
Kežmarok oslavuje 750. výročie udelenia mestských práv. viac na str. 14 - 17

SEPTEMBER

2019
4. ročník

9

Pripomenuli
sme si SNP

str. 10

Futbalisti chcú
postúpiť

str. 23

Most budú
rekonštruovať

str. 7

Vydáva Mestské kultúrne stredisko
v Kežmarku



2 9/2019

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

inzercia

www.kia.sk

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

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

ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná spotreba paliva: 5,1 – 7,1 l/100 km, emisie CO2: 134 – 162 g/km /WLTP. *Záruka 7 rokov/150.000 km. Obrázok je ilustračný.
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Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.

Ikonický športový dizajn zadnej časti s výrazným tvarom LED svetiel, pútavý 
zadný difúzor a duálny výfuk jednoznačne tvoria podmaňujúci charakter 
nového modelu Kia XCeed, ktorý sa okamžite stane témou rozhovoru
pre vašich priateľov.

kia@motor-car-poprad.sk
www.motor-car-poprad.sk

Motor-Car Poprad, spol. s r. o.
Partiz`nska 3800, Poprad
tel. (. 052/789 56 01

PF18001

PF18002



3KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

spravodajstvo

Nový školský rok

September je sy‑
nonymom končia‑
ceho sa leta, ale pre 
učiteľov, žiakov a  ich 
rodičov je aj symbo‑
lom začiatku nového 
školského roka.

Milí žiaci, verím, že 
ste si v peknom letnom počasí dostatočne 
oddýchli, načerpali síl do novej práce a te‑
raz ste opäť v škole vyzbrojení radami svo‑
jich rodičov, plní dobrých predsavzatí a ná‑
deje, že začínajúci školský rok bude pre vás 
úspešný. Osobitne prajem veľa úspechov 
tým, ktorí prešli bránami našich škôl po 
prvýkrát. Som presvedčená, že vďaka lás‑
kavému prístupu skúsených pedagógov 
sa všetci veľmi skoro adaptujú a  budú 
sa cítiť v  škole spokojne a  bezpečne. Na 
druhej strane sú tí, pre ktorých bude tento 
školský rok posledným na základnej škole, 
naši deviataci. Prajem im, aby ho využili čo 
najlepšie, aby boli úspešní v  celoštátnom 
testovaní a dobre pripravení sa dostali na 
svoje vytúžené stredné školy.

Kým naši žiaci si mohli užívať prázd‑
ninové dni až do konca augusta, vedenia 
škôl, pedagogickí aj nepedagogickí za‑
mestnanci už usilovne pracovali na prí‑
prave učebných plánov, pomôcok, učební, 
športovísk,  školských kuchýň a  jedální. 
V  mnohých školách a  školských zariade‑
niach boli urobené rôzne opravy a  údrž‑
bárske práce, ktorými sa opäť zlepšili 
materiálno ‑technické podmienky, zútulnili 
sa vyučovacie priestory a zvýšila sa hygie‑
nická aj estetická úroveň škôl. Za všetky 
vykonané práce im patrí náš obdiv a veľká 
vďaka.

Vážení učitelia, príjemné prostredie 
a  dobré materiálne vybavenie škôl vám 
iste môže uľahčiť prácu, ale kvalita a dob‑
ré meno školy je predovšetkým odrazom 
vašej zanietenej a  s  láskou vykonávanej 
práce. Vaše schopnosti a  ochota denno‑
denne odovzdávať svoje odborné profesij‑
né vedomosti, myšlienky a tvorivé nápady 
svojim žiakom, oddanosť tvorivej školskej 
aj mimoškolskej práci so svojimi žiakmi je 
základným pilierom úspechu školy a vy si 
právom zaslúžite úctu od svojich žiakov, 
ich rodičov, širokej verejnosti, ale i  nás, 
vášho zriaďovateľa. Mesto Kežmarok je 
a bude aj naďalej vašou oporou, bude vám 
pomáhať v namáhavej a zodpovednej prá‑
ci. Verím, že aktuálny školský rok sa bude 
niesť v  znamení pozitívnych zmien, ktoré 
dokážu naplniť čo najviac z našich spoloč‑
ných očakávaní.

Dovoľte mi na záver zaželať vám všet‑
kým v novom školskom roku pevné zdra‑
vie, radosť, osobnú spokojnosť a  naplne‑
nie všetkých ambícií na ceste za vzdelaním.

 Mgr. Iveta Kušmíreková,
 poverená vedením oddelenia školstva, 

 mládeže a športu MsÚ v Kežmarku

PF18002

„V tejto fabrike, kde sme teraz, pôsobíme už 
jedenásty rok a sťahujeme sa hlavne z kapacit‑
ných dôvodov. Dopyt po našich produktoch je 
vysoký, a  kvôli obmedzeným priestorom sme 
si nemohli dovoliť vyrábať dostatočné zásoby, 
museli sme si prenajímať iné sklady,“ začína 
svoje rozprávanie Ján Semaňák, generálny ria‑
diteľ spoločnosti Karloff.

Zo začiatku hľadali predstavitelia kežmar‑
skej spoločnosti pozemok niekde v  okolí, kde 
by mohli postaviť moderný závod, no a do toho 
prišla ponuka odkúpiť celý areál starej Pradiar‑
ne, kde sa nachádza teraz.

„A keďže sme srdciari a ctíme si to, čo nám 
zachovali naši predkovia, veľmi sme neváhali. 
Pôvodne to bola fabrika na spracovávanie ľanu. 
Dal ju postaviť Karol Wein, ktorý sa zaslúžil 
o  rozvoj ľanového priemyslu v  Kežmarku. Po‑
stavil niekdajší Tatraľan a dával ľuďom pod Tat‑
rami naozaj veľa práce. Neskôr to tu znárodnili. 
Budova však nechátrala, sídlili tu iné fabriky, 
avšak na to, aby nám budova slúžila tak, ako 
má, si vyžaduje naozaj obrovskú rekonštrukciu, 
do ktorej sme sa pustili,“ pokračuje Semaňák. 
Rekonštrukcia sa začala na prelome rokov 2017 
a 2018 a trvá už takmer dva roky. Cieľom spo‑
ločnosti je, aby boli všetky práce ukončené do 
roku 2022 a areál bude otvorený pre verejnosť.

Zachovať by sa mala čo najväčšia časť pô‑
vodnej architektúry, predovšetkým hlavná bu‑

dova, komín. Ten, ak sa to podarí, by mohol byť 
sprístupnený verejnosti ako vyhliadka.

„V ’novej’ Pradiarni bude možné vidieť a vy‑
chutnať si exkurziu výroby Tatratea v  nových 
moderných priestoroch. Plánujeme vybudo‑
vať parčík, kaviarničku, podnikovú predajňu, 
expozíciu odkazujúcu na odkaz Karola Weina 
a tkáčsky priemysel v Kežmarku. Ak sa nám po‑
darí, tak k dispozícii bude aj malé pódium, kde 
budeme občasne robiť koncerty v komornejšej 
atmosfére. Veríme, že týmto krokom prilákame 
do Tatier a  podtatranského regiónu ešte viac 
turistov,“ predstavuje plány areálu Semaňák.

Spoločnosť však už v  súčasnosti láka náv‑
števníkov, keďže je možné nahliadnuť do zá‑
kulisia výroby Tatranského čaju. „Na vopred do‑
hodnutý termín je možné prísť v skupine 5 – 45 
ľudí. Exkurzia sa skladá z  prezentácie histórie, 
návštevy výroby a  následnej degustácie všet‑
kých druhov Tatratea,“ hovorí Semaňák.

Zmena sa však dotkne nielen návštevníkov, 
ale aj samotnej spoločnosti. „Dotkne sa hlavne 
priestorov, budeme mať kapacitu vyrábať do 
väčšej zásoby,  sťahujeme sa do jestvujúcich 
väčších priestorov, s rozlohou približne 15 000 
metrov štvorcových. Je to oproti terajšku nao‑
zaj veľký rozdiel. A  takisto sme investovali do 
technológií, ktoré nám umožnia vyrábať efek‑
tívnejšie,“ uzavrel.

 Lorant Paugsch

V Pradiarni vyrastie areál
s odkazom na Karola Weina

Spoločnosť Karloff plánuje v Pradiarni investovať približne 
3 až 5 miliónov eur.  V pláne je rozšírenie výroby a vybudo‑
vanie nového areálu.

Takto by mala vyzerať „nová“ Pradiareň. Vizualizácia: BEEF architekti.



4

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

9/2019 xxxxxxxxxspravodajstvo

	Od 1. augusta vstúpil do platnosti nový cestovný 
poriadok, ktorého súčasťou je aj zmena tarify. Nový pre‑
pravný poriadok je k dispozícii na vyžiadanie v každom vo‑
zidle u vodiča autobusu. V elektronickej forme ho nájdete 
na internetovej stránke www.sadpp.sk. Nové prepravné 
podmienky sú výsledkom postupných krokov Prešovského 
samosprávneho kraja v integrácii dopravy.
 
 Zdroj: Slovenská autobusová doprava

	Štatistický úrad zverejnil údaje najžiadanejších 
destinácií návštevníkov z  Prešovského kraja za minulý 
rok. Na dovolenkové pobyty do cudziny (pasívny cestov‑
ný ruch) vycestovalo 14 579 občanov s  priemernou do‑
bou pobytu 6,1 dňa. Podľa počtu vycestovaných občanov 
bola minulý rok najžiadanejšou destináciou Chorvátsko, 
ktoré navštívilo spolu 6 451 dovolenkárov s dĺžkou poby‑
tu 8,3 dňa. V  poradí druhou najžiadanejšou destináciou 
bolo Taliansko, kam vycestovalo 2 391 Slovákov s  dĺžkou 
trvania pobytu 6,5 dňa. Ďalšou v poradí bolo Poľsko, kam 
vycestovalo 1 975 návštevníkov, a štvrtou bolo Maďarsko 
s 1 515 vycestovanými Slovákmi.
 
 Zdroj: tlačová správa Štatistického úradu SR

	Kežmarok running tour 2019 je 3. ročník originál‑
nej bežeckej série, ktorá spája tri samostatné behy. Prete‑
kári majú za sebou už dva z nich – marcový Beh k Huber‑
tovi a  júnový Night cross. Posledná časť bežeckej série 
s  názvom Nočný Kežmarok sa uskutoční 20. septembra 
a jeho súčasťou budú preteky nordic walking a pátračská 
hra pre deti. Špeciálnou odmenou je unikátna séria medai‑
lí, ktorú si účastníci behov vyskladajú. Bližšie informácie na 
stránke www.sportprevsetkych.sk.
 -vmi-

	Na internete je k dispozícii webová stránka www.
slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné bezplatne dať ve‑
dieť o  vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných 
domácnostiach (kategória prebytky občanov miest a obcí 
Slovenska). Touto formou môžete svoju úrodu ponúknuť 
na predaj. Táto možnosť je pre občanov bezplatná celoroč‑
ne.
 Zdroj: slovenskyvyrobca.sk

	Do konca októbra môžete zahlasovať v  súťaži 
o naj mesto/obec Slovenska 2019 a naj primátora/starostu 
Slovenska 2019. Do súťaže sa môžete zapojiť po registrácii 
prostredníctvom internetovej stránky www.slovakregion.
sk. Zvíťazí mesto/obec, primátor/starosta, ktoré/ktorý zís‑
ka najviac hlasov.
 -vmi-

	Zamestnanci Štátnych lesov TANAP ‑u  sčítavali 
6. augusta turistov. Vysokohorským prostredím Tatran‑
ského národného parku prešlo v  daný deň 18 624 turis‑
tov. Spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si už tradične 
prvenstvo udržali Rysy. Popradské pleso, ktoré kraľovalo 

V skratke

 pokračovanie na str. 6
Materská škola na Cintorínskej ulici má novú riaditeľku. Po Želmíre Hanisko-
vej sa vedenia škôlky ujme dlhoročná učiteľka Slávka Jezerčáková. Od 1. au-
gusta ju vymenoval primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.  -lpa-

Nová bytovka na Weilburskej ulici je pomaly dokončená. Okrem toho 
pribudli pri nej aj nové, opravené chodníky.  -lpa-

Mesto Kežmarok zrekonštruovalo parkovisko na ulici M. Lányiho. Plo-
cha, vydláždená zámkovou dlažbou ponúkne 21 vyznačených parko-
vacích miest.  -lpa-
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V  polovici augusta mesto Kežmarok 
uzatvorilo nocľaháreň pre občanov bez 
prístrešia predbežne na týždeň. Dôvodom 
bolo každoročné vykonávanie údržby 
a maľovanie objektu.

„Sme milo prekvapení, keďže s prácami 
pomáhajú aj samotní klienti. Sú si vedomí 
toho, že keď priložia ruku k  dielu, práce 
budú ukončené skôr a  budú tak môcť tu 
opäť prespávať,“ povedala vedúca odde‑
lenia sociálnych vecí na Mestskom úrade 
v Kežmarku Jana Trautmanová.

Ako dodala, prevádzkovanie nocľa‑
hárne nie je jednoduché. „Klienti sú rôzni. 
V  nocľahárni je zakázané požívať alko‑
holické nápoje, ale nemôžeme zabrániť 
tomu, aby klienti neprišli pod vplyvom 
alkoholu. Keďže sa tu stretne viacero ľudí 
s rozdielnymi povahami, incidenty riešime 
na dennom poriadku v spolupráci s mest‑
skou políciou,“ uviedla Trautmanová.

Kapacita zariadenia krízovej interven‑
cie, teda nocľahárne, je 16 lôžok. Cez leto 
je menej obsadená, v  súčasnosti do nej 
chodí prespávať šesť klientov.

„Ak tu nebudeme môcť ostať, nájdeme 
si niečo iné. Nemuseli nás dlho prehovárať, 
aby sme pomohli aj my. Chceme pomôcť. 
Vychádzame spolu dobre, veď sme na jed‑
nej lodi. Sme radi, že budeme mať čisto,“ 
povedala jedna z klientok, ktorá pomáhala 
s upratovaním objektu.

S maľovaním pomáhal ďalší z tých, ktorí 
využívajú služby nocľahárne. „Tiež si mys‑
lím, že už sa tu oplatilo vymaľovať. Steny 
budú biele, možno sivé, uvidíme. Ak by 
som tu dnes nemohol prespať, budem si 
musieť niečo nájsť, nemám kam ísť. Som 
tu už približne päť mesiacov. Ak mám pe‑
niaze, niečo si kúpim, ale mávam aj teplú 
stravu. Vychádzame tu dobre, hádame sa 
iba občas. Je nás menej, to je lepšie,“ dodal 
Eduard Oračko.

Mesto Kežmarok otvorilo nocľaháreň 
1. júna 2014 a poskytuje prenocovania pre 
občanov bez prístrešia.

Podľa všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Kežmarok platia klienti s  trvalým 
pobytom v  Kežmarku a  bez príjmu, res‑
pektíve sú poberateľmi dávky v  hmotnej 

núdzi, za jedno prenocovanie 80 centov. 
Klienti, ktorí majú príjem, napríklad dô‑
chodok, platia 1 euro za noc a tí, ktorí ne‑
majú trvalý pobyt v Kežmarku, platia 1,50 
eur.

Prevádzková doba je od 19.00 do 7.00 
hod. Strava v zariadení nie je poskytovaná, 
ale klienti si môžu večer, keď prídu, zaliať 
polievku, kávu, čaj, alebo si ohriať donese‑
nú stravu.

Nocľaháreň je zaradená pod oddelenie 
sociálnych vecí Mestského úradu v  Kež‑
marku. Pracujú v  nej traja správcovia – 
dvaja na plný úväzok, jeden na skrátený 
úväzok, a upratovačka, ktorá nielen upra‑
tuje, ale pre klientov aj perie a žehlí.

 Lorant Paugsch

Klienti pomáhali s údržbou nocľahárne

Zariadenie krízovej intervencie každoročne vymaľujú a uro‑
bia ďalšiu potrebnú údržbu. Tí, ktorí v nej prespávajú, nema‑
jú kam inam ísť.

Nocľaháreň prešla po roku opäť komplet-
nou údržbou.

Mesto Kežmarok v  rámci Operačného 
programu ľudské zdroje, kód výzvy OP 
ĽZ DOP 2018/4. 2. 1/01, požiadalo o poskyt‑
nutie nenávratného finančného príspevku 
na podporu opatrovateľskej služby v  Kež‑
marku.

Na základe zmluvy č.  I312041S76601 
o poskytnutí nenávratného finančného prí‑
spevku uzatvorenej medzi MPSVR v  zastú‑
pení Implementačnou agentúrou MPSVR 
ako poskytovateľom a  mestom Kežmarok 
ako prijímateľom, ktorá nadobudla účinnosť 
6. augusta tohto roku, sa mesto Kežmarok 
zapojilo do dopytovo ‑orientovaného typu 
projektu Podpora opatrovateľskej služby 
v Kežmarku.

„Konkrétnym cieľom projektu je pre‑
chod z  inštitucionálnej na komunitnú sta‑
rostlivosť, zlepšenie prístupu k  cenovo prí‑
stupným, trvalo udržateľným a  kvalitným 
službám, vrátane zdravotnej starostlivosti 
a  sociálnych služieb všeobecného záujmu, 
sociálna pomoc, služby na úrovni komunít,“ 
povedala Jana Trautmanová, vedúca odde‑
lenia sociálnych vecí na Mestskom úrade 
v Kežmarku.

Do projektu je zapojených 23 opatrova‑
teliek na plný pracovný úväzok, ktoré po‑

máhajú 46 občanom odkázaným na pomoc 
pri samoobslužných úkonoch, starostlivosti 
o  domácnosť, sprevádzajú ich pri základ‑
ných sociálnych aktivitách a podobne.

„Účelom zmluvy o poskytnutí NFP je spo‑
lufinancovanie schváleného projektu. Cel‑
kové oprávnené výdavky na realizáciu ak‑
tivít projektu predstavujú sumu 340 860 €. 
Začiatok realizácie projektu je od august 
tohto roka, trvať bude 26 mesiacov, teda do 
septembra 2021,“ dodala Trautmanová.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu a Európske‑
ho fondu regionálneho rozvoja v rámci Ope‑
račného programu ľudské zdroje.

