Kežmarok
Kežmarok 8/2014

Ročník: XXII.

23. apríl 2014

dvojtýždenník

Cena 0,20 €1

Noviny

8

Zastrešenie toaliet novým pódiom – strana 3 Ulica pomenovaná po Frölichovi – strana 6
	Rozširujeme sa – strana 5

Futbal v Kežmarku – strany 16 – 17

Trhovište čaká
na rekonštrukciu
Problematická cesta okolo štadiónov až ku hradu potrebuje
kompletnú rekonštrukciu.
Stav ulice Trhovište po- asfaltový koberec a aj novú kanaznačila nielen povodeň v ro- lizáciu,“ upresnila Kelbelová.
Veľká rekonštrukcia však
ku 2010, ale aj ťažké mechanizmy, ktoré pracovali na re- prichádza do úvahy až po dokonštrukcii zimného štadió- stavbe štadióna, keďže ťažké
na. Povrch cesty je odvtedy v mechanizmy by nový povrch
nevyhovujúcom stave a nie- opäť poškodili.
Loránt Paugsch
Na Trhovišti už opravili najväčšie výtlky.
len obyvatelia ulice čakajú na
jej opravu.
„O stave na ulici Trhovište vieme. Žiaľ, projekt na jej rekonštrukciu nebol úspešný,“ po- Krátka, 10-minútová, snímka s názvom Čestný občan bola nášho vkusu a ich voľného čavedala Eva Kelbelová, vedúca súčasťou premiéry filmu Slovensko 2.0.
su. Za výberom si však stojíme,“
Oddelenia územného plánu,
Producenti považovali za prezradil jeden z producenživotného prostredia a stadôležité vytvoriť film, kto- tov Mátyás Prikler.
vebného konania.
rý bude zahŕňať desať autorAko dodal, režisér Herz
Napriek tomu prišlo asských a subjektívnych výpo- nebol ich jasnou voľbou: „Pápoň k čiastočnému riešeniu
vedí o tom, ako je vnímané na Herza sme poznali takmer
nepriaznivej situácie. ZačiatSlovensko po 20 rokoch sa- najmenej zo všetkých. Jedným z
kom apríla boli na ulici opramostatnosti.
jeho argumentov bolo, že na Slovené aspoň tie najväčšie vý„Chceli sme, aby vo filme bo- vensku nežije už takmer 60 rotlky. Problém to však nerieši.
li snímky od čo najrôznejších re(pokračovanie na 2. strane)
„Ulica potrebuje kompletne nový
žisérov. Režiséri sú kombináciou

Juraj Herz predstavil v Kežmarku svoj krátky film

MsKS pozýva
Rozprávková nedeľa
Snehulienka a 7 trpaslíkov

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Roomster: 5,7 – 6,4 l/100 km, 134 – 149 g/km. Ilustračné foto.

ŠKODA Roomster EXTRA s extra bohatou výbavou len za 9 990 €
Za extra výhodnú cenu tak môžete mať auto s klimatizáciou, elektricky ovládanými prednými oknami, hmlovými svetlometmi,
palubným počítačom, 15-palcovými diskmi a s ďalšou extra výbavou. Okrem toho získate bezplatne extra predĺženú záruku
na štyri roky. Pri financovaní na pätiny vám na nové auto stačí len 1 998 €.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

Kedysi dávno, pradávno a možno včera,
tam, kde sa more do riek vlieva a lavíny
kotúľajú sa hore kopcom, rozprávky
končia so šťastným koncom. Kdesi v lese
je jedna baňa, v nej sedem trpaslíkov zlato
fára. Trpaslíci akých ešte nevidel tento
svet! Asi preto, že od zeme ich nevidieť.
Chcete vedieť ako to skončí? Tak tu máme
rozprávku, nech sa páči!
V naštudovaní Divadla bez opony,
Banská Bystrica.
27. 4. 2014 (nedeľa) o 16.00 hod.
V Mestskom kultúrnom stredisku
Kežmarok
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Juraj Herz predstavil v Kežmarku
svoj krátky film
(dokončenie z 1. strany)
kov. My sme oponovali, že práve to je zaujímavé.“
Herz vedel, že to bude
o Kežmarku
Kežmarský rodák, režisér
Juraj Herz patrí medzi legendy československej kinematografie. Zo Slovenska odišiel, keď mal 20 rokov, neskôr
pôsobil aj v Nemecku, ale jeho druhým domovom sa stala
Česká republika.

Herz sa pri tvorbe filmu
inšpiroval udalosťami z roku
2011, kedy si od mesta prevzal
čestné občianstvo. Práve vtedy sľúbil, že ak bude príležitosť, príde do Kežmarku niečo nakrútiť.
„Keď som dostal šancu natočiť film o Slovensku, v ktorom už
60 rokov nežijem, tak som hneď
vedel, že to bude o Kežmarku. A
keďže som dostal čestné občianstvo, tak som z toho chcel urobiť
trochu ‘srandu‘,“ priznal Herz,
ktorý je známy aj tým, že vo
svojich filmoch dáva priestor
aj hororovým prvkom.
Ako povedal, v Kežmarku
sa mu pracovalo veľmi dobre,
keďže okrem počasia bol spokojný aj s ubytovaním a jedlom. Návrat do rodného mesta má pre neho vždy špeciálnu
príchuť. „Kežmarok pokladám za
svoje rodné mesto a návrat doň bol
ako návrat domov. Aj tá lekáreň,
ktorá je vo filme, je naozaj lekáreň,
po ktorej som ako malý chlapec behal a v ktorej bol otec lekárnikom,“
opísal svoje dojmy režisér.
Napriek tomu, že svoj nový film predstavil len pred
niekoľkými dňami, o svojich

ďalších projektoch má jasno. „Momentálne pripravujem
dva filmy. Jeden z nich je thriller zo súčasnosti a druhou je hororová rozprávka, aby sa aj deti
trochu báli. Deti už videli v televízii veľmi veľa, takže z kina
nebudú utekať. Už nemajú taký
strach, aký mali voľakedy,“ povedal Herz.
Nadávali im do vrahov kín
Film Slovensko 2.0 bol zaujímavý nielen svojim konceptom,
ale aj distribučným progra-

mom. Iba v priebehu troch dní
bola premiéra filmu v kine a v
televízii zároveň. Nehovoriac o
distribúcii na DVD.
„Niektorí nám nadávali do
vrahov kín. V nedeľu večer si to
v televízii pozrelo 49-tisíc ľudí,
pričom vedenie televízie očakávalo 15-tisíc. Nevieme však, koľko ľudí si pozrelo film na internete,“ povedal Prikler.
„Niekto sa nám čudoval, prečo
sme to urobili, niekto nás chválil
a vravel: ‘Konečne‘. Urobili sme s
tým trochu vietor, ale, myslím si,
že práve toto je film, ktorý sa na to
hodí. Filmy sa majú pozerať v kine, ale, na druhej strane, filmy sa
majú pozerať,“ uzavrel Prikler.
Lorant Paugsch

Materská škola dostáva nový šat
Po oprave strechy, i s aktívnym bleskozvodom, ktorá sa
zrealizovala ešte na jeseň minulého roku, sa na začiatku roku 2014 pristúpilo k ďalším stavebným prácam na budove
Materskej školy na Kuzmányho ulici v Kežmarku.
Po zateplení fasády sa po- dostane i nové sporáky a nostupne pristúpi k výme- vé varné kotle. Určitou zmene okien, vonkajších dverí a nou pri stavebných úpravách
vnútorných omietok. Vyme- budovy prejde aj vonkajšia tenia sa aj sociálne zariadenia, rasa.
obklady a dlažba. KonkrétTermín dokončenia rekonnou novinkou celkovej rekon- štrukcie je koniec roku 2014
štrukcie budovy je, že sa na a stavba je plne financovaná
budove zriadi aj jedno zádvo- mestom Kežmarok. Celkové
rie k jednej triede. Na rad prí- finančné náklady by nemali
de i rekonštrukcia jednej šat- presiahnuť 280 tisíc eur.
ne a kuchyne, materská škola
Pavol Humeník

Staré vlajkové stĺpy odstránili
Ulica Gen. Štefánika prišla
o svoj nezabudnuteľný prvok
Obyvateľom
ulice
v širšom centre mesta už počas veterných
dní a nocí nebude prekážať charakteristické
búchanie drôtu o stĺpy,
ktoré v minulosti slúžili na vyvesenie vlajok.
Mesto sa rozhodlo stĺpy
odstrániť.
„Vlajkové stĺpy odstraňovali na náš podnet verejnoprospešné
služby.
V prvom rade boli stĺpy
už v nevyhovujúcom stave a taktiež sme zhodnotili, že mesto tieto stĺpy už
v budúcnosti nevyužije,“
vysvetlila situáciu Eva
Kelbelová, vedúca Oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného konania na Mestskom úrade
v Kežmarku.
Lórant Paugsch
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Upozornenie pre vodičov
bývajúcich na sídlisku Juh

Zastrešenie toaliet čoskoro dokončia
Diskutované malé pódium na streche verejných toaliet by
mali robotníci dokončiť do konca mája.
Do projektu revitalizácie
centrálnej mestskej zóny bolo zahrnuté aj zastrešenie verejných toaliet. Komplexná
rekonštrukcia bola potrebná, keďže najmä po zime sa
napriek opravám opakovane
vyskytovali problémy so zatekaním do objektu.
„Projektant pri tvorbe návrhu
zohľadňoval požiadavku mesta,
aby zastrešenie malo polyfunkčný charakter. Teda, aby nielen vylepšovalo stavebno-technický stav
objektu, ale vytváralo aj možnosť
ďalšieho využitia. Tak vznikol návrh využiť vzniknutý priestor na
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí malých javiskových
foriem,“ vysvetlila Eva Kelbelová, vedúca Oddelenia územného plánu, životného prostredia
a stavebného konania na Mestskom úrade v Kežmarku.
Napriek rekonštrukcii nebolo možné sprístupniť toalety aj hendikepovaným ob-

čanom, keďže to neumožňuje ich technické riešenie, úzke
schodisko či kabínky.
Prípadné zmeny ukáže čas
Okolie pódia ostane do
ukončenia výstavby nezmenené. „Po ukončení výstavby bude nevyhnutné upraviť aj
okolie objektu. Priestor by sa mal
otvoriť presunutím existujúcich
dočasných terás, doplní sa drobná architektúra a upraví sa zeleň,“ dodala Kelbelová.
Napriek tomu, že v blízkosti radnice vyrastie už
druhé pódium, v prevádzke ostanú zatiaľ obe. „Pódium
oproti radnici má dočasný charakter a slúži na podujatia väčšieho rozsahu. Čas ukáže, či bude nevyhnutné ho do budúcnosti
ponechať. Ak áno, v rámci estetizácie námestia zvažujeme jeho výmenu za nové,“ uzavrela
Kelbelová.
t/f: Lorant Paugsch

Upozorňujeme občanov bývajúcich na sídlisku Juh v Kežmarku, ktorí vlastnia motorové vozidlá, aby neparkovali na
miestach, ktoré nie sú na to určené.
Ide o parkovanie na zele- aby neprichádzalo ku zbytočni, alebo parkovanie na chod- ným sporom. Zároveň sa im aj
níkoch, keďže tým porušu- chcem ospravedlniť za svoje vyjú nielen všeobecne záväzné jadrenie v TV Markíza, keďže v
právne predpisy a nariadenia, prvom momente som nemal doale Zákono o cestnej premáv- statočný prehľad o vzniknutej sike č. 8/2009. Parkovať na chod- tuácii,“ povedal primátor.
níku je možné jedine podľa §
Situácia s parkovaním je na
52 ods. 2, ktorý uvádza: „Iní sídlisku Juh zlá už niekoľko roúčastníci cestnej premávky než kov, no v najbližšej dobe by sa
chodci nesmú chodník používať; situácia mohla aspoň trochu
to neplatí, ak dopravnou značkou zlepšiť. „Vo veľmi krátkom čase
alebo dopravným zariadením nie požiadam obec Ľubica o vybudovaje určené inak alebo ak ide o zasta- nie čo najväčšieho počtu parkovavenie alebo státie vozidla, pri kto- cích miest na spornom území, aby
rom ostane voľná šírka chodníka mohli obyvatelia bez problémov zanajmenej 1,5 metra.“
parkovať svoje auto,“ prezradil
Nesprávne
parkova- najbližšie plány primátor.
nie spôsobuje na sídlisku
Stanovisko k danej veci
zlú priechodnosť dopravy a poskytol aj Milan Slota, náčasto aj problematický po- čelník Mestskej polície v Kežhyb chodcov na chodníkoch. marku: „Obecná polícia je poPreto vyzývame občanov, riadkový útvar pôsobiaci pri zavlastníkov áut, aby parkova- bezpečení obecných vecí verejnéli na miestach na to určených, ho poriadku, ochrany životného
čím sa vyhnú udeleniu sank- prostredia v obci a plnení úloh
cie za nesprávne parkovanie vyplývajúcich zo všeobecne zázo strany Mestskej polície v väzných nariadení obce, z uzneKežmarku alebo Obecnej po- sení obecného zastupiteľstva a z
lície v Ľubici, ktoré sú podľa rozhodnutí obce (ustanovenie §2
zákona oprávnení uvedené ods.1 zákona č.564/1991 Zb. o
priestupky prejednávať.
obecnej polícii). Územná pôsobDiskusiu o parkovacích nosť obecnej polície je determimiestach vyvolala repor- novaná hranicami obce, ktorá ju
táž jednej zo slovenských te- zriadila. Územie obce je územný
levízií. Primátor mesta Igor celok, ktorý tvorí jedno katastrálŠajtlava preto celú situáciu ne územie alebo viac katastrálkonzultoval s právnikmi.
nych území (ustanovenie §2
„Názor právnikov je taký, ods.1 zákona č.369/1990 o obecže obecná polícia môže zakla- nom zriadení). V zmysle uvededať ‘papuče’ a vyberať pokuty ných ustanovení je prejednávana území, ktoré sa nachádza na nie priestupkov Obecnou políkatastrálnom území obce Ľubi- ciou Ľubica na jej katastrálnom
ca. Preto by som občanov chcel území v súlade s platnou právpožiadať o správne parkovanie, nou legislatívou.“
Redakcia

Škôlkari vyrábali
veľkonočné ozdoby

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide... Táto pieseň sa niesla materskou školou na Cintorínskej ulici počas tvorivých dielní.
Pri práci panovala neo- vali, chystali sladké dobroty.
písateľná radosť, nápadov a Výsledkom bola závideniašikovných rúk bolo naozaj hodná veľkonočná výzdoba.
dosť. V každej triede ponúTvorivé dielne dali možkli učiteľky množstvo aktivít nosť lepšie sa spoznať. Vzáa s pomocou rodičov vyrába- jomná otvorenosť a ochota
li korbáče, košíčky, venčeky, pomôcť utvárali dobré vzťamaľovali vajíčka, využívali hy medzi rodičmi a učiteľkaservítkovú techniku, aranžo- mi.
(mšc)
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Exponáty zdigitalizujú ako jediné z kraja
Kežmarské múzeum bolo vybrané ako jediné z Prešovského samosprávneho kraja. Jeho exponáty dostanú aj digitálnu podobu.
Zmluvy o digitalizácii bo- li vybrané do projektu digili podpísané už v roku 2011, talizácie.
prípravy sa začali o rok ne„Pred digitalizáciou sme muskôr. Záštitu nad projektom, seli všetky predmety prezrieť a
ktorý počíta s digitalizá- prípadne zreštaurovať. Vďaka
ciou zbierok v daných mú- nej sme všetky predmety vzazeách, má Múzeum Sloven- li do ruky a podrobne sme ich
ského národného povstania skontrolovali. Tým sme doplniv Banskej Bystrici. Exponáty li aj našu databázu o ďalšie údav kežmarskom múzeu boli je,“ vysvetlila prvú fázu príspracované ako jedny z naj- prav riaditeľka múzea Erika
lepších, a tak práve preto bo- Cintulová.

