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155 rokov od narodenia Dr. Vojtecha Alexandra, priekopníka röntgenológie v Uhorsku1
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Trhovisko čaká na predajcov

dvojtýždenník

h. Priestor na predaj vlastných
plodov zo záhrad, prípadne
iného tovaru, majú aj Kežmarčania a ľudia z okolia. Bližšie
informácie záujemcom poskytnú pracovníci Mestského
úradu v Kežmarku na tel. čísle
052/ 466 01 21.
T/F -AdriSatury-

Nie je to tak dávno, čo kežmarská verejnosť volala po
konkurencii na kežmarskom trhovisku a najmä po ponuke
ovocia a zeleniny z južných okresov Slovenska tak, ako je tomu v susednom Poprade.
Na základe zmluvy o pre- ko je otvorené v pracovných
nájme bol doterajší prenájom dňoch od 7.00 do 16.00 hoditrhoviska ukončený, trhovis- ny a v sobotu od 6.00 do 13.00
ko je opäť „pod mestom“ a plne k dispozícii na prenájom trhového miesta prípadným záujemcom zo vzdialenejších
okresov. No záujem od začiatku apríla je zo strany predávajúcich slabý. „Na prenájom trhoviska bude pravdepodobne vypísaná obchodná verejná súťaž.
V prípade, že by sa neprihlásil
žiadny záujemca, predpokladáme,
že ho bude i naďalej prevádzkovať
Mestský úrad v Kežmarku,“ povedala k aktuálnemu dianiu
okolo mestského trhoviska
Ing. Agáta Perignáthová, vedúca odd. majetkovoprávneho MsÚ Kežmarok. Poplatok
„Budete tu aj zajtra?“ opýtala sa zákazníčka predajcu z Rožňavy.
za prenájom trhového miesta
na kežmarskom trhovisku sú „Pani, ako na koni. A povedzte to aj známym,“ potešil predajca kve4 Eurá na deň, pričom trhovis- tov a zeleniny.

Cena 0,16 €

Nová knižnica
na novej adrese

Kopec odpadu na dvore, v
prístavbách, pod schodišťom
i v pivnici. Najviac zrejme v
pivnici.
Predstavte si dom na Hlavnom námestí 64, kde kedysi
sídlila cestovná kancelária a
predajňa „Skloporcelán“. Samozrejme, okrem bytov, ktoré si pamätajú kadečo. K tomu
si predstavte, že za vypratanými odpadkami v pivnici nájdete schované dvere. Otvoríte ich
a za nimi nájdete ďalšie veľké
smetisko. Deväť veľkoobjemových kontajnerov odpadu teraz
a niekoľko už dávno predtým.
Taký je stručný výsledok upratovacích prác v dome na kežmarskom námestí, ktorý ešte
pred niekoľkými rokmi slúžil
ako obytný dom s predajňami.
Najnovšie je neobývaný a pripravený na rekonštrukciu.
„Ide o objekt, ktorý sa nachádza v centre mesta a kto(pokračovanie na 2. strane)

MsKS POZÝVA
29. 4. 2012 (nedeľa) o 16.00 h
ROZPRÁVKA O 7 KOZLIATKACH
Rozprávka s pesničkami o zlom
vlkovi, dobrosrdečnom kováčovi,
mamke kozičke a jej siedmych
nezbedných kozliatkach, ktoré prvýkrát
nechala doma samotné.
V MsKS

Nová ŠKODA Citigo
Viac ako si myslíte

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Citigo: 4,1 – 4,7 l/100 km, 96 – 108 g/km. Ilustračné foto.

Nový model ŠKODA Citigo ponúka oveľa viac, ako si myslíte. Okrem veľkorysého priestoru vás prekvapí multifunkčným displejom
Move&Fun alebo funkciou automatického zastavenia pred prekážkou – City Safe Drive. Objavte nekonečné možnosti najnovšieho
modelu značky ŠKODA v cene už od 7 390 €. Pri využití značkového financovania navyše s bonusom 400 €.
Príďte sa o tom presvedčiť k najbližšiemu autorizovanému predajcovi značky ŠKODA.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTONOVA, s. r. o.,
Huncovská 308,
tel.: 052/452 36 67

30. 4. 2012 (pondelok) o 18.00 h
„MAGURA, MAGURA
JAKA JEŠ VISOKO“
Vystúpenie folklórnych súborov
pri príležitosti 20. výročia vzniku
Klubu priateľov Magury.
V MsKS
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Nová knižnica na novej adrese
rý chátral. Povedal by som, že
je najvyšší čas na rekonštrukciu. Najmä preto, že keď si
porovnám skutkový stav v r.
2008 a dnes za necelé 4 roky,
stav objektu je žalostný. To čo
sa dalo, sa vykradlo a zničilo,
porúbalo a predalo. Ostali v
podstate holé múry. Zároveň
však tým, že je objekt bez života - chátra a stráca na hodnote.“- hovorí o nastávajúcej rekonštrukcii objektu Ing.
Arch. Jozef Figlár, autor projektovej dokumentácie k do-

mu, v ktorom by mala nájsť
svoje nové pôsobisko mestská knižnica. O výraznú rekonštrukciu údajne nepôjde,
no zásadnou novinkou v objekte má byť technická vymoženosť pre knižnicu: “Čo sa
týka rekonštrukcie, je to historický objekt, v ktorom ostáva hmota zachovaná, nedôjde ani k výraznej prestavbe či
rekonštrukcii strechy. Hlavnou zmenou však bude vybudovanie výťahu v prednej
časti pre potreby knižnice a
pre dopravu a komunikáciu
s ľuďmi s postihnutím“ – pri-

Posledný aktuálny územný plán mesta pochádza z roku 2002, pričom za takmer desať rokov od jeho schválenia
v MsZ bolo odsúhlasených
devätnásť zmien. Začiatkom
apríla sa uskutočnilo v Mestskom kultúrnom stredisku v
Kežmarku verejné prerokovanie ďalších navrhovaných
zmien a doplnkov s ohľadom
na potrebu aktualizácie a digitalizácie územného plánu,
plánovaný diaľničný privádzač ale aj organizáciu dopravy v meste, či efektívnejšie využitie územia v niektorých lokalitách. Mesto Kežmarok ako
orgán územného plánovania
má povinnosť pravidelne preskúmavať územný plán. „V
súlade s platnou legislatívou, najmenej raz za štyri roky je potrebné preskúmať schválený územný
plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky, alebo či netreba obstarať nový územný plán. V
prípade, že sa jedná o zmeny vy-

volané konkrétnym investorom,
sú žiadosti o zmenu územného plánu posudzované individuálne mestským zastupiteľstvom
bez časovej limitácie,“ povedala pre Noviny KEŽMAROK
Ing. Eva Kelbelová, vedúca
Odd. územného plánu, životného prostredia a stavebného
konania Mestského úradu v
Kežmarku. Ťažiskovými zmenami sú riešenia dopravného
systému s ohľadom na preložku štátnej cesty I/67 a jej prebudovaním na diaľničný privádzač, či vytvorenie územných predpokladov pre bytovú výstavbu. Súčasťou zmien
a doplnkov územného plánu je aj využitie lokality Zlatná ako prímestskej rekreačnej
zóny.
Priestor na komentovanie
aktuálneho územného plánu
dostali ako dotknuté štátne
orgány, tak i verejnosť a majitelia dotknutých pozemkov
na území mesta.
T/f -Adri-

(dokončenie z 1. strany)

bližuje budúce podoby novej
knižnice J. Figlár.
V uplynulých dňoch bol
objekt odovzdaný dodávateľovi prác, ktorý by mal začať s rekonštrukciou už v najbližšom čase. Medzi prvé práce bude patriť odstraňovanie
priečok, podláh, komínových
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telies, ale aj okien, zárubní a
omietok.
V objekte by sa mali v budúcnosti nachádzať aj priestory pre informačnú agentúru,
galériu, či letná čitareň a spoločenská miestnosť pre besedy a aktivity knižnice.
T/F Adriana Saturyová

Zmeny sú zamerané
hlavne na dopravu

25.4.12

Vzniká silnejší
euroregionálny partner
Dňa 18. apríla 2012 bola v
L. Mikuláši poskytnutá informácia o prebiehajúcich rokovaniach medzi slovenskou a
poľskou stranou na vzniku
zväzku Európskeho zoskupenia územnej
samosprávy.
Bez
mála 20 stretnutí
sa uskutočnilo medzi delegáciami Poľska
a
Slovenska,
aby pripravili vznik zväzku, ktorý by mal
mať ešte väčšiu váhu nielen
vo vzťahu k republikovým,
ale i európskym inštitúciám.
A takým bude v budúcnosti
práve Európske zoskupenie
územnej spolupráce (EZUS).
Na pracovnom rokovaní bolo prezentované logo
tohto zoskupenia a prítomní boli oboznámení s postupom ďalších aktivít pracovných skupín. Cieľom je schválenie stanov podľa európskej
legislatívy, aby sa nový zväzok čo najskôr mohol uchádzať o finančné prostriedky,
pri vyhlásení výziev. Aj keď
sa tie očakávajú najskôr v roku 2014, delegáti vedia, že dovtedy je potrebné mať všetky

základné doklady vzniku už
schválené.
I keď už teraz má Euroregión „Tatry“ svoju váhu, je to
stále iba neformálny zväzok.
EZÚS je vyššia
forma euroregionálnej spolupráce, pretože
to bude právny
subjekt, založený na európskej
legislatíve.
V
Európe je už takýchto zväzkov
27. Vzhľadom
na to, že nastavenie programu
EZUSov je pre roky 2014 – 2020
nechcú delegáti chýbať pri
tomto procese a urobia všetko
pre to, aby sa mohli uchádzať
o financie z tohto programu.
Kto zmešká vlak, vypadáva z
hry. Preto delegáti vítajú energiu, s ktorou pracuje pracovná skupina na vzniku EZUSu.
Tá by mala svoju prácu skončiť do mája 2013. Vznik EZUSu je vnímaný ako veľká šanca ako pre slovenskú, tak i pre
poľskú stranu na rozvoj svojho
územia.
Delegáti už skôr schválili,
že sídlom EZUSu bude mesto
Kežmarok a jej riaditeľom bude zástupca z poľskej strany.
Pavol Humeník
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Euroregión vstupuje do roku dospelosti

Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Riadiaca prax: vítaná
Iné kritériá a požiadavky:
– riadiace schopnosti, osobnostné a morálne predpoklady,
zodpovedný a tvorivý prístup k práci, pragmatický postoj
k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, práca s PC, skúsenosti v aktívnej športovej činnosti
Zoznam požadovaných dokladov:
– osvedčená kópia diplomu
– štruktúrovaný životopis
– motivačný list
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
uvádzaných v žiadosti
Uzávierka žiadostí je 17. 5. 2012.
Žiadosti nech záujemcovia zasielajú na adresu:
Ing. Igor ŠAJTLAVA – primátor mesta, Mestský úrad
Kežmarok, Hlavné námestie 1, 06001 Kežmarok, pod
značkou „VÝBEROVÉ KONANIE č. 3/2012“.
Informácie na tel. č. 052/466 01 05.

REG
N

VÝBEROVÉ KONANIE č. 3/2012

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme na funkciu riaditeľa
Správy telovýchovných zariadení,
príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok

RO

IO

MESTO KEŽMAROK
Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok
vyhlasuje

Aby meno Petra Buriana, ktorý bol svojho času motorom združenia, nezišlo z
mysle, schválili delegáti Kongresu, že najlepšiemu spolupracujúce samosprávy budú
ocenené Cenou Petra Buriana.
Bývalý predseda združenia Wendelin Haber si zaspomínal na ťažké začiatky vzniku združenia. No pripomenul delegátom aj to, že bola
to síce ťažká cesta, no dnes si
ostatné euroregióny, či už na
slovenskej i poľskej strane berú príklad ako to robiť, aby
euroregión fungoval.
Bývalá členka exekutívy
na ministerstve vnútra Oľga Marhulíková ocenila najmä prácu obidvoch kancelárií združenia. Tie od ťažkého prekonávania legislatívnych problémov v začiatkoch
vzniku združenia, sa svojimi
bohatými aktivitami a prácou dostali do čela pozornosti
EU

Do svojho osemnásteho roku vstupuje Cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry“, ktorého sídlom je na slovenskej
strane mesto Kežmarok. Jeho XVIII. Kongres sa uskutočnil
18. apríla 2012 v Liptovskom Mikuláši.
Vo viacerých bodoch bol žomberok. V nej oboznáto síce Kongres hodnotiaci, mil delegátov najmä so širono stojí pred svojou najväč- kým spektrom činnosti tohto
šou výzvou posledných ro- cezhraničného zväzku, ktokov, pred vstupom do Európ- ré pomáha svojim členským
skeho zoskupenia územnej obciam, či už v oblasti hospospolupráce.
dárskej, ale i životného prosÚvod tohto stretnutia dele- tredia, cestovného ruchu a v
gátov poľskej i slovenskej stra- neposlednom rade i kultúre a
ny patril videoprezentácii re- športu.
giónu Liptova, ako územia,
Vo svojom vystúpení sa
ktoré ponúka veľké množstvo poďakoval za vykonanú právyužitia pre každého návštev- cu riaditeľovi kancelárie Reníka, ktorý zavíta do tohto slo- giónu „Tatry“ Milanovi Nevenského regiónu.
vlazlovi, ale aj dlhoročnému
Po krásnej pozvánke do predsedovi združenia Wenregiónu Liptova sa začalo už delinovi Haberovi a zaspopracovné rokovanie delegá- mínal si aj na bývalého podtov združenia. Správu o čin- predsedu Združenia Región
nosti cezhraničného zväz- „Tatry“ Petra Buriana zo Staku priniesol jej predseda Ján rej Ľubovne, ktorý sa tohto
Pavlík, primátor mesta Ru- Kongresu nedožil.

pri schvaľovaní projektov na
jednotlivých ministerstvách.
Ocenila i veľmi dobrú spoluprácu v poľsko-slovenských
vzťahoch.
V závere rokovania priblížila nová riaditeľka kežmarskej kancelárie Regiónu „Tatry“ Jana Majorová Garstková, úspešné projekty, ktoré
boli zamerané na euroregionálne aktivity, aby mali delegáti prehľad o konkrétnych
schválených projektoch združenia v roku 2011.
Euroregión „Tatry“ má z
poľských i slovenských euroregiónov nielen najväčšie
množstvo podaných i prijatých projektov, ale svojimi aktivitami je absolútnou špičkou v tomto smere na Slovensku. Je preto veľmi potešujúce,
že k tejto špičke sa euroregión
prepracoval schopnosťou a
prácou našich ľudí z Kežmarku, keďže kancelária združenia sídli v našom meste a pracujú v nej Kežmarčania.
Pavol Humeník

Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu
územnej spolupráce je spolufinancovaný Európskou úniou
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská
republika 2007 – 2013.