Viac informácií nájdete aj na stránkach 
www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.em‑
ployment.gov.sk.

 jt, Lorant Paugsch

Mesto získalo ďalšie zdroje, tentoraz pre opatrovateľky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo mestu 
Kežmarok projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v Kež‑
marku, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie, a to 
prostredníctvom Operačného programu ľudské zdroje.
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rebríčku návštevnosti minulý rok, si svoj primát neudrža‑
lo, najviac návštevníkov tentoraz mierilo na Hrebienok. 
Podobne ako po minulé roky najpočetnejšiu skupinu náv‑
števníkov tvorili Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali však ani 
Nemci, Angličania, Francúzi, Maďari, Nóri, Holanďania, 
Izraelčania, Litovčania či Lotyši, medzi výletníkmi sa ob‑
javili napríklad i návštevníci z Egypta, ktorí sa vybrali ob‑
javovať krásy Mlynickej doliny. Návštevníkov počítali aj 
v Pieninskom národnom parku. Po značkovanom chodníku 
v Prielome Dunajca v smere z Červeného Kláštora do Les‑
nice prešlo v daný deň 199 turistov a 1 089 cyklistov. Plte, 
rafty a kajaky prepravili ďalších 5 126 osôb.
 Zdroj: tlačová správa Štátnych lesov TANAP -u

	Popradčanom, ako i návštevníkom mesta je k dis‑
pozícií očakávaný systém zdieľaných bicyklov  – bikesha‑
ring. 65 smart bicyklov s GPS bezpečnostným systémom si 
bude možné vypožičať a vrátiť prostredníctvom mobilnej 
aplikácie. Na území Popradu je vybudovaných 12 infor‑
mačných staníc so stojanmi, ktoré sú zároveň aj odporúča‑
ným miestom na uloženie a vyzdvihnutie bicyklov. Systém 
používania je jednoduchý, stačí si stiahnuť aplikáciu a po 
registrácii si nájsť voľný bicykel kdekoľvek na území mes‑
ta. Odomyká sa načítaním QR kódu. S bicyklom je možné 
presunúť sa, kam je to potrebné a následne ho stačí nechať 
na voľne prístupnom mieste tak, aby nezavadzal, kde ho 
vďaka aplikácii nájde ďalší človek.
 Zdroj: Poprad – oficiálna stránka mesta

	V Košiciach sa vo štvrtok 26. septembra uskutoční 
3. ročník Profesia Days Košice. Ide o podujatie pre tých, kto‑
rí si hľadajú prácu, alebo sa chcú vo svojej kariére posunúť 
ďalej. Nebudú tam chýbať firmy z oblasti IT, administratívy, 
obchodu a  služieb, financií, priemyslu a  iné. Okrem pra‑
covných miest budú ponúkané odborné konzultácie a ka‑
riérne poradenstvo, ale aj modelové pohovory. Bezplatná 
registrácia na www.profesiadays.sk.
 Zdroj: www.profesiadays.sk

	V dňoch od 16. do 18. septembra (pondelok, uto‑
rok, streda) sa v  Kežmarku uskutočnia jesenné predajné 
trhy. Návštevníci sa môžu tešiť na široký sortiment ponú‑
kaného tovaru a občerstvenia.
 -vmi-

	Kežmarská Podtatranská hydina plánuje hromad‑
né prepúšťanie. „Ústredie práce, sociálnych vecí a  rodiny 
eviduje hromadné prepúšťanie nahlásené na úrade práce 
v Kežmarku u zamestnávateľa z oblasti spracovania hydi‑
nového mäsa dňa 19. júna 2019. Je ohrozených 394 pra‑
covných miest. Hromadné prepúšťanie by malo byť ukon‑
čené k 1. októbru 2019,“ uviedla pre Podtatranské noviny 
riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová. Dôvody zatiaľ zná‑
me nie sú. V okrese Kežmarok bola v júni nezamestnanosť 
vo výške 15,03 percenta, pričom bez práce je približne 5‑ti‑
síc ľudí.
 Zdroj: Podtatranské noviny

V skratke

Velikán slovenskej hudby a humoru Jaro Filip by tento rok oslavoval 
životné jubileum 70 rokov. Pri tejto príležitosti vystúpila na nádvorí 
Kežmarského kapela Richard Balog Band, ktorá zahrala Filipove naj-
väčšie hity.    -vmi-

Zmenou prešlo detské ihrisko na Weilburskej ulici. Nevyhovujúce ka-
mienky nahradila gumená dopadová plocha.  -lpa-

Klietku hanby nájdete opäť na Hlavnom námestí. Po vybudova-
ní fontány pri radnici našla svoje miesto neďaleko vchodu do kina 
Iskra. Umiestnená je na novom podstavci.  -lpa-

dokončenie zo str. 4

spravodajstvo



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 7

spravodajstvo

Počiatočným krokom k štúdiu na VŠEMvs 
v  Kežmarku bolo podpísanie memoran‑
da primátorom mesta Jánom Ferenčákom 
a rektorky vysokej školy Viery Cibákovej ešte 
v roku 2017. Následne vzniklo v priestoroch 
Barónky miesto prvého kontaktu pre celý 
podtatranský región, ktoré poskytuje štu‑
dentom administratívnu pomoc, podporu, 
konzultácie k  študijným programom a  se‑
minárnym i záverečným prácam.

Prvý ročník bratislavskej vysokej ško‑
ly v  Kežmarku navštevovalo 30 študentov 
z  Kežmarku i  celého regiónu Spiš. „Uply‑
nulý akademický rok na VŠEMvs môžeme 
považovať za úspešný. S  podporou mesta 
a  ostatných miest regiónu Spiš a  aliancie 
podnikateľov sa nám podarilo rozšíriť svo‑
je pôsobenie aj v Kežmarku. Miesto prvého 
kontaktu tu pôsobí už jeden rok a je mimo‑

riadne úspešné,“ povedala jeho manažérka 
Zuzana Mašláková. Tá sa zároveň postara‑
la o  rekonštrukciu a  vybavenie priestorov 
a  kvalitnú metodickú pomoc pre prvých 
študentov.

Výučba v  tejto škole je organizovaná 
kombináciou prezenčnej a  dištančnej for‑
my štúdia. Študenti sa primárne vzdelávajú 
v študijnom programe malé a stredné pod‑
nikanie. Štúdium v Kežmarku má podľa slov 
Mašlákovej zmierniť migráciu mladých ľudí 
z regiónu a hlavne podporiť rozvoj malého 
a  stredného podnikania na Spiši. V  rámci 
štúdia môžu vysokoškoláci navštevovať aj 
start ‑up centrum Grow ‑up, ktoré má pod‑
poriť vznik a fungovanie malých i rodinných 
podnikov už počas štúdia. Škola ponúka aj 
štúdium na partnerských univerzitách v za‑
hraničí v rámci programu Erasmus+.

V  novom akademickom roku, ktorý sa 
začne prvý októbrový víkend, eviduje vy‑
soká škola viac ako 20 prihlásených študen‑
tov. Tento stav však nie je konečný a podľa 
slov manažérky očakávajú podobný počet 
študentov prvého ročníka ako v  minulom 
roku. Záujem o  štúdium prejavili nielen 
čerství absolventi stredných škôl, ale i ľudia 
nad 40 rokov. Na VŠEMvs s miestom prvého 
kontaktu v Kežmarku sa môžu záujemcovia 
o  štúdium prihlásiť do 15. septembra, po 
uplynutí tohto termínu na telefónnom čísle 
0915 821 137.

 Veronika Michalčíková

Nový akademický rok sa začne v októbri

Študenti bratislavskej Vysokej školy ekonómie a  manažmentu 
verejnej správy (VŠEMvs) s miestom prvého kontaktu v budove 
kežmarskej Barónky majú za sebou prvý akademický rok. Ďalší sa 
im začne už čoskoro, prvý októbrový víkend. 

Most cez rieku Poprad me‑
dzi Billou a Lidlom patrí medzi 
najfrekventovanejšie mosty 
v  Kežmarku. Podľa Lucie Ka‑
relovej, hovorkyne Slovenskej 
správy ciest (SSC), ktorá má 
most v  majetku i  správe, je 
stavebno‑technický stav mos‑
ta momentálne hodnotený 
piatym stupňom zo siedmich, 
pričom jeho charakteristika je 
„zlý stav“.

Ako uviedla, mostný objekt 
je preťažovaný hromadením 
vozidiel pred okružnou kri‑
žovatkou a  priechodom pre 
chodcov.

„Z  tohto dôvodu SSC pri‑
stúpila na  diagnostikovanie 
jeho konštrukčných častí. Na 
základe výsledkov diagnostiky 
bude presne špecifikované, čo 
musí obsahovať projekt jeho 

rekonštrukcie, aké budú obme‑
dzenia pre vodičov a aké budú 
náklady,“ dodala Karelová.

Dostavba
cyklochodníka
sa oneskorí
Plánovaná rekonštrukcia 

mostu narušila aj výstavbu 
nového cyklochodníka. „Po‑
trebujeme dokončiť úsek pod 
mostom a v  jeho okolí. Pripra‑
vujeme zmenu projektu. Rieše‑
ním bude pravdepodobne va‑
riantné riešenie, teda že daný 
úsek bude rozoberateľný,“ 
vysvetlila riešenie problému 
Eva Kelbelová, vedúca odde‑
lenia územného plánu, život‑
ného prostredia a stavebného 
poriadku na Mestskom úrade 
v Kežmarku.

 Lorant Paugsch

O  obchvate mesta Kežmarok 
a  zároveň aj susedných obcí Veľ‑
kej Lomnice a  Huncoviec sa ho‑
vorí takmer 20 rokov. Už najbliž‑
šie mesiace môžu napovedať, ako 
bude situácia s  preložkou cesty 
I/66 pokračovať.

Práve štúdia realizovateľnosti 
ukáže, v akom profile by mal byť 
obchvat postavený. Buď by išlo 
o  štvorpruhovú komunikáciu, 
ale možnosťou je aj výstavba len 
polovičného profilu. Navrhovaná 
najvyššia rýchlosť je 80 kilomet‑
rov za hodinu.

Ako povedala Lucia Karelo‑
vá, hovorkyňa Slovenskej správy 
ciest, dôležitý dokument je ho‑
tový. „Koncept štúdie realizova‑
teľnosti bol dodaný. Momentálne 
prebieha zapracovanie pripomie‑
nok do finálnej verzie štúdie rea‑

lizovateľnosti, ktorá bude dodaná 
na jeseň tohto roku. Po posúdení 
štúdie realizovateľnosti Útvarom 
hodnoty za peniaze bude štúdia 
zverejnená,“ uviedla.

Dokument bude prihliadať aj 
na aktuálny vývoj v meste, keďže 
podľa posledného sčítania do‑
pravy v roku 2015 prešlo po naj‑
frekventovanejšom úseku v  cen‑
tre Kežmarku denne priemerne 
17‑tisíc áut. Novšie údaje z  roku 
2018 budú súčasťou práve pripra‑
vovanej štúdie realizovateľnosti.

Samotná výstavba II. etapy 
preložky cesty Poprad – Kežma‑
rok, ktorá by mala mať 11 kilo‑
metrov, je naplánovaná na 31 
mesiacov. Predpokladaná hod‑
nota celej výstavby je takmer 
172‑miliónov eur bez DPH.

 Lorant Paugsch

Most cez rieku Poprad 
budú rekonštruovať

Štúdia realizovateľnosti 
obchvatu je pripravená

Termín rekonštrukcie ešte nie je známy, avšak až po nej bude 
dostavaný cyklochodník, ktorý má viesť práve popod most.

Dokument odpovie najmä na otázku, či bude mať ob-
chvat opodstatnenosť, a ak áno, v akom profile bude po-
stavený. Dopravnej situácii v meste by však pomohol.
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Mesto Kežmarok eviduje 
v  súčasnosti 1 272 psov, ktoré 
sú umiestnené či už v  rodin‑
ných domoch, alebo v  bytoch. 
Najviac z nich, 573, sa nachádza 
v  bytoch, 530 v  rodinných do‑
moch mimo mestskej pamiatko‑
vej rezervácie a  102 v  domoch 
v  mestskej pamiatkovej rezer‑
vácii.

Podľa VZN mesta 7/2014 sú 
majitelia psov povinní za ne pla‑
tiť daň vo výške 11 až 25 € podľa 
toho, v  akej časti mesta sa pes 
nachádza, prípadne na aký účel 
sa objekt využíva.

„Mestu Kežmarok bola zapla‑
tená daň za psa za rok 2016 vo 
výške 12 247,46 €, za rok 2017 vo 
výške 12 051,46 €, za rok 2018 vo 
výške 11 589,65 € a k 31. 7. 2019 
vo výške 10 316,40 €. Od úhra‑

dy dane za psa evidujeme 
315 oslobodených osôb,“ pove‑
dala Drahomíra Polovková, ve‑
dúca ekonomického oddelenia 
Mestského úradu v Kežmarku.

Na zatúlaného psa
zavolajte mestskú
políciu
Podľa Oľgy Vilčekovej z  kež‑

marskej mestskej polície odchy‑
tia policajti ročne približne 65 až 
75 zatúlaných psov. Okrem toho 
približne ďalších 10 im donesú 
občania.

„Ak niekto uvidí zatúlaného 
psa, evidentne bez majiteľa, mal 
by zavolať mestskú políciu. Ak 
je pes pokojný a  nie agresívny, 
je dobré, ak ho občan podrží pri 
sebe, uzavrie do nejakej záhrady 
či iného, relatívne uzavretého 

priestoru, aby ho mohli policajti 
odchytiť čo najskôr,“ povedala 
Vilčeková.

Keď policajti odchytia psa, 
zistia, či má čip a odnesú ho do 
útulku. Ak čip má, skontaktujú 
sa s  majiteľom. Oznámia mu, 
že pes je umiestnený v kežmar‑
skom útulku a  majiteľa vyriešia 
v  blokovom konaní, keďže, ako 
hovorí zákon, „nezabránil voľné‑
mu pohybu psa okrem priesto‑
rov na to určených“.

„Radi by sme upozornili ma‑
jiteľov, aby dbali na začipovanie 
svojho psa. Ak sa pes zatúla, je 
oveľa jednoduchšie vypátrať 
majiteľa,“ dodala Vilčeková.

Povinnosti majiteľov
Okrem toho, že pes má byť 

vždy na vôdzke, okrem miest, 

ktoré sú viditeľne označené a ur‑
čené na voľný výbeh psov, majú 
ich majitelia aj ďalšie povinnosti.

Podľa zákona č.  282/2002 Z. 
z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov, „ak pes 
znečistí verejné priestranstvo 
výkalmi, je ten, kto psa vedie, 
povinný výkaly bezprostredne 
odstrániť“. Majitelia psov môžu 
odhodiť psie exkrementy do 
akéhokoľvek koša v meste, ktorý 
je určený na komunálny odpad.

Medzi ďalšie priestupky patrí 
aj neprihlásenie psa do eviden‑
cie, neohlásenie pohryzenia 
psom, nezabránenie voľnému 
pohybu psa okrem priestorov 
na to určených, nezabránenie 
útoku psa na človeka alebo 
zviera, nerešpektovanie zákazu 
vstupu so psom alebo zákazu 
voľného pohybu psa a  ďalšie. 
Za priestupky je možné uložiť 
pokutu až do výšky 165 €.

 
 Lorant Paugsch

V Kežmarku je viac než tisíc prihlásených psov

Ak stretnete v meste Kežmarok zatúlaného psa, najlepším riešením je za‑
volať mestskú políciu na číslo 159.

Z 
po

lic
aj

né
ho

 z
áp
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ní

ka

Nepodarená vychádzka
10. júla o 14.25 hod. sme na linke 159 

prijali oznam, že za cyklistickým chodní‑
kom smerom na obec Huncovce sa na 
poľnej ceste nachádza staršia osoba na 
invalidnom vozíku, ktorá sa nevie z  da‑
nej lokality dostať. Volajúci sa mu snažil 
pomôcť. Na miesto bola vyslaná hliadka 
MsP, ktorá zistila, že na elektrickom in‑
validnom vozíku je vybitá batéria, muž 
bol už dehydrovaný, unavený. Na miesto 
bola privolaná posádka HaZZ, keďže bolo 
potrebné elektrický invalidný vozík pre‑
praviť do miesta pobytu nájdenej osoby. 
Hliadka MsP muža odviezla do Zariade‑
nia pre seniorov, hliadka HaZZ prepravila 
nefunkčný vozík. Muž bol upovedomený 
o  tom, aby s  vozíkom nechodil na vy‑
chádzky na poľné cesty, aby mal pri sebe 
mobilný telefón. Nebyť náhodnej osoby, 
ktorá šla okolo, celá situácia s  vychádz‑
kou mohla dopadnúť úplne ináč.

Netradičný odchyt
19. júla o 12.55 hod. sme na linke 159 

prijali žiadosť o pomoc. V záhrade rodin‑
ného domu na Kamennej bani sa mal 
nachádzať veľký had. Vyslaná hliadka 
MsP v záhrade našla užovku, ktorá sa vy‑
hrievala na slniečku. Pomocou sieťky na 

čistenie bazénu sa ju podarilo odchytiť 
a presunúť do vreca. Užovka bola vypus‑
tená do voľnej prírody.

Rušná noc
21. júla o  22.20 hod. sme od občana 

z Garbiarskej ulice prijali oznam, že pred 
internátom na rovnakej ulici je rušený 
nočný pokoj. Hliadka na mieste zistila, 
že šlo o „rómsku zábavu“. Usporiadateľov 
poučila, prikázala zatvoriť okná a  stíšiť 
hlasnú hudbu. O  22.32 hod. sme prijali 
anonymné nahlásenie rušenia nočného 
pokoja na Košickej ulici. Vyslaná hliadka 
na mieste zjednala poriadok. O 0.07 hod. 
sme boli požiadaní OO PZ o  preverenie 
rušenia nočného pokoja na Továrenskej 
ulici. Vyslaná hliadka hlučnú rodinu upo‑
zornila, tá prisľúbila, že už bude pokoj. 
Opätovne o 0.35 hod. sme boli požiadaní 
o  preverenie predchádzajúcej udalosti. 
Hliadka MsP situáciu už riešila v  zmysle 
zákona.

Otvorené vozidlo
22. júla o  7.30 hod. sme na linke 159 

prijali telefonický oznam, že na ulici Gen. 
Štefánika stojí otvorené vozidlo, okolo 
ktorého sa motá skupinka maloletých 
detí. Zistená majiteľka vozidla bola o da‑

nej situácii vyrozumená. Vozidlo malo 
poškodený zámok, kvôli čomu ostalo 
otvorené. Majiteľka auto preparkovala 
a zabezpečila.

Horiaci stom
26. júla o  11.33 hod. sme na linku 

159 prijali telefonické oznámenie, že pri 
Severke horí strom. Na miesto bola vys‑
laná hliadka MsP. Po jej príchode sa tam 
už nachádzala posádka HaZZ, ktorá tle‑
júcu lipu hasila. Po uhasení obe hliadky 
zotrvali ešte na mieste. O 16.55 hod. lipa 
začala opäť dymiť a na miesto boli vysla‑
né hliadky HaZZ a  MsP. Zároveň o  tejto 
situácii boli upovedomené kompetentné 
orgány mesta, aby predmetný strom ob‑
hliadli a v prípade potreby ho odstránili.

Osoba na ceste
29. júla o 22.42 hod. sme boli záchran‑

nou službou požiadaní o  preverenie 
oznámenia, že pri kruhovom objazde pri 
Lidli leží na vozovke osoba. Vyslaná hliad‑
ka na mieste zistila, že je to pravda. Hliad‑
ka ležiacu osobu presunula do bezpečia 
mimo vozovky a na miesto bola privolaná 
RZP, ktorá si pacienta prevzala do svojej 
starostlivosti.

 Spracovala: Oľga Vilčeková
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Dobrý deň,
možno si to mnoho ľudí neu-

vedomuje, ale v  Kežmarku máme 
atraktívnu, ale nevyužitú, resp. 
veľmi zanedbanú časť mesta, resp. 
širšieho centra.

Ide o  plochu pri drevenom kos-
tole, novom evanjelickom kostole, 
gréckokatolíckom kostole, lýceu a, 
samozrejme, aj medzi nimi, vrátane 
zelenej trávnatej plochy za autobu-
sovou zastávkou Pri štadióne, a ne-
hovoriac o zlom stave komunikácií 
a  celom priestore medzi gymná-
ziom a poliklinikou.

Myslím si, že obyvatelia, ale aj 
návštevníci Kežmarku by ocenili, 
keby sa s  týmto priestorom niečo 

udialo, ideálne, keby sa celý priestor 
zjednotil, skultúrnil, aby všetky tieto 
objekty a  plochy tvorili jeden veľký 
a veľmi zaujímavý celok.

A  ak nie, myslím si, že aspoň 
chodník, cesta a  celé okolie pri 
poliklinike by si konečne zaslúžilo 
opravu…

 Ďakujem.

Odpoveď samosprávy:
Dobrý deň,
určite vám dáme za pravdu, že 

predmetné územie patrí medzi tie 
najcennejšie v  meste. Komplex‑
né riešenie úpravy a  organizácie 
predmetného priestoru pripra‑
vujeme. Keďže však v  tejto časti 
územia sú pripravované určité 
zásahy aj inými investormi, nielen 
mestom Kežmarok, je potreb‑
né všetky zámery vecne, časovo 
a  priestorovo skĺbiť, čo vyžaduje 
väčší časový priestor. Prosíme o tr‑

pezlivosť, úprava tohto priestoru 
sa dostane tiež postupne do plá‑
nu.

