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Október – mesiac úcty
k starším 

„Pozdravujem vás, se-
niori milí, prihováram 
sa vaším šedinám.
Tváram, čo roky žitia 
poznačili, ale i tak s lás-
kou hľadia k nám.
Prihováram sa  vám 
láskyplné ruky. Či od-

počívajú už na lone?
I  keď tak nevládzu, keď lomcujú ich muky, 
vždy pohladiť a pomôcť sú ochotné.
Prihováram sa  vám veršom, ktorý sa v  úcte 
ku vám pokloní.
Prianie zdravia, šťastia v  žití vašom, nech 
o vaše srdcia zazvoní.“  

  Je mi cťou, že pri príležitosti Mesiaca 
úcty k  starším sa  môžem prihovoriť vám 
naši drahí  rodičia, starí rodičia a všetci skôr 
narodení. 

Všetko na svete človek môže zastaviť, 
každý pohyb, každý nepokoj, čo však neza-
staví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako rie-
ka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok 
za rokom, až jedného dňa je tu staroba. Ani 
sa nenazdáme ako, jednoducho je tu a my 
sa v určitých chvíľach zastavíme. Taká chví-
ľa nastala aj teraz, v Mesiaci úcty k starším, 
aby sme prejavili svoju pozornosť a  úctu 
vám skôr narodeným. 

Pri takýchto príležitostiach sa človeku 
neraz premieta jeho doterajší život, uvažu-
je o zmysle ľudského bytia, o zmysle nášho 
života. To, že niekto už nie je v  aktívnom 
veku, nie je previnením alebo nedostat-
kom. Starší ľudia si zasluhujú našu trvalú 
a bezmedznú lásku, úctu, pochopenie, tr-
pezlivosť a pomoc. Kto nemá úctu k star-
ším ľuďom, nemôže mať skutočnú úctu 
k nikomu a ničomu.

Osobne si veľmi vážim a  ctím starších 
ľudí. Veď máte ten najcennejší dar. Máte 
životné poznatky a  skúsenosti, ktoré sú 
nezaplatiteľné. Svojimi radami pomáhate 
nám mladším, tým, čo to potrebujú, rozdá-
vate radosť a  lásku svojím najbližším, de-
ťom, vnúčatám, pravnúčatám. Mnohí z vás 
sa dennodenne podieľate pri výchove svo-
jich vnúčat a mnohokrát im nahradzujete 
rodičov či kamarátov. Deti najlepšie vedia 
oceniť vašu lásku, pohladenie i vašu účasť 
pri spoločných hrách.   

Dovoľte mi, milí seniori, aby som vám 
z úprimného srdca zaželala pevné zdravie, 
veľa úsmevu,   elánu a radosti zo života. 
Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou 
a  pozornosťou svojich najbližších. Nech 
je vaša jeseň plná farieb, z  ktorých každá 
bude znamenať jedno krásne  prežité ob-
dobie života.

 Jana Trautmanová,
 vedúca oddelenia sociálnych vecí MsÚ 

 v Kežmarku

Na začiatku sa poslanci zaoberali sprá-
vou hlavného kontrolóra mesta o vykona-
nej kontrole na ZUŠ Petržalská, rozborom 
hospodárenia a monitorovania programo-
vého rozpočtu mesta k 30. júnu či zmenou 
rozpočtu na tento rok.

Keďže pred novým školským rokom 
došlo k zlúčeniu ZUŠ A. Cígera a ZUŠ Petr-
žalská, poslanci schválili aj nové elokované 
pracoviská. Tie budú na všetkých štyroch 
základných školách v  meste už pod jed-
notným označením ako elokované praco-
visko ZUŠ A. Cígera.

Následne prešli ďalšie dva body, tento-
raz o  predložení žiadosti o  nenávratný fi-

nančný príspevok. Prvý projekt má byť ur-
čený na rekonštrukciu chodníkov v meste.

V  rámci projektu na dobudovanie zák-
ladnej technickej infraštruktúry by malo 
ísť o chodníky na uliciach Michalská, Hun-
covská, Hviezdoslavova (okolo polikliniky), 
Dr. Fischera, Nižná brána, Tehelňa, Baštová, 
Dr.  Alexandra (okolo okresného úradu), 
Vyšný mlyn a  Továrenská. Projekt zahŕňa 
výstavbu nových chodníkov a rekonštruk-
ciu pôvodných, stavebné úpravy na vozov-
ke, uloženie dlažby či bezbariérové napo-
jenie na okolité komunikácie.

Druhý projekt by mal zabezpečiť vy-
budovanie verejne prístupnej elektrickej 
nabíjacej stanice pre automobily, ktorá by 
sa mala nachádzať oproti mestskej polícii.

Mesto finišuje s  dokončením nového 

bytového domu na sídlisku Juh. Poslanci 
schválili aj nájomné pre všetky typy by-
tov podľa ich výmerov. Výška nájomného 
sa tak bude pohybovať od 80 do 135 € 
na mesiac. Ako uviedol primátor mesta 
Ján Ferenčák, nízke ceny sú najmä vďaka 
tomu, že okres Kežmarok má stále status 
menej rozvinutého okresu na Slovensku.

Najväčšiu diskusiu vyvolal bod o odpre-
daji spoločnosti GEOVRT Kežmarok, s. r. o. 
Po vystúpeniach poslancov, ale aj záu-
jemcu Jána Blaška, bol odpredaj nakoniec 
schválený. Blaško deklaroval, že chce zre-
alizovať geotermálny vrt s následným na-
pojením na centrálny zdroj tepla. Termál-

na voda by tak mala zásobovať minimálne 
tri kotolne na sídlisku Juh. Okrem iných 
výhod by to malo znamenať aj stabilizo-
vanie cien tepla pre domácnosti. Zároveň 
prisľúbil aj možnosť budúcej spolupráce 
pri výstavbe mestskej krytej plavárne.

Okrem prenájmu bytov, zriadení 
vecných bremien a  nájmov priestorov 
poslanci menovali aj nového riaditeľa 
príspevkovej organizácie Verejnoprospeš-
ných služieb mesta Kežmarok. Od piatku 
13. septembra sa ním stal Miroslav Škva-
rek, ktorý tak vystriedal Evu Grotkovskú.

Najbližšie riadne zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 
24. októbra.

 
 Lorant Paugsch

Poslanci schválili nájomné za nové 
byty i odpredaj spoločnosti

Kežmarské mestské zastupiteľstvo má za sebou piate riad-
ne zasadnutie v  tomto roku, ktoré obsahovalo 14 bodov 
programu.

Investor už označil lokalitu vrtu aj tri kotolne na sídlisku, ktoré by mohol vrt zásobovať.
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	Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporí sumou 
takmer dva milióny eur 27 projektov. Úspešnými žiadateľmi 
sú viaceré subjekty, predovšetkým mestá a  obce, ale i  ob-
čianske a neziskové organizácie či cirkvi. Na dofinancovanie 
už schválených projektov v  rámci päťpercentného spolufi-
nancovania žiadateľom z eurofondov bolo sedem projektov 
prevažne zameraných na obnovu prírodného a  kultúrneho 
dedičstva, budovania cyklotrás napríklad aj v mestách Kež-
marok a Spišská Belá. Najväčší záujem zo strany žiadateľov 
bol o  program podpory výstavby a  rekonštrukcie športo-
vísk v PSK. Nové a zmodernizované ihriská budú mať okrem 
iných aj vo Vrbove či v Spišskom Podhradí.
 zdroj: tlačová správa PSK

	Prešovský kraj je dlhodobo tretím najnavštevova-
nejším krajom Slovenska. V  počte prenocovaní domácich 
návštevníkov dosahuje najvyšší až 21,9-percentný podiel 
v  rámci celej SR. V  prvom polroku 2019 zavítalo do kraja 
481 477 návštevníkov ubytovacích zariadení, čo predstavuje 
medziročný nárast o 10 %. Návštevníci ostali v kraji priemer-
ne tri noci. Top navštevovanou lokalitou bol okres Poprad 
s Vysokými Tatrami, kde zavítalo približne 320- tisíc návštev-
níkov ubytovacích zariadení.
 zdroj:www.severovychod.sk

	Dopravní policajti dostanú do užívania nových 155 
kusov POS platobných terminálov. Previnilci, ktorí porušia 
právne predpisy a nebudú mať pri sebe hotovosť, tak budú 
môcť zaplatiť bezhotovostnou platbou. Okrem dopravnej 
polície bude pokuty vyberať aj poriadková, železničná, hra-
ničná a  cudzinecká polícia. Ak vodič v  prípade spáchania 
priestupku odmietne na mieste zaplatiť pokutu v hotovosti 
alebo platobnou kartou, takýto priestupok sa odstupuje na 
príslušný správny orgán, ktorý ho bude riešiť v  správnom 
konaní. V  takomto prípade sú sadzby za priestupok vyššie 
a musí zaplatiť aj správny poplatok za prejednanie priestup-
ku.
 Zdroj: Ministerstvo vnútra, vmi

	V popradskej nemocnici majú k dispozícii najnovší 
typ intrakorporálneho litotriptora Swis LithoClast Trilogy, 
ktorý sa používa pri liečbe obličkových kameňov. V porovna-
ní s predošlými generáciami prístrojov skracuje celý proces 
rozbíjania kameňov až o 48 %, čo znamená kratší operačný 
čas a tým pádom aj kratšiu anestézu. V popradskej nemocnici 
zrealizovali na novom prístroji prvých 10 zákrokov s nefroli-
tiázou – kameňmi v obličke. Podľa slov primára Urologického 
oddelenia Nemocnice Poprad Erika Chorváta ide o zariade-
nie, ktoré má pacienta za priaznivých okolností úplne zbaviť 
aj pomerne veľkého obličkového kameňa.
 zdroj: Nemocnica Poprad

	Zimná uzávera turistických chodníkov v Tatrách za-
čne 1. novembra a potrvá do 15. júna budúceho roku. V tom-
to období je obmedzený pohyb turistov len po vysokohorské 
chaty, okrem Chaty pod Rysmi. Všetky miesta uzáverov uve-
dených turistických ciest sú vyznačené na tabuliach priamo 
v teréne. Pri túrach sa riaďte podľa umiestnenia týchto tabúľ. 

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Riaditeľka OOCR Tatry - Spiš - Pieniny Gabriela Bodnárová spolu so 
svojim tímom v septembri odprezentovala mesto Kežmarok a celý re-
gión Tatrier, Spišu a Pienin na Slovenských dňoch v Prahe.
 -gb-

Do nášho mesta zavítala delegácia 36 starostov, členov ZMOS okresu Nit-
ra v rámci svojho výjazdového pracovného rokovania. „Pracovné stretnu-
tia v rámci samospráv Slovenska považujem za veľmi dôležité. Pracujeme 
v rovnakom legislatívnom prostredí a   je vhodné o problémoch hovoriť. 
Hľadáme čo najoptimálnejšie riešenia. Výmena skúseností nám pomáha 
pozrieť sa na problémy inými očami a porovnať, ako to riešia v iných ob-
lastiach Slovenska,“ povedal Karol Gurka.  - kg-

Začiatkom septembra sa primátor mesta zúčastnil na Ekonomickom 
fóre v  poľskej Krynici-Zdrój. Odborníci či vládni predstavitelia disku-
tovali o  rôznych témach ako doprava, energetika, ochrana zdravia 
a iné.  -red-
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Tohtoročná letná sezóna 
odštartovala 29. júna a  ukonče-
ná bola v  nedeľu 1. septembra. 
Kúpalisko tak bolo v  prevádzke 
65 dní, pričom z toho len päť dní 
bolo celodenne zatvorené pre ne-
priaznivé počasie.

„Poslednú sezónu na letnom 
kúpalisku hodnotím veľmi po-
zitívne. Kežmarčania majú oň 
záujem a radi si chodia zaplávať 
a zrelaxovať do tohto areálu,“ 
skonštatoval Pavol Fejerčák z Ve-
rejnoprospešných služieb mesta 

Kežmarok, ktorý má na starosti 
všetky športoviská v meste. 

Ako dodal, približne počas 
dvoch mesiacov navštívilo kúpa-
lisko 10 131 ľudí. „Bol to síce mier-
ny pokles oproti minulému roku, 
ale bolo aj menej slnečných dní,“ 
povedal Fejerčák. Dobrou sprá-
vou podľa neho je aj to, že počas 
prevádzky neriešili žiadne závaž-
né komplikácie.

Dátum otvorenia kúpaliska 
v budúcom roku je, samozrejme, 
ešte neznámy, no Fejerčák už te-

raz uvažuje, aké novinky pripraviť 
pre návštevníkov.

„Už v tomto roku sme pripra-
vili niekoľko noviniek, ako napr. 
kovové odkladacie skrinky, zakú-
pili sme aj plastové ležadlá. Do 

budúcej sezóny by sme radi ešte 
dokúpili ďalšie ležadlá, o ktoré bol 
veľký záujem, a určite ešte niečo 
vymyslíme, aby návštevníci boli 
spokojní,“ dodal.

 Lorant Paugsch

spravodajstvo

Napriek tomu, že fontána bola 
v  prevádzke už počas festivalu 
Európske ľudové remeslo, oficiál-
ne bola spustená až počas týždňa 
osláv 750. výročia udelenia mest-
ských práv Kežmarku.

Na slávnostnom otvorení sa 
zúčastnil primátor mesta Ján Fe-
renčák, mimoriadny a  splnomoc-
nený veľvyslanec Poľskej republi-
ky na Slovensku Krzysztof Strzalka, 
vedúca oddelenia projektov a ve-
rejného obstarávania Marta Mar-
kočiová, vedúca oddelenia územ-
ného plánu, životného prostredia 
a stavebného poriadku Eva Kelbe-
lová a  zástupcovia partnerského 
mesta Nowy Targ.

„Fontána a  projekt Spája nás 
voda je výsledkom cezhranič-
nej spolupráce s  mestom Nowy 
Targ. Celková hodnota stavby je 
193 728,67 €, mesto prispelo čiast-
kou 98 320,65 €. Súčasťou bola 
aj výstava historických fotogra-
fií oboch miest. Po Kežmarku sa 
presunie práve do Noweho Targu. 
Autorom fontány je kežmarský ar-

chitekt Jozef Figlár. Návrhov bolo 
viacero. Kreovali sa do poslednej 
chvíle tak, aby výsledok vyhovo-
val všetkým,“ povedala Markočio-
vá s  tým, že od podania projektu 
až po oficiálne otvorenie výstavy 
prešiel približne rok. Projekt pod-
poril Európsky fond regionálne-
ho rozvoja vo výške 85 365,07 € 
a  zo štátneho rozpočtu naň išlo 
10 042,95 €.

„Chcela by som poďakovať 
pracovníkom oddelenia projektov 
a verejného obstarávania, ktorí pí-
sali žiadosť a teraz ich čaká vyúčto-
vanie, a tiež oddeleniu územného 
plánu, životného prostredia a sta-
vebného poriadku, ktoré s  nami 
spolupracovalo,“ uviedla.

Veľvyslanec Strzalka pochádza 
z južného Poľska, no už tridsať ro-
kov žije v Krakove. „Tam je veru veľ-
mi veľa fontán. V mojej rodnej obci 
je jedna a volá sa Zdroj,“ povedal.

Primátor mesta Kežmarok Ján 
Ferenčák zatiaľ o  pomenovaní tej 
kežmarskej neuvažuje, aj keď do 
budúcnosti to nevylučuje. Jednou 

z možností je aj opýtať sa občanov 
na možný názov novej fontány. 
Ako však dodal, fontána na ná-
mestie patrí.

„Počas leta sme videli, že priš-
lo k  nej veľa ľudí, posedeli si, dali 
si zmrzlinu či kávu. Vybudovanie 
fontány si pochvaľovali aj majitelia 
prevádzok a vraveli, že práve to tu 
chýbalo. Ten zvuk a  tá atmosféra. 
Dúfam, že si tu ľudia nájdu miesto 
pokoja, oddýchnu si, prejdú si cen-

trum, pokochajú sa ním a opäť sa 
k nám vrátia,“ povedal.

Podujatie bolo realizované 
v  rámci mikroprojektu s  názvom 
Spája nás voda Nowy Targ  – Kež-
marok, číslo projektu INT/ET/PO/1/
II/B/0163, spolufinancovaného Eu-
rópskou úniou z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a zo štátneho 
rozpočtu v  rámci Programu Inter-
reg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 
2020. Lorant Paugsch

Príprava fontány trvala viac než rok

Hlavné námestie v Kežmarku bolo presne 22 ro-
kov bez fontány. V tomto roku sa to zmenilo a pri 
radnici pribudol moderný vodný prvok.

Fontána pri radnici bola v septembri slávnostne otvorená.

Kúpalisko prilákalo počas leta tisíce ľudí.