Ocenený Milan Nevlazla
Milou udalosťou na XVIII.
Kongrese Cezhraničného zväzku Euroregiónu „Tatry“, ktorý sa konal 18. apríla 2012 v L.
Mikuláši, bolo oceňovanie dlhoročného riaditeľa kežmarskej
kancelárie Regiónu „Tatry“ Milana Nevlazlu. Ten k 30. marcu
2012 ukončil svoje pôsobenie v
združení.
Jeho desaťročnú prácu vo
funkcii si uctila nielen slovenská a poľská delegácia,
ale i primátor Kežmarku Igor
Šajtlava, no s najpozoruhodnejším poďakovaním za jeho vykonanú prácu v združení prišiel primátor mesta
Ružomberok a zároveň predseda slovenskej strany združenia Ján Pavlík. Keďže svojou prácou vo funkcii riaditeľa kancelárie Regiónu „Tatry“
sa Milan Nevlazla priamo za-

slúžil o rozvoj mesta Ružomberok, udelil mu primátor
mesta Cenu mesta Ružomberok.
Je to pekné ocenenie práce Milana Nevlazlu, ktorý ako
riaditeľ kancelárie sa vždy snažil o rozvoj každého mesta, či
obce združenia. Udelenie Ceny mesta Ružomberok je pre
neho peknou bodkou za vykonanú prácu v združení. (ph)
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Aj deti musia mať svoj pas
Dňom 26. júna 2012 vstupuje do platnosti nariadenie
Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy
už iba ako individuálne cestovné doklady. Táto európska právna úprava bude mať
prednosť pred úpravou v slovenskom zákone o cestovných dokladoch, ktorý zatiaľ
umožňuje vykonávať zápisy
detí do cestovných pasov rodičov.
V praxi to znamená, že
príslušné útvary Policajného
zboru už od 26. júna 2012 nebudú vykonávať zápisy detí
mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča.
Slovenská republika a niektoré ďalšie členské štáty EÚ
zastávajú názor, že na základe zápisu dieťaťa do cestovného pasu rodiča vykonaného
do 25. júna 2012, bude môcť takéto dieťa cestovať mimo územia Slovenska bez vlastného
cestovného dokladu, ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísané.

Slovensko však má už
v súčasnosti viaceré signály o tom, že niektoré iné
členské štáty schengenského priestoru majú v úmysle od 26. júna 2012 neuznávať zápisy detí v cestovnom
doklade rodiča – čiže budú striktne vyžadovať, aby
bolo každé dieťa, bez ohľadu na vek, držiteľom vlastného cestovného pasu. Slovenskí občania sa tak môžu
stretnúť so závažnými problémami najmä pri prekračovaní vonkajších schengenských hraníc v niektorých
iných členských štátoch, ak
nebudú mať aj ich deti mladšie ako 5 rokov vlastné cestovné doklady.
Ministerstvo vnútra SR
preto odporúča občanom
Slovenskej republiky – rodičom, ktorí plánujú po 26.
júni 2012 cestovať spolu so
svojimi deťmi mimo územia
SR, aby požiadali o vydanie
vlastných cestovných pasov
pre deti.
(as)

Získa titul Kežmarčanka? Štatistické zisťovanie
Sú mladé, krásne, ambi- ďalšie lákavé výhry či možnosciózne a šikovné – kandidát- ti, ktoré so sebou súťaž prináky na Miss stredných škôl ša, sa uchádza aj 16-ročná Sta- o využívaní technológií
Slovenskej republiky. A hoci mnohí namietajú, že život
je o dôležitejších veciach, než
je krása a jej venované súťaže,
na mieste je otázka – prečo v
dnešnej negatívnej dobe nehľadať a nedať priestor tomu,
čo robí krajším, veselším. Prečo nedať priestor mladosti a
kráse v jej rôznych podobách.
V piatok 27. apríla sa uskutoční finálový večer súťaže
Miss stredných škôl, ktorý pod
svoje krídla vzala a ochrannou
známkou ošetrila Produkčná umelecká agentúra už pred
niekoľkými rokmi. O titul
Miss stredných škôl, ako aj o

nislava Rufusová z Kežmarku.
Študentka Hotelovej akadémie Otta Brucknera má za sebou týždňové sústredenie a fotenie na chorvátskom ostrove
Krk, kam cestovala spolu s ďalšími dievčatami. S číslom 5 sa v
týchto dňoch uchádza aj o titul
Miss internet a Miss sympatia. Kežmarčania ju môžu podporiť sms hlasovaním (Miss
sympatia) alebo internetovým
hlasovaním (Miss internet) do
27. 4. 2012 a vyhrať pritom zájazd pre dvoch do Chorvátska. Viac na www.missstrednychskol.sk.
T-Adri-, foto archív PUA

Autogramiáda

Dňa 26. 4. (štvrtok) o 15.30 hod sa v kníhkupectve alter ego uskutoční autogramiáda populárnej slovenskej autorky Táne Keleovej-Vasilkovej, ktorej vychádza nová kniha Nikdy a Viery Satinskej, manželky Júliusa Satinského,
ktorá z jeho literárnej pozostalosti pripravila knihu Nevarím, Nevaríš, Nevaríme! Autogramiáda, ktorá je súčasťou
projektu Knižná mánia, potrvá približne jednu hodinu a
srdečne vás na ňu pozývame.
Alter ego

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v mesiacoch
apríl až máj 2012 štatistické zisťovanie o využívaní informačných
a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.
Zisťovanie je súčasťou meZisťovanie v domácnosdzinárodného projektu a re- tiach sa uskutoční v dňoch
alizuje sa v krajinách Európ- od 23. apríla do 31. mája
skej únie podľa jednotného 2012. V tomto období vybradotazníka. Výsledky zisťova- né domácnosti navštívi prania budú slúžiť na posúdenie covník poverený funkc iou
vývoja v oblasti informač- opytovateľa, ktorý je povinných a komunikačných tech- ný preukázať sa v domácnológií v domác
nostiach za nosti osobitným pover en ím
sledovaný rok. Podobné zis- vydaným ŠÚ SR a občianťovanie sa uskutočnilo aj v skym preukazom. Všetky
predchádzajúcich rokoch. V informácie a názory, ktoré
zisťovaní sa sleduje prístup nám v rámc i tohto zisťovak vybraným informačno-ko- nia domácnosti poskytnú,
munikačným technológiám, budú anonymné a použité
využívanie osobných počí- výlučne na štatistické účely.
tačov, mobilných telefónov a Ochranu dôverných údajov
internetu v domácnostiach a upravuje zákon č. 540/2001
ich jednotlivcami.
Z. z. o štát
nej štatistike
Na Slovensku bolo do zis- v znení neskorších predpiťovania vybraných 4 500 do- sov. Za ochranu dôverných
mácností, v Prešovskom kra- údajov zodpovedá Štatisticji je do uvedeného zisťovania ký úrad SR.
zaradených 668 domácností.
Ing. Mária Trybulová
Medzi náhodne vybranými
Štatistický úrad SR
domácnosťami sú aj domác– pracovisko ŠÚ SR
nosti v obci Ľubica.
v Prešove
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Lesnícke dni opäť zaplnili námestie
V piatok 20. apríla vylákalo mnohých Kežmarčanov do
ulíc nielen slnečné počasie,
či jarné trhy, ale aj akcia Lesnícke dni 2012. Tá sa konala v Kežmarku už po tretí raz
a jej organizátormi boli Štátne lesy TANAPu, Lesy mesta Kežmarok, Vojenské lesy
a majetky SR, Mestský podnik Spišská Belá a Mesto Kežmarok.
Podujatie zaujalo najmä školopovinné deti a mládež, keďže jeho súčasťou boli
sprievodné akcie pod taktovkou lesníkov, zamerané najmä na deti. Tie sa mohli hravou formou dozvedieť zaujímavosti z lesov, ich fauny
a flóry, ale tiež si pozrieť reparované zvieratá, ktoré bežne nestretnú.
Podujatie za účasti všetkých organizátorov otvoril
aj kežmarský primátor Igor
Šajtlava, ktorý tretí ročník
podujatia na námestí v Kežmarku uvítal: „Predtým to bývalo v Poprade, ale keď bola možnosť zrealizovať to v Kežmarku,

s nadšením som to privítal. Je to
opäť niečo nové aj pre našich ľudí. Hlavný význam vidím v tom,
že školáci, ktorí sú tu, majú možnosť oboznámiť sa s funkciou lesov, dozvedieť sa prečo je potrebné, aby bola zabezpečená starostlivosť o lesy a samozrejme, aby
videli, že „lesáci“, to nie sú tí, na
ktorých sa často nadáva, ale sú to
ľudia, ktorí sa starajú o to, aby aj
budúce generácie mali kde chodiť
za zdravím. Som rád, že aj miestne základné školy prijali akciu so

záujmom. Je to určitou formou
akési zatraktívnenie vyučovania.
Deti sa zabavia a hravou formou
získajú možno nové poznatky.“
Aj keď sa kežmarské lesy
čo sa týka správy majetku odčlenili od TANAPu, spolupráca organizácii je podľa primátora Kežmarku i naďalej na
dobrej úrovni, o čom svedčí
aj minulotýždňové podujatie,
do ktorého sa zapojili všetci
spoločne.
T/F Adriana Saturyová

K tanečným titulom pridala ďalší

V nedeľu 1. apríla 2012 sa uskutočnil v Prešove 3. ročník celoslovenskej súťaže Miss Dance. Súťaž, v ktorej musia slovenské krásky prezentovať aj svoj tanečný talent a šarm, organizuje prešovská agentúra Fabio Production a pre
víťazku súťaže znamená titul Miss Dance 2012
nielen hodnotné ceny, ale aj postup na nadnárodnú súťaž do Číny. Súťaže sa môžu zúčast-

niť dievčatá vo veku od 15-25 rokov registrované minimálne 6 mesiacov v tanečnej škole,
súbore alebo klube rôzneho tanečného zamerania. Víťazkou sa stala podľa mnohých oprávnene, 18-ročná sympatická tanečnica z Kežmarku Alexandra Ksiažeková. Študentka Hotelovej akadémie Otta Brucknera a tanečnica
Fortuna Klubu Poprad začínala v kežmarskom
Tanečno-sportovom klube Tempo. Jej silnou
stránkou sú spoločenské tance, v ktorých získala množstvo majstrovských titulov.
-Adri-, foto: Fabio Production

Alexandra Ksiažeková s členkou poroty, Darou
Rolins.

