

xandra, Garbiarska, gen.  Štefá-
nika, Huncovská, Južná, Košická

3. Mestská polícia Kežmarok, 
budova Reduty, Hlavné ná-
mestie 3
Ulice: Karola Kuzmányho, Kr-

vavé pole, Lanškrounská, Levoč-
ská, Martina Lányho, Možiarska

4. Kežmarská informačná agen-
túra, Hlavné námestie 64
Ulice: Nad traťou, Nižná brá-

na, Obrancov mieru, Petržalská, 
Pod lesom, Pod traťou, Pradia-
reň, Priekopa, Severná, Toporce-

rova, Tvarožnianska, Záhradná, 
Weilburská

Vstupenku si môže zástup-
ca bytovej jednotky vydvihnúť 
podľa ulíc na príslušnom výdaj-
nom mieste počas úradných ho-
dín nasledovne:

Pondelok:
08.00 – 15.00 hod.
Utorok:
08.00 – 15.00 hod.
Streda: 
08.00 – 16.30 hod.
Štvrtok:
08.00 – 15.00 hod.
Piatok:
08.00 – 14.30 hod.

 Ing. Mária Vallušová
 vedúca oddelenia 

 organizačno -správneho

Vydávanie vstupeniek na podujatie EĽRO 2019

Organizačný výbor EĽRO informuje občanov Mesta Kežmarok 
o možnosti prevzatia jednej bezplatnej vstupenky na festival Európ-
ske ľudové remeslo 2019 s neobmedzeným vstupom.
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Do medzinárodného podujatia sa za-
pojilo aj Múzeum v Kežmarku. Okrem zľav-
neného vstupného na klasické prehliadky 
expozícií čakal návštevníkov netradičný ve-
černý program. Ten začal na nádvorí hradu 
komediálnou show Sranda Banda a vystú-

pením kúzelníka Wolfa. Kežmarský hradný 
skvost si mohli návštevníci pozrieť počas 
netypickej prehliadky, ktorá bola zamera-
ná na zachovalé prvky gotiky a renesancie 
v jeho interiéri a exteriéri. Milovníci histórie 
sa v  podkroví hradu zúčastnili na odbor-
ných prednáškach. Vladimír Julián Ševc 
hovoril o Svetlonoske a o prvej elektrifikácii 
mesta. Pôvodná Svetlonoska bola osadená 
v parku pri Novom evanjelickom kosto-
le v  roku 1894. V  súčasnosti sa nachádza 
v  zbierkovom fonde múzea po tom, čo ju 
opití vandali zhodili z  piedestálu a  rozbila 
sa. Jej kópia sa vrátila na pôvodné miesto 
v roku 2016 a je menšia ako 201-centimet-
rový originál. 

Umelecký historik Maroš Semančík vo 
svojej prednáške objasnil históriu kežmar-
skej železničnej stanice. Poslucháčom pri-
blížil, že jej pôvodnú svetlú fasádu a červe-
nú strechu bolo vidieť až zo Slavkovského 

štítu. Málokto vie, že výstavba terajšej sta-
nice súvisela s odstránením veľkej časti Mi-
chalského vrchu a tieto práce boli dvakrát 
drahšie ako výstavba samotnej stanice. Bu-
dova stanice bola a stále je unikátom vďaka 
svojej honosnej výzdobe. 

Múzeum v  Kežmarku počas tohtoroč-
ného medzinárodného dňa navštívilo 320 
ľudí. „Sme radi, že verejnosť má záujem o 
našu prácu. V terajšom modernom svete s 
modernými technológiami a množstvom 
informačných tokov je pomerne náročné 
udržať si záujem verejnosti,“ povedala ria-
diteľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová 
a  zároveň dodala: „Toto je jedna z foriem, 
ako návštevníkom sprostredkovať našu 
prácu aj naše výsledky.“ 

 Veronika Michalčíková

Kežmarské múzeum ožilo cez deň i v noci

Tretia májová sobota už tradične patrila múzejníkom. V ten-
to deň sa vo viac ako sto lokalitách na Slovensku uskutočnilo 
medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií. V rovnaký deň 
si pracovníci múzea, ich návštevníci i priaznivci pripomenuli 
Medzinárodný deň múzeí. 

Maroš Semančík prednášal o histórii kež-
marskej železničnej stanice.

V  nedeľu, 5. mája 2019, Múzeum 
v Kežmarku napriek nepriaznivému po-
časiu slávnostne otvorilo letnú turistic-
kú sezónu na Kežmarskom hrade. Pod-
ujatie sa podarilo zorganizovať aj vďaka 
pomoci sponzorom a  spoluorganizá-
torom: Krajská organizácia cestovného 
ruchu Severovýchod Slovenska, OOCR 
Tatry - Spiš – Pieniny, Mestské kultúrne 
stredisko Kežmarok, Evanjelická cirkev 
A.V., Rímskokatolícka cirkev, Hotelová 
akadémia Otta Brucknera Kežmarok, 
J. Vician Tradi Arch, Hotel Hviezdoslav, 
Knižka - Tradičné údeniny spod Tatier, 
Pekáreň Gros, Tesco Kežmarok, Kež-
marská reštaurácia, U  Jakuba. Všetkým 
vyššie spomenutým za ich pomoc veľmi 
pekne ďakujeme.

 Zamestnanci Múzea v Kežmarku

Vo štvrtok 20. júna 
o 15.00 hod. bude na 

budove ZUŠ Antona Cígera 
v Kežmarku odhalená 

pamätná tabuľa venovaná 
pamiatke prof. Matildy 

Alexandrovej. Dovoľujeme 
si vás pozvať na odhalenie 

tejto pamätnej tabule 
a zvlášť by sme chceli na túto 

udalosť pozvať bývalých 
žiakov prof. Alexandrovej 

z Kežmarku.

POĎAKOVANIE

Do autorskej súťaže v  písaní poézie 
a prózy žiakov základných škôl a študen-
tov stredných škôl na Slovensku a  Slo-
vákov žijúcich v  zahraničí sa tohto roku 
prihlásilo 345 autorov so 754 literárnymi 
prácami. Tie vyhodnotí odborná porota 
a víťazi budú pozvaní do Kežmarku, kde 
ich okrem hodnotných cien bude čakať 
i bohatý program.

Otvorenie 54. Literárneho Kežmar-
ku je naplánované na štvrtok 13. júna 
o 15.00 h pred budovou lýcea, o 15.30 h 
sa v  auditóriu lýcea uskutoční slávnost-
né vyhodnotenie a  odovzdávanie cien. 
V piatok 14. júna o 9.00 h bude kežmar-
ská mestská knižnica dejiskom seminá-

ra Kežmarok a  Spiš v  krásnej literatúre. 
Návštevníkom a  hosťom podujatia sa 
predstavia aj tri súčasné literárne osob-
nosti Kežmarku – spisovateľka a historič-
ka Nora Baráthová, pedagóg, publicista 
a nadšenec histórie Milan Choma a tex-
tár, skladateľ a výtvarník Vlado Krausz.

Pre víťazov Literárneho Kežmarku je 
pripravených aj mnoho ďalších podujatí.

Literárny Kežmarok z verejných zdro-
jov podporil Fond na podporu umenia.

 Boris Švirloch

Literárny Kežmarok napíše
54. kapitolu
Päťdesiaty štvrtý ročník Literárneho Kežmarku sa 13. a 14. 
júna 2019 uskutoční v  rámci 750. výročia udelenia mest-
ských práv Kežmarku a  venovaný bude téme Kežmarok 
a Spiš v krásnej literatúre.
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Výsadba nových okrasných 
stromov pri cyklochodníku je 
súčasťou celomestskej revitali-
zácie zelene a  zelených plôch. 
Aktuálne sa koná jej audit. „Na 
základe výsledkov budú vybra-
né miesta, kde vysadíme ďalšie 
stromy či inú zeleň. Bude to 
závisieť aj od uloženia inžinier-
skych sietí či od pôdnych pod-
mienok,“ spresnil Marek Šutý, 
referent oddelenia územného 
plánu, životného prostredia a 
stavebného poriadku MsÚ v 
Kežmarku.

Novinkou pri revitalizácii 
by mali byť aj zelené parkovis-
ká, ktoré by mohli pribudnúť 
aj na sídlisku Juh. Ich súčasťou 
by mali byť stromy a  trávnaté 
plochy. Jedno také má vyrásť aj 
v blízkosti novej bytovky na We-
ilburskej ulici, aby boli odľahče-
né súčasné odstavné plochy.

 „Mestskú zeleň musíme 
udržiavať a  chceme mať toľko 
zelene, o  koľko sa budeme ve-
dieť postarať. Rovnako to je aj 

s novými stromami. V Kežmarku 
je viacero prerastených starých 
stromov, tie už majú aj zdra-
votné problémy. Takto budeme 
pokračovať,“ povedal na margo 
zelene v  meste primátor Kež-
marku Ján Ferenčák.

Vedenie mesta sa chce za-
merať aj na plochu medzi sta-
rým futbalovým štadiónom 
a  detským ihriskom. Neďaleké 
obchodné centrum bolo v máji 
otvorené a  plocha za ním by 
mala byť upravená tak, aby oby-

vatelia v  blízkosti tejto lokality 
našli svoj priestor aj na oddych 
a športovanie.

Do skrášľovania mesta sa 
môžu zapojiť aj občania. „V rám-
ci rozpočtu máme vyčlenených 
15-tisíc eur práve na revitalizá-
cie mestských plôch obyvateľ-
mi. Ak taká iniciatíva bude, radi 
ju skoordinujeme a  podporí-
me,“ uzavrel primátor.

 Lorant Paugsch

V  polovici mája pribudli pri 
cyklochodníku na sídlisku Juh 
tri druhy nových okrasných stro-
mov. „Vysadili sme spolu 15 stro-
mov. Pri detskom ihrisku pribudli 
okrasné čerešne, pri vnútrobloku 
javory mliečne a  o  niečo ďalej 
hrab obyčajný. Stromy budú slú-
žiť ako zelená bariéra, odčlenia 
sídlisko od cyklochodníka. Slúžia 
taktiež ako estetický prvok pros-
tredia,“ vysvetlil význam nových 
stromov Marek Šutý, referent od-
delenia územného plánu, život-
ného prostredia a  stavebného 
poriadku MsÚ v Kežmarku.

„Stromy do mesta patria, našu 

zeleň musíme zmeniť na funkč-
nú. Spolu máme až 26 hektárov 
trávnatých plôch, čo je veľa. 
Na druhej strane, plochu vie-
me nahrádzať aj vertikálnou 
zeleňou  – stromami. Dnes sme 
zasadili 15 okresných stromov, 
skultúrnili sme priestor okolo 
cyklochodníka,“ doplnil primátor 
Kežmarku Ján Ferenčák.

Ako dodal, úpravy v okolí cyk-
lochodníkov budú pokračovať. 
Cyklochodník pri potoku Ľubica 
bol dokončený minulý rok a v sú-
časnosti sa zisťuje, čo a  kde je 
potrebné urobiť. V  pláne je do-
sypávanie zeminy, výsadba no-
vých trávnatých plôch či úprava 
zelene.

 
 Lorant Paugsch

Pri cyklochodníku pribudli okrasné stromy

Úpravy pri kežmarských cyklochodníkoch budú pokračovať, mala 
by pribudnúť ďalšia zeleň či trávnaté plochy.

Nové stromy pribudli aj pri detskom ihrisku na Weilburskej ulici.

Revitalizácia zelených plôch bude pokračovať

Do aktivít sa môžu zapojiť aj občania mesta, ktoré má na to vyčlene-
nú samostatnú kapitolu rozpočtu.
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Prevádzkové hodiny Denného centra, M. Lányiho 3, Kežmarok

Deň Organizácia Čas

Pondelok Klub dôchodcov Kežmarok 13.00 – 17.00

Utorok Klub dôchodcov Kežmarok (kreatívna tvorba) 14.00 – 17.00

Streda Združenie kresťanských seniorov 13.00 – 17.00

Štvrtok Klub dôchodcov Kežmarok 13.00 – 17.00

Piatok Klub dôchodcov Kežmarok (kreatívna tvorba) 14.00 – 18.00

Sobota párna sobota - Združenie kresťanských seniorov
nepárna sobota - Klub dôchodcov Kežmarok 13.00 – 17.00
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Komín v plameňoch
Začiatkom apríla o 21.45 h. sme na linke 

159 prijali telefonický oznam od neznámej 
osoby, že na budove Raiffeisen banky z ko-
mína šľahá oheň. Hliadka MsP na mieste 
zistila, že je to skutočne tak. Majiteľ budovy 
bol na skutkový stav upozornený, rovnako 
ako obsluhujúci personál reštaurácie, kto-
rej komín patril. Na miesto prišli i  členovia 
miestneho hasičského a záchranného zboru, 
ktorí hneď po uhasení ohňa v peci vykonali 
kontrolu strechy. 

Poškodená rampa
Hliadka MsP spozorovala poškodenie 

stojanu so závorami na Ul. Dr. Alexandra. 
Hliadka na mieste zaistila plastové úlom-
ky, pravdepodobne z  motorového vozidla, 
ktoré spôsobilo poškodenie tohto stojanu. 
Následne hliadka MsP zistila poškodené 
motorové vozidlo, ktoré pravdepodobne 
poškodilo platobnú stanicu a založila naňho 
blokovacie zariadenie. Vodič motorového 
vozidla potvrdil, že spôsobil škodu na závo-
rovom systéme. Vec bola oznámená ODI OR 
PZ, ktorý ju prevzal a začal šetriť. 

Alkohol alebo erotické hry?
Na linke 159 sme prijali telefonický 

oznam od oznamovateľky, ktorá tvrdila, že 

zo svojho domu vidí, ako na cyklistickom 
chodníku za bývalou práčovňou a čistiarňou 
dochádza k orálnemu sexu, ktorého aktérmi 
mali byť dvaja muži a jedna žena. Okamžite 
bolo o  tomto skutku informované OO PZ, 
ktorého hliadka na mieste nezistila spomína-
nú činnosť, no zistila, že dané osoby popíjali 
alkoholické nápoje. 

