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a bezkonkurenčnou 7 ročnou zárukou Vám dá maximum. Získajte teraz
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Vážení občania a návštevníci 
festivalu Európske ľudové
remeslo,

našim hosťom pred-
stavujeme Kežmarok 
ako moderné, dynamic-
ké a  historické mesto. 
Verím, že aj festival 
Európske ľudové re-
meslo - naša najväčšia 

kultúrno -spoločenská udalosť - vás o opráv-
nenosti uvedených kvalít presvedčí.

Tohtoročný 29. ročník EĽRO je venovaný 
pivovarníckemu a  debnárskemu remeslu 
a  je súčasťou tohtoročných osláv 750-teho 
výročia udelenia mestských práv. Belo  IV. 
ako osvietený panovník už v  roku 1269 
pochopil, že ak chce získať priazeň svojich 
poddaných, musí im dôverovať. História 
potvrdila, že jeho rozhodnutie bolo správ-
ne. Kežmarok získal od kráľa svoje privilé-
giá – mohol si voliť richtára, mal právo trhu 
aj vyberania mýta a iné výhody. Remeselný 
a  obchodný duch nemeckých prisťahoval-
cov v  symbióze s  pôvodným slovenským 
a ďalším inonárodným obyvateľstvom tak aj 
vďaka dôvere kráľa vyjadrenej vo zvýšených 
právomociach priniesol svoje ovocie. Mesto 
prosperovalo, kráľ v ňom získal svojho pod-
porovateľa a do kráľovskej pokladne plynu-
lo viac peňazí. História – matka múdrosti.

EĽRO sa stalo jedným z  najvyhľadáva-
nejších kultúrno -spoločenských podujatí na 
Slovensku. Je súčasťou programov domá-
cich aj zahraničných cestovných kancelárií. 
Jedinečným sa festival stáva aj vďaka kvalit-
nému výberu remeselníkov, ktorí na festiva-
le svoje remeslo názorne predvádzajú. Do-
posiaľ ich bolo v Kežmarku 4 500. Na troch 
pódiách vystúpi počas troch dní takmer 
1 000 účinkujúcich. Za 29 ročníkov EĽRO 
sa ich na kežmarských pódiách vystriedalo 
približne 16-tisíc. V  meste počas festivalov 
remesla vystúpilo viac než 400 folklórnych 
súborov, z nich približne polovica zo Sloven-
ska. Tohtoročné EĽRO bude výsostne ekolo-
gické – bez plastových pohárov.

Veríme, že sa nám aj do budúcnosti bude 
dariť neustále značku EĽRO posilňovať tak, 
aby festival patril k  vyhľadávaným poduja-
tiam nielen na Slovensku, ale aj v rámci oko-
litých štátov.

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák,
 primátor mesta Kežmarok

PF18002

Podpredseda vlády SR pre investície a  in-
formatizáciu Richard Raši navštívil Kežmarok 
a skonštatoval spokojnosť s využívaním pride-
lených finančných prostriedkov.

„Mesto Kežmarok a celý okres sú výborným 
príkladom toho, ako efektívne využiť pridelené 
financie. V meste som navštívil Zariadenie pre 
seniorov, kde boli zrekonštruované dve odde-
lenia s bezbariérovým prístupom do izby aj na 
balkón či so samostatnými sociálnymi zariade-
niami. Myslím si, že kvalita života kežmarských 
seniorov sa výrazne zvýšila,“ povedal Raši.

Dodal, že aj rekonštrukcia zariadenia je dob-
rým príkladom, ako investovať financie – ak sa 
zrekonštruuje zdravotnícke zariadenie, ľahšie 
sa v  ňom zamestnajú ľudia, zvýši sa komfort 
obyvateľov a stabilizuje sa región.

„Taktiež som navštívil pracovníkov obecné-
ho sociálneho podniku v Kežmarku. Zamestnať 
marginalizované komunity na Slovensku je veľ-
mi ťažké, ale tu sa to podarilo. Títo zamestnanci 
získajú zručnosti, ktoré môžu následne využiť 
vo svoj prospech v iných firmách,“ zhrnul druhú 
návštevu Raši.

Okrem toho vyzdvihol celý kežmarský 
okres, ktorý ešte pred ukončením akčného 
plánu splnil všetky dôležité ukazovatele. „Mie-
ra nezamestnanosti klesla o  približne 10 per-
cent, bolo vytvorených 2 800 pracovných miest 

a  ďalších 500 pribudne priamo v  meste. Je to 
o vedení mesta, o primátorovi a o jeho tíme. Ak 
niekto bojuje dennodenne za svoje mesto, je to 
vidieť,“ skonštatoval.

Na stretnutí so starostami okresu si spoloč-
ne zadefinovali cieľ, ktorý by pomohol k  roz-
voju okresu. Tým je infraštruktúra, zahrňujúca 
obecné cesty, krajské cesty až po cesty I. triedy, 
na ktorú bolo v poslednom období uvoľnených 
viac ako 300 miliónov eur.

S tým súhlasil aj primátor Kežmarku Ján Fe-
renčák: „Pre okres aj mesto je určite dôležitý ob-

chvat mesta, napojenie sa na diaľnicu D1 a na 
Poľsko. Musíme sa, samozrejme, pozrieť na to, 
ako ďalej s rozvojom nášho okresu,“ povedal.

„Ak by sme nemali partnera, v tomto prípa-
de vládu Slovenskej republiky, darmo by sme 
sa snažili. Naša spolupráca funguje, je to pre 
dobro obyvateľov nášho regiónu. Už sme inde, 
než pred štyrmi rokmi. Rekonštrukcia Zariade-
nia pre seniorov bude pokračovať, som veľmi 
rád, že aj na to by sme mali získať regionálny 
príspevok. Do obecného sociálneho podniku 
sme zamestnali ľudí, ktorí boli viac než tri roky 
na úrade práce, chodia do práce, učia sa a už te-
raz máme pre nich pripravený plán, kde budú 
ďalej pokračovať. U nás sa potrebné veci môžu 
naučiť a potom ísť pracovať ďalej,“ uzavrel Fe-
renčák. Lorant Paugsch

Richard Raši navštívil Kežmarok, 
mesto aj okres môžu byť príkladom 
pre ostatných

Podpredseda vlády SR sa stretol aj so starostami niektorých 
miest a obcí kežmarského okresu, ktorí zadefinovali najväč-
ší problém regiónu.

Richard Raši (vľavo) spoločne s primátorom Jánom Ferenčákom na návšteve Zariadenia pre seniorov.
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	Po takmer roku intenzívnej spolupráce tímu Prešov-
ského samosprávneho kraja, Svetovej banky, Európskej komi-
sie a  Prešovskej univerzity vznikla na  Slovensku unikátna, prvá 
verzia regionálneho geoportálu – geopresovregion.sk. Geopor-
tál obsahuje desiatky datasetov z oblasti demografie, ekonomi-
ky, správy majetku či rôznych priestorových informácií a pod. Sú-
časťou geoportálu sú tri  tematické webmapové aplikácie, ktoré 
prinášajú komplexný pohľad na región pre občanov, investorov, 
ale aj samotného manažmentu PSK. 
 Zdroj: tlačová správa PSK

	Ministerstvo vnútra pripravilo návrh nového znenia 
zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov. 
Prvoradým zámerom je  zabezpečiť, aby každý občan s  trvalým 
pobytom na území Slovenskej republiky mal do konca roku 2021 
elektronický občiansky preukaz s čipom. Tento doklad totiž ako 
jediný umožní prístup k  zdravotnej dokumentácii z  elektronic-
kej zdravotníckej knižky občana. Ďalšou zásadnou novinkou je 
možnosť vydať občiansky preukaz aj deťom mladším ako 15 ro-
kov  (bude im slúžiť ako cestovný doklad) a  tiež občanom, ktorí 
nemajú trvalý pobyt na území SR. Nový zákon, ktorý nahradí sú-
časný zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch, by mal 
byť účinný od 1. septembra 2019.
 Zdroj: www.minv.sk

	V piatok 14. júna sa skončila sezóna uzávera turistických 
chodníkov. Návštevníkom bude k dispozícii 700 kilometrov znač-
kovaných trás. Otvorená je už aj Javorová dolina so Zadnými Me-
ďodolmi, kde turistický chodník vlani v  lete poškodila povodeň, 
pre poškodené mosty je uzatvorený turistický chodník od rázces-
tia Pod Lyscom v smere na Parichvost a Hlbokú dolinu v liptovskej 
časti Západných Tatier. Zhruba štyridsaťmetrový úsek chodníka 
odplavilo aj v Javorovej doline. Štátne lesy TANAP-u upozorňujú 
návštevníkov, aby si pri plánovaní túr overili aj priechodnosť trás. 
Bližšie informácie sú dostupné na www.lesytanap.sk alebo na fa-
cebookovom profile Štátnych lesov TANAP-u. Na obmedzenia tu-
ristov upozornia aj informačné tabule osadené priamo v teréne.
 Zdroj: tlačová správa Štátnych lesov TANAP-u

	Leto v Prešovskom kraji bude plné zážitkov! Krajská or-
ganizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravila 
pre rodiny s deťmi obľúbený projekt Legendarium, ktorý ponúka 
20 oblastí Prešovského kraja s množstvom tipov na výlety, pozná-
vania a zábavy. Deti sa môžu tešiť na zbieranie nálepiek hrdinov 
do farebného komiksu. Súťažné nálepky a  komiksy získajú ces-
tovatelia v rôznych kultúrnych a zábavných zariadeniach. Spolu 
pôjde až o 54 výdajných miest. Po nazbieraní určeného počtu 
nálepiek získajú majitelia komiksov zľavy na ďalšie výlety. Súťaž-
né ústrižky z nálepiek na záver zašlú cestovatelia v septembri do 
žrebovania o hodnotné ceny. Bližšie informácie na stránke www.
severovychod.sk. -vmi-

	Slovenskí policajti opäť pôsobia v najnavštevovanej-
ších oblastiach Chorvátska, v Splitsko-dalmatínskej a  v Primor-
sko-goranskej. Zámerom  vyslaných policajtov bude aj v  tomto 
roku zabezpečiť vyšší pocit bezpečnosti slovenských turistov do-
volenkujúcich v Chorvátsku a poskytnúť im pomoc a asistenciu 
počas pobytu a tranzitu cez územie Chorvátska. Taktiež v spolu-

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Kežmarský hrad spustil v nedeľu 23. júna predaj 0 Euro souvenir ban-
kovky, ktorú si môžete zakúpiť v pokladni hradu. Jeden kus bankov-
ky stojí 3 €. Nie je možný výber konkrétneho čísla. Predaj bankoviek, 
resp. čísiel bude realizovaný postupne. Foto: Ľuboš Klein
 -lpa-

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák sa v utorok 18. júna zúčastnil kon-
ferencie Budovanie inteligentných miest a regiónov, na ktorej prí-
tomných oboznámil s inteligentným kamerovým systémom v meste 
či s aplikáciou MSP SOS.  -red-

Koncom júna vysadili zamestnanci kežmarského mestského úradu 
popri cyklochodníku pri futbalovom štadióne približne 700 trvaliek.
 -vmi-
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Po tom, ako koncom minulého roka bola 
realizovaná modernizácia čakární v ambulant-
nej časti nemocnice a zároveň boli zrekonštru-
ované dlhodobo nevyužívané priestory ope-
račných sál, ktoré v súčasnosti slúžia pre účely 
laboratórnych vyšetrovacích metód, boli kon-
com mája zahájené stavebné práce na zatep-
ľovaní starej časti hlavnej budovy nemocnice.

Tento projekt, schválený pod pracovným 
názvom „Modernizácia Nemocnice Dr.  Vojte-
cha Alexandra v  Kežmarku n. o.  – stavebné 
práce“, je financovaný z  Európskych investič-
ných a štrukturálnych fondov ako nenávratný 
finančný prostriedok vo výške 95 % nákladov 
z  eurofondov a  spolufinancovaný je z  vlast-
ných prostriedkov vo výške 5 %. Celkové ná-
klady na jeho realizáciu sú vyčíslené v  sume 
3,8 milióna eur. Stavebné práce by mali byť 
ukončené najneskôr 15. septembra tohto roka 
a  ich hlavným dôvodom je zvýšenie energe-
tickej hospodárnosti budov a  úspora energií 
súvisiaca so zateplením tejto časti budovy 
nemocnice.

„Od začlenenia nemocnice do spoločnos-
ti AGEL ide o  ďalší veľký investičný projekt. 
Koncom minulého roka sme modernizovali 

priestory ambulantnej časti nemocnice. Vy-
budovaním nového laboratória sa zvýšila do-
stupnosť a urýchlil sa čas čakania na výsledky 
vyšetrení, čím je zabezpečená rýchlejšia diag-
nostika pre našich pacientov. V neposlednom 
rade sa znížili náklady na prevoz krvných deri-
vátov, ktoré boli dovážané zo vzdialených ne-
mocníc v rámci Košického, Prešovského a Ban-
skobystrického samosprávneho kraja,“ uviedol 
riaditeľ nemocnice Viktor Halíř.

Výsledky tohto projektu sa prejavia hlavne 
v  zvýšení kvality a  efektívnosti poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, v  náraste produkti-
vity práce a v zlepšovaní hodnôt merateľných 
medicínskych indikátorov. Ciele projektu 
budú dosiahnuté piatimi hlavnými aktivitami:
1. Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy 

a  rekonštrukcia vnútorných a  vonkajších 
priestorov existujúcich stavebných objek-
tov.

2. Zabezpečenie materiálno -technického vy-
bavenia.

3. Dodávka zdravotníckej techniky, zariade-
nia a vybavenia.

4. Budovanie a  modernizácia IKT infraštruk-
túry vrátane vybavenia vysokorýchlost-

ným internetovým pripojením a  nákupu 
softvérového vybavenia.

5. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospo-
dárnosti budov.
Podľa vyjadrenia riaditeľa nemocnice Vik-

tora Halířa sa v  blízkej budúcnosti plánujú 
ďalšie rekonštrukčné práce súvisiace s  mo-
dernizáciou interiéru a vybavenia ambulancií, 
ktoré sú umiestnené na prízemí hlavnej budo-
vy nemocnice. Nasledovať bude modernizácia 
informačno -komunikačných technológií a ná-
kup softvérového vybavenia.

 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra
 v Kežmarku, n. o.

Kežmarská nemocnica pokračuje v modernizácii budovy

Stavebné práce na hlavnej budove nemocnice 
by mali byť ukončené do polovice septembra.

V bodoch programu sa okrem iného disku-
tovalo o záverečnom účte mesta za rok 2018, 
návrhu na zmenu rozpočtu, bol schválený 
návrh na doplnenie kamerového systému, 
poslanci určili ceny vstupného na letné kú-
palisko a odložili schválenie výšky vstupného 
na verejné korčuľovanie na zimnom štadióne.

Ako sa uvádza v záverečnom účte, v prie-
behu roka 2018 bol schválený rozpočet 
mesta Kežmarok zvýšený o  približne 7 mi-
liónov eur a  ku koncu roka predstavoval 
27 963 219 €. Oproti roku 2017 príjmy narástli 
o 6 071 449,81 €. Účtový výsledok hospodáre-
nia po zdanení za rok 2018 bol vyčíslený ako 
mínusový vo výške 616 824,86 €. Rozpočtové 
hospodárenie mesta Kežmarok za rok 2018 
bolo prebytkové vo výške 635 716,27 €, ktoré 
mesto prevedie do rezervného fondu. Poslan-
ci mestského zastupiteľstva na zasadnutí po-
tvrdili vysporiadanie schodku bežného a ka-

pitálového rozpočtu vo výške 2 947 574,58 €, 
a to vo výške 2 869 044,16 € z rezervného fon-
du ostatok z  prebytku finančných operácií. 
Záverečný účet mesta Kežmarok za rok 2018 
prijali poslanci bez výhrad.

Sledovaným bodom každého rokovania je 
návrh na úpravu rozpočtu. Oddelenie územ-
ného plánu, životného prostredia a stavebné-
ho poriadku požiadalo o  zvýšenie rozpočtu 
pre rozširovanie verejného osvetlenia vo 
výške 70-tisíc eur na rekonštrukciu a vybudo-
vanie nových stožiarov a svietidiel na uliciach 
Huncovská, Vyšný mlyn a Sihoť a výmenu vý-
ložníkov a  svietidiel na uliciach Huncovská, 
Sihoť, Nábrežná, Cintorínska, Vyšný mlyn, 
Gaštanová, Jána Chalupku, Tatranská, Krvavé 
pole a Mučeníkov. Rekonštrukciu nízkonapä-
ťového vedenia bude realizovať Východoslo-
venská distribučná spoločnosť, a. s.

Podľa návrhu na zmenu rozpočtu mesto 

plánuje vymeniť staré zábradlia za nerezo-
vé, a  to na okružnej križovatke ulíc Jakuba 
Kraya, Trhovište a Gen. Štefánika. Zmena ob-
sahovala aj sumu 150-tisíc eur ako príspevok 
na sedačky a zábradlie na zimnom štadióne. 
Obnoví sa tiež dopadová plocha detského ih-
riska na ulici Weilburská. V návrhu figurovali 
aj úprava bežných príjmov škôl a  školských 
zariadení, doplnenie rozpočtu pre oslavu 750. 
výročia udelenia mestských práv a ďalšie.

Na zasadnutí poslanci odsúhlasili zvýše-
nie ceny obedov pre externých stravníkov 
v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatro-
vateľskej služby Kežmarok o  30 centov, a  to 
na 2,42 €. Do Rád škôl mesta Kežmarok bola 
delegovaná nová zástupkyňa mesta Iveta 
Kušmireková.