Keďže sa do projektu zapojili múzeá z celej republiky, na digitalizáciu boli podľa
riaditeľky vybrané najmä tie
exponáty, ktoré by mohli zaujať čo najviac ľudí. Pracovníci múzea tak určili približne
päťtisíc kusov.
S prístrojmi prídu aj do
Kežmarku
„Predmety sme museli vyšpecifikovať podľa rozmerov a ďalších detailov, aby boli prístroje
na digitalizáciu využité čo najoptimálnejšie. Hlavné pracovisko bolo vytvorené v Banskej Bystrici a po diskusii sme uvážili, že
najlepšie bude, keď odvezieme
predmety priamo tam,“ povedala Cintulová.
Po Veľkej noci je naplánovaný prevoz už tretej tisícky exponátov. Posledné kusy, ktoré sa nedajú prevážať,
sa budú digitalizovať priamo
v kežmarskom múzeu v priebehu letných mesiacov.
Zdigitalizované premety
bude možné sledovať z niekoľkých pohľadov a študovať

Kežmarská turistická karta a audiosprievodca

Kežmarská
informačná
agentúra pred príchodom letnej turistickej sezóny pripravila pre návštevníkov dva
produkty, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu komfortu ich
pobytu v Kežmarku.
Prvým je Kežmarská turistická karta. Ide o zvýhodnenú
kartu pre turistov na vstupy
do siedmich najvýznamnejších pamiatok a objektov Kežmarku – Kežmarský hrad,
Múzeum veteránov, Dreve-

Kežmarská
informačná agentúra
(Kia)
Hlavné námestie 46,
060 01 Kežmarok
052/449 21 35,
info@kezmarok.sk,
www.kezmarok.sk

ný artikulárny kostol, Evanjelický kostol, Lýceum, Múzeum bytovej kultúry a Výstavná sieň. Má formu pohľadnice
a je určená zvlášť pre dospelé osoby, zvlášť pre deti a ako
rodinná vstupenka, v ktorej
sú zahrnuté vstupy pre 2 dospelé osoby a až tri deti. Pre
ešte väčšie pohodlie návštevníkov predstavuje karta aj
zľavu na gastronomické služby v objektoch Hotel Club a
Reštaurácia u Jakuba a zľavu
na nákup kníh a máp v kníhkupectve Alterego.
Kežmarská turistická karta tak predstavuje balíček výhod nielen pre turistov, ale
môže slúžiť aj ako darčeková poukážka pre známych či
zahraničných hostí, ktorí sa
chystajú navštíviť mesto Kežmarok. Veríme, že karta podporí rast návštevnosti a propagáciu kežmarských pamiatok a v neposlednom rade zvýši spokojnosť všetkých
návštevníkov Kežmarku. Zakúpiť ju bude možné od mája v Kežmarskej informačnej

agentúre a v jednotlivých pamiatkach.
Druhým produktom je
audiosprievodca pamiatkami Kežmarku, ktorý vznikol v spolupráci múzea Hrad
v Kežmarku s Mestským
kultúrnym strediskom v
Nowom Targu a Podhalským
múzeom Czeslawa Pajerského v Nowom Targu. Vďaka
audiosprievodcovi návštevník môže mať kedykoľvek so
sebou „svojho“ sprievodcu .
Záujemca
si môže zo
stránky www.kezmarok.sk/
navstevnik/audioguide.htm
stiahnuť aplikáciu v slovenskom, poľskom alebo anglickom jazyku a pri návšteve
Kežmarku pohodlne počúvať
sprievodcovský komentár pri
prechádzke mestom zo svojho mobilného telefónu alebo z MP3 zariadenia, ktoré je
možné si vypožičať aj v Kežmarskej informačnej agentúre za symbolický poplatok.
Kežmarská informačná
agentúra
Barbora Pješčáková

na nich aj malé detaily. Všetky údaje budú zhromaždené
v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Samozrejmosťou je možnosť ich stiahnutia
pre študijné či vedecké účely.
Jediné v kraji
Múzeá na Slovensku majú
všeobecne málo zamestnancov a inak tomu nie je ani v
Kežmarku. Počas digitalizácie tak museli ísť všetky iné
povinnosti bokom.
„Je to náročný proces na logistiku, na prácnosť celého procesu. Na druhej strane, z Prešovského kraja sme jediné múzeum zapojené do tohto projektu.
Je to pre nás veľký úspech a sme
tým nesmierne poctení,“ netajila spokojnosť Cintulová.
t/f: Lorant Paugsch

Lesnícke dni
v Kežmarku
Lesnícke dni pod Tatrami
začínajú v piatok 25. apríla o
pol deviatej ráno na Hlavnom námestí v Kežmarku.
Pod mottom Les, zdravie,
život pre všetkých... pripravili tatranskí a podtatranskí lesníci pre školopovinnú mlaď i náhodných okoloidúcich bohatý vzdelávací i zábavno-spoločenský
program. Tí, ktorí prídu na
námestie, si však budú môcť
počas celého dňa až do pol
štvrtej popoludní namaľovať turistickú značku, spoznať zdravotné funkcie lesa, čítať z letokruhov život
stromu, na pódiu vzhliadnuť scénku o sadení stromčekov a nájsť odpoveď na
otázku, či je ohnisko smetiskom. Alebo svoju pozornosť venovať pripraveným
top aktivitám a ochutnať čaje z lesných bylín a džemy z
lesných plodov.
Lesnícke dni pod Tatrami organizuje Národné lesnícke centrum Zvolen v spolupráci so Štátnymi lesmi
TANAPu, Lesmi mesta Kežmarok, Mestským podnikom, s.r.o., Spišská Belá, Odštepným závodom Vojenských lesov a majetkov, š.p.
Kežmarok a Mestom Kežmarok.
ŠL TANAP
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Z redakcie
Prinášame vám zoznam
miest, kde môžete si pravidelne kúpiť naše noviny. Úplne novými miestami sú Huncovce, Stará Ľubovňa, Starý
Smokovec, Tatranská Lomnica a Levoča.
Huncovce
• Hlavná ul. – Matúš Gaborčík
Levoča
• Francisciho 4 – novinový stánok
• Nám. majstra Pavla 18 –
Matej Dunčko
Ľubica
• Vrbovská cesta – ČS Barel

mozaika

Noviny Kežmarok v regióne
• Vrbovská 30 – Jozef
Dučák
• Gen. Svobodu 80 – Potraviny Čierny Orol
• Gen. Svobodu 111/92 –
Michal Gurgul
Poprad
• Dlhé hony 4588/1 - OC
MAX
• Železničná stanica – novinový stánok

• Medza 15 – Tesco
Stará Ľubovňa
• Nám. sv. Mikuláša 18 Martin Gurega
• Letná 6 - Jana Sijutová
• Gen. Štefánika 4 - Ondrej
Dulák
Starý Smokovec
• Cesta slobody – novinový stánok

Spišská Belá
• ul. 1. mája – Sintra
• ul. SNP 2364 – Ján Hohol

Tatranská Lomnica
• Železničná stanica – novinový stánok

Spišská Nová Ves
• ul. Javorová – novinový
stánok

Veľká Lomnica
• ul. Tatranská – prev.
Mrázová
(red.)
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Stĺpček
Nezabudnem, ako mi raz po telefóne vynadala nejaká pani preto,
že sme v novinách nenapísali čosi o kežmarskej dialýze, hoci dve
strany na moju reportáž o kežmarských „misskách“ a modelkách sa
našli. Nestihla som sa ani opýtať,
čo mala na mysli, nestihla som ani
oponovať, že predsa aj „missky“
majú právo byť spropagované, nehovoriac o tom, že som naozaj nemala „ani šajn“, o čom pani hovorí, keďže danú zdravotnícku tému
spracovával kolega a nachystal ju
do ďalšieho čísla. Skrátka povedala mi rázne čo mala na srdci a zložila telefón. Doslova podľa bontónu, že prvý skladá ten, kto volá.
Spomenula som si na ten zážitok,
keď som sa nechala uniesť zlosťou
ja. Volala som mestskú políciu, aby
urobili poriadok s vyberačmi kontajnerov, ktorí „piknikovali“ na
detskom ihrisku a hoci následne išlo auto hliadky okolo, ani po pätnástich minútach sa hliadka nedostavila. Nuž som zavolala druhý
raz a podľa vzoru pani z dialýzy,
som povedala službukonajúcemu
svoje a zložila som telefón bez toho, aby som si vypočula reakciu. O
pár minút som sa s hliadkou osobne stretla a zistila som, že hoci šli
okolo, boli vyslaní najprv isť pomôcť k autonehode. Malo to logiku, uznala som a ospravedlnila sa.
Takmer bežne robíme unáhlené závery, spriadame teórie o
sprisahaní, vidíme veci len svojimi očami. Ak si už niečo vsugerujeme, ani nás nenapadne vypočuť
si druhú stranu, lebo máme dôvod myslieť si, že vieme, prečo je
to tak a nie inak. Nikto nie je neomylný. Práve preto, ak sa nás niečo dotkne a nepáči sa nám to, mali by sme si to nechať vysvetliť, ak
sa to dá. Predídeme tak nafúknutiu
veci, ktorá niekedy nie je taká veľká, za akú ju my považujme. Robiť
unáhlené závery sa nevyplatí. Ak
je to medzi blízkymi, šanca vysvetliť si veci je väčšia. No ak sa urobia takéto „súdy“ medzi kolegami, alebo iba známymi, či dokonca neznámymi, nie vždy sa podarí
nájsť príležitosť, aby sme sa k téme
vrátili a komunikáciu medzi ľuďmi to ovplyvní nadlho. Ak nám na
veciach záleží, necháme si ich vysvetliť. Je to ako s mobilom. Niekedy ho volaný nedvíha celý deň len
preto, že ho možno niekde zabudol
– a nie preto, že s nami nechce hovoriť.
-Adri-
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NOVÁ ULICA PATRÍ PAMIATKE DÁVIDA FRÖLICHA
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na svojom rokovaní 27.
marca 2014, sa uznieslo na Všeobecnom záväznom nariadení
(VZN) č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2005 o označovaní ulíc a verejných priestranstiev v meste Kežmarok vrátane pozmeneného znenia prílohy č. 1. Tá sa týka návrhu Komisie kultúry a spoločenského života pri Mestskom zastupiteľstve
v Kežmarku, podľa ktorej sa ulica bude volať Dávida Frölicha.
Komisia uvítala iniciatívu sový odstup od úmrtia danej
vedenia mesta na pomenova- osobnosti.
Považuje preto za vhodnie ulíc po významných Kežmarčanoch žijúcich v 2. po- nejšie pomenovať po zosnulovici 20. a začiatkom 21. sto- lých zaslúžilých športovcoch
ročia. Domnieva sa však, že športové areály – lyžiarsky
tieto osobnosti by mali tvoriť po V. Krajňákovi a cyklisticsamostatný blok ulíc, aby sa ký chodník po W. Rennerovi.
nemiešali s osobnosťami 17.
Vzhľadom k tomu, že no– začiatku 20. storočia. Od- vá ulica v Kežmarku sa buporúča k tomu verejnú dis- de nachádzať v blízkosti ulíc
kusiu a koncepčný prístup P. J. Šafárika, Kukučínova a
so stanovením určitých kri- Komenského, ktorí boli vedtérií výberu osobností podľa cami a spisovateľmi, komiich zásluh pri rozvoji mesta sia navrhuje pomenovať novú
a taktiež navrhuje určitý ča- ulicu po Dávidovi Frölichovi,

vedcovi a literátovi známom
po celej Európe, po cisársko-kráľovskom matematikovi,
autorovi vyše 150 publikácií.
Aj keď návrh komisie na po-

menovanie novej ulice v meste Kežmarok znel: Frölichova,
poslanci schválili ho trochu
pozmenili na Dávida Frölicha.
(ph)