Trpezlivosť stratila aj manželka
13. apríla o 21.53 h. sme na linke 159 pri-

jali oznam, že vo vchode obytného domu 
sa nachádza spiaca osoba. Hliadka MsP zis-
tila, že ide o  osobu z Veľkej Lomnice, ktorá 
bola z  bytového domu vykázaná. Následne 
o 22.50 h. sme boli požiadaní OO PZ o pre-
verenie osoby na Juhu, keďže vyvolávala na 
linku 158 a  žiadala odvoz domov. Hliadka 
prešla sídlisko a  danú osobu nespozorova-
la. O 23.14 h dotyčný muž volal na linku 159 
a  žiadal o  odvoz do miesta bydliska. Bolo 
mu vysvetlené, že si musí privolať taxisluž-
bu, alebo ísť na stanovisko taxíkov. Hliadka 
MsP zistila telefónne číslo na manželku, kto-
rá prisľúbila, že si po manžela príde. O 5.10 h 
sme boli požiadaní o preverenie oznamu, že 
v  nonstop predajni sa nachádza opitý muž 
a  otravuje prítomných. Išlo opäť o  tú istú 
osobu z  Veľkej Lomnice. Hliadka sa spojila 
s  manželkou, ktorá sa vyjadrila, že ho celú 

noc hľadala, a už je doma, a že si ho máme 
nechať na polícii. Občan bol nasmerovaný 
na zastávku autobusu a  poslaný do miesta 
bydliska. 

Pštros na vychádzke
V  polovici apríla sme na linke 159 prija-

li oznam, že pri záhradkách na Kamennej 
bani sa pohybuje veľký pštros a  ohrozuje 
ľudí. Službukonajúci príslušník MsP zisťo-
val cez veterinárneho lekára osoby, ktoré 
pštrosy chovajú. Hliadka MsP bola vyslaná 
na miesto. Po niekoľkých telefonátoch sa 
nám podarili zistiť majiteľa, ktorému ušli dva 
pštrosy. Majiteľ zabezpečil odchyt a  presun 
týchto zvierat. 

Chýbala mu doma „papuča“?
V  posledný aprílový deň bola privolaná 

hliadka MsP na zloženie blokovacieho zaria-
denia na vozidle. Hliadka na mieste zistila, 
že sa ide o  vozidlo s  poľským evidenčným 
číslom, ktoré mal z  požičovne zapožičané 
občan švajčiarskej štátnej príslušnosti. Ten si 
nevšimol nálepky označujúce založenie blo-
kovacieho zariadenia, ani samotné blokova-
cie zariadenia na kolese vozidla. Pohol sa aj 
s  ním, a  tým svoje auto poškodil. Vec bola 
zdokumentovaná.

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Lichardova 20, 040 01 Košice, tel./fax: 00421/55/622 41 45, e-mail: kdv@kdv.sk, www.kdv.sk
  arpatskonemecký spolok na SlovenskuK

XXIV.
Sviatok kultúry a vzájomnosti 

Kežmarok 21. - 22. jún 2019
Program: Moderácia:

Mgr. Tatiana Schürmann

Spoluorganizátori:

Účinkujúci:
• Dychová hudba TATRAMAT MATEJOVCE a SVIŤANKA
• Žiaci ZŠ Hradné námestie a miestna skupina, Kežmarok
• Folklórny súbor ROZMARIJA
• Tanečná skupina SCHADIRATTAM, Medzev 
• Skupina LUSTIGE JUGEND, Chmeľnica
• STARKE MANDER, Rakúsko
• Spevácka skupina ZLATAVA, Malinová
• Žiaci ZŠ Hlboká cesta, Bratislava a ZŠ Ivana Bukovčana, Devínska Nová Ves
• Spevácka skupina SPITZENBERG, Mníšek nad Hnilcom
• Ján KÖNIG, Dolný Spiš
• Spevácka skupina GOLDSEIFEN, Medzev
• Spevácka skupina SCHMIEDSHAUER, Tužina
• HUMMELTANZGRUPPE, Vyšný Medzev
• Spevácka skupina HUMMELCHOR, Vyšný Medzev
• GJU- tanečná skupina Dunaharaszti, Maďarsko
• Spevácka skupina SCHLOSSBERG, Gelnica
• Spevácka skupina NACHTIGALL, Košice

Folklórny súbor ROZMARIJA

GJU- tanečná skupina Dunaharaszti

STARKE MANDER

Spevacka skupina GOLDSEIFEN

Piatok: 21. 6. 2019
  9.00 Odhalenie pamätnej tabule významnému botanikovi Fridrichovi Haszlinskemu 
 na jeho rodnom dome v Kežmarku /Hlavné námestie 42/
11.00 Celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku /ZŠ Kežmarok/
13.00 Prijatie u primátora mesta Kežmarok, Ocenenie 2 kežmarských študentov
 Nadáciou Dr. Antala Genersicha z Budapešti „Genersichovou cenou“ /Mestská radnica/
14.30 Otvorenie výstavy „Ruskinovce – stratené mestečko“ 
 /Múzeum Kežmarok, MUDr. Alexandra 11/
16.00 Sprievodné podujatie - koncert /Mestské pódium pri Radnici/ 
Sobota: 22. 6. 2019
  9.30 Odhalenie pamätnej tabule kežmarským karpatským Nemcom zavraždeným 
 pri Přerove 19. júna 1945 /nový evanjelický kostol v Kežmarku/
10.00 Ekumenická bohoslužba /Drevený artikulárny kostol, spieva GOLDSEIFEN/
11.00 Sprievod mestom
11.30 Hlavný program - Vystúpenia domácich skupín a hostí
  - Prezentácia ručných prác /Hrad Kežmarok/

Sponzor:

Podujatie sa koná pod záštitou splnomocnenca vlády SR 
pre národnostné menšiny Dr.László Bukovszkého a s fi nančnou 
podporou Ministerstva vnútra Spolkovej republiky Nemecko 
a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
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školstvo

Pomaly je tu koniec školského roka a  s  ním 
nevyhnutne prichádza na rad aj koncoročné 
hodnotenie. Žiaci a študenti dostávajú vysvedče-
nia, ktoré sú zrkadlom ich celoročného snaženia. 
Dobré výsledky sú odmenené dobrou známkou 
a nie je tomu inak ani v základných umeleckých 
školách. Žiaci literárno -dramatického odboru 
pri ZUŠ A. Cígera v Kežmarku, okrem školských 
úspechov, žnú odmeny za svoju celoročnú prá-
cu aj na poli ochotníckeho divadla.

Divadelný súbor TOTE TAM, ktorý pracuje pri 
literárno -dramatickom odbore (LDO), sa so svo-
jimi dramatickými počinmi úspešne prezentuje 
na nielen domácej pôde, ale šíri dobré meno 
mesta Kežmarok aj na rôznych divadelných pre-
hliadkach a festivaloch. Členovia súboru majú za 
sebou intenzívne mesiace, počas ktorých úspeš-
ne reprezentovali naše mesto na postupových 
súťažiach ochotníckych divadelných súborov. 
Po troch víťazstvách v  regionálnom kole Diva-
delná Šuňava 2019 sa uchádzali o priazeň diváka 
aj poroty na krajských kolách.

Mladší žiaci LDO s  predstavením Nebojsa 

v  kategórii divadlo hrané deťmi na  krajskej sú-
ťaži detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový 
Stropkov 2019 získali umiestnenie v zlatom pás-
me. Slovenskú ľudovú rozprávku O  Nebojsovi 
zdramatizoval Štefan Šimko.

Detský recitačný kolektív súboru TOTE TAM 
na krajskom kole Hviezdoslavov Kubín 2019 
v  Prešove uviedol predstavenie Papučový  fut-
bal z  tvorby Daniela Heviera. Súbor získal zlaté 
pásmo s  návrhom na postup do celoštátneho 
kola.

Zo spoločnej dielne najstarších žiakov ZUŠ 
A. Cígera a  ZUŠ Spojená škola, Poprad vzišlo 
divadlo poézie SOM. Na krajskej súťaži HK 2019 
získalo zlaté pásmo a priamy postup na celoštát-
ny 65. ročník Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa 
bude konať koncom júna v Dolnom Kubíne.

Práca v  literárno -dramatickom odbore ne-
dovolí mladým divadelníkom „dlho spať na vav-
rínoch“. Vyvrcholením ich celoročnej činnosti 
bude ďalší ročník nesúťažného divadelného 
festivalu Divadlenie 2019. Na javisku Mestské-
ho kultúrneho strediska v  Kežmarku sa počas 

dvoch dní vystriedajú všetky triedy LOD ZUŠ 
A. Cígera so svojimi ročníkovými a  absolvent-
skými predstaveniami. Budete si môcť pozrieť 
aj predstavenia našich hostí  – výber najkva-
litnejších predstavení divadla hraného deťmi 
a divadla mladých z okresov Poprad, Kežmarok 
a Levoča. Ak ste doteraz nemali možnosť vidieť 
spomínané predstavenia, alebo ste zvedaví na 
tie najnovšie, určite si do kalendára zapíšte dá-
tumy 16. a 17. jún 2019. Srdečne pozývame.

 Milka Šavelová
 ZUŠ A. Cígera

Strednú odbornú školu tvorí päť komplexov 
budov, ktoré si vyžadujú čiastočnú i rozsiahlu re-
konštrukciu. V súčasnosti je opravovaná budova 
na Garbiarskej ulici, v  ktorej sa nachádza stre-
disko praktického vyučovania gastro-
nomických odborov a riaditeľstvo školy. 
PSK vyčlenil na jej opravu ešte na jar 
v roku 2017 sumu 314-tisíc eur a tento 
rok odklepol ďalších 288-tisíc eur.

„Uvítali sme, keď pri PSK vzniklo 
oddelenie implementačnej jednotky 
Elena, ktorá má za úlohu energetický 
audit a  energetické úspory jednotli-
vých budov v  správe kraja. Naša škola 
zaslala podklady potrebné na zapojenie 
sa do tohto projektu. Do projektu sme 
prihlásili viacero našich budov, ktoré si 
vyžadujú zateplenie či rekonštrukčné 
práce, ktoré súvisia s  úsporami energií. 
PSK vybral budovu na Garbiarskej ulici,“ 
povedala riaditeľka školy Marta Sabolová.

Stavebné práce na spomenutej budove za-
hŕňajú rekonštrukciu kotolne, zateplenie, rekon-

štrukciu strechy, výmenu svietidiel a stavbu tep-
lovodného kanála, ktorý privádza teplo a teplú 
vodu do budovy, kde majú študenti teoretické 
vyučovanie. Po vybavení všetkých potrebných 

náležitostí víťazná firma začala s  rozsiahlou 
opravou v októbri minulého roka. „Poveternost-
né podmienky nám nedovolili začať s vonkajší-

mi prácami, tak sme sa pustili do opravy kotolne, 
aj napriek tomu, že sa začala vykurovacia sezó-
na,“ priblížila Sabolová. Škola disponovala troma 
kotlami, jeden bol stále v prevádzke a dva boli 
opravované.

Ďalšie rekonštrukčné práce začala firma rea-
lizovať na jar tohto roka. „Momentálne vykoná-
vajú robotníci vonkajšie práce a po ich skončení 
plánujeme urobiť aj terénne úpravy. Vyrezali 
sme stromy, ktoré boli suché a svojou polohou 
bránili v  zateplení budovy,“ ozrejmila odstrá-
nenie drevín Sabolová. Všetky práce spojené 
s opravou spomínanej budovy budú ukončené 
do začiatku ďalšieho školského roka.

Stredná odborná škola okrem budovy na 
Garbiarskej ulici rekonštruuje aj stolárske dielne 

na Tvarožnianskej ulici. Zriaďovateľ jej 
ešte minulý rok schválil finančné pro-
striedky vo výške 150-tisíc eur. Stroje, 
ktoré boli do dielní umiestnené po po-
vodni, boli totiž energeticky náročnej-
šie, ako sa predpokladalo. „Zistili sme, 
že nové stroje sú síce výkonnejšie, ale 
nemôžu byť zapojené všetky naraz, pre-
tože elektroinštalácia je prispôsobená 
starým strojom. V súčasnosti sa v týchto 
priestoroch robí nová elektroinštalácia 
a inštaluje sa odsávacie vzduchotechnic-
ké zariadenie. Sme vďační, že môžeme 
investovať do školy takýmto spôsobom. 
Ušetríme peniaze, ktoré by sme investo-
vali do kúrenia, a tým pádom sa zlepšia 

podmienky na vyučovanie i  odborný výcvik,“ 
dodala Sabolová.

 Veronika Michalčíková

Prešovský samosprávny kraj
investoval do kežmarskej školy

Stredná odborná škola na Garbiarskej ulici rekonštruuje jed-
nu zo svojich budov. Peniaze na jej opravu získala od svojho 
zriaďovateľa – Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Budova Strednej odbornej školy na Garbiarskej ulici. 

Divadlenie 2019 a dve nominácie na celoštátne súťaže 
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školstvo

Materské i  základné školy v  Kežmarku 
majú za sebou zápisy do prvých ročníkov. 
„V  súčasnosti v  školách administrujú zá-
pisy. Riaditelia základných škôl vydávajú 
rozhodnutia o  prijatí dieťaťa na základné 
vzdelávanie alebo rozhodnutia o odklade 
začiatku povinnej školskej dochádzky do 
15. júna,“ povedala vedúca oddelenia škol-
stva a mládeže Valéria Černohorská.

„Podľa výpisu z evidencie obyvateľstva 
by malo v  septembri nastúpiť na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 130 detí 
s  trvalým pobytom v  meste Kežmarok, 
čo je pokles o  32 detí oproti aktuálnemu 
školskému roku, v  prepočte to znamená 

o  1,5 triedy menej. Predpokladaný počet 
tried v budúcich 1. ročníkoch ostane rov-
naký ako v  tomto školskom roku, avšak 
s o niečo nižším počtom žiakov. Spolu 15 
detí s trvalým pobytom v Kežmarku sa na 
zápise ani v  jednej škole na území mes-
ta Kežmarok nezúčastnilo, 30 detí bude 
mať odklad plnenia povinnej školskej do-
chádzky,“ doplnila vedúca oddelenia.