Kúpalisko opäť prilákalo tisíce návštevníkov

Letná sezóna patrila už po tretíkrát za sebou aj 
kežmarskému kúpalisku. Potvrdzuje sa, že tep-
lé počasie dokáže prilákať do jeho areálu množ-
stvo návštevníkov.
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V  závislosti od snehových podmienok môže byť rozsah se-
zónnych uzáverov upravený.
 zdroj: www.vysoketatry.org

	Kežmarčanka MUDr. Beáta Šoltýsová sa stala TOP 
lekárkou na Slovensku v odbore pediatria. Získala najviac 
hlasov v hlasovaní TOP lekári na Slovensku v odbore pediat-
ria. Detským pacientom sa venuje nepretržite od roku 1982, 
ako sekundárna lekárka, neskôr lekárka špecialistka, zástup-
kyňa primára i primárka. Bola prvou lekárkou Dialkorpu pri 
zakladaní dialýzy v Kežmarku. Ako detská nefrologička a ne-
skôr primárka oddelenia pracuje v Nemocnici Poprad, a. s., od 
roku 2008.   Šoltýsová svoje lekárske skúsenosti a organizačné 
schopnosti využíva aj na organizovanie odborných podujatí. 
Zo svojej pozície pomohla zorganizovať päť ročníkov medziná-
rodnej konferencie Popradské lekárske dni, šestnásť ročníkov 
Kežmarských lekárskych dní, desať ročníkov Kazuistiky Tatry. 
 Zdroj: Nemocnica Poprad

	Mesto Poprad chce zvýšiť demografický vývoj v mes-
te a  podporiť rodiny. Mestskí poslanci schválili finančný prí-
spevok vo výške 200 € pre ženy, ktorým sa narodilo prvé dieťa. 
Peniaze dostane každá prvorodička, ktorá má trvalý pobyt na 
území mesta, nemá voči nemu žiadne záväzky a dieťa sa dožije 
28 dní. -vmi-

	Ešte do 15. októbra sa môžete zapojiť do fotografic-
kej súťaže Choď a foť, ktorú organizuje Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Severovýchod Slovenska. Do súťaže sa môžu 
zapojiť amatérski i  profesionálni fotografi, ktorých úlohou je 
zachytiť zaujímavosti a krásy PSK. O víťazoch rozhodne odbor-
ná porota a finálové fotografie si môžete pozrieť na putovnej 
výstave. -vmi-

	V rámci osláv 750. výročia udelenia mestských práv 
Kežmarku bude mať 25. októbra o 16.00 hod v mestskej kniž-
nici prednášku Milan Choma. Tento raz predstaví kežmarských 
profesorov a ich vplyv na osobnostný rast slovenských veliká-
nov. -vmi-

	Expozícia tatranskej prírody, ktorú v Tatranskej Lom-
nici prevádzkujú Štátne lesy TANAP-u je od septembra zatvo-
rená. Pre návštevníkov sa brány botanickej záhrady opäť otvo-
ria začiatkom mája, dovtedy môžu turisti obdivovať vzácnu 
tatranskú flóru v  Múzeu TANAP-u  v  Tatranskej Lomnici, kde 
v presklených vitrínach a diorámach znázorňujúcich jednotli-
vé vegetačné stupne nájdu približne 150 druhov kvetov vrá-
tane tých, ktoré sa v  botanickej záhrade nedajú dopestovať.
 zdroj: tlačová správa ŠL TANAP-u

	V galérii u Anjela vystavuje svoje umelecké diela po-
predný sochár Milan Lukáč. Ten vstúpil do povedomia širokej 
verejnosti dielom Pamätník holokaustu v  Bratislave a  Žiline. 
Na výstave v  Kežmarku predstaví výber z  poslednej tvorby, 
Fantastický svet zvierat a rastlín dopĺňa figurálna tvorba mo-
tivovaná gréckou mytológiou. Svoje bronzové sochy dotvára 
často patinou a farebnými akcentami.
 zdroj: Galéria u anjela

V skratke

V rámci osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok 
vystúpila vo štvrtok, 19. septembra na Hlavnom námestí aj skupina 
IMT Smile. Napriek chladnému počasiu si jej koncert vychutnalo plné 
námestie Kežmarčanov.  -lpa-

V  pondelok 2. septembra zasadli školáci opäť do lavíc. Školský rok 
2019/2020 bude trvať do utorka, 30. júna 2020. Prvé prázdniny, je-
senné, si žiaci a  študenti užijú od 30. októbra. Do lavíc sa vrátia 
v pondelok, 4. novembra.  -lpa-

Začiatkom septembra sa konal v  Kežmarku už 9. poľovnícky deň. Jeho 
súčasťou bol benefičný koncert poľovníckej hudby, svätohubertská svätá 
omša, požehnanie ulovenej zveri, prezentácia plemien poľovných psov 
i súťaž vo varení gulášu. Za lovca jeleňov bol tento rok pasovaný Milan 
Konkol z Mestského poľovníckeho spolku Poľana Spišská Belá.
 -vmi-

dokončenie zo str. 4

spravodajstvo
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Približne od začiatku septembra je pri 
veľkej križovatke na sídlisku Juh stavebný 
ruch. Na zelenej ploche medzi parkoviskom 
pri Tescu a bytovkou vyrastie do konca bu-
dúceho roka nový polyfunkčný objekt.

„Dom  bude obsahovať 53 bytov s te-
rasami, polyfunkčné priestory s rozlohou 
približne 250 metrov 
štvorcových, na prízemí 
objektu budú taktiež 
garáže s 25 parkovací-
mi miestami,“ priblížil 
vybavenie objektu Sla-
vomír Zelina, konateľ 
spoločnosti Velneg, 
ktorá je investorom ce-
lej stavby.

Okrem toho sa 
v okolí polyfunkčného 
objektu sa bude nachá-
dzať zeleň, nové detské 
ihrisko, chodníky a ďal-
ších približne 56 parko-
vacích miest.

Podľa Zelinových 
slov ešte nie je jasné, 
aké služby budú na 
prízemí, stále je aj to 
v  štádiu riešenia. Poly-
funkčný objekt bude 
postavený naraz, teda 
nebude rozčlenený na 

etapy. Celkové náklady na výstavbu ešte 
známe nie sú.

Investorom stavby je spoločnosť Velneg, 
s. r. o. Tá mala ešte v  júni sídlo v Poprade, 
od 13. júna sú spoločníkmi vo firme Kež-
marčan Slavomír Zelina a Popradčan Peter 
Frankovský. Lorant Paugsch

Nobelová cena sa udeľuje každoroč-
ne za zásadný vedecký výskum, technické 
objavy či za prínos pre ľudstvo a považuje 
sa za najhodnotnejšie ocenenie dnešných 
čias. Holanďan Bernard Lucas Feringa získal 
cenu Alfréda Nobela spolu s profesorom Je-
an-Pierrom Sauvagom a  sirom J. Fraserom 
Stoddartom pred dvoma rokmi za dizajn 
a  syntézu molekulových strojov. Feringovi 
sa podarilo vytvoriť tzv. nanoauto riadené 
elektrickými impulzmi. To môže zohrať vý-
znamnú úlohu aj pri liečbe rakoviny. V praxi 
to znamená, že pacientovi sa vpichne na-

noauto s liečivom, ktoré sa cez krvný obeh 
dostane k chorej bunke. Lekár ožiari choré 
miesto, liečivé látky sa aktivujú a začnú pô-
sobiť iba v postihnutom mieste. 

Nobelista navštívil kežmarskú radnicu 
10. septembra. Privítali ho folkloristi tradič-
nými ľudovými piesňami a  neskôr sa mu 
venoval aj viceprimátor mesta Karol Gurka. 
Feringa, ktorý pôsobí na holandskej univer-
zite v Groningu, neskrýval nadšenie z náv-
števy Slovenska, Vysokých Tatier i  Kežmar-
ku. „Návšteva vášho mesta ma veľmi zaujala. 
Milujem históriu, je mojím koníčkom. A toto 

mesto je nádherné, dýcha históriou. Zacho-
vajte si túto krásu,“ povedal Nobelista. Po 
slávnostnom uvítaní si významný chemik 
pozrel historické dominanty nášho mesta. 

 Veronika Michalčíková 

Kežmarok navštívil držiteľ Nobelovej ceny

Ako na súde povedala Marcela Ištocyová, 
súčasná riaditeľka zariadenia, „boli to peniaze, 
ktoré si pani riaditeľka neoprávnene vyplatila. 
Mali ostať v zariadení a mali byť použité iným 
spôsobom.“

Za porušovanie povinností pri správe cu-
dzieho majetku ju Okresný súd v Kežmarku od-
súdil na trojročné odňatie slobody s  podmie-
nečným odkladom na štyri roky s  probačným 
dohľadom. Hricová sa okrem toho bude musieť 
podrobiť psychoterapii a  nahradiť finančnú 
škodu.

„Moja klientka konala v dobrej viere, že to 
môže spraviť a takýmto spôsobom postupovať. 
Toto súd žiadnym spôsobom nevyvrátil,“ pove-
dal pre TA3 právny zástupca Eleny Hricovej.

„S  rozsudkom sme spokojní a  sme radi, že 
konečne, po štyroch rokoch, spravodlivosť vyš-
la najavo,“ dodala pre televíziu Ištocyová.

Rozsudok ešte nie je právoplatný, keďže 
priamo na pojednávaní Hricová povedala, že sa 
voči nemu odvolá.

Hricová bola prvýkrát odsúdená už skôr. 
V roku 2014 za to, že vybrala peniaze z účtu ne-
svojprávneho klienta po jeho smrti bez súhlasu 
súdu. Súd jej uložil pokutu 1 200 € a povinnosť 
nahradiť škodu. Lorant Paugsch

Bývalú riaditeľku 
Zariadenia pre
seniorov opäť
odsúdili

Elena Hricová sa opäť postavila 
pred súd. Tentoraz preto, že sama 
sebe vyplatila v rokoch 2009 až 2013 
odmeny vo výške viac než 36-tisíc eur.

Bernard Lucas Feringa s manželkou. 

Nový polyfunkčný dom bude stáť medzi parkoviskom pri Tescu a veľ-
kou križovatkou ulíc Južná, Lanškrounská, Petržalská a Tvarožnianska.

Na Juhu pribudne polyfunkčný dom

Súčasťou domu budú byty, polyfunkčné priestory, garáže, detské 
ihrisko či nové parkovacie miesta.

Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2016 Bernard Lucas Feringa navští-
vil minulý mesiac Slovensko a Vysoké Tatry. Na spoločnom zjazde slovenských 
a českých chemikov v Starom Smokovci mal hlavnú prednášku. Držiteľ význam-
ného ocenenia spolu a jeho manželkou neobišli ani naše mesto. 
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„Všetci sú v  Kežmarku po 
prvýkrát. Delegáciu tvorí zástup-
ca bavorského štátneho minis-
terstva vnútra a  starostovia obcí 
a  primátori miest. Podujatie or-
ganizuje Ministerstvo vnútra Slo-
venskej republiky, keďže medzi 
oboma ministerstvami je už viac 
než 20-ročná spolupráca,“ pove-
dala Monika Filipová, riaditeľka 
odboru miestnej štátnej správy, 

samosprávy a zahraničných vzťa-
hov Ministerstva vnútra SR. 

V rámci spolupráce dochádza 
k vymieňaniu skúseností z hľadis-
ka fungovania samospráv a  po-
ukazovania dobrých príkladov. 
Ako Filipová dodala, podobné 
návštevy organizujú od roku 
2015. V tomto roku navštívili prá-
ve Prešovský samosprávny kraj.

„Zaujímali sme sa najmä 

o  súčasnosť, o  projekty mesta 
a  o  jeho víziu. V  rámci krátkej 
návštevy sme navštívili niekoľko 

historických pamiatok a  priemy-
selný park,“ uzavrela.

 Lorant Paugsch

Predpôrodné kurzy sú reali-
zované pod vedením odbornej 
pôrodnej asistentky, neonatolo-
gickej sestry a pôrodníka. Cieľom 
kurzov je odborná edukácia, psy-
chická a  fyzická príprava nastá-
vajúcich mamičiek na obdobie 
pred pôrodom, počas pôrodu 
a po pôrode.

„V  kežmarskej nemocnici sa 
ročne narodí v  priemere od 950 
do 1 000 novorodencov, z  toho 
je takmer 100 rodičiek mimo spá-
dovej oblasti okresu Kežmarok. 
Silnou stránkou nášho pôrodníc-
keho oddelenia je preferovanie 
pôrodov prirodzenou cestou. 
V  rámci celoslovenského pro-
jektu Sprievodca pôrodnicami, 
ktorý organizuje Health Policy In-
stitute (HPI), sa kežmarská pôrod-
nica stabilne udržiava na prvých 
miestach v  najnižšom počte 
cisárskych rezov. Veríme, že aj 
projekt predpôrodnej prípravy 
skvalitní rozsah poskytovaných 

služieb a  bude benefitom pre 
nastávajúce mamičky,“ uviedol 
riaditeľ kežmarskej nemocnice 
Viktor Halíř.

Kurz predpôrodnej prípravy 
je určený nielen pre nastávajúce 
mamičky, ale môžu sa na ňom 
zúčastniť i  budúci oteckovia. 

Predpokladaná doba jedného 
edukačného stretnutia je 60 mi-
nút. 

„Medzi témy predpôrodnej 
prípravy, ktorým sa budeme po-
čas kurzu venovať, sme zaradili 
edukáciu rodičiek o  príznakoch 
blížiaceho sa pôrodu, stanove-

nie pôrodného plánu, starostli-
vosť o  novorodenca, edukáciu 
mamičky o  dojčení a  informácie 
podľa individuálnych požiada-
viek účastníkov kurzu. Nastáva-
júcim mamičkám poradíme, čo si 
majú doniesť do pôrodnice a aké 
sú podmienky prítomnosti otca 
alebo inej sprevádzajúcej osoby 
pri pôrode,“ informovala pôrod-
ná asistentka Anna Majerčáková.

Kurzy sa budú konať v priesto-
roch nemocnice v  jednotlivých, 
po sebe nadväzujúcich týždňoch, 
a  to od 32 týždňa tehotenstva. 
Na kurz je potrebné prihlásiť sa 
u  pôrodnej asistentky e-mailom 
na anna.majercakova@nemocni-
cakezmarok.sk alebo telefonicky 
na čísle 0903 560 030. 

Kežmarská nemocnica sa aj 
vďaka takýmto aktivitám snaží 
zabezpečiť svojim pacientkam 
poskytovanie kvalitnej, bezpeč-
nej a  komplexnej zdravotnej 
starostlivosti. Využitie novej služ-
by je zacielené najmä na okolie 
mesta Kežmarok. Spádová oblasť 
okresu je 71 tisíc obyvateľov, kto-
rí v ňom majú trvalé bydlisko.

 Nemocnica
 Dr. Vojtecha Alexandra
 Kežmarok
 Člen skupiny Agel

Kežmarská nemocnica začala s predpôrodnými
kurzmi pre budúce mamičky

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v  Kežmarku, n.o., člen skupiny 
AGEL, ponúka od tohto leta nastávajúcim mamičkám, ktoré sa roz-
hodli rodiť v kežmarskej nemocnici, predpôrodné kurzy psychofy-
zickej prípravy na pôrod. 

Predpôrodné kurzy budú prebiehať i v Kežmarku.

Bavorská delegácia.

Bavori spoznávali aj kežmarskú samosprávu

Mesto Kežmarok navštívila 10-členná delegá-
cia z Bavorska. Cieľom bola výmena skúseností 
a poukazovanie na dobré príklady fungovania 
samosprávy.
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Stretol sa tak nielen s pred-
staviteľmi Mestského hoke-
jového klubu Kežmarok, ale 
aj so  zástupcami Hokejového 
klubu mládeže Kežmarok, kto-
rý do štruktúr zväzu pribudol 
začiatkom mája tohto roku.

„Sme na okružnej ceste po 
východnom Slovensku a  sna-
žíme sa spolu s  generálnym 
sekretárom Slovenského zvä-
zu ľadového hokeja navštíviť 
všetky kluby, vidieť, ako pra-
cujú a  navštíviť aj mestá, keď-
že s  klubmi často úzko spolu-
pracujú. Chceme zistiť aj stav 
infraštruktúry a  systém práce 
v  hokeji,“ povedal na úvod 
Šatan. Jedným dychom však 
dodal, že vie o  komplikovanej 
situácii s dvoma klubmi v mes-
te a  bude sa aj on snažiť nájsť 
riešenie.

„Boli by sme radi, keby ne-
jaká dohoda vznikla a  nebolo 
by to tu rozdelené na dva tá-
bory, ale musím povedať, že 
podobná situácia je aj v  iných 
mestách, Kežmarok teda nie 
je ojedinelým prípadom. Verí-

me, že zvíťazí ochota vytvoriť 
silný a zdravý klub, ktorý bude 
slúžiť Kežmarku a mladým ho-
kejistom,“ uviedol prezident 
zväzu s tým, že sa oboznámil aj 

so situáciou ohľadom zimného 
štadióna.

„Chceme, aby zimný štadión 
využívali najmä malí kežmarskí 
hokejisti. Vieme, že štadión bol 
otvorený po dlhšej dobe, počas 
ktorej klub zanikol a  deti buď 
nehrali hokej, alebo sa rozpŕchli 

do okolia. Teraz to bude na úsilí 
nových klubov, v  budúcnosti 
dúfame jedného klubu, ktorý tu 
bude musieť vybudovať novú 
hokejovú tradíciu a  vytvoriť 

podmienky, aby mohli hrať deti 
hokej aj tu a nemuseli by cesto-
vať do okolia,“ skonštatoval.

Situáciu vníma podobne aj 
primátor mesta Ján Ferenčák. 
„Všetko, čo sa rozdeľuje, nie je 
dobré. Snažíme sa klubom vy-
chádzať v  ústrety, nájsť kom-

promisné riešenia a  hľadať 
k sebe cestu. Ak sme spolu, sme 
silnejší. Mesto vyjde v  maxi-
málnej možnej miere v ústrety. 
Aj my preferujeme, aby tu bol 
jeden silný partner, s  ktorým 
sa dá komunikovať a spolupra-
covať. Od decembra sme mali 
niekoľko stretnutí, na ktorých 
sme hľadali riešenia ako ďalej. 
Ak vznikne nádej na vyriešenie 
tejto situácie, budem veľmi rád. 
Ale to je najmä o  ľuďoch. Mu-
sia chcieť a  začať hľadať cestu 
k sebe,“ uviedol.

Keďže v  Kežmarku je ľado-
vé plocha menšia, s  kanadský-
mi rozmermi, v  budúcnosti je 
možné, že sa tu budú môcť 
pripravovať aj juniori pred maj-
strovstvami sveta. Tie sa budú 
na prelome rokov 2020 a 2021 
konať práve v Kanade.

„Vieme, že to bol zámer Kež-
marku vybudovať plochu s roz-
mermi ako v  NHL. Je to jedna 
z  možností, že sa juniori budú 
pripravovať práve tu. Dnes je 
tých plôch s  kanadskými roz-
mermi viac. Budeme radi, ak 
budeme hľadať miesto na prí-
pravu juniorov, keď nám mesto 
vyhovie a  poskytne nám mož-
nosť sem prísť. Určite radi prí-
deme,“ uzavrel Šatan.

 Lorant Paugsch

Situáciu s dvoma hokejovými klubmi chce vyriešiť aj Šatan

Kežmarok navštívil novozvolený prezident Slovenského zväzu ľado-
vého hokeja Miroslav Šatan. Porozprával sa s primátorom mesta i so 
zástupcami oboch hokejových klubov.

Miroslav Šatan sa stretol so zástupcami oboch kežmarských hoke-
jových klubov.

Rigó povedal, že napriek 
tomu, že pochádza z  južného 
Slovenska, v  Kežmarku nie je 
po prvýkrát. „S  rodinou sme 
často chodievali do Vysokých 
Tatier a  aj do Kežmarku, bol 
som tu už ako malý chlapec. 
Ale musím sa priznať, že už 
dlhšie som tu nebol. Som však 
rád, že som vaše mesto mohol 
navštíviť práve počas týždňa 

osláv 750. výročia udelenia 
mestských práv,“ povedal.

Spoločne s  primátorom 
mesta navštívili výstavu o Kež-
marku vo výstavnej sieni 
múzea na Ulici Dr. Alexandra 
a ďalší program bol v  réžii ta-
jomníka.