Najobávanejšie susedky na
sídlisku boli svojho času tie tety, ktoré nám deťom nedali dýchať. Sledovali nás z každého
okna, striehli na každý náš krok
a spustili krik v tom najhoršom
okamihu, keď sme boli najviac
zaujatí hrou a najlepšie sa bavili. Dokázali nás vyťahať za uši
a vyhrešiť pred rodičmi – čo bol
nenormálne ponižujúci akt. Lebo dospelí - nehovoriac o rodičoch, boli niekedy naozaj autoritami. Každý nad tridsať rokov bol v očiach dieťaťa starý
a uznávaný, takže dôchodcovia
z bytovky boli čosi ako generálni riaditelia dobre fungujúcej
firmy. Ich slovo malo váhu, ich
názor bol neomylný, aj keby čo.
Ale my deti sme ich nemali radi.
Lebo nás obmedzovali, kontrolovali, žalovali na nás, ba dokonca
nás nútili umývať steny bytovky popísané kriedou. „Strašné
časy“. Dnes si však na ne spomeniem s úsmevom a nostalgiou. A samú seba vnímam ako
tie susedy, len čo otvorím okno a kričím po „koňošoch“, ktorí ničia detské prvky na sídlisku,
alebo sa len tak, zrejme v rámci prvých lások naháňajú akurát po novej šmýkačke pre najmenších. A keď sa úspešne vykríčím a dosiahnem svoje, mám
pocit, že v chodbe v zrkadle vidím jednu z troch odporných
ženských z môjho detstva, ktoré
len kričali z okna na deti. Mám
po tridsiatke, ale nie som ešte
v dôchodku. Som taká asi polovičná otrava a povedala som si
STOP. Nie som jediný človek, jediný rodič. Malo by aj ostatným
záležať na tom, v akom prostredí vyrastajú ich potomkovia. Kto
si neváži málo, nezaslúži si nič.
A tak som si od minulého týždňa zahryzla od jazyka a hovorím si – prečo by sa malo na sídliskách robiť niečo pre ľudí, keď
oni to vlastne ani nechcú, keď si
to ani nevážia. Keď rodičia škôlkara vidia pubertiakov besniť na
hojdačke a ani okom nemihnú,
nieto, že by im venovali pár slov.
Som však o poznanie múdrejšia
a na tety z môjho detstva sa už
nehnevám. Už som ich pochopila a skláňam klobúk pred nimi,
že dodnes dokázali udržať okolo mojej „rodnej“ bytovky kvetinový záhon a stromčeky. -Adri-
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Okrúhle výročie významného Kežmarčana
Dňa 16. februára 2012 sme si pripomenuli 110. výročie narodenia kežmarského rodáka Ernesta Genersicha – jedného
zo zakladateľských osobností slovenskej modernej populárnej hudby.
V prvých desaťročiach 20. Dusík, dr. Tibor Lengyel, JanStoročia, keď Ernest Gener- ko Pelikán, Laco schramm –
sich vyrastal vo svojom rod- autori prvých slovenských tanom meste, vládol v Kež- nečných piesní, textári dr. Pamarku mimoriadne čulý hu- vol Braxatoris, Ilja J. Marko,
dobný život. V našom mes- Oto Kaušitz, Jarko Elen, Ferdite pôsobili na pôde školskej, nand Ľudovít Krafka – Zariecspolkovej i cirkevnej výborné ky, spevák František Krištof
zbory, orchestre, v meste ži- Veselý, Mária Kišoňová,.. Tu
li vynikajúce hudobné osob- sa rodili nové
nosti, výborní hudobní peda- šlágre, úspešgógovia. Toto prostredie bo- né
tanečné
lo multikultúrne, viacjazyč- piesne, rodilo
né. Do hudobných produkcií sa slovenské
sa spájali ľudia bez ohľadu na tango, ľudový
svoju národnú, jazykovú, ale- foxtrot.
bo cirkevnú príslušnosť.
V
roV tomto žičlivom prostre- ku 1935 pridí sa začal rozvíjať aj talent Er- chádza prvý
nesta Genersicha – skladate- úspech
–
ľa, textára a klaviristu. Svojou Dievča, koskladateľskou prácou potvr- ho hľadáš, za
dil to dobre známe, že hudba ním nasledujú ďalšie – Dnes
nepozná hraníc. Od polovi- až do rána, V nedeľu, Ďurko,
ce 20-tych rokov začal skla- poď, Pôjdeme dnes, Vezmedať maďarské piesne, s ktorý- me si Ťa, frajerôčka,... a v romi sa pravidelne zúčastňoval ku 1939 snáď jeho jajznámejie
na skladateľských súťažiach. tango – Prečo tak pozde, krásNiektoré skladby mu vyda- na pani, ktoré sa zrodilo z hllo v tom čase aj známe buda- bokého citového zážitku sklapeštianske hudobné naklada- dateľa. A tak náš spišský neteľstvo Rózsavölgyi, pritom si mec stál pri zrode slovenskej
treba uvedomiť, že Ernest ge- modernej populárnej hudby,
nersich pochádzal zo známej formoval slovenské tango, ľurodiny spišských Nemcov, k dový foxtrot, ale písal aj polky
čomu sa vždy hlásil. Keď v ro- a valčíky.
ku 1934 prichádza do BratiJeho skladby vychádzali u
slavy, v maďarskom vysiela- renomovaných nakladateľov
ní bratislavského rádia mu za – Závodského, Stožického,
niekoľko rokov zazneli desiat- Dusíka, na gramofónové platky maďarských piesní, ku kto- ne Esta, Ultraphon, Odeon,
rým skladal hudbu, písal tex- HMV, Telefunken, Polydor a
ty a účinkujúcich spevákov aj Supraphon. Jeho pesničky nasám na klavíri sprevádzal.
spievali Milan Muril, Štefan
Rok 1934 znamená v skla- Munk, Janko Blaho a najmä
dateľskom živote zásadný ob- František Krištof Veselý. Bolo
rat. Do vily jeho brata Štefa- to veľmi úspešné desaťročie a
na, kde sa spočiatku ubytoval, niektoré Genersichove skladpravidelne prichádzali Gejza by sa stali slovenskými ever-

grínmi - Milá moja, V nedeľu
mám malé randevú, Vezmem
si Ťa, frajerôčka, Prečo tak
pozde, krásna pani...
Do života Genersicha ťažko
zasiahol koniec druhej svetovej vojny. Zničili a vydrancovali mu byt. Prišiel o celý svoj
hudobný archív. Ako občan,
ktorý sa hlásil k nemeckej národnosti sa spočiatku skrýval
u rôznych známych, neskôr
ho internovali do zberného tábora a hrozil
mu odsun do
Nemecka. Nakoniec sa všetko vyriešilo v
jeho prospech.
No v osobnom
živote musel
riešiť rozvod
s prvou manželkou a dlhší čas potom
žil sám. No čo
bolo dôležité, opäť sa vrátil k
skladateľskej práci. Vznikli
ďalšie hodnotné piesne – tangá Je to celkom jednoduché
dievča, Dávno bolo, fox Pôjdem domov, valčík Belasý encián, ktorý zostal v rukopise.
Mal aj iné tvoriví zámery, no
všetko pretrhla jeho nečakaná
smrť 7. mája 1956.
Je pozoruhodné, že k viacerým Genersichovým skladbám sa postupne vrátili ďalšie generácie interpretov.
Speváci Viliam Sobolič, Dušan Jarjabek, Jozef Benedik a
Milan Lasica, Big Band Rádio
Bratislava, Originálny praž-

ský synkopický orchester a
najnovšie Bratislava Hot Serenaders. V roku 2010 bola použitá skladba Vezmem si Ťa,
frajerôčka ako podkladová
hudba vo filme režiséra Mateja Mináča „Nickyho rodina“.
Vďaka jedinečnému úsiliu
Pavla Zelenaya ožili najlepšie
Genersichove skladby v prepisoch na CD v Antológii slovenskej populárnej hudby 1 –
3, v edícii Fonogram na CD s
F. K. Veselým a najnovšie na
CD a DVD s Bratislava Hot
Serenaders.
Môžeme byť hrdí na nášho rodáka Ernesta Genersicha,
ktorého skladby dodnes oslovujú obecenstvo i interpretov,
prinášajú radosť a potešenie i
po tak dlhej dobe od ich vzniku. To iba dokazuje, že to, čo je
v hudbe kvalitné žije stále a ľudia sa k takej hudbe radi vracajú.
Dr. Andrej Janovský
KOVOSPOL ‐ Hviezdoslavova 4,Kežmarok

28.3. – 30.4.

Prečo tak pozde, krásna pani
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Základná umelecká škola v Kežmarku a Karpatskonemecký spolok na Slovensku si dovoľujú pozvať 16. mája 2012 širokú verejnosť do
koncertnej siene hudobného odboru Základnej umeleckej
školy na hudobný večer s názvom „Prečo tak pozde, krásna pani“. Večer je venovaný 110. Výročiu narodenia Ernesta
Genersicha. Hosťom hudobného večera bude Combo košického konzervatória, ktoré predvedie niektoré Genersichove skladby v príťažlivých úpravách. Sprievodné slovo bude mať Dr. Andrej Janovský.
ZUŠ

Dňa 20. 3. 2012 uskutočnili traja kežmarskí dôchodcovia náročný,
ale krásny prechod na lyžiach časťou hrebeňa Kráľovohoľských Tatier
na trase Šumiac – Predné sedlo – Kráľova hoľa – Stredná hoľa – Orlová – Bartková – Ždiarske sedlo – Andrejcová – Krivuľa – Priehybka – Heľpa (cca 22 km). Na snímke zľava Miloslav Neumann, Martin
Džadoň, foto Stanislav Škára."
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Štartujeme leto na Kežmarskom hrade
Vďaka úzkej spolupráci s Múzeom v Kežmarku je
na sobotu 12. mája pripravený víkend plný zážitkov pre
celú rodinu na Kežmarskom
hrade.
Tajomný hrad – dobrodružné putovanie neobjavenými zákutiami Kežmarského hradu, detská škola
remesiel, rodinná škola jazdenia na koni, stredoveká

hostina, svet detských atrakcií, pre milovníkov historických vozidiel - výstava veteránov spojená s jedinečnou možnosťou previezť sa
na jednom z nich, sladký svet
pre všetkých... to je len výber
z množstva atrakcií, ktoré sú
pripravené v rámci denného
programu od 12.00 do 18.00
hod.
Večerný program sa bude

niesť v znamení dobrodružnej Noci na hrade pre deti. Pre
rodičov a všetkých návštevníkov je ďalším exkluzívnym
koncertom pripravené pokračovanie Legiend pod Tatrami. V jedinečnom prostredí
nádvoria hradu vystúpia Eric
Clapton Revival. Začiatok obidvoch večerných podujatí je
naplánovaný na 20.00 hod.
Využite možnosť kúpy vstupenky na koncert za zvýhodnenú cenu 5 € v kníhkupectvách Alter ego v Kežmarku
a Christiania v Poprade.
Pri tejto príležitosti pripravili Coollangaa - event
agency v spolupráci s Novinami Kežmarok a Hotelom
Hviezdoslav v Kežmarku súťaž o 2 vstupenky na večerný
koncert a 2 poukazy do wellness centra Hotela Hviezdoslav. Stačí do poludnia 3. mája
správne odpovedať na otáz-
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ku: v ktorom roku bude Kežmarský hrad oslavovať svoje
550. narodeniny? Odpovede
posielajte na adresu: info@coollangaa.sk. Podrobné informácie a vyžrebovaný výherca
bude uverejnený na www.coollangaa.sk a v nasledujúcom
čísle Novín KEŽM A ROK .
Informácie a registrácia na
podujatie Noc na hrade: Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42, 052/452 26 19
a www.kezmarok.com.
Ukáž sa!
Máš talent? Si remeselník,
umelec, či vynikáš v čomkoľvek, čo môže zaujať deti i dospelých? Práve pre Teba je
pripravený priestor v rámci podujatia Štartujeme leto
na Kežmarskom hrade! Stačí
poslať e-mail s informáciami
o sebe najneskôr do 4. mája
na adresu: info@coollangaa.
sk. Táto možnosť je pre určená pre všetkých - bez ohľadu
na vek.
Pavol Kulanga

Kežmarčania na medzinárodnej
konferencii vo Viedni

Rozmiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov v 1. polroku 2012
27. – 29. apríl: Priekopa
(pri dome č. 39), Nad traťou
(železničné priecestie).
4. – 6. máj: Tatranská (pri
dome č. 53), Toporcerova (pri
dome č. 29).
11. – 13. máj: Nižná brána
(plocha za garážami), Vyšný
mlyn (park).
18. – 20. máj: Južná (parko-

visko), Petržalská (koniec ulice).
25. – 27. máj: Kamenná baňa (parkovisko pri cintoríne),
Obrancov mieru (plocha pri
kontajneroch).
1. – 3. jún: K. Kuzmányho (parkovisko pred číslom
13), Kukučínova (pri záhradkách).

V dňoch 8. a 9. mája 2012
sa bude konať vo Viedni medzinárodná konferencia pri
príležitosti 205. výročia narodenia významného pedagóga, historika a zakladateľa Teologickej fakulty pri
Univerzite vo Viedni Johanna Genersicha. Táto konferencia je organizovaná Veľvyslanectvom SR, Veľvyslanectvom Maďarska a nadáciou Antala Genersicha.
Na konferencii budú vystupovať významné osobnosti
európskej historickej vedy z
Rakúska, Maďarska i zo Slovenska, medzi nimi i známy
európsky historik doc. Chalupecký s prednáškou Historický horizont Spiša na
konci 18. storočia. So svojimi príspevkami medzi nimi vystúpia i dvaja pedagógovia zo SOŠ, Garbiarska
1, Kežmarok: Mgr. Iveta Drzewiecká (Pedagogicko didaktické a teologické názory
Jána Genersicha v jeho diele Alfréd – kniha pre mladých od pätnásť do dvadsať
rokov, pre formovanie srdca a umeleckého vkusu) a
Mgr. Milan Choma (Ján Ge-

nersich a Vysoké Tatry). Aktívna účasť našich pedagógov na tomto významnom
vedeckom podujatí vo Viedni je veľkým prínosom pre
reprezentáciu nielen SOŠ,
Garbiarska 1, v Kežmarku,
ale aj celého Prešovského samosprávneho kraja na medzinárodnom poli. Inžinier
Mikuláš Lipták z vydavateľstva Vivit Kežmarok bude mať na konferencii prednášku o vzácnom teologickom diele Johanna Generzicha, v ktorom náš rodák
využíva významné biblické
udalosti pre duchovný rast a
orientáciu ľudí v krízových
situáciách ich života.
Zo Slovenska budú prednášať aj univerzitní profesori
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – prezentácia
P.J. Šafárika v podaní Olivera
Rácza, Ladislav Simon predstaví osobnosť P. J. Šafárika
ako teoretika a literárneho
historika. Peter Kaša z Prešova predstaví Šafárikovo dielo
mladosti od jeho štúdií v Kežmarku až po pôsobenie v Novom Sade.
PhDr. Marta Sabolová
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Pozvánka na výstavu

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
Kamil KOZUB – výber
z tvorby (kresby-maľby)
Výstava je sprístupnená
do 5. mája 2012.
Galéria u anjela
Starý trh 53
DAGMAR MEZŘICKÝ
Výstava bude otvorená
od 30. 3. 2012 do 17. 5. 2012.