Naopak, mierne oživenie populácie za-
znamenáva mesto Kežmarok medzi 3- až 
4-ročnými deťmi, ktoré v  súčasnosti prijí-
majú materské školy. Takmer všetky škôlky 
vykazujú nárast počtov prijatých detí. Naj-
viac detí, spolu 50, prijala Materská škola 

na Ulici K. Kuzmányho. Celkový predpokla-
daný počet detí v tejto škole, až 169, vytvá-
ra možnosť otvorenia jednej novej triedy, 
rovnako aj v  materskej škole pri ZŠ s  MŠ 
sv. Kríža, ktorá má mať o dve deti menej.

V polovici mája sa v materských školách 
Možiarska a  Cintorínska a  v  základných 
školách Dr. Daniela Fischera a Grundschu-
le uskutočnili výberové konania na riadi-
teľov škôl.

Ak úspešného kandidáta na  pozíciu 
riaditeľa či riaditeľky vymenuje primátor 
mesta Kežmarok, vymenovaný kandidát 
nastúpi do funkcie dňom nasledujúcim 
po dni, keď skončí funkčné obdobie sú-
časnému riaditeľovi školy. V ZŠ Dr. Daniela 
Fischera, MŠ Cintorínska a  MŠ, Možiarska 
je to 1. júl 2019, v ZŠ – Grundschule, Hrad-
né námestie je to 1. september 2019.

 Lorant Paugsch

Materské školy prijmú viac detí, základné menej

V  máji sa uskutočnili aj štyri výberové konania na nových 
riaditeľov dvoch materských a dvoch základných škôl.

Požadované kvalifikačné
predpoklady pre uchádzačov:

• kvalifikačné predpoklady a  osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre materské 
školy podľa zákona č.  317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a  o  zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v  zne-
ní neskorších predpisov a  podľa vy-
hlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a  odborných zamest-
nancov v znení neskorších predpisov,

• najmenej päť rokov pedagogickej čin-
nosti,

• vykonanie prvej atestácie, resp. kvalifi-
kačnej skúšky alebo jej náhrady.

Iné kritériá a požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť,
• spôsobilosť na právne úkony v  plnom 

rozsahu,
• bezúhonnosť,

• spôsobilosť používať slovenský jazyk 
v úradnom styku,

• osobnostné a morálne predpoklady,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• riadiace a organizačné schopnosti, ko-

munikatívnosť.

Zoznam dokladov, ktoré
účastník predkladá
do výberového konania:

• prihláška do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o  vzdelaní 

a  o  vykonaní 1. atestácie, resp. kvalifi-
kačnej skúšky alebo jej náhrady)

• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogic-
kej činnosti,

• písomný návrh koncepcie rozvoja ško-
ly,

• lekárske potvrdenie o  zdravotnej spô-
sobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,

• čestné prehlásenie o  spôsobilosti na 
právne úkony v plnom rozsahu,

• písomný súhlas uchádzača na použitie 
osobných údajov pre potreby výbe-

rového konania (zákon č.  18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov).

Prihlášky posielajte na adresu:
Mestský úrad Kežmarok,
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Uzávierka prihlášok je dňa 19. 6. 2019
o 12:00 hodine.
Obálku označte: „Výberové konanie – 

riaditeľ, Materská škola, Cintorínska 3, 
Kežmarok“

„Neotvárať“
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neza-

radiť do výberového konania uchádzačov, 
ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, 
bude termín a  miesto výberového kona-
nia oznámený písomne najmenej 7  dní 
pred jeho konaním.

 V Kežmarku dňa 3. 6. 2019
 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
 primátor mesta

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ  KONANIE č. 7/2019
na obsadenie funkcie

riaditeľky/riaditeľa Materskej školy, Cintorínska 3, Kežmarok
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školstvo

Témy súťaže Čaro prírody a  Svet fantá-
zie dali našim šikovným žiakom dostatoč-
ný priestor na ich sebarealizáciu, tvorivosť 
a kreativitu, čo ocenila aj odborná porota. 
Spolu s trojicou žiakov sme prijali pozvanie 
na slávnostné vyhlásenie výsledkov a  ver-
nisáž výtvarných prác do Starej Ľubovne. 
Z rúk primátora Ľuboša Tomka si začiatkom 
mája prevzala jednu z  mimoriadnych cien 
súťaže  – Cenu poroty osemročná Dorotka 
Müncnerová. V silnej konkurencii ju porota 
ocenila za prácu Slncový kôň, ktorú robila 
kombinovanou technikou. Úžasné je, že 
Dorotkinu prácu si vybrali organizátori sú-

ťaže nielen na plagát, ale aj na titulnú stra-
nu zborníka víťazných prác súťaže. Ďalším 
oceneným bol osemročný Milan Labus. 
Za grafiku Moja príroda mu porota udelila 
1. miesto v IV. kategórii ZUŠ. Ďalšiu z mimo-
riadnych cien súťaže - Cenu predsedu Pre-
šovského samosprávneho kraja udelila po-
rota jedenásťročnému Dávidovi Krzysikovi 
za grafiku Moja príroda. Zo slávnostného 
vyhodnotenia máme krásny zážitok, orga-
nizátori si dali záležať na peknom progra-
me a  mimoriadne slávnostnej atmosfére. 
Víťazné práce, medzi ktorými sú aj práce 
Dorotky, Milana a  Dávida, sú vystavené 
v  Galérii Provinčný dom v  Starej Ľubovni. 
Tento úspech je motiváciou do našej ďalšej 
tvorivej práce. Ocenenie odbornej poroty, 
ktorej predsedal akademický maliar Peter 
Kocák, je potvrdením toho, že žiakov pri ich 
výtvarnom vzdelávaní vedieme správne.

 Gabriela Kornajová
 ZUŠ A. Cígera Kežmarok

Súťaž (prehliadka) Výtvarné alternatívy je 
zameraná na inovatívne riešenia výtvarných 
problémov a námetov vo výtvarnej tvorbe 
detí a mládeže. Hlavné ciele súťaže sú podnie-
tiť rozvoj tvorivej činnosti žiakov a študentov 
v oblasti výtvarnej výchovy, hľadanie nových 
možností vo využití materiálov (i netradičných) 
a ich kombinácií a taktiež hľadanie nových vý-
razových možností, ktoré prináša súčasná tech-
nika (video, počítač). Výstavou súťažných prác 
sa umožňuje medzinárodná konfrontácia vý-
tvarnej tvorby mladých ľudí samotnými žiakmi 
a pedagógmi.

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účas-
ťou je určená žiakom a kolektívom základných 
škôl, základných umeleckých škôl, stredných 
škôl a záujmových inštitúcií vo veku od 6 do 
18 rokov. Súčasťou podujatia je vernisáž a sláv-
nostné oceňovanie. Sprievodnou akciou je ce-
loslovenský dvojdňový seminár pre pedagógov 

výtvarnej výchovy, ktorého programy sú vede-
né odbornými lektormi.

Najúspešnejšie školy majú právo predstaviť 
sa ako víťaz bienále samostatnou prezentač-
nou výstavou v nasledujúcom roku. Základným 
kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a 
umelecká kvalita. Táto súťaž je súťažnou pre-
zentáciou a hľadaním inovatívnych riešení vý-
tvarných problémov a námetov vo výtvarnej 
tvorbe.

Výtvarné zámery a zážitky vyjadrili žiaci 
výtvarného odboru ZUŠ A. Cígera vo svojich 
prácach, ktoré sa boli súčasťou tejto prestíž-
nej súťaže. Našu   školu reprezentovali práce v 
kategóriách plošné práce, priestorové práce, 
výtvarný cyklus, práce s textilom a  fotodoku-
mentácia. Do súťaže bolo odoslaných 26 prác a 
skupinová práca – veľkoplošný projekt (fotodo-
kumentácia – mozaika), na ktorých pracovalo 
36 žiakov výtvarného odboru. Na vernisáži vý-

stavy v  ZUŠ IWK Považská Bystrica učiteľky vý-
tvarného odboru slávnostne prevzali ocenenie 
pre školu za najlepšiu kolekciu prác.

ZUŠ A. Cígera na základe hodnotenia od-
bornej poroty získala hlavnú cenu - Cena Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a 
má právo na samostatnú prezentačnú výstavu 
v roku 2020. Táto neľahká a zodpovedná úloha 
nás čaká na budúci školský rok v mesiaci apríl. 
Výstava sa bude inštalovať v  priestoroch ZUŠ 
IWK Považská Bystrica.

 Jana Vaksmundská
 ZUŠ A. Cígera Kežmarok

Výtvarné alternatívy prinášajú nové podnety pre tvorbu

V Základnej umeleckej škole I. W. Kráľa v Považskej Bystrici 
sa uskutočnilo už XV. bienále Výtvarných alternatív, celoslo-
venskej súťaže s medzinárodnou účasťou, vyhlásených Mi-
nisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do súťaže 
sa zapojilo mnoho škôl a inštitúcií zo Slovenska i zahraničia 
s detskými výtvarnými prácami. 

Kežmarská ZUŠ A. Cígera získala viacero ocenení.

Mladí výtvarníci uspeli na celoslovenskej sú-
ťaži Dúha.

Trojlístok malých výtvarníkov uspel
v celoslovenskej súťaži Dúha 2018 - 2019

Výtvarný odbor ZUŠ A. Cígera v Kežmarku si do svojho zo-
znamu pripísal ďalší úspech. Malí výtvarníci uspeli so svoji-
mi výtvarnými prácami v 23. ročníku celoslovenskej súťaže 
výtvarnej a literárnej tvorby detí Dúha 2018 – 2019.
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história

Študenti boli rozdelení do 
3 oddelení. V  1. sa po latinsky vy-
učovalo čítanie, písanie a  základy 
latinskej gramatiky, v 2. a 3. sa vy-
učovala latinčina, gréčtina, heb-
rejčina, rétorika, poetika a  veľký 
dôraz sa dával na čítanie klasickej 
literatúry. Prednášala sa aj dialek-
tika a  matematika a  nechýbal ani 
spev. Hlavným vyučovacím pred-
metom bolo náboženstvo. Takto 
Melanchton prepracoval metódu, 
ktorou sa vyučovalo na mestských 
latinských školách a  zmenil tieto 
školy na akési klasické gymnáziá.

Prvý známy školský poriadok 
v Kežmarku sa vytvoril na spomína-
ných základoch Melanchtonových 
metód r.  1596 zásluhou rektora 
Jána Mylia, rodáka z  Jihlavy, ab-
solventa wittenberskej univerzity. 
Na základe poriadku bola škola, na-
zývaná gymnasium, rozdelená do 
8 tried - oddelení, ktoré vytvárali 
5 ročníkov. Podstatou vyučovacie-
ho procesu bolo vyučovanie ná-
boženstva, ktoré sa učilo v  každej 
triede, potom vyučovanie jazykov 
- nemčiny, latinčiny a gréčtiny, číta-
nie klasikov, matematika a hudba. 
Na žiaľ študentov sa zrušili kohútie 
zápasy, lebo vraj mladíci sa viac ve-
novali výcviku kohútov než učeniu.

V 17. storočí sa v meste posilnil 
slovanský živel. Stalo sa tak záslu-
hou exulantov z  Čiech, Moravy 
i  Sliezska, ktorí odišli pred nábo-
ženským prenasledovaním. Lenže 
k  podobnému prenasledovaniu 
došlo časom aj v  celom Uhorsku. 
Dňa 10. septembra 1673 bol kež-
marským evanjelikov zabratý kos-
tol, fara i  škola. Učiteľ Pavol Grosz 
sa odvážne pustil do súkromného 
vyučovania žiakov, hoci i  to bolo 
na krátky čas prerušené.

Proticisárske povstanie kežmar-
ského rodáka Imricha Thökölyho 
si vynútilo r.  1681 zvolanie krajin-
ského snemu do Šoproňa, kde sa 
povolila aká - taká sloboda viero-
vyznania. Na základe 25. a 26. arti-
kulu Šopronského snemu z r. 1681 
mohli mať protestanti svoje kosto-
ly i  školy, hoci len v určitých mes-

tách a  mimo mestských múrov. 
Tak sa kežmarská škola umiestnila 
dočasne do priestorov niekdajšie-
ho hostinca pri mestskej Vyšnej 
bráne, ktorý bol postavený r. 1593 
a  ku ktorému sa r.  1687 pristaval 
prvý artikulárny evanjelický kostol.

Ťažké časy poslednej tretiny 
17. storočia ako aj začiatku 18. stor. 
neubrali evanjelickému gymnáziu 
na význame. V r. 1703 boli schvále-
né nové školské zákony. Základom 
vyučovania bolo i  naďalej učenie 
Dr.  Martina Luthera, klasické jazy-
ky a  literatúra, matematické vedy 
a  hudba. Vzdelávanie sa predĺžilo 
na 14 rokov. V školských zákonoch 
boli vymedzené aj povinnosti žia-

kov. Napríklad: Keď prídu chlapci 
do školy, musia zložiť klobúk, sad-
núť si na svoje miesta, doniesť kni-
hy so sebou, byť naučení a kým ne-
príde vyučujúci, nesmú skákať po 
laviciach a  stoloch, vrešťať a  robiť 
hlúposti… Všetci žiaci, pochádza-
júci z  rôznych miest alebo krajín, 
majú sa bratsky znášať a  nepo-
hŕdať inou národnosťou alebo sa 
z  nej vysmievať… Žiakom sa za-
kazuje rezať nožom do stolov a ta-
búľ, čmárať po stenách, kaziť okná 
a  pece… Študenti nesmú v  zime 
hádzať snehové gule, korčuľovať 
sa, ísť so saňami do hôr, v  lete sa 
nesmú kúpať v rieke Poprad… atď.