Kto bol Dávid Frölich (1595 – 1648), človek, ktorého v 17. storočí
poznala celá Európa, len Kežmarok na svojho mešťana akoby zabudol?
Krátko povedané: Frölich bol
vedec, akých sa v minulosti narodilo málo: preslávil sa ako geograf,
historik, astronóm, fyzik, chemik,
filológ, pedagóg i cestovateľ. Od
panovníka Ferdinanda III. získal
za svoje zásluhy „titul“ cisársko-kráľovský matematik.
Tlačou mu vyšlo 155 kníh, z
toho 150 kalendárov v reči slovenskej, nemeckej, maďarskej, latinskej... no sme presvedčení o tom, že
ani toto číslo nie je konečné, pretože nejeden kalendár vyšiel aj bez
autorovho súhlasu, ba dokonca aj
bez jeho vedomia i uvedenia mena.
Dávid sa presťahoval do Kežmarku r. 1601, keď sa jeho otec stal
rektorom miestneho gymnázia. Vo
svojom úrade pobudol len do svojej
predčasnej smrti r. 1608, po ňom sa
stal rektorom Dávid Praetorius, ktorý sa ujal osirelého Dávida a ostal jeho dobrodincom až do konca života.
O štúdiách Dávida na kežmarskom gymnáziu nevieme veľa
– matrika študentov z tohoto obdobia sa stratila počas II. svetovej
vojny. Ako každého Podtatranca i
Dávida fascinovali Tatry – Snežné
pohorie, kam sa v júni 1615 vybral
so svojimi dvoma spolužiakmi. Výlet podrobne opísal – na ktorý končiar vyšiel, neuviedol – šlo buď o
Kežmarský alebo Lomnický štít.
Známe je iba to, že vykonal prvý

známy horolezecký výstup v histórii dobývania Tatier.
Po skončení gymnaziálnych
štúdií sa r. 1616 dostáva zásluhou
rektora Praetoria na vyššie gymnázium do Elblangu vo východnom
Prusku. Tu ostáva štyri roky a popri tom veľa cestuje. V máji 1620 sa
zapisuje na univerzitu vo Frankfurte nad Odrou ako „pauper“ –
chudobný. Mesto Kežmarok ho pri
odchode na zahraničné štúdiá podporilo 4 zlatými a pri zápise na univerzitu mu richtár a rada odsúhlasili ďalších 10 zlatých, ale Frölich
sa musel na štúdiách i na cestách
vydržiavať z vlastných síl – doučoval slabších študentov, robil prednášky. Vo Frankfurte študoval tri
alebo štyri roky, potom prešiel na
univerzitu do Wittenbergu.
Ešte ako študent vydáva r.
1623 vo Vratislavi svoj prvý kalendár. Kalendáre boli pre vydavateľov veľmi výnosné – obsahovali nielen zoznamy dní, mien, ale
aj meteorologické a astronomické predpovede, rôzne zaujímavosti z histórie, zemepisu, poľnohospodárstva, mapy nočnej hviezdnej
oblohy, podľa ktorých sa mohli
orientovať pocestní.
Štúdiá končí r. 1628 a r. 1629
sa po trinástich rokoch vrátil do
Kežmarku. Frölich svojho dobrodincu Praetoria o miesto nechcel

pripraviť, a preto vyučoval iba súkromne a chystal sa na ďalšie potulky, tentoraz po juhovýchodnej
Európe. Medzitým pripravil do
tlače ďalšie kalendáre, ktoré vychádzajú v nemčine, maďarčine i
slovenčine.
R. 1632 vydáva v Levoči prevratné latinské dielko Anatomae
revolutionis mundanae (Náčrt o
pohybe sveta), kde ako prvý vedec
v Uhorsku vystupuje s tvrdením,
že Zem nie je pevným bodom Vesmíru, ale točí sa okolo svojej osi.
Možno Frölich vedel aj to, že Zem
nielen rotuje, ale sa aj inak pohybuje, lenže povedať to v dobe, keď
za takéto tvrdenia upálili Giordana Bruna, sa neodvážil.
R. 1635 vstupuje do manželstva s Juditou, dcérou priateľa lekárnika a kežmarského radného pána Bartolomeja Bertrama
(svokor bol starší od ženícha len
o 12 rokov). Z manželstva pochádzal syn a dve dcéry – ich životné
osudy nie sú známe.
V tomto období pracuje na veľkom zemepise Európy, na ktorý ho
nahovoril profesor Alsted z univerzity v Alba Iulii – ba sľúbil mu aj
pomoc pri vydaní knihy. Denný režim Frölicha bol prísny (sám ho odporúčal študentom) – začal pracovať ráno o tretej, najneskôr o štvrtej a prácu končil večer medzi 20. a

21. hodinou. Potom sa venoval astronómii. R. 1637 kúpil dom (dnes
Hradné námestie 22), kde si urobil aj malú hvezdáreň. R. 1638 bol
zemepis dopísaný. Profesor Alsted však nečakane umrel a Frölich
na vydanie knihy nemal peňazí.
Kým kalendáre boli pre vydavateľov atraktívne, vedecké diela neboli ochotní financovať – vložená suma sa im nikdy nevrátila a žiadali,
aby vydanie takýchto kníh si hradili sami autori. Vtedy pomohol Bartolomej Bertram, mal stály príjem
z lekárne, ktorá bola jediná v Kežmarku i na okolí. Jeho zásluhou vychádza r. 1639 Medulla Geographiae practicae (Jadro praktického
zemepisu), kde sú predstavené štáty Európy podľa svojej dôležitosti,
ich politické zriadenie, ale aj zvyky
a mravy obyvateľov. Kniha sa dostala až do západnej Európy, odkiaľ
dostal autor nejeden ďakovný list.
Z pera Frölicha sa zachoval aj
zrejme najstarší opis Kežmarku:
“Spišská župa je veľmi bohatá na mestá a dediny... Hovorí sa
tu po nemecky, poľsky, slovensky, nemecky a latinsky. Caesareopolis (Kežmarok) sa nachádza
na úpätí Karpát... na pôde úrodnej pre zbožie a ľan. Kežmarku
dodáva jedinečnú ozdobu radnica s novou vkusnou vežou a veža
Vyšnej brány, ktorá bola postave-
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ná pričinením a nákladom Spišskej župy proti nájazdom husitov.
Je tu nemecký kostol, v ktorom je
reprezentačná socha ukrižovaného
Krista, slovenský kostol s reštaurovanou školou, fara, dom učiteľa, nemocnica a zvonica – sú síce
v strede mesta, ale z jednej strany
sa nachádzajú močiare a z druhej
zadné časti domov námestia. Je tu
aj hrad, v ktorom býva pán Thököly, dedičný pán tohoto mesta. V
Kežmarku sa varí chutné pivo. Konajú sa tu týždenné trhy, na ktoré
v davoch prichádzajú roľníci z okolitých dedín, prinášajúc mnohé veci, potrebné k živobytiu...”
Frölich sa dožil i toho najvyššieho ocenenia: r. 1640 mu panovník Ferdinand III. udelil titul cisársko-kráľovského matematika v
kráľovstve Uhorskom a zrejme mu
udelil aj doživotnú rentu.
R. 1641 vydáva Frölich knihu o pôvode Nemcov na Spiši a v
Sedmohradsku Der uralte deutsch-ungerische, zipserische und siebenbürgische Landsman (Prastarý nemecko-maďarský, spišský a
sedmohradský krajan). Vrcholom
Frölichovej tvorby je štvordielna
kniha, vydaná v r. 1643 – 1644
Bibliotheca seu Cynosura Peregrinantium (Knižnica, resp. Almanach pre cestujúcich) – je to lexikon o štátoch Európy (do diela je
prevzaté aj Jadro praktického zemepisu) po zemepisnej, dejepisnej
i literárnej stránke.
Kalendáre nepretržite (do roka
aj pätoro) vychádzali vo Vratislavi,
Levoči, Trenčíne, Bardejove, Kluži, Alba Iulii, Oradei, Sibiu, Brašove, Norimberku, Köszegu... Ba vychádzajú ešte aj dva roky po Frölichovej rýchlej a neočakávanej smrti – stačil ich pripraviť do tlače. R.
1648 cestuje Frölich do Levoče zrejme do Brewerovej tlačiarne, kde je
častým hosťom. Tu umiera na neidentifikovanú pľúcnu chorobu a
veľkú horúčku. Jeho telo bolo údajne prevezené do Kežmarku a mohlo
by odpočívať v dnes už neprístupných hrobkách pod kostolom sv.
Kríža, ktorý v tej dobe patril protestantom a kde je pochovaný aj Bartolomej Bertram (umrel štyri roky po
svojom zaťovi) a časť jeho náhrobku
sa zachovala dodnes.
Frölichovo dielo sa u nás ešte
stále nedocenilo – je viac uznávaný na území Maďarska a Nemecka. Mesto Kežmarok mu dňa 10.
novembra 1995 na dome na Hradnom námestí č. 22, v ktorom údajne žil, odhalilo pamätnú tabuľu.
Nora Baráthová
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Bioodpad a elektroniku do kontajnerov nedávajte
Veľkoobjemové kontajnery v 1. polroku 2014
budú rozmiestnené v daných termínoch na konkrétne miesta, a to:
• 22. apríla - 28. apríla: Možiarska, Nižná
brána (pri kotolni), Továrenská
• 28. apríla - 5. mája: Záhradná (pri trafostanici), Levočská (pri škole);
• 5. - 12. mája: Pradiareň (cesta ku priemyselnému parku), Kamenná baňa (parkovisko
pri cintoríne).
Kontajnery sú určené na objemný odpad,
teda odpad, ktorý sa nevmestí do zberných
nádob používaných na komunálny odpad.

Neukladať do neho biologický odpad a elektroniku.
V prípade záujmu o umiestnenie kontajnera na inom mieste, kontaktujte Mestský úrad
Kežmarok, č. t. 466 01 19.
Občania Kežmarku môžu zadarmo odovzdať odpad (objemný odpad, stavebná suť,
biologický odpad, zmesový odpad, elektrospotrebiče, žiarivky a úsporné žiarovky, autobatérie, kovový šrot, vyseparované komodity)
na zbernom dvore v areáli Technických služieb na ulici Poľná 1, denne, okrem nedele od
7.00 do 17.00 hod.
Humeník

Ohrozil prevádzku všeobecne prospešného zariadenia
Železničná polícia začala trestné stíhanie a súčasne
bolo vznesené obvinenie 17
ročnému mužovi z obce Stará Lesná a to za prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospeš-

ného zariadenia – stíhaný je
na slobode.
Obvinený mladík mal 2.
4. 2014, v čase okolo 15.30 hodiny preseknúť napájací kábel, ktorý slúži na napájanie
zabezpečovacieho priecest-

Do finančnej štatistiky je
zapojený aj Kežmarok
Účelom štatistického zisťovania je, okrem iného, analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku a medzinárodné porovnávanie.
Slovenská republika (SR) sa sledky budú zahŕňať údaje
prostredníctvom Štatistické- z takmer 6-tisíc domácnosho úradu SR zapojila do rea- tí. Zisťovanie sa uskutoční od
lizácie Zisťovania o príjmoch 14. apríla do 30. júna 2014.
a životných podmienkach doV tomto období vybramácností v rámci projektu eu- né domácnosti navštívi prarópskych štatistických zisťo- covník poverený funkciou
vaní. Cieľom projektu je vy- opytovateľa, ktorý je povintvoriť spoločný rámec na sys- ný preukázať sa v domácnostematickú tvorbu štatistík tiach osobitným poverením.
krajín Európskej únie o príj- Všetky názory a informámoch a životných podmien- cie, ktoré domácnosti poskytkach domácností.
nú, budú anonymné a použiNa Slovensku bolo do zis- té výlučne na štatistické účeťovania vybraných viac ako ly. Za ochranu dôverných a
300 obcí, medzi ktorými sa osobných údajov zodpovedá
nachádza aj Kežmarok. Vý- ŠÚ SR.

ného zariadenia križujúceho
cestu I/67 v smere z Popradu
na Kežmarok, v medzistaničnom úseku železničných staníc Matejovce pri Poprade a
Studený Potok. Týmto svojím
konaním ohrozil prevádzku
všeobecne prospešného zariadenia a poškodením medeného kábla spôsobil poškodenej spoločnosti, ktorej materiál patrí predbežnú
škodu vo výške 150 Eur.
KR PZ

Tancoval so
zbraňou
19-ročný muž bol vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade obvinený z prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej
veci.
Obvinený sa 2. 4. 2014 krátko pred polnocou v jednom z
popradských barov, teda na
mieste verejnosti prístupnom, dopustil uvedených
trestných činov. Muž spod
kabáta, ktorý mal oblečený
na sebe, vybral krátku guľovú zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a tancoval s ňou pri
barovom pulte. Neskôr pristúpil k hosťom a vystrelil do
steny. Popradčan pokračoval
v streľbe aj pri biliardovom
stole, kde zo zbrane vystrelil do hracej plochy tohto stola – potom už z baru odišiel
preč. Policajná hliadka podozrivého bezprostredne po čine zadržala a obmedzila na
osobnej slobode. Mladý muž
svojím konaním spôsobil majiteľovi spoločnosti škodu vo
výške 500 eur.
KR PZ
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Galéria u anjela pozýva na výstavu

Noc s Andersenom 2014
V dňoch 31. marca – 6.
apríla 2014 sa uskutočnil už
15. ročník Týždňa slovenských knižníc. Organizátormi podujatia sú Slovenská
asociácia knižníc a Spolok
slovenských knihovníkov a
knižníc. Mottom týždňa bolo "Knižnice pre všetkých".
Vyvrcholením TSK 2014 bolo
podujatie na podporu čítania
detí Noc s Andersenom v piatok dňa 4. apríla 2014, kedy sa
aj slovenské deti zapojili do
významného medzinárodného podujatia. Tento rok sme
opäť prekonali minuloročný
rekord, kedy sa na podujatí
na Slovensku zúčastnilo viac
ako 200 knižníc a 8 500 detí.
Partnermi TSK 2014 a podujatia Noc s Andersenom sú
Vydavateľstvo Slovart, Panta
Rhei, McDonald´s, TV BRATISLAVA a RTV: Rádio Regina, ktoré vysielalo celodenné rozhlasové vysielanie Rozprávkové Rádio Regina.
Táto akcia sa stala na našej škole tradíciou a preto sme
sa aj tento rok zapojili do roz-

právkového dňa s Andersenom. Tento deň nebol ako
obyčajný deň v škole – bol rozprávkový. Najprv sme sa rozprávali o dánskom spisovateľovi – Andersenovi. Pokračovali sme v čítaní rozprávok, v
ktorých sme hľadali jeho posolstvo. A potom nás čakala Hra na Andersena. Zahrali
sme sa na malých spisovateľov
a vymýšľali sme rozprávky.
Pri ich ilustrovaní sme počúvali Rádio Regina, kde práve
vysielali rozprávku o Neposednom cinkajúcom prasiatku. Po čarovnom obede nasledoval oddychový čas pri spoločenských hrách. Neskôr sme
si potrápili hlavičky pri hlavolamoch, či logických hádankách. Nasledovalo vyrábanie
veselých záložiek do knihy. V
popoludňajších hodinách sme
v rámci rozprávkového dňa
zavítali na divadelné predstavenie O zakliatej žabke.
Príbeh plný veselých príhod
smelého princa, ktorý prekonával prekážky, aby získal
späť svoju kráľovskú korunu a

k tomu krásnu princeznú. Po
príchode do školy sme kreslili zakliatu žabku a vydali sme
sa na tajomnú výpravu za čarovným pokladom. Pri každej
zo splnených úloh sme dostali
indíciu – písmenko. Na záver
sme museli poskladať čarovné
slovíčko, ktorým sme si pričarovali poklad. Veľké oči a široký úsmev hovorili o všetkom,
keď sme uvideli, čo sa ukrývalo v truhlici. Na záver býva
oslava, a tak sme aj my oslávili koniec krásneho rozprávkového dňa dobrôtkami, tancom

Vo výstavnej sieni Barónka je výstava prác žiakov súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička.