 Za pochopenie ďakujeme.
 S pozdravom
 Ing. Eva Kelbelová,
 MsÚ Kežmarok

Chýbajúce lavičky
v meste
Dobrý deň,
už nejaký čas chýbajú lavičky 

v meste. Navyše tie, ktoré boli osa-
dené (napr. v  parku oproti vchodu 
do starého cintorína na Toporcero-
vej ulici či v parku pri križovatke pri 
červenom kostole bližšie ku centru 
mesta), tam už nie sú. Myslím si, že 

ich odstraňovať kvôli občanom bez 
domova je krátkozraké a neberie sa 
ohľad na ľudí, ktorí majú ozaj potre-
bu si niekde sadnúť a oddýchnuť si.

Otázka teda znie: pribudnú 
lavičky do parkov opäť, príp. aj 
do iných zelených malých lokalít 
v  meste (park pri kruhovom objaz-
de pri futbalovom štadióne) a je na-
plánovaná aj rekonštrukcia týchto 
parkov (prinajmenšom chodníkov)?

 Ďakujem.

Odpoveď samosprávy:
Dobrý deň,
vyhovieť vôli občanov a zacho‑

vať pritom objektivitu je niekedy 
veľmi zložité. Niektorí občania 
žiadajú lavičky odstrániť, hlavne 
v  lokalitách, kde sa zhromažďujú 
neprispôsobiví občania, ktorí tie‑
to priestory znečisťujú odpadom, 
nevhodným správaním, niekedy 
aj fyziologickými potrebami, na‑

priek tomu, že mesto Kežmarok 
vytvorilo podmienky, aby také‑
to situácie z  ich strany nemuseli 
vznikať, iní požadujú práve v tých‑
to lokalitách ešte lavičky doplniť. 
Mesto Kežmarok sa preto snaží 
nájsť čo najobjektívnejšie riešenie.

V  niektorých lokalitách boli 
odstránené lavičky, ktoré boli po‑
škodené alebo nefunkčné. Park 
oproti cintorínu sa plánuje re‑
konštruovať a v  rámci toho budú 
tam aj umiestnené lavičky. Taktiež 
v  blízkosti „červeného“ evanjelic‑
kého kostola boli odstránené la‑
vičky a odpadkové koše, ktoré boli 
už poškodené a budú nahradené 
novými lavičkami a  košmi ihneď 
po ich dodaní. Po prekonzultova‑
ní s  Krajským pamiatkovým úra‑
dom boli vybrané lavičky, ktoré 
svojím tvarom nebudú umožňo‑
vať využívať ich na iný účel, len 
na krátkodobé sedenie. Finančné 
a  kapacitné možnosti mesta nie 
sú neobmedzené, a  preto sa vý‑
mena a  doplnenie lavičiek v  ďal‑
ších lokalitách bude realizovať 
postupne.

 Za pochopenie ďakujeme.
 S pozdravom
 Ing. Eva Kelbelová,
 MsÚ Kežmarok

Rozkopaný chodník
Po vybudovaní nového cyk-

lochodníka na Garbiarskej ulici os-
tali rozbité chodníky ku vchodom 
do bytoviek. Kedy sa plánuje ich 
oprava? Marek Benč

Odpoveď samosprávy:
Dobrý deň,
stavba cyklochodníka je vo 

výstavbe. Časti priľahlých komu‑
nikácií a  vstupov, ktoré boli do‑
tknuté stavbou budú do ukonče‑
nia výstavby vyspravené. Ostatné 
časti, ktoré sú vo vlastníctve mes‑
ta a  sú prirodzene opotrebované 
a vyžadujú opravu, budú postup‑
ne Verejnoprospešnými službami 
opravované v  rámci finančných 
a kapacitných možností.

 Za pochopenie ďakujeme.
 S pozdravom
 Ing Eva Kelbelová,
 MsÚ Kežmarok

Z Odkazu pre starostu

Park medzi parkoviskom na Baštovej ulici a križovatkou pri evanje-
lickom kostole.

Územie pri kostoloch, lýceu a gymnáziu z vtáčej perspektívy.

Rozkopaný chodník na Garbiarskej ulici.

Aj v tomto čísle vám prinášame niekoľko podnetov obča-
nov z portálu odkazprestarostu.sk
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Operné gala sa konalo v  Kežmarku už 
šiestykrát a záštitu nad ním prevzala opäť sve‑
toznáma operná diva Edita Gruberová. Kaž‑
doročne sa v  drevenom artikulárnom kostole 
predstavia slovenské operné hviezdy so sveto‑
vým renomé spolu so začínajúcimi talentova‑
nými umelcami. Hlavnou hviezdou večera bol 
tento rok Peter Mikuláš, renomovaný sólista 
opery Slovenského národného divadla. Pozva‑
nie zaspievať pred divákmi v  Kežmarku prijali 
aj štyria mladí umelci  – sólistka Štátneho di‑
vadla Košice Myroslava Havryliuk, sólista opery 
Juhočeského divadla v Českých Budějoviciach 
Peter Malý a  poslucháči Vysokej školy múzic‑
kých umení Renáta Bicánková a Dávid Harant. 
Umelcov sprevádzala na klavíri kežmarskému 
publiku už dobre známa korepetítorka Štátne‑
ho divadla v Košiciach Júlia Grejtáková.

„Operné gala v  Kežmarku si postupne zís‑
kava skalných fanúšikov z  celého Slovenska 
i  zo zahraničia, ktorých okrem benefície láka 
možnosť vidieť a počuť naživo výrazné sloven‑
ské umelecké osobnosti svetovej aj domácej 
opernej scény,“ priblížil producent koncertu 

a predseda občianskeho združenia Opera Slo‑
vakia Ľudovít Vongrej. Na 6. ročník benefičné‑
ho galakoncertu prišlo viac operných fanúšikov 
ako minulý rok, čo dokazuje, že o operu v Kež‑
marku je záujem.

„Ľudí, ktorí tu prídu umelecky pookriať 
a  zabudnúť na starosti, každoročne pribúda. 
Prostredníctvom opery si môžu vypočuť rôzne 
príbehy. Chcem sa poďakovať všetkým mla‑
dým umelcom, pánovi Petrovi Mikulášovi a Jú‑
lii Grejtákovej za to, že prišli,“ povedal produ‑
cent Vongrej. Nadšenie z večera neskrývala ani 
operná hviezda benefičného galakoncertu Pe‑
ter Mikuláš: „Ďakujem všetkým, ktorí prispeli na 
dobrú a vzácnu vec.“ Prítomným poprial hlavne 
veľa zdravia a  mladým operným kolegom aj 
veľa úspechov v živote.

Operní speváci sa každoročne zriekajú ná‑
roku na honorár zo vstupného. Vyzbieranú 
sumu organizátori venujú jednotlivcovi alebo 
organizácii. Výťažok z  tohtoročného koncertu 
poputoval organizácii Dobrý anjel, ktorá ho 
prerozdelí konkrétnym rodinám s  deťmi z  vý‑
chodného Slovenska, bojujúcimi so zákernou 

chorobou. „Som nesmierne vďačná za spojenie 
opery a  Dobrého anjela, lebo ľudská spoloč‑
nosť nemá nič krajšie, ako je umenie a  láska 
k blížnemu. Dobrý anjel pomáha každý mesiac 
trom tisícom rodín a  je medzi nimi aj mnoho 
rodín spod Tatier a  z  Kežmarku. A  práve im 
bude príspevok prerozdelený do posledného 
centu. Ďakujem všetkým umelcom, i tým, ktorí 
prispeli na to, že umenie uľahčí život rodinám, 
ktoré bojujú so zákernou chorobou,“ povedala 
manažérka neziskovej organizácie Dobrý anjel 
Ľudmila Kolesárová.

Dobrý anjel prerozdelí rodinám, ktoré to ne‑
majú v  živote jednoduché, výťažok 3 700 eur, 
pričom ešte sumou 1 000 eur prispela súkrom‑
ná firma. Veronika Michalčíková

Nádvorie Kežmarského hradu a  jeho blízke 
okolie sa na krátku chvíľu vrátilo do minulého 
storočia. Pred 75 rokmi sa totiž uskutočnilo SNP – 
ozbrojené povstanie slovenského domáceho 
odboja počas 2. svetovej vojny ako reakcia na 
vstup nemeckých okupačných vojsk na územie 
Slovenska.

Na udalosti minulého storočia si zaspomínali 
aj primátor mesta Ján Ferenčák a  podplukovník 
vo výslužbe Milan Janeček. „SNP zostáva jedným 
z najvýznamnejším míľnikov novodobých sloven‑
ských dejín. Ak si chceme uctiť pamiatku obetí, 
našou jedinou zbraňou je pokračovať v  rozvíja‑
ní ich odkazu. Našou morálnou povinnosťou je 
budovať a  zveľaďovať ich hmotné i  nehmotné 
dedičstvo,“ povedal vo svojom príhovore primá‑
tor Kežmarku a  zároveň dodal, že hrdinské činy 
a situácie spred vyše sedemdesiatich rokov treba 
pripomínať ďalším generáciám, aby na ne neza‑
budli.

S  úctou na padlých hrdinov si zaspomínal aj 
podplukovník vo výslužbe Milan Janeček zo Slo‑

venského zväzu protifašistických bojovníkov. Na 
hradnom nádvorí prečítal časť prísahy českoslo‑
venského partizána, ktorou potvrdil dôležitosť 
tohto štátneho sviatku. „SNP sa odohralo v obdo‑
bí, keď sa odvaha nemerala slovami, ale konkrét‑
nymi činmi. Ľudia si ctili slobodu a  demokraciu 
a  bojovali proti útlaku. Sme zaviazaní vďačnou 
spomienkou na tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do 
boja a brániť svoju krajinu pred nacistickými oku‑
pantmi,“ povedal Janeček. Tým, ktorí pochybujú 
o  autenticite a  zmysle SNP odporučil navštíviť 
vypálené partizánske obce, masové hroby po 
celom Slovensku a vypočuť si svedectvá žijúcich 
účastníkov povstania. „Slováci ukázali svetu, že 
nesúhlasia s fašistickým obsadením krajiny. Česť 
pamiatke všetkým, ktorí položili svoje životy za 
naše životy,“ dodal Janeček.

Súčasťou spomienky na SNP bol aj pietny akt 
kladenia vencov pri pamätníku padlých hrdinov 
či zapálenie vatry. Prítomní si mohli pozrieť histo‑
rické vojenské zbrane a  nechýbala ani policajná 
či  hasičská technika. Členovia Klubu vojenskej 

histórie Tatranskí vlci predviedli napínavú ukážku 
bojov medzi partizánmi a  nemeckými vojakmi, 
v ktorej sa partizáni bránili do poslednej kvapky 
krvi.

Úryvok z  prísahy československého partizá‑
na: Prisahám na všetko, čo mi je sväté, že v boji za 
oslobodenie Československej republiky nebudem 
ľutovať ani svojich síl, ani svojho života. Môj oddiel 
mi bude rodinou a  moji kamaráti mi budú bratia. 
Keď bude zranený môj druh, alebo keď padne do 
ťažkého postavenia, budem mu nápomocný a  ne-
dovolím, aby sa dostal do rúk nepriateľa. Sám sa ni-
kdy živý nevzdám nepriateľovi. (Zdroj: archív TASR.)
 Veronika Michalčíková

Spomienka na tých, ktorí položili svoje životy za tie naše

Ukážka z partizánskych bojov.

Operný spev rozozvučal drevený artikulárny 
kostol.

Operní speváci pomohli chorým deťom

Známi operní speváci rozozvučali koncom augusta svojimi hlasmi priestor kež-
marského dreveného artikulárneho kostola. Výťažok z  jedinečného benefičného 
galakoncertu poputoval prostredníctvom neziskovej organizácie Dobrý anjel de-
ťom, ktoré bojujú so zákernou chorobou. 

29. augusta sme si pripomenuli 75 rokov od vyhlásenia Slovenského národného 
povstania (SNP). Na obdobie z roku 1944 sme si zaspomínali aj na Kežmarskom hrade.
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Vyšehradská štvorka je neformálne zosku‑
penie štyroch stredoeurópskych krajín  – Slo‑
venskej republiky, Českej republiky, Poľskej 
republiky a  Maďarskej republiky. Tieto členské 
krajiny Európskej únie sa hlásia k  spoločným 
hodnotám, kultúre a majú spoločnú históriu.

Medzinárodná výstava Od Vyšehradu do 
Vyšehradu, ktorá bola inštalovaná v parlamen‑
toch všetkých krajín aj vo viacerých mestách V4, 
zavítala tentoraz do Kežmarku. Na vernisáži sa 
okrem primátora mesta Jána Ferenčáka zúčast‑
nil aj primátor partnerského mesta Nowy Targ 
Grzegorz Watycha a  riaditeľ Slovenského inšti‑
tútu vo Varšave Adrián Kromka.

Výstava bola výsledkom spolupráce sloven‑
ských, poľských, maďarských a  českých archi‑
várov. Texty boli uvedené v  jazykoch krajín V4 
a v angličtine. „Prvotná myšlienka vznikla u nás 
v archíve v Poprade. Chceli sme urobiť výstavy 
a  konferencie v  rámci V4. Hlavným garantom 
bol však archív Poľskej akadémie vied vo Var‑
šave, ktorý túto myšlienku dotiahol do konca,“ 
povedala Zuzana Kollárová, archivárka Štátne‑

ho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad.
Na viac ako dvadsiatich paneloch boli zachy‑

tené historické, politické, obchodné a kultúrne 
vzťahy medzi jednotlivými štátmi súčasnej V4. 
„Výstava prezentovala hlavne archívne doku‑

menty od najstarších dejín až po súčasnosť. 
Snažili sme sa postupne nájsť spoločné prvky, 
ktoré nás historicky spájajú, napríklad, že každá 
krajina mala svojich svätcov, či v  jednotlivých 
obdobiach sme mali s  niektorými krajinami 
spoločných panovníkov. Iné panely prezento‑

vali univerzity v každej krajine, národných hrdi‑
nov či priblížili obdobie druhej svetovej vojny, 
národného obrodenia i rok 1968,“ spresnila de‑
taily z výstavy Zuzana Kollárová.

Jeden z panelov bol venovaný malému ma‑
ďarskému mestečku Vyšehrad, kde bol polože‑
ný základ názvu V4 a základ terajšej spolupráce 
štyroch krajín. V tomto mestečku sa v roku 1335 
a 1338 stretli českí, uhorskí a poľskí králi, ktorí 
podpísali dohovor o  vzájomnej spolupráci. 
V  roku 1991 sa konalo vo Vyšehrade opäť ro‑
kovanie, na ktorom podpísal česko ‑slovenský 
prezident Václav Havel, maďarský a poľský pre‑
zident dohodu o vzájomnej spolupráci.

Kežmarok je tretím miestom na Slovensku, 
kde bola výstava prezentovaná. „Myšlienka in‑
štalovať výstavu práve v  našom meste vznikla 
vo Varšave, kde sme prezentovali najnovšiu 
knihu o  Kežmarku. Táto výstava poukázala na 
to, že sú krajiny, ktoré majú spoločnú históriu 
i budúcnosť. Čím viac vieme o svojich susedoch, 
tým viac strácame o nich predsudky a berieme 
ich ako partnerov a  priateľov,“ povedal primá‑
tor mesta Ján Ferenčák. Výstava Od Vyšehradu 
do Vyšehradu bude v  septembri prístupná aj 
v partnerskom meste Nowy Targ.

 Veronika Michalčíková

„Umelecká rezidencia je istým druhom 
stretnutia umelcov, ktorí sa zídu na danom 
mieste a  umelecky reagujú na vopred určenú 
tému. Našou témou je krajina a  odkaz na La‑
dislava Medňanského,“ priblížila 
sedemdňové podujatie Michaela 
Bednárová, textilná dizajnérka a or‑
ganizátorka Plenéru, umeleckej re‑
zidencie, ktorej sa zúčastnilo sedem 
umelcov. Okrem Bednárovej to boli 
grafická dizajnérka, architekt, fil‑
mová dokumentaristka či vizuálna 
umelkyňa. Tí sa počas týždňa musia 
inšpirovať a následne vytvoriť ume‑
lecké dielo.

„V  rámci našej rezidencie sme 
usporiadali tri podujatia. Prvým 
bolo premietanie dokumen‑
tov o  krajine na nádvorí kaštieľa, 
druhým bola túra v  Tatrách, počas 
ktorej sme mali prednášky o  Ladislavovi Med‑
ňanskom a posledným bol výtvarný workshop 

pre deti rôznych vekových skupín,“ povedala 
Bednárová.

„Workshop s  deťmi prebiehal veľmi príjem‑
ne. Inšpirovali sme sa Ladislavom Medňanským. 

Vymyslela som rozprávku, vďaka ktorej som ich 
vtiahla do našej témy. Spolu sme prišli na to, kto‑

ré živly tvoria krajinu a  oslobodili sme ich, aby 
pán Medňanský mohol ďalej tvoriť,“ uviedla Eja 
Devečková, ktorá podujatie s deťmi viedla. Do‑
plnila ju Maja Štefančíková, rezidentka Plenéra: 
„Pracujem s  pohybovými aktivitami a  zaujalo 
ma, že deti majú neskutočne bezprostredný po‑
hyb. Som rada, že som mohla pomôcť. Keď sme 
bežali cez park, mala som problém udržať s nimi 
tempo. Prekvapilo nás, že keď sme kreslili vodo‑

pád na schodisko, aj starší ľudia sa 
pripojili, vzali kriedy a kreslili.“

Prvý ročník Plenéra by mal mať 
podľa Bednárovej pokračovanie. Jej 
plánom je vytvoriť podhubie pre 
umelcov a aj v týchto kruhoch spro‑
pagovať kaštieľ a okolie.

„Výstup z Plenéra bude až 19. ok‑
tóbra, kde si pripomenieme 100. vý‑
ročie smrti Ladislava Medňanského. 
Na výstave umeleckých diel, ktoré 
vznikli počas tejto rezidencie, bude 
aj prednáška o Medňanskom, ktorú 
bude viesť Katarína Beňová. Podľa 
počasia uvidíme, či to bude v kaštie‑
li alebo na jeho nádvorí,“ dodala 

Jarmila Grigľáková, galérijný pedagóg kaštieľa 
v Strážkach. Lorant Paugsch

Umelci sa v Strážkach inšpirovali Medňanským

Výstup umeleckej rezidencie je naplánovaný na 19. októbra, kedy 
bude súčasťou výstavy aj prednáška o Ladislavovi Medňanskom.

Deti si užili maľovanie v parku pod kaštieľom.

Medzinárodná výstava zavítala aj do Kežmarku.

Medzinárodná výstava o Vyšehradskej štvorke

Vo výstavnej sieni Barónka bola počas augusta sprístupnená výstava Od Vyšehra-
du do Vyšehradu. Prostredníctvom panelov sa mohli návštevníci dozvedieť viac o his-
torických, politických či kultúrnych vzťahoch zoskupenia Vyšehradská štvorka (V4).
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Učitelia si z  jeho rúk pre‑
vzali plaketu J. A. Komenského 
Sophista pro regione  – učiteľ 
múdrosti pre región a študenti 
dostali plaketu Lux Mentium  – 
Svetlo poznania.

Pedagógovia PSK získali 
Plaketu J. A. Komenského za 
dlhoročnú prácu a  úspechy 
v školstve. Medzi 21 ocenenými 
pedagógmi boli aj traja učitelia 
kežmarských stredných škôl.

Jozef Česla, Stredná ume‑
lecká škola  – pedagóg a  autor 
rytín viacerých slovenských 
poštových známok a  príleži‑
tostných poštových pečiatok. 
Venuje sa príprave študentov 
na stredoškolskú odbornú čin‑
nosť. V  minulosti predložil ná‑
vrh oceľovej rytiny na vydanie 
známky s vyobrazením bývalé‑

ho prezidenta Andreja Kisku.
Anna Jurgovianová, Súk‑

romná spojená škola, ul. Biela 
voda  – riaditeľka netradičnej 
strednej školy so zameraním 

na výchovu a  vzdelávanie v  re‑
meslách a  službách formou al‑
ternatívnych prvkov vo výučbe. 
Vzdelávaniu Rómov sa venuje 
viac ako 20 rokov. Je dlhoročnou 

organizátorkou kežmarského 
Festivalu študentského remesla.