Kežmarskí študenti so svojimi 
vyučujúcimi sa zaradili k  priekop-
níkom bádania Vysokých Tatier - 
časť chotára Tatier patrila Kežmar-
ku od r.  1269. Kežmarskí študenti 
tam chodili oddávna - botanizo-
vali, zbierali minerály. V  r.  1596 sa 
spomína spoločný výlet kežmar-

ských a prešovských študentov do 
Tatier pod vedením neskoršieho 
kežmarského rektora Adama Ku-
nischa. R. 1615 prvý známy horole-
zecký výlet v histórii Tatier vykonal 
kežmarský študent Dávid Frölich. 
Nevie sa, či zdolal Kežmarský alebo 
Lomnický štít. V r. 1654 na Kežmar-
ský štít vystúpil ďalší kežmarský 
študent Daniel Speer, známy aj ako 
Uhorský Simplicissimus. V  r.  1724 
podnikol so žiakmi známy vý-
skumný výlet k  Zelenému plesu 
rektor Juraj Buchholtz mladší, 
ktorého otec vystúpil ako prvý na 
Slavkovský štít.

Na základe prvého súborné-
ho školského poriadku v  Uhorsku 

z  r.  1777 bolo aj kežmarské gym-
názium zreorganizované a dostalo 
charakter lýcea. V  r.  1787 - 1852 
pri osemtriednom gymnáziu exis-
tovali vyššie akademické triedy, 
bez absolvovania ktorých nebolo 
možné pokračovať v univerzitných 
štúdiách. Na území Slovenska boli 
len 4 lýceá - v Kežmarku, Bratislave, 
Levoči a Banskej Štiavnici. Pribudla 
aj nová kamenná budova, postave-
ná v r. 1774 - 1776, v r. 1820 a 1865 
sa nadstavalo najprv prvé, potom 
druhé poschodie. R.  1787 bola na 
lýceu založení katedra filozofie, 
r.  1801 vznikla katedra teológie, 
v r. 1805 vznikla prvá a r. 1846 dru-
há katedra práva.

Hoci obyvateľstvo Kežmarku 
bolo v  prevažnej miere nemecké, 
škola poskytovala mládeži vzdela-
nosť bez rozdielu národnosti a bez 
rozlíšenia náboženskej príslušnos-
ti. Počet študentov neustále rástol. 
K Slovákom, Nemcom a Maďarom 

pribudli Poliaci, Srbi, Chorváti, Čer-
nohorci, Česi, Moravania, Ukrajinci 
atď. V  prvom rade však pribúdali 
slovenskí študenti. Slovenčina sa 
na lýceu učila sporadicky už na 
začiatku 19. stor. a pravidelne ako 
nepovinný jazyk v  r.  1853 - 1874. 
A  hoci škola bola protestantská, 
navštevovali ju aj katolíci, kalvíni, 
pravoslávni, gréckokatolíci, židia, 
ba aj mohamedáni.

V  r.  1852 sa lýceum zreorgani-
zovalo na osemročné gymnázium, 
po r. 1918 sa zmenilo na nemecké 
gymnázium, ktoré bolo zrušené 
r. 1945.

V 16. – 20. storočí pôsobili a štu-
dovali na gymnáziu a  lýceu tieto 
významné osobnosti:

Literáti: Július Barč -Ivan, Ján 
Genersich, Pavol Országh Hviezdo-
slav, Ján Chalupka, Samo Cha-
lupka, Janko Jesenský, František 
Kazinczy, Emil Klein, Janko Kráľ, 
Martin Kukučín, Karol Kuzmány, 
Fridrich Lám, Lazar Lazarevič, Da-
niel Lichard, Ladislav Nádaši -Jégé, 
Jovan Sterija -Popovič, Martin Rá-
zus, Fridrich Scholcz, Daniel Speer-
-Uhorský Simplicissimus, Ivan 
Stodola, Pavol Jozef Šafárik, Samo 
Tomášik, Jonáš Záborský, Ctiboh 
Zoch…

Maliari, sochári a  hudobníci: 
Peter Bohúň, Ladislav Medňanský, 
Miloš Ruppeldt…

Geografi, historici, pedagógo-
via a jazykovedci: Ladislav Bartho-
lomaeides, Viktor Bruckner, Juraj 
Buchholtz junior, Samuel Czambel, 
Dávid Frölich, Kristián Genersich, 
Ján Hunfalvy, Pavol Hunfalvy, Pavol 
Kray senior, Tomáš Mauksch, Jakub 
Meltzer, Samuel Weber…

Filozofi, právnici a ekonómovia: 
Gregor Berzeviczy, Ján Feješ, Ján 
Karlovský, Sebastián Ambrosius 
Lám, Martin Schwartner, Leonard 
Stöckel…

Lekári: Vojtech Alexander, Kris-
tián Augustini ab Hortis, Daniel 
Fischer, Michal Guhr, Jonáš Guoth, 
Ľudovít Markušovský, Ján Da-
niel Perlitzi, Gregor Tátray senior 
a junior…

Prírodovedci, chemici, fyzici 
a  matematici: Samuel Augustini 
ab Hortis, Ferdinand Filarszky, Fri-
drich Hazslinsky, Jur Hronec, Aurel 
Stodola…

Politici, vojenskí hodnostári: 
Matúš Dula, Artúr Görgey, Pavol 
Kray junior, Juraj Langsfeld…

 Nora Baráthová

Škola – jedna z prvých – 2. časť

V roku 1543 sa stáva rektorom protestantskej školy kežmarský rodák Ján Sommer, ktorý 
študoval na univerzite vo Wittenbergu u Melanchtona, blízkeho spolupracovníka Dr. Martina 
Luthera. Podľa systému svojho učiteľa začína vyučovať aj v Kežmarku. Základy Melanchtonovej 
školy predstavoval kresťanský humanizmus a návrat ku klasikom.
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kultúra

„Tohtoročné Dni židovskej kultú-
ry sú výnimočné aj z toho dôvodu, 
keďže sa konajú aj pri príležitosti 
750. výročia udelenia mestských 
práv mestu Kežmarok. V  rámci 
programu sme pripravili prednášky, 
výstavu fotografií a  koncert v  dre-
venom artikulárnom kostole,“ skon-
štatovala na úvod riaditeľka Múzea 
v Kežmarku Erika Cintulová.

Na dopoludňajších prednáškach 
sa zúčastnili predovšetkým študenti 
stredných škôl. Podľa Cintulovej sa 
v súčasnosti stretávame aj s popie-
raním samotného holokaustu. „Je to 
o to smutnejšie, že medzi nami stá-
le žijú ľudia, ktorí toto obdobie zažili 
a stratili svojich blízkych. Mnohí ne-
vedia, čo holokaust bol, čo si museli 
tí, ktorí boli v koncentračných tábo-
roch, vytrpieť, prípadne, ako tvrdo 
sa museli biť za to, aby mohli ďalej 
žiť,“ dodala.

Prvú prednášku mal evanjelic-
ký farár Roman Porubän. Ten sa na 
holokaust zameral z náboženského 
pohľadu. Snažil sa nájsť a  vysvetliť 
príčiny, kvôli čomu sa udial a záro-
veň sa pozrel na židovskú teológiu, 
ako ona vníma holokaust. Predsta-
vil taktiež niekoľko modelov, ktoré 
sa touto témou zaoberajú. Väčši-

nu materiálov našiel v  Prahe, ale 
prezentoval aj pohľady súčasných 
rabínov či pražského rabína Karola 
Sidora.

„Je veľmi dôležité približovať 
históriu práve študentom. Často sa 
stretávame s  tým, že mnohí mladí 
ľudia povedia, že holokaust je akási 
fikcia. To sa dostáva do povedomia, 
no preto musíme opakovať, že to 
nie je vymyslené, bola to skutočná 
realita, ktorá sa na svete stala. Je 
potrebné o nej hovoriť, aby sa člo-
vek už nedopustil podobných zver-
stiev,“ povedal Porubän.

Druhú prednášku mal historik 
Vladimír Ševc, ktorý predstavil his-

tóriu Židov v Kežmarku, od ich prí-
chodu až po ich osud po II. svetovej 
vojne.

Vo výstavnej sieni múzea si bu-
dete môcť až do 20. júna pozrieť 
výstavu fotografií Yuriho Dojča 
s názvom Last Folio. Ide o umelec-
ké fotografie, na ktorých je zazna-
menaná zničená synagógu a ďalšie 
fragmenty židovského nábožen-
stva a  komunity. Fotografie nám 
odkazujú, že napriek všetkému, čím 
si museli Židia prejsť, zanechali nám 
tradície či kultúru.

„Výstava putovala po celom 
svete a som veľmi rada, že prišla aj 
ku nám a  práve počas týchto dní, 

počas ktorých si pripomíname to, 
že židovská obec v  Kežmarku bola 
veľmi dôležitou súčasťou mesta. 
Mnohí Židia boli významní práv-
nici, lekári, lekárnici, obchodníci 
či bankári. V  súčasnosti sa však ku 
židovskému etniku hlási iba jeden 
obyvateľ,“ vysvetlila Cintulová.

Výstava je doplnená zbierko-
vými predmetmi múzea  – tórou či 
modlitebnými knižkami. Niektoré 
predmety daroval múzeu aj bývalý 
majiteľ domu, v ktorom sa v súčas-
nosti výstavná sieň nachádza.

Vo večerných hodinách bol 
v  drevenom artikulárnom kostole 
koncert Pressburger Klezmer Ban-
du. Jeho členovia predstavili židov-
ské melódie a piesne.

Počas Dní židovskej kultúry 
pripravil hotel Hviezdoslav Dni 
židovskej kuchyne s  typickými ži-
dovskými jedlami. Návštevníci tak 
mohli ochutnať jedlo z aškenázskej 
kuchyne – haringový šalát s mace-
som, slepačiu polievku goldene jo-
ich zvanú židovský penicilín, falafel, 
šolet s  kačacím mäsom, zapekaný 
špenát či hamentašen  – najtypic-
kejší koláč židovského sviatku Pu-
rim.

Počas roka bude viacero podu-
jatí, ktoré sa budú venovať menši-
nám v Kežmarku. Už v júni to bude 
napríklad Sviatok kultúry a vzájom-
nosti Karpatskonemeckého spolku 
na Slovensku.

 Lorant Paugsch

Na osud aj kežmarských Židov nesmieme zabúdať

Prednášky na hrade si vypočulo takmer sto študentov stredných škôl.

Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulo-
vá s ocenením za partnerskú spoluprácu.

V polovici mája sa v Kežmarku už tradične uskutočnili Dni židovskej 
kultúry. Prednášky či výstava fotografií mali za cieľ predovšetkým 
pripomenúť minulosť a nezabúdať na ňu.

Tým prvým bola cena Benefactor Mu-
saei Scepusiensis, ktorú už niekoľko ro-
kov udeľuje Slovenské národné múzeum 
- Spišské múzeum v  Levoči osobnostiam 
a  organizáciám, ktoré výrazným spôso-
bom prispeli k jeho rozvoju alebo k rozvo-
ju slovenského múzejníctva.

„Medzi laureátmi tento rok bolo aj 
Múzeum v Kežmarku. Ocenenie sme som 
za celý kolektív múzea prevzala z  rúk ria-
diteľky múzea SNM - Spišského múzea 
v  Levoči Márie Novotnej. Slávnosť sa ko-
nala pod záštitou Ministerky kultúry SR 
Ľubice Laššákovej. Ocenenie sme získali za 

významnú partnerskú spoluprácu v  rám-
ci vedecko -výskumných úloh, výstavnej 
a  expozičnej činnosti a  archeologických 
výskumov,“ zhrnula ocenenie riaditeľka 
kežmarského múzea Erika Cintulová.

Druhým ocenením bola cena Fasáda 
roka 2019. V kategórii Sanovaná historická 
budova sa víťazom stal Kežmarský hrad 
a  obnova jeho fasády a  hradieb. Medzi 
porazenými skončila napríklad mestská 
vila od Dušana Jurkoviča z  Bratislavy či 
rekonštrukcia kasárenskej budovy Nová 
pevnosť z Komárna.

 Lorant Paugsch

Ocenili kežmarské múzeum aj obnovu hradu

Múzeum v Kežmarku nedávno získalo dve významné ocenenia.
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Odvtedy ich počet neustále na-
rastal. Vrchol dosiahol v začiatkoch 
novovzniknutej Československej 
republiky, keď židovské obyva-
teľstvo tvorilo pätinu kežmarskej 
populácie s  počtom 1 279 osôb. 
S odstupom času tu vznikli objek-
ty potrebné k  ich každodennému 
životu. V rokoch 1863 – 1864 bola 
otvorená Židovská ľudová škola, 
čoskoro na to bol zriadený cinto-
rín v  oblasti tehelne. V  roku 1882 
pribudla veľká synagóga (zbúraná 
v roku 1962), v roku 1889 rituálne 
kúpele. Od konca 19. storočia stála 
na Baštovej ulici ešte ďalšia, men-
šia synagóga.

Židia nezaháľali ani na poli kul-
túry a  charity. V  roku 1873 začal 
písať existenciu spolok Chewra 
Kadischa, starajúci sa o  chorých 
a  chudobných. Onedlho vznikli 
spolok kežmarských židovských 
žien na podporu núdznych mla-
dúch a starostlivosť o osirotených 
novorodencov; Židovský mládež-
nícky spolok sa venoval organizo-
vaniu vedeckých a  náboženských 
prednášok. V meste nechýbali ani 
združenia športového zamerania. 
K  najznámejším patrili športový 
klub Hagibor a  športová jednota 
Makabi.

Keďže židovská komunita bola 
početná, časom si vytvorila politic-
kú stranu, ktorú na lokálnej úrovni 
v  rámci mestského zastupiteľstva 
reprezentovali osobnosti ako Her-
man Klein, Leopold Teichner, Ju-
lius Kornhauser alebo Ignatz Szán-
tó. O tom, že v centre mesta bolo 
množstvo židovských odchodov 
a predajní ani netreba hovoriť…

Relatívne pokojné spolunaží-
vanie Židov, Slovákov, Nemcov 
i  Maďarov sa začalo zhoršovať 
nástupom Adolfa Hitlera k  moci. 
Keďže na Spiši žilo veľa Nemcov, 
radikálne nacistické myšlienky tu 
našli živnú pôdu. Svoje urobila 
propagandistická tlač prichádza-

júca z  územia Tretej ríše, ako aj 
profesori nemeckého gymnázia. 
Často organizované manifestácie, 
propagandistické prejavy prispie-
vali k  radikalizácii spoločnosti 
a mládeže. Preto sa nemožno diviť, 
že čoraz viac boli zaznamenávané 
obmedzenia a fyzické útoky na ži-
dovské majetky.