„Pamiatky mesta poznám, 
no určite si ich opäť pozriem. 
Počul som, že máte aj týždeň 

medzinárodnej kuchyne, jej 
určite neodolám a  ochutnám 
ju,“ uviedol Rigó, pričom dodal, 
že už veľakrát počul o festivale 

Európske ľudové remeslo, ale 
ešte stále ho nenavštívil. Verí, 
že sa to čím skôr zmení.

 Lorant Paugsch

Kežmarok navštívil tajomník ministerstva kultúry

Štátny tajomník ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky Konrád Rigó navštívil výstavu 
o 750. výročí udelenia mestských práv a ochut-
nal príležitostnú medzinárodnú kuchyňu.

Mesto Kežmarok upozorňuje, že termín úhra-
dy druhej splátky dane z  nehnuteľnosti, 
dane za psa a  miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady je stanovený na 31. októbra 
2019. Správca dane je v prípade nedodrža-
nia termínu splatnosti splátky povinný vyrubiť 
úrok z omeškania za oneskorenú úhradu.

 Ekonomické oddelenie MsÚ

Neprehliadnite
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Spor medzi obcou Ľubica a  mestom 
Kežmarok trvá už od roku 1992, kedy sa 
niekdajšia mestská časť Kežmarku -  Ľubi-
ca odčlenila a stala sa samostatnou obcou. 
Podľa dohody o  majetkovom vysporiadaní 
z  22. januára 1992 malo sídlisko Juh ostať 
kežmarské. Dodnes sa však obe obce kvôli 
katastrálnej hranici sporia a  finálny rozsu-
dok má už čoskoro stanoviť Krajský súd 
v Prešove.

Dňa 25. mája 2018 na základe uznese-
nia vlády z  roku 2005 vykonal katastrálny 
odbor Okresného úradu Kežmarok zmenu 
katastrálnej hranice a sídlisko Juh bolo zapí-
sané do kežmarského katastra. Obec Ľubica 
ešte 31. júla 2018 podala správnu žalobu vo 
veci zápisu katastrálnej hranice na Krajský 
súd Prešov. Mestu Kežmarok bolo 13. feb-
ruára tohto roku doručené uznesenie Kraj-
ského súdu v Prešove, ktorým bol daný od-
kladný účinok. Až po súdnom konaní bude 
stanovené, na akom katastrálnom území sa 
parcely budú nachádzať a kam budú obča-
nia Juhu patriť.

V máji tohto roku vedenie mesta spustilo 

v  poradí už druhú petíciu, v  ktorej sa Kež-
marčanov pýtalo, či chcú ostať aj naďalej 
Kežmarčanmi. Pod vetu „Sme Kežmarčania 
a  chceme ostať Kežmarčanmi,“  sa podpísa-
lo 2 004 z 2 847 obyvateľov nad 15 rokov zo 
sporného územia a ďalších 3 410 Kežmarča-
nov petíciu podporilo. „Vôľa občanov je jas-
ná – chcú ostať Kežmarčanmi. Týmto chce-
me požiadať premiéra Petra Pellegriniho 
o pomoc pri zachovaní katastrálnej hranice 
Kežmarku tak, ako v súčasnosti je. Veríme, že 
hlas ľudu bude vypočutý,“ uviedol primátor 
Ján Ferenčák.

„Naozaj veríme, že hlas ľudu bude vypo-
čutý a po dvadsiatich siedmich rokoch bude 
možné zveľaďovať územie na Juhu. Občania 
chcú mať už pokoj a venovať sa skrášľovaniu 
svojho okolia, budovaniu oddychových zón 
a parkovísk, ktoré na sídlisku chýbajú,“ dopl-
nila primátora poslankyňa Levická.

Ako informovala hovorkyňa Úradu vlá-
dy SR Patrícia Macíková, petíciu postúpia 
kancelárii premiéra odboru pre styk s verej-
nosťou, ktorý sa touto písomnosťou bude 
zaoberať. S  príslušným vyjadrením pána 

premiéra budú v prípade nutnosti do rieše-
nia zapojené aj iné štátne orgány.

Na dotknutom území žije približne 3,5-ti-
síc z  celkového počtu 6-tisíc obyvateľov 
celého sídliska. Sídlisko Juh bolo budova-
né v  osemdesiatych rokoch minulého sto-
ročia a  svojou infraštruktúrou je napojené 
na mesto Kežmarok. Občania Juhu boli od 
vzniku sídliska vždy obyvateľmi mesta Kež-
marok.  Zuzana Šlosárová

Mestu Kežmarok bola po-
skytnutá dotácia z  Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky 
z výzvy č. VI. Prezídia Hasičského 
a  záchranného zboru na zreali-
zovanie projektu Rekonštrukcia 
požiarnej zbrojnice v  Kežmar-
ku. Poskytnutá dotácia vo výške 
30 000 € bola použitá na rekon-
štrukciu stavebnej časti objektu, 
elektroinštalácie, zdravotníckej 
inštalácie a  plynofikácie budo-
vy požiarnej zbrojnice. Celkové 
výdavky projektu boli vo výške 
41 217,82 €. Rekonštrukciou po-
žiarnej zbrojnice došlo k  vytvo-
reniu nevyhnutných podmienok 
pre činnosť miestneho dobrovoľ-
ného hasičského zboru a  k  zvý-

šeniu bezpečnosti mesta Kežma-
rok a okolia pred požiarmi.

 Oddelenie projektov 
 a verejného obstarávania

Južania chcú ostať Kežmarčanmi. Petíciu odovzdali 
na Úrade vlády Slovenskej republiky

Primátor Ján Ferenčák a  poslankyňa Mestského zastupiteľstva 
Eleonóra Levická odovzdali na Úrade vlády SR 430 petičných hár-
kov. Viac ako 70 percent obyvateľov žijúcich na spornom území jas-
ne vyjadrilo vôľu, že sú za zachovanie súčasnej katastrálnej hranice.

Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice v Kežmarku

Tento projekt je spolufi-
nancovaný zo štátneho roz-
počtu Slovenskej republiky 
z kapitoly Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky vo 
výške 73 %.
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„ZSSK hodnotí prvú sezónu veľmi 
úspešne, prekročila naše očakáva-
nia. Spojenie využívali Poliaci i Slová-
ci. Čo sa týka cestujúcich z Poľska, tí 
navštevovali nielen Vysoké Tatry, ale 
aj Starú Ľubovňu či Ľubovniansky 
hrad, kde Prešovský samosprávny 
kraj zaviedol prípojne autobusové 
spojenie zo železničnej stanice na 
hrad,“ stručne zhrnul názor na za-
vedenie cezhraničného vlakového 
spojenia riaditeľ odboru komuniká-
cie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Vlaky jazdili počas letnej turistic-
kej sezóny v období od 29. júna do 
1. septembra v  sobotu a  nedeľu. 
V oba víkendové dni boli vedené dva 
páry vlakov. Celkovo bolo počas let-
nej turistickej sezóny vypravených 
80 vlakov. Vyťaženosť spojov sa po-
hybovala od 60 až do 100 percent.

Keďže cestujúci využívali toto 
spojenie aktívne, ich ohlasy na seba 

nenechali dlho čakať. „Zaznamenali 
sme najmä pozitívne ohlasy, jed-
na pripomienka sa týkala krátkeho 
prípojného času od vlaku RR 8364 
v  relácii Muszyna  – Poprad. Pre na-
sledujúcu sezónu sa nám však po-
darilo predĺžiť prestupný čas. Žiadne 

zásadné problémy sme pri tomto 
spojení nezaznamenali,“ skonštato-
val Kováč.

Dobrou správou pre cestujú-
cu verejnosť je to, že toto spojenie 
plánuje ZSSK zaviesť aj v  budúcom 
roku. Dva páry vlakov v  sobotu aj 

nedeľu budú vedené v  období od 
4. júla do 30. augusta.

Vzhľadom na obľúbenosť spoje-
nia sa objavuje aj otázka ohľadom 
predĺženia spojenia až do kúpeľné-
ho mesta Krynica. „Predĺženie spo-
jov do Krynice neplánujeme. Súvisí 
to s  technologickými a  technickými 
podmienkami. Ak by naša jednotka 
zachádzala ďalej do vnútrozemia, 
boli by potrebné náročné schvaľo-
vacie procesy. Zo stanice Muszyna je 
však od prvého vlaku zabezpečený 
pre našich cestujúcich prípojný vlak 
do Krynice, v  opačnom smere zasa 
prípojný vlak z Krynice. Naši zákazní-
ci teda môžu bez problémov absol-
vovať jednodňový výlet v kúpeľnom 
mestečku Krynica. Navyše jeden pár 
vlakov má prípoje aj na smer Krakov,“ 
doplnil hovorca.

Niektorí cestujúci si pochvaľovali 
spoj aj kvôli tomu, že vlaky zastavo-
vali iba v zastávkach Kežmarok, Spiš-
ská Belá, Podolínec, Stará Ľubovňa 
a Plaveč. Hlavným faktorom pre nich 
bola rýchlosť spojenia a  komfort 
spojený s  menším počtom cestujú-
cich.

Ako však na záver Kováč dodal, 
ZSSK neplánuje podobné zrýchlené 
spojenia v  rámci osobných vlakov 
počas roka. Lorant Paugsch

Cestovať do Poľska budeme vlakom aj o rok

V letnej sezóne bolo v tomto roku zavedené vlakové spojenie z Popra-
du cez Kežmarok do poľského mesta Muzsyna. Keďže sa osvedčilo, Že-
lezničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ho zavedie aj v budúcom roku.

Nové vlakové spojenie sa osvedčilo.
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Hlučná oslava
Na linku 159 sme dostali oznam o  rušení 

nočného kľudu na Poľnej ulici. Vyslaná hliadka 
na mieste zistila, že v  predmetnom areáli sa 
koná oslava narodenín. Prítomní boli upozor-
není na hlučnú hudobnú produkciu, ktorá ruší 
iných obyvateľov. Sľúbili, že zjednajú nápravu, 
stíšia hudbu. Opakovane sme takýto oznam pri-
jali ešte o 23.00 hod., ale v tomto čase službuko-
najúca hliadka riešila iný priestupok. Opätovne 
o 00.02 hod. bola hliadka vyslaná opäť na Poľnú 
ul., kde rušenie nočného kľudu bolo už riešené 
v blokovom konaní.

Ranné kúpanie sa v „Ľubičáku“
Opäť na telefonickej linke sme prijali oznam, 

že v Ľubickom potoku sa nachádzajú traja mla-
díci a  sú veľmi hluční. Po príchode na miesto 
hliadka našla tri osoby pod vplyvom alkoholu, 
ktorí boli riešení v rámci zákona.

Agresívna osoba
Operátor linky 112 požiadal o súčinnosť pri 

zásahu posádky RZP k zranenej osobe na ulici 
Dr.  Alexandra. Osoba bola ošetrená posádkou 
RZP a  prevoz do nemocnice odmietla. Opä-
tovne sme o 19.03 hod. boli súčinní pri výkone 
zásahu posádky RZP k tej istej osobe, ktorá ten-

tokrát už javila známky agresivity. Osoba bola 
prevezená na chirurgické oddelenie do Popra-
du.

Ležiaca osoba
V polovici mesiaca sme prijali oznam, že na 

ulici Pod lesom pri vozidlách na parkovisku leží 
osoba, zrejme pod vplyvom alkoholu, okolo sú 
rozsypané veci z  tašky. Po príchode hliadky sa 
už na mieste nachádzala posádka RZP. Jedna-
lo sa o  osobu z  Popradu, ktorá má zdravotné 
problémy a požila aj alkoholický nápoj. Osobu 
si prevzala posádka RZP do svojej starostlivosti.

Rušná nedeľa
Hliadka MsP zistila, že na ulici Dr. Alexandra 

je zlomený mladý stromček. Prezretím kame-
rového záznamu bolo zistené, že k  zlomeniu 
a zničeniu stromu došlo po tretej hodine ráno 
skupinou mladých chlapcov, ktorí sa zdržiavali 
v blízkej kaviarni. Vykonanými previerkami bola 
stotožnená osoba, ktorá strom zlomila. Priestu-
pok bol postúpený na riešenie Okresnému úra-
du – odboru starostlivosti o životné prostredie.

O  16.37 hod. sme prijali oznam od vystra-
šenej mamy, že sa jej z  detského ihriska pri 
Slovenskej sporiteľni stratil 4,5 ročný chlapček, 
ale že je možné, že sa sám vybral domov na 

Lanškrounskú ulicu. Hliadka okamžite začala 
hľadať malého chlapca. O pár minút na to, sme 
boli požiadaní o  spoluprácu, nakoľko na ulici 
Levočská na ôsmom poschodí sedí v okne žena. 
Okamžite bola vyrozumená operačná služba KR 
PZ Prešov, RZP, HaZZ. Žena bola prevezená do 
nemocnice a malý chlapček bol nájdený v mies-
te trvalého pobytu.

Útek z nemocnice
V závere mesiaca sme boli požiadaní o po-

moc personálom interného oddelenia NsP 
Kežmarok. Z  oddelenia im ušla pacientka so 
závažnou diagnózou. O  14.01 hod. sme boli 
operačnou službou vyrozumení, že utečenú 
pacientku už našli a previezli naspäť do nemoc-
nice.

Alkohol v akcii
Na linku 159 volala pani, ktorá bola na náv-

števe v  bytovom dome na Toporcerovej ulici 
a  videla v  otvorených dverách bytu totálne 
opitú ženu a  na zemi ležiace dieťa. Po prícho-
de hliadky žena ani nevedela povedať ako sa 
volá. Vec bola okamžite oznámená kurátorke 
ÚPSVaR, deväťmesačné dieťa bolo prevezené 
do ústavnej opatery. Prípad je v štádiu riešenia.

 Spracovala: Oľga Vilčeková
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Každoročné ocenenie naj-
lepších športovcov kežmarské-
ho športového klubu sa konalo 
v  Mestskom kultúrnom stredisku 
a  jeho cieľom bolo poukázať na 
talent, odhodlanie a  úspechy 
najlepších športovcov a  zároveň 
ich motivovať k  ďalším, lepším 
výkonom. „V  našom klube máme 
svojich športových hrdinov. Toto 
ocenenie nepatrí iba im, ale aj 
všetkým, bez ktorých podielov by 
sa úspechy možno ani nedosta-
vili  – rodičom, trénerom, funkci-
onárom i  predstaviteľom mesta,“ 
povedal prezident MŠK Kežmarok 
Ľuboslav Kovalský.

Ocenení jednotlivci i kolektívy 
si prevzali cenu z rúk športovcov, 
ktorých mená sú nezmazateľne 
zapísané v  kronike športu. Na 
slávnostný večer prijala pozva-
nie Anna Pasiarová, bývalá čes-
ko-slovenská bežkyňa na lyžiach 
a  reprezentantka na zimných 
olympijských hrách v  roku 1976 
v  Innsbrucku a  v  Sarajeve v  roku 
1984. Pozvanie neodmietla ani 
ďalšia bežkyňa na lyžiach a olym-
pijská česko-slovenská repre-
zentantka v  Sarajeve a  neskôr 
trénerka juniorskej reprezentácie 
Viera Klimková. Do tretice ocenil 
športovcov Ján Klimko, bývalý 
česko-slovenský reprezentant 
v  severskej kombinácii, ktorý sa 
zúčastnil zimných olympijských 
hier v Sarajeve i Calgary.

Ocenení športovci:
1. Marko Kalafut  – nominant 

basketbalového oddielu. Za-
hral si v  najvyšších basket-
balových súťažiach kadetov 
a juniorov. V sezóne 2019/2020 
bude pôsobiť aj ako basketba-
lový rozhodca.

2. Libor Teplický  – trojnásobný 
majster sveta v  hokejbale. Je 
hráčom MŠK od začiatku his-
tórie hokejbalovej extraligy 

v Kežmarku. Aktívne sa zapojil 
aj do tohtoročných majstrov-
stiev v Košiciach.

3. Martina Reľovská  – mladá 
jazdkyňa na koni. Absolvovala 
šesť kôl slovenského pohára 
a  umiestnila sa päťkrát na pr-
vom a raz na druhom mieste.

4. Soňa Šatalová  – sedemročná 
karatistka, ktorá zaznamenala 
úspechy v  slovenskom pohári, 
kde získala 3. miesto. Výrazne 
úspechy dosiahla aj na maj-
strovstvách Slovenska a v žiac-
kej lige.

5. Miroslav Kriššák – kynológ, za-
meraný na šport so psom. Ve-
nuje sa tréningu súťaže v bull-
športoch. Úspech dosiahol na 

medzinárodných pretekoch 
v Poľsku i v slovenskom pohári.

6. Diana Paschenko  – lukostrel-
kyňa. Úspechy dosiahla na 
majstrovstvách Európy v  Plzni 
v  terčovej lukostreľbe, maj-
strovstvách Slovenska i  na eu-
rópskom pohári.

7. Kolektív stolnotenisového od-
dielu mužov Fortuna – v roku 
2018 získal pod vedením Mi-
roslava Harabína 2. miesto v  I. 
lige skupiny Východ.

8. Zuzana Štočková Hagarová  – 
šachový oddiel. Slovenská 
šachová reprezentantka, me-
dzinárodná veľmajsterka. Je 
niekoľkonásobnou medailist-
kou SR.

9. Samuel Žabka a  Lara Laufo-
vá – tanečný pár, ktorý dosiahol 
triedu C v kategórii juniori 2.

10. Monika Smák Kulová  – vo-
lejbalistka. Slovensko repre-
zentovala od roku 1994 do 
2001, v roku 2009 sa vrátila do 
národného tímu. Najväčším 
úspechom sú dosiahnuté ti-
tuly v drese Žiliny, v Poľsku, vo 
Francúzku a iné.

11. Adam Pirhala  – futbalista, 
člen družstva staršieho doras-
tu U19. Je najlepším strelcom 
a hráčom družstva.

12. Filip Brutovský  – nádejný re-
prezentant v lyžovaní. Na svo-
jom konte má viaceré úspechy 
v  slovenskom pohári, výcho-
doslovenskej lige, v Tatranskej 
lyžiarskej lige či na pretekoch 
vo Francúzsku.

13. Ninka Raffajová – mladá cyk-
listka. Získala druhé miesto 
v  Detskej tour Petra Sagana 
v  celkovom poradí v  kategó-
rii mili, tretie miesto v detskej 
Východ road lige v  celkovom 
poradí opäť v kategórii mili.

14. Erich Abt – stal sa juniorským 
majstrom Slovenska v  kic-
kboxe do 57 kg a  tiež obsadil 
druhé miesto na Slovak Open 
2018.