Darina Siskovičová, Hotelo‑
vá akadémia Otta Brucknera  – 
riaditeľka školy, ktorej základ‑
ným cieľom je kvalitná príprava 
žiakov pre odborné riadiace 
činnosti v  oblasti hotelierstva, 
gastronómie, služieb cestovné‑
ho ruchu. Študenti počas štúdia 
absolvujú odbornú prax v  naj‑
lepších hoteloch doma i  v  za‑
hraničí.

Ocenení študenti získali pla‑
ketu Lux Mentium – Svetlo po‑
znania. Medzi nimi figurovalo 
meno študenta Gymnázia P.  O. 
Hviezdoslava.

Jakub Venglík  – ocenenie 
dostal za vzornú a úspešnú re‑
prezentáciu v  prírodovedných 
a športových súťažiach a mate‑
matických, fyzikálnych či  che‑
mických olympiádach.

 Veronika Michalčíková

Predseda PSK ocenil najlepších pedagógov a žiakov

Ocenení pedagógovia s predsedom PSK Milanom Majerským. 
 Zdroj: PSK

„Od septembra nastúpi do 
prvého ročníka 45 detí. V  po‑
rovnaní s  minulým školským 
rokom ide o  mierny nárast cel‑
kového počtu žiakov. V  novom 
školskom roku v škole pribudne 
ďalšia nová počítačová učebňa 
so ZERO klientmi (náhrada za 
klasickú PC skrinku), vo viace‑
rých triedach bol vymenený 
školský nábytok, cez prázdniny 
prebehla rekonštrukcia triedy 
v  ŠKD a  takisto bol inovovaný 
strop v  školskej jedálni. V  exte‑
riéri školy bolo osadené nové 
rozbežisko s  doskočiskom pre 
atletickú disciplínu skok do 
diaľky,“ uviedol riaditeľ ZŠ s  MŠ 
sv. Kríža Pavol Krajči.

Pre riaditeľku ZŠ Dr. D. Fische‑
ra Ivetu Slovíkovú je dôležité 
aby všetci učitelia pôsobili ako 
súdržný kolektív, aby mali prácu 
a pevné zdravie. V  tom prípade 
sa ciele a plány ľahšie napĺňajú. 
Ako dodala, veľa z  jej cieľov sa 

naplnilo už v  prvom funkčnom 
období a dúfa, že škole sa bude 
dariť aj naďalej.

„Od nového školského roka 
sa zmení názov našej školy 
z Stredná umelecká škola na 
Škola umeleckého priemyslu. 
V  novom roku plánujeme prijať 
48 žiakov, pričom ide o  nárast 
o  10 študentov. Od septembra 
otvárame nový študijný odbor 
Dizajn ‑ grafický a  priestorový 
dizajn, do ktorého sme prijali 12 
žiakov. Máme učebňu vybavenú 
12 novými počítačmi s 3D grafic‑
kými kartami, zlepšujeme mar‑
keting, pokračujeme v propagá‑
cii školy, mesta a regiónu. Okrem 
toho podpisujeme Memoran‑
dum o spolupráci s českou ško‑
lou EKO gymnázium a  Stredná 
odborná škola multimediálnych 
štúdií v Poděbradoch na tvorbe 
interaktívnej mapy mesta Kež‑
marok,“ priblížila riaditeľka školy 
Marta Perignáthová.

Kežmarské Gymnázium P.  O. 
Hviezdoslava prijme v  novom 
školskom roku 60 žiakov, ktorí 
zaplnia dve triedy štvorročného 
gymnaziálneho štúdia. Prihlášku 
si však podalo dvakrát toľko žia‑
kov. „Vzhľadom na to, že nám 
v  školskom roku 2018/2019 od 
maturovalo 80 žiakov ide o po‑
kles počtu žiakov. Kvalitná práca 
učiteľov, individuálny prístup 
k  žiakom a  široká škála profilá‑
cie prostredníctvom voliteľných 
predmetov je to čo robí z našej 
školy tretie najlepšie gymná‑
zium v prešovskom kraji. Našim 
cieľom je udržať si kvalitu a ostať 
školou, ktorá je tu pre žiakov. Je 
nám ľúto, že napriek našim vý‑
sledkom, kvalitnej práci učite‑
ľov a  prístupu žiakov doposiaľ 
nepadlo rozhodnutie týkajúce 
sa zmeny sídla školy, opravy 
jestvujúcej budovy či sťaho‑
vania sa do nových, prípadne 
zrekonštruovaných priestorov,“ 

netajila sklamanie zo súčasného 
stavu riaditeľka gymnázia Da‑
niela Mihóková.

„Stredná odborná škola, 
Garbiarska v  novom školskom 
roku plánuje prijať 168 žiakov 
do prvého ročníka. V  porovna‑
ní s  minulým školským rokom 
je tento stav približne rovnaký. 
V  stredisku praktického vyu‑
čovania na Tvarožnianskej uli‑
ci sme ukončili v  stolárskych 
dielňach rekonštrukciu elektro‑
inštalácie a  vzduchotechniky, 
ktorej súčasťou je i nový cyklón 
a briketovací stroj na spracova‑
nie odsatých pilín. V najbližšom 
období okrem riadneho teore‑
tického a  praktického vyučo‑
vania bude škola realizovať aj 
mnoho svojich tradičných, ale 
i  nových aktivít, Jednou z  naj‑
významnejších aktivít školy 
bude 7. novembra už 12. roč‑
ník tradičnej akcie odberu krvi 
Kvapka ľudskosti 2019,“ uzavre‑
la riaditeľka školy Marta Sabo‑
lová.

 Lorant Paugsch

Kežmarské školy na prahu nového školského roka

Oslovili sme kežmarské školy, aby nám prezradili, s akými zmenami a cieľmi vstupujú do 
nového školského roka. Do uzávierky sme získali odpovede od piatich z nich.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský ocenil 21 najúspešnej-
ších pedagogických pracovníkov a 20 študentov stredných škôl z celého kraja.
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história

Zdá sa, teraz by bolo poradie 
opačné. Ale v  minulosti malo 
mesto vlastné vinice v  oblasti 
Tokaja, pričom nepohŕdlo ani 
dovezeným vínom z iných častí 
Európy; pivo sa varilo takmer 
v každom dome a pálenka – tá 
sa dovážala hlavne z Poľska ale‑
bo si ju tajne vyrábala mestská 
chudoba.

Podmienky na obchodo‑
vanie mal Kežmarok veľmi 
dobré  – ležal pri obchodnej 
ceste, ktorá spájala Orient so 
severom Európy. Prakticky od 
vzniku mesta sa naskytovala 
obrovská možnosť obchodova‑
nia a výmeny tovaru. Najstaršia 
kežmarská ulica sa dodnes na‑
zýva Starým trhom ‑ paralela 
sa hľadala dokonca s  poľským 
Novým Targom…

Kežmarčania vyvážali do 
zahraničia hlavne oceľ, železo, 
meď – samozrejme nie zo svo‑
jich vlastných surovinových 
zdrojov, ale z  banských miest. 
Vyvážali aj kone a  hlavne to‑
kajské víno, ktoré pochádzalo 
z  vlastných mestských viníc 
v  Máde a  Erdőbénye v  oblasti 
dnešného Maďarska (dnes Bor‑
šodsko  – Abovsko  – Zemplín‑
ska župa). Kedy Kežmarčania 
získali vinice v Tokajskej oblasti, 
to nevieme, ale môže to byť na 
prelome 15. a  16. storočia, ak 
nie aj skôr, pretože už v rokoch 
1434  – 1444 platili Kežmarča‑
nia do mestskej pokladnice po‑
platky za výčap svetlého piva 
a  vína, čo znamená, že nejaké 
hostince tu už museli existovať. 
S istotou vieme, že v roku 1593 
bol postavený hostinec pri Vyš‑
nej bráne (dnes sakristia dreve‑
ného kostola) a v roku 1633 boli 
v meste dve vínne pivnice – vi‑
nárne. Na striedmosť mešťanov 
to však nepoukazuje, pretože 
krásne klenuté vínne pivnice 
boli a dodnes sú prakticky pod 
každým domom a  tradícia ho‑
vorí, že radnica bola spojená 

podzemnou chodbou s obrov‑
skou pivnicou pod redutou, 
ktorá sa zachovala dodnes, 
hoci čiastočne upravovaná.

Obyvateľstvo Kežmarku 
tvorili v  podstate remeselní‑
ci a  kupci, pričom viacerí mali 
šľachtický (zemiansky) pô‑
vod  – vlastnili erb, napr. rodi‑
na Badányi, Sponer, Cornides, 
Goldberger, a práve títo sa špe‑
cializovali na obchod s  vínom. 
Šľachtici navyše nemuseli za 
predaj a  kúpu vína platiť mes‑
tu poplatky, kým obyčajní ob‑
chodníci s  vínom museli platiť 
poplatok za každý jeden sud. 
Kežmarčania vďaka privilégiám 

panovníkov na území Uhorska 
a Poľska nemuseli platiť žiadne 
clo, čo bolo obrovskou výho‑
dou a  neplatili ani tridsiatok  – 
pohraničné clo.

Vedenie mesta malo obchod 
s vínom pod palcom. Napríklad 
v roku 1562 jeden zo senátorov 
vykonával dozor nad vinica‑
mi a  vinárňami (teda už vtedy 
bolo viac vinární!), v roku 1610 
pribudol senátor ‑ dozorca nad 
dovozom vína. V  roku 1751 sa 
spomína v meste funkcia vínny 
inšpektor a dokonca aj inšpek‑
tor pre pálenku. O cechu viná‑
rov nemáme doklady zrejme 
preto, že víno sa dovážalo už 
ako „hotový výrobok“.

Keď bol v  meste posta‑
vený hrad a  jeho majiteľmi 

v  roku 1579  – 1684 bola ro‑
dina Thököly, dovoz z  Tokala 
mierne poklesol. Šebastián 
Thököly bol nielen barón, ale 
aj obchodník s  vínom a  nútil 
Kežmarčanov, aby od neho za 
tisíce zlatých kupovali víno. 
Keď sa Kežmarčania oslobodili 
z  područia hradu, mesto bolo 
v  roku 1655 znovu vyhlásené 
za slobodné a kráľovské. Lenže 
za tento úkon muselo mesto 
panovníkovi zaplatiť obrovskú 
sumu a  z  finančných dôvodov 
muselo tokajské vinice predať. 
Nevieme, či predalo všetky ale‑
bo len časť, pretože obchod 
s  vínom pokračoval ďalej. Ešte 

aj po odchode Thökölyovcov 
sa našli v hradnej pivnici vedrá 
soli, sudy s  pivom, vínom, oc‑
tom.

Víno sa používalo nielen 
v  kostole, ale v  každej do‑
mácnosti, hodne mu časom 
konkurovalo pivo, ktoré sa 
v  Kežmarku priamo vyrábalo 
a  existoval tu aj cech pivovar‑
níkov. Víno však používali všet‑
ky cechy. Víno predstavovalo 
časť poplatku za prijatie učňa 
do remesla, ale aj poplatok 
za majstrovské vyučenie, kde 
bolo súčasťou majstrovskej 
hostiny. Súčasne bolo aj for‑
mou pokuty, ak niekto v cechu 
nadával alebo sa škaredo cho‑
val. S  pivom sme sa u  cechov 
stretli ojedinele a  s  pálenkou 

vôbec. Ale zato pálenka poslú‑
žila mestu na začiatku 18. sto‑
ročia, keď aj Kežmarok postihla 
morová epidémia. V roku 1710 
každý nosič mŕtvol mal dennú 
plácu 1,5 funta mäsa, 2 funty 
chleba (1 funt = 560 – 590 gra‑
mov), žajdlík piva, žajdlík lie‑
hoviny (1 žajdlík = 0,416 litra) 
a každý týždeň funt tabaku.

Víno sa využilo aj na celo‑
mestské oslavy. Konali sa napr. 
pri storočnici výročia obnove‑
nia práv slobodného kráľov‑
ského mesta v  roku 1755. Po 
bohoslužbách v  evanjelickom 
kostole (tunajší Nemci boli 
evanjelici) sa šlo na radnicu, 
kde bola oslava s  jedlom a pi‑
tím; čo dostal richtár a  13 se‑
nátorov, nevieme, ale 50 sená‑
torov z tzv. vonkajšej rady (ako 
teraz mestské zastupiteľstvo) 
dostali sud vína. Každému 
mešťanovi  – pravdepodobne 
len chlapovi sa ušlo po holbe 
vína (1 holba = 0,8 litra).

Už v roku 1786 sa uvádzalo, 
že Kežmarčania sa živia obcho‑
dom s vínom a plátnom.

O  20 rokov neskôr volali 
Kežmarok obchodným cen‑
trom pre vývoz vína, plátna, 
kože a  tabaku do Poľska. Kež‑
marskí kupci vyvážali víno do 
Haliče, Pruska i Ruska, a to ešte 
aj roku 1840. Pitie pálenky sa 
v posledných storočiach veľmi 
rozrástlo. Mesto ešte aj na za‑
čiatku 20. storočia prenajímalo 
svoje regálne práva (výhradné 
predaje, z ktorých malo zisk) – 
medzi nimi bol výčap pálenky 
a predtým aj predaj vína v krč‑
mách a hostincoch.

Na záver úryvok z  januáro‑
vého čísla z roku 1912 kežmar‑
ského týždenníka Karpathen‑
‑Post, ktorý sumarizuje život 
v  Kežmarku v  predchádzajú‑
com roku: „V  meste vládol zrej-
me poriadok, lebo boli len dva-
ja policajti, ktorí vybavili 3424 
(!) záležitostí. Kežmarčania za 
rok 1911 vypili 1063 hektolitrov 
vína, 405 hektolitrov alkoholu, 
82 hektolitrov pálenky a  len 14 
hektolitrov likérov, ktoré upred-
nostňovali ženy.“ Veľká škoda, 
že takéto štatistiky sa neuverej‑
ňujú aj dnes. A  keby aj, určite 
by neboli správne.

 
 Nora Baráthová

Ako to bolo s kežmarskou pijatikou...

Ak by sme za 750 rokov mali urobiť poradie, čo sa v Kežmarku najviac po‑
pilo, vyhralo by víno – nápoj pre urodzených. Nasledovalo by pivo – nápoj 
pre menej urodzených a na konci by bola pálenka – tú panstvo nepilo. 

Hradná pivnica.
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9/2019 750. výročie

Okrem nej sú členmi Komisie 
pre prípravu osláv 750. výročia 
udelenia mestských práv Miroslav 
Perignáth, Vojtech Wagner, Erika 
Cintulová, Ján Kuboš, Gabriela 
Kantorková, Jana Víznerová, Elisa 
Joppová, Oto Vojtičko, Zuzana Za‑
cherová, Roman Porubän, Jaroslav 
Šleboda, Boris Švirloch, Zdeněk 
Baliga a Jana Majorová Garstková.

Ako ste sa dostali ku vedeniu 
komisie?

Bola som pri organizovaní kul‑
túrnych akcií mesta v  r.  1969 pri 
700. výročí udelenia mestských 
práv Kežmarku  – napr. pri histo‑
rickom zostavovaní návrhu na 
sprievod, dokumentujúci dejiny 
mesta, pri vydávaní kultúrneho 
mesačníka, knihy o histórii mesta, 
pri prednáškach, besedách atď. 
Veľmi som chcela byť aj pri 750. 
výročí a,  pravdupovediac, preto 
som aj kandidovala za mestského 
poslanca.

Je veľký rozdiel organizovať 
oslavy v roku 1969 a teraz?

Pre zaujímavosť uvediem, že 
prípravy na oslavy 700. výročia 
začali tri roky pred jubilejným ro‑
kom, a tak sa všetko stihlo. Ďalším 
faktom je, že obyvatelia Kežmarku 
mali oveľa väčší záujem o poduja‑
tia a do mnohých sa sami zapájali. 
Na druhej strane je pravdou, že 
žijeme inú dobu, ktorá veľmi po‑
kazila medziľudské vzťahy a  exis‑
tenčné problémy potláčajú záu‑
jem ľudí o rôzne diania v meste.

Kedy komisia vznikla?
Komisie boli zriadené koncom 

roku 2018 a začali pôsobiť na za‑
čiatku tohto roku. Naša je na ľudí 
najbohatšia a  bude existovať do 
konca roku 2019. Tým je vlastne 
špecifická. V  podstate sú v  nej 
ľudia pracujúci v  oblasti kultúry, 
školstva a  spoločenského života. 
Je veľká škoda, že mesto nemá 
samostatný odbor kultúry, alebo 
aspoň spoločný odbor školstva 

a  kultúry, ako bolo kedysi. Keď 
môže mať teraz „pridruženú“ kul‑
túru k školstvu napr. Stará Ľubov‑
ňa, prečo my nie? Ak sa nemýlim, 
kultúra sa „stratila“ po roku 1989. 
Veď to s našou slovenskou kultú‑
rou aj tak vyzerá.

Ako často komisia zasadá?
Od začiatku roka jedenásť‑

krát. Šesťkrát v  prvom štvrťroku, 
štyrikrát v  druhom a  raz sme sa 
stretli v treťom štvrťroku. Počítam 
ešte najmenej s  tromi sedeniami. 
A  v  tom je práve problém, lebo 
komisie sa môžu stretávať šesť‑
krát do roka, a tak majú nárok na 
odmenu. Lenže v  prípade našej 

komisie to nie je možné. Keby 
sme sedeli iba šesťkrát do roka, 
program by nebol žiadny, to si 
dovoľujem tvrdiť. Keďže sme na 
„odmeny“ vyčerpali termíny, už 
päť sedení robíme za vatikánsku 
menu, na čo sme mnohí zvyknutí. 
Ale vraj sa to nejako vyrieši. Moji 
ľudia si to zaslúžia, každý „maká“ 
ako vie a čas neúprosne uteká.

Odkedy sa mesto zaoberá 
oslavami výročia?

Niektoré komisie pri MsZ už 

v  minulom volebnom období 
upozorňovali na blížiace sa výro‑
čie a  upozorňovala som osobne 
aj ja. Zrejme sa čakalo na nové 
voľby a zloženie nových komisií. 
Škoda, pretože sa mohla uro‑
biť komisia nie z  poslancov, ale 
z ľudí, ktorým na Kežmarku záleží 
a ktorí vedia v tomto smere robiť.

Ako prebiehal výber pod-
ujatí, ktoré budú venované 
oslavám?

Urobila som určitý návrh plá‑
nu na jednotlivé podujatia a os‑
tatní ho dopĺňali. Je to tímová 
práca, jednotlivec nič nezmôže. 
Lenže krátkosť času zapríčinila 

aj to, že viaceré plánované akcie 
kvôli financiám museli vypad‑
núť, viackrát sa presúvali termí‑
ny, zlyhávali aj niektorí organi‑
zátori plánovaných podujatí… 
Za prvý polrok sme mali vyše 
tridsať akcií, žiaľ, nie pri všetkých 
bolo použité logo 750 (vo vlast‑
nej výrobe) alebo iná upútavka 
na toto jubileum. Rok sme za‑
čali ekumenickou pobožnosťou 
v  Bazilike sv.  Kríža a  podobnou 
pobožnosťou ukončíme aj tento 
jubilejný rok.

Prečo budú oslavy vrcholiť 
práve v septembri?

Zrejme preto, že v prvom pol‑
roku by to bolo skoro, cez leto 
sú dovolenky a  nefungujú školy 
a  od októbra je už zima. Tak sa 
zdal tretí týždeň septembra naj‑
vhodnejší.

Aké zaujímavé podujatia sú 
do konca roka ešte naplánova-
né?

V  prvom rade spomeniem 
niečo z  akcií vyvrcholenia osláv. 
Po celý týždeň v dňoch 16. až 20. 
septembra sa uskutoční Týždeň 
kuchyne národností, ktoré v Kež‑
marku v minulosti žili. Prvé tri dni 
budú aj jesenné predajné trhy. 
V  pondelok sa uskutoční Pocta 
Jurajovi Herzovi – kežmarskému 
rodákovi, ktorému sa na kine 
odhalí pamätná tabuľa. Vlastné 
programy budú mať kežmarskí 
umelci, hudobné, folklórne a ta‑
nečné súbory, ako aj školy. Ťahá‑
kom bude vystúpenie IMT Smile 
19. septembra.