N

EU

VÝSTAVY

IO

Do 25. mája 2012 bude otvorená výstava maliara Miloslava
E G OČAO RMOJIMI
Dvoráka SVET
R
MI, ktorá sa otvorila v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ na Hradnom
námestí 30 v utorok 24. apríla 2012. Výstava je vystavená v
rámci cyklu Umelci slovensko-poľského pohraničia a otvoril ju
za priamej účasti umelca primátor mesta Kežmarok Igor Šajtlava. Sprievodné slovo o predstavení umelca i samotnej výstavy
mala nová riaditeľka kancelárie
Regiónu „Tatry“ Jana Majorová Garstková.
(ph)

Výhercovia ankety novín KEŽMAROK a ZIPP SPORT sú už známi
ALOIS NEBEL - 27. - 29.
apríl (pia – ne), 19.00, 2,30 €,
české znenie, MN-12. ČR/SR/
Nemecko.
Kresleno-hraný
film.
DVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKY - 30. apríl (po),
19.00, titulky, 2 €/1,50 €, MN15, FILMOVÝ KLUB. Francúzsko/Poľsko/Nórsko. Dráma.

Celkovo štyridsaťdva čitateľov novín KEŽMAROK sa zapojilo do ankety, ktorej cieľom bolo zistiť ktoré témy sú
pre Kežmarčanov pálčivé a treba ich riešiť. Z nej vyplynulo, že
občania Kežmarku by privítali
najviac informácií v novinách o
týchto témach:
• Mestské zastupiteľstvo
• Kvalita životného prostredia
• Hospodárenie s financiami mesta
• Doprava v meste
• Rekonštrukcia zimného štadióna

• Nemocnica Dr. V. Alexandra
• Spravbytherm s. r. o.
• Mestské kultúrne stredisko
• Parkovacie plochy na sídliskách (v meste)
• Chov domácich a hospodárskych zvierat v meste
• Mestský úrad Kežmarok
• Technické služby mesta Kežmarok
• Výstavba detských ihrísk
• Výstavba športovísk
• Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok.
Pri tejto príležitosti bolo vy-

žrebovaných päť výhercov vecných cien, ktoré dodala firma
ZIPP SPORT. Výhercovia: Pulover - Zuzana Lutivová, Záhradná 9, Kežmarok; Mikina
- Stanislav Kučera, Toporcerova 25, Kežmarok; Mikina - Viktória Petrasová, Kežmarok; Tričko - Marek Novák, M. Lányiho 7,
Kežmarok; Tričko - Jaroslav Malchar, Severná 3, Kežmarok.
Výhercovia si môžu ceny prevziať od 2. mája 2012 v redakcii
novín KEŽMAROK.
Redakcia

Úspešní kežmarskí klaviristi

Listujem v bulletine, ktorý
dostal pri príchode do budovy
Základnej umeleckej školy každý účastník súťažnej prehliadky v hre na klavír (7. ročník), ktorá sa konala 3. apríla 2012 v Spišskej Novej Vsi. Milá pani nám k
nemu starostlivo, rovnakým dielom pribalila svoj povzbudivý
úsmev. V prvej chvíli som v ňom
(podobne ako ostatné moje kolegyne) hľadala odpovede na dôležité otázky: V akom poradí budú
hrať moji žiačikovia?, Koľko detí je v ich kategórii?, Kto bude v
porote?...
Táto dnešná chvíľa je omnoho
iná ako spomínaná „prvá“. Listujem v bulletine a opäť „počujem“
tóny a „vidím“ deti ponorené do
harmónií. Za úspech a umelecký zážitok ďakujem deťom, ktoré reprezentovali ZUŠ Antona
Cígera: Ivanke Madejovej (I. kategória, bronzové pásmo, pedagóg – Ivana Abtová), Nikolke Kokyovej (I. kat., bronzové pásmo,
ped. – Ivana Abtová), Damiánovi Dlugoschovi (II. kat., bronzové pásmo, ped. – Ivana Abto-

vá), Marekovi Madejovi (II. kat.,
strieborné pásmo, ped. – Vlasta Joppová), Klárke Košúthovej
(IV. kat., bronzové pásmo, ped. –
Mgr. Zuzana Madejová) a Petre
Hardoňovej (IV. kat., strieborné
pásmo, ped. – Vlasta Joppová).
Neviem, kde súťažný bulletin časom skončí. Som si však
istá, že nikdy v živote nezabudnem na jeden silný moment... Pomedzi sústredené deti, čo si neustále opakovali mihotaním prštekov na vzdušnom klavíri svoj
hudobný text a ich pani učiteľky,
čo ich v tej sústredenosti podporovali, odrazu prichádzala smerom k nám pomalým, opatrným
krokom prababička Ivanky Madejovej. Pošepla mi: „Viete mám
už 82 rokov a toto je pre mňa jedinečná príležitosť počuť Ivanku hrať
na klavíri.“ A Ivanka hrala nádherne, hrala s radosťou. Napriek
porote a ďalším súťažiacim bola pre malú klaviristku najdôležitejšou v koncertnej sále. Pochopila som, že hrať pre prababičku
je „hrať nad zlato“...
Abtová Ivana
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Umelecká agentúra Bell
Canto Poprad uvedie 11. mája 2012 (piatok) o 19.00 hod. v
atraktívnom prostredí dreveného artikulárneho kostola v
Kežmarku exkluzívny dvojkoncert dvoch vokálnych acappella skupín (spievajú len hlasmi, bez hudobných nástrojov).
CLOSE HARMONY FRIENDS
Známa a úspešná slovenská
formácia, ktorá bude predskupinou hlavného hosťa programu
BASIX
Európska a svetová mužská
formácia z Dánska. Šesť gentlemanov, dynamická javisková
šou a nápadité aranžmány skladieb robia z tejto skupiny dokonalých majstrov svojho umenia. Predstavia sa s repertoárom
ako: rock, jazz, soul, r&b, gospel
a vlastnými skladbami založenými na dánskej ľudovej melodike. Kapela vydala 5 úspešných albumov a je nositeľom
prestížnej svetovej ceny USA –
Cara award pre najlepšiu a cappella nahrávku.

KULTÚRA, INZERCIA
Dvojkoncert uspokojí určite všetky vekové kategórie. Exkluzívne sa uskutoční len v štyroch slovenských mestách: Bratislava, Nitra, Zvolen a Kežmarok. Spoločná koncertná
šnúra oboch vokálnych skupín
je voľným pokračovaním veľmi úspešných a atraktívnych
koncertov z uplynulých rokov:
Flying Pickets (Veľká Británia)
v Kežmarku v r. 2006 a Cadence (Kanada) v r. 2009 v Spiš. Novej Vsi.
Príďte si vychutnať hudobnú
udalosť roka 2012 na ktorú budete dlho spomínať!
Cena vstupenky: 13 eur v
predpredaji, hromadné objednávky: 12 eur, pred koncertom:
15 eur. Predpredaj: Kníhkupectvo ALTER EGO (Kežmarok) –
tel. 052/452 40 21, Kníhkupectvo
CHRISTIANIA (Poprad) – tel.
052/772 29 44, umelecká agentúra Bell Canto – 0903 96 63 27,
ktorá podá aj všetky bližšie informácie.
Aj tu na Slovensku máte
možnosť zažiť niečo svetové!
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Slávik 2012 – školské kolo

Spev sa šíril po celej budove ZŠ – Grundschule, Hradné
námestie 38, Kežmarok.Žiaci
sa pripravovali na školské kolo v speve ľudových piesní. Záujem o súťaž bol veľký hlavne
medzi mladšími žiakmi a to
v I. – II. kategórii. Úroveň bola výborná ale veľmi vyrovnaná. Porota, ktorej predsedal p.
Godla - z rodičov mala veľmi
ťažkú úlohu vybrať tých najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v okresnej súťaži.
Výsledky súťaže
I. kategória: 1. Marco Alex
Servatka, 2. Sofia Džadoňová,

Megy Majerčáková, 3. Laura
Palková, Sofia Oravcová, Anna Bucová,
II. kategória: 1. Timea
Chripková,
2.
Barborka
Chripková, Zuzka Maňáková, Petra Majerčáková, 3. Diana Gorelová, Lívia Kurucová,
Max Blaščák
III. kategória: 1. Nicol Mária Servatková, 2. Kristína
Krigovská, 2. Simona Chripková.
Všetkým srdečne blahoželáme, víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole.
Mária Havranová

Využite zľavový kupón
na nákup u nás!

ÓN

Zľava ?? % z nákupu po
predložení tohto kupónu

P
KU

Prijmeme obchodného zástupcu na ŽL
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Žiaci ZUŠ Dr. D. Fischera a ich úspechy
Žiaci ZUŠ Dr. D. Fischera sa pod vedením svojich pedagógov aj tento školský rok zodpovedne pripravujú na súťaže. Tohtoročné súťažné obdobie sa len začalo a už sa im podarilo úspešne reprezentovať v tanečnom, výtvarnom a hudobnom odbore nielen prácu svojich pedagógov, ale hlavne
ZUŠ a mesto Kežmarok.
Tanečníkom ZUŠ sa v tom- nili: zlaté pásmo s titulom
to školskom roku podarilo laureát - sólo hip-hop „Zvoní“
už niekoľkokrát hrdo stáť na (chor.: Bc. S. Točeková, tanečník:
stupienkoch víťazov. Náš ta- J. Krígovský), zlaté pásmo s tinečný súbor BRILANT sa zú- tulom laureát - scénická chočastnil troch súťaží, z ktorých reografia „Zamilovaný Ratatosi priniesol cenné ocenenia. uille“ (chor.: Mgr. Z. Kisková),
Dňa 18. 2. 2012 vycestovali strieborné pásmo - hip-hop
na 6. ročník tanečnej súťa- choreografia „Marťankovia“
že PRE-DE-TA 2012 do Košíc. (chor.: Bc. S. Točeková), bronBola to namáhavá súťaž kvô- zové pásmo - show choreoli veľmi silnej konkurencii grafia „Papagáje v RIU“ (Bc.
tanečných súbor a odbornej S. Točeková), disco choreograporote. Napriek tomu sa ne- fia „Sweet disco“, disco (trio)
vzdali a zabojovali. Úspech „112“ (chor.: Bc. D. Háberová).
sa dostavil v podobe 2.
miesta pre choreografiu
„Army flame“ ( chor.: Bc.
S. Točeková, R. Jakubčáková, P. Orinčáková ).
V mesiaci marec to
boli dve súťaže, a to
DANCE ROSE , ktorá sa
konala 17. 3. 2012 v Ružomberku. Súťažili tam
tanečné súbory z celého
Slovenska a BRILANTU
sa podarilo opäť vyšplhať v mnohých kategóriách na špicu. Na súťaži sme bojovali so 7.
Choreografiami (58 žiakov ) z toho úspešných
bolo 5. V detských kategóri- V juniorských kategóriách sa
ách sa umiestnili: 2. miesto umiestnili: zlaté pásmo s ti- show choreografia „ Papa- tulom laureát - show choregáje v Riu“ (chor.: Bc. S. Toče- ografia „Na palube“ (chor.: Bc.
ková), 2. miesto- disco (trio) S. Točeková), zlaté pásmo- scé„112“ (chor.: Bc. D. Háberová), nická choreografia „Metamor3. miesto – hip-hop choreo- fóza lásky“, disco choreogragrafia „Marťankovia“ (chor.: fia „Rebelky“ (chor.: R. JakubBc. S. Točeková). V juniorských čáková), strieborné pásmo- sókategóriách sa umiestnili: 2. lo hip-hop „It´s me“ (chor.: Z.
miesto – show choreografia Budzáková). Súťažné obdobie
„Na palube“ (chor.: Bc. S. To- sa len začalo a tanečný súbor
čeková). Do úzkeho finále sa BRILANT pod vedením spoz 20 choreografií prebojovala mínaných pedagógov sa pláaj choreografia: „Army flame“ nuje zúčastniť ešte ďalších sú- scénické trio (chor.: Bc. S. To- ťaží. Tak nám držte palce!
čeková, R. Jakubčáková, P. OrinVýtvarný odbor ZUŠ Dr.
čáková), kde získala 4. miesto .
D. Fischera má za sebou tiež
V dňoch 22. – 23. 3. 2012 úspešný štart na výtvarných
sa konala súťaž DEŇ TANCA súťažiach. Žiaci tiež nelenia
vo Svite, na ktorej štartovalo a pod vedením svojich pedagóv rôznych kategóriách 10 cho- gov Mgr. J. Gallikovej a J. Kučreografií (63 žiakov). Z tých- kovskej sa aktívne zapájajú do
to choreografií uspelo všet- súťaží. Vyhodnotenie vo výkých 10 choreografií. V det- tvarných súťažiach je zdĺhavejských kategóriách sa umiest- ší proces, na výsledky si musia

počkať troška dlhšie, ale ich radosť je o to úprimnejšia.
Z výtvarnej súťaže ANJEL
VIANOC 2012 si odnieslo výtvarné oddelenie ZUŠ, Cenu
za kolekciu prác a ako jednotlivci boli ocenení: Júliu Neupaverová a Nikolas Nemec.
V mesiaci február sa vyhodnocovala výtvarná súťaž
EURÓPA V ŠKOLE 2012. Z nej
si odniesli ocenenia vo viacerých kategóriách: I. kategória2. miesto: T. Hurajt, II. kategória - 1. miesto: J. Neupaverová a A. Laufová, 2. miesto:
K. Vdovjaková, 3. miesto: I.
Starinská, IV. kategória- 1.
miesto: A. Blaščáková.
V Myjave sa konala súťaž
pod názvom VEĽKONOČNÉ