Po dlhšej diskusii zastupiteľstvo schválilo 
výpožičku mestských pozemkov pre spoloč-
nosť Velneg,  s.  r.  o., na ktorých bude posta-
vená prístupová cesta, chodníky a  parkova-
cie miesta pripravovaného polyfunkčného 
domu, ktoré po ich výstavbe stavebník bez-
platne prevedie do vlastníctva mesta Kežma-
rok. Odkleplo tiež cenu za požičanie ležadla 
na letnom kúpalisku vo výške jedného eura. 
Vstupné na verejné korčuľovanie zatiaľ schvá-
lené nebolo. Zuzana Šlosárová

Poslanci odsúhlasili hospodárenie
mesta predchádzajúceho roku
Vo štvrtok 20. júna rokovali poslanci už na treťom riadnom 
a štvrtom tohtoročnom mestskom zastupiteľstve.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., člen skupiny AGEL, aj tohto 
roku pokračuje v ďalšej etape modernizácie priestorov a budov.
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práci s chorvátskou políciou dohliadať na slovenských občanov, 
a tak predchádzať prípadným incidentom zapríčinených sloven-
skými turistami. Policajti budú vykonávať službu v slovenských 
policajných uniformách vždy spoločne s chorvátskymi policajtmi 
a  budú vybavení služobnými cestnými vozidlami s  označením 
POLÍCIA.  Zdroj: www.minv.sk

	Mesto Poprad vydalo druhú nulovú eurobankovku, kto-
rá zobrazuje erby mesta a mestských častí. Cieľom bolo zobraziť 
pestrosť Popradu, ktorý je spoločným mestom všetkých Poprad-
čanov, ale historicky sa skladá z viacerých pôvodných mestečiek, 
pričom každé malo svoj erb. Dokopy je erbov až sedem. Na novej 
nulovej bankovke z Popradu je okrem erbov vyobrazené mesto 
s panorámou Vysokých Tatier v pozadí a sídliskami Juh v popredí. 
Rubová strana je uniformná, rovnaká u všetkých takýchto suve-
nírových nulových eurobankoviek. Rovnako ako prvá, aj druhá 
nulová eurobankovka Popradu bude vydaná v náklade 10-tisíc 
kusov, z toho pôjde do predaja 8-tisíc. Prvá stovka bude slúžiť na 
prezentačné účely mesta. 
 Zdroj: Noviny Poprad

	V Spišskej Novej Vsi sa od 18. do 21. júla uskutoční 
Spišský trh. Návštevníkov čaká bohatý kultúrny program, v rám-
ci ktorého vystúpia rôzne folklórne súbory, skupina historického 
šermu a bude aj bubnová šou. Vo večerných programoch sa po-
tešia najmä fanúšikovia slovenskej speváčky Veroniky Rabada či 
švédskej populárnej skupiny Rednex. -vmi-

	Predseda Prešovského samosprávneho kraja odovzdá-
val minulý mesiac ocenenia pre  najúspešnejších pedagógov 
stredných škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Medzi oce-
nenými boli i  pedagógovia z  Kežmarku - riaditeľka Hotelovej 
akadémie Otta Brucknera, Darina Siskovičová, Jozef Česla zo 
Strednej umeleckej školy a riaditeľka Súkromnej spojenej školy, 
Ul. Biela voda, Aneta Jurgovianová. Predseda PSK odovzdal pla-
ketu aj najúspešnejším žiakom stredných škôl za ich školské úspe-
chy a aktivity. Plaketu Svetlo poznania dostal aj študent Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Jakub Venglík. Oceneným pedagó-
gom a študentovi srdečne blahoželáme!
 -vmi-

	Na Slovensku funguje tretí rok Linka pomoci na odvy-
kanie od fajčenia - 0908 222 722. Od začiatku jej pôsobenia po-
skytli odborní pracovníci rady a pomoc takmer 2 200 volajúcim. 
Linku pomoci počas jej existencie kontaktovali viac muži (70 %) 
ako ženy, priemerný vek volajúcich bol 34 rokov, volal už aj dva-
násťročný chlapec. Každý záujemca dostane bezplatné odborné 
poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhle-
ho alebo postupného odvykania.
Špecializované poradne na odvykanie od fajčenia v Prešovskom 
kraji nájdete v Poprade, Starej Ľubovni, Prešove a Vranove nad 
Topľou.
 Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

	Mestská knižnica v  Kežmarku upozorňuje na zme-
nu otváracích hodín počas mesiacov júl – august. V  termíne od 
1. júla do 17. júla bude z dôvodu revízie knižničného fondu za-
tvorená, od 18. júla do 30. augusta prechádza na letný pracovný 
režim: pondelok a štvrtok od 8.00 hod. do 18.00 hod.

V skratke

V rámci zrealizovaného projektu Remeselná cesta sa na viacerých domoch 
v centre mesta nachádzajú vývesné štíty. V minulosti patril takmer každý dom 
remeselníkovi a vývesný znak na dome zobrazoval symbol daného remesla. 
Dom na ulici Dr. Alexandra 16 patril kožušníckemu majstrovi. Cech kožušní-
kov – kušnierov vznikol v roku 1584. Kožušníci spracovávali zvieracie kože na 
kožušiny – hlavne ovčie, jahňacie, líščie, medvedie a vlčie. Kožušníkom mesto 
zverilo do opatery a obrany jednu mestskú vstupnú bránu, ktorú nazvali Kuš-
nierska. Oddelenie projektov a verejného obstarávania 

Medzinárodný deň detí sme si pripomenuli aj na mestskom úrade. Deti z kež-
marských materských a základných škôl celé dopoludnie navštevovali mest-
ský úrad, videli a skúsili, ako prebieha svadba v obradnej miestnosti, navštívili 
primátora v jeho kancelárii a aj pracovisko mestskej polície.  -lpa-

V rámci oslavy dňa detí vystúpil na Hlavnom námestí Laci Strike a Street 
Dance Academy s projektom 30 rokov tanca. Počas show sa nielen deti po-
kúsili o zápis do slovenskej knihy rekordov v najvyššom počte ľudí tancujú-
cich v bielych tričkách. Podarilo sa!  -lpa-
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spravodajstvo

Novinkou v  tomto roku bude 
požičanie si ležadla. Cena za pre-
nájom jedného ležadla bude 
1 euro. Kúpalisko bude otvore-
né denne od 9.00 do 19.00 hod 
pravdepodobne do 2. septembra. 
V  rovnakom čase bude otvorený 
aj bufet.

Cenník letného kúpaliska
Vstupné
Dospelý 10 €/vstup
Dieťa (výška nad 100 cm)
a mládež do 18 rokov 5 €/vstup
Osoba nad 62 rokov
držiteľ ZŤP-S 5 €/vstup
Dieťa (výška do 100 cm)
v sprievode dospelej osoby
 zdarma

Osoba s  trvalým pobytom na 
území mesta Kežmarok alebo 
držiteľ mestskej karty
Dospelý 3 €/vstup
Dieťa (výška nad 100 cm) a  mlá-

dež do 18 rokov 1,5 €/vstup
Osoba nad 62 rokov, držiteľ ZŤP-S 
  1,5 €/vstup
Dieťa (výška do 100 cm) v sprievo-
de dospelej osoby  zdarma

Prenájom
Plavecká dráha v  bazéne pre do-
spelých vrátane príslušenstva 
 25 €/hodina
Bazén pre dospelých vrátane prís-
lušenstva, mimo otváracích hodín 
pre verejnosť
 90 €/hodina
- príslušenstvom sa rozumejú 
sprchy a WC
Ležadlo 1 €/vstup

Znížené sadzby nájomného
Pri prenájme plaveckej dráhy a ba-
zéna pre dospelých na viac ako 
5 hodín týždenne
 70 % zo sadzieb nájomného
Vstupné pri hromadnom zakúpe-
ní
viac ako 200 ks lístkov
 zľava 70 % z ceny vstupného
 
 Lorant Paugsch

Iveta Slovíková
Základná škola
Dr. Daniela Fischera
Študovala na Filozofickej fa-

kulte UPJŠ v  Prešove aprobačné 
predmety ruský jazyk, dejepis 
a  nemecký jazyk. Na materskej 
fakulte vykonala atestácie  – 
1. a 2. a doktorát – PaedDr.

V  školstve pracuje od roku 
1987. Jej prvým pracoviskom 
bola Základná škola M. R. Štefá-
nika v  Spišskej Belej. V  kežmar-
skej ZŠ Dr. Daniela Fischera pôso-
bí od roku 1992. Ako sama tvrdí, 
srdcom vždy bola a  je učiteľkou 
a slovo riaditeľka v nej vzbudzuje 
rešpekt a zodpovednosť. Spokoj-
ná je s tým, že škola v súčasnosti 
dosahuje vynikajúce výsledky vo 
výchovno -vzdelávacom procese. 
A aké sú jej predstavy do ďalšie-
ho obdobia? „Predstavy máme 
všetci, aj ja. Veľa mojich cieľov sa 
naplnilo už v  prvom funkčnom 

období a dúfam, že dariť sa nám 
bude aj naďalej,“ povedala. Ďal-
šie päťročné funkčné obdobie 
v pozícii riaditeľky jej začalo ply-
núť od 1. júla.

Miroslav Beňko
Základná škola
Grundschule
V  roku 1986 ukončil Pedago-

gickú fakultu Prešovskej univer-
zity v  Prešove, odbor hudobná 
výchova a  ruský jazyk. Neskôr si 
doplnil aprobačný predmet etic-
ká výchova. V  školstve pracuje 
celý svoj profesijný život, istý čas 
vykonával funkciu prednostu 
Okresného úradu v  Kežmarku. 
Začínal ako učiteľ, neskôr ako 
riaditeľ domova mládeže, školy 
v  prírode, centra voľného času. 
Od roku 2009 pôsobí ako riaditeľ 
ZŠ Grundschule a od septembra 
mu začne tretie funkčné obdo-
bie riaditeľa tejto školy.

Jeho víziou je aj naďalej po-
skytovať kvalitnú výučbu nemec-
kého i anglického jazyka, pričom 
oba jazyky sa budú žiaci učiť od 
1. ročníka. Za prioritu považuje 
dobrú „klímu“ ako pre zamest-
nancov, tak i pre žiakov. Podporiť 
chce ďalšie vzdelávanie peda-
gógov, zapojenie do medziná-
rodných projektov, mimovzdelá-
vaciu činnosť v  popoludňajších 
hodinách atď. Za výzvu považuje 
zriadenie školskej kuchyne, reali-
záciu projektu na obnovu odbor-
ných učební a  školskej knižnice 
či rekonštrukciu kotolne. Okrem 
toho chce spolu s  pedagógmi 
viac načúvať požiadavkám ro-
dičov, a  tak napĺňať výchovno-
-vzdelávací rozvoj žiakov.

Elena Malinová
Materská škola
na Možiarskej ulici
Štúdium na Filozofickej fa-

kulte UPJŠ v  Prešove odbor 
predškolská pedagogika ukon-
čila v  roku 1985. V  roku 2002 
vykonala prvú atestáciu, v  roku 
2018 druhú atestáciu. Po skon-
čení Strednej pedagogickej školy 
v  Levoči nastúpila ako učiteľka 
do Materskej školy na Možiar-
skej ulici v Kežmarku ako učiteľ-
ka. Od roku 1994 pôsobí v  tejto 
škôlke ako riaditeľka. Zároveň je 
aj tajomníčkou Spoločnosti pre 
predškolskú výchovu v  regióne 
Kežmarok.

Jej víziou je vytvoriť modernú, 
humánnu a  tvorivú školu, ktorá 
poskytuje kvalitné podmienky 
pre vzdelávanie a  výchovu tak, 
aby každé dieťa mohlo rozvíjať 
svoju jedinečnosť, svoje základ-
né spôsobilosti, vedomosti a po-
stoje potrebné pre život a ďalšie 
vzdelávanie. Zamerať sa chce aj 
na zlepšenie kvality edukácie.

V  novom funkčnom päťroč-
nom období stojí pred veľkou 
výzvou  – skvalitniť materiálne 
podmienky rekonštrukciou ex-
teriéru i  interiéru školy, aby sa 
čo najefektívnejšie využil vnú-
torný priestor pre potreby no-
vých edukačných programov. Do 
funkcie riaditeľky bola vymeno-
vaná od 1. júla

 Veronika Michalčíková

Vymenovaní riaditelia kežmarských škôl

Kúpalisko bolo slávnostne otvorené v sobotu 29. júna.

Otvorili sme letné kúpalisko

Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák v júni vymenoval riaditeľov dvoch 
základných a  jednej materskej školy. V  riaditeľskom kresle budú sedieť 
známe tváre, keďže vo výberovom konaní nemali protikandidátov.

Mesto Kežmarok a Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok spoločne 
pripravili areál kúpaliska na jeho otvorenie. 
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

Dvojdňové podujatie podporilo
aj ministerstvo
Siedmy ročník festivalu už tradične zorgani-

zovala kežmarská Súkromná spojená škola na 
ulici Biela voda a nezisková organizácia Biela voda 
s  podporou mesta Kežmarok a  Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK). Záštitu nad podujatím 
prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 

Dvojdňové podujatie, ktoré bolo tento rok 
venované 750. výročiu udelenia mestských práv 
Kežmarku, odštartovalo vo štvrtok večer rozpráv-
kovým lampiónovým sprievodom v maskách. Ten 
vyrazil od Kežmarského hradu smerom k radnici. 
O dobrú náladu sa postarali Veselí Krastafci so svo-
jou ohňovou šou či niekoľkonásobné tanečné ví-
ťazky zo Základnej umeleckej školy na Petržalskej 
ulici. Večerné pódium pri radnici patrilo spevákovi 
Robovi Miklovi a Kikovi Dufincovi z kapely Iconita. 

Spojenie tradícií s prítomnosťou
Festival študentského remesla pokračoval 

v piatok dopoludnia historickým sprievodom žia-
kov a študentov základných a stredných škôl cez 
mesto v dobových kostýmoch. Slávnostný sprie-
vod poukazoval na život v jednotlivých storočiach 
v regióne, od prvých osadníkov v Kežmarku. Väč-
šina použitých kostýmov bola ušitá v Súkromnej 
strednej škole, ulica Biela voda práve na túto prí-
ležitosť. 

Oficiálny začiatok tohto výnimočného festiva-
lu bol na nádvorí Kežmarského hradu. Divadelníci 
z exTeatra si pripravili scénku zo života v 13. sto-
ročí, ktorá pokračovala cechovačkou tovarišov do 
spolku. Neskôr sa k študentom a  návštevníkom 
prihovoril primátor mesta Ján Ferenčák, riadi-
teľka Súkromnej spojenej školy na ul. Biela voda 
Aneta Jurgovianová, predseda PSK Milan Majer-
ský a štátny tajomník ministerstva školstva, vedy 
a športu Peter Krajňák. „Chcem sa poďakovať pani 
riaditeľke, že pred siedmimi rokmi prišla s  nápa-
dom zorganizovať tento festival. Nedokážeme 
zmeniť všetko, ale môžeme ľudí inšpirovať, aby 
nasledovali takýto pozitívny príklad. To, že re-
meslo má zlaté dno, platí aj v dnešnej dobe. Som 
presvedčený, že veľa ľudí sa inšpirovalo remeslom, 
ktoré študenti predvádzali,“ zaznelo z úst primáto-
ra Jána Ferenčáka. 

Pred hradom a  tiež na  jeho nádvorí mohli 
návštevníci obdivovať jedinečnú prácu a  výrob-
ky krajčírok, tkáčky, rezbárov, kováčov a  iných. 
Hlavnou myšlienkou podujatia bolo priblížiť 
a ukázať vznik tradičných remesiel a cechov, kto-
ré predvádzali študenti pôvodnými technikami 
a v dobových kostýmoch. Potvrdila to aj riaditeľka 
školy Aneta Jurgovianová: „Festival študentského 
remesla je od svojho začiatku o spájaní – o spo-
jení minulosti s  prítomnosťou, o  spojení starých 
remeselníkov s  mladými, so žiakmi a  študentmi, 
a s remeslami, ktoré upadajú, alebo naopak, ktoré 
začínajú byť atraktívne.“ 

Svoje nadšenie zo spoločného stretnutia mla-
dých i starších remeselníkov neskrýval ani štátny 
tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a  športu Peter Krajňák. „Tento festival má každý 
rok vyššiu úroveň. Je veľmi dobré, že si účastníci 
vymieňajú skúsenosti a informácie a že sa oboha-
cujú aj po remeselnej stránke,“ povedal Krajňák. 
Zároveň dodal, že zástupcovia stredných škôl ro-
bia záslužnú prácu a štát sa bude snažiť vytvoriť 
čo najlepšie podmienky pre ich rozvoj. 

Festival navštívil aj prešovský župan Milan Ma-
jerský. „Myšlienka, že remeslo má zlaté dno, nepla-
tila iba niekedy, ale rovnako platí aj v súčasnosti. 
Dnes je ťažké nájsť zručných majstrov. Školy, ktoré 
sú v pôsobnosti PSK, sa snažia vychovať dobrých 
remeselníkov, ktorí sa budú vedieť začleniť do ži-
vota,“ povedal Majerský a prítomných vyzval, aby 
poctivo pracovali nielen na sebe a svojej zručnos-
ti, ale aj pre dobro iných. 

Prácu hodnotila odborná porota
Počas festivalu sa študenti zapojili do prak-

tických súťaží. Vizážisti sa venovali téme folklór 
na tvári, pričom svojmu modelu mali namaľovať 
na tvár ľudový vzor. Stolári mali zhotoviť drevenú 
misu a kaderníci robili účes z obdobia gotiky, ne-
skorej gotiky a  začiatku renesancie. Okrem toho 
si študenti zmerali svoju zručnosť aj v krajčírskej, 
kulinárskej a  murárskej súťaží. Výsledok ich prá-
ce hodnotila odborná porota, do ktorej zasadli 
známe osobnosti ako Celeste Buckingham, Aleš 
Mlátilík, Gizka Oňová, Matěj Vávra a iní. „Pre mňa 
to je jedno z najlepších kultúrnych podujatí aké 
na Slovensku máme. V Kežmarku sa cítim už ako 
doma," povedala Celeste Buckingham.

Počas podujatia bol pre veľkých i malých pri-
pravený bohatý sprievodný program. Úspech 
malo divadelné predstavenie Z  rozprávky do 
rozprávky, ktoré si pripravili žiaci kežmarskej zák-
ladnej školy Grundschule. V blízkosti hradu mohli 
malí i  veľkí zvedavci preskúmať priestory straši-
delného domu, ochutnať uhorské jedlá, pozrieť 
si cigánsky tábor, pastiersku a  rybársku osadu či 
zastrieľať si z luku. 

Speváci pomohli nepočujúcim deťom
Vyvrcholením siedmeho ročníka Festivalu štu-

dentského remesla bol piatkový večerný bene-
fičný koncert. V  drevenom artikulárnom kostole 
zaznel jedinečný spev známych spevákov a  hu-
dobníkov ako Celeste Buckingham, Ondrej Kan-
dráč a Matěj Vávra. „Keď som dostal pozvanie prísť 
do Kežmarku na tento koncert, ani chvíľu som 
neváhal," povedal Ondrej Kandráč, s ktorým si na 
koncerte zahrali a zaspievali aj jeho vlastné deti. 
Výťažok z koncertu poputoval na pomoc občian-
skemu združeniu na pomoc nepočujúcim deťom 
Uškové deti. 

 Veronika Michalčíková

Na Festivale študentského remesla predviedli svoju zručnosť 
a precíznosť mladí remeselníci nielen z Kežmarku, ale aj z celé-
ho Slovenska. Stálou známou tvárou podujatia bola úspešná slo-
venská speváčka Celeste Buckingham.

Na festivale zaspievala aj Celeste Buckingham

Stolári vyrábali drevenú misu. Známa speváčka opäť v Kežmarku.

kultúra
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kultúra

Pri tejto príležitosti bola v meste odhalená 
ďalšia pamätná tabuľa či sprístupnená výstava 
o zaniknutej obci Ruskinovce.

Odhalili ďalšiu pamätnú tabuľu
Na Hlavnom námestí v Kežmarku pribudla 

ďalšia z pamätných tabúľ. Tentokrát je venova-
ná Fridrichovi Augustovi Hazslinskému.

„Ako som sa dočítal, F. A. Hazslinsky bol 
svetovou špičkou, zakladateľom mykológie 
v  strednej Európe. Z  jeho kníh čerpali mnohí 
slovenskí botanici. Bolo by veľmi na škodu, 
keby sme si nevážili našich rodákov. Hazslin-
ského považujem za Milana Rastislava Štefáni-
ka. Aj Hazslinsky študoval hviezdy, ale tie, ktoré 
vyrastajú zo zeme,“ vyjadril sa iniciátor osade-
nia tabule Milan Choma.

Dodal, že okrem tabule pribudla na ZŠ Niž-
ná brána expozícia venovaná F. A. Hazslinské-
mu a po jej slávnostnom otvorení nasledovala 
konferencia venovaná kežmarskému rodákovi. 
Okrem Judity Kochjarovej zo Slovenskej bota-
nickej spoločnosti či pravnuka Flecka Hazslin-
ského vystúpil na konferencii aj rektor Prešov-
skej univerzity v Prešove Peter Kónya.