Ocenenie z rúk prezidenta MŠK 
Kežmarok Ľuboslava Kovalského 
a primátora mesta Jána Ferenčáka 
si prevzali aj dvaja zaslúžili špor-
tovci:
1. Anton Vojtičko  – maratónec, 

ktorý sa atletike venuje od 
mladosti. Svoj prvý maratón 
odbehol v  roku 1984 v  Koši-
ciach. Doteraz má odbehnu-
tých 110 maratónov po celom 
svete.

2. Jozef Nahálka – predseda ky-
nologického klubu v  Kežmar-
ku, ktorý má veľké zásluhy na 
tom, že kežmarská kynológia 
je na vysokej úrovni. Špeciálne 
sa venoval výcviku dvoch ple-
mien – nemecký ovčiak a do-
berman.

Najlepším športovým kolek-
tívom za rok 2018 sa stal kolektív 
volejbalistiek KV MŠK Oktan Kež-
marok. Ten v extralige žien v sezó-
ne 2018/2019 získal 5. miesto. Cel-
kovo najlepším športovcom MŠK 
v kategórii jednotlivec za rok 2018 
sa stal trojnásobný majster sveta 
v hokejbale Libor Teplický.

 Veronika Michalčíková

Poznáme mená najlepších športovcov
MŠK Kežmarok za rok 2018

Začiatkom septembra sme vyhodnotili a  ocenili najlepších špor-
tovcov Mestského športového klubu Kežmarok (MŠK) za rok 2018. 
Cenu si prevzalo dvanásť jednotlivcov, dva kolektívy, jeden tanečný 
pár a dvaja zaslúžili športovci.

Celkovo najlepším športovcom MŠK sa stal Libor Teplický.
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750. výročie

Múzeum v  Kežmarku v  spolu-
práci so štátnym archívom pripra-
vilo výstavu pri príležitosti 750. 
výročia udelenia mestských práv.

„Výstavou sme nechceli hovoriť 
o úplných začiatkoch, ale o meste 
ako takom. Teda o  vzniku stredo-
vekého mesta, vývoji mestského 
organizmu vzhľadom na udelenie 
práv, podstatných udalostiach 
v meste, delení mesta na jednotli-
vé časti a  porovnávali sme aj his-
torické fotografie so súčasnými. 
Súčasťou výstavy sú aj zdigitali-
zované staré filmy o  Kežmarku. 
Z  hľadiska pôvodného slovanské-
ho obyvateľstva som rada, že sa 
mi v  zbierkach podarilo objaviť 
slovanský črep z  Jeruzalemského 
vrchu z 8. až 10. storočia. Starí Slo-
vania tu na Jeruzalemskom vrchu 
boli, máme to potvrdené,“ netajila 
nadšenie z  dôležitého objavu ar-
cheologička a  vedúca oddelenia 
historikov kežmarského múzea 
Marta Kučerová.

Ako dodala Božena Malovcová 
z  popradského štátneho archívu, 
najvzácnejším zachovaným doku-

mentom, ktorý sa nachádza aj na 
výstave, je erbová listina mesta 
Kežmarok z roku 1463, ktorou kráľ 
Matej Korvín daroval mestu právo 
pečatiť červeným voskom a udelil 
mu erb.

„Listina je významná pre celé 

Slovensko i zahraničie, keďže patrí 
medzi najkrajšie a  najvzácnejšie 
exponáty. Nedávno bola vystave-
ná aj na výstave v Paríži. Listina je 
zreštaurovaná a  obsahuje už celú 
pečať,“ uviedla.

Pôvod názvu mesta
stále nie je istý
Dá sa povedať, že celé roky sa 

vedú diskusie o  tom, ako vlastne 
vznikol názov mesta a  čo zname-
ná. S  dlho známym názorom, že 
to znamená syrársky trh, nie je 

stotožnená ani historička Nora Ba-
ráthová. Aj keď podľa nej nesmie-
me zabúdať na to, že v Kežmarku 
máme ulicu Starý trh a  neďaleko 
v Poľsku je Nowy Targ – nový trh.

„Mne osobne sa podarilo zistiť 

až 262 pomenovaní Kežmarku. 
Historici sa dodnes nevedia zhod-
núť, čo vlastne ten názov zname-
ná. Alfréd Grosz prišiel s približne 
desiatimi možnosťami, ako vznikol 
názov mesta. Mne osobne sa naj-
viac pozdáva teória, že Kežmarok 
znamená cisárska marka, teda 
pohraničné územie,“ povedala Ba-
ráthová.

Na otvorení výstavy sa zúčast-
nil aj viceprimátor mesta Kežma-
rok Karol Gurka. Ten síce nie je 
rodeným Kežmarčanom, ale býva 
tu od svojich 14 rokov. „Srdcu blíz-
ke sú mi všetky kúty mesta, kde sa 
cítim ja i  ďalší ľudia dobre. Sú to 
parky či nová fontána. Užívajú si ju 
deti, oddychujú pri nej obyvatelia 
mesta i návštevníci. Som rád, keď 
z  nich vyžaruje pozitívna energia. 
Keďže som dušou plavec, tak úpl-
ne najbližšie môjmu srdcu je kúpa-
lisko. Keď je pekne, som spokojný 
vďaka tým mnohým ľuďom, ktorí 
si ho užívajú,“ uzavrel.

Výstavu Kežmarok  – moje mi-
lované mesto môžete navštíviť 
vo výstavnej sieni múzea na Ulici 
MUDr. Alexandra až do 15. novem-
bra.

 Lorant Paugsch

Na výstave nájdete množstvo artefaktov z histórie mesta, okrem iných 
aj materiály k 700. výročiu udelenia mestských práv.

Nielen túto listinu, ale aj mnohé ďalšie zaujímavosti a vzácnosti z histórie mesta si budete 
môcť pozrieť na výstave Kežmarok – moje milované mesto až do 15. novembra.

„Vyvrcholenie osláv máme za 
sebou, ale v talóne máme ešte pár 
akcií do konca kalendárneho roku. 
Ťažko vypichnúť, ktoré poduja-
tie v  týždni bolo najlepšie. Každé 
jedno si zaslúži pochvalu – či je to 
výstava múzea, spomienka na re-
žiséra Herza, klavírny recitál Petra 
Duchnického v čarovnom prostre-
dí dreveného kostola, vystúpenie 
škôl či vystúpenie IMT Smile, na 
ktoré prišla hádam štvrtina Kež-
marku…,“ začala hodnotenie Nora 
Baráthová, ktorá je predsedníčkou 
Komisie pre prípravu osláv 750. vý-
ročia udelenia mestkých práv.

Na druhej strane, mrzí ju po-

merne malý záujem ľudí o ostatné 
akcie. „Mať ani nie 30 ľudí na otvo-
rení výstavy, hádam stovku pri od-
halení tabule Jurajovi Herzovi, po-
lovicu z  toho v kine na jeho filme 
Petrolejové lampy… a  tak ďalej. 
Pre niektorých boli, žiaľ, zaujíma-
vejšie stánky s  jedením a  pitím,“ 
smutne skonštatovala. Zároveň 
jedným dychom poďakovala všet-
kým, ktorí sa na oslavách podieľali: 
„Predovšetkým Gabriele Kantorko-
vej, ktorá sa zaslúžila o  programy 
štyroch večerov, Zuzane Zachero-
vej a samotným školám za skutoč-
ne náročnú prípravu ich programu, 
Erike Cintulovej za výstavu k  750. 

výročiu mesta a  akcie na nádvorí 
hradu, Borisovi Švirlochovi za prí-
pravu a prevedenie spomienkové-
ho podujatia venovanú J. Herzovi, 
hotelu Hviezdoslav za celotýžden-
nú kuchyňu národností, ktoré ke-
dysi v Kežmarku žili a ďalším.“

Podľa primátora mesta Jána 
Ferenčáka je vzhľadom na mi-
nulosť a  vývoj mesta vážiť si roz-
hodnutie kráľa o  potrebe silných 
miest a  následné spájanie osád, 
z  ktorých Kežmarok vznikol. „Ne-
skôr bol zvolený richtár a  radní. 
O meste rozhodovali ľudia, ktorí tu 
bývali a ktorí tu zanechávali svoju 
pečať. Môžeme byť hrdí, že Kež-

marok vyzerá ako vyzerá. V histórii 
mal významné postavenie, najmä 
z  hľadiska obchodu či remesiel,“ 
povedal.

Ako dodal, v  súčasnosti má 
veľmi rád fontánu na námestí či 
areály detských ihrísk. „Ľudia sa tu 
stretávajú a rozprávajú, spoznáva-
jú sa. Toto budeme chcieť v meste 
aj naďalej. Ak sa ľudia poznajú, na-
vzájom si pomôžu, prídu so spo-
ločnou myšlienkou a  vďaka tomu 
môže vzniknúť niečo pekné. To je 
asi budúcnosť nášho mesta, dať 
ľudí opäť dokopy, spoločne niečo 
vymyslieť, navzájom si pomôcť 
a  niečo zanechať aj tým, ktorí 
prídu po nás,“ uviedol primátor, 
ktorého doplnila Baráthová: „Čo 
by som zaželala Kežmarčanom 
do budúcich 50 rokov? Aby mali 
väčší záujem o svoje mesto, o jeho 
históriu, pamiatky, pretože budúc-
nosť nemôžeme budovať bez po-
znania minulosti.“

 Lorant Paugsch

750. výročie vyvrcholilo týždňom osláv

Celý týždeň od 16. do 22. septembra patril oslavám pri príležitosti 
750. výročia udelenia mestských práv nášmu mestu.

Kežmarskú erbovú listinu obdivovali aj v Paríži
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Popoludnie bolo plné pozi-
tívnej energie a  dobrej nálady, 
veď toto podujatie zorganizovali 
seniori pre svojich rovesníkov už 
po piaty krát a  opäť nám  – skôr 
narodeným  – ukázali, že v  umení 
vek nie je rozhodujúci. Držia sa 
totiž múdrosti Johanna Wolfganga 
von Goetheho: „Je šťastím spoznať 
v mladosti prednosti staroby, a ta-
kým istým šťastím je v  starobe si 
udržať prednosti mladosti.“

Hlavnou myšlienkou festivalu 
je nielen sa stretnúť, zaspomínať 
si, spríjemniť si voľný čas, no je 
to najmä prehliadka záujmovej 
činnosti seniorov a  čakateľov na 
tento titul. Ako vznikla myšlienka 
organizovania festivalu seniorov 

nám priblížil Ján Surmík, predseda 
Okresnej organizácie Jednoty dô-
chodcov na Slovensku v  Poprade: 
„Pred piatimi rokmi hľadalo nové 
vedenie okresnej organizácie nové 
tematické činnosti, ktoré by senio-
rov oslovili, a  to nielen v mestách, 
ale aj na dedinách. Postupne sme 
sa rozrástli na osem základných or-
ganizácií, z ktorých sa každá chcela 
prezentovať. Súčasná predsedníč-
ka kežmarskej základnej organi-
zácie Ema Nemečková nadviazala 
spoluprácu s  vedením kežmarskej 
radnice a  odvtedy táto spoluprá-
ca vynikajúco funguje. Festival sa 
každoročne uskutočňuje práve 
v priestoroch Mestského kultúrne-
ho strediska v  Kežmarku, ktoré sú 

na túto príležitosť veľmi vhodné.“
Festivalu sa každoročne zúčast-

ňujú účinkujúci z rôznych denných 
centier, ktorí v  sebe nájdu odvahu 
vystúpiť so svojím programom na 
verejnosti. Svoje umenie nám tento 
rok predviedlo 12 súborov, spolu 
s  obdivuhodnými 240 účinkujúci-
mi. „Mnohí ľudia za svojej aktívnej 
činnosti pôsobili v  rôznych folklór-
nych súboroch, ktoré sa možno 
časom aj rozpadli, no ostal v  nich 
pocit, že ešte nie sú súci do starého 
železa. S touto motiváciou sme za-
čínali,“ zhrnul Surmík dôvody účasti 
vystupujúcich v zrelom veku.

Medzi súbormi sa každoročne 
objavujú aj nováčikovia, tento rok 
to boli napríklad dva súbory z Bar-

dejova, či súbory z  okresu Levoča. 
Nechceme však nikoho z nich vyne-
chať, veď všetci si zaslúžia náš obdiv 
a  úctu: vystupovali ľudová hudba 
Podtatranec zo Spišskej Belej, zá-
bavná skupina Svittasenior v  troch 
zoskupeniach: tanečná skupina 
Mája, humorná scénka Pyšné dámy 
a  spevácka skupina Podtatranskí 
Alexandrovci, zábavná skupina 
Limbuška z Popradu, spevácka sku-
pina Babičky  – karičky z  Popradu 
Veľkej, Country súbor Maja z  Bar-
dejova, folklórny súbor Udolčanka 
z Udola, folklórna spevácka skupina 
Barvinok z  Kamienky, Melódia  – 
spevácky súbor zo Starej Ľubovne, 
folklórna spevácka skupina Gordo-
ška z Vislanky a Ďurkovej, hudobná 
skupina Belan zo Spišskej Belej, fol-
klórna skupina Sami sebe z  Barde-
jova a vystúpenia uzavrela folklórna 
skupina Kochman z Hranovnice.

Na záver by sme chceli aj našich 
blízkych povzbudiť múdrosťou: 
„Ničoho sa staroba nesmie vystrí-
hať väčšmi ako nečinnosti.“ (Cicero)

 Mária Trajčíková

V  pondelok 16. septembra 
sme spoluorganizovali slávnostné 
spustenie novej fontány a  pripra-
vovali otvorenie celého týždňa 
osláv. V  kine sme spolu so vzác-
nymi hosťami slávnostne odhalili 
pamätnú tabuľu venovanú Kež-
marčanovi, režisérovi svetového 
formátu Jurajovi Herzovi a  pre-
mietli jeden z jeho slávnych filmov.

Najväčším preverením našich 
organizačných schopností bol 
koncert hudobnej skupiny IMT 
Smile, ktorý sa na námestie 19. 
septembra pritiahol tisícky Kež-
marčanov. Pri tejto príležitosti by 
som sa chcela veľmi poďakovať 
dvornému skladateľovi skupiny 
IMT Smile Vladovi Krauszovi za veľ-
kú pomoc pri vybavení koncertu 
práve počas osláv mesta, keďže 
skupina je veľmi zaneprázdnená 

a  nebolo ju ľahké dostať do Kež-
marku. O to viac si pomoc vážim.

Naším ďalším podujatím bolo 
Popoludnie s  históriou, ktoré sa 
konalo v sobotu 21. septembra pri 
mestskej fontáne. Pripravili sme 
program, ktorým sme sa snažili 
upútať dnes už náročného diváka 
a priniesť na námestie niečo nové. 
Súčasťou podujatia bolo vystúpe-
nie hudobného hosťa Lucie Gibar-
ti s  kapelou, tanečné vystúpenie 
TS Brilant a veľkú pozornosť upútal 
Klub tatranských veteránov s  na-
blýskanými autami, ale aj premie-
tanie archívnych krátkych filmov 
o  Kežmarku či projekcia filmu Sý-
korka.

Hlavným bodom programu 
tohto podujatia však bola pre-
hliadka modelov Súkromnej 
spojenej školy na ulici Biela voda 

v  Kežmarku. Módnu prehliadku 
sme zorganizovali pred mest-
skou fontánou. Modelky, ktoré si 
to patrične na červenom koberci 
užívali, ulahodil svojím šarmom 
a  modelmi snáď každého diváka. 
Rôznorodosť modelov bola našim 
zámerom, diváci mohli vidieť šaty 
zamerané na históriu 16. – 18. sto-
ročia, jazz age a plisé, ľudové mo-
tívy – vyšívané a maľované na tex-
til, geometrickú kolekciu, športovú 
kolekciu a tzv. svadobné prebude-
nie podané v modernom vnímaní.

Za nápadmi a výrobou stoja ši-
kovné ruky študentov Súkromnej 
spojenej školy pod vedením riadi-
teľky Anety Jurgovianovej. Škola sa 
každoročne umiestňuje so svojimi 
prácami na popredných miestach 
v rôznych súťažiach. Ocenenia zís-
kala aj od Asociácie slovenských 

výtvarníkov či prestížnych mód-
nych návrhárov. Oblieka aj známe 
slovenské osobnosti.

Zorganizovali sme aj dva zau-
jímavé koncerty v  drevenom ar-
tikulárnom kostole. Prvým z  nich 
bol utorkový klavírny recitál kež-
marského hudobníka a  skladate-
ľa Petra Duchnického, na úplný 
záver týždňa osláv zase nedeľný 
slávnostný koncert sólistov Štátnej 
opery v Banskej Bystrici.

Na záver chcem ešte poďako-
vať mestu Kežmarok za finančný 
príspevok na kultúrne podu-
jatia, všetkým zamestnancom 
Mestského kultúrneho stredis-
ka, členom komisie pre prípra-
vu osláv 750. výročia udelenia 
mestských práv, tiež spoločnosti 
KING Light & Sound, ktorá zabez-
pečovala ozvučenie a osvetlenie, 
a samozrejme, všetkým divákom 
vyvrcholenia osláv, pre ktorých 
boli pripravené.

 Elisa Joppová, 
 riaditeľka MsKS

Súčasťou osláv bol koncert IMT Smile, odhalenie
pamätnej tabule Juraja Herza, či popoludnie s históriou

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) sa v rámci týždňa vyvrcholenia osláv 750. výročia ude-
lenia mestských práv Kežmarku aktívne podieľalo na príprave a bezproblémovom priebehu 
jednotlivých podujatí. Nie všetky akcie zostavovalo MsKS, keďže bola zložená komisia na prí-
pravu osláv, ktoré trvajú celý rok.

Október je venovaný úcte k starším a tento rok sme s oslavami na 
túto tému začali už v polovici septembra, keď bolo jedno sobotné 
popoludnie venované festivalu hudby, spevu a tancu seniorov.

Seniori predviedli, čo sa v nich skrýva



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 15

kultúra

Významná kežmarská rodáčka napísala dopo-
siaľ dvadsať beletristických kníh, v  ktorých čerpá 
námety predovšetkým zo svojho rodného mesta, 
zo stretnutia s mladými ľuďmi či z dejín antického 
Ríma. Jej život a diela sú úzko späté s Kežmarkom, 
je autorkou súčasných monografií o tomto kráľov-
skom meste. Okrem histórie zachytáva vo svojich 
knihách život mládeže a  jej knihy sú takpovediac 
sondou do ich života i do života rodín. Ako sama 
hovorí, 95 percent jej kníh je založených na prav-
divých udalostiach a postavách. Do tajov histórie 
ju zasväcovala jej mama, ktorá bola profesorkou 
kežmarského gymnázia a  ktorá v  roku 1966 stála 
aj pri zrode najstaršej slovenskej literárnej súťaže 
Literárny Kežmarok.