A JARNÉ ZVYKY NA POHĽADNICI. Emma Kaňová si
z tejto súťaže odniesla v II. kategórii cenu poroty.
Hvezdáreň a planetárium v Prešove udeľovali ceny vo výtvarnej súťaži
pod názvom VESMÍR OČAMI DETÍ. Naši výtvarníci A.
Laufová a N. Mojsej si z nej
odniesli v IV. a V. kategórii
ocenenie za najlepšiu prácu s postupom do celoslovenského kola. Veríme, že aj
z ďalších súťaží do ktorých
sa zapojili, či zapoja bude
ich usilovnosť ocenená.
Hudobný odbor ZUŠ Dr.
D. Fischera tiež neostal bez
povšimnutia. Z keyboardovej súťaže, ktorá sa konala
v Považskej Bystrici na ktorej sa stretli hudobníci z celého Slovenska si žiačka E. Čorbová (pedagóg Mgr. P. Pavličko) odniesla cenné bronzo-
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vé pásmo v hre na keyboard.
Organové a keyboardové oddelenie pod vedením spomínaného P. Pavlička čaká ešte
súťaž v Námestove v hre na
keyboard a v Bardejove v hre
na organ. Držíme palce!
Divadelný
súbor
TOTE TAM pri ZUŠ A.Cígera v Kežmarku sa v tejto divadelnej sezóne opäť úspešne prezentuje so svojimi
predstaveniami na rôznych súťažiach ochotníckeho divadla.
Najmladšie členky súboru
(Lenka Galliková, Júlia Szentiványiová a Dominika Ondo-Eštoková) zvíťazili v okresnej
súťaži Hviezdoslavovho Kubína v kategórii divadiel poézie
a 27.apríla budú okres Kežmarok reprezentovať na Krajskej
súťažnej prehliadke vo Svidníku s predstavením Dve
sestry v cukrárni „L“.
O niečo starší chlapci (Michal Tomala, Marek Mikolajčík a Mário Mačičák) sa úspešne
predstavili na regionálnej súťažnej prehliadke ochotníckeho divadla Divadelná Šuňava
2012 scénickou miniatúrou Ako ľudia k vzpriamenej chôdzi prišli.           
Vo štvrtok 19.apríla 2012
budú za náš okres bojovať na krajskej súťažnej prehliadke detskej
dramatickej
tvorivosti „Rozprávkový Stropkov“.
Najstarší členovia divadelného
súboru TOTE TAM (Barbora
Petrovová, Soňa Ferenčíková a
Vladimír Mikolajčík) postúpili z Divadelnej Šuňavy na krajskú súťažnú prehliadku „Malá
scénická žatva“ do Levoče, kde
sa 23. apríla 2012 predstavia v
kategórii „divadlo mladých“
s inscenáciou Uvádzačky na
motívy hry Arnošta Goldflama
„Biletářka“. Toto predstavenie
budú hrať aj v utorok 17.apríla o 12.45 v sále MsKS Kežmarok pre svojich rovesníkov
- študentov tunajšieho gymnázia a Hotelovej akadémie.
V prílohe posielame aj plagátik. Budeme radi ak by ste si
našli čas a prišli urobiť nejakú
fotografi z predstavenia, rozhovor s účinkujúcimi, prípadne sa o našich aktivitách zmienili vo vašich novinách.
ZUŠ A.Cígera Kežmarok
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Kamienok na duši

Milujem prírodu a patrím k tým
ľuďom, ktorí si ju skutočne vážia, neničia ju, chránia a v rámci daných
možností „priložia ruku k dielu“, preto
je mi vždy nesmierne ľúto, keď čítam,
vidím alebo len počujem o výrube a poškodzovaní stromov.
Už som takúto situáciu zažila pred
niekoľkými rokmi, keď sme sa presťahovali na malé sídlisko pri cintoríne.
Veľmi sme sa tešili novému bytu, lebo hoci sme predtým bývali priamo na
námestí a možno nám mnohí závideli toto lukratívne miesto, určite by nám
závidieť prestali, keby videli, ako nám
preteká voda cez všetky okná, keď vonku prší, že v zime máme v kuchyni ráno
na nule a v krajnej izbe zamrzla bielizeň
a jablká sa na veľkú radosť nás, detí,
premenili na „slovenské moroženoe“ a
že na Veľkú noc kvapkala voda rodičom
cez biednu strechu priamo do postele.
Novopostavené sídlisko bolo na
začiatku ako „mesačná krajina“. Samé blato a okrem nových bytoviek nič.
Museli sme si obuť čižmy, aby sme sa
dostali do vchodu, ale tak to na začiatku všade býva.
Postupom času sa dalo všetko do
poriadku – nové chodníky, vysadili sa
stromčeky, prvé kvietky vystrčili zvedavé hlávky. Veľmi sme sa novému bývaniu tešili.
Ja osobne som pozháňala jedličky, borovice a smreky z lesníckej škôlky, aby sme si zútulnili naše okolie. Aj
mesto vysadilo nejaké stromy v okolí,
o ktoré sme sa s láskou starali a v čase
sucha sme ich aj polievali.
Stromčeky rástli a naša radosť s
nimi, no neskôr narástli až priveľmi a
niektoré museli ísť preč, keďže boli prí-

liš blízko pri múre, alebo veľmi tienili. Malo to svoju logiku, len škoda, že
nik z kompetentných neprišiel poradiť
už pri výsadbe! Tie stromčeky tu mohli
stále byť. Bolo mi veľmi ľúto, keď mi
z vedenia našej samosprávy oznámili,
že posledný vysoký smrek pod mojim oknom musí byť
odstránený, lebo
môže poškodiť bytovku a povolenie
je už vybavené! Hniezdili na ňom nežné hrdličky a iné spevavé hrdielka.
Presadila som si aspoň to, že „násilný“ výrub osobne zariadim a urobí to
skutočný odborník, nie nejaký diletant,
ktorý narobí viac škody ako osohu.
Stalo sa! Šikovný mladý muž s odbornými znalosťami a presným odhadom dokázal bezpečne odstrániť vysoký strom v priebehu niekoľkých minút
napriek tomu, že vedľa bolo zaparkované malé auto, ktorého majiteľa sa nám
nepodarilo zohnať, aby ho preparkoval
na bezpečnejšie miesto.
Netrvalo ani desať minút a strom
bol popílený na kusy, chodník opäť priechodný a pri nás dvaja policajti! Niekto
bol taký horlivý a najmä zlomyseľný, že
bleskove privolal hliadku miesto toho,
aby sa zastavil pri nás a opýtal sa.
Dokonca nám chceli dať pokutu za
neoprávnený výrub! Irónia, čo? Práve
my jediný sme boli proti výrubu!
Ako sa to skončilo? Pokutu sme neplatili, policajtov sme poslali za osobou,
ktorá nám oznámila, že strom musí ísť
preč a povolenie je už na túto likvidáciu
vybavené... a keďže sme strom odstránili schválne tesne pred sviatkom „dušičiek“, smrek sa nám mnohým odvďa-

Stromy na sídliskách
Stromy na sídliskách boli vysadené v rámci realizácie sadových úprav po vybudovaní sídlisk na dotvorenie obytného
priestoru. Dosadbu však veľakrát, bez akejkoľvek koncepcie,
realizovali aj samotní obyvatelia
bytových domov. Odstupom času zeleň prerástla a prestala plniť pôvodnú estetickú funkciu.
Často dochádza k tieneniu obytných priestorov nad prípustnú mieru, prípadne dreviny poškodzujú susedné objekty, alebo
svojím stavom ohrozujú aj bezpečnosť občanov. Jednou z povinností Mesta Kežmarok, ako
vlastníka verejnej zelene, je aj
starostlivosť o dobrý zdravotný
stav drevín. Výrub každej dreviny rastúcej ako súčasť verejnej
zelene podlieha súhlasu Mesta

Kežmarok, ako príslušnému orgánu ochrany drevín. Každá žiadosť o výrub je posudzovaná individuálne a je v zmysle platnej
legislatívy od 1. 12. 2011 zverejňovaná aj na web stránke mesta.
Rozhodnutie o výrube je vydávané len v opodstatnených prípadoch. S ohľadom na uverejný
článok uvádzame, že v súčasnej
dobe v priestore medzi Toporcerovou č. 19 a denným detským
sanatóriom nedošlo k povolenému, či svojvoľnému výrubu drevín. Žiadosť o výrub stromov
v tejto lokalite nebola tunajšiemu
úradu do dnešného doručená.
V prípade obdržania žiadosti bude tunajšie oddelenie postupovať obvyklým spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi.
Oddelenie OÚPŽPSK

čil ešte poslednou službou, keď jeho konáre poslúžili na ozdobu mnohých hrobov našich drahých zosnulých.
Situácia sa po rokoch opakuje. Nádherný smrek – obor, ktorý nás aspoň
čiastočne chráni pred prachom z hlavnej cesty, kde sa bez prestania rútia autá,
ktorý dýcha za nás a vyrába nám lepšie
ovzdušie, ktorý nás
rozveseľuje sviežou
zeleňou, na ktorom
hniezdia opäť nežné hrdličky a mnohé
iné vtáčatá, ktorý sa
nám stará o určitú intimitu pred mnohými oknami susedných bytov, aby sa nám
iní ľudia nepozerali do spální a či do tanierov, opäť musí ísť preč!
Je to vraj preto, lebo jeho ihličie
poškodzuje dom, padá na strechu a
upcháva otvory, ktoré majú byť voľné.
Nebránim sa tomu, aby sa chránil
dom, ale nie som presvedčená, že toto
je to najlepšie riešenie. Ide sa robiť nová
strecha, nuž nech sa vyberie taký druh,
ktorý nebude ohrozovať žiaden ihličnan. To teraz budeme napr. vyrubovať
všetky stromy a lesy, kde sú postavené
domy? Čo sídlisko na Severe, čo bytovky pod Tatrami? To budeme likvidovať
naše „prírodné zelené pľúca“?
Tak premeňme naše mestečko a či
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celú krajinu na „Kocúrkovo“ a zlikvidujme všetky stromy, najmä tie listnaté, aby sme nemuseli v jeseni toľko
zametať lístie, či už na cintoríne, oáze
skutočného ticha, alebo pred bytovkami! Vyžeňme spevavých vtákov z nášho
okolia a radujme sa, akí sme múdri, aké
tu máme ticho, ako sme si „rozmnožili naše muchy!“, veď sme takí svetoví!?
Keď sme sa nasťahovali do novej
bytovky, tešili sme sa z krásneho výhľadu na Tatry. V noci pri jasnom počasí sme dokonca videli svetlo na Lomničáku. Žiarilo ako nejaký veľký diamant. Dnes takmer nič nevidíme, lebo päť vysadených stromov na okolí,
ktoré vysadilo mesto, poriadne narástlo. Niekedy nás to aj hnevá, ale čo už?
Či vari preto máme trvať na ich výrube? Stačí prejsť von 200 metrov a pred
mostom máme tatranskú nádheru ako
na dlani. Radšej nech tie stromy sú i
naďalej našimi druhými pľúcami a poskytujú domov vtáčiemu svetu.
Je mi naozaj veľmi smutno a dúfam,
že nie iba mne, ale ja nechcem bývať v
„mesačnej krajine“! Vy áno? Je vám to
skutočne jedno? V slangu mladých by
som sa opýtala: „Máte to v paži? Ja nie!
Život je niekedy taký zložitý!
Nuž, uvidíme, čo bude ďalej...
Soňa Potašová

Fotografujte ostošesť!