A  čo zaujímavé čaká Kež-
marčanov do konca roka?

Z  ďalších podujatí spome‑
niem aspoň 24. október  – v  ho‑
teli Hviezdoslav sa uskutoční 
prezentácia knihy Tiny Van der 
Holland Čierna pani z  Kežmar‑
ku. Upozorňujem na prednášky 
Milana Chomu  – vždy v  knižnici 
v  posledný piatok mesiaca. Je 
potrebné sledovať program akcií 
v Novinách Kežmarok a nevyho‑
várať sa, že sme o  tom či onom 
podujatí nevedeli. Dávajú sa aj 
plagáty, pozvánky… Treba len 
chcieť a viac sa dívať okolo seba.

Aký je rozpočet na financo-
vanie osláv počas celého roka?

Z  pôvodných 50‑tisíc eur išlo 
10‑tisíc na propagačné materiály 
a  predmety, neskôr nám pridali 
ešte 5‑tisíc eur. Zdá sa to mož‑
no veľa, ale nemôžeme chcieť, 
aby vynikajúce hudobné skupi‑
ny hrali zadarmo. Napriek tomu 
mnohí domáci aktéri vystupovali 
a  ešte budú vystupovať bez ná‑
roku na honorár, za čo im patrí 
vrelá vďaka.

 Lorant Paugsch

Kežmarčania mali voľakedy o oslavy väčší záujem

Nora Baráthová

V treťom septembrovom týždni vyvrcholia oslavy 750. výročia udelenia mest‑
ských práv Kežmarku. Celoročným programom osláv sa venuje samostatná 
dočasná komisia mestského zastupiteľstva, ktorú vedie Nora Baráthová.
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750. výročie

Čo všetko z  hľadiska filatelistov 
mesto pripravilo k oslavám?

Mesto Kežmarok už od januára pripravu‑
je oslavy a z pohľadu filatelistického mate‑
riálu komisia na prípravu osláv odsúhlasila 
vytvorenie sady obálok s prítlačami a gra‑
fickými listami. Ďalším pamätným prvkom 
je kašet, ktorý sa už používa od otvorenia 

letnej turistickej sezóny na hrade od mája 
tohto roku. Kašet je nepoštová pečiatka, 
ktorá sa používa na propagáciu významnej 
udalosti na poštových zásielkach.

Ako kašet využívajú návštevníci 
hradu?

Turisti si kašetom môžu opečiatkovať 
rôzne pohľadnice, pamätníky či iné zakú‑
pené predmety, napríklad turistické pred‑
mety, denníky, mapy atď. Zvyčajne ho vy‑
užívajú ako potvrdenie toho, že tu určite 
turista osobne bol. Pečiatkujú ním aj mladí 
aj starší návštevníci nášho mesta. No a po 
ukončení tohto roka sa môže kašet uložiť 
v  mestskom archíve, prípadne na inom 
mieste. Táto pečiatka neputuje do štátneho 
archívu.

Z pohľadu filatelistov je však hod-
notnejšia iná pečiatka. Povedzte 
nám o tom viac.

Pečiatky, ktoré zaujímajú štát a  pošta 
ich archivuje, sú príležitostné poštové pe‑
čiatky. Ku každému dňu sa musí vytvoriť 

samostatná pečiatka. K  oslavám máme 
pripravené hneď dve – na 16. septembra je 
pripravená Pocta Jurajovi Herzovi a druhá 
je na 17. septembra  – pečiatka venovaná 
priamo 750. výročiu udelenia mestských 
práv.

Kto si môže dať vyrobiť takúto 
hodnotnú príležitostnú poštovú pe-
čiatku a k akej príležitosti?

Môže si ju dať pripraviť hocikto a  ho‑
cikedy, ale má to svoje výnimky. Návrh 
pečiatky schvaľuje špeciálna poštová ko‑
misia. Samozrejme, môžem si povedať, že 
si dám vyrobiť pečiatku k  narodeninám, 
alebo k  zakúpeniu nového traktora, no aj 
tak z toho nič nebude, komisia túto žiadosť 
určite akceptovať nebude. Na Slovensku 
sa ročne vydá šesťdesiat až sedemdesiat 
príležitostných pečiatok, toho roku máme 
v  meste tri. Jedna už bola vydaná 
k festivalu EĽRO.

Kde bude príležitostná 
pečiatka k dispozícii?

Pečiatky k  oslavám budú 
pre Kežmarčanov k  dispozícii 
na dvoch rôznych miestach. 
V priestoroch kina 16. septem‑
bra od 16.00 hod. a 17. septem‑
bra v  stánku pred radnicou od 
16.00 hod. Predávať budeme 
aj filatelistický materiál. Pe‑
čiatkovať budeme nielen tieto 
dni, ale ešte aj ďalších sedem 
dní na pošte. Potom pečiatka 
putuje do poštového múzea, 
kde ju ešte rok môžu použí‑
vať na filatelistické účely.

Opečiatkujete mi aj 
obyčajný list?

Áno, príležitostnou pečiatkou aj kaše‑
tom opečiatkujeme 16. aj 17. septembra 
všetky vaše poštové zásielky, ktoré prine‑
siete do nášho stánku.

Prečo by takéto pečiatky mali ľu-
dia zbierať?

Filatelisti takéto materiály zbierajú 

a z roka na rok ich hodnota zvyčajne rastie. 
Je to zberateľská záľuba.

Čo ešte bude pripravené? Bude 
niečo z filatelistických materiálov ur-
čené aj na predaj?

Kežmarčanom ponúkneme filatelistic‑
ký set. Sada bude obsahovať päť malých 
obálok s  prítlačou pamiatok nášho mesta, 
jednu väčšiu obálku s prítlačou rytiny dva‑
nástich pamätihodností. Komplet bude 
obsahovať aj popis pamiatok. Doplniť ho 
chceme ešte o  grafický list k  750. výročiu. 
Takýto balík si zakúpite v predajnom stán‑
ku 17. septembra pred radnicou. Kolekcia 
sa bude predávať za 11 € a  jej náklad je 
100 kusov. V rovnakom limitovanom nákla‑
de vydáme tiež grafický list.

O deň skôr budeme odhaľovať pa-
mätnú tabuľu kežmarskému rodáko-
vi Jurajovi Herzovi. Čo bude pripra-
vené k tejto pocte?

Samostatne sa bude predávať obálka 
s rytinou portrétu Juraja Herza, ktorá bude 
mať predajnú cenu 3 eurá. K Herzovi bude 
vydaný grafický list s  rovnakým námetom 
ako obálka v limitovanom počte 100 kusov.

Autorom grafík je známy „už“ Kežmar‑
čan, pôvodom zo Starej Ľubovne, Mgr. art. 

Jozef Česla, jeden z najtalento‑
vanejších rytcov na Sloven‑

sku. Ideálne bude, ak 

si zakúpené pamätné predmety uchováte 
v albumoch. Verím, že vaše vnúčatá sa také‑
muto dedičstvu o pár rokov veľmi potešia.

 Zuzana Šlosárová

Grafika príležitostnej poštovej pečiatky.

Takto bude vyzerať prítlač na obálky k Pocte 
Jurajovi Herzovi.

Aby sme na 750. výročie ešte dlho nezabudli

Rok 2019 je pre Kežmarčanov vzácny. Oslavujeme 750 rokov od 
udelenia mestských práv. To už určite viete. Vyvrcholenie osláv je 
naplánované na týždeň od 16. septembra. K tejto príležitosti kež‑
marskí filatelisti pripravili príležitostné pečiatky, hodnotné obálky 
a grafické listy. Rozprávali sme sa so Zdenkom Baligom, kežmar‑
ským filatelistom a iniciátorom myšlienky.



PROGRAM OSLÁV VENOVANÝCH 750. VÝROČIU
UDELENIA MESTSKÝCH PRÁV MESTU KEŽMAROK

SEPTEMBER
11. 9.
18.00 h

Hotel Hviezdoslav

LITERÁRNY VEČER VENOVANÝ 
HISTORICKÝM ROMÁNOM 
N. BARÁTHOVEJ O KEŽMARKU

16. - 20. 9. Hotel Hviezdoslav, židovská – hotel Club

TÝŽDEŇ KUCHYNE NÁRODNOSTÍ, KTORÉ 
V KEŽMARKU V MINULOSTI ŽILI
Nemecká, rakúska, maďarská, rusínska, goralská, bulharská, česká, slovenská
a špeciálne spišská kuchyňa.

16. - 18. 9. Hlavné námestie

JESENNÉ PREDAJNÉ TRHY
16. 9.
15.00 h

Výstavná sieň Múzea v Kežmarku, Ulica Dr. Alexandra 11

OTVORENIE VÝSTAVY K 750. VÝROČIU 
UDELENIA MESTSKÝCH PRÁV 
KEŽMARKU

16. 9.
16.00 h

Priestor pred radnicou

OFICIÁLNE SPUSTENIE NOVEJ FONTÁNY 
A VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ 
KEŽMARKU

16. 9.
17.00 h

Javisko pred radnicou

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TÝŽDŇA 
OSLÁV 750. VÝROČIA UDELENIA 
MESTSKÝCH PRÁV KEŽMARKU
Vystúpenie primátora, historické scénky, štvorylka. 

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

VYVRCHOLENIE OSLÁV V DŇOCH 16. – 22. SEPTEMBRA 2019

16. 9.
18.00 h

Priestor pre kinom

POCTA JURAJOVI HERZOVI – 
KEŽMARSKÉMU RODÁKOVI 
Odhalenie pamätnej tabule na kine.

16. 9.
19.00 h

Kino Iskra

PREMIETANIE DOKUMENTÁRNEHO 
FILMU O J. HERZOVI, PREMIETANIE 
FILMU PETROLEJOVÉ LAMPY
Predaj filatelistického materiálu – obálka s prítlačou.

17. 9.
8.00 h

Kežmarský hrad

HĽADANIE POKLADU
17. 9.
16.00 ‑ 18.00 h

Priestor pri radnici

PREDAJ FILATELISTICKÉHO MATERIÁLU

17. 9.
17.00 h

Javisko pred radnicou

VYSTÚPENIE KEŽMARSKÝCH UMELCOV

17. 9.
19.00 h

Drevený artikulárny kostol

KLAVÍRNY RECITÁL PETRA DUCHNICKÉHO
18. 9.
16.00 h

Javisko pred radnicou

PREZENTÁCIA KNIHY ANTONA MARCA 
O KEŽMARKU S AUTOGRAMIÁDOU

18. 9.
17.00 h

Javisko pred radnicou

PREZENTÁCIA NÁRODNOSTÍ, KTORÉ 
KEDYSI V KEŽMARKU ŽILI – SLOVÁKOV, 
NEMCOV, POLIAKOV, RUSÍNOV, RÓMOV, 
ŽIDOV A MAĎAROV



PROGRAM OSLÁV VENOVANÝCH 750. VÝROČIU
UDELENIA MESTSKÝCH PRÁV MESTU KEŽMAROK

SEPTEMBER

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

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

VYVRCHOLENIE OSLÁV V DŇOCH 16. – 22. SEPTEMBRA 2019

16. 9.
18.00 h

Priestor pre kinom

POCTA JURAJOVI HERZOVI – 
KEŽMARSKÉMU RODÁKOVI 
Odhalenie pamätnej tabule na kine.

16. 9.
19.00 h

Kino Iskra

PREMIETANIE DOKUMENTÁRNEHO 
FILMU O J. HERZOVI, PREMIETANIE 
FILMU PETROLEJOVÉ LAMPY
Predaj filatelistického materiálu – obálka s prítlačou.

17. 9.
8.00 h

Kežmarský hrad

HĽADANIE POKLADU
17. 9.
16.00 ‑ 18.00 h

Priestor pri radnici

PREDAJ FILATELISTICKÉHO MATERIÁLU

17. 9.
17.00 h

Javisko pred radnicou

VYSTÚPENIE KEŽMARSKÝCH UMELCOV

17. 9.
19.00 h

Drevený artikulárny kostol

KLAVÍRNY RECITÁL PETRA DUCHNICKÉHO
18. 9.
16.00 h

Javisko pred radnicou

PREZENTÁCIA KNIHY ANTONA MARCA 
O KEŽMARKU S AUTOGRAMIÁDOU

18. 9.
17.00 h

Javisko pred radnicou

PREZENTÁCIA NÁRODNOSTÍ, KTORÉ 
KEDYSI V KEŽMARKU ŽILI – SLOVÁKOV, 
NEMCOV, POLIAKOV, RUSÍNOV, RÓMOV, 
ŽIDOV A MAĎAROV

19. 9.
10.00 h

Javisko pred radnicou

PREDSTAVENIA JEDNOTLIVÝCH 
KEŽMARSKÝCH ŠKÔL
Scénky o starom vyučovaní, zvyky starých remeselníkov atď. 
Vyhlásenie výsledkov súťaže literárnej, výtvarnej a fotografickej.

19. 9.
19.00 h

Javisko pred radnicou

KONCERT SKUPINY IMT SMILE
20. 9.
9.00 h

ŠPORTOVÝ DEŇ NIŽŠÍCH TRIED ZŠ 

20. 9.
17.00 h

Javisko pred radnicou

VYSTÚPENIE HUDOBNÝCH, 
FOLKLÓRNYCH A TANEČNÝCH SÚBOROV

20. 9.
20.00 h

NOČNÝ KEŽMAROK
PÁTRAČSKÁ HRA

21. 9.
17.00 h

Javisko pred radnicou

POPOLUDNIE S HISTÓRIOU
Módna prehliadka, veterány, staré krátke filmy o Kežmarku.

22. 9.
18.00 h

Drevený artikulárny kostol

KONCERT K 750. VÝROČIU UDELENIA 
MESTSKÝCH PRÁV

27. 9.
16.00 h

Mestská knižnica

PREDNÁŠKA O THOMASOVI 
MAUKSCHOVI A SAMUELOVI 
BREDETZKOM

28. 9.
14.00 h

Nádvorie kežmarského hradu

UKONČENIE LETNEJ 
TURISTICKEJ SEZÓNY
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9/2019 zdravotníctvo

10. októbra 1867 bol v  Kežmarku zalo‑
žený Spolok spišských lekárov a  lekárnikov. 
V  roku 1992 po delimitácii OÚNZ Poprad 
vznikla Nemocnica s  poliklinikou Dr.  Vojte‑
cha Alexandra a v tom istom roku aj myšlien‑
ka založiť spolok rovnakého mena ako NsP.

Koncom roka 1992 bola odoslaná pri‑
hláška so žiadosťou o  registráciu nového 
spolku. Tá bola v júni 1993 potvrdená, ale už 
15. januára bol prvý Kežmarský lekársky deň 
Dr.  Vojtecha Alexandra  – v  deň 77. výročia 
smrti Dr. Alexandra.

I. Kežmarský lekársky deň bol s  röntge‑
nologickou tematikou venovaný pamiatke 
nášho slávneho rodáka Vojtecha Alexandra.

21.  1.  1994 sa konal II. Kežmarský lekár‑
sky deň, ktorý bol venovaný diagnostickým 
metódam v gynekológii a pôrodníctve. Zišli 
sa na ňom všetci najlepší gynekológovia zo 
Slovenska, zo všetkých klinických pracovísk, 
prednostovia, hlavný odborník pre gyneko‑
lógiu a  pôrodníctvo, predseda Slovenskej 
gynekologickej spoločnosti (SGS). Aj keď to 
bolo len jednodňové podujatie, enormne 
narástol počet prednášok  – 25, ako aj po‑
čet účastníkov  – 218. Už vtedy odznievajú 
len slová chvály a uznania z úst popredných 
odborníkov; došiel aj ďakovný list od vedec‑
kého sekretára SGS. Zásluhu na tom má naj‑
mä primár M. Kopaničák, vtedajší predseda 
spolku.

V dňoch 19. a 20. 1. 1995 sa na III. KLD zišli 
najlepší odborníci z odboru pediatrie. To už 
bolo podujatie dvojdňové aj s bohatým spo‑
ločenským programom. Opätovne narástol 
počet prednášok na 35, počet účastníkov bol 
220. Také honosné podujatie sme si mohli 
dovoliť vďaka početným sponzorom.

Ako rástla úroveň odborná, tak rástla aj 
účasť. Na  IV. KLD (25. a  26.  1.  1996) sa zú‑
častnilo viac ako 250 lekárov. Boli venova‑
né internej problematike a  zišli sa na nich 
kardiológovia a  gastroenterológovia. Počet 
prednášok bol 29. Vďaka perfektnému od‑
bornému programu, ako aj bohatej účasti 
lekárov je celá akcia prirovnávaná k  medzi‑
národnému kongresu.

V. KLD sa konali v  dňoch 6. a  7.  2.  1997 
pod záštitou ministra zdravotníctva SR pri 
príležitosti 100. výročia zakúpenia prvého 
RTG prístroja na Slovensku. Tematika podu‑

jatia bola röntgenologická. Tešilo nás, že sme 
mohli privítať aj hostí zo zahraničia (okrem 
stálych účastníkov z ČR), hlavných odborní‑
kov z  Budapešti, a  to konkrétne hlavného 
odborníka pre röntgenológiu v  Maďarsku, 
ako aj prednostu röntgenologickej kliniky 
v Budapešti.

Na  VI. KLD v  dňoch 22. a  23.  1.  1998 sa 
prvýkrát zišli na pôde hotela Academia chi‑
rurgovia, tiež traumatológovia, aby si vyme‑
nili formou prednášok a  diskusií poznatky 
z  diagnostiky a  liečby rôznych akútnych 
stavov v chirurgii a traumatológii. Podujatie 
si vďaka početnému odbornému programu 
(30 prednášok), aj početnému zastúpeniu 

viac ako 160 lekárov udržiava svoju vysokú 
odbornú a spoločenskú úroveň.

Medzi najagilnejších organizátorov patria 
pediatri (pod. vedením primárky MUDr. Beá‑
ty Šoltýsovej) spolu s  oddelením urgentnej 
medicíny (pod. vedením primára MUDr. Jána 
Hencela), ktorí sa podieľali na organizácii VII. 
KLD v dňoch 28. a 29. 1. 1999. Toto podujatie 
bolo pod patronátom ministra zdravotníctva 
prof. MUDr. Tibora Šagáta, ktorý bol aj prvým 
prednášateľom. Venované bolo intenzívnej 
starostlivosti v  pediatrii, prednemocničnej 
starostlivosti v  urgentnej medicíne, ambu‑
lantnej anestézii, a  tiež aktuálnym témam 
ako internet v medicíne a možnosti jeho vy‑
užitia v lekárskej praxi

Na začiatku nového tisícročia v  dňoch 
27. a 28. 1. 2000 (VIII. KLD) sa k nám vracajú 
opätovne gynekológovia so svojím doposiaľ 
najbohatším odborným programom  – 46 
prednášok. Akcia bola venovaná problema‑
tike prenatálnej starostlivosti, perinatológii, 
problematike diagnostiky v gravidite a veľmi 

závažnej téme  – nepriaznivému demogra‑
fickému vývoju pôrodnosti na Slovensku. 
Podujatie je opätovne pod záštitou ministra 
zdravotníctva.

V  dňoch 25. a  26.  1.  2001 organizujeme 
IX. KLD po tretíkrát s pediatrami, ako aj rönt‑
genológmi a oddelením urgentnej medicíny. 
Rieši sa slovenská pediatria na prahu nového 
milénia. Na začiatku odznejú závažné témy 
ako etické a právne problémy zdravotnej sta‑
rostlivosti o maloletého pacienta, budúcnosť 
neonatológie a perinatológie na Slovensku, 
bokom nezostávajú problémy v  klinickej 
imunológii, alergológii a  klinickej genetike. 
Na konci druhého dňa odznievajú prednášky 
o transplantáciách orgánov v detskom veku 
a  onkologickej problematike v  pediatrii. Na 
konci programu dostávame ocenenie z  úst 
prezidenta Slovenskej pediatrickej spoloč‑
nosti. Sme radi, že sme mohli privítať na 
pôde nášho spolku nášho rodáka, riaditeľa 
IKEM v Prahe MUDr. Š. Vítka, ktorý tiež oce‑
ňuje úroveň podujatia a sľubuje v budúcnos‑
ti ďalšiu aktívnu účasť.