V piatich rokoch do jej života vstúpila zákerná 
choroba  – detská mozgová obrna. No aj napriek 
zdravotným problémom nemienila v  živote stáť 
„obďaleč“. Jej spisovateľské začiatky siahajú do 
obdobia základnej školy a spájajú sa s divadelným 
predstavením Včielka Bzučalka. „Nejako to na mňa 
zapôsobilo. Vzala som do ruky zošit a začala písať 
divadlo. Potom som mala dlhšiu prestávku a  ne-
skôr som začala písať básničky,“ povedala Barátho-
vá, ktorá pracovala aj ako novinárka a  napísala 
1 200 článkov.

Počas literárneho večera si mohli milovníci li-
teratúry vypočuť úryvky z románu Študent, a tiež 
z  jej posledného vydaného diela Meč a  srdce. 
V  Študentovi autorka opisuje mladé roky naj-
väčšieho slovenského básnika Pavla Országha 
Hviezdoslava, ktorý študoval v  Kežmarku. „Viete 
ako to je, keď sa musíte v  škole učiť o  nejakých 
spisovateľoch a  básnikoch. Hviezdoslavovi som 
nevenovala toľko pozornosti, až do chvíle, keď sa 
mi do rúk dostali jeho žalmy. Jeho diela a  tvorba 
sú nádherné,“ neskrývala nadšenie kežmarská spi-
sovateľka a  poznamenala, že práve v  Kežmarku 
začal Hviezdoslav písať básne po slovensky. V tej-
to knihe autorka spája básnikove študentské roky 
so skutočnosťami a  zvyklosťami v  jej milovanom 
meste v danom období.

Po prečítaní časti z románu Meč a srdce sa po-
slucháči vrátili do bojov medzi Kežmarkom a Levo-
čou v období 15. a 16. storočia. „Kežmarčania jed-
noducho neustále s niekým alebo niečím bojovali. 
A takto to je aj v dnešnej dobe,“ povedala Barátho-
vá. Pri mapovaní histórie sa nerada vracia k tragic-
kým udalostiam 20. storočia, naopak, priťahujú ju 
príbehy kežmarských Židov, ktorých bolo pred 2. 
svetovou vojnou v meste 1 300, a po jej skončení 
95. Jej obľúbenými knižnými i reálnymi postavami 

sú notár Jakub Kray a obchodník Július Demiány.
A  čo chce priniesť autorka prostredníctvom 

svojich kníh čitateľom? „Aby sa naučili poznať kež-
marskú históriu a aby si ju vážili. Za tých 750 rokov 
prežilo toto mesto naozaj veľa. Nie je pravda, že 
v  Kežmarku je všetko zlé. Máme nádhernú histó-
riu a bolo by dobré sa jej viac venovať,“ ozrejmila 
historička. V pláne má vydať ďalšiu, tentoraz dvoj-
dielnu knihu o  histórii mesta. „Volať sa bude Pod 
kríženými mečmi a  bude to prechod celými deji-
nami mesta od najstarších čias až do 20. storočia,“ 
priblížila spisovateľka.

 Veronika Michalčíková

Hviezdoslavovi nevenovala toľko pozornosti

Nora Baráthová počas autogramiády.

Anton Marec je významnou osobnosťou slo-
venskej literatúry pre deti a mládež a  jeho texty 
sú súčasťou učebných osnov žiakov základných 
škôl. V  jeho tvorbe majú zastúpenie už dve kni-
hy o Kežmarku. Pred 18 rokmi uviedol do života 
zbierku povestí s názvom Kežmarská čierna pani 
a teraz v septembri predstavil druhú knihu o krá-
ľovskom meste. „Podnetom k  napísaniu knihy 
bolo jubileum mesta. Pred tými 18 rokmi to boli 
moje začiatky, taký prvý dotyk s históriou, ktorú 
mám veľmi rád, hoci nie som Kežmarčan. Je veľ-
mi málo miest na Slovensku, v  ktorých s  takou 
intenzitou je toho ducha mesta cítiť,“ priblížil spi-
sovateľ svoj vzťah k mestu. V jeho najnovšej knihe 
o Kežmarku sa spájajú historické fakty s legenda-
mi a  povesťami. Čitateľa oboznamuje s  historic-
kými udalosťami, významnými osobnosťami či 
vzácnymi pamiatkami prostredníctvom pútavých 
príbehov. Podľa jeho slov nemôžeme povesti 
považovať iba za rozprávky či výmysly, pretože 
každá z nich v sebe ukrýva časť pravdy. K napísa-

niu knihy ho inšpiroval už nebohý Vlado Krajňák, 
slovenská lyžiarská legenda, ktorého poznal od 
svojej mladosti. „Naše vzájomné vzťahy sa prehĺ-
bili počas lyžovačiek v  Bachledovej doline. Veľa 
som sa ho pýtal na históriu mesta a on mi hovoril 
o situáciách, ktoré v ňom zažil ako chlapec,“ po-
vedal Marec. Kniha pozostáva nielen zo zachyte-
ných spomienok, ale aj z kníh a publikácií, ktoré 
sa nachádzajú v mestskej knižnici či fonde regio-
nálnej literatúry a tiež z kníh historikov Christiana 
Genersicha, Jozefa Hradského i Samuela Webera.

Marec tvrdí, že miesta sa najlepšie poznávajú 
prostredníctvom príbehov. „Ja som sa počas pre-
chádzok v  Kežmarku snažil vytušiť a  objaviť ne-
jaké tie príbehy a potom ich spracovať,“ povedal. 
Knihu písal priebežne. „Veľa čítam a  študujem, 
keď nájdem nové a zaujímavé fakty, poznačím si 
ich a za tie roky sa toho materiálu nazbiera. Kež-
marská čierna pani bola taký základ. Medzitým 
som sa hlbšie ponoril do nemeckého jazyka, do 
jeho germánskej podoby, čo je pre históriu Kež-

marku veľmi dôležité,“ upresnil autor a dodal, že 
táto kniha je oproti iným iná práve v tom, že za-
užívané zemepisné názvy interpretuje odlišným 
spôsobom ako doteraz, čo je podložené reálnou 
slovnou zásobou starej nemčiny.

Knihu Kežmarok  – história, povesti a  legen-
dy si môžete zakúpiť v  Kežmarskej informačnej 
agentúre.  Veronika Michalčíková

Vyšla ďalšia kniha o Kežmarku

Ďalší literárny večer v hoteli Hviezdoslav patril kežmarskej historičke a spisovateľke Nore 
Baráthovej. Priaznivcom literatúry odhalila počas večera niečo zo svojej tvorby i zo súkromia.

Kežmarok - história, povesti a legendy je názov novej knihy o histórii kráľovské-
ho mesta. Napísal ju známy slovenský spisovateľ Anton Marec, ktorý ju predstavil 
aj počas týždňa osláv 750. výročia udelenia mestských práv. 
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„V  tomto kine si v  detstve 
formoval vzťah k filmu kežmar-
ský rodák, režisér a herec Juraj 
Herz (1934  – 2018).“ Tak znie 
odkaz pre všetkých, ktorí sa pri 
tabuli zastavia, aby zistili, komu 
je venovaná. Herz by sa v tom-
to roku dožil 85 rokov. Na sláv-
nostnom odhalení pamätnej 
tabule sa zúčastnili nielen jeho 
bratia Rudolf a  Ladislav, ale 
i  jeho syn Michal a  dlhoročný 
spolupracovník a  kameraman 
Dodo Šimončič.

Michal Herz trávil detstvo 
v  Spišskej Belej, keďže tam 
mali jeho starí rodičia lekáreň. 
V  Kežmarku bol menej, ale 
ako sám povedal, chodieval 
sem veľmi rád a v súčasnosti je 
podľa neho Kežmarok nádher-
ný. Po odchode do Prahy sem 
chodieval predovšetkým počas 
prázdnin.

„Som rád, že Kežmarčania si 
takto pripomínajú môjho otca. 
Keď som s  ním hovoril počas 
posledných rokov jeho života, 
aj on bol veľmi rád, že sa sem 
môže vracať a že na neho ľudia 
nezabudli. Pre neho boli okrem 
Prahy dôležité dve mestá – Kež-
marok a Las Vegas. Jeho dve za-
milované mestá,“ povedal Herz.

Po odhalení tabule si mohli 
návštevníci kina pozrieť krátky 
dokument o  jeho otcovi a film 
Petrolejové lampy. Krátky do-
kument natočil práve Michal 
Herz.

„Začal som o  otcovi pripra-
vovať veľký dokument, ale, žiaľ, 
už som ho nedokončil, keďže 
to nedovoľoval jeho zdravotný 
stav. Bol som oslovený urobiť 
portrét môjho otca pre projekt 
GEN, a  to sa mi podarilo.“ Ako 
dodal, hoci ich rodinné vzťahy 
boli občas komplikované, ne-
musel ho na to veľmi prehová-
rať.

„Ani mi do toho ’nekibico-
val’. Bolo to trochu zložité, keď-
že sme spolu približne dvadsať 

rokov nekomunikovali. Dali 
sme sa dokopy len dva a  pol 
roka pred jeho smrťou. Za ten 
čas sme chceli všetko stihnúť, 
a  teda mi nemohol povedať 
nie,“ uviedol.

Petrolejové lampy patria 
podľa neho do pokladnice 
československého filmu a je to 
aj jeden z  jeho piatich obľú-
bených otcových filmov. Tými 
ďalšími sú Sběrné surovosti, 
Spalovač mrtvol, Sladké hry 
minulého leta a Morgiana.

Z profesionálnej stránky po-
znal Juraja Herza veľmi dobre 
kameraman Dodo Šimončič. 
Ich spolupráca sa začala v roku 
1969 filmom Sladké hry mi-
nulého leta a  skončila sa pred 
piatimi rokmi projektom Slo-
vensko 2. 0.

„Je ťažké takto o Jurajovi ho-
voriť, keď už nie je medzi nami, 
ale verím, že nás z hora počuje. 
Juraj, myslíme na teba! Prišiel 
do štúdia a  oslovil ma, či by 
som chcel ísť s  ním robiť film. 
Nepoznali sme sa, ale odvte-
dy sme začali našu fantastickú 
spoluprácu. Považujem ho za 
jedného z najlepších režisérov, 
s  ktorými som robil a  naučil 
som sa od neho veľmi veľa,“ pri-
blížil spoluprácu Šimončič.

Aj pri Petrolejových lam-

pách spolupracoval s  Herzom 
práve tento kameraman. „Prí-
jemné spomienky na natáča-
nie Petrolejových lámp stále 
ostanú. Zišli sa tam veľkí herci 
a na nich mal Juraj nos. Okrem 
toho si vedel aj „dupnúť“. Pred 
natáčaním filmu Sladké hry mi-
nulého leta boli všetci zaujatí 
voči Plichtovej, Lasicovi a Satin-
skému. Ale on povedal, že buď 
tam budú oni, alebo s  filmom 
skončí,“ povedal.

Ako dodal, nakrúcanie bolo 
náročné, keďže točili na filmo-
vú surovinu. Film bol veľmi 
málo citlivý, trápili sa s tým, ale 
režisér bol trpezlivý. Spoluprá-

ca Herza so Šimončičom bola 
na špičkovej úrovni. Natočili 
spolu veľa filmov, ale, žiaľ, veľa 
ostalo na dlhé roky v  trezore. 
Napriek tomu vydržal a  presa-
dil sa. „Zvolil si ťažšiu cestu, a to 
môže byť aj odkaz pre dnešnú 
generáciu, aby bola silná, aby 
bojovala. Stojí to za to,“ po-
vzbudil mladých ľudí skúsený 
kameraman.

Podľa neho mal Herza rád 
celý štáb. Vždy vedel vytvoriť 
neopakovateľnú atmosféru. 
Herz bol geniálnym kuchárom 
a vždy jeden deň počas natáča-
nia navaril on. Panské maniere 
nemal ani náhodou.

„Absolútne nie. Bol veľmi 
skromný, vzdelaný, nesmier-
ne talentovaný a  miloval ľudí. 
U  Jura bolo geniálne to, že si 
vyberal štáb, s ktorým si neuve-
riteľne rozumel, vrátane mňa. 
Pred nakrúcaním bol vždy pri-
pravený na 150 percent, no aj 
to je málo,“ uzavrel kameraman 
Šimončič.

 Lorant Paugsch

Odhalili pamätnú tabuľu Jurajovi Herzovi

Kežmarský rodák a od roku 2009 aj čestný občan mesta Kežmarok 
má svoju pamätnú tabuľu na symbolickom mieste. Neďaleko vcho-
du do kina Iskra.

Tabuľu odhalili neďaleko kina Iskra.

Juraj Herz sa narodil 4. sep-
tembra 1934 v Kežmarku. Po 
štúdiu fotografie v Bratislave 
absolvoval v roku 1958 štú-
dium na katedre bábkoherec-
tva v Prahe. Režisérsky debuto-
val stredometrážnou snímkou 
Sběrné surovosti (1965), do 
povedomia sa dostal najmä 
vďaka snímke Spalovač mrtvol 
(1968). Jeho ďalšie význam-
né filmy: Sladké hry minulého 
leta (1969), Petrolejové lampy 
(1971), Morgiana (1972), Hol-
ky z porcelánu (1974), Den pro 

mou lásku (1976), Panna a ne-
tvor, Deváté srdce (1978), Upír 
z Feratu (1981), Sladké starosti 
(1984), Zastihla mě noc (1975), 
Pasáž (1996), T.M.A. (2009), Ha-
bermannův mlýn (2010) a krát-
ka filmová poviedka Čestný 
občan v celovečernom projekte 
Slovensko 2.0 (2014). Je drži-
teľom viacerých cien z  festiva-
lov, Českého leva za dlhodobý 
prínos českému filmu a Slnka 
v sieti za výnimočný prínos slo-
venskej kinematografii. Zomrel 
8. apríla 2018 v Prahe.
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Príčin na vznik
povstania bolo niekoľko:
1. Najhlavnejšou príčinou 

bola nespokojnosť samotnej 
uhorskej šľachty, ktorá sa chcela 
podieľať na vláde krajiny a kon-
trolovať panovníka. Cisársky 
rod Habsburgovcov však vôbec 
výsady uhorskej šľachty nereš-
pektoval, ba naopak, vystupoval 
proti nej.

2. Celé spomínané obdobie 
poznačila protireformácia  – vy-
stupovanie Habsburgovcov 
proti protestantským cirkvám. 
Keďže väčšina Slovenska bola 
v  tomto období protestantská, 
ľud sa proti týmto rozhodnu-
tiam búril.

3. Stále viac sa znižovala ži-
votná úroveň ľudu – mestá i de-
diny museli platiť cisárskemu 
dvoru obrovské dane a vydržia-
vať cisárske vojská.

4. Na juhu Slovenska stále 
bašovali Turci a Habsburgovci si 
s nimi nevedeli dať rady.

Hlavným podnetom na vy-
puknutie prvého stavovského 
povstania v  roku 1604 bolo 
odobratie košického kostola 
evanjelikom, obnovenie záko-
nov proti nekatolíkom a  obvi-
nenie sedmohradského knieža-
ťa Štefana Bocskaya z  prípravy 
povstania proti cisárovi. Keď ci-
sárske vojsko chcelo Bocskayovi 
majetok skonfiškovať, knieža sa 
rozhodlo brániť svoje majetky 
so zbraňou v  ruke a  povstalo. 
Podarilo sa mu obsadiť celé 
Slovensko, ba dokonca sa v boji 
proti cisárovi spojiť aj s Turkami. 
Panovníkovi Rudolfovi neosta-
lo nič iné, ako r.  1606 podpísať 
s  Bocskayom mier, v  ktorom sa 
zaviazal rešpektovať uhorskú 
stavovskú ústavu a náboženskú 
slobodu.

Dohody sa však dlho nedodr-
žiavali. A tak v roku 1619 vypuk-
lo ďalšie stavovské povstanie 
pod vedením sedmohradské-
ho kniežaťa Gabriela Bethlena, 
ktorého uhorské stavy dokonca 

r. 1620 zvolili za kráľa, ale on sa 
korunovať nedal. Hoci jeho voj-
ská sa dostali až na Moravu, na-
pokon r. 1626 uzavrel s panovní-
kom Ferdinandom  II. po dvoch 
mieroch tretí mier.

V  r.  1643 povstalo ďalšie 
sedmohradské knieža Juraj Rá-
kóczi  I. Bol blízkym priateľom 
kežmarského hradného pána 
Štefana Thökölyho I. a jeho syna 
Štefana II., ba oboch podporoval 
v  boji hradu proti slobodnému 
kráľovskému mestu Kežmarku. 
Povstanie Rákócziho skončilo 
mierom r. 1645.

Časť uhorskej šľachty pod 
vedením Františka Wesselényi-

ho pripravovala v r. 1666 – 1670 
sprisahanie. Sem patril aj Štefan 
Thököly II. Sprisahanie bolo pre-
zradené, jeho vedúci činitelia 
popravení. Štefana  II. zachráni-
la pred popravou r.  1670 náhla 
smrť na oravskom hrade, ktorý 
mu tiež patril.

Nastalo obdobie teroru. Zo 
sprisahania bola neprávom ob-
vinená uhorská šľachta a protes-
tanti, hoci väčšinu sprisahancov 
tvorili katolíci. Protestantské 
kostoly sa začali brať a  kňazi 
a  učitelia vyháňať z  krajiny. Na 
území Spiša bolo pred rokom 
1671 celkovo 98 evanjelických 
cirkevných zborov so 101 kos-
tolmi. V  roku 1674 neexistoval 
už ani jeden.

V  roku 1678 vypuklo ďalšie 
„kurucké“ povstanie, ktoré vie-
dol kežmarský rodák Imrich 

Thököly (1657  – 1705). Imrich 
bol posledným mužom generá-
cie Thököly. Spočiatku sa dari-
lo  – obsadil celé Slovensko. Po 
týchto úspechoch povstalcov 
bol r.  1681 cisár Leopold núte-
ný zvolať do Šopronu krajinský 
snem, ktorý uzákonil nábožen-
skú slobodu a  povolil protes-
tantom za určitých podmienok 
stavať tzv.  artikulárne kostoly 
i školy. Obnovili sa aj práva uhor-
skej šľachty. Thököly sa tiež spo-
jil s Turkami, ktorí súčasne bojo-
vali proti Habsburgovcom. Turci 
ho dokonca r.  1682 korunovali 
za kráľa Horného Uhorska.