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje 9. ročník fotografickej súťaže Cesta
svetla. Jej zmyslom je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku ľudí so zrakovým postihnutím.
Súťažiť môže každý, kto riadne vyplní, podpíše a do 15. septembra na adresu ÚNSS doručí prihlášku a minimálne jednu
fotografiu. Súťaž je otvorená v
dvoch kategóriách:
1. čiernobiela fotografia,
2. farebná fotografia.
Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie formátu 20 x 30 cm, celkom
najviac osem fotografií. Tematika fotografie musí (priamo alebo nepriamo) inklinovať k problematike ľudí so zrakovým postihnutím. Súťažiaci v prihláške
vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre
každú z nich. Každú fotografiu
musí označiť menom, adresou
a názvom snímky. Organizátor
zostaví odbornú porotu aspoň z
troch členov, ktorá do 15. októbra
vyhodnotí fotografie a v každej
kategórii určí tri najlepšie práce.
Porota má právo niektorú z cien

neudeliť. Rozhodnutie poroty je
konečné.
Únia nevidiacich a slabozrakých na webe www.unss.sk do
30. novembra zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov,
ktorí získajú finančnú odmenu:
za 1. miesto 130 €,
za 2. miesto 100 €,
za 3. miesto 50 €.
Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých v novembri organizátor zostaví verejnú výstavu. Zo zaslaných fotografií porota vyberie
fotografie, ktoré budú použité v
propagačnom kalendári Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Následne sa v priebehu roku 2013 bude konať viacero výstav na celom území Slovenska.
Informácie o jednotlivých výstavách budú aktualizované na webe organizátora www.unss.sk.
Súťaž je bez vstupných poplatkov. Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Prihlášku treba doručiť na adresu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50
Bratislava. Na obálku uveďte heslo Cesta svetla!
ÚNSS
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MOZAIKA

KEŽMARSKÉ POHROMY IX.
3. vojna - o trón medzi
poľským panovníkom
Vladislavom a vdovou po
uhorskom kráľovi Albertovi
Kežmarčania mali byť
vlastne kráľovi Albertovi
(uvádza sa aj ako Albrecht)
vďační - r. 1438 dostali od neho
právo meča. Po jeho smrti boli
dvaja uchádzači na uprázdnený trón: Albertova manželka
Alžbeta s malým synom Ladislavom Pohrobkom a poľský kráľ Vladislav. Aj Spiš sa
rozdelil na dva tábory. Levoča
podporovala Alžbetu a Kežmarok Vladislava, hoci ešte v januári 1440 ho kráľovná
Alžbeta chválila za vernosť.
No už o pár mesiacov Kežmarok navštívil osobne kráľ Vladislav, v máji 1440 mu udelil privilégium, podľa ktorého mohli Kežmarčania cestovať po Poľsku bez platenia
cla alebo mýta a mal dokonca s mestom veľkolepé plány
- chcel ho urobiť politickým
i náboženským centrom spišských miest! Za týmito snahami Vladislava však možno od
začiatku tušiť niečo iné: rozšírenie vplyvu (i územia) Poľska, pretože od r. 1412 bolo v
zálohu poľského panovníka
13 spišských miest a mestečiek, ktoré Kežmarok doslova
obkolesovali.
Samozrejme, všetko mal
vyriešiť boj. R. 1441 dobyli Kežmarok vojská kráľovnej Alžbety a do Kežmarku
prišiel jej kapitán Ján Jiskra,
s ktorým napodiv mesto veľmi priateľsky vychádzalo –
Jiskra ho nazval dokonca štítom Uhorska. Ani nový uhorský panovník Matej Korvín
na Kežmarok nezanevrel a r.
1463 mu dal právo používať
erb a o rok bolo mesto oslobodené od platenia tridsiatku
– pohraničného cla. Mesto sa
medzitým dostalo do nezávideniahodnej situácie. Na príkaz panovníka Mateja Korvína bol priamo v Kežmarku
postavený hrad.
4. vojna - mesto Kežmarok s
majiteľmi hradu.
Hrad postavený priamo na
území mesta mal Kežmarok
chrániť pred blízkymi hranicami s Poľskom. Hrad však mesto
nebránil – jeho panstvo pova-

žovalo za prvoradé, aby mu
mešťania slúžili a tí sa zase považovali za obyvateľov slobodného kráľovského mesta a akúkoľvek poslušnosť hradnému
panstvu odmietali. Prakticky od postavenia hradu (prvá
zmienka je z r. 1463) až do jeho
odkúpenia mestom (1702) sa
viedla medzi oboma súpermi
riadna vojna. Hlavnými majiteľmi hradu boli tieto rodiny:
Zápoľskovci, Laskyovci, Rueberovci a štyri generácie rodiny Thököly, ktoré sa voči mestu chovali najhoršie a silou mocou ho chceli zmeniť na mesto
poddanské. Keby nebolo hŕstky nadšencov pod vedením rodiny Moesovej, bolo by sa to aj
podarilo. Ak niekto čítal moju
knihu Nepokojné mesto (to nerobím sebe reklamu, ale rodine Moes, ktorej potomkovia žijú dodnes v Nemecku), tak vie,
čo sa v Kežmarku dialo. Uvedieme niekoľko dobových výpovedí: Thököly mnohokrát
násilne domy, polia, lúky, záhrady kežmarských mešťanov
obsadil a tak krik a plač sirôt
nie je v meste neobvyklým javom... Thökölyho služobníci poškodzovali úrodu na poliach a obyvateľov na ulici verejne napádali a týrali... Jedného služobníka, ktorý svojvoľne
zapálil v meste dom, Thököly
nasilu zo žalára vytiahol a vyslobodil...Jedného levočského
mešťana odvliekli žoldnieri
do hradu, vyzliekli donaha, bili, máčali v ľadovej vode a žiadali, aby prezradil tých, ktorí
Thökölyovcov osočujú, inak ho
vraj dvadsať oravských žoldnierov roztrhá na kusy. Potom
ho na sedem dní a nocí zavreli do klady.
Mesto sa napokon „vyplatilo“, Thökölyovcom ostal len
hrad, ale definitívny kľud nastal až po kúpe hradu od cisára r. 1702 - za obrovskú sumu. Na diplome, ktorým cisár odovzdával hrad do vlastníctva mestu, bolo napísané,
že hrad Kežmarku daruje...
Asi 80 000 zlatých sa „vyparilo“ - na koruny to bolo asi
1/4 miliardy. Veľa? Málo? Pre
mešťanov veľa, každý prispel,
čím mohol, ľudia odovzdávali aj svoje šperky. Nestačilo Kežmarku za obrovské úroky

(menšie než teraz) požičiavala
celá krajina.
V čase tejto vojny prebehli
ďalšie tri.
5. vojna - o kráľovský trón
medzi kežmarským hradným
pánom Jánom Zápoľským a
Ferdinandom Habsburským
V roku 1526 zahynul v bitke s Turkami pri Moháči uhorský panovník Ľudovít a Turkom už nič nezabránilo v ďalšom postupe do Uhorska. O
uprázdnený trón sa uchádzali dvaja kandidáti - Ferdinand Habsburský a kežmarský hradný pán Ján Zápoľský a obaja sa dali korunovať
za kráľov. Hoci Zápoľský vládol Kežmarku, málokedy sa
tu zdržiaval - v jeho moci boli
onakvejšie hrady - napr. Spišský hrad, Orava, Likava...
Uhorsko sa rozdelilo na
dva tábory, podobne aj spišské
mestá. Kežmarok sa postavil
na stranu Zápoľského, večný
konkurent slobodné kráľovské mesto Levoča bola prezieravejšia a pristúpila na stranu Ferdinanda. Ján Zápoľský
vernosť Kežmarčanov „odmenil“ tým, že v r. 1527 daroval hrad a s ním nezákonne aj
mesto Kežmarok svojmu prívržencovi Františkovi Battyánymu. Keď sa Zápoľskému v
boji proti Ferdinandovi prestalo dariť, prestúpil Battyány
na stranu Habsburga.
Zápoľský sa medzitým
utiahol do poľského mesta Tarnov v Sandomierskom palatináte, kde bol hosťom známeho poľského šľachtica Jána
Tarnowskeho. Tu sa zoznámil
s ďalším poľským šľachticom
Hieronymom Laskym, ktorý vstúpil do Zápoľského služieb už ako známy diplomat.
Lasky ešte toho istého roku vybavil pre Zápoľského prístup
k tureckému sultánovi, ktorý
tiež bojoval proti Ferdinandovi. Dva fronty proti Ferdinandovi by boli nesporne pomohli
nielen Zápoľskému, ale predovšetkým Turkom v ich ďalšom
postupe na sever. V roku 1529
sa stal Zápoľský oficiálne vazalom tureckého sultána, ktorý ho vzal pod svoju ochranu.
Medzitým sa Zápoľský dozvedel o nevere Battyányho,
odňal mu kežmarské a iné da-
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rované majetky a 30. septembra 1528 daroval Kežmarok s
hradom Hieronymovi Laskemu. Hieronym študoval v Taliansku, potom bol v diplomatických službách v Bavorsku,
Francúzsku, Anglicku, Dánsku i pri Turkoch. Bol príliš
skúsený na to, aby nevidel, že
Zápoľský svoju vojnu prehrá.
A tak aj Lasky prestúpil na
stranu Ferdinanda, ktorý mu
darované majetky ponechal,
ba vymenoval Hieronyma za
svojho sprostredkovateľa u
Turkov, takto využívajúc jeho staré známosti a skúsenosti. Sultán však uvrhol Laskeho
do väzenia, na následky ktorého Lasky v roku 1541 zomrel.
S Kežmarkom vychádzal
Hieronym pomerne dobre,
potvrdzoval mu jeho práva,
protestoval, keď ich niekto porušil a vyberal od mesta dane,
aké predtým neplatilo - fakt je,
že na Kežmarok po príchode
hradných pánov sa prestalo
pozerať ako na slobodné kráľovské mesto. Lasky poskytol
mešťanom aj svojich vojakov
do boja proti Levoči, s ktorou
viedol Kežmarok vyše storočnú vojnu o právo skladu a bojovali sa takmer na celom Spiši. Lasky však nepomáhal zadarmo - r. 1535 mestu šesťnásobne zvýšil dane (ročne sa
platilo už 600 zlatých, pričom
cena meštianskeho domu sa
v tom čase pohybovala od 26
do 55 zlatých), požičiaval si od
mešťanov ďalšie peniaze, zálohoval mestské majetky.
Po Hieronymovej smrti
prevzal majetky syn Albert.
Ten dielo otca „dokonal“. Najprv rozmrhal vená troch žien
(najznámejšia Beata skončila
v hladomorni), potom zavolal
anglických alchymistov, ktorí
samozrejme nevyrobili žiadne zlato a striebro. Napokon
pre stále narastajúce finančné problémy zálohoval r. 1571
Kežmarok spolu s hradom kapitánovi Horného Uhorska Jánovi Rueberovi, ten postúpil
svoje záložné právo r. 1579 s
vedomím Laskeho bohatému
trnavskému obchodníkovi Šebastiánovi Thökölymu. Keďže ani jeden ani druhý svoj
dlh nesplatil, do kežmarského
hradu sa nasťahovala na vyše
sto rokov rodina Thököly.
Nora Baráthová
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PREDAJ
Výhodne predám práčku GORENJE, vo výbornom stave. Súrne.
Tel. 0915 36 63 25.
P-22/12
Predám tatranský profil pero-drážka, brúsený, 1. trieda 4 eurá, 2.
trieda 2 eurá, v ponuke aj dlážkovica
a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel.
0915 86 32 27, 0911 16 89 82. P-26/12
Predám kachľovú pec. Nutné rozobrať. 052 452 23 04.
Predám štvorradličný pluh PHX.
Veľmi dobrý stav. Cena 800 eur. Tel.:
0911/57 93 85.
T-2/12
Predám ošípané do 120 kg. Možnosť porážky. Cena 1,80 € za 1 kg.
Tel.: 0911/57 93 85.
T-4/12
Predám sadbové zemiaky Viola. Cena 25 Eur za 100 kg. Tel.: 0911/
57 93 85.
T-5/12
KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy,
sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje,
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, súčasti krojov, kamenné mlyny – žarnovy a rôznu ľudovú tvorbu. Info na
tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08. P-6/12
MOTO
Predám garáž za Kauflandom
v KK. 0902 12 38 01.
Predám nové plechové disky
6Jx15 5x108 ET52,5. 0905 285 760.
Predám Peugeot 405D. Ďalej predám Multikar 22 – skriňový. Cena
dohodou. Tel.: 0908/97 48 73. T-6/12
INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korčule, nože, nožnice. Opravujem
– bicykle, trenažéry, kolesá a iné.
OPRAVA BICYKLOV IMRICH,
Garbiarska 12, 0905 43 41 53. P-17/12
Dlhodobo prenajmem penzión vo
Vrbove. Tel. 0903 90 92 09. P-20/12
www.atrakcie.in.
P-21/12
Dám záhradu do užívania za riadne obrábanie. Tel. 0911 73 45 00. P-23/12
Prenajmem predajný priestor na
Hviezdoslavovej 2,31 m2 a kancelársky priestor na poschodí. 0905 290 520.
Doučím anglický a nemecký jazyk. Prvá hodina zdarma. Volajte na
0904 113 637.
Strihanie, farbenie vlasov a melír
lacno. U vás alebo u mňa doma. Kontakt: 0904 113 637.
Prenajmem priestory na podnikanie blízko centra. Tel. 0903 448 462.A-1/8
Prenajmem priestory v centre Kežmarku (80 m2). Info: 0903 614 642. A-3/8
BYTY, DOMY
Predám celoročne obývateľnú
murovanú chatku so zariadením
v Kežmarku pri Horárni v záhrad-