Zákazy sa netýkali len dospe-
lých, ale aj detí. Už v polovici feb-
ruára 1939, dávno pred vznikom 
vojnovej Slovenskej republiky, 
bola po 28 rokoch odsúhlasená 
obnova Židovskej ľudovej školy, 
aby sa árijské deti nevzdelávali so 
židovskými. Dňa 9. marca opusti-
li miestne nemecké gymnázium 
židovskí študenti a  všetky dve-

re učební ozdobili nápisy REIN 
ARISCH.

Ak sa pozrieme na ničenie 
židovských nehnuteľností, prvé 
správy pochádzajú z  marca 1939. 
Deň pred vyhlásením samostat-
nosti Slovenska kráčali tunajší-
mi ulicami príslušníci Hlinkovej 
gardy a  Freiwillige Schutzstaffel. 

Asi tisícka účastníkov spontánne 
prehlasovala heslo My chceme 
Hitlera! Počas pochodu rozbíjali 
okná židovských obytných domov 
a  výklady obchodov. Práve vtedy 
prebiehalo dláždenie hlavného 
námestia, takže kamenných ko-
ciek mali po ruke dosť. Na dennom 
poriadku bolo poškodzovanie 
majetku, nápisy na plotoch a ste-

nách domov, karikatúry, verejné 
kontroly, fyzické i  psychické úto-
ky. Od mája 1940 nesmeli Židia 
vstupovať do parku pred hradom 
a pod Jeruzalembergom.

Vyčíňaniu vandalov neušiel ani 
dom rabína Nátana Grünburga. 
Útok 25-člennej nemeckej sku-
pinky sa uskutočnil 17. septembra 
1939. Po zdemolovaní vstupnej 
brány a  pokuse o  vniknutie do 
bytu rozohnala výtržníkov privo-
laná polícia. Pár z nich skončilo vo 
väzení, ale po nátlaku a  útokoch 
na žandársku stanicu boli napo-
kon prepustení a policajný riaditeľ 
musel opustiť mesto. Ničenie neo-
bišlo ani miestnu synagógu - do-
konca dvakrát. Stalo sa tak v  lete 
a na jeseň 1941. Pokým po prvom 
útoku židovská náboženská obec 
dosiahla u vedenia mesta povole-
nie na obnovenie škôd, po druhej 
ničivej vlne bola majetková ujma 
tak veľká, že synagóga nikdy viac 
neplnila náboženský účel.

Všetky spomenuté negatí-
va však boli „ničím“ v  porovnaní 
s tým, čo sa odohrávalo od marca 
1942. Z  popradskej železničnej 
stanice vypravili prvý vlak do kon-
centračného tábora Osvienčim, 
kde čakala smrť na tisícky sloven-
ských Židov. O tom, ako radikálne 
klesali ich počty, svedčí výkaz Ži-
dovskej ľudovej školy. V školskom 
roku 1939/40 ju navštevovalo 154 
detí, v septembri 1942 len 57. I cel-
ková štatistika obyvateľstva vy-
znieva mrazivo - v decembri 1938 
žilo v  Kežmarku 1 063 Židov, po 
skočení vojny sa k  pobytu prihlá-
silo 95 osôb.

Je mimoriadne smutné, že 
zhubná nacistická ideológia ší-
riaca sa Európou približne desať-
ročie, zničila v  našej oblasti dielo 
budované po stáročia. Pestrá 
národnostná štruktúra prestala 
existovať, pretože drvivá väčšina 
Židov bola vyvraždená a  Nemci 
boli vysídlení. Zo dňa na deň sa 
zabudlo na to, čo tvorili celé gene-
rácie. Dnes sa na území mesta na-
chádza iba niekoľko pamiatok do-
kumentujúcich pobyt židovského 
obyvateľstva - historický cintorín, 
pamätník na zbúranú synagógu 
a prestavaný dom rabína.

 Vladimír Julián Ševc

História kežmarskej židovskej komunity

Popísaný výklad židovského obchodu (foto Múzeum v Kežmarku).

Židovská komunita bola v  Kežmarku trvalo usídlená vyše sto rokov. 
Od roku 1840, po prijatí zákonného článku XXIX „O Židoch“ krajinským 
smenom za panovania Ferdinanda  I. (1835  – 1848), mohli Židia bývať 
v slobodných kráľovských mestách, teda i v Kežmarku. K prvým Židom 
patrili David Lux a Samuel Krantz s manželkou.
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Andrej Hryc a jeho životná Inventúra
Známy slovenský herec, podnikateľ a bývalý 

člen hnutia Verejnosť proti násiliu napísal auto-
biografickú knihu Inventúra ešte v  roku 2013. 
Predalo sa z  nej 20-tisíc kusov. Záujem o  túto 
pikantnú autobiografiu neutíchal, preto Hryc 
dopísal k  57 kapitolám ešte ďalších päť a  kni-
ha vyšla v  doplnenom vydaní koncom marca. 
V Inventúre spomína 730 ľudí z vysokej politiky, 
biznisu, aj zo sveta celebrít, tiež prináša víťazné 
i bolestné etapy svojho života. „Knihu som na-
písal preto, lebo bolo výročie prevratu a  moji 
politickí spolupútnici napísali traktáty o  tom, 
aká bola vtedy situácia. No nikde som nenašiel 
svoje meno. Ak bude 50. výročie prevratu a moji 
vnuci sa ma opýtajú, čo som v tom čase robil, čo 
im odpoviem? Nebude o  tom ani stopa. Preto 
som sa rozhodol uviesť veci na pravú mieru,“ 
priblížil prvotný impulz k  napísaniu knihy slo-
venský herec.

Tá sa začína opisom romantického vzťa-
hu jeho rodičov. Nevynecháva ani ťažký osud 
otca, ktorý sedem rokov sedel v komunistickej 
base. Postupne prešiel k svojmu životu, uviedol 
komunistické praktiky, osobnosti, s  ktorými sa 
vtedy stretával a čitateľom priblížil aj svoju he-
reckú existenciu počas komunistického režimu. 
„Keď som mal napísaných 80 strán, moja žena 
a dcéra boli proti tomu, aby som knihu dokon-
čil. V  tom, čase nás tragicky opustil syn Hugo 
a ja som potreboval dať všetko zo seba nejakým 
spôsobom von,“ povedal Hryc. V knihe uvádza 
konkrétne mená ľudí z  rôznych oblastí, a  nie 
každému sa texty páčili. „Blízki mi povedali, že 
som šialenec a  že sa budem súdiť do konca 
života. Ja som im odpovedal – nebudem, lebo 
som napísal pravdu a všetci vedia, že mám veľ-
mi dobrý archív a všetko viem dokázať,“ ozrej-
mil herec. V Hrycovej autobiografii nájdu čitate-
lia aj príbeh o rádiu Twist, kapitolu o nakrúcaní 
úspešného filmu Čiara či kapitolu o  hercovom 
rozhodnutí kandidovať za poslanca do Európ-
skeho parlamentu.

K Mäsu pribudla Sviňa
Obyvatelia Malebnej krajinky pod Drobnými 

veľhorami sporadicky miznú. Iní urobia  – cel-
kom nečakane  – závratné kariéry. Tie dva javy 
spolu súvisia. Zlo rozožiera krajinu všetkým na 
očiach, celkom otvorene. Aj takýmto príbe-
hom sa venuje autor bestsellera Mäso – vtedy 
na východe Arpád Soltész vo svojom novom 
románe Sviňa. Investigatívny novinár, politický 
komentátor a predseda Investigatívneho centra 
Jána Kuciaka napísal svoju druhú publikáciu 
za necelé dva mesiace. Čitateľom v  Kežmarku 

priniesol desivú fikciu o systéme, v ktorom ne-
existujú hranice medzi mafiou a politikou. Kým 
predchádzajúca kniha Mäso zachytáva príbehy 
a kauzy z konca 90. rokov na východnom Slo-
vensku, román Sviňa približuje súčasnú politic-
kú a spoločenskú realitu. „Vražda novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny bola jediným 
dôvodom, prečo som napísal tento román. Je to 
na ich pamiatku. Práve ich smrť priniesla silnú 
emóciu, na ktorú spoločnosť prudko zareagova-
la a začali sa meniť veci. Mne ich vražda prevrá-
tila život naruby. Vrátil som sa k investigatívnej 
žurnalistike, ktorú som opustil pred desiatimi 

rokmi,“ ozrejmil Soltész a zároveň dodal, že jeho 
kniha má vyvolať živú emóciu, ktorá nezhasne 
ani po rokoch.

Príbehy a postavy sú fiktívne, neodohrávajú 
sa na Slovensku a autor chcel prostredníctvom 
nich otvoriť ľuďom oči a naznačiť, čo sa skutoč-
ne deje v  politickom a  spoločenskom zákulisí. 
Expresívnym výrazom sviňa neoznačuje kon-
krétnu postavu v románe, ale ponecháva na či-
tateľovi, aby si sám vybral osobu, ktorej priradí 
toto expresívne pomenovanie. „Toto slovo je iba 
na obálke a titule knihy. Dal som si extrémne zá-
ležať na tom, aby sa nevyskytlo v texte. Čitateľ 
sa môže zabávať na tom, že si tam dosadí svoje 
vlastné osoby,“ ozrejmil názov románu Soltész.

 Veronika Michalčíková

Dva životné príbehy v dvoch knihách

Andrej Hryc

Arpád Soltész

Počas literárnych večerov v  Hoteli Hviezdoslav predstavili nové knihy známe 
slovenské osobnosti. Herec Andrej Hryc uviedol doplnené vydanie autobiografic-
kej publikácie a politický komentátor Arpád Soltész napísal svoj najnovší román 
ako reakciu na vraždu Jána Kuciaka. 

kultúra

Známy spisovateľ, textár a scenárista Da-
niel Hevier navštívil žiakov Základnej školy 
Dr.  Fischera v  Kežmarku. Okrem iného ich 
vyzýval, aby viac čítali a zapojili sa do dob-
rodružstva, ktoré pre nich pripravil.

Aj keď sa hovorí, že mesiacom knihy je ma-
rec, u  Heviera to neplatí. „Ja mám počas roka 
dvanásť mesiacov knihy, nie len jeden. Väčši-
nou musím odmietať školy, ktoré sa ozvú za-
čiatkom marca, keďže mám program už niekoľ-
ko mesiacov vopred,“ netajil svoju vyťaženosť 
spisovateľ, ktorý má na svojom konte už rovnú 
stovku kníh – 60 pre deti a 40 pre dospelých.

V Kežmarku už na niektorých školách bol, 
ale ZŠ Dr.  Fischera navštívil po prvýkrát. No 
nie posledný. „Mám obdobie, že nechodím na 
školy prvý a  zároveň poslednýkrát, ale kam 
prídem, chcem sa tam aj vrátiť a v spolupráci 
pokračovať. Mám projekt s názvom Chymeros 
a na tvorbe tejto knihy sa zúčastňujú aj deti. 
Budem ich vyzývať, aby sa do nášho dob-
rodružstva a projektu zapojili a aj ďalej budem 
spolupracovať s nimi, s pedagógmi a s touto 
školou,“ vysvetlil.

Ako ďalej prezradil, s  Kežmarkom je spo-
jený aj začiatok jeho spisovateľskej dráhy, na-
koľko sa zapojil do súťaže Literárny Kežmarok. 

„Približne ako 14-ročný som do súťaže poslal 
cyklus básní a ten ročník som aj vyhral. Na zá-
klade toho som mohol vydať naozajstnú prvú 
zbierku. Tá mi vyšla, keď som maturoval. Bola 
to výborná skúsenosť a začiatok mojej spiso-
vateľskej dráhy,“ povedal Hevier.

Ten sa netají tým, že jeho umelecký život je 
pomerne bohatý. „Píšem niekoľko kníh naraz, 
vždy päť či šesť. Momentálne pripravujeme 
veľký muzikál, taktiež pracujem na novej pes-
ničke pre Paľa Haberu a okrem toho maľujem, 
skladám si svoje piesne,“ dodal.

 
 Lorant Paugsch

Začiatky Daniela Heviera sú spojené aj s Kežmarkom
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príbeh na pokračovanie

Vyrozumenie verejnosti bolo ešte doplnené 
o informácie, kde a kedy sa bude prvá akcia ko-
nať. 

Bolo práve poludnie, keď táto správa prebu-
dila ospanlivé ulice. Bude sa niečo diať – letelo 
z  úst do uší a  následne v  prikrášlenej podobe 
ďalej. Čoskoro nebolo obyvateľa, čo by nepočul 
o novinke. Určená však bola predovšetkým pre 
ctihodných občanov, ktorí si pozvanie vedeli 
prečítať a predpokladalo sa, že budú ochotní za 
účasť platiť.

Za tým celým rozruchom bol Jozef na kto-
rého sa v meste takmer zabudlo. Ten istý Jozef, 
ktorý mal dvoch nevlastných otcov, a ktorý po-
cítil lásku ku Kataríne. A práve hlboký a opäto-
vaný cit bol príčinou, prečo musel opustiť rodné 
mesto a vybrať sa do Viedne hľadať matku. Jedi-
né, čo mali obaja v čase úteku spoločné bolo, že 
matka vo Viedni žila a Jozef raz o Viedni počul.

Roky vyhnanca naučili nikdy neustupovať, 
nikdy sa nevzdávať a predovšetkým reálne sní-
vať svoj sen. A ten sen bol krásny, v predstavách 
ukrýval vôňu rozkvitnutého pódia s podskaku-
júcou Katarínou. Jozef vedel, že sa raz domov 
vráti, ako veľký tanečník, alebo sa nevráti nikdy. 