„F. A. Hazslinsky je nevšednou osobnosťou 
celého bývalého severovýchodného Uhorska. 
Bol priekopníkom botaniky, mykológie a  jed-
ným z  prvých, ktorí systematicky písali o  ma-
choch a  lišajníkoch v celom Uhorsku. Bol veľ-
mi obetavý, usilovný a pracovitý. Mohol odísť 

z  Prešova a  pracovať inde, aj za lepších pod-
mienok, ale neurobil tak a bezplatne vykoná-
val viaceré funkcie,“ povedal rektor. Podľa neho 
by sme Hazslinského odkaz súčasným mladým 
ľuďom mohli tlmočiť tak, aby sa nebáli vynik-
núť, uplatniť sa a to sa dá aj v prípade, ak daný 

človek ostane doma a neodíde do zahraničia.
Tabuľa je umiestnená na dome na Hlavnom 

námestí 42, ktorého majiteľmi sú Alena Kuch-
tová a  Khang Dinh Gia a  nachádza sa v  ňom 
aj čínska reštaurácia či obchod s textilom. Ako 
po odhalení tabule povedali, v  budove budú 
sprístupnené tabule s informáciami o F. A. Haz-
slinskom.

Súčasťou celodenného programu bolo aj 
odovzdávanie Genersichovej ceny. Tú získali 
Klára Jurská, žiačka Strednej umeleckej ško-
ly v  Kežmarku, ktorá namaľovala portrét F. A. 
Hazslinského v nadživotnej veľkosti a Simona 
Dinhová.

Výstava o zaniknutej
obci Ruskinovce
Iniciátorom výstavy bol Reinhard Scholtz, 

potomok rodiny vysťahovaných karpatských 
Nemcov zo zaniknutej obce. Tejto téme sa za-
čal venovať od 80. rokov minulého storočia. 
Navštívil archív v  Levoči, v  Spišskej Sobote 
a postupne začal zhromažďovať materiály, kto-
ré návštevníci nájdu na výstave. „Moji predko-
via pochádzajú z tejto obce a na našich pravi-
delných rodinných stretnutiach sa najčastejšie 
hovorilo o  Slovensku, Spiši a  Ruskinovciach,“ 
zaspomínal si na svojich predkov Scholtz. 
„Chcel som, aby ľudia získali obraz o  jednej 
obci, ktorá mala pohnutý osud,“ ozrejmil pr-
votný dôvod nainštalovania výstavy.

„Keď sme uvažovali, 
akú tému zvoliť tento rok 
v  rámci Sviatku kultúry 
a  vzájomnosti, prostred-
níctvom kežmarského 
múzea sme sa dozvedeli, 
že pán Scholtz má veľmi 
podrobne zdokumento-
vané dejiny Ruskinoviec,“ 
povedal Ondrej Pöss, ria-
diteľ Múzea kultúry kar-
patských Nemcov. „Preto 
sme sa rozhodli pomôcť 
túto tému muzeálne 
spracovať,“ dodal Pöss.

Výstava o  Ruskinov-
ciach zahŕňa obdobie 
od príchodu Nemcov 
na Slovensko v  12. sto-

ročí až po ich násilné vysťahovanie z obce. Na 
16 paneloch je zachytená história a život v už 
nejestvujúcej obci a  tri panely sú venované 
spolku, ktorý sa snaží o  jej obnovu. To všetko 
je doplnené zaujímavými fotografiami. Okrem 
iného sa vo výstavnej sieni nachádzajú trojroz-

merné archeologické predmety a  tri sochy  – 
dve sochy Panny Márie a socha Jána Nepomuc-
kého. Návštevníci si môžu pozrieť tovarišské 
vysvedčenia, pečatidlo cechu, učebnicu s  pe-
čiatkou rímskokatolíckej školy a časť oltárneho 
nábytku, ktoré poskytlo Múzeum v Kežmarku.

„Ruskinovce mali v roku 1943 približne 660 
obyvateľov. Väčšinou to boli Nemci, pretože 
obec založili nemeckí osadníci. Vzťahy medzi 
nimi a  Slovákmi neboli najhoršie, došlo už 
k  ich asimilácii. V  roku 1945 Nemcov násilne 
vysťahovali a  o  sedem rokov vysťahovali aj 
nás – Slovákov. Pamätám si, ako Nemci straš-
ne plakali, lebo si so sebou mohli zobrať iba 
batôžtek, všetko ostatné tam nechali. Vtedy 
sme my Slováci ani len netušili, že o  7 rokov 
pôjdeme preč i my,“ povedal Martin Pitoňák zo 
Združenia za obnovu obce Ruskinovce. Slová-
ci boli násilne vysťahovaní z dôvodu zriadenia 
vojenského výcvikového priestoru Javorina. 
Združenie za obnovu obce poskytlo na výsta-
vu kroniku obce a predmety, ktoré používali vo 
svojej agende – pozvánky na plesy a spoločné 
stretnutia.

Reinhard Scholtz si nespomína na vysťa-
hovanú obec iba v  Kežmarku. Vydal aj dve 
publikácie: v  jednej čitateľ nájde zaujímavé 
historické fakty a  materiály o  Ruskinovciach 
a v druhej rodokmene rodín, ktoré v obci žili. 
Výstava bude verejnosti prístupná do 6. sep-
tembra 2019 v priestoroch Múzea v Kežmarku, 
Ul. Dr. Alexandra 11.

 Lorant Paugsch
 Veronika Michalčíková

V závere júna sa v Kežmarku uskutočnil už 24. ročník Sviatku kul-
túry a vzájomnosti.

Sviatok karpatských Nemcov bol opäť v Kežmarku

Na výstave sa nachádza aj socha Jána Nepo-
muckého. 

Na celodennom programe sa zúčastnil aj pravnuk významného 
kežmarského rodáka Fleck Haszlinsky (vľavo). 
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Tento ročník bol výnimočný aj 
tým, že sa konal v  roku, keď his-
torické mesto Kežmarok oslavuje 
750. výročie udelenia mestských 
práv. Mladým literátom tento 
fakt domáci organizátori priblížili 
prostredníctvom scénky na Kež-
marskom hrade z  pera spisova-
teľky a historičky Nory Baráthovej 
a v režijnej úprave Ivana Kubíka.

Slávnostnému vyhláseniu vý-
sledkov predchádzal nápaditý 
umelecký program, v ktorom žia-
ci miestnej základnej umeleckej 
školy pod vedením učiteľky Emí-
lie Šavelovej predstavili víťazné 
práce.

Tradičný seminár bol venova-

ný literárnym osobnostiam Kež-
marku. Súťažiaci sa stretli s člen-
mi poroty na rozboroch, počas 
ktorých získali spätnú väzbu 
a mohli sa čo -to dozvedieť o svo-
jich literárnych pokusoch.

V porote pre 1. a 2. kategóriu 
boli Jozef Brunclík, Eva Kollárová 
a Ján Gallik. Porotu pre 3. kategó-
riu tvorili Ján Petrík, Júlia Čurillo-
vá a Nina Kollárová. Víťazné práce 
organizátori zaradili do Spravo-
daja LK 2019 s názvom Slovo.

Víťazi a ocenení žiaci
z kežmarských škôl
54. ročníka Literárneho
Kežmarku 2019:

1. kategória
POÉZIA
1. Ema Jeleňová, 10 rokov,
ZUŠ J. Melkoviča
Stará Ľubovňa
Čestné uznanie:
Filip Cirák, 11 rokov, ZŠ s MŠ
Nižná brána Kežmarok
PRÓZA
1. Tina Strenková, 10 rokov,
ZUŠ J. Melkoviča
Stará Ľubovňa
3. Soňa Brejková,
ZŠ – Grundschule
Kežmarok

2. kategória
POÉZIA

1. Katarína Melcherová,
13 rokov, ZUŠ J. Melkoviča
Stará Ľubovňa
Čestné uznania:
Alex Novák, 13 rokov, ZŠ Dr.  D. 

Fischera Kežmarok
Daniela Haščinová, 14 rokov,
ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
PRÓZA
1. Anna Semková, 15 rokov,
Gymnázium Grösslingová,
Bratislava

3. kategória
POÉZIA
1. Adela Kučkovská,
Gymnázium
Poprad
PRÓZA
1. Agáta Brozová, Gymnázium 

Tvrdošín
 
 Mestské kultúrne stredisko 

 v Kežmarku

V Kežmarku sa 13. a 14. júna stretli žiaci základných a stredných škôl a ich 
sprievodcovia z celého Slovenska na vyhodnotení a sprievodných podu-
jatiach najstaršej literárnej súťaže svojho druhu – Literárneho Kežmarku.

Víťazi 54. ročníka Literárneho Kežmarku sú už známi

Medzinárodný festival vzni-
kol v roku 1997 na podnet kež-
marského súboru Maguráčik, ku 
ktorému sa pridali ďalšie súbory 
z  podtatranského regiónu. Fol-
kloristi sa chceli predovšetkým 
stretávať neformálne a  bez sú-
ťažného napätia v  rámci osláv 
dňa detí.

Tohtoročný 23. ročník šesť-
dňového festivalu sa uskutočnil 
každý deň na inom mieste  – 
v  Poprade, Kežmarku, Svite, 
Stropkove, Veľkej Lomnici, Vikar-
tovciach, Hranovnici. Výnimoč-
né podujatie spoluorganizovali 
podtatranské kolektívy, ktoré si 
pozvali hostí zo Slovenska i  zo 
zahraničia, tentoraz z  Poľska, 
Maďarska, Bulharska a  Lotyš-
ska. Hostitelia si pre svojich po-
zvaných hostí pripravili vlastné 
špecifické programy zamerané 
na výchovné koncerty, vystúpe-
nia pre deti či turistické aktivity. 
Hlavnými festivalovými dňami 

s  účasťou všetkých súborov 
boli sobota v  Poprade a  nede-
ľa v  Kežmarku. Slávnostný akt 
výmeny krojovaných bábik sa 
konal práve v  historickom Kež-
marku.

Nedeľné folklórne popolud-
nie sa začalo návštevou múzea 

a  pokračovalo prijatím zástup-
cov jednotlivých domácich i za-
hraničných súborov u primátora 
mesta Jána Ferenčáka. Potom 
nasledoval slávnostný sprievod 
detí, ktoré v  jedinečných fareb-
ných krojoch pripomínali živé 
krojované bábiky. Spolu trinásť 

detských folklórnych súborov 
prešlo za spevu a  hudby cez 
mesto až na nádvorie Kežmar-
ského hradu. Na pódiu pred-
viedli mladí folkloristi pre nich 
tradičné tance. „Toto podujatie 
je pre mňa ako splnený sen. 
Vždy som chcel, aby bol v  Kež-
marku festival detských folklór-
nych súborov, čo sa aj podarilo. 
Som spokojný a  zároveň hrdý, 
že som mohol byť pri jeho zrode 
i pri tomto 23. ročníku,“ povedal 
Juraj Švedlár, vedúci kežmarské-
ho detského súboru Maguráčik 
a riaditeľ festivalu, ktorý mal ako 
jediný na každom festivale svoj-
ho zahraničného hosťa.

V  závere nedeľného progra-
mu si účastníci medzi sebou vy-
menili bábiky. Zahraniční hostia 
si krojovaný darček odniesli so 
sebou, podtatranské súbory ho 
odovzdali do múzea v Stropko-
ve, kde sú uložené všetky bábiky 
z  tohto medzinárodného festi-
valu. Program podujatia pokra-
čoval ešte ďalšie dni v Poprade, 
Svite a Stropkove.

 Veronika Michalčíková

Mladí folkloristi rozospievali Kežmarok

Niektoré krojované bábiky putovali do zahraničia.

Domáce i zahraničné detské folklórne súbory sa opäť stretli na medzinárodnom festivale 
detských folklórnych súborov Krojované bábiky 2019. Ako symbol kolektívu a detskej hra-
vosti si zúčastnené domáce i zahraničné kolektívy vymenili krojované bábiky.
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Martina Lányiho
- riešenie dopravnej situácie
Dobrý deň,
môžeme povedať, že doprava je v  meste 

Kežmarok z  roka na rok horšia. Viac áut, viac 
hluku, viac smogu atď…

Neplánuje mesto vybudovať pri červenom 
kostole (resp. aj pri pošte či Bille) kruhový ob-
jazd? Určite by to prospelo nielen k plynulosti 
premávky, ale aj k bezpečnosti chodcov…

No definitívne to vyrieši až obchvat mesta? 
Je vôbec reálny a bude niekedy?

 Ďakujeme.

Odpoveď samosprávy
Dobrý deň,
Projektové riešenie jednotlivých križovatiek 

na území mesta má mesto Kežmarok spraco-

vané už niekoľko rokov a  postupne sa križo-
vatky v  zmysle tohto odsúhlaseného riešenia 
aj realizovali. Po analýze stavu a s ohľadom na 
možnosti platnej legislatívy a noriem navrhol 
oprávnený projektant križovatky pri Bille, na 
Huncovskej ulici a  ulici Martina Lányiho ako 
svetelne riadené. Realizácia okružnej križo-
vatky pri evanjelickom kostole bola z  viace-
rých dôvodov posúdená projektantom ako 
nevhodné riešenie. Za posledné obdobie je 
nárast dynamickej dopravy o 100 %. Realizácia 
obchvatu nie je v  kompetencii mesta, mesto 
má možnosť len žiadať kompetentné orgány 
o urýchlené riešenie, čo aj činí. S pozdravom

Ing. Eva Kelbelová, vedúca oddelenia 
územného plánu, životného prostredia a sta-
vebného poriadku

Weilburská - problém
s kamienkami na detskom ihrisku
Dobrý deň, je pekné, že sa urobilo detské 

ihrisko na Weilburskej ulici, ale problém je 
v tom, že tie kamienky sú hrozné… Vidno tie 
látky pod nimi, kamienky sú všade, deti sa 
s nimi ohadzujú a pubertiaci s nimi ničia ihris-
ko. Každý je na to naštvaný… Je lepšie, keby 
tam boli gumy a  kamienky preč. Zvážte to, 
lebo je tam hrozný bordel. 

 Ďakujem.

Odpoveď samosprávy
Dobrý deň,
kamienkový povrch je bezproblémový 

pokiaľ sa užívatelia správajú ako majú. Vzhľa-
dom ale na situáciu, ktorá tam vzniká, mesto 
Kežmarok pripravuje úpravu povrchu. Po 
schválení potrebných finančných prostriedkov 
v mestskom zastupiteľstve pristúpime k obsta-
raniu a následnej realizácii výmeny dopadovej 
plochy detského ihriska za gumenú dopadovú 
plochu.

Ing. Eva Kelbelová, vedúca oddelenia 
územného plánu, životného prostredia a sta-
vebného poriadkuKrižovatka pri novom evanjelickom kostole.

Ihrisko na Weilburskej ulici.

Z Odkazu pre starostu

Opäť vám prinášame niekoľko podnetov od občanov zo stránky 
odkazprestarostu.sk.

Len prednedávnom bola 
zbúraná za účelom zadnej prístu-
povej cesty k bývalému internátu 
hotelovej akadémie a  realizácie 
školskej záhrady pre ZŠ Grund-
schule Hradné námestie. Asanácia 
budovy a odpratávanie odpadu sa 
stalo v  rámci projektu Európskej 
únie pod taktovkou Technických 
služieb Kežmarok netradičným po 
ekologickej, ale aj ľudskej stránke.

Dlhodobo nezamestnaní 
rómski chlapci pod vedením M. 
Vanečka a  J. Tatkovského triedia 
stavebný materiál – tehly a kame-
ne tak, aby sa mohli použiť na no-

vostavbách a haldy netriedeného 
odpadu zvnútra domu dovážajú 
do kontajnerov. Záslužná, ale aj 
výchovná činnosť, ktorú som ešte 
doteraz nemohol u nás vidieť.

O to viac ma napĺňa radosťou, 
keď som videl medzi rómskymi 
chlapcami môjho bývalého obľú-
beného žiaka Miroslava Polhoša 
z Rakús. Aj keď prežil veľmi ťažké 

detstvo spojené s vážnymi postih-
mi kvôli dochádzke do školy, ne-
stratil úctu k bývalému triednemu 
učiteľovi, optimizmus a dobré srd-
ce. Medzi mladými chlapcami sa 
ako oveľa starší cíti ich predákom.

Možno aj preto chlapci pokoj-
ne a  veselo robia aj v  nepriazni 
počasia svoju prácu bez hádok 
a  nadávok. Stále ma napĺňa pre-
svedčenie, že dobrá vôľa a vlastný 
príklad sú najväčšou devízou, kto-
rou musí každý disponovať a ktorá 
nás môže zachrániť.

V  našom okolí sme mali mož-
nosť sledovať dlhoročnú záslužnú 
prácu s Rómami nedávno zosnulé-
ho Kežmarčana Róberta Neupaue-
ra v  Krížovej Vsi. Tá sa pozitívne 
odráža aj dnes a  presvedčuje nás 
o  správnej ceste, ktorá nemá nič 
spoločne s extrémnou nenávisťou.

 Milan Choma

Separovanie odpadu zo stavby
Už dlhší čas mám možnosť občas sledovať prácu rómskych spoluobčanov na susednom 

dvore po zbúraní stavby, ktorá dlho „špatila“ celé okolie aj tým, že sa stala dlhé roky akýmsi 
odpadovým kontajnerom pre rôzne asociálne živly.
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Cechy  – uzavreté spoločen-
stvá remeselníkov rovnakého 
alebo príbuzného pracovného 
odvetvia  – začali vznikať v  Kež-
marku v prvej polovici 15. storo-
čia. Za 400 rokov sme ich nará-
tali až päťdesiat. Na čele cechu 
stál cechmajster, ktorý bol vo 
väčšine prípadov každoročne 
volený z  kruhu starších maj-
strov. Majstri sa delili na starších 
a mladších. U majstrov pracovali 
tovariši, ktorí po niekoľkých ro-
koch museli odísť na vandrovku 
a  po návrate zložiť majstrovskú 
skúšku.

Tí, čo v cechu najmenej zna-
menali a  nemali žiadne práva, 
boli učni a  trvalo taktiež nie-
koľko rokov, kým sa vyučili za 
tovarišov. Učňom sa mohol stať 
iba ten, kto mal zákonitý pôvod 
a pochádzal „z poctivého lôžka“, 
mal známych oboch rodičov, 
ktorí žili vo vzornom manželstve 
a  jeho otec nebol katom, hro-
bárom, šarhom (čo boli nečisté 
remeslá), pastierom, kočišom, 
mestským sluhom alebo voja-
kom (to boli zase podradné za-
mestnania, ktoré mešťania ne-
vykonávali).

V  roku „narodenín“ mesta 
Kežmarku si svoj vznik pripomí-
na aj cech pivovarníkov a  cech 
debnárov.

Pivo sa v  Kežmarku varilo 
odjakživa a  úspešne konkuro-
valo spotrebe vína (mesto malo 
vlastné vinice v  oblasti Tokaja). 
Pivo sa „vyrábalo“ z  obilnín, 
hlavne z  jačmeňa, pšenica sa 
použiť nesmela, slad sa z dedín 
dovážať tiež nesmel. Príprava 
sladu pozostávala z  kropenia 
zrna, jeho prehadzovania a  su-
šenia po jeho vyklíčení.