a spevom. V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať Mestskej knižnici Kežmarok za nádherné sprievodné
akcie, ktoré nám v tento Týždeň slovenských knižníc pripravili.
A čo dodať na záver? Každá rozprávka sa skončí, aj tá
naša je už za nami, no už teraz sa tešíme na jubilejný desiaty ročník Noci s Andersenom 2015.
PaedDr. Anna
Ondo-Eštoková
ZŠ Nižná brána Kežmarok

Foto. Humeník
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Bohatá žatva úspechov mladých kežmarských tanečníkov
Festival detského nefolklórneho tanca DEŇ TANCA je vrcholnou súťažnou finálovou prehliadkou choreografickej tvorby kolektívov detského nefolklórneho tanca, realizovanou v
divadelných podmienkach. Jeho poslaním je dokumentovať
a evidovať úroveň tohto žánru v regióne, umožniť konfrontáciu tvorivých prístupov práce
jednotlivých kolektívov a autorov, metodicky pomôcť autorom
a kolektívom formou rozborov
vystúpení lektorským zborom,
priblížiť vedúcim rôzne formy
a metódy výchovy detského interpreta a verejnou prezentáciou
výsledkov práce najmä pre metodikov, ďalších vedúcich, pedagógov a choreografov, prispievať ku všeobecnému zvýšeniu
úrovne tohto tanečného žánru.
Na festivale sa mohol zúčastniť detský kolektív nefolklórneho
tanca so zameraním práce kolektívu a náplňou zodpovedajúcou
podmienkam pre tento tanečný
žáner. Choreografia nesmie byť
staršia ako 2 roky a kolektív sa
nesmie zúčastniť prehliadky s vystúpením, s ktorým sa zúčastnil
na predchádzajúcich súťažiach.
Na základe výkonov ocenila porota aj kežmarských tanečníkov:
Kategória Deti 1: 6 – 8 rokov,
Formácie malá choreografia, tanečné kluby a ZUŠ:
Strieborné pásmo
1. TŠC Tempo Kežmarok s

choreografiou Kežmarské childrenky
2. TK Brilant ZUŠ Petržalská
Kežmarok s choreografiou Texas
Kategória Deti 1: 6 – 8 rokov,
Formácie veľká choreografia,
tanečné kluby a ZUŠ:
Zlaté pásmo
3. TK Brilant ZUŠ Petržalská
Kežmarok s choreografiou Minnie mouse
Bronzové pásmo
4. TK Brilant ZUŠ Petržalská
Kežmarok s choreografiou Šmolkovia
5. TK Brilant ZUŠ Petržalská
Kežmarok s choreografiou Crazy town
6. TK Brilant ZUŠ Petržalská
Kežmarok s choreografiou Myši,
mačky a ich syr
Kategória Deti 2: 9 – 11 rokov, Formácie sólo – duo, tanečné kluby a ZUŠ:
Zlaté pásmo
7. TK Brilant ZUŠ Petržalská
Kežmarok s choreografiou Jabadabasúuu
Bronzové pásmo
8. TŠC Tempo Kežmarok s
choreografiou
Guantanamera
chacha
Kategória Deti 2: 9 – 11 rokov, Formácie malá choreografia, tanečné kluby a ZUŠ:
Strieborné pásmo
9. TK Brilant ZUŠ Petržalská
Kežmarok s choreografiou Disco
bábiky
Bronzové pásmo
10. TŠC Tempo Kežmarok s

choreografiou Luna do Brasil
Kategória Deti 2: 9 – 11 rokov, Formácie veľká choreografia, tanečné kluby a ZUŠ:
Strieborné pásmo
11. TK Brilant ZUŠ Petržalská
Kežmarok s choreografiou Polícia
Bronzové pásmo
12. TK Brilant ZUŠ Petržalská
Kežmarok s choreografiou Z Východnej dievčatá
Kategória Juniori: 12 – 14 rokov, Formácie malá choreografia, tanečné kluby a ZUŠ:
Strieborné pásmo

Lááásky čas prišiel už v apríli
Je pravidlom, že Kežmarčania si môžu každý mesiac minimálne
raz vychutnať kvalitné divadelné predstavenie so známymi slovenskými hercami.
Inak tomu nebolo ani v apríli, kedy do mestského kultúrneho strediska prišli herci s hrou Láááska. Marek Majeský, Martin Mňahončák a Lenka Barilíková po predstavení svorne tvrdili, že v Kežmarku zažili dosiaľ najlepšiu reprízu tejto hry.
lp

Ocenený bol aj Kežmarčan
Štyridsiaty druhý ročník
postupovej prehliadky Podtatranská fotografia, ktorý
bol vyhodnotený v Podtatranskom osvetovom stredisku v Poprade, potvrdil stagnáciu počtu prihlásených autorov. Z okresu Levoča sa už
viac rokov nezapája žiaden
autor, z okresu Kežmarok sa
opäť prihlásili mladí autori
zo ZUŠ A. Cígera. S výnimkou jedného autora nespĺňajú
ostatní technické podmienky
dodržania určeného formátu prác. Škoda, lebo tieto fotografie v skupine autorov do
21 rokov spĺňajú kritériá účasti na vyššej postupovej súťaži, čoho dôkazom v nedávnej
minulosti boli vystavené fo-

tografie žiakov tejto školy na
celoslovenskej úrovni.
Do súťaže sa zapojilo 14
autorov z regiónu, ktorí poslali 59 fotografií. Súťažilo sa
v troch kategóriách – čiernobiela a farebná fotografia a
multimediálna prezentácia.
Prihlásené práce s rôznymi
námetmi boli prevažne v kategórii farebná fotografia. Dvaja autori sa prihlásili s multimediálnou prezentáciou. Všetky práce, ktoré porota ocenila,
spĺňajú požiadavky technickej,
estetickej, etickej úrovne.
Každoročné vyhlasovanie a
organizovanie tejto súťaže má
význam, pretože sa prihlasujú noví autori so záujmom prezentovať svoje fotografie.

13. TK Stars pri CVČ Gen. Štefánika Kežmarok s choreografiou Mažoretky
Podujatie naplnilo myšlienku
festivalu a vytvorilo podmienky
na všestranný rozvoj tanečných
schopností detí. Môžeme konštatovať, že tanečné umenie našich
detí je na veľmi dobrej úrovni, a
že i naďalej budeme rozvíjať túto schopnosť detí a ich pohybové nadanie. To je nutné aj z dôvodu dnešného sedavého spôsobu
života detí.
J. Švedlár,
POS Poprad

Ocenený autor z Kežmarku: Matej Bašista, 12 rokov,
ZUŠ A. Cígera Kežmarok –

za kolekciu „Variácie – sklo
I.-III.“ dostal diplom s postupom (Skupina do 16 rokov v
kategórii farebná fotografia).
V. Vlado
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Kam za kultúrou

39. ročník Kežmarskej
hudobnej jari

kultúrne programy

Barokov é
klenot y
francúzsk ej
hudby

27. 4. 2014 (nedeľa)
o 16.00 hod.
Snehulienka
a 7 trpaslíkov
Rozprávková nedeľa
Kedysi dávno, pradávno
a možno včera, tam kde sa
more do riek vlieva a lavíny kotúľajú sa hore kopcom,
rozprávky končia so šťastným koncom. Kdesi v lese je
jedna baňa, v nej sedem trpaslíkov zlato fára. Trpaslíci akých ešte nevidel tento
svet! Asi preto, že od zeme
ich nevidieť. Chcete vedieť
ako to skončí? Tak tu máme
rozprávku, nech sa páči!
V naštudovaní Divadla
bez opony, Banská Bystrica.
V Mestskom kultúrnom
stredisku Kežmarok
28. 4. 2014 (pondelok)
o 16.00 hod.
Klub zdravia
vás pozýva na prednášku
Význam výživy a prevencie
civilizačných ochorení, osobitosti výživy, ktorú organizuje OZ Život a zdravie, pobočka Kežmarok v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom Kežmarok.
V Mestskom kultúrnom
stredisku Kežmarok
30. 4. 2013 (streda)
o 9.00 hod.
Slávici z lavice
Okresné kolo postupovej
súťaže žiakov v speve populárnych piesní organizačne
zabezpečené Centrom voľného času Kežmarok.
V Mestskom kultúrnom
stredisku
6. 5. 2014, 18.30 h
39. ročník
Kežmarskej
hudobnej jari
Barokové klenoty
francúzskej hudby
Zuzana Branciard, husle;
Arnaud De Pasquale, čembalo; Lucile Boulanger, viola da
gamba
Spoluorganizátor:
Rímskokatolícka farnosť Kežmarok
V Paulínskom kostole

6. 5. 2014, 18.30 h
Paulínsky kostol
Program:
Francois COUPERIN
– Tretí kráľovský koncert
Jean - Marie LECLAIR
– Ôsma sonáta pre husle
z druhej knihy sonát
Jean – Féry REBEL
– Šiesta sonáta pre husle
z druhej knihy sonát
Jean – Philippe
RAMEAU – Piaty
koncert zo skladieb pre
čembalo
Vstupné: 3 €.
Členovia Kruhu
priateľov hudby: 2 €.

Ján Koleník v Kežmarku!
19. 5. 2014 (pondelok) o 19.00 hod.
KTO ZHASOL SVETLO

Brilantná komédia o tom,
čo všetko sa môže stať, ak
si domov privediete milenca vo chvíli, keď sa tam objaví milenka s vaším manželom. Aj toto zažijete v di-

vadle, keď sa vyberiete na
novú hru „Kto zhasol svetlo“, pod taktovkou Petra Mikulíka.
Účinkujú herci SND: Braňo Deák, Zuzana Tlučková,

Mária
Královičová/Zdena
Studenková/, Ján Koleník a
Kristína Svarinská.
V Mestskom kultúrnom
stredisku Kežmarok

Kežmarok 8/2014
výstavy
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Kruh priateľov hudby pozýva nových členov

Pri príležitosti 39. ročníka Kežmarskej hudobnej jari – koncertov klasickej hudby, pozýva kežmarský Kruh priateľov
hudby do svojich radov nových členov.
Kto obľubuje tóny klasickej jari, či jesene a priamo na ich
hudby v najrozmanitejších adresu prichádzajú pozvánnástrojových prevedeniach v ky s repertoármi na dané
tradičnom i modernom šate, koncerty. Tých býva do desať
určite si nenechá ujsť koncer- za rok. Ak nechcete premešty vážnej hudby. Mestské kul- kať žiadnu koncertnú udaVýstavná sieň múzea
túrne stredisko opäť siahlo
Dr. Alexandra 11, Kežmarok
po špičkových umelcoch a v
INAKOSTI 2
spolupráci so ZUŠ A. Cígera,
25. apríla – 31. 5. 2014
rímskokatolíckym a evanjeKresby, maľby – iný pohľad
lickým farským úradom prina svet očami autora Jána
pravuje pestrú paletu hudobKollára.
6. 5. 2014 (utorok) o 18. 30
ných zážitkov. Pre nadšencov
h. – Barokové klenoty franklasickej hudby ponúkame
Galéria u anjela
cúzskej hudby (Paulínsky
členstvo v kežmarskom KruStarý trh 53, Kežmarok
kostol v Kežmarku).
hu priateľov hudby. Za symXénia Bergerová
Máj 2014 – Hudobný vebolický členský poplatok, zísANJEL A ŽENA
čer venovaný Jánu Mórymu,
kavajú návštevníci zľavu na
Výstava je otvorená
pripravovaný v spolupráci s
každý z koncertov hudobnej
do 15. mája 2014.
Dr. Mariannou Bárdiovou, Dr.
Andrejom Jánovským a umelcami z konzervatória v BanPozvánky na kultúrne, alebo školské
skej Bystrici (ZUŠ A. Cígera).
podujatia môžete posielať na adresy:
10. 6. 2014 (utorok) o 18.30
Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46,
Kežmarok
Od 16. 4. 2014 do 29. 4. 2014
Očami malých rosničiek
Výstava prác žiakov
súkromnej ZUŠ Rosnička.

losť a byť včas informovaný,
nemali by ste váhať a prihlásiť sa do kežmarského Kruhu
priateľov hudby.
Prihlásiť sa môžete v Mestskom kultúrnom stredisku
Kežmarok, na ulici Starý trh
č. 47.
Humeník

Aktuálny program
Kežmarskej hudobnej jari

lorant.paugsch@kezmarok.sk, alebo na
noviny@kezmarok.sk

h. – Viki Ráková (spev), Ladislav Fančovič (klavír) – Šansónový večer s piesňami maďarskej herečky Márie Mezeiovej – slávnej umelkyne z
obdobia 40. rokov minulého
storočia (drevený artikulárny
kostol v Kežmarku).
Jún 2014 – 2 koncerty žiakov a pedagógov Základnej
umeleckej školy Antona Cígera (ZUŠ A. Cígera).
(red.)
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mozaika

Kalendár
školských akcií

Medzinárodný úspech kežmarskej kaderníčky

APRÍL 2014
ZŠ Dr. D. Fischera 2,
Kežmarok
Ako vonia les – čistenie
lesoparku
25. 4. 2014.
Literárny Kežmarok – celonárodná súťaž SJL.
Medzníky II. svetovej
vojny – súťaž DJZ.
Slávik Slovenska – obvodné kolo.
Družstvá mladých zdravotníkov – súťaž SČK okresov Poprad a Kežmarok.
Prednes NEJ – obvodné
kolo.
Celoškolský program ku
Dňu matiek - 7. 5. 2014.
ZŠ Grundschule, Hradné
námestie, Kežmarok
Atletika (okresné majstrovstvá).
Projekt Comenius – návšteva Holandska.
S úctou k našim mamám
– výstava v Barónke.
Akadémia k Dňu matiek
(1. – 4.ročník, ŠKD).
Deň rodiny – športové podujatie pre žiakov 3. a
4.ročníka a ich rodičov.
Gymnastický deň pre
žiakov 2.ročníka kežmarských ZŠ.
Týždeň slušného správania (ŠKD).
CO očami detí (výtvarná súťaž, školské a okresné
kolo).
Poľovníctvo a príroda
(výtvarná súťaž, školské a
okresné kolo).
Medzníky 2.svetovej vojny (dejepisná súťaž pre žiakov 9. ročníka základných
škôl okresov Poprad a Kežmarok).
MŠ Možiarska
Zdravotno-výchovná hra
Evička nám ochorela pre deti materských škôl v okrese
Kežmarok.
Špeciálna základná škola
Kežmarok
6. ročník krajskej výtvarnej súťaži s vďakou k našim
mamám - Termín – 1. – 2.
týždeň v máji.
tatti, ph
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V dňoch 14. a 15. 3. 2014 sa
študentky študijného odboru Kaderník zo SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok zúčastnili
medzinárodnej súťaže v účesovej tvorbe WORLD OF BEAUTY & SPA na výstavisku v
Prahe – Letňanoch.