Veľkolepý návrat z veľkomesta začal naberať 
na kontúrach. V  Kežmarku sa nehovorilo o  ni-
čom inom, len o príchode umelca, ktorý sľubo-
val pretancovanie od všedného k novému a ne-
poznanému. Mestská smotánka v  obave pred 
skysnutím nudou taktiež uvažovala o účasti. 
Svorne si všetci pritákali, že by radšej uvítali 
ples na úrovni, ale keď je len táto možnosť, tak 
opáčia, posúdia a potom sa uvidí.

Vidieť veru bolo čo. Prítmie večerného ná-
mestia zapĺňajúceho sa prichádzajúcimi malo 
čarovný efekt. Šero robilo z pánov krajších mu-
žov, hádam preto, lebo nebolo vidieť povýšenie 
v ich tvárach. Milé prekvapenie čakalo na dám-
sku spoločnosť vo vnúti. Sálu príjemne osvetľo-
valo mihotavé lúče odrážajúce sa v  zrkadlách 
rozmiestnených po celom obvode. A  práve 
zvláštne zakrivené zrkadlá mali zoštíhľujúci 
efekt a zdanlivo vyrovnávali nejeden pokrivený 
charakter.

Odrazom túžby sa stal moment, keď medzi 

prítomných z  ľahkosťou poletujúceho motýľa 
vstúpila mladá žena. Bytosť v  každom ohľade 
krásna sťa drahokam. A  predsa bola iná... Čas 
obrúsil skvostný diamant a  dal mu briliantový 
brus v  ktorom sa  odrážal každý pohľad i  myš-
lienka na reflexiu dokonalosti. Bola to ona – 
Katarína. Jozef ju spoznal okamžite. A  ona? Tá 
nádhera sprevádzaná mužom v  zrelom veku? 
Spoznala ho? Tuší, že celé roky odlúčenia sme-
rovali práve k tomuto vyvrcholeniu?

Malý komorný orchester zostavený z najlep-
ších hudobníkov spod Tatier vdýchol život tó-
nom, ktoré pohladili každé prítomné ucho. Čo 
videli oči, bol priam šok. Na pódiu sa s maximál-
nou eleganciu pohyboval umelec predstiera-
júc, že tancuje s partnerkou. Aj keď tam žiadna 
nebola, všetci muži v  tej ilúzii videli svoj ideál 
dokonalej krásy. A  ženy? Tie sa snažili poprieť 
túžbu byť v tesnej blízkosti krásavca a  hľadieť 
mu do jeho čistých očí. 

Zvláštne mrvenie prezrádzalo všadeprítom-
né vzrušenie i nepokoj z nepoznaného. Ako by 
mali reagovať na predstavené nóvum? Nik si ne-
vedel predstaviť, čo bude nasledovať. A potom 
to prišlo. Ruka elegána, podporená pozvaním 
k nasledujúcemu tancu, bola úctivo ponúknutá 
Kataríne. Aj pre ňu bol Viedenský valčík úplne 
neznámy tanec. Podobnej výzve čelila pred rok-
mi neďaleko studničky v lone prírody. Nádher-
né a stále živé spomienky jej vyčarili úsmev na 
perách. Katarínin prosebný pohľad do očí zre-
lého muža mal silu, ktorej sa nedalo vzdorovať. 
Ľahké prikývnutie zaskočeného si nik nevšimol. 
Pred zrakmi všetkých už stál božský tanečník 
a ženský klenot.

Famóznosť Schönbrunnského valčíku vy-
rážala dych v sále a nádhernému páru poriad-
ne rozbúchal srdcia. Svet prestal existovať, ale 
neprestal sa točiť. Točil sa v  rytme tónov, aby 
všetci videli, ako sa dá točiť svetom. Už nebolo 
pochýb. Katarína bola opäť v bezpečnom náru-
čí minulosti, ktorá tvorila tu najkrajšiu prítom-
nosť. Prítomnosť však smerovala do budúcnosti 
na ktorú musela neustále myslieť. Nevedela sa 
dočkať naplnenia Jozefových slov o stretnutí na 
starom mieste.

Dobre známe staré miesto pri studničke 
nezostarlo, len krídla dvoch ľudských motýľov 
rokmi skrášlili farby skúseností. Jozef rozprával, 
ako zanechal za sebou jeden svet, aby sa pred 
ním otvoril nový. Nový život, nový jazyk i nová 
bolesť. Viedeň plná života zaplnila správou 
o smrti mladé srdce smútkom. Jozefovi vzal tý-
fus matku i Lannera v ten istý deň. Dozvedel sa 
o tom od Johanna Straussa, ktorý mu odovzdal 
zlatú mincu, ktorá po matke ostala. 

Z  mnohých rozhovorov nebolo pochýb, že 
Jozef bol nečakaným darom spojenia hudob-
níka a  tanečnice. Strauss tento fakt nevedel 
stráviť, lebo v hĺbke srdca tiež miloval Jozefovu 
matku, no tá mala oči len pre Lannera, hoc mal 
zákonitú manželku. 

Bola to zvláštna doba. Habsburga nemal rád 
ľud a Straussa choroba, ktorej na jeseň podľa-
hol. Jozef podľahnúť nemohol. Mal rád tanec 
v  ktorom sa zdokonaľoval a  čoraz viac myslel 
na návrat. A ten nastal.

Nastal aj čas, aby Katarína porozprávala, čo 
sa udialo za celé tie roky. Všetci si mysleli, že jej 
doma nič nechýba. Komu by už zišiel na um 
Jozef? Len vtáčaťu, ktoré sa cítilo, ako v  zlatej 
klietke. O citoch rozprávali otcovia, keď doha-
dovali manželstvá. Stačilo zacítiť grunt, veľký 
dom, či zlato a  citom už nič nestálo v ceste. 
Láska bola pojmom pre básnikov a  ženy sa 
museli vydávať za mužov, ktorých vlastne ani 
nepoznali a ešte menej milovali. Rovnaký osud 
mal čakať aj Katarínu, ktorú radili medzi staré 
dievky, veď už mala dvadsaťjeden. Nevedela 
ako sa chovať na svoj vek, ešte nikdy taká stará 
nebola. Bola si však istá, že miluje Jozefa.

PS: Je vôbec možné poradiť si s  majetným 
sokom? A  čo tanec? Udomácni sa v  Kežmarku? 
O tom si povieme nabudúce.

 
 Jaroslav Šleboda – JADRO

Je mi veľkou cťou oznámiť ctihodným občanom Kežmarku, že sa 
začína nová éra pravidelných tanečných zábav na Viedenskej úrov-
ni. Pod vedením obratného a  vysokokvalifikovaného odborníka 
budú záujemcom taktiež ponúkané hodiny tanca. Plne verím, že 
kultúrnu novinku uvítate a teším sa na časté a príjemné stretnutia 
plné očarujúcej zábavy. S  hlbokou úctou Vám čo najsrdečnejšie 
vopred ďakujem za účasť na prvom verejnom vystúpení...

Strauss a Kežmarská Tancuľa
Časť druhá: Súboj sokov

Joseph Lanner
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SMS notifikácia – zabezpečenie informovanosti občanov mesta  

Mesto Kežmarok pripravuje v roku 2019 pre občanov zabezpečenie informovanosti o dianí v meste, napr. upozornenie na plánované 
odstávky vody, plynu a elektrickej energie, informácie o neočakávaných udalostiach (živelné pohromy – povodeň, požiar a podobne). 

Pre potreby zabezpečenia tejto služby zo strany Mesta Kežmarok si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie nižšie uvedených údajov: 

Priezvisko Meno Trvalý pobyt (mesto, ulica, súpisné číslo 
a orientačné číslo) Číslo mobilného telefónu 

 
 
 

   

 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom znení udeľujem 
súhlas Mestu Kežmarok, Hlavné Námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO:00326283 so spracovaním osobných údajov, a to v rozsahu priezvisko, 
meno, trvalý pobyt a číslo mobilného telefónu za účelom zabezpečenia služby SMS notifikácia. Súhlas udeľujem na dobu poskytovania 
služby.* 

V Kežmarku dňa ____________ 

*Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možne kedykoľvek odvolať.  Vlastnoručný podpis 

Po zapojení sa do systému vyplnením 
vašich údajov budete vyrozumený v  čase 
vzniku mimoriadnej udalosti (povodeň, 
únik nebezpečnej látky…) s informáciou na 
zabezpečenie vašej ochrany priamo na váš 
mobilný telefón formou SMS správy.

Zber údajov sa vykonáva:
- na Mestskom úrade v Kežmarku, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok v  kancelárii č.  1, 

kde je pripravené tlačivo na vyplnenie 
a zberná urna,

- na internetovej stránke mesta www.kez-
marok.sk,

- tlačivom v Novinách Kežmarok.
Vyrozumenie obyvateľstva bude možné 

vykonávať podľa miesta ohrozenia a lokali-
zovať poslanie SMS priamo osobám podľa 
ulíc (miesta trvalého pobytu).

Varovanie obyvateľstva mesto zabezpe-

čuje systémom elektronických sirén a vyro-
zumenie obyvateľstva aj cez SMS informač-
ný systém mesta.

Tlačivo uverejnené nižšie je potrebné 
vystrihnúť, vyplniť a  zaslať alebo osobne 
priniesť na Mestský úrad v  Kežmarku do 
kancelárie č. 1, prípadne vhodiť do zbernej 
urny.

 CO mesta Kežmarok

Zabezpečenie informovanosti občanov cez SMS
informačný systém mesta

Civilná ochrana mesta Kežmarok upozorňuje občanov mesta 
na možnosť využitia SMS informačného systému. 
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mozaika

V  rámci tejto žiadosti boli mestu Úradom 
vlády Slovenskej republiky schválené a finanč-
ne podporené tri projekty, a to:

1. Výstavba detského ihriska na ulici Mar-
tina Lányiho - poskytnutá výška dotácie bola 
v sume 9 000 €. V rámci projektu sa dovybavilo 
nepostačujúce existujúce detské ihrisko na uli-
ci Martina Lányiho novými hernými zostavami, 

čím sa vytvoril plnohodnotnejší priestor pre 
užitočné trávenie voľného času a zábavy a vy-
tvorili sa lepšie podmienky pre rozvoj pohybo-
vých aktivít detí rôzneho veku.

2. Výmena umelého trávnika na multi-
funkčnom ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána – po-
skytnutá dotácia bola vo výške 10 000 €. V rámci 
projektu sa vymenila pôvodná 13 rokov stará, 

opotrebovaná nášľapná plocha multifunkčné-
ho ihriska, ktorá už nezodpovedala súčasným 
bezpečnostným požiadavkám, novým umelým 
trávnatým povrchom.

3. Nákup športovej výbavy pre podporu 
rozvoja športu v Kežmarku – poskytnutá výška 
dotácie bola v  sume 3 500 €. V  rámci projektu 
sa nakúpila športová výbava pre športovcov 
Mestského športového klubu a  1. Mestského 
futbalového klubu, čím sa skvalitnilo vybave-
nie športovísk. Nakúpené boli: ochranná sieť, 
tatami žinenky, stolnotenisový stôl, plexisklo 
na výrobu basketbalovej dosky, medicinbaly, 
prekážkové sety, činkové sety v kufríku a vyty-
čovacie méty.

 Oddelenie projektov a verejného 
 obstarávania

Zrealizované projekty v rámci programu
Podpora rozvoja športu na rok 2018

Mesto Kežmarok v roku 2018 podalo žiadosť o poskytnutie 
dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018.

Realizované s finančnou podporou Úradu 
vlády Slovenskej republiky – program

 „Podpora rozvoja športu na rok 2018“

Problémové parkovanie
na Ul. Dr. Daniela Fischera
Podnet občana: Dobrý deň, na stránke mes-

ta Kežmarok som si všimol, že 27. februára bolo 
stretnutie s  občanmi mesta na tému riešenie 
dopravy na uliciach Tatranská, Krvavé pole, Mu-
čeníkov.

Veľmi ma zarazilo, že sa medzi ulicami neo-
citla aj Ulica Dr. Fischera. Tá je predovšetkým od 
ranných až do popoludňajších hodín nepretržite 

preplnená autami, nielen odstavenými na jednej 
strane cesty, ale aj prechádzajúcimi. Niekedy sa 
stáva, že autá stoja aj na strane lekárne… Ne-
hovoriac o  problémovom výjazde z  garáží, (ne)

bezpečnosti žiakov základnej školy či občanov 
smerujúcich na vyšetrenia a do lekárne…

Moja otázka teda znie: Je možné niečo ro-
biť s  touto neúnosnou situáciou na ulici? Zjed-
nosmernením, namaľovaním vodorovného do-
pravného značenia a podobne?

Odpoveď samosprávy: Dobrý deň, uve-
denú záležitosť riešime s  odborne spôsobilým 
dopravným inžinierom. Vhodným vodorovným 
a zvislým dopravným značením sa pokúsime ko-
rigovať parkovanie tak, aby neboli obmedzovaní 
chodci na peších komunikáciách a obyvatelia z ti-
tulu uvoľnenia vjazdov a  bol zabezpečený lepší 
prejazd cez ulicu. Vodorovným dopravným zna-
čením budú ohraničené miesta na parkovanie, 
mimo týchto miest nebude možné na komuniká-
cii parkovať. S pozdravom

 Ing. Eva Kelbelová, MsÚ Kežmarok

Trávnatá plocha – vyjazdené
koľaje, Petržalská ul.
Podnet občana: Dobrý deň, už pár rokov nás 

trápi presakovanie „niečoho“, snáď vody, pred na-
ším panelákom. Nevieme, čo to je, ale upozornili 
sme aj BD Kežmarok, aby niekoho oslovili a niečo 
s tým urobili. Ale nič sa nepohlo k lepšiemu (ve-
ríme, že BD urobilo, čo bolo v jeho možnostiach). 
Hrajú sa tu naše deti, prechádzame tadeto aj my. 
Veríme, že sa nájde riešenie a  budeme všetci 
spokojní. Obrázok je z 22. marca 2019. Nádherná 
oáza, však?