Jubilejné X. KLD sa konali 7. a 8. 2. 2002. 
Organizovalo ich Rádiodiagnostické od‑
delenie už tretíkrát, samostatne. Riešila sa 
problematika súčasnej rádiodiagnostiky na 
Slovensku. Mohli sme porovnávať, ako sa 
zmenila rádiológia za 10 rokov, odkedy pri‑
budli mnohé nové rdg metódy, ako napr. 
špirálové CT pri diagnostike vnútorných or‑
gánov, využitie endoskopickej ultrasonogra‑
fie v diagnostike a liečbe chorôb GITu. Mohli 
sme sa zoznámiť taktiež s novým odvetvím 
rádiodiagnostiky, intervenčnou rádiológiou 
používanou pri obliteračných výkonoch na 
cievach a s mnohými ďalšími novými metó‑
dami modernej röntgenológie.

Od  XI. ročníka (r.  2003) až po XIV. ročník 
trvá spolupráca s  Inštitútom klinickej a  ex‑
perimentálnej medicíny v Prahe vďaka nad‑
štandardným kontaktom s jedným z kežmar‑
ských rodákov Dr. Vítkom, ktorý po 4 rokoch 
prichádza k  nám so známymi osobnosťami 
bývalej československej medicíny, ako boli 
napr. Prof.  Fabián, vedúci transplantačné‑
ho tímu, ktorý ako prvý v  Československu 
úspešne transplantoval srdce. Jeho prednáš‑
ka odznela na XI. ročníku venovanom trans‑
formácii zdravotníctva (vystúpil aj minister 
Rudolf Zajac), ako aj kardiovaskulárnym 
a onkologickým ochoreniam a osteoporóze.

Na  XII. ročníku, venovanom ochoreniam 
obličiek u detí a dospelých, vystúpil so svo‑
jou prednáškou prof.  O. Schück, najväčšia 
osobnosť československej nefrológie.

XIII. ročník bol venovaný chronickým 
ochoreniam pankreasu, ako aj problemati‑
ke metabolického syndrómu. Odzneli mno‑

Z histórie Spolku lekárov Dr. V. Alexandra v Kežmarku

Okrem pravidelných mesačných lekárskych vedeckých 
schôdzí, konaných v čase od septembra do júna, bolo hlav‑
nou náplňou spolku v rokoch 1993 – 2008 organizovanie 
Kežmarských lekárskych dní, ktoré boli vždy pod záštitou 
mesta a zúčastnili sa na nich vtedajší primátori.

Kežmarské lekárske dni v minulosti.
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hé zaujímavé prednášky (16) z  popredných 
slovenských a českých pracovísk (Bratislava, 
Košice, Praha, Brno).

XIV. ročník KLD (2006) sa venuje prak‑
tickým postupom v  diagnostike a  liečbe 
chorôb pečene. Opätovne sme mohli priví‑
tať prednášateľov z ČR, nielen z Prahy (IKEM), 
ale aj z Brna a Hradca Králové. Po dlhom čase 
prednášky sú len prvý deň (16)0, druhý deň 
je spoločenský  – lyžiarske preteky v  obrov‑
skom slalome zdravotníkov s  názvom SKI‑
‑MEDI.

26. a 27. 1. 2007 sa v priestoroch kongre‑
sového centra Grand Hotela Bellevue konali 
XV. KLD. Hlavná téma konferencie bola mi‑
niinvazívna chirurgia – novinky a kompliká‑
cie, a  novinky v  sonografickej diagnostike. 
V programe bol aj druhý ročník medzinárod‑
ných pretekov zdravotníkov v  obrovskom 
slalome v Tatranskej Lomnici.

V rokoch 2008 až 2017 trvala spolupráca 
s prof. MUDr. Miroslavom Mydlíkom, prvým 
slovenským nefrológom. Spoločne sa nám 
podarilo zorganizovať 15 vedeckých lekár‑
skych schôdzí. Najvýznamnejšou akciou je 
Svetový deň obličky. Tradícia tejto akcie sa 
začala v  r.  2010. Súčasťou podujatia sú jed‑
nak odborné prednášky z odboru nefrológie, 
jednak akcia v  meste Kežmarok  – meranie 
krvného tlaku a vyšetrenie moču. Dôležitosť 
tohto jednodňového podujatia podčiarkla aj 
prítomnosť nielen popredných slovenských 
nefrológov, ale i prezidenta Slovenskej lekár‑
skej spoločnosti prof. Krištúfka. Pretože hlav‑
ným organizátorom je UPJŠ v Košiciach, opa‑
kovane nás poctil svojou účasťou aj rektor 
prof.  MUDr.  L. Mirossay, tiež dekan LF UPJŠ 
prof. MUDr. L. Siegfried. Jednou z prednáša‑
júcich bola aj súčasná prezidentka Sloven‑
skej nefrologickej spoločnosti prof. MUDr. V. 
Spustová.

Veľmi významné pre našich lekárov 
a  tento región bolo, že prednášateľmi boli 
väčšinou najlepší odborníci z  konkrétnych 
medicínskych odborov na Slovensku – pred‑
sedovia odborných spoločností, prednos‑
tovia popredných kliník, primári oddelení. 
Podujatia mali preto svoju vážnosť. V  po‑
sledných rokoch „vďaka“ odlivu mnohých 
popredných odborníkov z našej nemocnice 
došlo k situácii, že bol problém nadviazať na 
tradíciu KLD.

Počas 16 ročníkov KLD odznelo viac ako 
460 prednášok, z  toho 58 zahraničných 
z  5 krajín  – ČR, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko 
a  Švajčiarsko. Prednášatelia boli z  36 miest 
SR – najviac prednášok odznelo z klinických 
pracovísk Bratislavy a  Košíc, zo 7 miest ČR, 
najviac z Prahy – IKEM, tiež z Budapešti, Var‑
šavy Viedne a Zürichu.

Najpočetnejšie KLD boli III. – 218 účastní‑
kov a  IV. – približne 250 účastníkov. Najviac 
prednášok odznelo na posledných XVI. KLD 
(71). Na druhom mieste VIII. KLD – 46 pred‑

nášok a na treťom mieste VII. KLD – 44 pred‑
nášok.

Najväčšie osobnosti spomedzi pred‑
nášajúcich boli prof.  Fabián, prof.  Schück 
a  prof.  Melník  – jediný slovenský vedec re‑
gistrovaný v encyklopédii svetových vedcov, 
prednášal už opakovane v  rokoch 2013  – 
2016.

Spolok lekárov, to nie sú len mesačné 
vedecké pracovné schôdze a úspešné lekár‑
ske dni, ale aj neustála propagácia Spolku 
a mena Dr. Alexandra nielen medzi obyvateľ‑
mi mesta, ale aj mimo Kežmarku.

Prvá takáto príležitosť prišla, keď som bol 
v  roku 2004 oslovený knižnicou Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, aby som niečo napísal 
o osobnosti Dr. Alexandra, ako aj o činnosti 
Spolku lekárov v Kežmarku.

V  roku 2010 ma navštívil pre mňa vtedy 
neznámy lekár z Budapešti, z ktorého sa „vy‑
kľul“ bývalý prof.  urológie Dr.  Atila Tanko, 
ktorý je zároveň priamym potomkom rod. 
Genersich z  maminej strany a  tajomníkom 
Nadácie Antala Genersicha.

Dôvodom jeho návštevy bola prosba, či 
by som ako predstaviteľ Spolku lekárov ne‑
pomohol v  organizácii medzinárodnej ve‑
deckej konferencie lekárov a  historikov pri 

príležitosti uctenia pamiatky Dr.  Antala Ge‑
nersicha, významného uhorského patológa 
19. storočia.

Hlavnou témou trojdňovej konferencie, 
ktorá sa začala 30.septembra 2010, bolo 
upevňovanie viacjazyčného kultúrneho 
dedičstva obyvateľov Spiša. Moja prednáš‑
ka bola vôbec prvou a  mala názov Stručný 
prehľad z histórie zdravotníctva v Kežmarku 
a zo života Spolku lekárov Dr. V. Alexandra.

O  rok neskôr som bol pozvaný Spolkom 
košických lekárov, aby som v rámci ich kon‑
ferencie, ktorá bola venovaná osobnostiam 
medicíny, prednášal o Dr. Alexandrovi.

Medzi najvýznamnejšie akcie Spolku 
posledného desaťročia bola organizácia vý‑
znamného podujatia, ktorým bolo 4. febru‑
ára 2016 100. výročie úmrtia Dr.  Alexandra. 
Zainteresovali sme do toho vedenie mesta 
Kežmarok, Múzeum v Kežmarku, vydavateľa 
kníh Jaroslava Šlebodu, evanjelickú cirkev, 
miestnych ľudí ovládajúcich dobre maďar‑

ský jazyk (L. Spalek, L. Joppa,  A. Janovský 
a  primár ODCH A. Barta), keďže sme pred‑
pokladali vzácnych hosti z  Maďarska, a  to 
z  vedenia Maďarskej röntgenológ spoloč‑
nosti, kam smerovala naša pozvánka. Vďaka 
finančnej podpore mesta a pochopeniu fará‑
ra R. Porubäna sa podarilo zhotoviť pánovi 
Galkovi bustu Dr.  Alexandra a  osadiť ju na 
„stene školy národov a  konfesií“ evanjelic‑
kého lýcea. Bustu osadili primátor Kežmarku 
Ján Ferenčák, prof. Kinga Karlinger, generál‑
ny konzul Maďarskej republiky v  Košiciach 
Adam Szesztay a Atila Tanko.

V  priestoroch historického hotela 
Hviezdoslav sa konala medzinárodná konfe‑
rencia s  röntgenologickou tematikou s  voľ‑
nou účasťou občanov mesta s  možnosťou 
zakúpiť knihu o  Dr.  Alexandrovi, ktorá bola 
prvýkrát uvedená pred 10 rokmi. Zároveň 
si účastníci konferencie mohli zakúpiť príle‑
žitostnú obálku, pohľadnice s príležitostnou 
pečiatkou. Vo výstavných priestoroch Múzea 
v Kežmarku na Ul. Dr. Alexandra 11 bola in‑
štalovaná výstava o živote a tvorbe Dr. Ale‑
xandra.

V roku 2017 spolok inicioval konferenciu 
Spišského dejepisného spolku pri príležitosti 
150. výročia založenia Spolku spišských leká‑
rov a lekárnikov v Kežmarku.

Poslednou veľkou akciou pri príležitosti 
25. výročia založenia spolku bola slávnostná 
vedecká a  lekárska schôdza, kde predná‑
šal popredný európsky invazívny rádiológ 
MUDr. Ivan Vulev.

Spolok sa, okrem iného, dôstojne rozlúčil 
so svojimi členmi na ich poslednej ceste, na‑
príklad s  primármi Navrátilom, Murgašom, 
Podhájeckým či s doktorom Dudášom. Orga‑
nizovali sme aj slávnostné vedecké pracovné 
schôdze pri jubileu našich členov. Vzácnych 
prednášateľov a hostí, ktorí prednášali, sme 
si uctili venovaním knihy o Dr. Alexandrovi.

Pri zrode spolku stál aj vtedajší riaditeľ 
hotela Academia v Starej Lesnej, Kežmarčan 
Ladislav Merčák. Najaktívnejšími členmi boli 
Beáta Šoltýsova, Ján Hencel, Alica Sekanová, 
Peter Marko, vďaka patrí aj Božene Dovja‑
kovej, terajšej riaditeľke hotela Academia. 
Zásluhu na pokračovaní organizovania KLD 
do dnes majú vtedajší riaditelia nemocnice 
V. Gurčík, E. Kovalčíková a M. Pašková a hlav‑
ná sestra J. Bartková, ktorá doposiaľ aktívne 
spolupracuje pri ich organizovaní.

Technické zabezpečenie v prvých rokoch 
vykonával Imrich Gašpar, počas lekárskych 
dní to boli bratia Peter a  Pavol Dovjakovci 
a  jeho syn Tomáš. Dvorným fotografom bol 
a je Rudo Herz, ktorému vďačíme za zaujíma‑
vé fotky. Sekretárkou spolku v prvých rokoch 
bola Anna Gurčíková.

Aj takouto formou prezentujeme nielen 
spolok, ale aj meno Dr. Alexandra a samotné 
mesto Kežmarok.

 MUDr. Peter Slovík

Podujatie pri príležitosti 100. výročia úmrtia 
Dr. Alexandra.
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Prvým spôsobom je tzv.  mokrá cesta, pri 
ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota 
od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním 
sa z  nápojových kartónov získa celulózové 
vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné 
využiť priamo v  papierňach pri výrobe pary 
alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť pri 
výrobe paliet.

Druhou možnosťou spracovania je takzva‑
ná suchá forma. Zlisované nápojové kartóny 
sa drvia na malé fragmenty v drviacom zaria‑
dení, nasleduje ich rovnomerné vsypanie do 
formy a  lisovanie pomocou tepla a  tlaku. Pri 
pôsobení teploty a tlaku dochádza k preliso‑
vaniu materiálu a vďaka roztavenému polye‑
tylénu prichádza k  spojeniu vlákien s  fóliou. 
Medzi dve takéto dosky sa spravidla pridáva 
izolant. Dosky sú vzhľadom podobné sadro‑
kartónu a  niektoré vlastnosti majú dokonca 
lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, vyššia 
pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné 
vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izo‑
lačné a obkladové dosky či samonosné panely 
na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.

Nápojový kartón má teda
po recyklácii široké využitie:

‑ stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, 
lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toa‑
letný papier, kuchynské utierky.

Nápojové kartóny je potrebné pred ich 
vyhodením vypláchnuť a  zmenšiť ich objem 
napr. zošliapnutím. Nestlačený odpad v zber‑
ných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje 
frekvenciu vývozov kontajnerov a  v  koneč‑
nom dôsledku sa vyváža vzduch.

Vďaka recyklácii sa odpad znovu využí-
va na výrobu nových produktov.

Z  2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 
1 m² kuchynských utierok.

Ďalšie ukážky recyklátov z  nápojových 
kartónov (viď. foto hore).

Separovanie nápojových kartónov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To zna‑
mená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu 
(polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

Patria sem:
zošliapnuté použité nápojové kartóny napríklad
od mliečnych výrobkov, ovocných nápojov, vína, kávy.

Nepatria sem:
obaly so zvyškami nápojov.

Vhodením odpadu do správneho kontajnera aj Vy prispievate k čistote
svojho okolia a našej krajiny. C/PAP 81 84
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programy

Kinotipy
7. – 8. 9. (sobota, nedeľa) o 16.30 h
Leví kráľ
(animovaný/rodinný/dobrodružný, USA, 2019, 118 min, dabing, MP7+, vstup-
né 5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

7. – 8. 9. (sobota, nedeľa) o 19.00 h 
To Kapitola 2
(horor, USA, 2019, 165 min, titulky, MP15+, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre 
študentov a dôchodcov)

12. – 13. 9. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Skutok sa stal
(dokument, Česko/Slovensko, 2019, 82 min, pôvodné znenie, MP12+, vstupné 
5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

14. 9. (sobota) o 17.00 h
Labková patrola

(animovaný/rodinný, USA, 2018, 70 min, dabing, MP, vstupné 5 €,
zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

15. 9. (nedeľa) o 17.00 h 
Hodinárov učeň
(rozprávka, Česko/Slovensko, 2019, 102 min, dabing, MP, vstupné
5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

20. 9. (piatok) o 19.00 h
Rambo: Posledná krv
(akčný/dobrodružný/triler, USA, 2019, 100 min, titulky, MP15+, vstupné 5 €, 
zľava 1 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

28. – 29. 9. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Angry Birds vo filme 2
(animovaný/dobrodružný/komédia, USA, 2019, 97 min, dabing,
MP, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

27. – 28. 9. (piatok, sobota) o 19.00 h
Ad Astra
(sci-fi/triler, USA, 2019, 124 min, titulky, MP12+, vstupné 5 €,
zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

Filmový klub
2. 9. (pondelok) o 19.00 h
A dýchajte pokojne
(dráma, Island/Švédsko/Belgicko, 2018, 100 min, titulky, MP15+, vstupné 5 €, 
zľava 2 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu)
+ predfilm: Persona grata (animovaný, Slovensko, 2018, 16 min, pôvodné 
znenie, MP)

9. 9. (pondelok) o 19.00 h
Deväťdesiate
(dráma, USA, 2018, 85 min, titulky, MP15+, vstupné 5 €, zľava 2 € z ceny pre 
držiteľov preukazu filmového klubu)

16. 9. (pondelok) o 19.00 h
Pocta Jurajovi Herzovi
Spomienkové podujatie pri príležitosti nedožitých 85. narodenín kežmarského ro-
dáka, režiséra a herca Juraja Herza, súčasťou ktorého bude i odhalenie pamätnej 
tabule na budove kina za účasti vzácnych hostí.
Petrolejové lampy
(r. Juraj Herz, dráma, Československo, 1971, 101 min, pôvodné znenie, MP15+)
+ predfilm: GEN: Juraj Herz (r. Michal Herz, dokument, Česko, 2017, 16 min, 
pôvodné znenie, MP)
Vstupné 5 €, zľava 2 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu.

22. 9. (nedeľa) o 17.00 h – Projekt 100 – predpremiéra za účasti tvorcov

30. 9. (pondelok) o 19.00 h – Projekt 100
Nech je svetlo (dráma, 2019, Slovensko/Česko, 93 min, pôvodné znenie, 
MP15+, vstupné 5 €, zľava 2 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu)

23. 9. (pondelok) o 19.00 h – Projekt 100
Také krásne šaty (horor/komédia/mysteriózny, V. Británia, 2018, 118 min,  
itulky, MN, vstupné 5 €, zľava 2 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu)
 Zmena programu vyhradená. 
 Kompletný aktuálny program kina nájdete na internetovej stránke
 www.kinoiskra.sk.

PROGRAM KINA                september 2019

PF18005

PF19008

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

Staráme sa o Vaše zdravie ...

Memoriál Eduarda Laufera sa uskutoční dňa 
14. septembra 2019 (sobota) pri príležitosti Pamät‑
ného dňa obetí holokaustu a rasového násilia pri‑
padajúceho na 9. september. 

Peší pochod 2. ročníka memoriálu povedie na 
trase Bachledova dolina – areál Chodníka korunami 
stromov Bachledka ‑ výhľadňa na hrebeni Spišskej 
Magury. Miesto zrazu začiatok Bachledovej doliny 
o 10.30 hod. Pôjde o nenáročnú ľahkú túru. Potreb‑
ná bežná turistická výstroj, strava z vlastných zásob. 

Účasť na podujatí na vlastné riziko s pripoiste‑
ním a pri daždivom počasí podľa uváženia. 

 Odborný doprovod a výklad
 RNDr. Stanislav Pavlarčík, 0908 438 050.

Pozvánka na 2. ročník
Memoriálu
Eduarda Laufera

PF19003

LAST MINUTE
za skvelé ceny iba u nás!

Výber zo všetkých CK podľa požiadaviek. 
Žiadne cenové rozdiely a navyšovanie cien. 

Sme tu pre Vás už 10 rokov. 

TURIST-DIVING SERVICE, 
mesto Kežmarok, mesto Vysoké Tatry,

Štátne lesy TANAP-u,
Oto a Miroslav Rozložníkovci,

Chata pri Zelenom plese a KST Zlatná Kežmarok
vás pozývajú

na 5. ročník turistického prechodu
Chodníkom prof. A. Grosza

v sobotu 14. septembra,

ktorý sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Kežmarok 
PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka.

Podujatie je zároveň 12. stretnutím priaznivcov bývalej 
Kežmarskej chaty.