Celá táto kadernícko-kozmetická
súťaž sa tento rok
niesla v duchu témy
„Znamenia
zverokruhu“. Súťažiaca študentka
našej školy Zuzana Budzáková s
modelkou Dominikou Bieľakovou
pod vedením majsterky Bc. Evy Cehulovej
obsadila v silnej medzinárodnej konkurencii výborné 5.
miesto.
Potvrdili tak
nielen svoje kvality, ale i kvalitu
prípravy žiakov
našej školy pre úspešný výkon ich budúcej profesie.
Ďakujeme im za vynikajúcu
reprezentáciu nielen našej školy, ale i celého mesta Kežmarok.
PhDr. Marta Sabolová
riaditeľka SOŠ
Garbiarska 1, Kežmarok

Leto 2014
– samostatná príloha

Redakcia novín KEŽMAROK plánuje pred tohtoročnou letnou sezónou vyjsť s turistickou prílohou novín KEŽMAROK. Objaviť by sa mala v
poslednom júnovom čísle (18.
6. 2014). Priestor by mali dostať informácie, ktoré potrebuje obyvateľ i návštevník nášho mesta. Prezentované budú historické pamiatky mesta,
kalendár podujatí kultúrneho
leta. Chýbať by nemala ani ponuka ubytovacích a stravovacích zariadení, prípadne iných
komerčných atrakcií a podujatí. Pri tejto príležitosti ponúkame v turistickej prílohe reklamný priestor za zvýhodnených podmienok: 1/8 strany 8,7 (šírka) x 6 cm (výška)
za cenu 15 eur. Dvojnásobný
priestor 8,7x12,2 cm by bola
cena 30 eur.
Farebná príloha novín
KEŽMAROK nebude iba súčasťou novín, ale bude samostatne distribuovaná do stredísk cestovného ruchu.
Všetky informácie od ubytovacích a stravovacích zariadení, organizátorov programov a podujatí, ktoré by sa
chceli prezentovať v prílohe,
potrebujeme mať doručené
na adresu redakcie v elektronickej podobe do konca mája
2014.
Redakcia
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Úspešný štart súťažnej sezóny žiakov ZUŠ Petržalská
Žiaci ZUŠ Petržalská sa aj v tomto roku zodpovedne pripravujú na súťaže. Pod vedením svojich pedagógov sa už
žiaci tanečného, výtvarného a hudobného odboru zúčastnili na prvých súťažiach. Získali tak niekoľko ocenení a víťazných pohárov, úspešne reprezentovali nielen ZUŠ, ale aj
mesto Kežmarok.
TANEČNÝ SÚBOR BRIDňa 11. apríla vycestovalo
LANT, ktorý funguje pod 50 žiakov na FESTIVAL MOZUŠ, vycestoval v tomto škol- DERNÉHO TANCA do Bojskom roku už na tri tanečné níc. Súťažili tam tanečné súsúťaže, z ktorých si priniesol bory z celého Slovenska a Brivýznamné ocenenia. Vo feb- lantu sa podarilo opäť vyruári zabojovali kežmarskí ta- šplhať na špicu. Po prvýkrát
nečníci na celoslovenskej sú- vycestovala na takúto celoťaži DEEP DANCE LAGUE v slovenskú súťaž show choreMartine. V kategórii hip hop ografia Bc. Daniely Háberovej
duo (JVK) patrili medzi no- MINNIE MOUSE, ktorú tvorí
váčikov aj naše dievčatá Ale- 12 tanečníčok od 4 do 6 rokov.
xandra Hovancová a Veronika Tanečníčky zožali na bojnicLukasová. Bola to ich premié- kom pódiu obrovský úspech.
ra, no napriek tomu sa im po- Svojou energiou a úsmevom
darilo prekvapiť nielen svoju očarili mnohých divákov a
trénerku bc. Simonu Točeko- tiež porotu, ktorá ich ocenila
vú, ale presvedčili aj porotu, pohárom za 2. miesto ! Z víktorá ich ocenila bronzovými ťazstva sa tešili aj žiaci Bc. Simedailami. V kategórii hip mony Točekovej, ktorá priprahop sólo chlapci (JVK) svoje vila na túto súťaž dve choreokvality opäť potvrdil Jaroslav grafie. INDIÁNSKY SEN tanKrigovský, ktorý si zo súťaže covalo 13 žiačok a v detskej
odniesol zlatú medailu.
kategórii show formácie si
V apríli sa konala súťaž svojou nápaditou choreograDEŇ TANCA vo SVITE. Pe- fiou vybojovali zo siedmich
dagogičky pripravili na tú- súťažiacich 1. miesto ! Veľký
to súťaž 100 žiakov, ktorí re- úspech zožali aj žiaci s choreprezentovali ZUŠ s 9 chore- ografiou ŽIENKA DOMÁCA.
ografiami. Bronzové pásmo Brilant touto choreografiou
získali choreografie CRA- vyrozprával príbeh o typicZY TOWN (Bc. Háberová), kej domácnosti a vtipne poŠMOLKOVIA (Bc. Háberová), dal obraz o domácich prácach
Z VÝCHODNEJ DIEVČATÁ ženy a muža. Energia, ktorú
(Bc. Háberová), MYŠI MAČ- nechali žiaci v sále, priniesla
KY A ICH SYR (Bc. Točeko- svoje ovocie a žiaci si tak vyvá), strieborné pásmo obsadi- bojovali tiež 1. miesto!
li choreografie DISCO BÁBISúťažné obdobie sa len zaKY (Bc. Točeková), POLÍCIA čalo a tanečný súbor BRI(Bc. Točeková), TEXAS (Bc. LANT pod vedením spo¬míHáberová) a v zlatom pás- naných pedagógov sa plá¬nume sa umiestnili choreogra- je zúčastniť ešte ďalších sú¬fie MINNIE MOUSE (Bc. Há- ťaží. Držte palce!
berová) a JABADABADUÚU
VÝTVARNÝ ODBOR ZUŠ
(Bc. Točeková)
PETRŽALSKÁ žne v tomto

školskom roku jeden úspech
za druhým. Kreativita, fantázia a nápaditosť sú neodmysliteľnou súčasťou vyučovacích hodín Mgr. J. Gallikovej
a J. Kučkovskej. Žiaci posielajú svoje práce počas celého roka a na ocenenia musia
čakať trošku dlhšie, prekvapenie a radosť je o to väčšia.
V tomto školskom roku boli žiaci ocenení za súťaž ANJEL VIANOC – čestné uznanie získali R. Svocáková, G.
Čaplovičová, A. Duľová. K.
Vasičáková získala diplom
za 3. miesto s prácou na súťaži MOJE (NE)ISTOTY, ktorú usporiadala Stredná umelecká škola v Kežmarku. EURÓPA V ŠKOLE, obvodné kolo súťaže, ktoré usporadúva
centrum voľného času v Kežmarku, ocenila S.Kolejákovú,
J. Kolodzeja a S. Reščákovú,
ktorí si odniesli 1. miesta, Jakub Gaborčík získal diplom
za 2. miesto. Mesto Dolný
Kubín usporiadalo výtvarnú súťaž BOHÚŇOVA PALETA 2013. Žiaci ZUŠ boli ocenení zlatým pásmom – Timotea Galliková, strieborným
pásmom – Terezka Pavelčáková, Laura Belúchová a
bronzovým pásmom – Anna
Schwartzová. Na krajskej súťaži „VESMÍR OČAMI DETÍ“
získali diplomy P. Konfalová,
J. Jurdík, K. Olekšáková a K.
Krempaská. Diplom za najlepšiu prácu a postup do ďalšieho kola získali J. Neupaverová, J. Vojtička, D. Andrášová, L. Krempaská.
Žiaci sa zapojili ešte do
mnohých medzinárodných
súťaží, ktoré práve prebiehajú
a kolektív čaká na vyhodno-

tenie. Pedagogičky spolupracujú a stretávajú sa tiež s členmi kežmarských výtvarníkov
v priestoroch výtvarného odboru. Neodmysliteľnou súčasťou ich práce je aj tvorba
rekvizít a kulís pre tanečný
odbor. Tento školský rok budú práce žiakov výtvarného
odboru vystavené v priestoroch ZŠ sv. Kríža. Na ich prehliadku vás srdečne pozývame.
Dňa 14. apríla 2014 sa konala v Považskej Bystrici celoštátna súťažná prehliadka
základných umeleckých škôl
v hre na keyboard. HUDOBNÝ ODBOR pod vedením
Mgr. Petra Pavličku pripravil
na túto súťaž dvoch žiakov.
Ich výkony boli ocenené porotou, zloženou z pedagógov
zo Slovenska, ale aj z Čiech.
O popredné miesta zabojovalo 40 základných umeleckých škôl, z toho 16 bolo z
Českej republiky. Ester Čorbová svojím výkonom zaujala porotu a získala strieborné
pásmo v 2B kategórii. Obrovským prekvapením na súťaži bol Martin Zoričák, ktorý
jednoznačne presvedčil porotu, a tá mu udelila titul absolútneho víťaza v 2B kategórii. V závere súťaže sa konal
koncert absolútnych víťazov
pred všetkými účastníkmi
súťaže. Ocenený bol tiež pedagóg Mgr. Peter Pavličko za
vynikajúcu pedagogickú prípravu žiakov.
Tešíme sa z úspechov ZUŠ
Petržalská, žiakom a pedagógom prajeme ešte veľa síl,
energie a pekných umiestnení na súťažiach.
Simona Točeková
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Haló, haló – formujeme postavu pred letom a budujeme
trojuholník zdravia – potrava, pohyb, psychika
Potrava – Pre celoživotné
udržanie zdravého a pekného tela je nutná správna životospráva. Musí byť jednoduchá a dostupná a účastník nesmie byť hladný. Treba jesť, len
keď sme hladní, 5-krát denne
v menších dávkach. Niekedy
sme skôr smädní ako hladní.
Vtedy treba vypiť pohár vody
s citrónom a zistíme, že nešlo
o hlad. Voda je pre nás veľmi
dôležitá. Je súčasťou všetkých
častí nášho tela – tkanivá, krv,
lymfa, orgány, kosti, svaly.
Pri jej nedostatku sa zhoršujú
všetky chemické reakcie, oslabuje sa bunkový metabolizmus, krv sa zahusťuje, zhoršuje sa prenos kyslíka do ciev
a srdca, do buniek, hromadia
sa odpady v tele . Nedostatok
vody ruší mechanizmus kontroly hladu. Netreba sa vodou
nalievať. Na l0 kg váhy treba
2,5 dcl vody, alebo svoju váhu
vydeľte č. 8.
Obvykle pri chudnutí sa
ľudia zameriavajú na tuky a
nie na cukry, ktoré sú príčinou obezity a chorôb. Prvou
zásadou je spáliť viac kalórií ako prijímame, druhou je
jesť správne potraviny, správne upravené, nie priemyselné,
2/3 na tanieri by mala byť zelenina. Nie je správne byť bez
tuku, len ho nekombinovať so
sacharidmi (cukrami). Podľa odborníkov, tuky napomáhajú pri transporte hormónov,
pomáhajú pri rozpúšťaní vitamínov ADEK, obaľujú naše
vnútorné orgány, sú zdrojom
energie. Ženy s podváhou majú problémy s menštruáciou,
otehotnením. V klimaktériu
tuky chránia pred chorobami
srdca, ciev, pred cukrovkou. V
potrave ich má byť 20 – 25 %.
Odborníci rozlišujú niekoľko druhov tukových buniek – biele, béžové a hnedé.
Béžové sú výnimočné, spaľujú tuk. Pri pohybe tvoria hormón irisín, a ten je zodpovedný za premenu bielych buniek na béžové. Preto cvičme v každom veku! Máme
viac používať rastlinné nenasýtené mastné kyseliny (oleje, ryby, orechy, semená). Iba
tak môžeme schudnúť. Te-

lo tuk spaľuje, netvorí z neho
zásoby, iba škroby sa menia
na tuk (sladké vody, sladkosti, biela múka, občas zemiaky
varené v šupke, tmavú múku,
nelúpanú ryžu). Škroby tvoria rýchlu inzulínovú reakciu a sú dôvodom opätovného hladu. Sú v polotovaroch,
salámach, omáčkach, syroch.
Že tuky zvyšujú cholesterol,
zaťažujú obličky, priberáme z
nich? Len vtedy, keď ich používame so škrobmi!
Už r. 1980 zaradil dr. Jenkins potraviny podľa rýchlosti ich prechodu do krvi v
porovnaní s glukózou, ktorej
pridelil č. l00 a pomenoval to
glykemickým indexom (GI)
Jeho výšku ovplyvňujú viaceré faktory:
1. Obsah vlákniny. Čím je
jej viac, tým sa cukry pomalšie rozkladajú a GI je nízky
(zelenina, ovocie, orechy, semená, strukoviny, nelúpaná
ryža, sója, tmavé múky).
2. Spôsob úpravy. Varenie,
pečenie, strúhanie, mixovanie zvyšuje GI.
Pohyb – Ním rozprúdime
zázračné piecky – premenu
svalových buniek na béžové
a následne na tvorbu energie,
na obnovu všetkých orgánov,
na chudnutie. Aby nám svaly
dobre slúžili, potrebujú pohyb
– podľa veku, zdravia a fyzickej zdatnosti a k tomu je nutné správne stravovanie. Nízkokalorické diéty väčšinou neposkytujú dostatočnú výživu
bunkám, často sú jednostranné. Radikálne zníženie energetickej hodnoty jedla vedie
k tomu, že telo si ukladá tuky
do zásoby (jo-jo efekt). Navyše telo nedostáva potrebné látky – nenasýtené mastné kyseliny, vitamíny, nerastné látky.
V našom tele sa naruší bazálny metabolizmus. Na základe
vrodeného princípu dôležitosti si telo berie potrebné látky z
tkanív, ktoré nie sú životne dôležité – svaly, kosti. Podľa odborníkov je nutné 4-hodinové
ležanie, sedenie nahradiť 1 hodinou primeraného pohybu.
Pohyb na vzduchu v každom ročnom období zvyšuje
odolnosť a imunitu.