Samostatný cech pivovarní-
kov mohol vzniknúť iba preto, 
že mesto Kežmarok nemalo me-
dzi ostatnými mestskými privilé-

giami právo variť pivo – nemalo 
teda monopol na varenie piva.

Cech pivovarníkov v Kežmar-
ku zakladali dňa 1. decembra 
1589 majstri Paul Altman, Hiob 
Reichenbacher, Mathias Sponer 
a  Gregor Körbell. Kežmarský 
cech sa stal jedným zo 17 pivo-
varníckych cechov na území Slo-
venska. Mohol vzniknúť oveľa 

skôr, ale medzi majstrami a ma-
jiteľom hradu rodinou Thököly 
boli stále roztržky a navyše táto 
rodina si vyhradzovala aj schva-
ľovanie nových cechov.

V  Kežmarku sa pred založe-
ním cechu, ale aj potom varilo 
pivo prakticky v  každom dome 
(hoci pod každým domom bola 
aj klenutá vínna pivnica), avšak 
mešťania za to mestu dáva-

li poplatok. Samotné artikuly 
kežmarského cechu pivovarní-
kov uvádzajú, že varenie piva je 
meštianske zamestnanie a  platí 
sa zaň daň. Každý súkromník 
musel dať členovi pivovarníc-
keho cechu z  uvareného kýb-
la – vedra piva (cca 50 litrov) dva 
denáre.

Podľa artikulov za učňa pi-

vovarníckeho cechu mohol byť 
prijatý len syn takých rodičov, 
ktorí mali v  Kežmarku riadne 
meštianske právo a  boli schop-
ní za synovo prijatie do učenia 
zaplatiť dva zlaté, dve pinty vína 
(spolu 3 litre) a štyri funty (spolu 
takmer 2 kg) vosku. Dĺžku doby 
učenia ani vandrovky artikuly 
neuviedli. Tovariš nesmel sám, 
ba ani za pomoci majstra variť 

pivo. Majstrovská skúška po-
zostávala z  uvarenia určitého 
množstva piva.

Každý majster musel mať 
vlastný pivovar: sušiareň sladu 
musela byť kamenná, klenutá 
a  podpivničená pravdepodob-
ne kvôli možnosti vypuknutia 
požiaru, ktorý neraz zničil celé 
mesto. Kto nemal predpísanú 
sušiareň, musel si ju postaviť 
do 3 rokov. Slad museli pivovar-
níci kupovať od mesta, nesmeli 
si ho dovážať. Ak chcel dať pi-
vovarník slad pomlieť v  mlyne, 
musel sa preukázať znakom pi-
vovarníckeho cechu.

Aký znak mal kežmarský pi-
vovarnícky cech, nie je už dnes 
známe; predpokladáme však, že 
znázorňoval snop obilia a  pra-
covné nástroje  – lopatu na na-
beranie a  prehadzovanie zrna 
a naberačku na pivo.

Za zlé pivo nezodpovedal 
kolektívne cech, ale každý maj-
ster niesol zodpovednosť sám 
za seba. Cechovým dňom, keď 
sa účtovalo, resp. sa členovia 
cechu stretávali na vážnych 
i  veselších zhromaždeniach, 
bol deň sv.  Alžbety. Pravidelné 
cechové zasadanie bolo raz za 
štvrťrok a  každý majster musel 
do otvorenej truhlice zložiť tri 
denáre.

Raz za rok sa konal tzv.  Bru-
derbier (bratské posedenie pri 
pive) a  vtedy sa zišli všetci čle-
novia cechu aj s  manželkami 
a  deťmi a  spoločne vypili sud 
piva. Kto sa niečím previnil, 
chýbajúce pivo musel v  sude 
doplniť. Previnenie spočívalo 
v  nadávke, zahrešení, buchnutí 
päsťou do stola, vo vyliatí ob-
sahu pohára a pod. Kým pri pití 
prvého suda sa nikto nesmel 
pod trestom pokuty z miestnos-
ti vzdialiť, pri pití druhého suda 
to už bolo dovolené.

Ďalšie už mimoriadne pose-
denia majstrov boli pri prijíma-
ní učňov, pri ich prepúšťaní, pri 
odchode na tovarišskú vandrov-
ku, pri majstrovskej skúške, pri 
vítaní Nového roka, na Tri krále, 

Prevažná väčšina mužského obyvateľstva Kežmarku sa zaoberala re-
meslom. Najstarší remeselníci zabezpečovali obyvateľom to najdôle-
žitejšie - stravu, odev, obuv, pracovné nástroje, ale aj zbrane. 

EĽRO bude patriť jubilujúcim kežmarským
cechom – pivovarníkom a debnárom

Pivovarníci
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na deň patróna cechu, na deň 
voľby nového cechmajstra  – ak 
sa nekonal na deň cechu, pri 
všetkých väčších cirkevných 
sviatkoch, pri krstinách, zásnu-
bách, svadbách i karoch členov 
cechu atď. "Occasio bibendi"  – 
teda príležitosť na pitie sa vždy 
našla. Tak vznikli aj tzv.  „blau-
montagy“  – modré pondelky, 
odpočinkové dni po „pernej“ 
nedeli. Vtedy sa chodilo neskôr 
do práce, ba v  ten deň sa čle-
novia cechov aj povinne kúpali. 
Blaumontag mal aj iné pomeno-
vania – najvýstižnejšie ho volali 
Maďari: Körhely hétfő – Korheľ-
ský (pijanský) pondelok.

Na pivovarníkov pamätal 
aj mestský štatút z  rokov 1667 
a  1691. Zakazoval falšovať 
chmeľ domácimi i  cudzími pi-
vovarníkmi a  prikazoval im ho 
vážiť iba mestskou váhou  – ký-
blom, za čo museli zložiť po-
platok. Vedrá mali k  dispozícii 
trhoví dozorcovia. Teraz však 
vedenie mesta nariadilo, že pod 
trestom pokuty má mať každý 
občan "správne" vedro a za po-
platok ho môže dať ociachovať. 
Každý dom si mohol variť pivo 
v určitom množstve – ale len pre 
domácich. Nikto si nesmel na-
brať viac než 24 vedier sladu  – 
na čo mali dávať pozor mlynári 
tým, že obyvateľom vydávali 
lístky na mletie.

Členovia všetkých kežmar-
ských cechov mali aj povinnosti 
voči mestu – brániť ho proti ne-
priateľovi, pomáhať hasiť v prí-
pade požiaru. Pre prípad obrany 
cechy usporadúvali od začiatku 
17. storočia preteky v  streľbe 
z hákovníc, pušiek i pištolí.

Pivovarnícke remeslo v  Kež-
marku prekvitalo po stáročia. 
Ešte aj v  súpise remeselníkov 
z  roku 1847/48 sú spomínaní 
dvaja pivovarnícki majstri. V ob-
dobí medzi rokmi 1850  – 1860 
bol postavený na vyšnom pred-
mestí Kežmarku pivovar, ktoré-
ho majiteľom bol Vincent Me-
ese, prisťahovalec zo Sliezska. 
Pivovar sa tešil obrovskej ob-
ľube. Meese postupne pribudo-
val hotel, reštauráciu, vináreň, 
kúpeľný dom a  celý komplex 
obkolesoval nádherný lesopark, 
ktorého malá časť obkolesuje 
dnešnú nemocnicu na Huncov-
skej ulici.

Dokonca v  roku 1886 sa 
medzi hotelom Meese a  Mlyn-
čekmi, ako aj medzi hotelom 
a Tatranskou Kotlinou plánoval 
zaviesť omnibus! O  dva roky 
neskôr sa spomína existencia 
Kežmarskej meštianskej pi-
vovarníckej spoločnosti. Hoci 
v  roku 1905 takmer celý kom-
plex zhorel, pivovar sa obnovil. 
Postupne sa dostal do rôznych 
prenájmov, v roku 1932 sa pre-
dal a onedlho prestal existovať.

Debnárov bolo v  Kežmarku 
pomenej, ich prácu neraz su-
plovali stolári. V roku 1438 pra-
covalo v Kežmarku 81 remesel-

níkov – z toho 1 debnár, v roku 
1542 už 128 remeselníkov, 
z  toho 3 debnári, v  roku 1697 
boli tiež 3 debnári, v roku 1848 
ich bolo 5. Cech debnárov vzni-
kol 21. januára 1609. Podľa za-
chovaných artikulov (sú v archí-
ve v Poprade – Spišskej Sobote) 
trvala učňovská doba 3  roky  – 
poplatky sa skladali aj pri prija-
tí učňa, aj pri jeho prepustení, 
dokonca v oboch prípadoch sa 
robila aj hostina  – pri prepus-
tení učňa mala mať dva chody. 

Aké  – nie je určené. Tovarišská 
vandrovka trvala 2  roky. Na 
majstrovskú skúšku cech veľko-
dušne poskytoval bezplatne to-
varišovi drevo – hlavne dubové. 
Budúci majster musel zhotoviť 
kúpaciu vaňu, súdok, drevené 
obruče na sud a putňu na vodu.

Súdky slúžili nielen na teku-
tiny, ale aj na uloženie a prevá-
žanie potravín, napr. soleného 
mäsa, rýb atď. Artikuly prikazo-
vali majstrovi, aby šiel okamžite 
opraviť pretekajúci pivový či 
vínny sud, a  to bez ohľadu na 
to, či je deň a či noc. Ak odmie-
tol, platil pokutu. Sud s pracov-

nými nástrojmi tvoril aj znak 
debnárskeho cechu. Cechový 
deň zasvätili debnári sv.  Urba-
novi, ktorého meno sa spájalo aj 
s pestovaním vína. Podľa artiku-
lov mohli ísť aj cudzinci debnári 
predávať na kežmarské trhy, ale 
ich výrobky nesmeli byť lacnej-
šie než výrobky domácich. Ten, 
kto by predsa predával lacnej-
šie, musel cechu zaplatiť jeden 
denár.

Viaceré cechy mali svoje 
zvyky  – aj debnári. Po celom 

Slovensku bolo známe tzv. šlaj-
fovanie  – prijímanie učňa do 
tovarišského stavu, kde ho pri 
rozprávaní o  slastiach a  stras-
tiach tovarišského života fac-
kali, šklbali za vlasy, špinili sa-
dzami, olievali vínom a  pod. 
Kežmarskí debnárski tovariši sa 
predvádzali v období fašiangov. 
Pochodovali v  sprievode odetí 
v  bielom šate s  pestrofarebný-
mi stuhami, v  rukách mali ko-
vové alebo drevené obruče, na 
ktorých stáli poháre, naplnené 
vínom. Debnári točili obruče 
nad hlavami, pričom im pohá-
re nespadli. Pri muzike poháre 
sňali a ich obsah vypili „na ex“.

V  roku 1605 rozdelila kež-
marská mestská rada cechom 
obranu mestského opevnenia. 
Tzv.  Vyšný taras medzi Vyšnou 
bránou a  hradom opatrovali 
príslušníci piatich cechov, me-
dzi nimi aj debnári. O  ich bo-
jový výcvik sa staralo strelecké 
bratstvo, ktoré vzniklo už v roku 
1510. Cvičenia pravidelne raz za 
tri roky vyvrcholili súťažou, kto-
rá sa konala zvlášť pre príslušní-
kov remeselných cechov (kaž-
dý cech mohli reprezentovať 
nanajvýš dvaja, ale ak boli cechy 
malé, dvojica mohla pochádzať 
z rozličných cechov) a zvlášť pre 
ostatné obyvateľstvo. Každý 
cech vysielal svoju reprezen-
táciu na súťaže o  najlepších 
strelcov. Napríklad v  roku 1715 
súťažili pivovarníci, mäsiari, ko-
žušníci, ševci, krajčíri, čižmári, 
zámočníci, remenár, súkenník, 
kováč, garbiar, hrnčiar, povraz-
ník, murár, debnár, farbiar, pe-
kár, zlatník, gombikár a stolár.

Žiaľ, po dávnych kežmar-
ských pivovarníkoch sa neza-
chovalo nič, z čias Meeseho pi-
vovaru len zopár dokumentov 
a foto majiteľa. Potešiteľné je, že 
v  súčasnosti sa objavujú snahy 
o renesanciu tohto remesla. Po 
debnároch nájdeme pamiatky 
už len v  kežmarskom múzeu. 
Z  cechového inventáru sa za-
chovala plechová zvolávacia 
tabuľka z  roku 1776 a  drevená 
kazeta z roku 1674, na ktorej sú 
maľované atribúty debnárov  – 
kružidlo, sud, obručný nôž a se-
kerka (?) s  dlátom. Z  výrobkov 
sa zachovali súdky a  pracovné 
nástroje z 19. storočia.

 Nora Baráthová

Debnári



EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO
29. ročník venovaný cechu pivovarníkov a debnárov
pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky 
Petra Pellegriniho
750. výročie udelenia mestských práv

12. - 14. júla 2019

PIATOK – 12. JÚLA 2019
12.50 h 
SPRIEVOD MESTOM
(od Mestského kultúrneho strediska, ulica Starý trh, 
cez ulicu Dr. Alexandra na Hlavné námestie) divadel-
né, folklórne a tanečné súbory, skupiny historického 
šermu, sokoliari

13.00 h
SCÉNICKÉ OTVORENIE VSTUPNEJ BRÁNY
slávnostné otvorenie hradieb areálu remesiel z Ulice 
Dr. Alexandra

13.00 – 19.00 h
FESTIVAL REMESIEL
ukážky remeselnej výroby v priestoroch areálu
Javisko pri radnici:

13.10 h
VITAJTE V KEŽMARKU
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU
REMESIEL

14.00 – 16.00 h
STARÁ MAŤ VRAVIEVALI
Program folklórnych súborov z Liptova a Podpoľania
14.00 FS Partizán, Slovenská Ľupča
15.00 FS Liptov, Ružomberok
16.00 – 19.00 h
PRIŠLI K NÁM ZĎALEKA
Program zahraničných folklórnych súborov
16.00 Agrinio folk dance group, Grécko
17.00 Abraševič, Čačak, Srbsko
18.00  Veselucha, Moskva, Rusko
17.00 h
Koncert v drevenom artikulárnom
kostole – SYMFONICKÉ VARIÁCIE S LÚČNICOU
účinkujú: Spevácky zbor Lúčnica, Marianna Gelene-
kyová, soprán, Slovenskí symfonici, ADRIAN KOKOŠ, 
dirigent

Javisko pri hrade:
14.00 h – 17.00 h
KOLO, KOLO MLYNSKÉ
Program detských folklórnych súborov
14.00 DFS Maguráčik, Kežmarok
14.40 DFS Goralik, Kežmarok
15.15 DFS Čečinka , Bratislava
15.45 Citarový súbor z Hajduszoboszló,

 Maďarsko
16.30 Deti zo Skoroníc, Česko
17.00 h – 18.00 h
ANI MALÍ, ANI VEĽKÍ
17.00  FS Slnečnica, Piešťany
 POZDRAVY SPOD TATIER
18.00  FS Magurák, Kežmarok
 
Javisko na hradnom nádvorí:
14.00
GJOLL, Košice – severský folklór,
nordická dobová hudba
15.00
SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA, Stará Ľubovňa
15.30
VERBOVANIE PRI PIVE – Slovenská
turnajová spoločnosť, Krupina
16.00
ALIMAH FUSION A DIVADLO ALCHÝMIE,
Poprad – dobové tance

16.30
SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA, Stará Ľubovňa
17.00
VÝKON ÚTRPNÉHO PRÁVA (poprava),
Slovenská turnajová spoločnosť, Krupina
17.30
ALIMAH FUSION A DIVADLO ALCHÝMIE,
Poprad – Slovanské bohyne

VEČERNÝ PROGRAM
Javisko pri radnici:
moderátor PETER BEDNÁR, 20.00 – 23.30 h
ZUZANA SMATANOVÁ s kapelou, MAJK SPIRIT, 
PETER NAGY A INDIGO

SOBOTA – 13. JÚLA 2019
09.00 – 19.00 h
FESTIVAL REMESIEL
ukážky remeselnej výroby v priestoroch areálu

Javisko pri radnici:
09.30 – 11.00 h
TANCUJ, SPIEVAJ, S NAMI HRAJ!
Program detských folklórnych súborov
09.30 DFS Maguráčik, Kežmarok
10.00 Deti zo Skoroníc, Česko
10.30 Citarový súbor z Hajduszoboszló,
 Maďarsko
11.00 – 13.30 h
PRIŠLI K NÁM ZĎALEKA
Program zahraničných folklórnych súborov
11.00 Veselucha, Moskva, Rusko
11.45  Abraševič, Čačak, Srbsko
12.30  Agrinio folk dance group, Grécko
14.00  Koncert hudobnej skupiny HRDZA
15.00  Z TEJ MYJAVSKEJ BRÁNY
 FS Kopaničiar, Myjava
16.30 Hudobná skupina CZEREMSYNA,
 Poľsko

Javisko pri hrade:
10.00 – 12.00 h
OD PREŠPORKA K DUNAJU
10.00 FS Slnečnica, Piešťany
11.00 DFS Čečinka, Bratislava
12.00 – 13.30 h
V KAŽDOM VEKU
Program seniorských folklórnych súborov
FS Magurák Kežmarok, FS Lomničan,
Veľká Lomnica
13.30 – 15.30
DOMA NA SPIŠI
FS Vagonár Poprad, Lendacki hlopi, Lendak
15.30 – 18.30
PRIŠLI K NÁM ZĎALEKA
Program zahraničných folklórnych súborov
15.30 Veselucha, Moskva, Rusko
16.30 Abraševič, Čačak, Srbsko
17.30  Agrinio folk dance group, Grécko
19.00 – 20.00
ŠKOLA TANCA
Do tanca hrá Ľudová hudba Magura, Kežmarok
20.00 – 22.00
PRÍDTE SI ROZKÁZAŤ!
Voľná zábava pri ľudovej hudbe
Hrá: Ľudová hudba Magura, Kežmarok

Javisko na hradnom nádvorí:
10.00 Rozprávka – divadlo ETUDY: Polepetko
11.00 ALIMAH FUSION A DIVADLO ALCHÝMIE,



 Poprad – dobové tance
11.30 SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA,
 Stará Ľubovňa
12.00 VERBOVANIE PRI PIVE,
 Slovenská turnajová spoločnosť,
 Krupina
12.30 ALIMAH FUSION A DIVADLO ALCHÝMIE,
 Poprad – Slovanské bohyne
13.30 MÓDNA PREHLIADKA – Súkromná
 spojená škola Biela voda 2, Kežmarok,  
 združenie historických tancov
 GALTHILION, Bratislava
14.00 Skupina historického šermu JAGO,
 Sp. Nová Ves
14.30 Združenie historických tancov
 GALTHILION, Bratislava
15.00 SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA, 
 tará Ľubovňa
15.30 Rozprávka – bábkové divadlo
 MORGONROCK Bytča: O čertovi
 Kolofónovi
16.30  VÝKON ÚTRPNÉHO PRÁVA (poprava)
 Slovenská turnajová spoločnosť,
 Krupina
17.00 Združenie historických tancov
 GALTHILION, Bratislava
17.30  Skupina historického šermu JAGO,
 Sp. Nová Ves

VEČERNÝ PROGRAM
Javisko pri radnici:
moderátor LUKÁŠ LATINÁK, 18.00 – 01.00 h 
KRISTÍNA, žrebovanie KOLESO ŠŤASTIA, Party 
v 21. storočí, ARZÉN, ohňostroj, ČECHOMOR, 
After Party DJ MAIREE