Stretneme sa pri Chate pri Zelenom plese o 13.00 hod.
Trasa: Biela voda – Šalviový prameň – Chata

pri Zelenom plese.
Nezabudnite na pripoistenie v horách, lebo každý

sa na pochode zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Bližšie informácie: Oto Rozložník,

0907 393 587
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Všestranný kežmarský špor‑
tovec, pedagóg, funkcionár či 
tréner odišiel do večnosti v  ja‑
nuári 2012 po dlhej a ťažkej 
chorobe vo veku 64 rokov. 

Šestnásťročný rekordér
Kežmarský rodák začínal 

športovú kariéru futbalom, 
neskôr sa venoval basketba‑
lu, hádzanej i volejbalu. Ako 
začínajúci atlét dosiahol veľký 
úspech už v  16 rokoch, keď 
zabehol svoj prvý českoslo‑
venský rekord na 60 m. Po 
niekoľkomesačnom trénin‑
gu v júni1968 zabehol na 
mítingu Praga Academica 
semifinálovú stovku v  čase 
10,2 s a vyrovnal tak českoslo‑
venský rekord Viléma Mandlíka 
z  roku 1961. Rekordný výkon 
zopakoval aj na mítingu v Züri‑
chu, čím splnil ostrý limit na 
Olympijské hry v  Mexiku, kto‑
rých sa však nezúčastnil, hoci 
v roku 1968 v česko‑sloven‑
ských tabuľkách figuroval ako 
najlepší šprintér. O rok neskôr 
ho nepodporili ani na maj‑
strovstvách Európy v Aténach, 
tak s atletikou skončil. 

Nekompromisný
a so zmyslom
pre spravodlivosť
Na jedinečného šprinté‑

ra a  človeka si zaspomína‑
la aj jeho manželka Marika: 
„S  manželom sme sa spoznali 
už v  detstve, spolu sme cho‑
dievali na tréningy do jednej 
skupiny. Žila som s  ním celý 
život, viac ako 42 rokov, takže 
viem o  všetkých jeho aktivi‑
tách.“ Podľa jej slov mal kež‑
marský rekordér veľký zmysel 
pre spravodlivosť a  takmer 
neudržateľnú schopnosť pove‑
dať svoj názor, ktorý nebol pre 
okolie vždy príjemný. „Na seba 
a svojich blízkych bol prísny, 
nekompromisný, ale aj uznan‑
livý, vedel zabojovať, keď videl 
pred sebou nejaký cieľ ,ale ne‑
šiel až na doraz. Nemal rád, keď 
ho nútili do niečoho, o čom 
sám nebol presvedčený. Bol 
schopný odísť z akéhokoľvek 
lukratívneho postu, ak prestal 
korešpondovať s jeho život‑
ným presvedčením. Do konca 
svojho života ma prekvapoval 
túžbou niečo urobiť pre dob‑
ro športu a rodiska Kežmarok,“ 
priblížila manželka Marika. Pra‑
coval v Asociácii slovenského 
športu a bol jeden zo zaklada‑
teľov a organizátorov každo‑
ročného vyhlasovania ankety 
o najlepších športovcov okresu 
Kežmarok a svoj voľný čas ve‑
noval mladým nádejným atle‑
tickým talentom.

Čas strávený
v archíve
Medzi jeho posledné ak‑

tivity patrili aj „archívne bá‑
dania“. Pri jednom takomto 
našiel v  kežmarskom múzeu 
poškodenú knihu streleckého 
spolku z  roku 1557 a  zásta‑
vu streleckého spolku z  roku 
1882. „Neváhal, našiel spon‑
zorov, peniaze a  odborníkov, 
ktorí predmety opravili a dnes 
si ich môžu návštevníci pozrieť 
v archíve v Spišskej Sobote a v 
kežmarskom múzeu,“ dodala 
jeho manželka. Počas archív‑
nych pátraní našiel aj zástavu 
Podtatranských hier mládeže 
z roku 1964, ktorú daroval tiež 
múzeu v jeho rodnom meste. 

Aktívna športová
rodina
Manželia Jančekoví boli celý 

život aktívni športovci a k špor‑
tu viedli aj svojich dvoch synov, 
ktorí sa podľa jej slov chceli 
neustále hrať, behať či skákať. 
V otcových športových šľapa‑
jách pokračovali aj ich dvaja sy‑
novia. Starší Réne bol majster 
Slovenskej republiky v šprinte 
na 200 m a mladší Vladimír hral 
basketbal. „Ten mladší chodil 
do škôlky a neustále otravoval 
pani riaditeľku, aby zorganizo‑
vala nejaké preteky. Čo sa na‑

pokon aj podarilo,“ povedala 
Jančeková. Pred 33 rokmi tak 
vznikla Olympiáda materských 
škôl, ktorá sa každoročne koná 
v  športovom areáli ZŠ a  MŠ 
Nižná brána a zúčastňujú sa na 
nej všetky kežmarské materské 
školy. K  názvu Olympiáda MŠ 
sa za posledných osem rokov 
pridružilo aj pomenovanie 
Memoriál Vlada Jančeka. Malí 
športovci si tak každý rok zme‑
rajú sily v  troch disciplínach 
– beh na 50 metrov, hod lop‑
tičkou a  skok z  miesta. „Žiaci 
každoročne predvádzajú skve‑
lé výkony, za čo sú odmenení 
sladkou odmenou a tí najlepší 
medailami. Najlepšie družstvá 
si do svojich škôlok odniesli 
cenné pohárové trofeje,“ priblí‑
žil Dušan Tokarčík, riaditeľ ZŠ 
a MŠ Nižná brána. Po skvelom 
atlétovi je v  Kežmarku pome‑
novaná aj športová hala a  na 
jeho počesť sa organizuje aj 
medzinárodný basketbalový 
turnaj žiakov. 

Marika Jančeková sa pra‑
videlne zúčastňuje na otvo‑
reniach rôznych športových 
podujatí, ktoré sú venované 
pamiatke na jej manžela. „Mám 
z  toho veľmi príjemný pocit. 
Keď viem, že sa uskutoční 
nejaké podujatie, ktoré je ve‑
nované pamiatke na môjho 
manžela, som ochotná prísť 
a podporiť to,“ uzavrela skrom‑
ne Jančeková. 

 
 Veronika Michalčíková

Vlado Janček by v septembri oslavoval

Bývalý československý reprezentant v atletike a slovenský rekordér 
v  behu na 100 m Vladimír Janček by sa 25. septembra tohto roku 
dožil 72 rokov. 

Úspešný Kežmarčan (druhý zľava) inklinoval okrem športu aj k histórii. 

Vladimír Janček.
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Uplynulá sezóna bola podľa 
neho priemerná. „Mužstvo strie‑
dalo veľmi dobré výkony so slab‑
šími, čo vyústilo do niekoľkých 
bodových strát. Objektívne musel 
každý uznať, že sme patrili medzi 
najlepšie mužstvá v  súťaži, ale 
niektoré zápasy sme prehrali na‑
priek hernej prevahe, no chýbalo 
presnejšie zakončenie a góly sme 
dostávali prakticky z jedinej alebo 
dvoch chýb. Poslúžilo nám to ako 
poučenie do budúcna, ukázalo 
nám, že sa musíme zlepšiť hlavne 
v  hernej disciplíne a  premieňaní 
gólových príležitostí,“ skonštato‑
val Fejerčák.

S  prípravou na novú sezónu 
začalo kežmarské A ‑mužstvo 
2. júla. Vzhľadom na krátky čas do 
začiatku ročníka sa na tréningoch 
hráči venovali predovšetkým do‑
plneniu kondičných prvkov s prio‑
ritou na výbušnosť a hlavne na za‑
končenie a hernú disciplínu, teda 
zohratosť jednotlivých formácií.

Dobrou správou je, že z vlaňaj‑
šieho kádra nikto neodišiel. Práve 
naopak, doplnili ho odchovan‑
ci Kežmarku Patrik Grega, ktorý 
prišiel z  Košíc, Tibor Starinský zo 
Svitu, ďalej Milan Novák z Ľubice, 
Robert Pavlikovič z  dorastu, po 

dlhodobom zranení prišiel Robert 
Rufus a  s  tréningom opäť začal 
Branislav Duda.

„Keďže času na prípravu bolo 
pomerne málo a  bolo potrebné 
dotrénovať niektoré veci, zúčast‑
nili sme sa na turnaji v Hranovnici, 
kde sme porazili účastníka vyššej 
súťaže FK Svit 7:2. Finálový zápas 
proti domácej Hranovnici nám 
znemožnil odohrať prudký dážď 
a potom už nevhodný terén,“ do‑
plnil tréner A ‑mužstva, ktorý si 
myslí, že futbalovému Kežmarku 
by mohlo svitať na lepšie časy.

„Zdá sa mi, že v súčasnosti sa 
utvára výborný kolektív. Hráči 
sú už pomerne skúsení, vekové 
zloženie je takmer ideálne a me‑
dzi jednotlivými hráčmi vládnu 
kamarátske vzťahy. Bez týchto 
aspektov sa dobrý futbal nedá 
hrať. Preto verím vo svetlejšiu 
budúcnosť futbalu v  Kežmarku. 
Čo najrýchlejšie treba postúpiť 
do vyššej súťaže, pretože V. ligu ja 
osobne považujem za neregulár‑
nu. Fanúšikovia si mohli všimnúť, 
že dva roky za sebou víťaz tejto 
súťaže nechcel postúpiť, a  tak 
sa tam dejú všelijaké veci, ktoré 
s  futbalom a  fair play prístupom 
nemajú nič spoločné. Ostatné 

veci ani nechcem spomínať,“ 
skonštatoval Fejerčák.

Ako ďalej povedal, v Kežmarku 
sa veľmi dlhú dobu hrala IV. liga, 
a  nevie, či si ešte niekto pamätá 
vyššiu súťaž, keďže táto sa hrala 
v  našom meste už veľmi, veľmi 
dávno. Z  dlhodobého pohľadu 
by podľa neho Kežmarku slušala 
III. liga, a o  toto by sa mali snažiť 
všetci, ktorí to s  futbalom myslia 
vážne, nevynímajúc priazeň fanú‑
šikov.

„Ale povedať dokedy by sa tak 
malo stať, sa len tak ľahko nedá. 
Vychádzam z  toho, že záujem 
o  futbal v  Kežmarku je, pretože 
v  súťažnom ročníku 2019/2020 
má náš klub až 7 mládežníckych 
tímov, takže podhubie by tu malo 
byť a  verím, že každý mladý fut‑
balista chce hrať predovšetkým 
za Kežmarok a  v  čo najvyššej sú‑
ťaži. Výnimočným talentom sa 
ale v rozvoji nesmie brániť, musia 
ísť do kvalitnejších klubov a  aj 
tam reprezentovať svoj materský 
klub,“ dodal.

Filozofiou futbalu v  Kežmarku 
je, aby zaň hrali predovšetkým 
vlastní odchovanci. To musí byť 
prioritou, aj keď dobrý futbalista 
z  blízkeho okolia určite nebude 

odmietnutý, ale mal by mať klad‑
ný vzťah k  nášmu klubu. Veď aj 
v súčasnom kádri z 23 hráčov len 
3 hráči nebývajú v Kežmarku.

„Čo sa týka spolupráce Popra‑
du, ten má dosť svojich tímov od 
A ‑mužstva až po mládežnícke ka‑
tegórie. Ale priateľské vzťahy sme 
vždy s Popradom mali a bude tak 
aj naďalej. My prajeme čo najviac 
úspechov im a verím, že tak je to 
aj opačne,“ uzavrel tréner Fejer‑
čák. Lorant Paugsch

1. MFK Kežmarok  – sezóna 
2019/2020

Brankári: Branislav Bartko,
Patrik Kuruc, Kristián Slovík.
Obrancovia: Jaromír Kovalčík, 

Lukáš Bača, Tomáš Ondrejka, Ro‑
bert Rufus, Filip Tomčák, Radoslav 
Dejneka, Branislav Duda.

Stredopoliari: Peter Lajčák, 
Simon Kristan, Patrik Grega, Tibor 
Starinský, Andrej Džadoň, Filip Fe‑
jerčák, Milan Novák, Michal Svitek, 
Kristián Kruppa, Robert Pavlikovič.

Útočníci: Pavol Fejerčák, Adam 
Pirhala, Štefan Gahura.

Cieľ futbalistov je jasný: boj o postup

Futbalisti 1. MFK Kežmarok v auguste odštartovali novú sezónu pod vedením trénera Pavla 
Fejerčáka. Podľa jeho slov je cieľom pokúsiť sa o postup do vyššej súťaže.

Víťazný štart Kežmarčanov do sezóny

Kežmarčania otvorili sezónu na ihrisku 
v Tatranskej Lomnici, kde nastúpili proti FK Vy‑
soké Tatry. Už v 6. minúte otvoril skóre Fejerčák 
a do polčasu ho napodobnili Graga a Džadoň. 
Po zmene strán mali navrch domáci, no 20 mi‑
nút pred koncom zvýšil na 4:0 pre Kežmarok 
opäť Fejerčák, ktorý v  82. minúte ďalším gó‑
lom zavŕšil hetrik. Skóre uzavrel v  85. minúte 
Gahura.

V prvom domácom zápase sa Kežmarčania 
predstavili proti Hranovnici a nezačali najlep‑
šie, keď po 24 minútach otvoril skóre hosťujúci 
Bednarčík. Radosť hostí netrvala dlho a už o tri 
minúty vyrovnal Pirhala. Tlak domácich vyústil 
do druhého gólu, Kežmarok poslal do vedenia 

Graga, ktoré si hráči Kežmarku udržali až do 
konca zápasu.

Ďalšie kolo začali Kežmarčania na pôde Veľ‑
kej Lomnice opäť horšie, po 23 minútach síce 
prehrávali, no o  dve minúty bol stav zásluhou 
Džadoňa opäť vyrovnaný. Pod Tatrami sa v  pr‑
vom kole darilo Fejerčákovi a inak to nebolo ani 
teraz. Dvomi gólmi stanovil polčasový stav na 3:1 
pre hostí z Kežmarku. V druhom polčase zavŕšil 
v 55. minúte svoj ďalší hetrik, no chvíľkovú nepo‑
zornosť hostí využil domáci Beller, ktorý stanovil 
konečné skóre na 2:4.

Štvrté kolo prinieslo derby zápas v  podobe 
prvého s druhým. Kežmarčania začali dobre a už 
v 2. minúte vyhrávali zásluhou Fejerčáka. Domá‑

cim sa darilo a  prvopolčasovú aktivitu pretavili 
do druhého gólu v 39. minúte. V druhom polčase 
sa obraz hry nezmenil, Kežmarčania mali navrch 
a  aj vďaka tomu uzavrel stav stretnutia na 3:0 
v 83. minúte Bača.

V. liga Podtatranská:
1. kolo: FK Vysoké Tatry – 1. MFK Kežmarok
0:6 (0:3)
Góly: 6., 69. a 82. P. Fejerčák, 29. Grega,
44. Džadoň, 85. Š. Gahura
2. kolo: 1. MFK Kežmarok – FK 1931 Hranovnica
2:1 (2:1)
Góly: 27. Pirhala, 38. Grega – 24. Bednarčík
3. kolo: FK Veľká Lomnica – 1. MFK Kežmarok
2:4 (1:3)
Góly: 23. Rusnák z 11 m, 56. Beller – 25. Džadoň, 
35., 42. (z 11 m) a 55. P. Fejerčák
4. kolo: 1. MFK Kežmarok – TJ Slovan
Nálepkovo 3:0 (2:0)
Góly: 2. Fejerčák, 39. Grega, 83. Bača

 Lorant Paugsch

Futbalisti 1. MFK Kežmarok majú za sebou prvé štyri zápasy novej sezóny, 
v ktorých si pripísali štyri dôležité víťazstvá.
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Spolu 33 Kežmarčanov uskutočnilo 92 jed‑
notlivých štartov a získalo 17 konečných medai‑
lových umiestnení. Zlato v SP 2019 si vybojovalo 
5 kežmarských lukostrelcov: Diana Pashchenko‑
vá ženy kladkový luk (KL), Alena Mačáková ženy 
hladký luk (HL), Radovan Polák st. žiak KL, Ľu‑
boš Polák chrobák KL a  Filip Kocán chrobák HL, 
ktorý zároveň na poslednom kole na domácej 
pôde vytvoril nový Slovenský rekord navýšením 
o 20 bodov.

Vyhlásenie a  ocenenie SP sa uskutoční na 
majstrovstvách Slovenska jednotlivých kategó‑
rii. Máme za sebou prvé majstrovstvá Slovenska 
za rok 2019 v  kategórii veteránov, ktoré sa ko‑
nali v  Poprade ‑ Strážach 17. augusta. Vyhlásení 
boli skôr narodení lukostrelci a naši veteráni na 
stupienkoch samozrejme nechýbali. Alena Mačá‑
ková získala prvenstvo v  SP a  II. miesto na maj‑

strovstvách veteránov. Martin Doričmuž KL získal 
druhé miesto v SP, ale na majstrovstvách veterá‑
nov nedal šancu nikomu a získal titul majstra Slo‑
venska pre rok 2019. 

Na druhý deň, 18. augusta v Tepličke nad Vá‑
hom vyvrcholila 5‑kolová súťaž Podtatranskej 
ligy, kde Kežmarčania získali najviac ocenení. 
Až 32 našich lukostrelcov získalo 24 umiestnení, 
z toho 13 prvenstiev. 

V  disciplíne o  absolútneho víťaza v  holom 
luku obsadil I. miesto náš rekordman Filip Kocán a 
v kladkovom luku Kežmarčania obsadili všetky tri 
miesta: 1. miesto Ľuboš Polák, pred svojím star‑
ším bratom Radovanom a tretie miesto obsadila 
Sandra Vaľová. V olympijskom luku sa nepodarilo 
Michalovi Barčákovi obhájiť absolútne prvenstvo 
z minulého roka a skončil na druhom mieste za 
Martinom Jozefčákom z Liptovského Mikuláša.

Čakajú nás ešte majstrovstvá Slovenska v ter‑
čovej lukostreľbe dospelých a  majstrovstvá Slo‑
venska v terčovej lukostreľbe mládeže začiatkom 
septembra, ktorých usporiadateľom je náš kež‑
marský klub. V závere augusta sme organizovali 
majstrovstvá Slovenska TPŠ lukostreľby a v polo‑
vici septembra bude nominačný pretek na maj‑
strovstvá Slovenska v terénnej lukostreľbe.

 Vladimír Majerčák,
 predseda klubu

Kežmarskí lukostrelci s ďalšími úspechmi

Koncom júla sa v Kežmarku ukončilo zápolenie o umiestnenia v 
Slovenskom pohári (SP) v terčovej lukostreľbe. V rámci tejto súťa‑
že sa hodnotia najlepšie tri výsledky zo štyroch kôl SP.

Majstrovstvá Slovenska veteránov, v popre-
dí Vladimír Majerčák.

Program festivalu odštartuje 
v piatok 6. septembra premieta‑
nie horských filmov pod záštitou 
najväčšieho filmového festivalu 

horských filmov na Slovensku 
Hory a mesto. 

V sobotu sa program nesie 
v duchu lezeckých pretekov, na 
ktorých sa už tradične stretáva 
lezecká špička nielen so Sloven‑
ska, ale aj z okolitých krajín. Ako 
každý rok sa môžete tešiť na vý‑

bornú celodennú zábavu a veľkú 
šou, ktorú odštartuje finále pre‑
tekov o 19.00 hod. 

Ďalšou novinkou tohto roč‑
níka budú detské 
preteky, ktoré sa 
uskutočnia v  ne‑
deľu. Na nich si 
svoje sily zmerajú 
najlepší detskí lez‑
ci zo Slovenska. 

Počas celého 
víkendu sú pre 
návštevníkov pri‑
pravené sprievod‑

né podujatia, dobré jedlo a pitie 
a mnoho detských atrakcií.

Všetci ste srdečne vítaní na 
nádvorí Kežmarského hradu, 
kde sa od 6. do 8. septembra 
uskutoční Boulder King 2019.