Zlepšuje zásobovanie kyslíkom a ostatnými dôležitými
látkami pre naše telo.
Zlepšuje pružnosť ciev a
upravuje krvný tlak.
Zabezpečuje správne vylučovanie odpadových látok z
tela a potením odstraňuje kovy a vylepšuje našu pokožku.
Zlepšuje prácu obličiek a
pečene.
Pohybom masírujeme vnútorné orgány, tým sú pevnejšie a zdravšie.
Pohybom predchádzame
degeneratívnym
chorobám
– srdcovo-cievnym, cukrovke, dne, chorobám pohybového aparátu, obezite, ktorá pri
nich hrá veľmi dôležitú úlohu.
Psychika – Tým, že pohybom podporujeme metabolizmus buniek, zlepšuje sa prekrvenie ciev, teda aj mozgových. Vytvárame si hormóny
radosti – endorfíny, lepšie reagujeme na záťažové situácie,
sme spokojnejší, lepšie spíme, zlepšuje sa nám dýchanie. Vedomie, že sme schopní
vo veľkej miere ovplyvňovať
svoje zdravie, nám správnou
mierou zvyšuje naše sebavedomie, sme na seba prísnej-

ší, začneme si veriť, zlepšuje sa nám komunikácia s ľuďmi, sme priateľskí, spoločenskí, empatickí.
Pri dnešnom spôsobe života – stresy, nedostatok pohybu, nesprávne stravovanie
– je nutné zamerať sa cvičením na posilňovanie svalstva
chrbtice, spevňovanie šliach
kĺbov, odbúravanie tukov v
oblasti pása, kde je najviac toxínov, ktoré rýchlo pôsobia
na naše vnútorné orgány. Zaťažovanie kĺbov celú cvičebnú hodinu rôznymi poskokmi, výkopmi, jednostranným
cvičením sa nám vráti ako
bumerang v podobe bolestí kĺbov. Preto cvičenie musí byť pestré, primerané, v radostnej atmosfére. Pilates, kalanetika, joga, turistika, plávanie, bicyklovanie je tým
najprijateľnejším pohybom.
Chcete si vylepšiť postavu a zdravie pred letom? Cvičíme v pondelok a v stredu
v telocvični ZŠ dr. D. Fischera o 18.30 hod. Od 30. mája –
piatok začíname 15-dňové redukčné cvičenie s úpravou
stravy, na ktoré vás pozývam.
Mgr. Gea Nálepková

Kino bude zatvorené, čaká
ho rekonštrukcia

Predstavenie filmu Slovensko 2.0 s účasťou režiséra Juraja
Herza bolo symbolicky posledným v „starom“ kine Iskra. V
priebehu najbližších týždňov prejde interiér sály veľkou zmenou. Staré sedačky sa vymenia za nové, kvalitnejšie a komfortnejšie. Pre ne sa postaví aj nová podlahová konštrukcia, na
podlahy sa položia koberce. Zároveň prebehne aj kompletná
rekonštrukcia toaliet. O detailoch rekonštrukcie vás budeme
informovať v nasledujúcom čísle novín Kežmarok. Redakcia
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Drobná inzercia
PREDAJ
Predám 3,5 ročnú fenu nemeckého ovčiaka s PP. 0903 621 351.
Predám stánok za symbolickú cenu v Kežmarku. Je prenosný, voda+elektrina, nerezový dres, pulty. 0904
632 771.
zamestnanie
Hľadáme zdravotnú sestru do
zubnej ambulancie v Kežmarku. Tel.
0905 544 185.
P-8/14
KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy,
sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje,
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, súčasti krojov, kamenné mlyny – žarnovy a rôznu ľudovú tvorbu. Informácie na tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08.
P-1/13
Kúpim staré československé hračky z obdobia socializmu, automodely značky Matchbox a slovenské zberateľské korunové mince. Tel: 0907
200 730.
INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korčule, keramické nože a iné. Oprava bicyklov – skiservis. Tel. 0905
43 41 53, www.imsport.webnode.
sk.
P-48/13
Ponúkam do prenájmu kancelárske priestory na Hl. námestí 98.
0903 639 921.
Prenajmem priestor o rozlohe
93 m2 v komplexe Legenda (4 presklenné výklady). Tel: 0905 290 520.

K. O. Škvrnám – čistenie
autointeriérov, cena: 35 €.
Tel.: 0903 403 995.

inzercia, spomienky
Dám do nájmu priestory vhodné na kozmetické služby, lacno. 0904
632 771.
Expresné pôžičky pre zamestnaných, živnostníkov a dôchodcov na
čokoľvek bez poplatkov, predschválenie okamžite. www.pozicajsi.sk
0918 359 588.
byty, domy, pozemky
Predám murovanú chatu so záhradkou „Pri hájovni“v Kežmarku,
podlahová plocha 30,4 m2, (dlažba,
nová kuch. linka, WC na septik, sedenie), zavedená elektrina, bezpečnostné dvere, plastové okná ,vonkajšie okenice , pozemok 583 m2. Cena
20 000 €. Tel. 0940 733 070.
Dám do prenájmu 1-izbový byt
v súkromí v Kežmarku. Tel. 0905
688 580.
P-10/14
Predám 3-izbový byt v Kežmarku
(sídlisko horný JUH), rozloha 74 m2,
čiastočne prerobený, orientácia sever–juh, výhľad na Vysoké Tatry, ce-

Zvárač CO2
Stará Ľubovňa

- zváranie oceľových
konštrukcií metódou CO2,
- oblúkové zváranie
taviacou sa elektródou
v aktívnom plyne,
- prax na pozícii zvárač
výhodou
- certifikát o absolvovaní
úradnej skúšky STN EN135
Nástup: ihneď
Kontakt: +421 220 512 512
Životopisy zasielajte na:
nabor@centralwork.eu
Odstúpim veľmi dobre zabehnutú
kaviareň na Hlavnom námestí
v Kežmarku. Cena dohodou.
Tel: 0911 212 431. L 3/14

na 47 000 € (635 €/m2). Kontakt: monika.congrady@gmail.com, tel. 00421
908 820 792.
M-2/4/14
Dám do prenájmu zariadený 1-izbový byt v Kežmarku. Tel.
0907665134.
Vezmem do podnájmu 1 alebo
2 osoby. Kežmarok, gen. Štefánika.
Aj hneď. Len solídne. Kontakt: 0940
833 895.
P-13/14
Predám 5-ročný rodinný dom
v Spišskej Belej-Strážky. Tel: 0903
216 611.
Predám 3-izbový DB na
Lanškrounskej 18, KK, 2. posch., s
balkónom. Cena 36 000 €. Tel. 0902
385 772.
P-12/14
Predám pozemok na Kamennej
bani, KK, 778 m2/49 € m2, svahovitý,
južný, IS. 0905 290 520.

Redakcia nezodpovedá za
obsah a jazykovú úpravu
inzerátov!

Zdravotne postihnutí
organizujú
rekondičný pobyt
Regionálne
združenie
zdravotne postihnutých Prešovského kraja, Základná organizácia Poprad, organizuje vo Vyšných Ružbachoch rekondično-integračný pobyt
pre členov, rodinných príslušníkov a sympatizantov v
termíne od 31. mája do 7. júna
2014. Bližšie informácie a prihlášky na t.č. 0908 392 793,
0914 150 909, e-mail: rzzp.po@
centrum.sk.
RZZP PK ZO Poprad
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Inzerujte v novinách

KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)
Firemná inzercia á 1 € (10 slov)

Inzeráty prijíma aj
Kežmarská informačná agentúra

Najlacnejšia inzercia
v regióne

Spomienky
Dňa 17. mája 2014 uplynú
2 roky, čo nás
opustil milovaný manžel, otec,
dedko a priateľ ŠTEFAN GULAŠI z Kežmarku.
S láskou v srdci spomína
manželka Melánia a dcéry s
rodinami.
Dňa 6. nája 2014 uplynie
1 rok, čo odišiel
snívať svoj večný sen Marián
SLIVKA z Kež-

marku.
S láskou a úctou si naňho spomínajú manželka Rozália, dcéry Rozália, Iveta a
Marianna s rodinami.
Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku vo svojich modlitbách.

SLOVENKA
TLAČ – TABAK – SUVENÍRY
Hlavné námestie 44, Kežmarok
Kontakt: 052/452 44 19
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Futbal v Kežmarku neprežíva náročné obdobie, on umiera
Nedá mi, aby som nereagoval na článok uverejnený 26.
marca 2014 v šiestom čísle novín Kežmarok, v ktorom odpovedá na otázky redaktora prezident futbalového klubu (FK)
v Kežmarku, pán Pavol Fejerčák.
Všetci vieme, ako to s futbalom v Kežmarku je, no
nik z nás si ani v najhorších
snoch nechcel pripustiť to, čo
je v dnešných dňoch realitou.
Futbalové triedy na ZŠ Nižná
brána sú minulosťou, kategória žiakov existuje iba vďaka
tomu, že pán Jaroslav Novák
už viac ako 20 rokov pracuje
s našou futbalovou mlaďou, a
to bez toho, aby bol za to dôstojne ocenený.
Popri ňom sa v tejto kategórii objaví z času na čas
niekto, kto je ochotný sa tejto náročnej, a pre futbal potrebnej práci venovať a obetovať. V súčasnej dobe v kategórii dorastu všetka česť patrí
pánovi Jozefovi Gmyrekovi,
ktorý už niekoľko rokov prejavuje snahu pomôcť.
Mňa, ako bývalého trénera a funkcionára klubu, trápi
hlavne situácia a postavenie v
kategórii dospelých, ktorá by
mala byť výkladnou skriňou
kežmarského futbalu.
Chcem sa opýtať pána prezidenta FK, čo on urobil od
prevzatia FK pre to, aby sa
situácia po jari 2013 zlepšila,
keď mužstvo dohralo súťaž,
aj keď hráčom neboli splnené sľúbené podmienky. Alebo pán prezident nevedel, že
sú problémy? Ak je to pravda,
tak ste boli jediný v Kežmarku.
Skončila
sa
sezóna
2012/2013 a z A-mužstva odišlo na protest proti p. Fejerčákovi 13 hráčov. A nie je
pravda, že všetci mali nesplniteľné požiadavky. Čo ste z
pozície prezidenta klubu urobili, aby aspoň časť z nich pokračovala od jesene 2013 v 1.
MFK? S ktorými z týchto hráčov ste sa osobne rozprávali o
možnosti hrať za 1. MFK? A
nie je pravda ani to, že všetci trinásti boli hráčmi iných
klubov. Počas práve prebiehajúcej sezóny odchádzali
do iných klubov aj ďalší hráči, ktorí vyrástli v Kežmarku
a boli členmi klubu.
Pán prezident FK, Vašou
úlohou by malo byť vzkrie-

senie kežmarského futbalu, k
čomu Vás predurčuje aj Vaša
pracovná pozícia a Vaše skúsenosti, mimo iného, aj zo
Slovana. Alebo nie?
Pán Fejerčák, zaoberáte sa
štruktúrou súťaží. Čo by ste
chceli, aby sa súťaž na úrovni
kraja hrala v okruhu 50 km?
Šíriť dobré futbalové meno
Kežmarku by mala byť česť,
aj keby sa cestovalo 500 km,
nemyslíte? To, že sa s mládežou pracuje už roky nekoncepčne, v tom Vám dávam
čiastočne za pravdu, ale na to,
aby sa to zmenilo, ste tam Vy
a taktiež vedenie mesta, ktorého názov futbalový klub
nesie.
Mesto, ako je naše, by malo vytvárať podmienky pre
svojich občanov na to, aby
ich deti mohli športovať a
aby sme my, obyvatelia a
priaznivci, boli hrdí na ich
výkony na športovom poli.
Kežmarok má dlhú futbalovú tradíciu, ktorá siaha až do
roku 1907. Kežmarok, to nie
je iba EĽRO, jeden víkend v
roku, ktorým sa niektorí naši „otcovia“ mesta neustále
pýšia.
Čo ste Vy, pán Fejerčák,
urobili pre to, aby futbal v
Kežmarku napredoval? Keď
Vám niekto povie, že je niekde šikovný hráč, Vašou odpoveďou je: „Keď chce, nech
príde“. Koľkí Vám už takto
prišli? Trénera ste hľadali cez
tretiu osobu. Nuž, ja si myslím, že takto sa to nerobí. Čo
by na to povedali bývalí hráči

a činovníci nášho klubu, ktorí
už nie sú medzi nami? Nedá
mi nespomenúť už nebohých,
pána Michala Kleina, ako aj
pána Vladimíra Jančeka, ktorým na osude kežmarského
futbalu veľmi záležalo. Asi
by im bolo, tak ako aj mne pri
pohľade na futbalový Kežmarok, veľmi ťažko pri srdci.
Verím, že táto situácia nie
je ľahostajná ani mnohým
kežmarským fanúšikom, ale
máte pravdu, pán prezident,
veď Vy sám za to nemôžete, však? Snažíte sa zo všetkých síl, dokonca ste vytvorili rekord, keď ste ako najstarší hráč v dejinách Kežmarku
nastúpili na súťažný zápas
ako hráč. Vy tam nie ste predsa na to, aby ste hájili farby
Kežmarku na hracej ploche!
Vážený pán Fejerčák, mužstvo, ktoré by malo, podľa
môjho názoru, v tejto sezóne na postup, ste rozbili Vy a
tí, ktorí Vás do funkcie v FK

nominovali. Vrcholom Vášho
snaženia je vyhlásenie, že budujete mladé mužstvo. Všetka česť tým mladým chlapcom, ktorí hrajú v prebiehajúcej sezóne v kategórii dospelých. Obzvlášť, keď výsledky
boli také, aké boli. Oni sami
za to nemôžu.
Stalo sa, čo sa nemalo stať
a 6. apríla 2014 Kežmarok nenastúpil na domáci súťažný
zápas. A to je hlavne Vaša kapusta, pán prezident. Každý,
kto robí, robí aj chyby, no po
Vás a terajšom vedení mesta
ostane v Kežmarku len spálená zem, prach a popol. A nakoniec, asi máte pravdu, veď
Vy to všetko robíte navyše.
To, že beriete plat ako správca
športovísk, Vás predsa nezaväzuje k tomu, aby ste spolu
s vedením mesta dané problémy riešili a starali sa o blaho kežmarského športu.
S pozdravom a futbalu
zdar Marián Litvín

Reakcia primátora mesta

Mesto podporuje šport v Kežmarku, futbal nevynímajúc. Na podporu mládeže sme dali v tomto roku 8-tisíc Eur, futbalové „áčko“ dostalo
rovnakú čiastku. Spolu sme tak na futbal dali 16-tisíc Eur. Okrem toho
majú zadarmo športoviská, dobré zázemie, športové vybavenie a, v neposlednom rade, aj kvalitne pripravené trávniky na oboch futbalových
štadiónoch.
Igor Šajtlava, primátor mesta Kežmarok

Futbal
Ďalšími zápasmi pokračovala futbalová sezóna aj v V.
futbalovej lige skupiny Sever.
21. kolo: Kračúnovce – 1.
MFK Kežmarok 9:0 (3:0).
22. kolo: 1. MFK Kežmarok – Radvaň n/L 1:5 (0:2). Gól
Kežmarku: Svitek.