NEDEĽA – 14. JÚLA 2019
09.00 – 16.00 h
FESTIVAL REMESIEL
ukážky remeselnej výroby v priestoroch areálu

10.00 h
OMŠA ZA ÚČASTI SÚBOROV
Bazilika sv. Kríža

Malé javisko za radnicou:
10.00 – 11.00
 Ľudové hudby

Javisko pri radnici (veľké):
11.00
YOUNAK
cirkus, divadlo, folklór – medzinárodné divadlo, 
účinkujú herci z Barcelony, Berlína, Talianska, 
Slovenska
13.00
TAK SME SA TU ZIŠLI
Záverečný galaprogram festivalu
účinkuje: FS Magura, Kežmarok, FS Vranovčan,
Vranov nad Topľou
15.00
Korunovácia KRÁĽA remesla EĽRO 2019, UKONČENIE 
FESTIVALU – žrebovanie TOMBOLY

Javisko pri hrade:
10.00 – 15.00
O ROK DOVIDENIA
Záverečný program zahraničných súborov
Veselucha, Moskva, Rusko, Abraševič, Čačak, Srbsko, 
Agrinio folk dance group, Grécko, Citarový súbor z 
Hajduszoboszló,  Maďarsko, Deti zo Skoroníc, Česko
14.00
Záverečný program súborov z Kežmarku
DFS Maguráčik, FS Magurák

Javisko na hradnom nádvorí:
10.00 Rozprávka: O smutnej princeznej,
 Slovenská turnajová spoločnosť, Krupina
11.00 Sokoliari MAJSTRA VAGANA, St. Ľubovňa
11.30 ALIMAH FUSION A DIVADLO ALCHÝMIE,
 Poprad – Slovanské bohyne
12.30 Skupina historického šermu JAGO,
 Sp. Nová Ves
13.00 GJOLL, Košice – severský folklór,
 nordická dobová hudba
13.30  Sokoliari MAJSTRA VAGANA,
 St. Ľubovňa
14.00 Dobová hudba LA SPERANZA

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
Rozprávka KRÁĽ JE NAHÝ! 13. a 14. 7. 2019
v priestoroch Kežmarského hradu – vstupy každých 
20 minút od 9.00 h
KRVAVÉ DEJINY XVII. – ALŽBETINA POZOSTA-
LOSŤ od 10. 7. do 13. 7. 2019
historický príbeh v priestoroch Kežmarského hradu 
– vstupy každých 20 minút od 19.00 h
TVORIVÉ DIELNE ÚĽUV – počas prezentácie reme-
siel na Hviezdoslavovej ulici (za vstupnou bránou do 
areálu)

PODKÚVANIE KOŇA V KOVÁČSKEJ VYHNI
PRED HRADOM
Historický parný vlak – 13. 7. 2019 na trase:
• Svit 9.10 – Poprad 9.20
• Poprad 9.30 – Kežmarok 9.55
• Kežmarok 11.45 – Poprad 12.10
• Poprad 13.50 – Kežmarok 14.15
• Kežmarok 17.45 – Poprad 18.10
• Poprad 18.15 – Svit 18.25
Cestovné: Svit – Kežmarok 3 € jednosmerne, Poprad – 
Kežmarok 2 € jednosmerne, deti od 6 do 15 rokov po-
lovičné cestovné.
Vláčik Maguráčik – premáva 12. – 13. 7. 2019
každú hodinu: 7. 2019 od 12.00 do 18.00 h,
13. 7. 2019 od 09.00 do 18.00 h, 14. 7. 2019
od 09.00 do 12.00 h, cestovné 1,00 €/os.

ZÁŽITKOVÉ LETY
12 – 14. 7. 2019 od 10.00 do 19.00 h
Zážitkové lety lietadlom Antonov AN-2,  cena 25 
eur/os., let trvá približne 15 minút
Bližšie informácie:
www.adrenalinovenebo.sk, +421 944 917 912

VÝSTAVY
* Výstava venovaná 750. výročiu udelenia mest-

ských práv a cechu pivovarníkov a debnárov
Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46
Výstava bude prístupná od 14. 7. organizované sku-
piny (školy, zájazdy): 0,20 €/osoba, Dospelí: 0,60 €, 
dôchodcovia a deti: 0,30 €,
* Ruskinovce – stratené mestečko
Meštiansky dom na Ul. Dr. Alexandra 11 Dospelí 1 €, 
deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €
* Expozícia Meštianska bytová kultúra
Meštiansky dom, Hlavné námestie 55 Dospelí 2 €, 
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP 1 €
* Expozícia automobilových veteránov
v severozápadnom trakte Kežmarského hradu Do-
spelí 2 €, deti, študenti, dôchodcovia 1 €
* Pocta
Galéria u anjela, Starý trh 53
Výstava potrvá do 10. 9. a je venovaná najlepším tra-
díciam slovenskej grafiky. Vstup voľný
*Externá výstava Party v 21.storočí s autormi vý-
stavy v areáli festivalu, bezplatne
Remeselníci na chodúľoch, víly na chodúľoch, žon-
glér (aj s ohňom), vodník pri fontáne, artista s bub-
linami, fotostena s EĽRO a kežmarskou tematikou 
blízko pódia, detský kútik v priestoroch knižnice.
Vstupné a predpredaj
Areál festivalu remesiel počas 3 dní:
• Dospelí 10 €, v predpredaji 8 € – najneskôr do 11. 

7. 2019
• Deti a mládež od 140 cm do 18 rokov a držitelia 

platnej ISIC karty 5 €
• Deti do 140 cm, sprievod nad 62 rokov a ŤZP-S (aj 

1 os. ako doprovod) vstup zadarmo
• Vstupenka (identifikačný náramok) má neobme-

dzený vstup
Vstupné iba na nedeľu:
• Dospelí 5 €
• Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, drži-

teľ platnej ISIC karty 3 €
Predpredaj vstupeniek
• Zlavomat.sk
• Kežmarská informačná agentúra, Hlavné ná-

mestie 64, 052 449 21 35
• Kníhkupectvo alter ego, Kežmarok, Hviezdosla-

vova 10, 052 452 40 21
• MIK Poprad: Nám. sv. Egídia 43/86, 058 01 Po-

prad, 052 16 186
• IK Levoča: Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Le-

voča, 053 451 37 63
• IK Spišská Nová Ves: Letná 49, 052 01 Spišská 

Nová Ves, 053 429 82 93
Kežmarský hrad:
• Denná prehliadka s rozprávkou: dospelí 8 €, deti 

do 6 r. 5 €, žiaci a študenti 6 €
• Nočná prehliadka Krvavé dejiny XVII., v predpre-

daji 10 €
• Predpredaj vstupeniek v pokladni hradu. Vstu-

penky do areálu festivalu remesiel neplatia do 
objektov múzea

Drevený artikulárny kostol:
SYMFONICKÉ VARIÁCIE S LÚČNICOU
účinkujú: Spevácky zbor Lúčnica, Marianna Gelene-
kyová, soprán, Slovenskí symfonici ADRIAN KOKOŠ, 
dirigent
Vstupné: 12 €
 ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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Táto, spolu s ďalšími dvomi – Princezná 
na hrášku a  Pastier svíň, inšpirovala tvor-
cov z  divadla exTEATRO z  Ľubice a  všet-
ky tri inscenovali na Kežmarskom hrade 
ako jeden svieži, vtipný príbeh, ktorému 
nechýba nadhľad, hravosť a kus milej, hra-
nej romantiky. Pastier Henrich sa zaľúbi do 
krásnej princeznej Henriety. S kamarátom 
– krajčírom Kristiánom vymyslia, ako zau-
jať princeznú a dostať sa do zámku. Začína 
sa celý rad príhod s jediným cieľom – ako 
získať princeznú. 

Typický rozprávkový námet tu však 
funguje inak, ako ho poznáme zo sloven-
ských ľudových rozprávok. Princezná nie 
je éterická bytosť, uväznená alebo zakliata, 
dokonca si nekladie ani žiadne podmien-
ky, ktoré by mali chlapci splniť. Aj ona totiž 
uteká, lebo od prvej chvíle sa jej Henrich 
páči a hneď pri prvom stretnutí mu povie, 
že sa chce za neho vydať. Happyend na 
začiatku? A prečo nie? Hrdinovia nebojujú 
s drakmi, čarodejníkmi, či ježibabami. Keď 
s niečím bojujú, je to len ľudská obmedze-
nosť, zbytočné pravidlá a predsudky. 

Rozprávku s provokačným názvom Kráľ 
je nahý uviedlo exTEATRO premiérovo za-

čiatkom júna, keď si ju za tri dni pozrelo 
viac ako 3 000 žiakov základných škôl, ale aj 
niekoľko desiatok dospelých divákov, ktorí 
tvorbu tohto zaujímavého divadelného 
súboru na Kežmarskom hrade už poznajú 
– toto je už sedemnásta rozprávka, ktorú 
inscenujú priamo v  priestoroch expozície 
Múzea v Kežmarku. 

Na „javisku“, ktorým je samotný hrad, 
vystupuje viac ako 30 hercov v rozprávko-
vých kostýmoch. Sú medzi nimi ochotníci 
vo veku od 12 do 72 rokov, čo funguje tak, 
že rozprávka pôsobí mimoriadne auten-
ticky. Kráľ je naozaj „starý“, dvorné dámy 
už majú svoje najlepšie roky takisto za se-
bou (prepáčte, dámy...), Henrich je vo veku, 
keď sa už môže ženiť a princezná je nielen 
rozkošná, ale pôsobí dojmom, že by určite 
vedela napiecť aj kysnuté koláče. A čo je na 
celom predstavení čerešničkou na torte – 
kráľ je na konci naozaj nahý! Tvorcovia vy-
mysleli záver inscenačne tak, že kráľ je síce 
nahý, no napriek tomu je to obrázok vhod-
ný aj pre deti. Hlúpy človek je totiž naozaj 
najmä smiešny. 

Predstavenie na Kežmarskom hrade 
pozitívne prezentuje aj šikovnosť žiakov 

kežmarských škôl: tí zo Súkromnej spoje-
nej školy na ulici Biela voda ušili väčšinu 
kostýmov a predstavia sa v nich aj niekoľ-
kí žiaci Základnej umeleckej školy Antona 
Cígera v Kežmarku. Zostavu hercov dopĺ-
ňajú ochotníci z  Ľubice. Hru pre Múzeum 
v Kežmarku upravil Marcel Hanáček, ktorý 
ju aj režíroval, hudbu a texty piesní napísal 
Róbert Mankovecký. Scénografia je výsled-
kom skvelej práce zamestnancov Múzea 
v Kežmarku, ktorí si popri odbornej činnos-
ti nájdu čas aj na takýto spôsob kreativity. 

Tieto podujatia sú totiž aj akýmsi kon-
štatovaním, že múzeum je miesto, kde je 
príjemne. Múzeum ponúka možnosti náv-
števy svojich priestorov celý rok a aj opa-
kovane. Pre milovníkov histórie má vzácne 
zbierkové predmety, pre žiakov základ-
ných a stredných škôl špeciálne upravené 
lektorské výklady, má zaujímavú publikač-
nú činnosť a  pár dní v  roku prepožičiava 
priestory divadelníkom, ktorí ich používajú 
naozaj netradičným spôsobom. 

Ak ste to ešte nevideli, príďte sa pozrieť 
na rozprávku Kráľ je nahý 13. a  14. júla 
od 10.00 hod, na Krvavé dejiny (tento rok 
so záhadným názvom Alžbetina pozosta-
losť) od 10. do 13. júla od 19.00 hod. 

Do hradu sa vstupuje v skupinách kaž-
dých 20 minút, predstavenia trvajú približ-
ne 80 minút. Lístky na Krvavé dejiny sú už 
v predpredaji.

 
 Múzeum v Kežmarku

Ľudská hlúposť nás často irituje, niektorých privádza do zúfal-
stva, ale sú aj takí, ktorých inšpiruje. Hlúposť, márnomyseľnosť 
a pýcha inšpirovali Hansa Christiana Andersena a v roku 1837 na-
písal nesmrteľnú rozprávku Cisárove nové šaty. 

Kráľ bol (a bude) nahý!

-  ak je to možné, nenoste pri sebe väčší ob-
nos finančnej hotovosti,

-  ak máte pri sebe väčší obnos finančnej 
hotovosti, tento si rozdeľte na viacej čas-
tí,

-  peňaženku majte umiestenú pri sebe 
(nie v  taške), napríklad vo vrecku vášho 
odevu, ktoré je zabezpečené zipsom ale-
bo gombíkom, resp. iným zabezpečením,

-  pri platbe sa snažte čo najmenej prezen-
tovať obsah vašej peňaženky,

-  ak je to možné, vyhýbajte sa miestam, 
kde vzniká resp. sa zoskupuje väčší dav 
osôb,

-  ak sa nemôžete takýmto miestam vy-
hnúť, pravidelne si kontrolujte prítom-
nosť vašej peňaženky, obnosu peňazí, 
cenných vecí,

-  ak sa vám určité osoby zdajú podozrivé, 
vyhýbajte sa ich prítomnosti vo vašej 
blízkosti,

-  nenoste pri sebe väčšie množstvo nakú-
peného tovaru vzhľadom k tomu, že to 
znižuje Vašu pozornosť,

-  kabelky a tašky nemajte voľne prehode-
né, tieto si zabezpečujte rukou,

-  dbajte na zvýšenú opatrnosť pri výbere 
finančnej hotovosti z bankomatov,

-  ak máte pocit ohrozenia, alebo ak do-
chádza k  porušovaniu zákona, telefo-
nicky upovedomte Mestskú políciu Kež-
marok na bezplatnom telefónnom čísle 
159, resp. na pevnú telefonickú linku 
operačného strediska Mestskej polície 
Kežmarok 052/452 2646. 
Počas tohto kultúrneho podujatia sa 

stáva pravidlom, že mnoho maloletých 
detí sa oddelí od svojich rodičov, kde po-
čas chvíľky nepozornosti z oboch strán do-
chádza následne k negatívnym situáciám. 
Ak vás takéto dieťa osloví resp. prídete do 
kontaktu s  ním, dieťa sa snažte upokojiť 
a  upovedomte o  danej skutočnosti bez-
odkladne Mestskú políciu v Kežmarku na 
číslo 159.

 
 pplk. Milan Kušnirák,
 Mestská polícia Kežmarok

Mestská polícia Kežmarok odporúča

Odporúčané bezpečnostné pravidlá pre návštevníkov toh-
toročného tradičného festivalu EĽRO, ktorý sa uskutoční 
v meste Kežmarok v dňoch 12. - 14. júla:
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Vláčik Maguráčik
Súčasťou doplnkového progra-

mu počas festivalu EĽRO bude 
opäť vláčik Maguráčik. Premávať 
bude počas všetkých troch dní fes-
tivalu. V  piatok od 12.00 do 18.00 
hod., v  sobotu od 9.00 do 18.00 
hod. a  v  nedeľu od 9.00 do 12.00 
hod.

Vždy každú celú hodinu (okrem 
soboty, 13.00 hod.) vyštartuje od 
OK baru na sídlisku Juh a postup-
ne bude zastavovať pri Bažante, 
na Kušnierskej bráne, Kostolnom 
námestí, Novej ulici, Garbiarskej, 
opäť pri Bažante, novom evanjelic-
kom kostole, na ulici Gen. Štefáni-
ka, Obrancov mieru a okruh ukončí 
opäť pri OK bare.

Okruh trvá približne 30 minút 
a cena cestovného je 1 € za jednu 
osobu a jazdu.

Mimoriadna kyvadlová
doprava
Počas festivalu budú mať náv-

števníci k dispozícii aj mimoriadnu 
kyvadlovú dopravu. Počas troch 
dní spojí Poprad a Kežmarok spolu 
šestnásť spojov, osem v  každom 
smere. Autobusy spoja kežmarské 
OC Zlatý bažant a  popradské OC 
Výkrik.

Cena cestovného je 50 centov 

za jednu osobu a  jazdu, úľavy na 
cestovnom sa neposkytujú.

Parným vlakom na EĽRO
Ani tento rok nebude chýbať 

historický parný vlak na trase Svit 
- Poprad – Kežmarok a späť.

V  minulých rokoch doviezol 
návštevníkov na festival rušeň Pa-
pagáj, v tomto roku to pre zmenu 
bude najsilnejšia parná lokomo-

tíva v  bývalom Československu 
Štoker.

Tieto lokomotívy boli vyrába-
né v 50. rokoch minulého storočia 
v Plzni. Rušeň dosahoval výnimoč-
né prevádzkové výkony, ktoré 
v  parnej trakci neboli prekonané. 
K  nim patrí napríklad jazda s  vla-
kom hmotnosti 2 200 ton zo Spiš-
skej Novej Vsi do Štrby bez postrku 
na stúpaní 16 promile.

Celkovo bolo vyrobených 510 
kusov tých rušňov a  v  súčasnosti 
sú prevádzkyschopné už iba dva – 
rušeň 556.036 vo Výhrevni Vrútky 
a rušeň 556.0506 v Českých Budě-
joviciach. Do Kežmarku príde prá-
ve ten z Vrútok.

Cestovný poriadok
príležitostného vlaku

Svit 9.10 – Poprad 9.20
Poprad 9.30 – Kežmarok 9.55
Kežmarok 11.45 – Poprad 12.10
Poprad 13.50 – Kežmarok 14.15
Kežmarok 17.45 – Poprad 18.10
Poprad 18.15 – Svit 18.25

Cestovné: Svit  – Kežmarok 3 € 
jednosmerne, Poprad  – Kežmarok 
2 € jednosmerne, deti od 6 – 15 r. 
polovičné cestovné.

 Lorant Paugsch

Aj počas tohto ročníka festivalu EĽRO budú mať návštevníci možnosť využiť nie-
ktoré z príležitostných dopravných spojení po meste či z a do Popradu a Svitu.

Do Kežmarku príde najsilnejší parný
rušeň v bývalom Československu

Milí priatelia a  rovesníci 
z  „horného konca“ nášho 
mesta Kežmarok, ktorí si 
chcete zaspomínať na roky 
detstva a  mladosti prežité 
v  lokalite ulíc Krvavé pole, 
Vyšný mlyn, Mučeníkov, 
Huncovská, Sihoť, Tatranská, 
v dňoch 12. až 14.júla sa koná 
festival EĽRO a my sa stretne-
me v  sobotu 13. júla medzi 
13. - 14.00 h. pred vstupnou 
bránou do areálu festivalu 
od železničnej stanice (uli-
ca Dr.  Alexandra). Na tomto 
stretnutí privítame všetkých, 
no najmä ľudí narodených 
v rokoch 1940 – 1953.