 Michal Malina,
  organizátor festivalu

O  dobré meno mesta 
a  športu sa na priateľskej náv‑
števe u  Hannesa Ederera vo 
švajčiarskom Zürichu postaral 
bývalý futbalista a  funkcionár 

niekdajšieho klubu TJ Jednota 
Kežmarok Jaroslav Kornaj.

Zástupcu generálneho sek‑
retára svetového hokeja IIHF 
Hannesa Ederera potešil ob‑
raz od kežmarskej výtvarníčky 
Gabriely Kornajovej a  kniha 

o Kežmarku, ktorú mu venoval 
primátor mesta Ján Ferenčák.

Hannesa Ederera zaujala his‑
tória mesta a  zrekonštruovaný 
hokejový štadión. Kežmarskej 

mládeži sa tak po ro‑
koch otvoril športový 
svet a je len na funk‑
cionároch hokeja, 
aby sa do Kežmarku 
vrátil hokej v jeho bý‑
valej sláve.

Darovaný puk z fi‑
nále majstrovstiev 
sveta na Slovensku 
nech motivuje na‑
šich talentovaných 
hokejistov Denisa 
Godlu, Jána Brejčá‑
ka, Daniela Brejčáka, 
Mareka Mašlonku 
a  mladých reprezen‑
tantov Slovenska 

do 20 rokov Borisa Česanka, 
Martina Semaňáka a iných, aby 
z  budúcich majstrovstiev vo 
Švajčiarsku priniesli domov do 
Kežmarku vytúženú medailu.

 
 Jaroslav Kornaj

Víkend plný lezenia
na Kežmarskom hrade

O Kežmarku v Zürichu

Už piatykrát pre vás kežmarskí bouldroví nadšenci zo 
športového klubu  ŠK JAMES Kežmarok  pripravili lezecký 
festival s názvom Boulder King, ktorý je spojený s pretek-
mi Slovenského pohára v lezeckej disciplíne bouldering.
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Otvorenie turnaja prebehlo 
za účasti manželky a dcéry Fran‑
tiška Mizdoša, prednostky MsÚ 
v  Kežmarku Jely Bednárovej, 
predsedu Oblastného výboru 
Východ Slovenskej volejbalovej 
federácie Milana Kundľu, čest‑
ného prezidenta MŠK Kežma‑
rok Igora Šajtlavu a  prezidenta 
MŠK Ľuboslava Kovalského. 
Turnaj svojou návštevou poctil 
aj prezident Slovenskej volejba‑
lovej federácie Martin Krašče‑
nič. Neoddeliteľnou súčasťou 
bola aj prítomnosť najstarších 
kežmarských volejbalových ve‑
teránov. Počas otvorenia boli 
ocenení pamätnou plaketou 
aj tohtoroční jubilanti Milan 
Lajda, Stanislav Škára a  Július 
Bitner, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 
a propagáciu kežmarského vo‑
lejbalu. 

Hralo sa na troch vonkajších 
ihriskách a na štyroch ihriskách 
v hale. Turnaja sa zúčastnilo cel‑
kovo 28 družstiev zo Slovenska, 
Česka, Ukrajiny, Poľska a Talian‑
ska. Ženy bojovali v  kategórii 
nad 35 rokov. Muži boli rozde‑
lení do troch kategórií, a  to 40 
‑ 50 rokov, 50 ‑ 60 rokov a nad 
60 rokov. Turnaja sa zúčastni‑
li aj štyri družstvá z  Kežmarku 
– družstvo žien, dve družstvá 
v kategórii 40 ‑ 50 rokov a jed‑
no družstvo v kategórii 50 ‑ 60 
rokov.

V turnaji žien bolo najúspeš‑
nejšie družstvo z  Popradu, na 
druhej priečke sa umiestnili do‑
máce Kežmarčanky a na treťom 
mieste skončili volejbalistky 
Bratislavy. V kategórii 40‑50 ro‑
kov si prvenstvo vybojovali hrá‑
či Starej Ľubovne. Strieborné 
medaily získalo družstvo Prešov 
"A", bronz putoval do Trenčína. 
Kategóriu 50 ‑ 60 rokov ovládol 
tím Opavy (Česko), za ktorou 
sa umiestnila Stará Ľubovňa, 

ktorá v  tejto kategórii získala 
titul majstrov Slovenska. Stu‑
pienok víťazov doplnil tretí Kež‑
marok. Titul v kategórii nad 60 
rokov obhájili veteráni zo Žiaru 
nad Hronom. Za nimi skončilo 
družstvo Černovej a  na treťom 
mieste sa umiestnili volejbalisti 
Užhorodu (Ukrajina).

V  každej kategórii boli vy‑
hlásení najlepší hráči turnaja. 
Medzi ženami to bola Katarína 
Jakušová (Kežmarok). Medzi 
mužmi v kategórii 40‑50 rokov 

Roman Nemeth (Stará Ľubov‑
ňa), v  kategórii 50 ‑ 60 rokov 
Bohumil Křempek (Opava) 
a v kategórii nad 60 rokov Pavol 
Švara (Černová). Za najsympa‑
tickejšiu hráčku bola vyhláse‑
ná Janka Čenkovičová (Košice 
ATU) a  najstarším hráčom na 
turnaji bol 78‑ročný Juraj Kmec 
(Prešov).

Organizátori podujatia boli 
nachystaní aj na nepriazeň po‑
časia. V prípade dažďa boli pri‑
pravení presunúť zápasy z von‑
kajších ihrísk do okolitých hál. 
To však nebolo nutné, keďže 
celý turnaj sprevádzalo krásne 
slnečné počasie, ktoré prispelo 
k plynulému priebehu hry. 

Za úspešný priebeh tohto 
turnaja patrí veľké poďako‑
vanie organizačnému výboru 
Memoriálu Františka Mizdoša, 
Prešovskému samosprávnemu 
kraju, mestu Kežmarok, Slo‑
venskej volejbalovej federácii, 
volejbalovému klubu KV MŠK 
Oktan Kežmarok, vedeniu ZŠ 
Nižná Brána a SOŠ Garbiarska, 
všetkým zúčastnených roz‑
hodcom, zapisovateľom, ako 
aj nasledujúcim sponzorom: 
Plastiflex, a.s. Kežmarok, JUDr. 

Pavel Závacký, Tatranská mlie‑
kareň, a.s. Kežmarok, P.J. stav 
Kežmarok – Ing. J. Pisarčík, 
VPS – príspevková organizácia 
Kežmarok, Ski Bachledová – D. 
Šiška, Alergo imuno, s.r.o. – 
MUDr. Hlinka, Tatratherm, s.r.o. 
Kežmarok ‑ Ján Habiňák, Elsig 
Kežmarok – V. Lukáč, Cartech, 
Vojenské lesy a  majetky, š.p. 
Kežmarok, Hostinec Buková 
Kežmarok, Hostinec pod hra‑
dom Kežmarok – M. Džadoň, 
Reštaurácia u Jakuba Kežmarok 
– V. Modla, Delta, s.r.o. Kežma‑
rok – M. Šoltés, Reštaurácia ESO 
Kežmarok – S. Pavličko, Franti‑
šek Rams Kežmarok, Quiltex, 
s.r.o. L. Mikuláš – P. Sobolič, Ka‑

rat Plus St. Ľubovňa – p. D. Kna‑
piková, Pekáreň Gros, s.r.o. Kež‑
marok, Stavebná spoločnosť 
Rondo, s.r.o. Kežmarok, Kupo, 
s.r.o. Kežmarok, Urpiner, s.r.o. B. 
Bystrica, Ing. arch. Rudolf Kru‑
liac, Kavomaty s.r.o. Kežmarok, 
Ferto, s.r.o. – František Tomčák, 
COOP Jednota, Autonova s.r.o. 
Poprad, JUDr. Jevický Miroslav, 
CAR TECHNOLOGY, s.r.o. Bra‑
tislava, HG Data, s.r.o., Piváreň 
Hradná Bašta Kežmarok, Nahal‑
ka Daniel, KARLOFF, s.r.o Kež‑
marok.

Pravidelným vyvrcholením 
bola účasť hráčov na večernej 
párty. Toto podujatie teda nie 
je len o  športovom zápolení, 
ale je to aj jedna z  mála prí‑
ležitostí v roku, keď sa môžu 
stretnúť a zabaviť sa skvelí vo‑
lejbaloví veteráni.

Výsledky 23. ročníka Me-
moriálu Františka Mizdoša 
a Majstrovstiev SR veteránov 
vo volejbale mužov a žien:
Ženy:
Memoriál F. Mizdoša:
1. Poprad, 2. Kežmarok,
3. Bratislava 
Majstrovstvá Slovenska:
1. Poprad, 2. Kežmarok,
3. Bratislava
Muži 40 - 50 rokov:
Memoriál F. Mizdoša :
1. Stará Ľubovňa ,
2. Prešov "A", 3. Trenčín
Majstrovstvá Slovenska:
1. Stará Ľubovňa , 2. Prešov "A",
3. Trenčín
Muži 50 - 60 rokov:
Memoriál F. Mizdoša :
1. Opava (Česko),
2. Stará Ľubovňa, 3. Kežmarok
Majstrovstvá Slovenska:
1. Stará Ľubovňa,
2. Kežmarok, 3. Prešov
Muži nad 60 rokov:
Memoriál F. Mizdoša:
1. Žiar nad Hronom,
2. Černová,
3. Užhorod (Ukrajina)
Majstrovstvá Slovenska:
1. Žiar nad Hronom,
2. Černová, 3. Brezno
 Milan Špak ml.

Veterán Volley Cup navštívil prezident Slovenskej
volejbalovej federácie

Podujatie sa uskutočnilo v areáli ZŠ s MŠ Nižná brána.

V sobotu 10. augusta sa v Kežmarku v areáli Základnej školy Nižná brá‑
na a priľahlých halách uskutočnil 23. ročník Memoriálu Františka Mizdo‑
ša, ktorý bol zároveň jubilejný desiatykrát oficiálnymi Majstrovstvami SR 
vo volejbale veteránov mužov a žien.
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inzercia, spomienky

Želáme Ti večný pokoj, spi 
sladko, snívaj svoj sen, v  spo-
mienkach sme pri Tebe každý 
deň.

26. septembra si pripome‑
nieme 10. výročie úmrtia nášho drahého Mar‑
tina Klimeka. 

S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Tak rád som bol s vami, osud 
a Vyššia moc však rozhodli ináč.

Šiesty september je dňom 
tretieho výročia, keď nás vo 
veku 58 rokov predčasne a na‑

vždy opustil František Felong.
S láskou spomína mama, syn, vnúčatá, blízki 

priatelia a blízka rodina.

Už nepočuť v dome ockov a dedkov hlas,
už viac nepríde medzi nás.
Ako nám ťažko je bez Teba žiť,
keď nás už nemá kto pohladiť a potešiť.

Dňa 17. augusta uplynul 
smutný rok od chvíle, keď nás 
navždy opustil manžel, otec 
a dedko Marián Horník.

S  láskou spomína manželka, 
deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina. Tí, kto-
rí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

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

Dňa 6. septem‑
bra uplynie 6 rokov 
od smrti nášho mi‑
lovaného manžela, 
otca, deda a prade‑
da Jozefa Ogurčá‑
ka.

S  láskou a  žia-
ľom v  srdci spomína 
manželka Magda-
léna a  synovia Jozef 
a Peter.

Najväčšia láska
na svete umiera,
keď oko matkino navždy
sa zaviera.

Dňa 15. septembra uplynú dva roky, čo nás 
opustila Mária Malecová, rod. Remiašová.

 S láskou spomína celá rodina.

Hoci si odišiel,
niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach ostávaš
a navždy budeš s nami.

Dňa 8. septembra si pripo‑
menieme 30. výročie, odkedy 
nás navždy opustil náš milova‑
ný manžel, otec, dedko a  pra‑
dedko Ján Kučera.

S láskou, úctou a bolesťou v srdciach spomí-
na smútiaca rodina.

Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.

Dňa 22. au‑
gusta uplynulo 
10 rokov odkedy 
nás opustil náš 
milovaný otec, 

svokor a dedko Pavol Vosovič. A v apríli uply‑
nulo 12 rokov od úmrtia našej milovanej mam‑
ky, svokry a babičky Eleny Vosovičovej.

Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú modlitbu.

 S láskou a úctou spomíname.

Dňa 16. septembra uplynie 
10 rokov, čo nás opustila naša 
milovaná manželka, mamka, 
babka a  prababka Erika Kluso‑
vá.

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

S  vďakou a  láskou spomínajú manžel Jozef, 
syn Jozef a dcéra Zuzana s rodinami.

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

 RO18012

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

•  Predám jednoizbový byt v  osobnom vlast‑
níctve s terasou na ulici Generála Štefánika. 
Pri rýchlom jednaní dohoda na cene možná. 
Kontakt: 0904 382 018.  RO19011

•  Som vyučený maliar. Maľujem aj valčekmi. 
Zavolajte, kontakt: 0910 294 054. 

 RO19012 

Spomienky

Vo štvrtok 22. augusta sme sa navždy 
rozlúčili s Kežmarčanom Pavlom Oravcom, 
naším drahým ockom a dedkom. Ten tak 
svoj pozemský život ukončil po 58 dňoch 
hospitalizácie na oddelení ARO v tunajšej 
Nemocnici Dr. Alexandra. Touto cestou sa 
chceme z celého srdca poďakovať celému 
personálu menovaného oddelenia na čele 
s p. primárom MUDr. Serhiyom Rakom za 
príkladnú odbornú starostlivosť, profesio‑
nalitu, ochotu, ľudskosť a spolupatričnosť.

 Manželka Lýdia, synovia Pavol
 a Peter s rodinami.

Ďakujeme pánovi primátorovi Jánovi 
Ferenčákovi, pracovníkom MsÚ Kežmarok 
a mestskej polícii za vyhotovenie a osade‑
nie brány z Hviezdoslavovej ulice na ulicu 
Priekopa.

Inštalovaním brány sa obmedzilo naj‑
mä nočné obťažovanie obyvateľov bytov 
na ulici Priekopa návštevníkmi predajne 
Non‑Stop.

 Spoločenstvo vlastníkov bytov
 Za hradbami

Poďakovanie

Poďakovanie

PF18004
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programy

Obvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Kežmarku 

vás srdečne pozývajú  
na podujatia organizované v rámci 9. poľovníckeho dňa

OtvOrenie výstavy pOľOvníckej fOtOgrafie
sa uskutoční v sobotu 7. septembra 2019 o 17.00 hod. vo výstavnej sieni Barónkana Hlavnom námestí 46 v Kežmarku. 

kOncert pOľOvníckej hudby
sa uskutoční v sobotu 7. septembra 2019 o 19.00 hod. v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku. 
Kvarteto lesných rohov Hubertovi trubači z Podorlicka (ČR) na koncerte predstaví
– poľovnícku hudbu, hudbu starých majstrov a poľovnícke fanfáry (G. Rossini, H. M. Weber, A. Rubinstein a i.)
– klasickú hudbu (A. Dvořák, J. Brahms, B. Smetana, J. S. Bach, E. Cramer a i.)
– populárne a filmové melódie.
výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný na charitatívne účely. 

predstavenstvá Opk a OkO spZ v kežmarku sa tešia na stretnutie s vami a prajú vám krásny kultúrny zážitok.

Vystavené budú práce členov SPZ príslušných k OPK Kežmarok. 
Práce v jednotlivých súťažných okruhoch  – jeleň – kráľ našich lesov,
 – zábery z fotopascí,
 – poľovnícke podujatia,
budú vyhodnotené a autori najlepších prác odmenení dňa 8. septembra 2019 
v rámci programu 9. poľovníckeho dňa.

KežmaroK • 750

OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA A OKResNÁ ORgANizÁCiA sPz V KežMARKu
MiestNA ORgANizÁCiA sRz V KežMARKu A MestO KežMAROK

9. poľovnícky deň

Podujatie sa uskutoční 7. a 8. septembra 2019

vás pozývajú na

Program:

Na Vašu účasť sa tešia organizátori!

V kultúrnom programe sa predstaví: 
Ľudová hudba stana Baláža, Fs Magurák z Kežmarku,  

Cisárove nové šaty v podaní divadla RAMAgu zo spišskej starej Vsi.
Počas celého podujatia budú pre návštevníkov pripravené rôzne atrakcie:  

výstava poľovníckej fotografie vo výstavnej sieni Barónka (Hlavné nám. 46),  
hry – súťaže – zábava – smiech pre najmenších (zŠ Hradné námestie-grundschule), maľovanie na tvár, nafukovací hrad,  

streľba lukom na poľovnícky terč, pravý poľovnícky guláš a rôzne kulinárske poľovnícke špeciality.

7. september 2019
17.00  otvorenie výstavy poľovníckej fotografie vo výstavnej sieni Barónka, Hlavné nám. 46
19.00  koncert poľovníckej hudby – kvarteto lesných rohov Hubertovi trubači z Podorlicka (ČR)
   (drevený artikulárny kostol v Kežmarku)
8. september 2019 od 9.00 hod.
- svätohubertovská sv. omša v Mariánskom kostole v Kežmarku na Hradnom námestí
-  požehnanie obetovaného jeleňa pred hradom v Kežmarku
-  sprievod účastníkov poľovníckeho dňa ulicami mesta
Program na Hlavnom námestí – tribúna:
- slávnostný výrad a pasovanie za lovca jeleňov 
- dražba (licitácia) jeleňa a diviaka
- privítanie hostí, príhovory, oficiálne otvorenie PD
- vystúpenie – Hubertovi trubači z Podorlicka (ČR)
-  odovzdávanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení
- vyhodnotenie súťaže poľovníckej fotografie
- vyhodnotenie súťaže vo varení poľovníckeho guláša
- ukážky poľovníckych signálov a vábenia zveri
- vystúpenie sokoliarov majstra Vagana zo starej Ľubovne
- prezentácia plemien poľovných psov
- vyhodnotenie súťaže detí – lesná a poľovnícka pedagogika
- žrebovanie mýtnych vstupeniek
- posedenie pri hudbe „tesne pred záverečnou“

Podujatie organizované za podpory Prešovského samosprávneho kraja a mesta Kežmarok.

venovaný poľovníckej fotografii
Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

KežmaroK • 750



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

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

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 9
SEPTEMBER

5. 9.
17.00 h

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

OCENENIE ŠPORTOVCOV MESTA

6. - 8. 9.
Nádvorie Kežmarského hradu

BOULDER KING 2019
Premietanie horských filmov, slovenský pohár dospelých, slovenský pohár detí a mládeže BOULDER KINGUIN.

11. - 28. 9. VYVRCHOLENIE OSLÁV 750. VÝROČIA UDELENIA 
MESTSKÝCH PRÁV MESTU KEŽMAROK

11. 9.
18.00 h

Hotel Hviezdoslav

LITERÁRNY VEČER S NOROU BARÁTHOVOU

14. 9.
13.00 h

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

V. ROČNÍK FESTIVALU HUDBY, SPEVU A TANCA 
SENIOROV
Vystúpenie hudobných a speváckych folklórnych súborov.

16. 9.
17.00 h

Javisko pred radnicou

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TÝŽDŇA OSLÁV 750. 
VÝROČIA UDELENIA MESTSKÝCH PRÁV KEŽMARKU
Príhovor primátora, scénky z histórie Kežmarku a tance.

19. 9.
19.00 h

Javisko pred radnicou

IMT SMILE
Vystúpenie hudobnej skupiny.

21. 9.
17.00 h

Javisko pred radnicou

POPOLUDNIE S HISTÓRIOU
Módna prehliadka, veterány, staré krátke filmy o Kežmarku.

27. 9.
19.00 h

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

DIVADLO KĽUD KLADZANY – VICHODŇARSKE 
PARODIJE

29. 9.
16.00 h

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

NEDEĽNÉ POPOLUDNIE S ROZPRÁVKOU
Divadlo Portál – Rozprávkový hrniec.

VÝSTAVY
7. - 20. 9.
9.00 h

Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

VÝSTAVA POĽOVNÍCKEJ FOTOGRAFIE