1. Pušovce
22 92:22 56
2. Štrba
22 47:32 42
3. Raslavice
22 36:24 42
4. Kračúnovce
22 50:25 39
5. Radvaň n/L
22 37:32 38
6. St. Ľubovňa
22 39:29 36
7. Ľubotice
22 42:35 36
8. Fintice
22 43:34 33
9. Pakostov
22 33:35 30
10. Zámutov
21 35:29 29
11. Kendice
22 39:36 28
12. Kľušov
22 43:51 24
13. Hanušovce n/T 22 29:47 24
14. Medzilaborce 22 33:49 22
15. Dlhé Klčovo
22 27:52 22
16. Kežmarok
21 10:103 3
Dorast,
III. liga, Podtatranská
1. MFK Kežmarok – Levoča 6:0 (Pitoňák 3, Pálfi, Toporcer, Šimbera), Prakovce –
Kežmarok 3:1 (Pitoňák), Kežmarok – Harichovce 4:2 (Pitoňák 3, Glodžák). Kežmarok
je v priebežnej tabuľke na 4.
mieste.
(ph)
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Reakcia prezidenta 1. MFK Kežmarok
Neviem, či list pána Litvína je
kritikou alebo osobným útokom.
Každá kritika, ak má byť konštruktívna, musí obsahovať aj
nejaké rozumné riešenia, ale tie
mi tam akosi chýbajú. Takže som
uvažoval, či má zmysel na to reagovať. Ale predsa.
Pán Litvín, to, že je futbal až
v takomto stave som skutočne
nevedel, pretože som bol takmer
5 rokov pracovne v zahraničí. Je
to iste dosť dlhá doba, to snáď
uznáte. Keď ma požiadali páni
Tokarčík a Labus, aby som im s
futbalom pomohol, tak som súhlasil. Postupne som zisťoval,
v akých problémoch sa futbal v
meste nachádza. A neboli to malé problémy. Poznal som kežmarský klub, ktorý mal pomerne slušný majetok, z ktorého
sa dodnes dala zabezpečiť jeho
existencia. Pomerne slušne fungovali jednotlivé vekové kategórie. Vy sa nie mňa pýtajte, prečo je to s futbalom tak, ako to je.
To nie ja som rozpredal majetok
klubu a ani hráčov, keď odchádzali poslední platení funkcionári z klubu. Práve vtedy ostala v klube potopa a spálená zem,
prach a popol, aby som použil
Vaše prirovnania. To nie ja som
menil niekoľkokrát názov klubu
a čo myslíte, prečo sa tak dialo?
Ak neviete, tak Vám to pripomeniem. Preto, aby sa vyhlo plateniu dlhov, ktoré tu niekto spôsobil a zanechal a aby sa uniklo
aj pred exekútormi. Už pred tromi alebo štyrmi rokmi bol futbal
takmer na pokraji zániku a môžem povedať, že bol v ešte horšej situácii, ako je dnes. Či si na
to nepamätáte? A ak ste pôsobili ako funkcionár, ako to v tom
liste spomínate, tak sa pýtam
ja Vás, čo ste urobili Vy, že sa
tak stalo? Môj predchodca Dušan Tokarčík spoločne s Milošom Labusom to ťahali dve, či
tri sezóny len preto, že našli finančný zdroj, pomocou ktorého
umelo predlžovali agóniu klubu. Keď ten zdroj vyschol, klub
sa ocitol tam, kde bol pred troma rokmi. A až vtedy som prišiel k futbalu ja, pán Litvín! A
urobil som to, že spoločne s Tokarčíkom a Labusom sme uvažovali, ako ďalej. Jediným rozumným riešením a východiskom pri existujúcej finančnej situácii bolo to, že sme stavili na

vlastných odchovancov a dlhodobejšom budovaní A mužstva.
Myslím si, že to bolo najrozumnejšie a najlepšie riešenie. A v
tej chvíli asi aj jediné možné.
Súhlasil s tým každý zainteresovaný. Viem, že to nie je ľahká práca, vyžaduje si to množstvo trpezlivosti a tvrdej práce,
hlavne trénerov. Je to síce dlhodobejšia práca, ale len tak sa dá
niečo vybudovať do budúcna. A
ak Vám tak leží osud kežmarského futbalu na srdci, tak by ste to
mal chápať aj Vy.
K ostatným výhradám len
toľko. To, že po jari 2013 odišli
hráči, nebola moja vec. Ja nie som
podpísaný ani pod jedným prestupom, ak máte nejaký dôkaz,
predložte ho, prosím. A odišli
preto, lebo mali nesplniteľné požiadavky. A ak spomínate nejaké
nesplnené sľuby, tak sa Vás pýtam, či ste pri nejakých sľuboch
osobne boli, že o nich rozprávate
a o čo konkrétne ide? Ja som podpísaný len pod prestupom Tomáša Scholtza do Ľubice, pretože si
tak priali aj jeho rodičia, ja som
ho chcel udržať. Súhlasil som aj
s hosťovaním Maroša Dulebu do
Spišskej Belej do konca prebiehajúcej sezóny, stále je však naším
hráčom.
Kežmarský futbal ja nemôžem vzkriesiť, k čomu ma vyzývate, a to z jediného dôvodu,
že ja nie som Kristus. Ani moja pracovná pozícia ma nepredurčuje a ani nemá nič spoločne
s prácou funkcionára futbalového klubu, ako to znova zmätene uvádzate. Svoje pracovné
povinnosti si plním zodpovedne, výsledkom je modernizácia
všetkých športovísk, či už klietky na sídlisku Juh, obidvoch futbalových štadiónov a mestskej
športovej haly. Ak to nevidíte,
tak ste buď slepý alebo jednoducho zaujatý.
Dávam Vám za pravdu v tom,
že by mesto malo vytvoriť lepšie
podmienky pre futbalový klub.
Ale Vy sám ste boli zamestnancom mesta, takže musíte najlepšie vedieť, kto a akým spôsobom
rozhoduje o dotáciách. Na to ja
vplyv nemám žiadny. Môžem
Vám povedať a preukázať, že ja
som žiadal mesto o dotáciu, ktorá by zabezpečila chod klubu, ale
bola splnená len na 50 %. Tak,
kto je na vine?

Ďalej spomínate, že sme
hľadali trénera cez tretiu osobu. Kľudne ste mohli povedať,
že išlo o Vás. Na Vás som kontakt nemal, telefónne číslo mi
poskytol Jaroslav Novák. Vy
ste mi ani raz telefón nezdvihli,
preto pán Novák povedal, že
Vás osloví on, čo aj urobil a Vy
ste trénovať nechceli. Skúste sa
ho na to opýtať, či tomu tak nebolo. S ostatnými trénermi som
sa vždy osobne rozprával, či už
to bol Molitoris, Gmyrek a naposledy Toporcer. Takže nezavádzajte.
Považujem za neetické spomínať ľudí, ktorí už zomreli. Kto
ich poznal, má určite vlastný názor na to, ako futbal podporovali. Treba vysloviť vždy len svoj
názor.
Tiež mám ten názor, že Jaroslav Novák robí veľa pre mládežnícky futbal a ja ho za to chválim, snažím sa mu maximálne
vychádzať v ústrety a pomáhať
mu, a to aj určitou formou odmeny, môžete sa ho na to tiež opýtať. Pán Gmyrek trénoval dorast,
napriek tomu, že nemá ani trénerskú licenciu. Tiež som sa mu
snažil maximálne pomáhať, a to
čo nerobil dobre, som mu samozrejme vytkol, snáď som na to
mal právo. Nebudem tu rozoberať všetky problémy, pretože je
to medzi nami, ale on v lete 2013
tiež súhlasil s cestou, po ktorej
sme sa vydali. Postupne robil
niečo, čo nebolo v súlade s tým,
čo sme si povedali. Žiaden tréner nemôže podporovať hráčov
v tom, aby nenastupovali na zápasy. To je určite proti športovému duchu. Nenastúpenie na zápas 6. apríla 2014 nie je moja kapusta, ako sa mi to snažíte vsugerovať, ale padá v plnom rozsahu
na plecia práve pána Gmyreka.
Ale to sme si už dávno rozobrali, pretože došlo hlavne k poškodeniu klubu.
So svojou kariérou futbalistu som spokojný, pán Litvín, neviem ako Vy so svojou. Nemám
ambície robiť žiadne rekordy, ja
ich v mojom veku nepotrebujem.
Ak som nastúpil, nebolo to preto, že som chcel nejaký rekord,
ale preto, že sme mali nedostatok hráčov na zápas, aj kvôli vyššie spomínanému. Nastúpil som
len preto, aby nás na ihrisku bolo aspoň jedenásť. Nikdy som ne-
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nastúpil vtedy, ak bolo k dispozícii dosť hráčov a okrem mňa nastúpili aj ďalší starší hráči, na
ktorých ste akosi zabudli, takže aj
František Tomčák a Miloš Labus,
pravdepodobne ďalší „rekordéri“. Chcel by som vidieť Vás, ako
by ste sa zachovali v podobnej situácii Vy!
Áno, vyjadril som sa k štruktúre súťaže, pretože nielen ja, ale
väčšina funkcionárov aj iných
klubov je za to, aby sa hralo v takom územnom členení, ako to bolo dlhé roky zavedené a rozumné.
A predstavte si, že náklady na
cestovné by klesli o 50 %. Nechápem, čo je na tom nerozumné? Budem rád, ak klub bude šíriť dobré meno Kežmarku Vami
spomínaných 500 km ďaleko, lebo to bude znamenať, že hrá vo
vysokej súťaži. V súčasnosti sú
to zbytočné náklady na cestovné,
za tým si stojím.
Záverom Vám chcem pripomenúť, že funkcia prezidenta futbalového klubu je skutočne dobrovoľná a nehonorovaná.
Chcel som do práce k futbalu priviesť ľudí, ktorí sú schopní pomôcť mu nielen svojimi možnosťami, ale aj schopnosťami. Išlo o
veľmi serióznych ľudí, ktorých
ale konanie bývalých hráčov a aj
niektoré súčasné maniere odradili a oni stratili záujem. Je to veľká škoda.
Nie som sklamaný, ale doslova zhnusený z takýchto praktík,
aké ste týmto listom predviedli. Na rozdiel od Vás ponúkam
toto riešenie. Keďže moja práca ako funkcionára je podľa Vás
zlá, navrhujem Vám prevziať
moju funkciu a ja na rozdiel od
Vás Vám budem držať palce a za
každú dobrú vec Vám zatlieskam. Keďže máte podobnú rétoriku ako pán Gmyrek, doporučujem Vám stretnúť sa s ním,
ak ste to doteraz neurobili, dajte hlavy dokopy a pomôžte kežmarskému futbalu, kvôli ktorému Vás tak bolí srdce. Nebudete musieť kritizovať, ale budete
môcť konkrétne realizovať všetko, čo považujete za potrebné a
správne. Môžete osloviť aj ďalších kritikov a vytvoriť tím odborníkov. Len Vás prosím, urobte tak osobne a nie takýmto zbabelým spôsobom. Alebo je to
len prejav, ako sa hovorí, akejsi „ohrdnutej nevesty“?
Prezident 1. MFK Kežmarok
Pavol Fejerčák
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šport

Stolný tenis
Zápasmi posledných kôl
skončili stolnotenisové súťaže.
2. liga
TJ Javorinka Levoča A –
MŠK Fortuna Kežmarok A
7:7 (Matej Harabin 3, Ištok 2,5,
Vojtička 1,5).
1. Udavské
26 235:129 94
2. Levoča
26 232:132 86
3. STK Košice
26 207:157 75
4. Mokrance
26 193:171 69
5. Kežmarok
26 194:170 68
6. Valaliky
26 195:169 65
7. Michalovce
26 171:193 59
8. Prešov
26 182:182 59
9. Vojčice
26 173:191 58
10. Šar. Michaľany 26 162:202 57
11. Vranov
26 166:198 56
12. V. Kapušany B 26 157:207 49
13. ŠKP Košice
26 139:225 46
14. Margecany B 26 142:222 41
3. liga – Západ
MŠK Fortuna Kežmarok
B – ŠK Veterán Poprad A
4:14 (K. Kovalčík 2, T. Kovalčík, Kocúr 1). Jablonov n/T –
TJ Severka Kežmarok A 8:10
(Mikša 3,5, Habiňák 2,5, Popovič 2, Królik 1). TJ Severka
Kežmarok A – Geológ Rožňava D 10:8 (Habiňák 4,5, Mikša
3,5, M. Hagara 2), Geológ Rožňava C – MŠK Fortuna Kežmarok B 10:8 (Kocúr, Milan,
Harabiňák, Kovalčík 2).
1. Rožňava C
22 262:134 84
2. Levoča B
22 262:134 77
3. Slov. Ves
22 233:163 66
4. Poprad
22 245:151 62
5. Spiš. Štiavnik 22 220:176 54
6. Spiš. Vlachy
22 189:207 50
7. Jablonov n/T
22 190:206 48
8. Severka KK
22 184:212 48
9. St. Ľubovňa B 22 160:236 44
10. Rožňava D
22 159:237 44
11. Letanovce
22 167:229 41
12. Fortuna KK B 22 105:291 26
4. liga – Podtatranská
TJ Severka Kežmarok B –
Spišský Štvrtok A 14:4 (Kelbel 4,5, Vnenčák, Pojedinec
3,5, Koša 1,5).
Pavol Humeník
1. Severka KK B 22 248:148 76
2. Spiš. Bystré
22 240:156 66
3. Poprad-Veľká 22 222:174 65
4. Spiš. Belá
22 209:187 63
5. Hôrka
22 205:191 58
6. Rakúsy
22 205:191 58
7. Spiš. Štvrtok
22 216:180 54
8. Levoča C
22 179:217 46
9. Slov. Ves B
22 179:217 45
10. Spiš. Štvrtok 22 191:205 45
11. Spiš. Štiavnik B 22 158:238 38
12. Plaveč
22 124:272 29
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Kežmarčanom sa predstavia švédski boxeri
Začiatkom mája sa v mestskej športovej hale uskutoční duel medzi slovenskými a švédskymi bojovníkmi v thajskom
boxe muay thai.
Thajský box je bojové umeJeho zakladateľ Jozef Kušnie staré približne 800 rokov. mirek sa thajskému boxu veVyužívala ho armáda a ho- nuje už viac než šesť rokov.
vorí sa mu aj umenie ôsmich Začal s ním počas štúdií na
končatín, keďže sa v zápa- vysokej škole a tento šport
soch využívajú údery päsťa- priniesol aj pod Tatry.
mi, lakťami, kopy nohami a
„Najprv sme pôsobili na
kolenami. Klub Goral Gym, Zamagurí, ale priestory nám
ktorý sa týmto druhom bo- už nevyhovovali. Kežmarok je
ja zaoberá, pôsobí v Kežmar- predsa okresné mesto, našli sme
ku od polovice decembra mi- tu lepšie podmienky pre náš
nulého roka. V súčasnosti za- šport, čo je dôležité, a taký klub
strešuje približne 30 športov- v meste ešte nebol,“ povedal
cov, z toho 10 žien.
Kušmirek. V klube trénujú

každý pracovný deň, pričom
utorky a štvrtky sú venované klasickému boxu. Zvyšné
tri dni je na programe thajský box.
Boxerský večer
v Kežmarku
Medzi najbližšie a najväčšie Kušmirekove plány patrí
organizácia boxerského večera, ktorý sa uskutoční v sobotu, 10. mája o 19.00 hodine v
Mestskej športovej hale Vlada
Jančeka.
„Galavečer patrí do série
Youngblood, ktorá je určená
pre začínajúcich profesionálnych bojovníkov. Diváci uvidia niekoľko profesionálnych
zápasov, pričom hlavným motívom je duel slovenských a
švédskych boxerov,“ povedal
Kušmirek.
Okrem toho netají ani svoj
športový sen. „Azda snom každého je vyhrať nejaký titul. V
budúcnosti by som určite chcel
vytrénovať nejakého budúceho šampióna,“ neskrýva ambície Kušmirek, ktorý sám získal titul amatérskeho majstra
Slovenska v sezóne 2009/2010.
(Loránt Paugsch)