INZERCIA, SPOMIENKY
kárskej osade s pozemkom 532 m2
cena 42 800 Eur. Foto e-mailom. Tel.
0915/ 77 82 54.
Predám 1-izbový byt v pôvodnom stave, Lanškrounská ul. tel. 0902
62 78 81.
P-12/12
Ponúkam na predaj rodinný
dom na ulici Suchá hora v Kežmarku. Dvojgeneračný, 2 poschodia + suterén, 2 garáže, záhrada, zimná záhrada. Viac info na t. č.: 0907 954 274.
Predám 1-izbový byt na Možiarskej ulici, v pôvodnom stave. Cena
24 000 eur. Tel. 0903 62 05 72. P-21/12
Dám do prenájmu 1-izbový byt
na Juhu v KK. 0907 97 51 42.
Vymením dvojizbový byt v OV za
3-izbový, alebo kúpim a predám. Tel.
0904 66 33 14.
P-24/12
Predám 3-izbový byt na Košickej
ul. v OV. Tel. 0902 09 15 67. P-25/12
Ponúkam na dlhodobý aj krátkodobý prenájom apartmány, izby v novovybudovanom penzióne vo Veľkej
Lomnici 0907 182 567.
Predám garáž pod kameňolomom s pivnicou a montážnou jamou.
Cena dohodou. 0908 268 984.
Predám garzónku v osobnom
vlastníctve, prerobená, cena 18 000
eur. 0911 237 914.
Predám 3-izbový byt v Kežmarku na Lanškrounskej ulici, cena 34
900 eur. 0907 125 436.
Predám stavebný pozemok v
Kežmarku svahovitý, južný. 0905
290 520.
Predám 3- izb. byt s výmerou 69
m2 v pôvodnom stave na 3. posch. s
balkónom, v Poprade na Svätoplukovej. Cena 50 000 eur. 0904 497 315.
Predám 2-izbový byt s balkónom
na Petržalskej ulici, v OV. Cena dohodou, kontakt: 0918 09 49 45. A-2/8
Predám stavebný pozemok –
Kamenná baňa (640 m2). Info: 0903
614 642.
A-4/8
Predám 2-izbový byt v OV, na ulici Lanškrounská, 4. poschodie, zateplená bytovka, byt čiastočne prerobený. Tel. 0910 494 720.
A-5/8
Ponúkam na predaj 2-izbový byt
v Kežmarku, sídlisko horný Juh. Celková plocha bytu je 58 m2. Nachádza
sa na 5. poschodí z 8. Byt je čiastočne
zrekonštruovaný, má plastové okná,
novú kuch. linku, drevené podlahy,
zasklený balkón, nové stierky. Byt má
veľkú chodbu, priestrannú kuchyňu
a nepriechodné izby. Zabezpečenie
bezpečnostnými dverami. Cena dohodou. Tel.: 0918/48 54 63.
T-3/12
ZAMESTNANIE
Špeciálna základná škola v
Spišskej Belej príjme logopéda s nástupom ihneď do pracovného pomeru na kratší pracovný čas. Info:
052/45914 90, 0907942256.

Dňa 26. apríla si
pripomíname smutné 20. výročie úmrtia našej mamky
Anny MICHALÍKOVEJ, ktorá nás
navždy opustila vo veku nedožitých
45. rokov. Venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
Spomínajú deti a súrodenci s
rodinami.
V týchto dňoch
si pripomíname
20. výročie úmrtia
Gejzu PODOLÍNSKEHO a 11. výročie úmrtia manželky Evy PODOLÍNSKEJ.
Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.
S láskou a úctou si na nich spomínajú deti s rodinami.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto
Ťa mal rád, nemôže
zabudnúť.
Dňa 24. apríla
2012 uplynulo 10 rokov, kedy nás
navždy po dlhej a ťažkej chorobe
opustila Zita KOVALČÍKOVÁ z
Kežmarku.
S láskou na ňu spomína dcéra Zita a ďakuje všetkým za tichú
spomienku.
Odišiel tíško ako
odchádza deň a v našich srdciach zostáva
spomienka len.
Dňa 1. 5. 2012 si
pripomenieme 20
rokov čo nás opustil náš manžel, otec,
starý otec a brat Michal JAKŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku.
S úctou smútiaca rodina.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho
milovali.
Dňa 7. mája
uplynie päť rokov,
čo nás náhle opustil manžel, otec
a dedko MUDr. Štefan BUJŇÁK.
S láskou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.
Ťažká chvíľa spomienky na deň,
kedy nás osud navždy rozdelil. Na-
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ša zem Ťa povolala k
tým, čo klesli zlomene. A teraz Ťa nežné nebo volá tíško po
mene. Dym zo sviece
rozplynie sa no Tvoj
príbeh prežije. Stratili sme tvoju lásku,
stíchol úsmev, ostal vzlyk.
Dňa 4. apríla 2012 uplynulo 7
rokov, kedy dotĺklo láskavé srdce, vyhasol oka svit našej drahej
mamke, babke, prababke, priateľke Alžbete VALENČÍKOVEJ, rod.
Michnovej.
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéry s rodinami, vnúčatá s
rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Tí, čo ste ju poznali a mali radi,
venujte jej tichú spomienku.
Ťažká chvíľa spomienky na deň, kedy nás osud navždy
rozdelil. Naša zem
Ťa povolala k tým,
čo klesli zlomene. A
teraz Ťa nežné nebo volá tíško po mene. Dym zo sviece rozplynie sa no Tvoj
príbeh prežije. Stratili sme tvoju lásku,
stíchol úsmev, ostal vzlyk.
Dňa 7. mája 2012 si pripomenieme 6. výročie kedy dotĺklo láskavé
srdce Darinke KOSTRZEVOVEJ,
rod. Valenčíkovej.
Spomínajú dcéra Darinka, syn
Peter, vnúčatá Ladislav, Michal,
Marcel s rodinami, súrodenci s rodinami, švagriná Magda s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.
Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo predtým.
Niet návratu, niet nádeje, len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie. Bez Teba je prázdno, zostal iba žiaľ.
Dňa 29. apríla 2012 si pripomíname 15 rok úmrtia nášho drahého
ocka, dedka, pradedka Františka
KAKÓDYHO.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Katarína s rodinou, dcéra Judita s rodinou.
Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme
dať, chvíľku postáť, ticho spomínať, sviečku
zapáliť, slzy vyroniť a
pošepkať, ako nám chýbaš. Aj keď nie si
medzi nami, v srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 22. apríla 2012 uplynulo
päť rokov, čo nás opustila Marika
KAKÓDYOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú sestra Katarína s rodinou a Judita s rodinou.

V HOKEJI
V dňoch 11. - 18. apríla 2012 sa v Piešťanoch konal svetový šampionát v ľadovom
hokeji I. divízie hráčov do 18 rokov.
Medzi nominovanými hráčmi Slovenska boli aj dvaja hráči HK POPRAD. Obranca
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Ľubomír DINDA na turnaji s bilanciou 1 gól + 1 asistencia, útočník Dávid GRÍGER s 10
asistenciami najlepší nahrávač turnaja a brankár Denis GODLA z HK Spišská Nová Ves.
O postup medzi svetovú elitu bojovali tieto tými: Japonsko, Slovinsko, Taliansko,
Francúzsko, Nórsko a Slovensko.
V sobotu 31. 3. 2012 Práve
sa posledné dve mužstva SLOVENSKA a NÓRSKA sa prebojovali do finále, kde
víťaz postupoval medzi
svetovú
rozhodujúcom
pred vypredaným
V dňoch
11.elitu.
- 18.Vapríla
2012 zápase
Ľubomír
DINDAhľadiskom
na turnaji
uskutočnilo pod záštitou
Ing.
(3 350 divákmi),
reprezentanti konal
potvrdilisvetový
svoju úlohu favorita
a vyhrali
(3),
sanaši
v Piešťanoch
s bilanciou
1 9:2
gól(góly:
+ 1 Daňo
asistenBicka v kolibe v Starej
LesReway (2), Dinda, Predajnianský, Horanský a Kolena), a týmto vyhrali celý turnaj bez straty
šampionát v ľadovom hokeji cia, útočník Dávid GRÍGER
nej 4. kolo Tatranskejbodu.
ligy v
divízie
hráčov
do 18
rokov.
asistenciami
naO tentoI.pekný
úspech
sa nemalou
mierou
pričinilisaj10
hráči
podtatranskéhonajlepší
regiónu. Na
mariáši. Turnaja sa zúčastninominovanými
hrávač
turnaja
a brankár
po streleníMedzi
prvého finálového
gólu Ľubomíra DINDU,
na ktorý
mu prihrával
DávidDelo 39 hráčov. Hralo snímke
sa podGRÍGER.
hráčmi Slovenska boli aj dvaja nis GODLA z HK Spišská

Mariášové turnaje

ľa pravidiel SZMK v 5 centovom mariáši nad 100/pod 100
s hodnotením - víťaz 5 bodov,
druhý v poradí 3 body a tretí v poradí 1 bod. Hralo sa na
5 kôl.
Výsledky 4. kola: 1. Britaňák (Spiš. Belá) 23, 2. Petraš
(Poprad) 21, 3. Grunvalský
(Spiš. Belá) 21,… 11. Novotný
(Kežmarok) 17 bodov.
V nedeľu 1. 4. 2012 sme dostali pozvánku do Zborova
na prvý ročník mariášového
turnaja o pohár starostu obce.
Turnaja sa zúčastnilo 33 hráčov z Prešova, Zborova, Fričkoviec, Raslavic, Bardejova a
mariášového klubu Vysoké
Tatry. Hralo sa iba na 4 kolá
podľa pravidiel SZMK, ale v
2 centovom mariáši nad 100/
pod 100.
Poradie po 4. kole 1. Pavol
Novotný (Kežmarok) 20, 2.
Halický (Prešov) 18, 3. Mušinský (Bardejov) 16 bodov.
Za Klub Vysoké Tatry,
p. Novotný

Inzerujte v novinách

KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)
Firemná inzercia á 1 € (10 slov)
Inzeráty prijíma aj

Kežmarská informačná
agentúra

Slovenská gymnastická
federácia, ZŠ – Grundschule,
Hradné námestie 38,
Kežmarok
v spolupráci s mestom
Kežmarok pri príležitosti
otvorenia Dní športu mesta
Kežmarok pozýva na

Reprezentovali Kežmarok i Slovensko

hráči HK POPRAD. Obranca

Nová Ves.

O postup medzi svetovú elitu bojovali tieto tými: Japonsko,
Slovinsko, Taliansko, Francúzsko, Nórsko a Slovensko.
Práve posledné dve mužstva SLOVENSKA a NÓRSKA sa prebojovali do finále, kde víťaz postupoval medzi svetovú elitu. V rozhodujúcom
zápase
pred
vypredaným
hľadiskom
(3 350 divákmi), naši reprezentanti potvrdili svoju úlohu favorita a vyhrali 9:2 (góly: Daňo (3), Reway (2), Dinda, Predajnianský, Horanský
a Kolena), a týmto vyhrali celý turnaj bez straty bodu.
O tento pekný úspech sa
nemalou mierou pričinili aj
hráči podtatranského regiónu.
Na snímke po strelení prvého finálového gólu Ľubomíra
DINDU, na ktorý mu prihrával Dávid GRÍGER.
E. D.

Basketbaloví starí páni víťazne

V sobotu 14. apríla sa v Kežmarku odohral medzinárodný
basketbalový exhibičný zápas
medzi BK MŠK Kežmarok Old
Boys a starými pánmi Gorlíc (POL). Tento, v poradí už
dvanásty zápas, bol prvým po
dlhšej dobe, keďže naposledy
sa obe družstvá stretli v mestskej športovej hale pred ôsmimi rokmi (bolo ešte jedno stretnutie, ktoré však bolo odohrané v ZŠ
Huncovce – pozn. red.).
Obe družstvá nastúpili na
zápas koncentrovane, predviedli divákom v hale pekné
akcie a aj zaujímavo zakončené útoky. Obe družstvá utužili vzájomnú družbu a už v
júni by sa mala odohrať odveta v Gorliciach v rámci Dní
mesta Gorlice 16. júna 2012.

Výsledok: BK Autor
MŠKčlánku:
Kežmaroki OLD Boys –Emil
Old
Boys
DINDA
SlovenskáBody:
Ves 21
Gorlice 66:60 (34:27).
Kovalský Ľ. 18, Pazúr 16, Zavacký P. 15, Marhefka M. 8, Zemanovský 4, Mička 2 Juhász 2,
Zavacký J. 1 – Grabowski 26,
Karp 14, Bogusz 10.
Muži 2. liga, sk. východ
Basketbalové družstvo mužov odohralo posledné dve
kolá základnej časti druhej ligy, keď doma privítali celok 1.
BK Humenné a cestovali potom do Košíc, kde odohrali duel proti miestnej Abovii. V domácom zápase s Humenným
si Kežmarčania vybudovali
náskok, ktorý v tretej štvrtine
trestuhodne premrhali a ponúknutú šancu hostia využili na víťazstvo. V Košiciach si

2. GYMNASTICKÝ DEŇ
V KEŽMARKU
žiakov 2. ročníka kežmarských ZŠ, ktorý sa uskutoční 15. mája 2012 o 9.00 na
Hlavnom námestí v okolí
radnice.
Na námestí budú pre deti pripravené rôzne atraktívne pohybové hry využívajúce gymnastické náradie a
náčinie tradičným, ale aj netradičným spôsobom.