Ak máte akýkoľvek spo-
mienkový materiál, prineste 
ho so sebou.
Kontakt:
0914 246 028, 0915 262 772

Stretnutie 
z horného
konca

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

Prevziať 1 ks bezplatnej 3-dňo-
vej vstupenky môže zástupca by-
tovej jednotky – občan s  trvalým 
pobytom v  meste Kežmarok. Vy-
dávanie bezplatných vstupeniek 
bude realizované v štyroch výdaj-
ných miestach v termíne od 17. 6. 
do 11. 7. Pre získanie vstupenky 
je potrebné predložiť platný ob-
čiansky preukaz. Jedna 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, bu-
dova radnice, Hlavné námestie 1

Ulice: všetky ulice rodinných 
domov, ul. Baštova

2. Matričný úrad Mesta Kežma-
rok, ul. Dr. Alexandra 30 (bývalá 
budova PTK-Echo), vstup na mat-
ričný úrad z ul. Kostolné námestie

Ulice: Bardejovská, Dr. Alexan-
dra, Garbiarska, Gen. Štefánika, 
Huncovská, Južná, Košická

3. Mestská polícia Kežmarok, 
budova Reduty, Hlavné námestie 3

Ulice: Karola Kuzmányho, Kr-
vavé pole, Lanškrounská, Levoč-
ská, Martina Lányho, Možiarska

4. Kežmarská informačná 
agentúra, Hlavné námestie 64

Ulice: Nad traťou, Nižná brána, 

Obrancov mieru, Petržalská, Pod 
lesom, Pod traťou, Pradiareň, Prie-
kopa, Severná, Toporcerova, Tva-
rožnianska, Záhradná, Weilburská.

Vstupenku si môže zástupca 
bytovej jednotky vydvihnúť pod-
ľa ulíc na príslušnom výdajnom 
mieste počas úradných hodín na-
sledovne:
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 mož-
nosti prevzatia jednej bezplatnej vstupenky na festival Európske ľu-
dové remeslo 2019 s neobmedzeným vstupom.

Kyvadlová doprava Poprad OD Výkrik – Kežmarok OD Zlatý bažant

Dátum Odchod z PP Príchod do KK Odchod z KK Príchod do PP
12.7.2019 19:00 19:30 20:00 20:30
12.7.2019 20:30 21:00 21:30 22:00
12.7.2019 22:00 22:30 23:30 24:00
13.7.2019 19:00 19:30 20:00 20:30
13.7.2019 20:30 21:00 21:30 22:00
13.7.2019 22:00 22:30 23:30 24:00
14.7.2019 00:00 00:30 00:30 01:00
14.7.2019 01:00 01:30 01:30 02:00

Cestovné 0,50 € za osobu za jednu cestu. Úľavy na cestovnom sa neposkytujú.
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Bývali študenti Hotelovej 
akadémie Otta Brucknera 
v  Kežmarku sa koncom júna 
stretli na jubilejnom pomatu-
ritnom stretnutí. Kežmarská 
hotelovka kedysi niesla názov 
Stredná škola spoločného stra-
vovania (SŠSS) a  jej niekdajší 
študenti si zaspomínali na škol-
ské časy spred 50 rokov. Školu 
navštevovali v  rokoch 1967  – 
1969 a boli prvými absolventmi 
nadstavbového dvojročného 
štúdia končiaceho maturitou 
v odbore spoločné stravovanie 

na kežmarskej hotelovke a vô-
bec prvého takéhoto štúdia na 
Slovensku. Spolu 42 mladým 
ľuďom z  celého Slovenska bol 
v  tom období triednym učite-
ľom Vladimír Ďuračka. Viacerí 
absolventi vtedajšej SŠSS -ky sa 
venovali hotelierstvu a stravo-
vaniu i v ďalších rokoch. Na ju-
bilejné stretnutie v  Kežmarku 
po polstoročí prišlo 16 býva-
lých študentov z rôznych kútov 
Slovenska.

 -vmi-

Ako učiteľka hry na klavíri, or-
ganizátorka hudobného školstva 
v Kežmarku a hudobného života 
v našom meste sa natrvalo zapí-
sala do hudobného diania v Kež-
marku v 1. polovici 20. storočia.

Dcéra slávneho kežmarského 
lekára a  röntgenológa Dr.  Vojte-
cha Alexandra v  rodnom meste 
vychodila ľudovú a  dievčenskú 
meštiansku školu (1895  – 1903) 
a  následne bola študentkou 
prípravného kurzu Maďarskej 
kráľovskej hudobnej akadémie 
v  Budapešti a  v  rokoch 1906  – 
1912 riadnou študentkou tejto 
najvýznamnejšej hudobnej inšti-
túcie vo vtedajšom Uhorsku. Aka-
démiu ukončila v roku 1912 s vy-
nikajúcim prospechom a stala sa 
profesorkou hudby.

Do roku 1921 pôsobila ako 
profesorka hudby na školách 
v  Budapešti a  v  tomto roku sa 
z  vážnych rodinných dôvodov 
vrátila do Kežmarku. Do roku 
1931 vyučovala hru na klavíri sú-
kromne a ešte v  tom istom roku 
sa stala riaditeľkou Musikschule 
v Kežmarku, ktorá sa stala treťou 
takouto školou na východe Slo-
venska.

Profesorka Alexandrová sa 
v  tejto funkcii plne osvedčila. 
Musikschule sa v  Kežmarku sta-
la centrom hudobného života 
v  meste  – spolu so svojimi vy-
nikajúcimi kolegami Vilmou 
Szencyovou -Zuberovou, Korné-
liou Szelényiovou, Josefom Ber-
gnerom, Edgarom Hobinkom, 
Friedrichom Reppom a  Clarou 
Röckelovou pripravovali pravi-
delné žiacke koncerty a koncerty 
pedagógov Musikschule pre Kež-
marčanov.

O  precíznej práci prof.  Ale-
xandrovej svedčia aj zachovaná 
dokumentácia kežmarskej Mu-
sikschule  – zápisnice, podrobné 
zoznamy žiakov i finančný denník 
školy, uložené v lyceálnej knižnici 
v Kežmarku.

Najslávnejším žiakom tejto 
školy sa stal prof. Mikuláš Jelínek, 
husľový virtuóz a pedagóg. Čest-
ný občan nášho mesta a najstarší 
žijúci žiak prof.  Alexandrovej sa 
16. mája dožil už 94. narodenín.

V  roku 1942 Musikschule 

v Kežmarku zanikla, prof. Alexan-
drová, V. Zuberová, K. Szelényiová 
a  Ján Duračinský vytvorili novú 
súkromnú hudobnú školu, ktorá 
fungovala v meste do skončenia 
II. svetovej vojny. Po roku 1945 
učila prof.  Alexandrová hru na 
klavíri v  Mestskej hudobnej ško-
le v  Kežmarku, v  rokoch 1952  – 
1953 na novovzniknutej hudob-
nej škole. V  roku 1953 už ako 
dôchodkyňa učila na hudobnej 
škole v Poprade až do roku 1968, 
pričom v  rokoch 1959  – 1962 aj 
na hudobnej škole vo Svite.

Z  jej popradských odchovan-
cov treba spomenúť dvoch – Sta-
nislava Sulkovského, ktorý sa stal 
v 60. rokoch 20. storočia jedným 
z  najlepších československých 
džezových klaviristov, a husľové-
ho virtuóza Quida Hölbinga. Ten 
u  prof.  Alexandrovej absolvoval 
štúdium hry na klavíri.

Profesorka Matilda Alexan-
drová sa vo svojom živote musela 
vyrovnať s  mnohými tvrdými ra-
nami – predčasná strata rodičov, 
celoživotná starostlivosť o  po-
stihnutého brata Imricha, uda-
losti okolo Musikschule v  roku 
1941. Okrem toho prejavila vy-
soký stupeň občianskej statoč-
nosti, keď ukrývala manželku 
Samuela Berkoviča a  ich dcéru 
Marianu pred nacistickým pre-
nasledovaním. Po roku 1945 sa 
musela vyrovnávať s  tvrdým do-
padom Benešových dekrétov na 
jej rodinu a v roku 1967 aj opustiť 
dom, v  ktorom prežila jej rodina 
takmer celý život.

 Dr. Andrej Janovský

Pred 130 rokmi sa narodila profesorka
Matilda Alexandrová

Vo štvrtok 20. júna sme si pripomenuli 130. výročie narodenia vyni-
kajúcej klaviristky a profesorky hudby Matildy Alexandrovej.

Tabuľu prof. Alexandrovej odhalili na budove ZUŠ Antona Cígera 
v Kežmarku.

Bývalí študenti si zaspomínali na školské časy spred 50 rokov.

Jubilejné pomaturitné stretnutie 
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Hneď po chutnej desiate slad-
ká cukrová vata od pani učiteľky 
Majky a po krátkej ceste - návšte-
va Hasičskej stanice Kežmarok. 
Tam sa detí ujala pani Janka Kolo-
dzejová z odboru prevencie a pán 
Dušan Zwick - veliteľ družstva. 

Obaja deťom pútavo vysvetlili 
náplň práce hasičov a   predviedli 
hasičskú techniku. Zo všetkého 
najviac sa deťom páčilo vysúvanie 

dlhého rebríka  zo staršieho hasič-
ského auta. Ukázali im aj zapar-
kované hasičské člny, štvorkolku, 
dali vyskúšať prilbu a predviedli 
využitie sklznej tyče, vysvetlili 
funkciu ohlasovne požiarov. Deti   
sa dozvedeli niečo o svätom Flo-
riánovi, ktorého socha zdobí aj 
budovu Hasičskej stanice. 

Ďakujeme im aj ich kolegom 
za príjemne a obohacujúco strá-

vené predpoludnie a veríme, že 
nejeden  chlapec si po tejto náv-
števe povedal: „Aj tak budem po-
žiarnikom!"

Za všetky deti z triedy VČIELOK 
MŠ K. Kuzmányho Kežmarok uči-
teľky Janka Pjataková a Slávka 
Šoltýsová.

Hotelová akadémia v  Kežmar-
ku je škola s dlhoročnou tradíciou 
v  regióne s  veľkým potenciálom 
pre rozvoj cestovného ruchu 
v  Slovenskej republike. Svoju po-
zornosť zameriava na zlepšenie 
a skvalitnenie vyučovania cudzích 
jazykov a  ekonomicko-geografic-
kých predmetov a následné lepšie 
uplatnenie sa absolventov školy 
na európskom trhu práce. Z týchto 
dôvodov sme sa rozhodli využiť 
možnosť zapojiť sa do programu 
Erasmus+.

Náš projekt bol zaradený do 
Kľúčovej akcie 1 - Vzdelávacia 
mobilita jednotlivcov. Do projek-
tu bolo zapojených 9 účastníkov, 
učiteľov s  ambíciami sebareali-
zácie a  ďalšieho profesionálneho 
rastu, ktorí si vybrali partnerské 
inštitúcie v  krajinách s  vyspelým 
vzdelávacím systémom. Účastníci 
absolvovali nasledujúce kurzy: 
• Všeobecná a obchodná anglič-

tina - Bournemouth, Spojené 
kráľovstvo

• Tvorivá metodológia pre uči-
teľov angličtiny ako cudzieho 

jazyka - Londýn, Spojené krá-
ľovstvo

• Jazyk, civilizácia a kultúra - Mar-
gate, Spojené kráľovstvo

• Projektový manažment pre me-
dzikultúrne výmenné projekty 
v Európe - Heraklion, Grécko

• Intenzívny kurz nemeckého ja-
zyka a CLIL pre učiteľov - Berlín, 
Nemecko

• Ako si udržať správnu kondíciu 

v učiteľskej profesii? - Graasten, 
Dánsko

• Štruktúrovaná vzdelávacia náv-
števa škôl/inštitúcií - Reykjavík, 
Island

• Všeobecná ruština a  rozvoj 
zručností učiteľov ruského jazy-
ka ako cudzieho jazyka – Riga, 
Lotyšsko
Priebežne po ukončení každej 

aktivity účastníci predstavili svo-

je skúsenosti žiakom priamo na 
vyučovacích hodinách vo forme 
prezentácie a následnej diskusie. 
Zapamätané informácie mali žiaci 
možnosť ukázať vyplnením vedo-
mostného dotazníka, ktorý sa týkal 
napr. lepšieho pochopenia proble-
matiky učiva, využiteľnosti v praxi, 
prehľadnosti, medzipredmetových 
vzťahov, obsahu Školského vzde-
lávacieho programu... Absolventi 
kurzov manažovania projektov 
a psychohygieny v učiteľskom po-
volaní poskytli poradenstvo ostat-
ným účastníkom projektu.

Hlavnými cieľmi nášho projektu 
bolo zlepšenie jazykových kompe-
tencií, zavádzanie inovatívnych 
metód, zatraktívnenie učiteľského 
povolania, posilnenie profilu ria-
diacich zamestnancov školy, a tiež 
spoznanie a porovnanie vyspelých 
európskych školských systémov 
a  budovanie perspektívnych me-
dzinárodných kontaktov pre bu-
dúce projekty. Aktívnou účasťou 
našich učiteľov na vybraných ško-
liacich aktivitách a  spoluprácou 
s  Národnou agentúrou programu 
Erasmus+ sme dané ciele naplnili. 
Viac informácií o  uvedenom pro-
jekte nájdete na haobkk.edupage.
org.

 RNDr. Eva Labusová,
 Mgr. Mária Morongová

Učíme moderne a efektívne aj vďaka európskemu grantu

Učiteľom Hotelovej akadémie v Kežmarku sa podarilo v školskom roku 
2018/2019 zapojiť do ďalšieho úspešného projektu. V rámci programu 
Erasmus+ (program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, mládeže a športu) vypracovali prihlášku s názvom „Moderne 
a efektívne“ a získali grant na uskutočnenie tohto projektu. 

Učitelia a žiaci z Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku.

Oslava MDD s požiarnikmi

Krajšiu oslavu MDD si predškoláci - trieda 
VČIELOK z MŠ K. Kuzmányho v Kežmarku 
ani nevedeli predstaviť.



20 7/2019

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

školstvo

Máša vyhrala
medzinárodnú súťaž
Keďže kráčame cestou podpory a rozvíja-

nia tvorivosti žiakov, miestom našich spoloč-
ných „výletov“ za originálnymi nápadmi je 
ich fantázia. A aj to je jeden z dôvodov, pre-
čo sme sa v tomto školskom roku zapojili do 
VII. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej 
súťaže Ríša fantázie. Vyhlásila ju ZUŠ v  Lu-

čenci. „Čarodejníci, mágovia, ježibaby a čer-
nokňažníci,“ to bola tohtoročná téma súťaže, 
v ktorej sa organizátori sústredili hlavne na 
figurálnu tvorbu kúzelných bytostí. Najvíta-
nejšie boli vymyslené vlastné postavy auto-
rov. S  radosťou sme prijali správu, že v  tej-
to súťaži získala 1.  miesto Máša Gemzová 
a 2.miesto Jasmin Rothová. To, že v Ríši fan-
tázie sme ako doma potvrdila Patrícia Be-

kešová, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme 
a Liliana Pješčáková v striebornom pásme.

Cena za kolekciu grafík
Krásnu správu sme dostali aj zo SZUŠ 

Rosnička v  Červenom Kláštore, ktorá orga-
nizovala V. ročník celoslovenskej výtvarnej 
súťaže ZUŠ „V  ríši divov“. Tohtoročná téma 
bola „Tradične-netradičné výročie.“ Orga-
nizátori boli zvedaví na detské vnímanie 
osláv či už tradičnej podoby u  nás alebo 
pre nás netradičnej vo svete. Sme hrdí, že 
v tejto súťaži Cenu za kolekciu grafiky získali 
naši žiaci Zdenka Briksiová, Sabína Galliko-
vá, Lenka Ondo -Eštoková, Jasmin Rothová, 
Naďa Méreyová, Lenka Drozdová, Kristián 
Kočiš, Sofia Petrasová. Víťazné práce prispe-
jú k  skrášleniu osláv 10. výročia založenia 
SZUŠ Rosnička.

 
Deti oslovuje aj národná história
Obľúbenými námetmi tvorby našich 

žiakov sú udalosti v našej národnej histórii. 
Je to priestor, z ktorého pre deti vyberáme 
osobnosti, či historické míľniky vedúce k bu-
dovaniu si vzťahu k  slovenskému národu 
a  budovanie národnej hrdosti. Tohtoroč-
ný  XXIV. ročník celoslovenskej súťaže a  vý-
stavy detí a mládeže zameranej na národnú 
históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo 
2019 bol úspešný pre žiačku Sabínu Perig-
natová, ktorá v  II. vekovej kategórii získala 
3. miesto. V tejto kategórii získal žiak Michal 
Bekeš čestné uznanie. No a  v  III. vekovej 
kategórii sa žiak Matej Horný umiestnil na 
2. mieste. Sme radi, že sme sa súťažnými 
prácami našich žiakov takouto formou za-
pojili do každoročných osláv, ktoré sa konajú 
v  rámci Svätogorazdovských dní po celom 
Slovensku.  Som hrdá na výsledky mojich 
žiakov, s ktorými si na konci tohto školského 
roka spoločne vychutnávame ovocie našej 
tvorivej práce.

 Gabriela Kornajová,
 ZUŠ Antona Cígera Kežmarok

Žiaci uspeli v ďalších výtvarných súťažiach

Koniec tohto školského roka je pre našich žiakov mimoriad-
ne úspešný a plný radostných správ z medzinárodných a ce-
loslovenských výtvarných súťaží, do ktorých sme sa zapojili. 
S dobrými správami sa s vami radi podelíme.

Deti zo ZUŠ A. Cígera.

Keď sa končí školský rok, a  aj maličkí 
škôlkari  – to sú 2-3 ročné deti, si na MŠ 
zvyknú a  získajú zručnosť, pripravia tety 
kuchárky deťom netradičné raňajky. Bež-
nú desiatu a olovrant majú deti priprave-
né na stole. Stačí sa posadiť a môžu jesť.

Netradičné raňajky sú iné v tom, že sa 
deti musia obslúžiť samé. V strede jedál-
ne sú prestreté švédske stoly. Je tu nakrá-

janý chlieb, maslo, šunka, paradajky, pap-
rika a šalátové uhorky. Deti si samé chlieb 
natrú maslom a  ozdobia si ho šunkou 
a  zeleninou. Nápoj na pitie majú pripra-
vený na stole, pri ktorom stolujú.

Milé mamičky, neverili by ste, čo všet-
ko vaše deti a  aj tie najmenšie dokážu. 
Pri natieraní im pomôžu p. učiteľky a do-
hliadnu, aby si každý malý stravník ozdo-

bil tanierik šunkou a  zeleninou. Mňa, 
vedúcu školskej jedálne, teší a  tiež milo 
prekvapí najmä to, že deti takáto forma 
stolovania zaujme, a  že vtedy jedia ze-
leninu aj takí jedáci, ktorým inokedy ne-
chutí. Za netradičnými raňajkami sa len 
tak zapráši.

 PhDr. Jana Duľová,
 vedúca ŠJ pri MŠ Možiarska, KK

Netradičné raňajky



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 21

poľovníctvo

Na rozhraní práve sa končiacej a  začína-
júcej poľovníckej sezóny kroky slovenských 
poľovníkov smerujú na chovateľské prehliad-
ky trofejí zveri. Ich hlavnou úlohou je okrem 
vyhodnotenia poľovníckeho hospodárenia za 
uplynulé ročné obdobie a  posúdenia správ-
nosti uskutočneného selektívneho lovu podľa 
jednotlivých vekových tried a pohlavnej štruk-
túry u nás žijúcej úžitkovej zveri, aj prezentá-
cia činnosti a  dodržiavania poľovníckych tra-
dícií členmi Slovenského poľovníckeho zväzu. 
Táto prehliadka, ktorú podľa záznamov v Kro-
nike navštívilo približne 650 záujemcov, bola 
zároveň aj prvým tohoročným podujatím, or-
ganizovaným v rámci osláv 50. výročia vzniku 
Slovenského poľovníckeho zväzu.