Zaujímavý bol vzťah Kežmar-

čanov k  Imrichovi Thökölymu. 
Kým jeho predkov nenávideli, 
lebo kruto jednali s  mešťanmi 
a  snažili sa ich zbaviť práv slo-
bodného kráľovského mesta, 
Imricha prijali s  otvoreným ná-
ručím. Prvé kurucké vojská pri-
šli do mesta už v máji 1678 a 4. 
augusta prišlo aj samotné knie-
ža Thököly, vrátilo mešťanom 
odobraté kostoly, fary i  školu. 
No o mesiac už boli v meste ci-
sárske vojská a všetko sa vrátilo 
do starých koľají.

Až v roku 1682 dáva Thököly 
Kežmarku ochranný list, v  kto-
rom zakazuje všetkým svojim 
vojakom mesto obťažovať. 
Knieža si urobilo z  kežmarské-
ho hradu prepychové sídlo. Do 
Kežmarku chodilo aj so svojou 
manželkou Ilonou Zrínyi a  ne-
vlastným synom Františkom 

Rákóczim II. Hviezda Thökölyho 
však nesvietila dlho  – definitív-
ne zhasla v  bitke pod Viedňou 
r. 1683. Napokon bol Imrich nú-
tený uchýliť sa k svojim spojen-
com do Turecka, kde aj zomrel.

Na opäť pokračujúci cisársky 
teror odpovedalo r.  1703 ďalšie 
povstanie, ktoré viedol Imrichov 
nevlastný syn František Rákó-
czi  II. V  októbri 1703 povstalec-
ké vojská obkľúčili Kežmarok, 
a ten sa im vzdal bez boja. Jed-
ným z mestských vyjednávačov 
bol notár Jakub Kray – podarilo 
sa mu presadiť, aby povstalec-
ké vojsko nesiahlo na majetky 
mesta.

Aj Rákóczimu sa podarilo ob-
sadiť celé Slovensko. V  r.  1707 
povstalci zosadili na Ónodskom 
sneme Habsburgovcov z  trónu, 
avšak cisár Jozef  I. rázne od-
povedal. Zorganizoval pevnú 
armádu, využil nejednotnosť 
povstalcov a  r.  1708 ich porazil 
pri Trenčíne. 12. decembra 1709 
sa začína rozhodujúci útok ci-
sárskych vojsk proti Kežmarku. 
Nepriateľovi sa podarí prelomiť 
mestské múry a podpáliť mesto. 
Z  Kežmarku opäť vyháňajú 
evanjelických kňazov a učiteľov, 
viacerých predstaviteľov mes-
ta odvádzajú do väzenia. Hoci 
neskôr boli viacerí oslobodení, 
troch cisársky súd odsúdil na 
trest smrti sťatím. Je to Jakub 
Kray, veliteľ mestskej obrany 
Martin Lányi a ďalší bojovník Še-
bastián Toporcer. Poprava bola 
vykonaná l6. decembra 1709.

Rákócziho povstaním sa 
vlastne skončili všetky protici-
sárske povstania. Z  jeho čias sa 
zachovala o  Kežmarku kurucká 
pieseň venovaná generalissi-
movi kuruckých vojsk Mikulá-
šovi Bercsényimu. Vo  voľnom 
slovenskom preklade znie: Za-
šliapli fialku, zahynul kvet malý, 
nič ma nepoteší v mojom krutom 
žiali. Nad Kežmarkom vietor veje, 
buďte zbohom, rodné kraje. Gróf 
Bercsényi Miklós osamote smúti, 
všetkých vojakov mu zničil cisár 
ľúty. Hladí vietor kežmarskú stráň, 
kraj môj rodný, zbohom ostaň.

 
 Nora Baráthová

Pieseň o Kežmarku

Celé 17. storočie a začiatok 18. storočia v Uhorsku boli poznačené ne-
ustálymi povstaniami uhorskej šľachty, ktoré zasiahli aj Kežmarok. 
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Ako si spomínate na vaše 
detstvo, kde ste ho trávili?

Detstvo som trávil medzi Ma-
lým Slavkovom a  Kežmarkom. 
Jedni starí rodičia bývali vo vte-
dy najvyššie postavenom dome 
na Kamennej bani, ako chlapec 
som sa tam neraz štveral po mo-
hutnom strome, ktorý je po ge-
nerácie legendárne známy ako 
„Storočka“.

Druhí starí rodičia bývali 
v  dome na juhu mesta, aj tam 
sme ako deti vystrájali. Najviac 
som sa tešil, keď sme mali rodinné 
slávnosti, lebo sme sa tam stretá-
vali ako veľká rodina a šantili sme 
s bratrancami a sesternicami.

Druhá silná spomienka siaha 
až do čias základnej školy. Pamä-
tám si, ako som ako prváčik stál 
pri akte otvárania novej základ-
nej školy  naUlici Dr.  D. Fischera. 
Hoci sme bývali v  Malom Slav-
kove, rodičia sa rozhodli, že bu-
dem chodiť do školy v Kežmarku 
od prvej triedy, napriek tomu, že 
v  Malom Slavkove bola základná 
škola s prvým stupňom. Študovali 
sme tam traja súrodenci. Štvrtého 
kvôli nášmu navštevovaniu nábo-
ženstva do školy nezobrali, a  tak 
sa dostal do inej školy v Kežmar-
ku.

Zvyšok detstva som trávil 
v Malom Slavkove, ktorý bol vte-
dy miestnou časťou Kežmarku. 
Pomoc pri výchove mojich pia-
tich súrodencov, práce okolo ro-
dinného domu, záhrad, drobné-
ho domáceho chovu tak trochu 
predznamenali moje detstvo. 
Najviac rozprávkového sveta som 
nachádzal v  neďalekých lesoch, 
pri vtedy priezračne čistom poto-
ku pritekajúcom z Tatier, v ktorom 
sa hmýrili pstruhy. Potok tiekol 
a žblnkotal hneď za našou záhra-
dou. Dom, v  ktorom sme bývali, 
bol so svojou tradičnou šopou 
a stodolou so všetkým, čo sa tam 
celé generácie skrývalo, pre nás 
tajomným svetom.

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Spomínam si, že mojím prvým 

detským snom bolo stať sa ná-
morníkom. Bol som sklamaný, 
keď som neskôr zistil, že dnes už 
také drevené koráby s  mohut-
nými sťažňami a  plachtami ne-
brázdia moria.

Kedy ste sa začali rozhodo-
vať, že sa stanete kňazom?

Prvé myšlienky o kňazstve pri-
šli asi v čase, keď som mal približ-
ne 16 rokov. Všetko sa to začalo 
jednou klasickou prvopiatkovou 
spoveďou, kde som musel vy-

stáť v  rade poriadne dlho, aby 
som sa nakoniec dostal ku kňa-
zovi. Z toho, čo som šiel vykonať 
skôr „zo zvyku“, či „z  povinnosti“, 
sa stalo chvíľou, keď som prvý raz 
v živote zažil veľmi silno nielen to, 
že Boh naozaj je, ale aj to, že ma 
má veľmi rád.

Nastali chvíle, keď ste po-
chybovali o  svojom rozhodnu-
tí?

Svoje rozhodnutie stať sa kňa-
zom som neraz prehodnocoval 

v čase štúdia a prípravy na kňaz-
stvo. Bol som veľmi nerozhodný 
a  pochybovačný. Veľmi mi vte-
dy pomohli starší ľudia, ktorí aj 
v staršom veku radostne žili svoje 
manželstvo či kňazstvo.

Ako prijala toto vaše život-
né rozhodnutie rodina, vaši 
blízki a priatelia?

Moja rodina je veľká, reakcie 
boli rôzne. Najbližšia rodina to 
prijala s  nadšením. Vzdialenejšia 
trochu s  odstupom, asi skôr tak 
realisticky chceli počkať, ako sa 
to celé vyvinie. Veď som bol veľmi 

mladý, 18 rokov, to je veľmi mla-
dý vek. Chápem to. Moji priatelia 
boli prekvapení. Bol som chlapec 
ako každý iný, riešil som veci ako 
všetci, ničím som sa od mladých 
v  mojom veku nelíšil, takže táto 
novinka asi nejako nesedela do 
toho, akého ma poznali.

Priznám sa, že aj ja som potre-
boval čas, aby som zistil, čo sa to 
vlastne vo mne deje, čo za vola-
nie sa to ozýva. Nemal som preto 
rád, keď niektorí ľudia v  prvých 
rokoch štúdia v seminári zo mňa 

hneď robili kňaza. Nebol som si 
istý, preto som nemal rád, keď 
z  toho niektorí ľudia hneď robili 
hotovú vec.

Určitý čas ste vyučovali 
na Katolíckej univerzite v  Ru-
žomberku. Kde všade ste však 
okrem toho pôsobili?

Ako novokňaz som dostal 
poverenie viesť mladých študen-
tov, ktorí sa rozhodli vstúpiť do 
našej rehole. Dva roky som mal 
na starosti len tých najmladších. 
Po dvoch rokoch mi boli zverení 
všetci. Robil som to 11 rokov. My 
to voláme formácia. Možno to, že 
som v  mojej rodine najstarší, mi 
trochu pomohlo stať sa otcom aj 
pre tých, čo sú na ceste rehoľné-
ho a kňazského života? Možno aj 
áno.

Ešte ako diakon v  roku 1999 
som bol pri zakladaní nášho ča-
sopisu Slovo medzi nami a  pri 
vydávaní našich prvých knižných 
titulov, ktoré ponúkame ľuďom 
aj na ľudových misiách, ktoré ro-
bievame na Slovensku a ktoré by 
sme veľmi radi robili aj v  Česku 
a  v  Litve. Po 11 rokoch práce vo 
výchove rehoľného a  kňazského 
dorastu som tri roky študoval 
žurnalistiku na Katolíckej univer-
zite v  Ružomberku. V  roku 2013 
sa mi podarilo obhájiť dizertačnú 
prácu.

Odvtedy som sa päť rokov až 
do svojho odchodu na misie do 
Litvy snažil intenzívnejšie praco-
vať na poli mediálnej služby, pre 
ktorú ma delegovali predstavení 
rehole.  Vedúcim nášho vydava-
teľstva po mojom odchode sa 
stal tiež Kežmarčan, Patrik Grot-
kovský a  rovnako Kežmarčan 
Peter Slobodník koordinuje me-
diálnu službu našej rehole. Obaja 
by mali byť na ľudových misiách 
v  kežmarskej Bazilike sv.  Kríža 
v októbri tohto roku.

Kde aktuálne pôsobíte 
a s akým poslaním?

Od 1. septembra 2018 som 
s  ešte jedným redemptoristom 
v meste Kaunas v Litve. Neviem, 
čo skôr povedať, je toho veľa. 
Mávame tam rôzne akcie pre 
spoločenstvá a farnosti, ktoré na-

Rozhodnutie stať sa kňazom som neraz prehodnocoval

Rastislav Dluhý.  Foto: Pavol Rábara

Ako dieťa chcel byť námorníkom, ale v 16 rokoch, keď pocítil, že Boh ho má 
veľmi rád, začal svoje rozhodnutie meniť. Formoval mladých, študoval žurna-
listiku a venoval sa médiám. Teraz pôsobí v Litve, zaoberá sa ľudovými misia-
mi a evanjelizáciou. Kňaz, Kežmarčan Rastislav Dluhý.
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rozhovor

Ladislav Kulanga s nákladom, tentokrát s chladničkou.

zývame „obnovy“. Tiež máme na 
starosti jeden tretí sektor najväč-
šej litovskej väznice pri Kauna-
se – Praveniškės. Veľa pracujeme 
s  mladými a  trochu aj s  rádiom 
Mária. Snažíme sa o  svojom ži-
vote a  práci informovať na na-
šej stránke  www.redemptoristi.
sk,  tam sa o  nás dočítate veľa. 
Pozvali nás tam biskupi, aby sme 
robili to, čo na Slovensku, ľudové 
misie a  evanjelizáciu. V  neďa-
lekom Podolínci je živé spolo-
čenstvo redemptoristov. Ak nás 
chcete spoznať zbližša, príďte! 
Potešíme sa.

Kedy ste naposledy boli 
v Kežmarku a je niečo, čím vás 
zaujme pri každej návšteve?

Naposledy som bol v Kežmar-
ku v auguste tohto roku. Od det-
stva mám naše mesto veľmi rád, 
som hrdý na jeho dejiny a kultúr-
ne pamiatky. Veľmi sa teším, že 
tak ako ostatné mestá a obce, aj 
v  Kežmarku je cítiť, že mesto je 
čoraz viac obnovené. Zaslúži si to.

Ale ešte viac ako to, ako sa 
javí navonok, mám čoraz viac 
pred očami tváre konkrétnych 
ľudí a  ich príbehy. Veľa v mojom 
osobnom príbehu zanechali fa-
rári a  dekani Michal Marek a  Ja-
kub Grich. Cítim voči nim veľkú 
vďačnosť. Svoju brázdu v mojom 
živote zanechali aj vzácni ľudia, 
Kežmarčania Peter Olekšák, Tono 
Vízner, Miroslav Maniak, Elena 
Šoltésová a rodina Jindrova.

Som veľmi vďační učiteľkám 
zo základnej školy, veriacim aj 
neveriacim. Neraz si spomínam 
na moje učiteľky, pani Ruženu 
Zoričákovu, pani Šefcovú, Koláro-
vú, Bobíkovú a Compeľovú. Mám 
voči nim všetkým dlh vďačnosti. 
Ja a Boh vieme prečo.

Akým mottom sa v  živote 
riadite?

Moje motto? To ste ma fakt 
dostali! Nemám jedno, alebo 
dve či tri. Zatiaľ nemám ten vek, 
v ktorom múdry starec vie zhrnúť 
esenciu života v  jednej či dvoch 
vetách. Ešte stále sa snažím do-
stať do seba evanjelium, čiže 
všetko to, čo učil a  čím je Ježiš 
Kristus. Najviac sa ma dotýkajú 
v  posledných rokoch veci okolo 
milosrdenstva… Boha voči mne 
a… A nám voči druhým…

 Lorant Paugsch

Na všetkých chatách, na 
ktorých pôsobil, vytvoril zatiaľ 
nepokorené rekordy: Zbojníc-
ka chata (1 960 m n. m.) 141 kg, 
Téryho chata (2 015  m  n.  m.) 
151 kg, Zamkovského chata 
(1 475 m n. m.) 207,5 kg a Skalna-
tá chata (1 725  m  n.  m.) 211 kg. 
Svojrázny, povestný vetou „Slová 
sú zbytočné”. No tí, čo si s  ním 
posedia pri stole a  pootvorí im 
svoj svet nespočetných príbe-
hov z hôr, majú na čo spomínať.

Ladislav Kulanga si svoj prvý 
náklad vyložil na chrbát ako 
19-ročný a  vybral sa na terajšiu 
Zamkovského chatu. „Naložil 
som si hneď okolo 80 kíl a nemal 
som s tým problém,“ povedal.

Napriek tomu, že pôsobil na 
viacerých chatách, najviac je 
spájaný práve so Skalnatou cha-
tou. V súčasnosti však už nenosí 
také náklady ani na také vzdia-
lenosti, ako v  minulosti. „Nosím 
doteraz, stále každý deň, ale len 
ten kúsok z lanovky. Keď už mám 
náklad na pleci, je jedno, či idem 
päť hodín alebo pol hodinu,“ ho-
vorí Laco Kulanga.

Na Skalnatú chatu zavítajú 
deti, dospelí aj dôchodcovia 
z  takmer celého sveta. Medzi 
nimi boli i  žiačky 9. A  triedy zo 
Základnej školy Nižná brána 
v  Kežmarku, ktoré v  decembri 
2008 chatu a chatára navštívili.

„Nesmelo vchádzame a v zá-
päti nás víta pán chatár, legen-
dárny Laco Kulanga. Prvý dojem 
z  neho nás nenecháva v  po-
chybách, jeho nesmelý úsmev, 
šediny, opálená tvár, uzemčité 
svalnaté telo  – tak takto vyzerá 
kráľ tatranských nosičov! Znova 
horúci čaj, skvelá kapustnica, 
uvítanie jeho synom Paľkom 
Kulangom, jednoducho skvelá 
atmosféra. Záverom tvrdý stisk 

ruky málovravného Lacka a  na 
pamiatku pohľadnica s autogra-
mom tohto skromného človeka.“

Nestor tatranského nosičstva 
sa o  osud tohto remesla nebojí 
a myslí si, že aj mladých ľudí láka 
život v  horách. „Mňa teší, že aj 
môj syn Paľko má vzťah k horám, 
lyžuje, občas mi pomáha v cha-
te, ale pochopiteľne, ako každý 
rodič, ani ja by som nebol nadše-
ný, keby si zvolil nosenie ako ži-
votný osud,“ povedal ešte v roku 
2004 chatár Kulanga.

Jeho syn Pavol Kulanga strá-
vil celé detstvo v  Tatrách. „Na 
Zamkovského chatu, kde bol 
otec chatárom, ma rodičia začali 
nosievať od jedného roka. Bývali 
sme a  bývame v  Kežmarku, no 
väčšinu času som trávil na cha-
te. Keďže som nechodil do škôl-
ky, mojím ihriskom bolo okolie 
Zamkovského chaty. V  lete to 
bol les a  v  zime objekty, ktoré 
mi z  háld snehu robil otec oko-
lo chaty. Od troch rokov som sa 
lyžoval na Hrebienku, kde ma 

otec každé ráno zniesol, postavil 
na lyže a večer zase vyniesol na 
chatu. A tak som odmala zažíval 
všetko, čo k  Tatrám patrí.“ Ne-
skôr, od 15 rokov, pomáhal otco-
vi zveľaďovať Skalnatú chatu, na 
ktorej pôsobí aj dnes.

Je kuchárom, nosičom, cha-
tárom… Ak je to potrebné, 
chatu opraví, takmer vždy vidí, 
ako by mohol chatu pre náv-
števníkov ešte viac zatraktívniť, 
zlepšiť, skrášliť, zdokonaliť. Aj 
on si spomína na rozhovor jeho 
otca, ktorý povedal, že by nebol 
nadšený, keby sa stal jeho syn 
nosičom.

„Život ma privial na krátke 
etapy života k práci v kancelárii, 
no všetci sme vedeli, že moje 
miesto je inde. Nosenie nie je 
klasické zamestnanie, ktoré by 
ste robili kvôli peniazom. Otec 
žije na chatách a nosí 50 rokov. 
Vie koľko driny a bolesti je s tým 
spojené, asi preto to vyjadrenie,“ 
uzavrel Pavol Kulanga.