 Obyvatelia ulice Petržalská 8,10, Kežmarok.
Odpoveď: Po preverení podnetu správcom 

verejného vodovodu v  meste Kežmarok bola 
nájdená porucha na verejnom vodovode. V  naj-
bližších dňoch, po vytýčení cudzích inžinierskych 
sietí bude porucha odstránená.

 S pozdravom
 Ing. Júlia Rusňáková,
 technický pracovník,  PVPS, a. s., Poprad

Z Odkazu pre starostu

Opäť vám prinášame niekoľko podnetov z internetovej strán-
ky odkazprestarostu.sk.

Nové detské ihrisko na ul. Martina Lányiho. Výmena umelého trávnika.
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Kinotipy 
1. – 2. 6. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
(MDD víkend v kine, akcia – 3D za cenu 2D)
Pokémon Detektív Pikachu 3D
(rodinný/dobrodružný, USA, 2019, 104 min, dabing, MP7+,
vstupné 4 € – deti, 4,50 € – dospelí)

7. – 8. 6. (piatok, sobota) o 19.00 h 
X-Men: Dark Phoenix
(akčný/dobrodružný/fantasy, USA, 2019, 114 min, dabing, MP12+, 
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

14. – 15. 6. (piatok, sobota) o 19.00 h
Muži v čiernom: Globálna hrozba
(akčná sci-fi komédia, USA, 2019, 115 min, titulky, MP12+,
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

20. – 21. 6. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Podfukárky
(komédia, USA, 2018, 94 min, titulky, MP12+,
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov
a dôchodcov)

22. – 23. 6. (sobota, nedeľa) o 17.00 h 
Tajný život maznáčikov 2
(animovaná komédia, USA, 2019, 86 min, dabing, MP,
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov 
 dôchodcov)

27. – 28. 6. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Annabelle 3: Návrat
(horor, USA, 2019, titulky, MP15+, vstupné 4,50 €,
zľava 0,50 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

29. – 30. 6. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
Aj slnko je hviezda
(romantický, USA, 2019, 93 min, titulky, MP12+,
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti,
študentov a dôchodcov)
 
Filmový klub
3. 6. (pondelok) o 19.00 h
Niečo naviac
(dokument, Slovensko, 2018, 67 min, pôvodné znenie, MP12+, 
vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu
filmového klubu)

10. 6. (pondelok) o 19.00 h
Tranzit
(dráma, Nemecko/Francúzsko, 2018, 101 min,
titulky, MP15+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny
pre držiteľov preukazufilmového klubu)

17. 6. (pondelok) o 19.00 h
Šťastný Lazzaro
(dráma, Taliansko/Švajčiarsko/Francúzsko/Nemecko, 2018,
125 min, titulky, MP15+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny
pre držiteľov preukazu filmového klubu)

24. 6. (pondelok) o 19.00 h
Yao
(komediálna dráma/roadmovie, 2018,
Francúzsko/Senegal, 103 min, titulky, MP12+,
vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny
pre držiteľov preukazu filmového klubu)
 
 Zmena programu vyhradená. 
 Kompletný aktuálny program kina nájdete
 na internetovej stránke 
 www.kinoiskra.sk.

PROGRAM KINA                jún 2019

PROGRAM OSLÁV
venovaných 750. výročia
udelenia mestských práv
mestu Kežmarok
JÚN 2019

6. – 7. jún
štvrtok, piatok
Festival študentského remesla

13. – 14. jún
štvrtok, piatok - 15.00 hod 
Lýceum v Kežmarku
54. ročník Literárneho Kežmarku

20. jún
štvrtok - 18.00 hod
Hotel Hviezdoslav
Večer Imricha Thökölyho a  historická 
večera

21. – 22. jún
piatok, sobota 
Sviatok kultúry a vzájomnosti

21. jún
piatok - 14.30 hod
Výstavná sieň Múzea v Kežmarku
Otvorenie výstavy
„Ruskinovce – stratené mestečko“

23. jún
nedeľa - 9.00 hod
Nádvorie Kežmarského hradu
Predaj eurobankovky s obrazom
hradu a I. Thökölyho

PROGRAM
ŠPORTOVÝCH KLUBOV – 
JÚN 2019

FRIDRICH AUGUST
HAZSLINSZKY

V. LIGA SKUPINA PODTATRANSKÁ
2. 6. - 17.00 hod
1.MFK Kežmarok – TJ Tatran Ľubica
9. 6. - 17.00 hod
FK 05 Levoča – 1.MFK Kežmarok
16. 6. 17.00 hod
1.MFK Kežmarok – TJ Slovan Nálepkovo

II. LIGA U19 SKUPINA VÝCHOD
1. 6. - 10.00 hod
1.MFK Kežmarok – TJ Slavoj Spišská Belá

II. LIGA U17 SKUPINA VÝCHOD
1. 6. - 12.15 hod
1.MFK Kežmarok – TJ Slavoj Spišská Belá

II. LIGA U15 SKUPINA C
8. 6. - 10.00 hod
FK Vysoké Tatry – 1.MFK Kežmarok
15. 6. 10.00 hod
1.MFK Kežmarok – FK 05 Levoča

II. LIGA U13 SKUPINA C
8. 6. - 11.45 hod
FK Vysoké Tatry – 1.MFK Kežmarok
15. 6. - 11.45 hod 
1.MFK Kežmarok – FK 05 Levoča

botanik, priekopník mykológie
a lichenológie
21. JÚN 2019
1. Odhalenie pamätnej tabule F. A. Haz-

slinszkemu  o 9.00 hod na jeho rodnom 
dome na Hlavnom námestí č. 42

2. Odhalenie expozície Fridrich Hazslinsz-
ky na ZŠ Nižná brána Kežmarok

3. Seminár o živote a diele F. A. Hazslinsz-
keho o 10.00 hod v jedálni ZŠ Nižná brá-
na Kežmarok

PROGRAM: 
1. Príhovor pravnuka Flecka Hazslinszkeho 

a hostí
2. Príspevok rektora Prešovskej Univerzity 

prof. Petra Kónyu
3. Prínos F. Hazslinszkeho pre botaniku, 

mykológiu a lichenológiu na Slovensku, 
P. Lizoň, V. Kučera, A. Bérešová, P. Eliáš 
jun, príspevok RNDr. Judity Kochjarovej, 
CSc. zo Slovenskej botanickej spoloč-
nosti, Bratislava

4. Frigyes Ágost Hazslinsky "kryptogamo-
logický Kitaibel" Doc. Attila Takács, PhD. 
(Debrecín, Maďarsko) 

5. Expozícia tatranskej prírody - botanická 
záhrada v Tatrách,  Ing. Zuzana Homolo-
vá, PhD.  Milan Choma

Mestská knižnica v Kežmarku upozorňuje na zmenu otváracích hodín počas me-
siacov júl – august. V termíne od 1.júla do 17. júla bude z dôvodu revízie knižničného 
fondu zatvorená, od 18. júla do 30. augusta prechádza na letný pracovný režim: pon-
delok a štvrtok od 8.00 hod. do 18.00 hod.
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Parahokej je obdoba ľadového 
hokeja pre telesne postihnutých. 
Hrá sa na ľadovej ploche podľa pra-
vidiel takmer rovnakých, ako má 
ľadový hokej. Hráči sedia na špeci-
álnych saniach, na ktorých sú upev-
nené dva korčuliarske nože. Hrajú 
a  pohybujú sa pomocou krátkych 
hokejok s hrotmi na konci.

„Pravidlá hokeja a  parahoke-
ja sú v  podstate rovnaké. Oproti 
hokeju máme navyše jeden faul, 
ktorý sa volá T -éčko. To je v prípa-
de, keď hráč narazí do protihráča 
saňami pod 90° uhlom. Rozdielna 
je aj dĺžka tretiny, ktorá u nás trvá 
15 minút,“ začína svoje rozprávanie 
už takmer 22-ročný Martin Joppa, 
ktorý sledge hokej videl prvýkrát 
v českom Kolíne.

„Parahokej sa mi hneď zapáčil 
a keď som sa dozvedel o možnos-
ti robiť tento šport na Slovensku, 
neváhal som a  hneď som do toho 
išiel. Začiatky boli ako pri každom 
športe ťažké, ale mali sme super 
trénera a vďaka nemu sme sa stále 
zlepšovali,“ doplnil Martin.

Už ako 15-ročný odohral za slo-
venskú reprezentáciu prvý oficiál-
ny turnaj, na majstrovstvách sveta 
B -kategórie obsadilo Slovensko 5. 
miesto. Z  ďalších dvoch majstrov-
stiev v rokoch 2015 a 2016 si už aj 
Martin odniesol bronzovú medailu.

Ostatným turnajom, na ktorom 
sa Martin zúčastnil, bol In memory 
of Andrea Chiarotti v  talianskom 
Turíne, na ktorom boli Slováci opäť 
tretí v konkurencii Talianska, Južnej 
Kórey a Nórska.

„Tretie miesto zo štyroch síce 
nevyzerá ako veľký úspech, ale 
hrali sme proti 3., 4. a 5. tímu z po-
slednej paralympiády. Aj keď súperi 
boli naozaj ťažkí, v každom zápase 
sme podali dobrý výkon a potrápili 
sme ich. S  Nórskom sme dvakrát 
vyhrali (6:3 a 2:1 po predĺžení), ta-
kisto s  Talianskom sme odohrali 
dva výborne a  vyrovnané zápasy, 

žiaľ, oba sme prehrali (1:2 po predĺ-
žení a 1:4). Kórea bola nad naše sily, 
keď nás porazila 4:0, ale dlho sme 
s ňou držali krok,“ dodal Martin.

Najdôležitejší turnaj roka však 
ešte len príde. Na jeseň budú maj-
strovstvá sveta B -kategórie a  cieľ 
Slovákov je podľa Martina Joppu 
jasný – postúpiť do elitnej skupiny 
a získať miesto v baráži na paralym-
piádu.

Okrem reprezentácie hráva 
Martin za tím SHK Lapp Zlín v čes-
kej lige, ktorá je považovaná za jed-
nu z najlepších v Európe.

„V  Zlíne sa nám darí viac ako 

dobre, posledné štyri ročníky ligy 
sme vyhrali a aj tento rok sme po-
stúpili do finále. Mne osobne sa 
darí tiež veľmi dobre, každý rok sa 
držím medzi najlepšími v bodovaní 
aj v  góloch, hlavne vďaka spolu-
hráčom z  útoku, s  ktorými som si 
veľmi dobre sadol na ľade aj mimo 
neho,“ netají spokojnosť mladý ro-
dený Kežmarčan, ktorý je aktuálne 
študentom Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a so Zlínom 
získal aj v tomto roku titul majstra 
Českej republiky.

V slovenskej reprezentácii sa od 
konca roka 2016 stretáva aj s  ďal-
ším Kežmarčanom, Petrom Kaščá-
kom, ktorý sa zúčastnil aj letnej 
paralympiády v  Londýne v  roku 
2012 a o pár rokov sa začal venovať 
parahokeju.

„Som veľmi rád že k nám Peter 
prišiel. Poznal som ho už dlho a  je 
to super chalan. Mimo ľadu si rozu-
mieme veľmi dobre a  často spolu 
trávime voľný čas. Reč padla pár-
krát aj na Kežmarok, keďže teraz 
býva neďaleko miesta, kde som bý-
val ja. Veľmi ma pri ňom teší aj jeho 
pokrok na ľade, zlepšuje sa každým 
tréningom,“ pochválil spoluhráča 
Martin, ktorý myslí aj na mimošpor-
tové ciele.

„Osobné ciele mám asi rovna-
ké ako každý človek, a to dokončiť 
školu, nájsť si prácu, ktorá ma bude 
baviť a založiť rodinu. V športovom 
živote je mojím najväčším cieľom 
zúčastniť sa na paralympiáde,“ 
uzavrel Martin.

 Lorant Paugsch

Kežmarčania sa nestratia ani v sledge hokeji

Členmi slovenskej reprezentácie v parahokeji sú aj dvaja Kežmarča-
nia – Martin Joppa a Peter Kaščák. Kým Peter prešiel ku sledgeho-
keju od lukostreľby, Martin s ním začal pred deviatimi rokmi.

Martin Joppa  (foto: archív MJ)

0911 056 555
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Kežmarčanky po tuhom 
boji postúpili z tretieho miesta 
východnej skupiny. Na úvod 
narazili na hráčky Liptovského 
Hrádku. Napriek tomu, že Kež-
marčanky prehrávali už 0:2 na 
sety, vývoj zápasu otočili a zví-
ťazili 3:2.

„Následne sme prehrali pro-
ti Bilíkovej 0:3, no družstvo má 
niekoľko juniorských reprezen-
tantiek či hráčky, ktoré pravi-
delne nastupujú v  extralige. 
Keby sme ďalší zápas so Seni-
cou vyhrali, postúpili by sme 
do semifinále. Podľahli sme im 
však 1:3, ale zápas bol nesmier-

ne vyrovnaný. Teší ma, že sme 
neboli iba do počtu a skutočne 
sme bojovali o semifinále,“ zhr-
nul úvodnú časť majstrovstiev 
tréner kežmarských junioriek 
Ondrej Spišák.

V  prvom zápase o  5. až 
8. miesto nastúpili naše hráč-
ky proti COP Nitra, ktorá má 
v  kádri kadetské a  juniorské 
reprezentantky. Nitrianky zví-
ťazili 3:1, ale Spišák videl aj po-
zitíva: „Po zápase za nami prišli 
tréneri Nitry s tým, že sa s nami 
poriadne natrápili a  rozhodli 
iba koncovky setov. Keďže sme 
bojovali o  účasť v  semifinále, 

a nakoniec sme hrali iba o ko-
nečné 7. miesto, bolo to pre 
mňa sklamaním, ale za predve-
denú hru, za pochvalné slová 
od súperov mám z turnaja veľ-
mi dobrý pocit.“

Posledným súperom Kež-
marčaniek boli domáce Levice, 
ktoré mali ambíciu získať jednu 
z  trojice medailí. „Vyhrali sme, 
aj keď posledný set bol mimo-
riadne vyrovnaný. Celý turnaj 
sme hrali dobrý volejbal,“ dopl-
nil tréner.