Po úvodných tónoch slávnostných les-
níc v  podaní spišsko -belianskych trubačov 
sa s krátkym, ale na mieru šitým programom 
predstavil folklórny súbor Magurák.

V hlavnom bode programu uskutočnenom 
pri príležitosti otvorenia CHPT vystúpil pred-
seda OPK Mgr. Nevický, ktorý vo svojom prího-
vore privítal viceprimátora Kežmarku Ing. Gur-
ku, Ing. Brejčáka, prac. OÚ odb. PLH, zástupca 
riaditeľa VLM SR Ing. Šoltésa, priateľov z dru-
žobného Jurgova z Poľska a zo susedných or-
ganizácií a tiež všetkých členov príslušných ku 
kežmarskej Obvodnej poľovníckej komore.

V  príhovore zaznelo aj úprimné poďako-
vanie najmä členom hodnotiteľských komisií, 
pracovníkom VLM SR OZ Kežmarok za poskyt-
nutie najhodnotnejších trofejí z  ich chova-
teľskej prehliadky a  tiež tým, ktorí sa pričinili 
o to, že každého účastníka mohol prehliadkou 
sprevádzať Katalóg vystavovaných trofejí.

O získané výsledky sa s prítomnými, ako aj 
s čitateľmi Katalógu z chovateľskej prehliadky, 
podelil Ing. Klein, predseda komisie poľovníc-
tva a životného prostredia pri OPK a zároveň 
aj predseda obvodnej hodnotiteľskej komisie. 
Vo svojom vystúpení uviedol, že na prehliad-
ku bolo predložených spolu 343 trofejí, z kto-
rých bolo na medailu ohodnotených 59 trofejí, 
t.j. 40 bronzových, 14 strieborných a 5 zlatých 
medailí. Z uvedeného vyplýva, že z 343 pred-
ložených trofejí 17,2  % trofejí splnilo pod-
mienky na udelenie medaily.

Najsilnejšie parohy jeleňa nájdené v PZ Vl-
ková /úhyn/ boli  na chovateľskej prehliadke 
ohodnotené na 216,83 CIC bodov.

Najhodnotnejšia srnčia trofej, ktorú ulovil 
Jozef Šoltýs z PZ Zvonárka dosiahla 141,75 CIC 
bodov. Táto trofej je zároveň aj rekordnou srn-
čou trofejou OPK.

Najsilnejšia trofej diviaka, ktorého ulovil Ju-
raj Jaroš v PZ Zlatá Hora, bola na chovateľskej 
prehliadke ohodnotená na 123,20 CIC bodov.

Vo svojej hodnotiacej správe Ing. Klein ďa-
lej konštatoval, že z  uvedeného počtu pred-
ložených trofejí bolo nesprávne ulovených 
spolu 7 trofejí (4 ks jelenia trofej, 3 ks srnčia 
trofej) a 2 trofeje boli predložené bez spodnej 
čeľusti.

V  záverečnom vystúpení predseda OPK 
poďakoval okrem iných aj riaditeľke SOŠ 
v  Kežmarku PhDr.  Sabolovej za poskytnutie 
výstavných priestorov, vďaka ktorým mala 
prehliadka nielen vysokú odbornú, ale aj es-
tetickú úroveň a  vyslovil želanie, ktoré by sa 
malo stať životným krédom každého z  nás. 
Želám nám všetkým, aby sme dedičstvo, kto-
ré máme požičané od budúcich generácií, 
dokázali vrátiť také, aby sme sa zaň nemuseli 
hanbiť.

Pretože chovateľská prehliadka je najmä 
o  trofeji, predseda všetkým pripomenul, že 
trofej je symbol, dar, odmena, návrat, že 
trofej je stelesnenie minulých okamžikov, 
ktoré nás v takej podobe už nikdy nestretnú. 
A preto si ju vážme!

 Mgr. M. Nevický, predseda OPK

Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí

Obvodná poľovnícka komora (OPK) Kežmarok uskutočni-
la v dňoch 23. - 27. marca 2019 tradične v priestoroch SOŠ 
v Kežmarku v poradí už svoju deviatu chovateľskú prehliad-
ku trofejí zveri ulovenej v  poľovníckej sezóne 2018/2019 
členmi poľovníckych združení a spolkov nášho okresu.

Na výstave zaujali mnohé poľovnícke trofeje.

Preboru sa zúčastnilo 16 trojčlenných druž-
stiev reprezentujúcich poľovnícke združenia 
a  poľovnícke spolky okresu a  9 pretekárov 
v  kategórii jednotlivcov, t.j. spolu 57 súťažia-
cich.

V  kategórii jednotlivcov si prvenstvo vý-
borným výkonom 396/400 vybojoval Ľubomír 
Tomaľa z PZ Magura Reľov, ktorý zároveň zís-
kal aj Putovný pohár. Na druhom mieste skon-
čil Sergej Kollár z PZ Valtín Lendak nástrelom 
388/400 a na treťom mieste výkonom 385/400 

skončil Peter Ježík z MPS Poľana Spišská Belá.
V  súťaži družstiev si prvenstvo odnieslo 

družstvo PZ Vlková I., ktorého členovia (Pavol 
Harniš, Radoslav Cioš, Matej Kellner) spolu 
nastrieľali 1113/1200 bodov. Na druhom 
mieste skončilo družstvo PZ Valtín (Sergej 
Kollár, Štefan Lizák, Jaroslav Gallik) nástre-
lom 1111/1200 a na treťom mieste nástrelom 
1075/1200 družstvo z  Lendaku (Stanislav 
Gallik, Slavomír Neupauer, Miroslav Gallik).

Na podujatí si 10 súťažiacich vystrieľalo II. 

a  6 súťažiacich III. výkonnostnú triedu (28% 
zúčastnených získalo výkonnostnú triedu).

Predstavenstvo OPK Kežmarok chce tou-
to cestou poďakovať hlavnému rozhodcovi 
PaedDr. Ladislavovi Jantošovi za korektný 
prístup a  objektívne hodnotenie súťaže, 
personálu zariadenia za výborné podmien-
ky a chutný guláš, sponzorom (Alojz Kačur, 
Vladimír Iláš - poľovnícke potreby, Kovospol 
– Ján Blaško, Aquaterm Spišská Belá, Hodi-
nárstvo Kellner, strelnica Majer pod lesom 
a Rastislav Krišanda) za hodnotné vecné ceny, 
súťažiacim za príkladnú disciplínu a  členom 
streleckej komisie za profesionálne zvládnu-
tie organizácie Majstrovstiev OPK Kežmarok.

 Mgr. M. Nevický, predseda OPK

Poľovníci súťažili v streľbe z malokalibrovky

Obvodná poľovnícka komora (OPK) Kežmarok usporiadala dňa 12. mája v  prí-
jemnom prostredí strelnice Majer pod lesom v Zaľubici už 9. okresné majstrovstvá 
členov Slovenskej poľovníckej komory v  streľbe z  malokalibrovky na redukované 
poľovnícke terče M-400 o Putovný pohár OPK Kežmarok.
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Búrka  je v širokom zmysle pomenovanie pre 
poveternostný jav, ktorý má spravidla svoj zre-
teľný začiatok a  ukončenie a je pre danú oblasť 
extrémnym typom počasia. Sprievodnými javmi 
počas búrky sú silný vietor, elektrické výboje ako 
aj intenzívny dážď, prípadne krúpy.

Čo robiť po vyhlásení meteorologických vý-
strah II. a III. stupňa pri výskyte búrok.

Búrky 
2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené prívalové zráž-

ky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra 
s rýchlosťou (BV2, >25m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f ) neparkovať pod stromami a pri chatrných bu-

dovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými náklad-

nými automobilmi 
nejazdiť po otvo-
rených veterných 
plochách,

h) vo voľnej krajine 
pri búrke prečkať 
v  automobile, ale-
bo vyhľadať nižšie 
polohy (pozor na 
ich prípadné zato-
penie),

i) nezdržiavať sa pri 
vysokých stožia-
roch alebo vyso-
kých stromoch, 

j) opustiť vodné plochy, a priestory v  blízkosti 
potokov a riek (aj vyschnutých korýt). 

Búrky
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s 

prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 
1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):

Okrem rád a odporúčaní uvedených vyššie je 
ďalej odporúčané: 
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napä-

tia alebo vysokých stromoch,
d) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Pri búrkach je možný výrazný, prechodný 
vzostup vodných hladín na malých tokoch a vý-
skyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie 
vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, pod-
chodov a podjazdov).  Civilná ochrana

 Mesto Kežmarok

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade 
vzniku mimoriadnej udalosti

Kinotipy
4. – 5. 7. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Yesterday
(romantická hudobná komédia, V. Británia/USA, 2019, 116 min, titulky, 
MP12+, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

6. – 7. 7. (sobota, nedeľa) o 19.00 h 
Spider-Man: Ďaleko od domova
(akčný/dobrodružný/sci-fi, USA, 2019, 119 min, dabing, MP12+, 
vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

18. 7. (štvrtok) o 18.00 h – 3D,
20. – 21. 7. (sobota, nedeľa) o 17.00 h – 2D
Leví kráľ
(rodinný/animovaný/dobrodružný, USA, 2019, dabing, MP,

vstupné 6 € – 3D a 5 € – 2D, zľava 1 € z  ceny pre deti,  študentov 
a dôchodcov)

19. – 20. 7. (piatok, sobota) o 19.00 h
Stará láska nehrdzavie
(romantická komédia, USA, 2019, 125 min, titulky, MP15+,
vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

27. – 28. 7. (sobota, nedeľa) o 17.00 h 
Willy a kúzelná planéta
(animovaný/rodinný, Francúzsko, 2019, 90 min, dabing, MP, vstupné 
5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

Bažant Kinematograf (29. 7. – 1. 8.),
Hlavné námestie, Kežmarok
Začiatok predstavení je krátko po zotmení, okolo 21:00 hod.

Nepremieta sa v prípade nepriaznivého počasia, predovšetkým a sil-
ného vetra.
29.7. Dôverný nepriateľ (Slovensko, Česko, 2018, 112 min.)
30.7. Ženy v behu (Česko, 2019, 93 min.)
31.7. Teroristka (Česko, Slovensko, 2019, 95 min.)
1.8.   Hastrman (Česko, 2018, 100 min.)
 Zmena programu vyhradená. 
 Kompletný aktuálny program kina nájdete na internetovej 
 stránke www.kinoiskra.sk.
 Filmový klub v júli nepremieta.
 V lete je obmedzená prevádzka kina, projekcie sa konajú vo štvrtok, 
 piatok, sobotu a nedeľu, počas EĽRO je kino zatvorené.

Pripravujeme:
5. – 16. 8. Letné kino na hradnom nádvorí 

PROGRAM KINA                júl  2019
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www.superstrava.sk
info@superstrava.sk
Po - Pi : 9:00 - 17:00

Staráme sa o Vaše zdravie ...

PF19003

LAST MINUTE
zájazdy za skvelé ceny
a najväčší výber dovoleniek

iba u nás

PF19006
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Za hokejbalový tím MŠK Autostyle Kežma-
rok nastúpili v tejto sezóne Matúš Lipták, Lukáš 
Olejník, Patrik Svitana, Libor Teplický a  Boris 
Oravec, ktorý nakoniec v drese Považskej Bys-
trice vybojoval v tejto sezóne titul vicemajstra 
Slovenska. Navyše, Teplický s  Oravcom odo-
hrali niekoľko zápasov aj za MHK Kežmarok.

Po záverečnom hvizde netajil šťastie Boris 
Oravec. „Človek si povie, že štvrtý titul je už ru-
tina. Je to však úžasný, ťažko opísateľný pocit. 
Som nesmierne šťastný, že sa nám to podarilo 
na domácej pôde. Fantastická kulisa nás však 
hnala vpred a my sme nemohli sklamať skve-
lých divákov,“ povedal pre hokejbal.sk 29-roč-
ný Kežmarčan, ktorý vo finále zaznamenal je-
den gól a jednu asistenciu.

Patrik Svitana už pred šampionátom tvrdil, 
že toto budú jeho posledné majstrovstvá sveta 

v  hokejbale a  venovať sa bude už len hokeju 
a rodine.

„Samozrejme, že to platí. Svoje slovo dodr-
žím. Na záver som si nemohol priať nič krajšie, 
než skompletizovať zlatý hetrik, navyše na do-
mácom ihrisku. Som profesionálny hokejista 
a hokejbal je náročný, kĺby to cítia a po sezó-
ne si potrebujem dopriať viac oddychu. Cieľ 
zavŕšiť zlatý hetrik bol tým, čo ma držalo pri 
hokejbale," uviedol Svitana pre TASR, neskôr 
však upresnil, že vábeniu kamarátov zahrať si 
na príležitostných turnajoch či iba rekreačne 
zrejme neodolá.

Reprezentanti Slovenska získali štvrté zlato 
v rade a piate celkovo, čím sa vyrovnali Kana-
de. Okrem toho majú na svojom konte aj dve 
strieborné a šesť bronzových medailí.

Základná skupina: Fínsko – Slovensko 1:2, 

Slovensko  – USA 3:2 pp, Veľká Británia  – Slo-
vensko 1:8, Slovensko  – Česká republika 1:2, 
štvrťfinále: Slovensko  – Taliansko 3:2, semifi-
nále: Kanada  – Slovensko 1:6, finále: Sloven-
sko – Fínsko 4:3.

Konečné poradie MS v  hokejbale: 1. Slo-
vensko, 2. Fínsko, 3. Kanada, 4. Česká repub-
lika, 5. Taliansko, 6. Švajčiarsko, 7. USA, 8. 
Grécko, 9. Kajmanské ostrovy, 10. Veľká Bri-
tánia, 11. Hong Kong, 12. Haiti

 
 Lorant Paugsch

V reprezentačnom výbere Slovenska bolo aj niekoľko hráčov spä-
tých s Kežmarkom.

Slováci sú majstrami sveta
v hokejbale, tešili sa aj Kežmarčania

Podtatranci po finálovom zápase MS v  ho-
kejbale.  Foto: M. Klein

Prvú májovú nedeľu privítali na domácom 
ihrisku hráčov Olcnavy. V  prvom polčase skó-
roval domáci Lajčák a  keď po prestávke pridal 
druhý, zdalo sa byť rozhodnuté. Približne 20 mi-
nút pred koncom sa hostia dotiahli na rozdiel 
jedného gólu, no záverečný gól Kežmarčana 
Pirhalu potvrdil, že tri body ostali doma.

Následne vycestovali Kežmarčania do vedú-
cich Harichoviec. Po dvadsiatich minútach išli 
do vedenia domáci. V 60. minúte vsietili druhý 
gól a zdalo sa byť rozhodnuté. Už o štyri minú-
ty vrátil Kežmarčanov do zápasu Tomčák, ktorý 
znížil na 1:2, no do konca zápasu sa skóre už 
nemenilo.

Ďalší domáci zápas odohrali hráči 1. MFK 
Kežmarok proti neďalekému súperovi z  Vyso-
kých Tatier. Po 24 minútach sa gólovo presadil 
Fejerčák a poslal domácich do vedenia. Už o šesť 
minút bolo vyrovnané a Tatranci nakoniec v 78. 
minúte strhli víťazstvo na svoju stranu.

V  poslednom májovom kole zavítali žl-
to-modrí na pôdu tabuľkového suseda z  Hra-
bušíc. Vyrovnanosť oboch tímov sa odzrkadlila 
aj v  bezgólovej remíze po záverečnom hvizde 
rozhodcu.

Počas prvej júnovej nedele odohrali Kežmar-
čania derby zápas proti Ľubici. Po polhodine 
otvoril skóre domáci Fejerčák, ale domáci roz-
hodli o výsledku predovšetkým v druhom pol-
čase. V priebehu 15 minút pridal Fejerčák ďalšie 
dva góly, do konca zápasu skórovali aj Džadoň 
a Kruppa, ktorý tak zavŕšil vysokú výhru 5:0.

O týždeň neskôr cestovali hráči MFK do Le-
voče, no po prvom polčase prehrávali 0:1. Kež-
mačania sa však nevzdávali. Štvrťhodinu pred 
koncom vyrovnal Pavlikovič a  keď na tabuli 
svietila 87. minúta, víťazstvo pre hostí zabezpe-
čil Fejerčák.

Posledný zápas sezóny odohrali hráči 1. MFK 
Kežmarok doma proti tímu z Nálepkova. Hostia 
sa dostali do vedenia v 28. minúte, ale už o 4 mi-
núty neskôr bolo vyrovnané zásluhou Lajčáka. 
Len chvíľu po zmene strán poslal domácich do 
vedenia Fejerčák a keď Tomčák premenil poku-
tový kop, zavŕšil tak víťazstvo 3:1.

Kežmarčania obsadili konečné 7. miesto 
v tabuľke V. ligy Podtatranskej. V 26 zápasoch 
získali 43 bodov za 13 víťazstiev a 4 remízy. Za 
kratší koniec ťahali v  deviatich zápasoch. Zau-
jímavosťou je, že na 3. miesto v tabuľke stratili 

iba tri body. Víťazom V. ligy Podtatranskej sa stal 
tím ŠK Harichovce.

 Lorant Paugsch

Futbalisti Kežmarku zakončili sezónu tromi víťazstvami

Každoročne sa v  Kežmarku koná minipara-
lympiáda pre deti z  kežmarských ústavov 
sociálnych zariadení. Aj v  tomto roku sa tak 
udialo 6. júna za účasti 30 detí. Kežmarský lu-
kostrelecký klub už po 15. krát na tomto pod-
ujatí zabezpečil medzi deťmi veľmi obľúbenú 
lukostreľbu. Je len otázkou času, že sa tu náj-
de budúci paralympionik. Ďakujem vnukom 
Sebkovi a Jankovi Šilonovcom a vnučke Ninke 
a jej rodičom Kleinovcom za nezištnú pomoc 
a  zorganizovanie lukostreleckých súťaží na 
miniparalympiáde a na Festivale študentské-
ho remesla. Vladimír Majerčák

V polovici júna uzavreli sezónu aj futbalisti 1. MFK Kežmarok. Po dvoch 
prehrách a remíze sa v závere súťaže naladili na víťaznú vlnu.

PF18005
PF19003
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Celkovo bolo na turnaj prihlásených desať 
tímov. Žiaľ,12 hodín pred začiatkom turnaja sa 
odhlásilo družstvo 1. BK Humenné, a  tak sme 
museli trošku pozmeniť program. Turnaja sa 
zúčastnili BK MŠK Kežmarok, 1. BK Michalovce, 
MŠK BK Žiar nad Hronom, B.S.C. Bratislava, BKM 
Iskra Svit, BK Slávia Trnava, UKKS Iskra Osieczna, 
MKS Piotrówka Radom a ako výpomoc z Popra-
du za družstvo z mesta Rawicz bolo na turnaji 
BAM Poprad.

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, 
kde odohrali duely každý s  každým a  po ich 
ukončení boli na programe zápasy o  koneč-
né umiestnenie. V  skupine A  sa s  domácim 
Kežmarkom predstavil Svit, Trnava, Osieczna 
a BAM Poprad. V skupina B si zahrali Bratislava, 
Žiar n/H, Radom a  Michalovce. Vzhľadom na 
neúčasť Humenného sme museli riešiť počet 
stretnutí aj priateľskými sparingmi.