 Lorant Paugsch

Legenda horského nosičstva
oslávila jubileum

Chatárom na Skalnatej chate je legenda vysokohorského nosičstva 
Laco Kulanga, ktorý v auguste oslávil 70 rokov, pričom takmer 50 strávil 
nosením na tatranské chaty a viac než 34 rokov bol chatárom na tatran-
ských chatách. Na ne už vyniesol takmer čokoľvek. 
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Na výstave fotografií, ktorá bola 
venovaná zosnulému Miroslavovi 
Zumríkovi, vystavovali svoje naj-
lepšie zábery nielen profesionáli, 
ale aj amatéri.

„Miro Zumrík si nefotil iba pre 
seba, mal rád ľudí, ktorí sa veno-
vali tej istej záľube. Pričinil sa o to, 
že fotografi na Slovensku sa dnes 
poznajú veľmi dobre a  prišiel 
s  myšlienkou založiť klub fotogra-
fov. Slovenskí fotografi sa mohli 
prezentovať aj v zahraničí. Náš kraj 
má fotografom čo ponúknuť. Keď 
v  zahraničí vidia odborníci naše 
fotky, prídu si na svoje,“ uviedol 
predseda poroty Juraj Ksiažek, pri-
čom pripomenul, že vidno rozdiel 
medzi profesionálnou a  amatér-
skou fotografiou.

Ja vidieť, že sa všetci snažili.
Som veľmi rád, že pre čoraz viac 
poľovníkov sa stáva trofejou aj fo-
tografia,“ povedal Ksiažek a dodal, 
že aj keď je mnoho fotografií jele-

ňov či medveďov, on si najviac cení 
snímky lasice či hranostaja.

Ocenenie za prvé miesto si 
odniesol aj František Dudžák, člen 
PZ Magura Reľov, za fotku s  ná-
zvom Kontrolný prelet.

„Fotografia vznikla vďaka foto-
pasci, všetku prácu urobila za mňa. 
Príroda dáva o  sebe vedieť aj ta-
kýmto spôsobom. Na fotografii je 
myšiak, ktorý si počas zákrmu ulo-
vil myš,“ priblížil fotografiu Dudžák. 
Ako ďalej povedal, na fotopasce sa 
mu podarilo zachytiť líšku, kunu, 
medveďa, jazveca, vlka a ďalšiu vy-
sokú a diviačiu zver.

Podľa viceprimátora mesta Kež-
marok Karola Gurku má výstava 
jedno dôležité poslanie. „Verím, že 
aj vďaka nej ľudia opäť viac zistili, 
že svet nie je len o  fabrikách, do-
prave a hluku, ale existujú aj záku-
tia prírody, ktoré ľudia z poľovníc-
kych združení chránia a zveľaďujú,“ 
doplnil. Lorant Paugsch

Poľovníckou trofejou môže byť aj fotografia

Deviaty poľovnícky deň v Kežmarku bol tentoraz venova-
ný poľovníckej fotografii. 

Výstava bola venovaná Miroslavovi Zumríkovi.

Všetkým oceneným gra-
tulujeme, ceny im budú odo-
vzdané v najbližších dňoch 
v ich školách. 

Výtvarná súťaž:
1. kategória – 1. stupeň ZŠ
1. Nikita Džadoň
 (ZŠ Nižná brána)
2. Júlia Benková (ZUŠ A. Cígera)
3. Ella Trembová
 (ZUŠ A. Cígera)
2. kategória – 2. stupeň ZŠ
1. Zojka Nevická
 (ZUŠ Petržalská)

2. Laura Krasuľová
 (ZUŠ Petržalská)
3. Alexandra Husáková
 (ZUŠ Petržalská)
3. kategória – stredné školy
1. Laura Fabianová
 (Gymnázium. D. Tatark
 Poprad)
Literárna súťaž:
1. Noemi Glodžáková
 (ZŠ Nižná brána)
2. Lukáš Bujňák
 (ZŠ Nižná brána)
3. Liana Strakulová
 (ZŠ Nižná brána)

Vyhodnotenie súťaže
Mesto, ktoré dýcha históriou

V rámci 750. výročia udelenia mestských 
práv Kežmarku bola ešte na jar vyhlásená 
výtvarná a literárna súťaž pre žiakov základ-
ných a stredných škôl. 

Víťazná kresba od Laury Fabianovej.
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kultúra

Samotný program sa začal 
prijatím zástupcov všetkých sú-
borov predstaviteľmi mesta na 
radnici, kde ich privítal George 
Papanastasiou slovami: „Vítam 
vás na oslave, ktorá vyzdvihuje 
kultúrnu identitu každej zúčast-
nenej krajiny a  odmeňuje ľudí 
a ich tradície. Vaša prítomnosť je 
dôkazom toho, že v čase ťažkostí 
existujú protilátky, ktoré udržia-
vajú hodnoty a spomienky našej 
kultúry nažive. Je samozrejmé, že 
kultúra nemá hranice. Zjednocu-
je ľudí a  podporuje priateľstvo 
a spoluprácu. Agrinio časom pre-
ukázalo svoju lásku k ľudovej tra-
dícii. Naše mesto sa stáva kultúr-
nym mostom a predstavuje ešte 
lepšiu udalosť s väčšou účasťou, 
impulzom a  určite väčšou zába-
vou. Prajem vám veľa šťastia vo 
vašich vystúpeniach,“ povedal 
a  pokračoval: „Ďakujeme, že ste 
prišli do Agrinia, aby ste nám 
predstavili svoju bohatú tradíciu. 
Už ste na nás zapôsobili svojím 
nadšením a  vášňou. Vítam vás 
s veľkým potešením a dúfam, že 
sa vám bude páčiť krása nášho 
mesta a užijete si našu pohostin-
nosť.“

Na festivale sa okrem do-
mácich zúčastnili súbory z  Ru-
munska, Talianska, Bulharska, 
Slovenska, Španielska, Poľska, 
Indonézie, Kórey a  Kene, do-
hromady asi 350 účinkujúcich. 
Preplnené večerné námestie 
v piatok 23. i v nedeľu 25. augus-
ta bolo predzvesťou veľkolepej 
pestrofarebnej prehliadky zvy-
kov, piesní a tancov jednotlivých 
krajín. V  piatkovom programe 
po polhodinovom sprievode 
účinkujúcich sa Magurák pred-
stavil svojimi tancami zo Ždiaru 
a  Zamaguria a  nedeľa patrila 
úspešnej choreografii Karola 
Purtza „Při Dunajcu“. Obe vystú-
penia Maguráka zaznamenali 

úspech u gréckeho diváka, ktorý 
Kežmarčanov privítal a  odmenil 
búrlivým potleskom. Okrem vy-
stúpení na otváracom a závereč-
nom galaprograme sa jednotlivé 
súbory predstavili i  v  okolitých 
dedinkách, kde predviedli pol-
hodinové programy. Magurák sa 
spoločne s  Talianskym súborom 
od Neapola predstavil v dedinke 
Mataraga.

Vystúpenia sa pre horúča-
vy uskutočnili prevažne večer 
a v noci, a tak si členovia súboru 
voľné chvíle spestrili na miest-
nej pláži v  neďalekom Tourlide. 
Využili horúce dni na odpočinok 
a  kúpanie sa v  zálive Iónskeho 
mora. Južne Grécko ja hornatá 
krajina plná zaujímavých pa-
miatok a  oblasť Agrinia nie je 
turistickou destináciou. Napriek 
tomu bolo na pláži veľa domá-
cich obyvateľov, ktorí si užívali 
chvíle voľna pri mori. Prekrásne 
počasie a  obrovská horúčava 
znamenala i  pre členov nášho 
súboru zmiešané pocity a obavy 
zo zvládnutia pre nás nezvyklého 
podnebia. Našťastie sa všetci vy-
rovnali s  podmienkami výborne 
a  bez problémov. Náročná bola 
i  preprava. Počas cesty si Magu-
ráci urobili povinnú prestávku 
v  Severom Macedónsku, v  jeho 
hlavnom meste Skopje, kde pres-
pali v miestnom VIP hoteli a po-
zreli si mesto pri ceste tam a späť. 
Po úspešnom zvládnutí posled-
ných kilometrov sa 27. augusta 
podvečer vrátili šťastne domov.

Touto cestou chceme poďa-
kovať všetkým členom, taneč-
níkom i  hudobníkom, meno-
vite Timei Poľanovskej, Janovi 
Olekšákovi, Gabrielovi Háberovi 
a  Samovi Špakovi, že podporili 
úsilie vedenia súboru a našli od-
vahu a  porozumenie sprevádzať 
tanečníkov na tomto festivale. 
Poďakovanie patrí aj šoférom za 
bezpečnú jazdu, Martinovi Vol-
čekovi za tlmočnícke služby pred 
i počas zájazdu a všetkým účast-
níkom za úspešnú reprezentáciu 
Slovenskej tradičnej kultúry v za-
hraničí. Opäť sa potvrdilo, že tra-
dičná kultúra má nezastupiteľné 
miesto vo svete.

 Juraj Švedlár

Magurák reprezentoval v Grécku

V druhej polovici augusta sa kežmarský Magurák predstavil na medzi-
národnom folklórnom festivale Agrinio v južnom Grécku. Svoje účin-
kovanie spestril vystúpeniami na otváracom i záverečnom programe 
na námestí v meste Agrinio, ktorému predchádzal i sprievod všetkých 
účastníkov a samostatné vystúpenie v neďalekej dedinke Mataraga.

Magurák v sprievode úvodného dňa festivalu 
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Pri príležitosti 750. výročia udelenia 
mestských práv mestu Kežmarok bola 
na oficiálnej facebookovej stránke mesta 
Mesto Kežmarok  – oficiálna stránka dňa 
15. marca 2019 vyhlásená fotografická 
súťaž o  najkrajšiu fotografiu z  Kežmarku. 
Do súťaže sa zapojilo 17 súťažiacich, ktorí 
nám zaslali až 54 súťažných fotografií. Sú-
ťažilo sa v troch kategóriách: 1. DH – Do-
tyk histórie, 2. KP – Kežmarok v pohybe, 3. 
PKEŽ – Príbehy Kežmarčanov. Hodnotenie 
prebiehalo v  dvoch rovinách. Prvou bolo 
hodnotenie verejnosti, ktorá mohla svoj-
ho favorita podporiť „likom“ na facebo-
okovej stránke Mesto Kežmarok – oficiálna 
stránka. Druhou rovinou bolo posúdenie 
všetkých prihlásených fotografii odbor-
nou porotou, ktorá sa zamerala najmä 
na profesionalitu fotografie. Porota bola 
zložená z  dvoch členov Mgr.  Petra Cintu-

lu a Mgr. Lóranta Paugscha, ktorí si všetky 
prihlásené fotografie pozreli a  následne 
posúdili. Výsledky súťaže sú nasledovné:

Na základe počtu „like“
na Facebooku:

1. miesto: Erika Bialončíková
Kategória: Dotyk histórie
Názov fotografie: Znovuzrodenie
Počet „lajkov“: 168

2. miesto: Patrik Trnka
Kategória: Dotyk histórie
Názov fotografie: Oko času
Počet „lajkov“: 144

3. miesto: Adam Pižem
Kategória: Dotyk histórie
Názov fotografie: Červené ráno
Počet „lajkov“: 128

Hodnotenie odbornej poroty:
1. miesto: Ivana Holbusová
Kategória: Dotyk Histórie
Názov: Červený detail

2. miesto: Stanislav Mitura
Kategória: Dotyk Histórie
Názov: Večerný pohľad do uličky vedú-

cej k Bazilike sv. Kríža, ešte pred vylepše-
ním developerom

3. miesto - Patrik Trnka
Kategória: Dotyk Histórie
Názov: Vlk

Víťazom gratulujeme a  všetkým ostat-
ným ďakujeme za účasť v súťaži.

 Alexandra VaverčákováZnovuzrodenie od Eriky Bialončíkovej.

Fotografia, ktorá porotu najviac oslovila.

Vyhodnotenie fotografickej súťaže

Pracovná pozícia
Mesto Spišská Belá zastúpené Jozefom 

Kunom, primátorom mesta vyhlasuje podľa 
ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. 
o  výkone práce vo verejnom záujme v  znení 
neskorších predpisov  výberové konanie na 
obsadenie pozície príslušníka Mestskej polície 
v Spišskej Belej
Pracovný pomer: 1 pracovné miesto na 
dobu neurčitú
Predpokladaný nástup: po dohode (najneskôr 
od 1. októbra 2019)
Základné predpoklady:
•	 úplné stredné vzdelanie
•	 vek – starší ako 21 rokov
•	 bezúhonnosť
•	 zdravotná, fyzická a  duševná spôsobilosť 

pre prácu v mestskej polície
•	 znalosť práce s PC (Microsoft Excel a Word)
•	 vodičský preukaz skupiny „B“
Ďalšie predpoklady:
•	 komunikatívne a organizačné schopnosti

•	 zodpovednosť, samostatnosť a flexibilita
•	 tímová práca
Vítané doklady a odbornosti:
•	 osvedčenie o  odbornej spôsobilosti pre 

výkon plnenia úloh mestského policajta 
alebo splnenie podmienok na udelenie 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti

•	 zbrojný preukaz na skupinu „C“
•	 znalosť platných právnych predpisov vzťa-

hujúcich sa na činnosť MP (napr. zákon 
o  obecnej polícii, zákon o  priestupkoch, 
zákon o správnom konaní, zákon o slobod-
nom prístupe k informáciám

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:
•	 prihláška na výberové konanie musí obsa-

hovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, 
adresu bydliska, telefónny kontakt a e-mai-
lovú adresu

•	 dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdela-
ní – originál, alebo overená fotokópia také-
hoto dokladu

•	 stručný profesijný životopis
•	 výpis z registra trestov nie starší ako 3 me-

siace

•	 lekársky posudok o  telesnej a  duševnej 
spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka 
MsP nie starší ako 3 mesiace

•	 fotokópia zbrojného preukazu (ak je držite-
ľom)

•	 fotokópia vodičského preukazu
•	 písomný súhlas na spracovanie osobných 

údajov pre potreby výberového konania
•	 v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov.
Na výberové konanie budú pozvaní len 

tí uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené základné 
predpoklady.

Súčasťou výberového konania bude aj pre-
vierka fyzickej zdatnosti uchádzača.

Termín doručenia prihlášky je  do 18. ok-
tóbra 2019 do 15.30 hod.

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad 
Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská 
Belá (na obálku napíšte „Výberové konanie  – 
príslušník MP“)

 V Spišskej Belej dňa 22. 08. 2019
 Jozef Kuna
 primátor mesta Spišská Belá
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Kinotipy
2. 10. (streda) o 19.00 h
Afrika na Pionieri
(dokument/roadmovie, Slovensko, 2019, 104 min, pôvodné znenie, 
MP15+, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre študentov a dôchodcov)
Film uvedú režisér, scenárista a cestovateľ Marek Slobodník a kamera-
man a strihač Martin Kochaník.

3. – 4. 10. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Casino.$k
(dráma, Slovensko, 2019, 107 min, pôvodné znenie, MP15+, vstupné 
5 €, zľava 1 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

5. – 6. 10. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
Joker
(krimi/dráma, USA, 2019, 122 min, titulky, MP15+, vstupné 5 €, zľava 
1 € z ceny pre, študentov a dôchodcov)

11. – 13. 10. (piatok, sobota, nedeľa) o 19.00 h
Medzinárodný festival horských filmov
11. 10. (piatok) o 19.00 h
Svetozár Stračina
(dokument, Slovensko, 2019, 68 min, pôvodné znenie, vstupné 5 €)
Film uvedie režisér, scenárista a kameraman Pavol Barabáš.

19. – 20. 10. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
Vládkyňa zla 2
(rodinný/fantasy/dobrodružný, USA/V. Británia, 2019, 118 min, da-

bing, MP7+, vstupné 5 €, zľava 1 € z  ceny pre deti, študentov a  dô-
chodcov)

24. – 25. 10. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Posledná aristokratka
(komédia, Česko, 2019, 110 min, pôvodné znenie, MP, vstupné 5 €, 
zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

Detské kino
5. – 6. 10. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Websterovci 2: Zo života pavúkov
(animovaný/rodinný, Slovensko/Poľsko, 2019, 66 min/6 dielov, pô-
vodné znenie, MP, vstupné 5 €, zľava 1 € z  ceny pre deti, študentov 
a dôchodcov)

19. – 20. 10. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon
(animovaná komédia, V. Británia/USA/Francúzsko, 2019, 87 min, da-
bing, MP, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

26. – 27. 10. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Snežný chlapec
(animovaná komédia, USA, 2019, 97 min, dabing, MP, vstupné 5 €, 
zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

31. 10. (štvrtok) o 18.00 h
Rodina Adamsovcov
(rodinná komédia/animovaný, USA, 2019, 87, dabing, MP7+, vstupné 

5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

Filmový klub
7. 10. (pondelok) o 19.00 h – Projekt 100
La Gomera
(krimi komédia, Rumunsko/Francúzsko/Nemecko/Švédsko, 2019, 97 
min, titulky, MP15+, vstupné 5 €, zľava 2 € z ceny pre držiteľov pre-
ukazu filmového klubu)

14. 10. (pondelok) o 19.00 h – Projekt 100
Chvenie
(dráma, Guatemala/Francúzsko/Luxembursko, 2018, 107 min, titulky, 
MP15+, vstupné 5 €, zľava 2 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového 
klubu)

21. 10. (pondelok) o 19.00 h – Projekt 100
Prípad Barnabáš Kos
(dráma, Československo, 1964, 92 min, pôvodné znenie, MP15+, 
vstupné 5 €, zľava 2 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu)

28. 10. (pondelok) o 19.00 h – Projekt 100
Parazit
(dráma/komédia, Južná Kórea, 2019, 132 min, titulky, MP15+, vstup-
né 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                október 2019

4. OKTÓBER
Futbal mládež:
Kežmarok - Lubotice 
U17, U19
Kežmarok - N. Ľubovňa
U15, U13

5. OKTÓBER
Volejbal žiačky: 
Kežmarok - VK Prešov
Futbal muži: 
Gelnica – Kežmarok
Hokej muži:
Kežmarok - Gelnica

12. OKTÓBER
Volejbal kadetky: 
Kežmarok - Elba Prešov

13. OKTÓBER
Futbal muži:
Kežmarok - Kľuknava
Stolný tenis muži:
Kežmarok - Ružomberok
Kežmarok - Tvrdošín

19. OKTÓBER
Futbal mládež: 
Kežmarok - Svidník U17, U19
Kežmarok - Plavnica U15, U13
Hokej muži:
Kežmarok - Bardejov

20. OKTÓBER
Volejbal kadetky: 
Kežmarok - VK Prešov 

26. OKTÓBER
Volejbal žiačky: 
Kežmarok - Elba Prešov
Basketbal juniori: 
Kežmarok - Levice
Futbal muži: 
Kežmarok - Harichovce
Stolný tenis: 
Kežmarok - Žilina
Kežmarok - Stránske

27. OKTÓBER
Basketbal juniori:
Kežmarok - Nitra

4. október, 18.00 h – vystúpenie súborov
Magurák a Šumiac v MsKS

11. október, 19.00 h Prednáška Dr. Grocholu o gotike
v Bazilike sv. Kríža.