KEŽMAROK 8/2012

Spoločné foto oboch družstiev s rozhodcami a predstaviteľom mesta Gorlice.
Foto: archív jmj

favorizovaná Abovia poradila s celkom Kežmarku, keď už
od začiatku potvrdzovali lepšie tabuľkové postavenie i hernu prevahu pod košom.
Výsledky: BK MŠK Kežmarok – 1. BK Humenné
63:68, Abovia Košice – Kežmarok (84:61).
Kadeti
– Východoslovenský pohár
Družstvo kadetov v derby privítalo suseda z Levoče.
Domáci celok, ktorý stále bojuje viac so zraneniami a chorobami ako so súpermi, ani
tentoraz nedokázal zvíťaziť.
Hostia z Levoče, ktorí došli v
kompletnom zložení, od začiatku potvrdzovali úlohu favorita dvojstretnutia.
Výsledky: Kežmarok – BK
SO Levoča 49:79 (13:18, 7:22,
13:24, 16:15) a 54:79 (10:29,
22:11, 9:22, 13:17).
Starší minižiaci – VsRM
Starší minižiaci v poslednom dvojkole privítali súpera
z Michaloviec. Domáci hráči
si kolektívnejšou hrou zabezpečili víťazné ukončenie sezóny a v konečnej tabuľke obsadili 5. miesto.
Výsledky: Kežmarok – 1.
BK Michalovce 43:34 (10:6,
11:10, 11:6, 11:12) a 39:30 (16:7,
10:16, 6:4, 7:3).

KEŽMAROK 8/2012

ŠPORT

15

Cenné skúsenosti mladých maratóncov
Dňa 30. 3. 2012 sa ôsmi atléti MŠK Kežmarok 1895 zúčastnili na jednom z najväčších bežeckých podujatí na Slovensku, ČSOB Marathon Bratislava. Všetci atléti vrátane trénera sa zúčastnili na sprievodnom programe v sobotu 31. 3.
2012. Mladší atléti absolvovali detské behy. Boli rozdelení
do kategórií podľa veku na 800 m a starší atléti, vrátane trénera, sa zúčastnili Hobby behu na 4 km.
Dejiskom podujatia bolo km, kde sa Matúšovi Tribucentrum Eurovea a mestská lovi, v jeho preteku, podarilo
časť Petržalka, kde sa odohrá- obsadiť 30. miesto z celkovévala väčšina bežeckých pre- ho počtu 374 pretekárov v katekov. Preteky sa začali o 9.00 tegórii mužov. Miroslava Zapretekmi lezúňov a okolo 10.00 mišková obsadila 50. miesto
hodiny v detských behoch pre- z celkového počtu 316. účasttekali naši atléti. Boli rozdelení podľa veku do kategórií. Aj
napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo Klaudii Pizovkovej vybojovať tretie miesto v
kategórii F - 14 a 15 ročných. V
tesnom závese za Klaudiou bola Zuzana Kapolková na štvrtom mieste. Anabela Jedidi,
Natália Merčáková a Michaela
Valenčíková nazbierali cenné
skúsenosti z vrcholového podujatia účasťou v kategórii E - 12
a 13 ročných.
Sobotu o 14.00 hodina sa
starší členovia nášho klubu
zúčastnili Hobby behu na 4

níčok. Tréner a atlét v jednej
osobe Filip Kormoš na pretekoch odbehol 4 km a umiestnil sa na 20. mieste z 374 pretekárov
Atléti nášho klubu sa
prvýkrát zúčastnili na pretekoch s rozsiahlou medzinárodnou účasťou. Preteky boli
súčasťou náročnej jarnej prípravy a pre mladých adeptov to znamenalo získavanie
cenných skúseností z veľkých
podujatí.
FK

V IV. lige skupiny Sever sa
odohrali ďalšie dve kolá. V
nich Kežmarok doma iba remizoval, vlastným gólom súpera, so svojim susedom v tabuľke, aby o týždeň vyhral u
posledného celku tabuľky, v
Bystrom.
Kežmarok - Kľušov 1:1
(0:1). Gól Kežmarku: Koscelník (vlastný). Bystré - Kežmarok 2:3 (0:1). Góly Kežmarku:
Novák, Sluka, Žemba. (ph)
1. Vysoké Tatry 22 51:18 51
2. Ľubotice
22 45:14 45
3. Plavnica
22 47:16 42
4. Jasenov
22 45:29 42
5. Hanušovce
22 31:25 41
6. Medzilaborce 21 55:38 37
7. Dlhé Klčovo
22 35:33 35
8. Fintice
22 46:36 31
9. Kežmarok
21 27:28 30
10. Kľušov
22 22:23 30
11. Pakostov
22 34:37 28
12. Kendice
22 33:42 27
13. Kračúnovce 22 33:44 24
14. Breznica
22 18:55 17
15. Levoča
22 29:51 16
16. Bystré
22 14:76
2

Zo súťaži TŠC TEMPO MŠK Kežmarok
Reprezentanti TŠC TEMPO MŠK Kežmarok sa v
dňoch 17. a 18. 3. 2012 zúčastnili v Poprade Pohára primátora mesta Poprad, 2. kola SLP a bodovacích súťaži
usporiadaných TŠ Super Poprad. V silnej konkurencií
párov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, dosiahli naši reprezentanti takéto umiestnenia.
V Slovenskom pohári Dospelých, za účasti 44 párov 22.
miesto v ŠTT, 13. miesto v LAT
obsadil Matej Madeja – Alena
Reznická. Marek Figlár – Sára
Šimoňáková, 30. miesto ŠTT,
15. miesto LAT .Tomáš Slavkovský – Martina Kišková 39.
m. v ŠTT. V súťaži JUN. obsadil 12. miesto v ŠTT a 16. m.
v LAT Martin Zibura – Klára
Purtzová. V bodovacej súťaži JUN II.C v ŠTT obsadili 4.
miesto, v kat., Dospelých tr. C
3. Miesto a v JUN II.D LAT 5.
miesto. V kat. B v ŠTT obsadil
7. miesto Tomáš Slavkovský –
Matina Kišková v LAT C 17.
miesto. V kat. A v LAT obsa-

dili 2. miesto Matej Madeja –
Alena Reznická.
V dňoch 14. – 15. 4. 2012
sa konal 15. ročník Tanečného festivalu, 3 kolo pohára
a bodovacia súťaž v Poprade. V pohári Dospelých za
účasti 35 párov ŠTT a 30 párov LAT, si vytancoval Matej Madeja - Alena Reznická
v ŠTT 11. miesto a v LAT 18.
miesto, Marek Figlár – Sára Šimoňáková 17. miesto v
ŠTT 15 miesto v LAT. V bodovacej súťaži tr. B ŠTT obsadil 7. miesto Tomáš Slavkovský – Martina Kišková
V LAT tr. C 11.miesto. Filip
Zemančík – Nikoleta Kredatusová 10. miesto v ŠTT.
V bodovacej súťaži tr. A v
LAT tancoch obsadil Matej
Madeja – Alena Reznická 3.
miesto.
Členovia nášho klubu sa
zúčastnili už tradične Dňa
tanca vo Svite, v dňoch 22. 23. 3. 2012. usporiadané POS
Poprad. V silnej konkurencii sme získali za choreografiu Beiby chacha Ing. Danie-

li Debreovej v kat. Deti do
11 rokov strieborné pásmo.
Bronzové pásmo za chor. G.
Scholtzovej Veselá polka, a
naše malé Mažoretky s chor.
G. Scholtzovej a Ing. D. Debreovej Pestrofarebné roztieskavačky.
Klub mažoretiek Džulsy
v chor. Júlie Greňovej získali

bronzové a strieborné pásmo
za Choreografie: Lentilky,
Kesha, Tornádo.
Pozývame Deti, juniorov
dospelých i seniorov do nášho klubu. Informácie na e maile tsctempokk@centrum.sk
alebo Kežmarská informačná
agentúra Kežmarok.
Gertrúda Scholtzová
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Víťazom Prelínacej súťaže o extraligu žien
sa stal Kežmarok
Aj druhý turnaj Prelínacej
súťaže o postup do Extraligy
žien pre ročník 2012/13 potvrdil, že kežmarské hráčky nadobudli za rok pôsobenia v
extralige obrovské herné skúsenosti. V dôležitom úvodnom zápase turnaja, v ktorom
domácemu Martinu išlo o postup, zvíťazili až v tajbrejku,
no víťazstvom si Kežmarčan-

ky už potvrdili extraligovú
príslušnosť aj pre budúcu sezónu. Na turnaji prehrali iba
raz, a to v druhom zápase
proti Bratislave.
Spolu s Kežmarkom postúpili do extraligy ženy z ŠŠK
VIVUS Bratislava. Družstvá
Martina a Krupiny sa vracajú späť do prvej ligy.
Humeník

Výsledky turnaja v Martine: Martin - Kežmarok 2:3
(-22, 22, 14, -23, -12), Bratislava - Krupina 3:2 (13, -23, -14, 9,
11), Kežmarok - Bratislava 0:3
(-23, -14, -20), Krupina - Martin 3:1 (-10, 12, 22, 22), Krupina
- Kežmarok 0:3 (-17, -14, -26),
Martin - Bratislava 2:3 (-22,
-16, 16, 18, -11).
Konečná tabuľka
Prelínacej súťaže
1. Kežmarok
6 15:6 14
2. Bratislava
6 14:10 10
3. Krupina
6 8:13 7
4. Martin
6 8:16 5

Vaše pozvánky
na športové
podujatia
čakáme na adrese
noviny@kezmarok.sk

Kadetky, Majstrovstvá oblasti
– Východ
Kežmarské kadetky hrajú v spoločnej súťaži s prvoligovými ženami a juniorkami. Tentoraz sa stretli doma
so suverénnym lídrom súťaže, s jediným družstvom žien
v súťaži, so Sninou. Hosťky,
ktoré do tohto zápasu nepoznali čo je to prehraný set, sa
v Kežmarku dočkali tejto situácie až dvakrát, čo je veľmi
príjemným prekvapením.
Kežmarok - TU Košice 0:3
(-20, -23, -21), 1:3 (-21, 16, -18,
-23). Kežmarok - Snina 1:3
(-10, 20, -16, -17), 1:3 (-18, 23,
-17, -15).
Humeník
Spoločná tabuľka žien,
junioriek a kadetiek
1. Snina
32 96:2
96
2. Spiš. N. Ves
34 86:37 79
3. TU Košice
34 82:34 77
4. Humenné
34 74:45 66
5. KOM Košice
32 67:45 58
6. Prešov
34 62:54 54
7. Kežmarok
34 50:67 41
8. Vranov n/T
34 26:82 21
9. Giraltovce
34 14:91 12
10. Michalovce
34 2:102
0

O semifinalistovi rozhodne piaty zápas
Vo vyrovnanej štvrťfinálovej sérii Slovenskej hokejbalovej extraligy medzi LG
Bratislava a MŠK Kežmarok
rozhodne až piaty zápas. Jedno z mužstiev po ňom skončí
svoju sezónu, to druhé, šťastnejšie, postúpi medzi posledné štyri mužstvá.
LG TPS Bratislava – MŠK
Kežmarok 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Góly: 13. Mikulčík – 9. Paločko, 41. Oravec (Jakubčo),
45. Majer (Oravec)
Vylúčení: 4:3, plus Minárik
10 min. Oslabenia: 0:1. Diváci: 100.

LG TPS Bratislava – MŠK
Kežmarok 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly: 1. Ondrušek, 9. Giba, 19. Kanich, 39. Müller, 42.
Vavro – 21. Oravec (Šlachtič)
Vylúčení: 5:1. Diváci: 100.
MŠK Kežmarok – LG TPS
Bratislava 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Góly: 5. Paločko (Oravec),
6. Teplický (Oravec), 25. Jakubčo, 32. Majer (Jakubčo),
33. Šlachtič (Knapik) – 23.
Ondrušek, 37. Lvomský, 44.
Lvomský
Vylúčení: 6:5, plus Müller na 10 min. Presilovky: 2:1.
Oslabenia: 0:1. Diváci: 150.

MŠK Kežmarok – LG TPS
Bratislava 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Góly: 13. Drozdík
Vylúčení: 3:5. Diváci: 250.
Dvojice 1. kola play-off
(štvrťfinále):
Nitra – Jokerit Bratislava
7:0, 10:2, 5:3. Nitra postúpila.
Ružinov Bratislava–Pov.
Bystrica 0:5, 2:1, 5:3, 3:5. Stav
série: 2:2.
Martin –Vrútky 6:2, 3:0, 6:1.
Martin postúpil.
LG TPS Bratislava – MŠK
Kežmarok 1:3, 5:1, 3:5, 1:0.
Stav série: 2:2.
Humeník

Extraligoví hokejbalisti Kežmarku vstupovali do zápasov
play-off aj s takýmito účesmi.

Kam za športom
šport

súťaž

kategória

miesto

termín

Basketbal

Východoslovenský pohár

Futbal

IV. liga, sk. sever

Volejbal

exhibícia

podujatie, zápas

kadeti

športová hala

6. 5., od 10.00 h

Kežmarok – Prešov

muži

futbalový štadión

28. 4., 16.00 h

Kežmarok – Pakostov

ženy

športová hala

27. 4., 18.00 h

Kežmarok – Nowy Sącz (POL)
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