Skupina A  - výsledky: Kežmarok - Svit 
44:50, Trnava - Svit 52:37, Trnava - Osieczna 
49:53, Osieczna - Kežmarok 63:58, Osieczna - 
Svit 54:53, Kežmarok - Trnava 48:69.

Skupina B - výsledky: Michalovce - Žiar 
n/H 47:61, Žiar n/H - Radom 60:64, Michalov-
ce - Bratislava 31:47, Radom - Bratislava 82:51, 
Michalovce - Radom 30:86, Žiar n/H - Bratislava 
71:33.

O 7. miesto: Kežmarok - Michalovce 39:51
O 5. miesto: Bratislava - Svit 60:45
O 3. miesto: Žiar n/H - Trnava 75:51
O 1. miesto: Osieczna - Radom 46:93
Konečné poradie: 1. Piotrówka Radom, 

2. Iskra Osieczna, 3. MŠK BK Žiar nad Hronom, 
4. Slávia Trnava, 5. B.S.C. Bratislava, 6. BKM Iskra 
Svit, 7. 1. BK Michalovce, 8. BK MŠK Kežmarok.

Individuálne ocenenia:
Najlepší hráči jednotlivých družstiev: Adam 

Šuga (Bratislava), Matúš Jasovský (Michalovce), 
Simone Kubecki (Osieczna), Solomon Iwerebor 
(Trnava), Stanislaw Kozera (Radom), Martin Ho-
lič (Žiar n/H), Daniel Blaško (Svit), Timotej Soják 
(Kežmarok), Karolína Rothová (Poprad).

All -stars turnaja: Viktória Dlugošová (Po-
prad), Oliwier Duchnowski (Radom), Matej 

Tončík (Žiar n/H), Solomon Iwerebor (Trnava), 
Jendrzej Janowicz (Osieczna)

MVP turnaja: Patryk Rosolowski (Radom)
Najlepší strelec: Jendrzej Janowic (Osieczna)
Srdciar turnaja: družstvo BAM Poprad diev-

čatá.
Ďakujeme tiež Stanislavovi Baldovskému, 

hráčovi BK Iskra Svit a slovenskému reprezen-
tantovi, ktorý prijal moju pozvánku, bol pri vy-
hodnotení turnaja a  oceňoval jednotlivcov aj 
družstvá.

Sparingové duely: Kežmarok a  Svit - Ra-
dom 19:124, Osieczna - Poprad 73:32, Kež-
marok - Poprad 60:62pp, Bratislava - Osieczna 
73:42, Svit - Poprad 65:33, Žiar n/H - Osieczna 
71:47, Trnava - Poprad 64:43.

Poďakovanie patrí za pomoc mestu Kež-
marok, MŠK Kežmarok, Hotelu Hviezdoslav, 
pekárni Gros, spoločnosti Prva.sk, ZIPSPORT 
Kežmarok, taktiež aj Slovenskej basketbalovej 
asociácii. Veľké poďakovanie patrí aj dievča-
tám z  družstva BAM Poprad za pomoc počas 
turnaja. Ďakujeme aj našim rozhodcom za 
skvelo zvládnutý turnaj, taktiež aj členom 
juniorského družstva za pomoc pri zápisoch 
a časomiere.

Turnaj podporil finančne aj Prešovský sa-
mosprávny kraj.

 Jozef Juhász

Máme za sebou už siedmy ročník medzinárodného basketbalo-
vého turnaja Memoriál Vlada Jančeka, ktorý bol v tomto roku ur-
čený pre kategóriu chlapcov narodených v roku 2004 a mladších.

Mladí basketbalisti súťažili na Memoriáli Vlada Jančeka

„Bol to môj 110. maratón a druhý v tomto 
roku. Už pred odchodom do Salzburgu som 
mal pocit, že v  prvej trojke by som mohol 
skončiť,“ začína svoje rozprávanie Anton Voj-
tičko.

V  Salzburgu štartovalo viac než 700 bež-
cov. „Bežalo sa mi veľmi dobre, nakoľko bolo 
teplo tak akurát, podmienky boli optimálne 
a organizačne bol maratón zvládnutý taktiež 

veľmi dobre. Som veľmi rád, že sa mi podarilo 
vyhrať,“ povedal Kežmarčan.

Približne 20 dní pred maratónom v Salzbu-
rgu sa Vojtičko zúčastnil maratónu v  Krakove. 
„Niekto hovorí, že po maratóne by sa malo 
odpočívať 42  dní, iní zas tvrdia, že mesiac po 
odbehnutom maratóne je veľmi dobrá forma,“ 
dodal.

Napriek 110 odbehnutým maratónom 

takmer po celom svete má Vojtičko jeden ne-
splnený sen – zabehnúť šesť najznámejších ma-
ratónov na svete. „To sú maratóny v New Yorku, 
Chicagu, Bostone, Berlíne, Londýne a  v Tokiu. 
Ak dobre viem, na Slovensku je iba šesť ľudí, 
ktorí ich absolvovali. Mne chýbajú Tokio a Bos-
ton. V tomto roku to už nestihnem. Najradšej by 
som v budúcom roku odbehol oba, ale medzi 
nimi je len 50 dní, navyše náročné je aj cesto-
vanie. Dúfam, že mi to vyjde,“ doplnil Vojtičko.

Ciele na tento rok už má dané - chcel by od-
behnúť na Slovensku ešte dva maratóny a udr-
žať si formu.

 Lorant Paugsch

Kežmarčan Vojtičko vyhral maratón v Salzburgu

Snom kežmarského bežca je absolvovať šesť najznámejších 
maratónov na svete. Chýbajú mu len dva.
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Vrcholného stolnoteniso-
vého podujatia sa zúčastnilo 
155 rozhodcov z  celého sveta 
a  bolo pre rozhodcov doslova 
revolučným. Došlo k  radikál-
nej zmene rozhodcovských 
uniforiem, kedy sa ustúpilo 
od tradičného modrého saka, 
svetlomodrej košele, červe-
nej kravaty béžových nohavíc 
a čiernych topánok. Dostali sme 
svetlomodré tričká s  golierom 
a  tzv.  folder, akúsi aktovku na 
ukladanie základných pomô-
cok rozhodcu - mierku, biele, 
žlté a  červené karty, ceruzku 
a box na loptičky.

V  predvečer majstrovstiev 
bol Umpire meeting, stretnutie 
všetkých rozhodcov, akýsi otvá-
rací ceremoniál pre rozhodcov, 
ktorý otváral hlavný rozhodca, 
Čech Petr Bohumský, s  ktorým 
sa poznám už desaťročia. Boli 
nám odprezentované najnovšie 
zmeny pravidiel, systém súťaží, 
termíny zápasov a  ceremoniál 
pred nástupom do stolnoteni-
sového kurtu. V dvojici som mal 
prvý deň slovenského partne-
ra, ďaľšie dni som rozhodoval 
so zahraničnými rozhodcami. 
Na začiatku som tvoril dvojicu 
s mojím bývalý žiakom Borisom 
Račkom, s ktorým som pred 15 
rokmi absolvoval jeho prvý me-
dzinárodný zápas v  poľskom 
Rzesove - kvalifikačný zápas 
družstiev žien Poľsko- Rakúsko. 
Teraz bol Boris u stupeň vyššie, 
ako nositeľ modrého odznaku 
s  právom rozhodovať finále 
najväčších turnajov vrátane 
olympijských, či majstrovstiev 
sveta. Druhý deň mi bol pride-
lený mladý rozhodca z  Českej 
republiky Libor Jemelka, ktoré-

ho som zasvätil do rozhodcov-
ských tajov, nakoľko ešte nebol 
držiteľom medzinárodného od-
znaku ITTF.

Naše zápasy boli, napriek 
tomu, že išlo o kvalifikačné zá-
pasy a zápasy 1. a 2. kola, atrak-
tívne, brali sme väčšinou na 
stoloch 1 až 5 určených na tele-
vízne prenosy. Najväčší dojem 
na mňa urobil Kubánec Andy 
Pereira, ktorý suverénne vy-
hral svoju kvalifikačnú skupinu 

a v I. kole sfúkol Čiľana Lamadri-
da. A to so si myslel, že Kubánci 
sa nikdy hrať nenaučia. Mýlil 
som sa, má čínskeho trénera! 
Číňania boli na týchto majstrov-
stvách sveta dominantnými 
hráčmi. Vyhrali s drvivou preva-
hou všetkých päť kategórií.

Z našich slovenských hráčov 
sa darilo dvojici v  zmiešanej 
štvorhre Ľubovi Pištejovi s Bar-

borou Balážovou, ktorí sa do-
stali medzi osmičku najlepších 
a málo chýbalo, aby hrali o me-
daile O  postup do štvorky naj-
lepších ich pripravila excelent-
ná dvojica Jošimura – Ishikava. 
Ale dostať sa medzi osmičku 
najlepších na svete v  takomto 
športe považujem za obrovský 
úspech!

V  jednotlivcoch si vynikajú-
co počínal naturalizovaný čín-
sky Slovák Wang Yang, ktorý 

sa dostal medzi šestnásť naj-
lepších. V  poslednom kole mu 
nevyšiel zápas s  Francúzom 
Gauzym. Ale napriek tomu, 
dostať sa medzi šestnástku naj-
lepších hráčov sveta z miliónov 
aktívnych hráčov, je fantastický 
úspech.

Videl som niekoľkých hrá-
čov Číny v tréningových halách 
a  pre mňa boli hráčmi z  inej 

planéty. Ohromujúca technika, 
vynikajúci pohyb a myslenie na 
úrovni špičkových počítačov. 
Najväčší dojem na mňa urobil 
majster sveta Číňan Ma -Long, 
ktorého som spoznal na maj-
strovstvách Srbska v roku 1999, 
tesne po bombardovaní. Hráči 
mali 15-16 rokov a vyhrali, čo sa 
dalo. Rozhodoval som vtedy se-
mifinále štvorhry, ktorú hrali už 
medzi sebou iba Číňania!

Majstrovstvá sveta boli pre 
mňa, na záver mojej rozhod-
covskej kariéry, obrovským 
zážitkom. Uvedomil som si, 
ako nám, Slovákom, tento stol-
notenisový svet uniká. Nielen 
nám, ale celému svetu! Ale čosi 
viem aj  o  tvrdej centralizova-
nej príprave mládeže, kde vyše 
2 000 čínskych hráčov môže 
hrať v ktoromkoľvek národnom 
družstve vo svete. Sú pripra-

vovaní na vysokej až vedeckej 
úrovni, majú podmienky, ktoré 
im môže závidieť celý svet.

Majstrovstvá sveta v  Buda-
pešti pre mňa boli nezabudnu-
teľným zážitkom a ktovie, kedy 
sa ešte na také vrcholné podu-
jatie dostanem!

 MUDr Jaroslav Novotný, 
 medzinárodný rozhodca 
 v stolnom tenise

Budapešť bola v  dňoch Veľkonočných sviatkov a nasledujúci týždeň 
(21. – 28. apríla) hostiteľom majstrovstiev sveta v  stolnom tenise jed-
notlivcov. Svojou účasťou 144 štátov s  vyše 650 hráčmi patria tieto MS 
k  najmasovejším športovým podujatiam sveta. Veď svetová stolnoteni-
sová asociácia ITTF zastrešuje 223 stolnotenisových zväzov. Podujatia sa 
ako rozhodca zúčastnil na návrh slovenského stolnotenisového zväzu po 
schválení organizátorov podujatia aj Kežmarčan Jaroslav Novotný.

Na majstrovstvách sveta v stolnom tenise
rozhodoval aj Kežmarčan

Jaroslav Novotný so svojimi rozhodcovskými kolegami.
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Bolesťou unavená tíško si zaspa-
la, zanechajúc všetkých, čo si mala 
rada. Za všetky tie tvoje trápenia 
a bolesti, nech ti dá Pán Boh večnej 
milosti.

Dňa 25. júna si pripomíname smutné prvé výro-
čie smrti Anny Oláhovej.

S  láskou a  úctou si na teba spomínajú manžel, 
deti a celá rodina.

Tí, ktorých milujeme, neodchá-
dzajú… Dňa 10. júla si pripome-
nieme 1. výročie úmrtia JUDr.  Jána 
Jacka.

S láskou a úctou na neho spomína 
manželka, syn, rodina a priatelia.

Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, za-
páliť sviečku a s láskou spomínať. Dňa 9. júla uply-

nie 15 rokov, čo nás opustila naša 
mamka, babka a  prababka Katarína 
Pacanovská.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Spomínajú syn Peter, dcéry Gabriela a Eva s rodi-
nami.

Dňa 3. júla uplynulo 20 smutných rokov, kedy 
nás po tragickej udalosti vo veku 26 
rokov navždy opustil náš milovaný 
syn a brat Ľubomír Celba.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú rodičia a brat s rodi-
nou.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo,
ťažko bez teba byť,
láska však smrťou nekončí,

v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 29. júna sme si pripomenuli 

5. výročie úmrtia našej drahej mam-
ky, babky, svokry a  sestry Veroniky 
Bělkovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

Očiam si odišla, v srdciach si ostala.
 S láskou spomína smútiaca rodina.

Keď strácaš drahú bytosť, vždy s ňou odchádza aj 
časť z teba.

Pred 15 rokmi nás spokojne 
v  spánku opustil náš drahý ocík, 
manžel, starký a  svokor  František 
Kočiš. Tvoja láska zostala s nami.

S  láskou na neho spomína a  za 
tichú spomienku ostatným ďakuje 

manželka Zita, dcéry Ingrid a  Erika, syn Igor s  rodi-
nami.

Dňa 16. júla uplynulo 15 rokov, smutných a ťaž-
kých, odkedy si nás náhle opustila 
v  rozkvete mladosti 17. rokov, naša 
Romanka Gunarová. Chýbaš nám.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
modlitbu a  tichú spomienku. Koho 

v srdci máte, nikdy neumiera, ale bolesť ostáva…
Spomínajú mama, sestra, brat, neter a  ostatná 

rodina.

Osud ti nedoprial už dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

So smútkom v  srdci si 20. júla 
pripomenieme 1. výročie tragickej 
smrti nášho milovaného manžela 
a otca Zdenka Vojtičku.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku a modlitbu.

S  láskou a  úctou spomínajú manželka, synovia 
a ostatná rodina.

S  hlbokým zármutkom v  srdci oznamujeme 
všetkým príbuzným, priateľom a  známym, že nás 

náhle a  nečakane opustil vo veku 
nedožitých 67 rokov náš milovaný 
brat, švagor a  ujo Peter Povázsay. 
Venujte mu tichú spomienku.

 Smútiaca rodina

Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, s  lás-
kou a  úctou na Teba spomínať a  pokojný spánok ti 
priať.

Dňa 29. júla uplynie 5. výročie 
od úmrtia nášho drahého manžela, 
otca a dedka Jozefa Heldáka.

S  láskou a  žiaľom v  srdci spomí-
na manželka Daniela,  synovia Jozef 

a Rastislav s rodinami a sestra Hanka.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život 
a všetkých nás.

Odišla si navždy, túžila si žiť, ale osud to tak zaria-
dil, že musela si nás tak nečakane a navždy opustiť.

Hoci si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srd-
ciach zostaneš stále s nami.

Dňa 4. júla uplynul rok, čo nás navždy opustila 
vo veku 81 rokov naša mamka, babka a prababka 

Viera Klusová.
S  láskou spomínajú dcéry Vierka 

a Janka s rodinami.
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte 

jej prosím s nami tichú spomienku.
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Spomienky

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

 RO18012

•  Zberateľ odkúpi vojenské odznaky, vy-
znamenania, bodáky, uniformy, pracky, 
staré vojenské fotografie, prípadne poradí  
o zbierkou. 0902 691 034 RO19007

•  Predám dom v centre mesta,
 tel.č.: 0949 388 188. RO19010

Špeciálna základná škola znovu us-
pela v  ďalšom projekte. Vďaka podpo-
re Nadácie Volkswagen Slovakia sme 
„Otvorili dvere a dali šancu“ a mohli sme 
zriadiť pre našich žiakov s  autizmom, 
downovým syndrómom, so závažným 
telesným, mentálnym a zmyslovým po-
stihnutím, multisenzorickú miestnosť 
SNOEZELEN, ktorú plánujeme využívať :
• ako formu terapie - Snoezelen sa 

bude uskutočňovať v  kombinácii 
s  inými terapeutickými metódami, 
ako je napr. muzikoterapia, ergotera-
pia, arteterapia, dramaterapia, tera-
pia hrou, a iné,

• ako formu edukácie - podpora ko-
gnitívnych procesov, všeobecná ak-
tivácia na podporu procesov učenia, 
rozšírenie poznávania a  skúseností 
o okolitom svete, podpora vnímania 
a  intenzívne prijímanie podnetov, 
zlepšenie koncentrácie, podpora se-
barealizácie, socializácia a  integrácia 
do sociálnych štruktúr, uvoľnenie,

• ako voľnočasovú aktivitu - relaxácia, 
aromaterapia a masáže.
Ešte raz v mene celého kolektívu za-

mestnancov a  žiakov našej školy ďaku-
jeme a  prajeme Nadácii Volkswagen 
Slovakia veľa úspechov v  ďalšej huma-
nitnej činnosti.

 Kolektív ŠZŠ Kežmarok

Chceme sa vrúcne poďakovať MUDr. 
Petrovi Markovi MPM za to, že si našiel 
čas na mamku aj mimo ordinačných ho-
dín a že jej poskytol potrebnú zdravotnú 
starostlivosť. Veľmi jej to pomohlo.

Veľké poďakovanie patrí aj jeho ses-
tričke Adrianke za ľudský prístup pri pre-
ventívnej prehliadke. S ich službami sme 
veľmi spokojní.

Ďakujem za ich ľudskosť a profesionali-
tu. 

 Alena Mikulášiková
 a rodina Vojtaneková

Vďaka za zážitky
našich detí

Poďakovanie
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Kežmarská informačná agentúra
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ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 9

VÝSTAVY
14. 7.
nedeľa
Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

VÝSTAVA VENOVANÁ 
EURÓPSKEMU 
ĽUDOVÉMU REMESLU
Otvorená v pracovné dni
od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h

JÚL
6. 7.
10.00 h

Javisko pri radnici

KEŽMARSKÉ KULTÚRNE LETO
Vystúpenie lotyšského folklórneho súboru Drellisi a detského folklórneho súboru Maguráčik z Kežmarku.

12. 7.
17.00 h

Drevený artikulárny kostol

SYMFONICKÉ VARIÁCIE S LÚČNICOU
Účinkujú: spevácky zbor Lúčnica, Mariana Gelenekyová – soprán, Slovenskí symfonici, Adrian Kokoš – dirigent.

10. - 13. 7.
17.00 h

Kežmarský hrad

KRVAVÉ DEJINY XVII.

12. - 14. 7. Centrum mesta

EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO – EĽRO

13. - 14. 7. Kežmarský hrad

ROZPRÁVKA – KRÁĽ JE NAHÝ
Divadelné predstavenie na Kežmarskom hrade.

22. - 27. 7.
20.30 h

Hradné nádvorie

LETNÝ DIVADELNÝ FESTIVAL NA HRADE 2019
Tradičné divadelné predstavenia na Kežmarskom hrade.

25. 7.
17.00 h

Hotel Hviezdoslav ****

RUŽOVÉ VÍNA A GRILOVANÉ RYBY

29. 7. - 1. 8.
21.00 h

Na hlavnom námestí

BAŽANT KINEMATOGRAF