24. október, 18.00 h – Prezentácia knihy Tiny Van der Holland 
Čierna pani z Kežmarku v hoteli Hviezdoslav. Historická
detektívka z roku 1684.

25. október – Mestská knižnica - Prednáška M. Chomu
o významných profesoroch a žiakoch lýcea

PROGRAM
športových klubov Honosná výpravná budova železničnej stanice v Kežmarku 

patrí medzi unikáty na Slovensku a tvorí jednu z dominánt his-
torického mestečka Kežmarok. 

Okolnosti jej vzniku medzi rokmi 1914 a 1916 priblíži počas 
komentovanej prehliadky historik umenia Maroš Semančík.

Zraz: sobota 5. október, 11.15 hod.,
Železničná stanica Kežmarok

POZVÁNKA

Program október
750. výročie udelenia
mestských práv 
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„Pod hlavičkou Kežmarku 
bude v  novej hokejbalovej 
sezóne prihlásené jedno muž-
stvo, a to seniori. Všetky domá-
ce zápasy odohráme v Spišskej 
Belej, kde máme úplne nové 
ihrisko aj so zázemím,“ zhrnul 
najpodstatnejšie zmeny v kež-
marskom hokejbale Valentín 
Kopčík. Ten je nielen jedným 
z  dvojice štatutárov hokejba-
lového klubu, druhým je Sta-
nislav Kovalčík, ale aj trénerom. 
Kapitánom je Erik Kopkáš.

Problémy s ihriskom a záze-
mím však nie sú jediné. „Hokej-
bal v meste je práve na prelo-
movom bode. Rozbehol sa tu 
hokej a  florbal, čo  nám uberá 

množstvo hráčov a musíme vy-
plniť dieru, kde nám dlhodobo 
chýba kategória do 19 rokov,“ 
uviedol Kopčík.

Z  hľadiska seniorov je táto 
situácia podobná, keďže mno-
ho hráčov odišlo do iných 
klubov. V  Považskej Bystrici 
pôsobí Libor Teplický a  Marek 
Bednár, do Košíc odišli Kanto-
rek, Reľovský, Kundľa a Godala.

„Situácia v Kežmarku je dosť 
komplikovaná. Veľa hráčov 
nám odišlo do iných klubov, 
ale snažíme sa dať priestor 
mladým šikovným hráčom, 
ktorých budú viesť skúsenejší 
chlapci z  minulého ročníka,“ 
uzavrel Kopčík.

Ako doplnil, na výpomoc 
by sa v  niektorých zápasoch 
mohli objaviť Patrik Krom-
ka, Oskar Šľachtic, Bra-
nislav Kromka, Šimon 
Pisarčík, Lukáš Olej-
ník, Miroslav Olej-
ník, Filip Vašaš či 
René Svitana.

Súpiska MŠK
Kežmarok
na sezónu
2019/2020

Brankári: Tomáš Jurský, 
Patrik Pristaš, Jaromír Just, Sa-
muel Hrabovský.

Obrancovia: Branislav 
Kromka, Oskar Šlachtič, Patrik 
Kromka, Samuel Čarnogurský, 
Gabriel Kosár, Matej Kolodzej, 
Boris Dejneka, Dominik Korvín.

Útočníci: Šimon Pisarčík, 
Erik Kopkáš, Jozef Eduard Pi-
toňák, Lukáš Olejník, Miroslav 
Olejník, Tomáš Pospíšil, Kristián 
Čepišák, Dominik Miklas, Šte-
fan Borkovský, Lukáš Pisarčík, 
Michal Groman, Marek Siska, 
Štefan Bukovina, František Ba-
log, Kristián Kiska, Stanislav Be-
keš, Patrik Wesselényi, Matúš 
Lux, Matúš Gmitter, Filip Vašaš, 
René Svitana, Vladimír Gajan.

Hokejbalová
extraliga mužov:

1. kolo:
MŠK Kežmarok – HBK Lion
Svidník 4:6 (2:3, 2:3, 0:0)
Góly: 1. Kosár, 12. Kopkáš, 

17. Bekeš (Kosár), 26. Kiska (Pi-
toňák)  – 1. Štefan (Habovčík, 
Raschman), 1. Štefan (Štefkovič, 
Habovčík), 3. Raschman (Štefan, 
Džupina), 19. Džupina (Findura, 
Kastyšák), 20. Raschman (Šte-
fan), 23. Džupina (Štefan).

2. kolo:
HBC Košice – MŠK
Kežmarok 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Góly: 9. Reľovský (Čirč, Šte-

fanco), 10. Jenčuš, 38. Lon-
gauer (Kaščák), 39. Kantorek 
(Študenc).

 Lorant Paugsch

Kežmarskí hokejbalisti budú hrať v Spišskej Belej

V septembri sa okrem iných rozbehla aj naj-
vyššia súťaž hokejbalistov. Zastúpenie v nej 
bude mať aj Kežmarok, ale domáce prostre-
die už nebude mať v areáli ZŠ Dr. D. Fischera.

Turisti si uctili pamiatku 
profesora Grosza

Kežmarskí turisti si zaspo-
mínali na významného pe-
dagóga a propagátora Vyso-
kých Tatier, ktorý pôsobil na 
kežmarskom gymnáziu.

5.ročník prechodu Chod-
níkom profesora Grosza sa 
uskutočnil 14. septembra 
a bol zaradený do celoslo-
venského plánu akcií Klubu 
slovenských turistov. Na tu-
ristickom výlete sa zúčastni-
lo 27 členov   a priateľov tu-
ristického klubu KST Zlatná 
Kežmarok, ktorí sa vybrali 

na Doliny Zeleného plesa 
vo Vysokých Tatrách. Krásne 
počasie umocnilo príjemnú 
atmosféru medzi účastníkmi. 
Pietny akt sa uskutočnil pri 
Chate na Zelenom plese, kde 
bol ocenení najstarší (Milka 
Djelovská) a  najmladší (Mar-
kus Rozložník) účastník pre-
chodu  a to knihou poviedok 
Povesti spod Tatier od profe-
sora Grosza.

 Zuzana Rumlová
 predsedníčka KST Zlatná 

 Kežmarok
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V 5. kole odcestovali Kežmarčania do Olcna-
vy, taktiež súpera z hornej polovice tabuľky. Zá-
verečnú polhodinu hrali hostia bez vylúčeného 
brankára Bartka, ktorý zahral rukou mimo po-
kutového územia. Vyrovnaný duel sa nakoniec 
skončil bezgólovou remízou.

Následne sa hráči Kežmarku predstavili na 
svojom trávniku, ich súperom bola neďaleká 
Levoča. Súboj popredných tímov tabuľky pri-
niesol prvý bezgólový polčas. Ten druhý začali 
lepšie hostia, keď sa ako prvý presadil Vojtuš. 
S domácimi to však nezatriaslo a už o štyri mi-
núty neskôr vyrovnal na konečných 1:1 Filip 
Fejerčák.

V  nedeľu, 15. septembra cestovali hráči 
1. MFK do Hrabušíc. Prvý polčas sa skončil 
bezgólovo, v  tom druhom padlo až päť gólov. 
V  priebehu 15 minút išli domáci do dvojgólo-
vého vedenia, ale o tri minúty znížil Kovalčík na 
1:2. Ďalší gól na seba nenechal dlho čakať a do-

máci viedli 3:1. O  štyri minúty z  penalty znížil 
Tomčák, ale keďže v závere už Kežmarčania ne-
vyrovnali, v 7. kole si pripísali do tabuľky prvú 
prehru.

Na nelichotivé výsledky z ostatných zápasov 
dali Kežmarčania svojim fanúšikom zabudnúť 
v 8. kole, kedy privítali na domácom ihrisku Ľu-
bicu. Už v prvom polčase strelili poltucet gólov, 
pričom v  tom druhom pridali ďalších päť. Mu-
žom zápasu bol Pavol Fejerčák, strelec šiestich 
gólov.

5. kolo:
FK Olcnava – 1. MFK Kežmarok 0:0

6. kolo:
1. MFK Kežmarok – FK 05 Levoča 1:1 (0:0)
Góly: 50. F. Fejerčák - 46. Vojtuš

7. kolo:
TJ Štart Hrabušice – 1. MFK Kežmarok 3:2 (0:0)
Góly: 51. Kukura z 11 m, 66. Hodák,
76. Hodák – 69. Kovalčík, 80. Tomčák z 11 m

8. kolo:
1. MFK Kežmarok – TJ Tatran Ľubica 11:0 (6:0)
Góly: 5. Lajčák, 6. P.  Fejerčák, 25. P.  Fejer-
čák z  11 m, 33. P.  Fejerčák, 35. P.  Fejerčák, 
42. Lajčák, 52. P.  Fejerčák, 60. F. Fejerčák, 
62. Grega, 81. P. Fejerčák, 82. Gahura

 Lorant Paugsch

Kežmarčania nestrácajú kontakt s lídrom

Futbalisti 1. MFK Kežmarok majú za sebou ďalšie štyri zápa-
sy V. ligy Podtatranskej. Po dvoch remízach a prvej prehre si 
chuť zlepšili gólostrojom proti Ľubici.

Až 25 Kežmarčanov získalo spolu 
15 medailí, z  toho 5 zlatých, 6 strieborných 
a 4 bronzové. Zlato a  titul majstra SR získali 
Vladimír Modla, starší žiak, hladký luk (HL); 
Rastislav Pluta, mladší žiak, HL; Radovan Po-
lák, starší žiak, kladkový luk (KL); Ľubomír Po-
lák, chrobák, KL. Prvé miesto získala Sandra 
Vaľová, staršia žiačka, KL. 

Veľmi cenné druhé miesta a  titul vice-
majstra SR získali Sebastián Šilon s osobným 

rekordom 626 bodov, kadet, olympijský luk 
(OL); Michal Barčák, mladší žiak, OL; Filip 
Kocán, chrobák, HL; Benjamín Badovský, ka-
det, KL; Samuel Zeman, starší žiak, KL. Vysoko 
si cením aj bronz Sofie Krasuľovej, kadetky, 
OL; Bianky Šimovej, mladšej žiačky, OL; Filipa 
Mravčáka, chrobáka, HL a Matúša Starigazdu, 
mladšieho žiaka, OL.

Kežmarská mládež ziskom 15 medailí sa 
z  20 klubov Slovenska umiestnila na suve-
rénnom prvom mieste pred klubmi Reflex 
Žilina (6 medailí), SŠLK Petržalka (6 medailí), 
Red Arrows Poprad (4 medaily), Lukostreľba 
BB (4 medaily).

14. septembra sa na futbalovom štadióne 
na Tvarožnianskej ulici uskutočnili nominač-
né preteky v  terénnej lukostreľbe na maj-
strovstvá SR, ktoré sa konali koncom septem-
bra v Spišských Vlachoch. Nominačné kritéria 
splnilo 12 Kežmarčanov, ktorým budeme na 
posledných tohtoročných vonkajších prete-
koch držať palce. Vladimír Majerčák

TŠC Tempo MŠK Kežmarok usporiadal 
druhý augustový týždeň v mestskej športovej 
hale 56. letné sústredenie pre deti a juniorov.

Na sústredení sme nacvičili nový program, 
s  ktorým sme vystúpili na námestí v  rámci 
Kežmarského leta 2019. Ďalej sme vystúpili na 
vyhlásení najlepších športovcov MŠK za okres 
Kežmarok. Za športový tanec bol ocenený ta-
nečný pár Samuel Žabka a Lara Laufová.

Novoutvorený tanečný pár Samuel Žab-

ka – Soňa Barcalová na svojej prvej bodovacej 
súťaži Zvolenský tanečný parket obsadili v ŠT 
9. miesto a v LAT 1. miesto. Srdečné blahože-
láme.

Pri oslavách 750. výročia mesta Kežma-
rok vystúpili členovia nášho klubu so svojím 
programom. Relax klub žien TŠC Tempo MŠK 
Kežmarok otvoril oslavy historickým tancom 
Štvorylka. G. Scholtzová

Úspešné majstrovstvá Slovenska 
mládeže pre kežmarskú lukostreľbu

Tanečníci 
premiérovo prví

Po majstrovstvách SR v terčovej lukostreľbe dospelých, veteránov a TPŠ majú kež-
marskí lukostrelci za sebou aj tohtoročné najúspešnejšie podujatie – majstrovstvá Slo-
venska mládeže, ktoré sa konali v Kežmarku za účasti 120 pretekárov z celej republiky.

Členovia TŠC Tempo MŠK Kežma-
rok majú za sebou sústredenie, nie-
koľko vystúpení i súťaž.

Mladí kežmarskí lukostrelci s V. Majerčákom.

Samuel Žabka a Lara Laufová.
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Hoci si odišiel,
niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach ostávaš
a navždy budeš s nami.
Dňa 15. septembra 

sme si pripomenuli 21. výročie od úmrtia 
Jozefa Hozzu.

S láskou spomína sestra a smútiaca rodina.

V tvojich očiach žiarila láska a dobrota,
budeš mi chýbať do konca života.
Hoci si odišiel, žiješ stále,
lebo neumiera ten, na koho
s láskou spomíname.

Dňa 19. októbra uplynie 
rok od úmrtia môjho manžela 
Emila Kasmana.

S  láskou na neho spomína 
celá rodina  – najmä manželka 

Irena.

Bolesťou unavený
si tíško zaspal,
zanechajúc všetkých,
čo si mal rád.

Za všetky tie tvoje trápenia
a bolesti
nech Ti dá pán Boh večnej
milosti.
Dňa 18. októbra si pri-

pomenieme 30 smutných rokov od smrti 
Pavla Grotkovského.

S láskou a úctou si na teba spomínajú man-
želka, deti, vnúčatá a celá rodina.

Dňa 16. októbra si pripo-
menieme osem rokov od úmr-
tia nášho drahého manžela, 
otca a  starého otca Ladislava 
Melikanta. Kto ste ho poznali, 

venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
 S úctou a láskou spomíname.

Bolesťou unavený, tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko,
čo si mal rád.
Dňa 30. augusta sme si pripomenuli 7 ro-

kov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko, 
brat Milan Sciranka.

S láskou spomínajú manžel-
ka Anna, synovia Milan, Marcel 

a  dcéra Danka s  rodinami a  ostatná smútiaca 
rodina.

Venujte mu spolu s  nami modlitbu a  tichú 
spomienku.

Dňa 31. augusta uplynulo 8 rokov, čo nás 
navždy opustila naša mama, babka, prababka 
a svokra Etela Guziová a dňa 10. júna uplynu-

lo 15 rokov, čo 
zomrel náš otec, 
dedko, pra-
dedko a  svokor 
Martin Guzi.

S  láskou spomína dcéra Mariana s  rodinou 
z Myjavy.

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

Dňa 15. októbra si pripo-
menieme 10. výročie, odkedy 
nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec, dedko a pra-
dedko Mgr. Ondrej Zadžora.

S  láskou, úctou a  bolesťou 
v srdciach spomína smútiaca rodina.

Dňa 20. septembra to bol 
rok, čo nás opustil náš drahý 
ocko Eduard Hlatký.

S láskou spomínajú syn Vla-
dimír s partnerkou a dcéry Mar-

ta, Elena a Edita s rodinami.

Dňa 24. septembra uplynu-
lo 5 rokov od nečakanej smrti 
Ing. Jozefa Kleina, CSc.

S láskou na neho spomínajú 
manželka Hanka, neter Klaudia 

s manželom a ostatná smútiaca rodina.
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inzercia, spomienky

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

• Zberateľ odkúpi vojenské odznaky, vy-
znamenania, bodáky, uniformy, pracky, 
staré vojenské fotografie, prípadne po-
radí so zbierkou. Kontakt: 0902 691 034. 
 RO19007

• Pozývame vás na cvičenie Pilates. Cvičí-
me každú stredu o 18.00 hod. v ZŠ Nižná 
brána. 

• Predám 3-izbový byt v  osobnom vlast-
níctve na Juhu v  Kežmarku + garáž. 
0905 368 828.  RO19013

• Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový 
kompletne zariadený byt od 1. apríla na 
sídlisku Sever – ul. Nižná brána. Bližšie in-
formácie na tel. čísle 0911 646 552.

Spomienky

PF
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Po predložení tohto 

kupónu získate zľavu  

na celý sortiment 7%

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

Staráme sa o Vaše zdravie ...

PF19008

INFOLINKA: 0800 611 211

O V E R T E  S I ,  K E D Y  S A  P R E L A Ď U J E 

V O  V A Š E J  L O K A L I T E .
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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

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 9
OKTÓBER

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

VÝSTAVY
od 27. 9.
Mestská knižnica - výstavná sieň , Hlavné námestie 46

VLADIMÍR ZENTKO 
TATRANSKÉ OBRAZY
Otvorená v pracovné dni
od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h

2. 10.
18.00 h

Kino Iskra

AFRIKA NA PIONIERI

5. 10.
sobota
18.00 h

VEČER S FOLKLÓROM
Vystúpia FSS Magurák Kežmarok, FsK Šumiačan Šumiac, DFS Maguráčik Kežmarok.

7. 10.
pondelok
19.00 h

Kostol Navštívenia Panny Márie Kežmarok (Mariánsky kostol)

XXIV. MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL
MUSICA NOBILIS

10. 10.
štvrtok
18.00 h

Hotel Hviezdoslav ****

VEČER ŠPANIELSKEJ GASTRONÓMIE A KULTÚRY

24. 10.
štvrtok
15.00 h

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

POPOLUDNIE ÚCTY K STARŠÍM
Hudobné vystúpenia venované seniorom.

25. 10.
piatok
19.00 h

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

DIVADLO GUNAGU: HEREČKY

27. 10.
nedeľa
16.00 h

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

DIVADLO MORGONROCK – O DIVIAČIKOVI
Nedeľné popoludnie s rozprávkou.