Spišák na záver pripomenul, 
že o  úspech sa nezaslúžil iba 
on a  jeho zverenkyne. „Chcel 

by som sa veľmi pekne poďa-
kovať pánovi Pisarčíkovi, ktorý 
sa celý rok staral o  kežmarské 
juniorky. S  pánom Špakom 
nám vytvárali počas sezóny 
výborné podmienky, vrátane 
majstrovstiev Slovenska junio-
riek,“ uzavrel.

 
 Lorant Paugsch

Tréner junioriek KV MŠK Oktan Kežmarok Ondrej Spišák má z turnaja, na 
ktorom sa zúčastnilo päť tímov zo západného a tri z východného Sloven-
ska, veľmi dobrý pocit.

Kežmarčanky na majstrovstvách Slovenska nesklamali

V dlhodobej súťaži družstiev 
II. ligy starších žiakov  – pod-
tatranskej skupiny, za účasti 
8 mládežníckych oddielov 
okresov Stará Ľubovňa, Kežma-
rok, Poprad, Levoča, ktoré tvo-
ria spolu oblastný Podtatranský 
zväz, vyhrali medzi družstvami 
s veľkým náskokom pred TJ Sp. 
Stará Ves/Lesnica a  Spišskou 
Teplicou.

Družstvo Severky Kežma-
rok v zložení Karol Koša, Tomáš 
Gašparovič, Kristián Vojtičko, 
Sofia Košová, Vlado Prusák 
a  Vanesa Šilonová si výborne 
počínalo aj v klasifikácii jednot-
livcov, ktorú vyhral Karol Koša 
pred Tomášom Gašparovičom. 
V  prvej dvadsiatke zo 48 kla-
sifikovaných sa umiestnili aj 
Sofia Košová, Kristián Vojtičko 
a  Vlado Prusák. Starší žiaci ab-
solvovali spolu šesť kvalitných 
turnajov, dvakrát v Poprade, raz 
na domácej pôde v  Kežmarku, 

v  Spišskej Teplici, v  Spišskom 
Štvrtku a v Spišskej Starej Vsi.

Svoje umenie predviedli 
hráči a  hráčky Severky Kežma-
rok na majstrovstvách mláde-
že podtatranského regiónu 

v  Spišskom Štvrtku koncom 
marca, kde sa majstrami stali 
Tomáš Gašparovič v  kategórii 
dorastencov, na druhom mieste 
skončil Karol Koša. Obaja zvíťa-
zili aj vo štvorhre.

Po dlhšom čase sa hrala aj ka-
tegória starších žiačok a  doras-
teniek, ktorú vyhrala suverén-
na Blanka Ďurišová zo Spišskej 
Teplice, dobre jej sekundovala 
hráčka Severky Sofia Košová, 
ktorá v  obidvoch kategóriách 
obsadila druhé miesta. Spolu 
s Vanesou Šilonovou boli druhé 
v  štvorhrách starších žiačok 
a tretie medzi dorastenkami.

Práca s  mládežou vo všet-
kých športoch na Slovensku sa 
stáva obrovským problémom. 
Jednak pre nechuť mladých 
športovať, keď väčšinu času 
trávia za počítačmi, ale aj ne-
chuťou tradičných oddielov, 
ktoré radšej zaplatia finančný 
poplatok za neúčasť mladých 
hráčov v  pravidelných súťa-
žiach mládeže. Povzbudením 
pre mladých hráčov bol finanč-
ný príspevok Slovenskej stol-
notenisovej asociácie vo výške 
1 850 € a dotácia mesta Kežma-
rok vo výške 1 000 €, za čo STK 
Kežmarok srdečne ďakuje.

 Jaroslav Novotný
 predseda STK Severka 

 Kežmarok

Mladí stolní tenisti Severky Kežmarok excelujú

TJ stolnotenisový klub Severka Kežmarok túto sezónu stavila na mlá-
dež a urobila dobre.

Hráči STK Severka Kežmarok.
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V súťaži detí do 9 rokov obsadil pár Mar-
tin Kocvár - Sofia Chudá 4. miesto, v ka-
tegórii deti do 11 rokov si vytancovali 
1. miesto Peter Kromka s  Ninou Jur-
kovou, 3. miesto obsadili Michal Totoš 
a Sofia Tomalová. Medzi juniormi do 13 
rokov si vytancovali 1. miesto Marko Pe-
regrin a Laura Lešková, 2. miesto Peter 
Kromka a Nela Jurková, 3.miesto Adam 
Totoš s Gabrielou Karpišová.
V  súťaži dievčat do 9 rokov obsadila 
3.miesto Sofia Chudá, v  kategórii do 
11 a  13 rokov obsadila 1. miesto Lau-
ra Lešková, 2. miesto Nela Jurková, 
3. miesto Gabriela Karpišová Blahoželá-
me k finálovým umiestneniam všetkým 
naším reprezentantom.
 Gertrúda Scholtzová

Kežmarskí
tanečníci
bodovali
v Sabinove
Začiatkom apríla sa repre-
zentanti TŠC TEMPO MŠK 
Kežmarok na pozvanie TK 
Soul z Prešova zúčastnili 
Hobby súťaže Souláčik Cup 
2019 v Sabinove.

Počas druhej májovej soboty sa v  po-
pradskej Aréne konali Majstrovstvá Sloven-
skej republiky detí a  žiakov  – jednotlivcov, 
družstiev kata a  karate agility, na ktorých 
sa predstavilo 595 pretekárov zo 61 klubov 
z  celého Slovenska. Kežmarok zastupovalo 
12 súťažiacich.

Nina Božoňová sa stala majsterkou Slo-
venska v kategórii agility 7-ročných dievčat, 
3. miesto si vybojovala v kategórii kata 6- až 
7-ročných pokročilých dievčat a v kumite zís-
kala titul vicemajsterky Slovenska.

Soňa Šatalová sa stala taktiež vicemaj-
sterkou Slovenska medzi 7-ročnými dievča-
tami v kategórii agility a Tomáš Pitoňák získal 

3. miesto v kategórii kumite 6- až 7-ročných 
pokročilých chlapcov nad 30 kilogramov.

Počas majstrovstiev bol vyhodnotený aj 
Slovenský pohár. V  ňom v  kategórii agility 
10-ročných chlapcov získal celkové prven-
stvo Kevin Novák a taktiež na celkovom pr-
vom mieste sa umiestnil Tomáš Pitoňák v ka-
tegórii kumite 6- až 7-ročných pokročilých 
chlapcov nad 30 kilogramov.

Spomenúť musíme aj 5. miesto Jaroslava 
Božoňa ml. v kumite 6- až 7-ročných chlap-
cov do 22 kilogramov a  rovnako 5. miesto 
Jakuba Pitoňáka v kategórii 8- až 9-ročných 
žiakov nad 34 kilogramov. Kežmarský oddiel 
sa umiestnil na celkovom 19. mieste v hod-

notení klubov. Všetkým pretekárom ďakuje-
me za výborne výkony a držíme palce v na-
sledujúcej sezóne.

 Jaroslav Božoň, lpa

Najlepších slovenských karatistov a  karatistky hostil neďaleký 
Poprad. Vo veľkej konkurencii sa nestratili ani Kežmarčania.

Na majstrovstvách Slovenska
bodovali aj kežmarskí karatisti

Víťazi Slovenského pohára s ich trénerom.

V sobotu, 18. mája sa za účasti takmer 70 strelcov z Kežmarku, Popradu, Spišských Vlách, Žiliny a Lip-
tovského Mikuláša, uskutočnilo l. kolo Podtatranskej ligy mládeže. Usporiadajúci klub MŠK Kežmarok 
obsadil 1. miesto zo ziskom 20 medailí. Vladimír Majerčák
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Osud Ti nedoprial už dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 24. mája uplynulo 
9 rokov od chvíle, čo nás na-
vždy opustil  vo veku 73 rokov 
manžel, otec a dedko Ján  Klus.

S  láskou spomínajú dcéry 
Vierka a Janka s rodinami.

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu pro-
sím spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 7. júna 
uplynie 15 rokov 
od úmrtia našej 
mamy Heleny 
Václavovej a v  ja-

nuári uplynulo 32 rokov, čo nás navždy opus-
til náš otec Andrej Václav.

S láskou a úctou spomínajú syn Andrej a Jo-
zef, dcéry Mária a Helena s rodinami.

Tí, čo ste ich poznali venujte im tichú spo-
mienku.

„Odišiel tíško, už nie je 
medzi nami, no v srdciach na-
šich stále žije s nami." 

Dňa 19. júna uplynie desať 
rokov odvtedy, ako nás  na-

vždy opustil náš milovaný otec a dedko Ing. 
Jozef Vojtičko.

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

S úctou a láskou spomínajú dcéry Renáta, 
Jana a Silvia s rodinami.

Dňa 8. júna uplynie 25 ro-
kov od smrti nášho milované-
ho manžela a ocka Mgr. Pavla 
Karasa.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

S  láskou spomíname. Manželka a  dcéra 
s rodinou.

inzercia, spomienky
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Riadková inzercia
•  Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937.
 RO18012

•  Zberateľ odkúpi vojenské odznaky, vyzna-
menania, bodáky, uniformy, pracky, staré vo-
jenské fotografie, prípadne poradí so zbier-
kou. 0902 691 034. RO19007

•  Predám dievčenský ružovo-biely nábytok: 
dvojdielnu skriňu, posteľ so svetlom a matra-
com, dva nočné stolíky, písací stôl, knižnicu, 
stoličku na kolieskach, policu, odpadkový 
kôš a tri tkané koberce. Predaj len komplet. 
Cena 400 eur. Mlynčeky. 0904 223 527.

 RO19006

Spomienky

PF18005

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

Staráme sa o Vaše zdravie ...

PF19003

LAST MINUTE
za skvelé ceny iba u nás!

Výber zo všetkých CK podľa požiadaviek. 

Sme tu pre Vás už 10 rokov. 

Vážená pani Holopová, vážení priatelia! Do-
voľte mi, aby som sa touto cestou úprimne po-
ďakoval za poctu, ktorú ste nášmu Detskému 
folklórnemu súboru Maguráčik prejavili pro-
stredníctvom darovania výťažku z  módnej pre-
hliadky Pôvaby dávnej módy a doby, alebo ako 
plynul čas, ktorá sa konala 10. apríla vo vašom 
hoteli. 

Nesmierne nás teší, že ste Maguráčik zapoji-
li do tohto podujatia a prispeli k  jeho ďalšiemu 
rastu a  umeleckej úrovne, ktorou sa snaží vždy 
a  všade prezentovať Slovenské ľudové umenie, 
mesto Kežmarok a  takto propagovať i  váš Ho-
tel Hviezdoslav doma i za hranicami. Je pre nás 
veľkou cťou, že sme mohli byť súčasťou jedného 
z programov 750. výročia prvej písomnej zmien-
ky o meste Kežmarok, ktorými sa podieľate na 
jeho dôstojných oslavách.

Váš hotel i vy osobne prispievate k  trvalej 
propagácii cestovného ruchu nášho regiónu, 
mesta Kežmarok a v neposlednom rade k propa-
gácii celého Slovenska, čo nás v tejto práci spája. 
Veríme, že vaše i naše úsilie prispeje k zviditeľne-
niu kultúrnych hodnôt a kultúrneho vyžitia  hostí 
v našom prekrásnom starobylom meste.

Ešte raz vám ďakujeme a veríme, že váš malý 
hotel má ozaj veľké srdce. Ďakujeme!

 Juraj Švedlár 
 vedúci DFS Maguráčik

POĎAKOVANIE

 RO19005

HĽADÁME
POMOCNÉ SILY

do kuchyne, kuchárov, 
čašníkov a barmanov

na TPP pre našu
prevádzku BeAbout

v Bratislave.

Ponúkame ubytovanie
pre zamestnancov.

E-mail:
patricia.velika@beabout.sk

Tel.: 0948 301 483



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

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 9

VÝSTAVY
5. 6. - 20. 6.
Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

VÝSTAVA ŽIAKOV ZUŠ 
A. CÍGERA V KEŽMARKU
Otvorená v pracovné dni
od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h

JÚN
1. 6.
sobota
14.00 h

Javisko pri radnici alebo v prípade zlého počasia v Mestskej športovej hale v Kežmarku

OSLAVA DŇA DETÍ
Vystúpenie Laci Strika a Street dance akademy – 30 rokov tanca a TS Brilant Kežmarok. Pokus o vytvorenie slovenského rekordu 
v počte tancujúcich detí v bielych tričkách na námestí.

2. 6.
9.00 h

Hradné nádvorie alebo v prípade zlého počasia MsKS

XXII. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KROJOVANÝCH BÁBIK
Výchovné koncerty s galaprogramom v podaní detských folklórnych súborov.

3. 6. - 5. 6.
8.00 h

Kežmarský hrad

KRÁĽ JE NAHÝ - rozprávka na Kežmarskom hrade
Tento rok rozprávka na motívy troch Andersenových rozprávok pod názvom Nahý cisár!

6. 6. - 7. 6.
9.00 h

Kežmarský hrad

FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
Predvádzanie remesiel tradičnými technikami v dobových kostýmoch, sprievod mestom, lampiónový sprievod,
historické hry, remeselné dielne, živá rozprávka.

13. - 14. 6.
15.00 h

Lýceum

LITERÁRNY KEŽMAROK
16. 6.
popoludnie

Mestské kultúrne stredisko

DIVADLENIE 2019
Divadelné predstavenia žiakov základnej umeleckej školy A. Cígera a ich hostí
Predstaví sa aj ochotnícky súbor Paľa Bielika z Tatranskej Lomnice s hrou: Dva tucty červených ruží

18. 6.
18.30 h

Koncertná sála Zuš A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

KEŽMARSKÁ HUDOBNÁ JAR
Koncert žiakov a učiteľov Zuš A. Cígera

23. 6.
8.30 h

Areál hájovňa, pumptrack

DETSKÉ MTB PRETEKY
28. 6.
18.30 h

Radnica Kežmarok

NIGHT CROSS
Bežecká súťaž