Šachisti v posledných dvojkolách bez bodu
Záverečnými dvojkolami
sa skončili súboje súťaže šachových družstiev. V prvej
lige Kežmarčania v poslednom dvojkole cestovali k favoritom na východ republiky, kde oba zápasy prehrali,
no aj tak si udržali svoju prvoligovú príslušnosť. Druhému družstvu sa záchrana nepodarila a z druhej ligy kežmarské B družstvo vypadáva
do tretej ligy.
Humeník
Šachy Reinter Humenné –
MŠK CORA GEO KdV Kežmarok 5,5:2,5 (Repka 0, E.
Hagara, ml. 0, Peterson 0, M.
Hagara 0, Andráš 1, Hoták 1,
Lukáč 0, Hennel 0,5).
Zemplín Michalovce MŠK CORA GEO KdV Kežmarok 6,5:1,5 (Repka 0,5, E.
Hagara, ml. 0, Peterson 0,5,
M. Hagara 0, Andráš 0,5, Hoták 0, Lukáč 0, Hennel 0).
1. Prakovce
11 56,5 26
2. Michalovce
11 58,5 25

3. Humenné
4. Sabinov
5. B. Bystrica
6. L. Mikuláš
7. Žilina
8. Bardejov
9. Kežmarok
10. Dolný Kubín
11. Kysucké NM
12. Fiľakovo

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

53,5
48,0
45,5
47,0
43,5
46,5
39,0
31,0
34,5
24,5

23
21
18
16
15
14
10
10
8
2

2. liga, skupina D
PŠK DASON Prešov –
MŠK KdV Kežmarok B
6,5:1,5 (M. Hagara 0, Hennel
0, Grich 0, E. Hagara, st. 0,5,
Lejnarová 0, Budzák 0,5, Šilon
0,5, Kulhomerová 0).
Slávia PU Prešov – MŠK
KdV Kežmarok B 4,5:3,5 (M.
Hagara 0,5, Andráš 0, Hennel
1, Grich 0, Svitek 0, E. Hagara, st. 0,5, Budzák 0,5, Kulhomerová 1).
1. Margecany
11 53,0 27
2. UPJŠ Košice C 11 50,5 22
3. 1. ŠK Košice
11 46,0 20
4. Spiš. N. Ves
11 50,5 19

5. TU Košice D
6. Sabinov B
7. V. Kapušany
8. PU Prešov
9. PŠK Prešov
10. Humenné B
11. Gelnica
12. Kežmarok B

11
11
11
11
11
11
11
11

48,0
48,0
46,0
41,5
45,5
35,0
34,0
30,0

17
16
16
16
12
11
7
2

Volejbal
Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračovala Oblastné majstrovstvá
v súťaži volejbalových kadetiek.
Snina – KV MŠK Oktan
Kežmarok 3:0 (14, 13, 20), 3:0
21, 6, 6).
1. Snina
26 73:14
72
2. TU Košice
26 68:22 62
3. Spiš. N. Ves
26 55:35 51
4. Prešov
25 55:27 51
5. Vranov n/T
26 40:51 31
6. Kežmarok
26 38:51 30
7. ŠA Košice
25 7:70
6
8. Michalovce
26 7:73
6
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Víťazstvo juniorov uzavrelo
ich tohtoročnú sezónu
V basketbalovom klube BK MŠK Kežmarok sa v ostatných
dvoch týždňoch zapojili do ligových zápolení družstvá juniorov a žiakov. Juniori doma privítali celky Košíc a Rožňavy a
žiaci odohrali dva súboje taktiež s Rožňavou.

Hokejbalová exhibícia
s domácou atmosférou
Netradičná rozlúčka extraligového mužstva MŠK Vegomont Kežmarok so sezónou
2013/2014, za osobnej účasti
hokejistov Richarda Šechného, Miroslava Škoviru, Jaroslava Kmiťa, Martina Drotára, Miloša Paľovčíka, Zoltána
Kubáta, Pavla Gurčíka, Michala Finduru, Denisa Godlu... sa odohrala v nádhernej
domácej atmosfére a pred 400
divákmi splnila očakávanie
všetkých prítomných fanúšikov i priamych aktérov podujatia. Organizátormi podujatia boli: spoločnosť Mimisolar a hokejbalový klub MŠK
Kežmarok.
MŠK Vegomont Kežmarok - Mimisolar Slovensko
9:9 (4:3, 2:4, 3:2). Góly: Oravec

3, Teplický, Lipták, Knapik,
Paločko, Kopkáš, P. Kromka T. Danielčák 3, Majerčík 2, B.
Zwick, Šúpala, Kmiť, Škovira
Zostavy – MŠK Vegomont
Kežmarok:
Brunnsteiner,
Pristaš – Mikša, B. Kromka,
P. Kromka, Bednár, Pešta, Kovalčík, Knapik, Kopkáš, Oravec, Teplický, Lipták, Svitana,
Fečunda, K. Jankura, Paločko,
Balog, Lukáč, Drozd.
Mimisolar Slovensko: M.
Jankura - Šúpala, J. Šechný,
Polaček, Gurčík, Kubát, M.
Godla, D. Godla, R. Šechný,
ml., Danielčák, D. Zwick, Findura, B. Zwick, Majerčík, Paľovčík, Drotár, Škovira, Kmiť,
R. Šechný.
Rozhodcovia:
Šimbera,
Pavela.
(ph)

Hokejbal

Konečná tabuľka KHbL po
základnej časti
1. Rats A KK
12 91:38
31
2. South Park KK 12 81:30
30
3. Rats B KK
12 60:54
21
4. Tornádo KK
12 47:51
17
5. Fighters SB
12 62:66
14
6. Hell KK
12 28:72
6
7. Podolínec
12 32:87
5

Skončila sa
základná časť
Kežmarskej
MARCO POLLO hokejbalovej
ligy a už sa začalo aj play-off,
kde priamo do semifinále postúpili prvé dve mužstvá.
Zostávajúce zápasy základnej časti: The Red Rats B
– Podolínec 3:2, South Park
Kežmarok – Tornádo Kežmarok 5:3, Fighters Spišská Belá – The Red Rats A 4:5 po
predĺžení, Podolínec – Fighters Spišská Belá 6:10, Tornádo Kežmarok – MŠK Podolínec 0:5 kontumačne, Tornádo Kežmarok – The Red Rats
B 4:2, Podolínec – South Park
Kežmarok 0:5 kontumačne.

Štvrťfinále play-off
Tornádo Kežmarok – Fighters Spišská Belá 2:5 (Valenčík, Burdíček – Kaňuk 2,
Novák, M. Siska, Melcher) a
2:13 (Kaňuk 4, T. Siska 3, M.
Siska, Melcher 2, Čižik, Britaňák – Smejsík, Valenčík). Sériu vyhrali Fighters 2:0.
Rats B – Hell 4:2 (Godalla
3, Tóth – Jurský, Hoffman). Na
zápasy vedie Rats B 1:0.
(ph)

Juniori odohrali posledné dva
zápasy Ligy juniorov SR, keď
privítali na palubovke MŠH Vlada Jančeka celky Košíc a Rožňavy.
V zápase proti Košiciam podali Kežmarčania veľmi slabý
výkon. Favorizovaní hostia sa na
svoje víťazstvo veľmi nadrieť nemuseli, keďže hráči domáceho
celku stratili priveľa lôpt a nevyužili dobré strelecké príležitosti.
V súboji s Rožňavou bola prvá
štvrtina vzácne vyrovnaná. Hostia si v druhej desaťminútovke
vybudovali náskok ôsmich bodov, ktorý po zmene strán navýšili na 11-bodový rozdiel (36:47
v 27. min.). Od tohto momentu
sa však domáci hráči nadýchli k

náporu a do konca štvrtiny náskok zmazali. V poslednej štvrtine si vybudovali mierny náskok,
ktorý si už nenechali vziať, a tak
zaknihovali víťazstvo, ktorým
ukončili thotoročnú sezónu.
Výsledky: BK MŠK Kežmarok – BK Esprit Slovbet Košice 40:90 (20:47), Laputka 14, Baňas 7, Neupauer a Šimšaj 6, Kozma 4, Bindas a Rúra 2. BK MŠK
Kežmarok – BK ŠPD Rožňava
73:69 (31:39), Laputka 23, Marek
13, Bindas 12, Baňas 11, Šimšaj 6,
Kozma 5, Bicko 3.
Výsledky žiakov: BK MŠK
Kežmarok – BK ŠPD Rožňava
57:95 a 51:104. Rožňava využila
svoju výškovú prevahu na vysoké víťazstvá.
(jmj)

Družstvo juniorov si v poslednom zápase poradilo s Rožňavou
73:69. Horný rad zľava: Laputka D., Baňas M., Bindas B., Rúra B.,
Paják J., Šimšaj T., Juhász J. (tréner). Dolný rad zľava: Neupauer M.,
Bicko M., Kseňák Ľ., Marek S. a Kozma P.
Foto: lp

Severka obhájila titul

Stolnotenisový oddiel TJ
Severka Kežmarok "B" s prehľadom obhájil titul v 4.lige
Podtatranskej, kde vyhral ligu s dvoma prehrami. Ligu
vyhral celkom jednoznačne o
10 bodov pred druhým Spišským Bystrým a tretím Popradom - Veľkou.
Svoju dominanciu v tejto lige potvrdili v poslednom kole, kde vyhrali doma
so Spišským Štvrtkom jednoznačne 14:4 a mohlo sa začať oslavovať. A nešlo by to
bez týchto hráčov: Ondrej Ko-

ša, Pavol Pojedinec, Miroslav
Kvasňák, Štefan Kelbel, Štefan Vnenčák a Miroslav Groman.
Naši žiaci zaznamenali ďalší úspech, keď skončili tretí v oblastnej súťaži Podtatranskej v zostave: Denis
Vojtičko, Tomáš Ištocy, Štefan
Novotný a Martin Maskaľ,
pred nami boli už len druhá
Levoča a prvá Spišská Stará
Ves. Všetka vďaka patrí hlavne sponzorom a trénerom,
bez ktorých by sme toto nedokázali.
(TJS)
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Volejbalistky skončili
na šiestom mieste
Kežmarským
volejbalistkám sa nepodarilo vrátiť hráčkam zo Spišskej Novej Vsi prehru z ich palubovky a už po dvoch setoch
v Kežmarku bolo zrejmé, že
stretnutie sa bude už iba dohrávať. Celé stretnutie nakoniec aj hráčky od Hornádu
vyhrali a potvrdili výbornú
výkonnosť a formu na konci
volejbalovej extraligovej súťaže. Prvé dva vyhrané sety, ktoré vyhrali súperky rozhodli o tom, že konečné pia-

te miesto patrí Spišskej Novej
Vsi a šieste Kežmarku. Súťaž
vyhrali volejbalistky Doprastavu Bratislava pred Sláviou
Bratislava, Pezinkom a UKF
Nitrou.
Zápas o 5. – 6. miesto
KV MŠK Oktan Kežmarok
– VK Spišská Nová Ves
2:3 (-22, -23, 19, 23, -11)
Najviac bodujúce kežmarské hráčky: Dragašeková 24, Rajčanová 11, Jakušová,
Labudová 10.
Pavol Humeník

Pozvánky na športové podujatia v meste Kežmarok
môžete zasielať na adresy: noviny@kežmarok.sk,
lorant.paugsch@kezmarok.sk, resp. telefonicky
na číslo 052/452 40 46, 052/466 02 07.

Víťazná rozlúčka so sezónou
Kežmarským hokejbalistom sa síce nepodarilo postúpiť do play-off, ale posledný
duel v sezóne 2013/2014 nevypustili a so sezónou sa rozlúčili víťazstvom nad nováčikom.
MŠK Vegomont Kežmarok
– HBK Lion Svidník
4:3 pp (0:0, 1:1, 2:2 - 1:0)
Góly: Oravec (Paločko),
Lipták (Teplický, Bednár),
Lipták (Teplický, Bednár) PP,
B. Kromka (Mikša) PP – Kohutiar, Štefan, Sabol.
Vylúčení: 5:8. Presilovky: 2:0. Oslabenia: 0:1. Strely: 16:34. Diváci: 100.

Štvrťfinále play-off: Nitra – Ružinov 4:0, 2:1, Pruské –
Pov. Bystrica 3:2, 2:3pp, Martin – Vrútky 1:2, 6:0, LG – Skalica 1:2, 1:4.
(ph)
1. Nitra
22 112:49 52
2. Pruské
22 95:58 52
3. Martin
22 62:45 41
4. LG Bratislava 22 76:51 41
5. Skalica
22 81:64 40
6. Vrútky
22 91:55 36
7. Pov. Bystrica 22 58:72 33
8. Ružinov BA 22 70:81 27
9. Svidník
22 66:112 25
10. Jokerit BA
22 68:72 23
11. Kežmarok 22 69:82 21
12. Pohronie
22 43:149 5

Víťaz Extraligy do 16 rokov – družstvo U16 hokejbalového klubu MŠK Kežmarok, ktoré cenný titul získalo pod vedením trénerskej
dvojice Majerčík a Lipták.

Hokejbalisti MŠK Kežmarok
sú víťazom Extraligy U16!
Družstvo MŠK Kežmarok
sa v sezóne 2013/2014 stalo víťazom Slovenskej hokejbalovej extraligy do 16 rokov!
Stalo sa tak po víťazstve
3:2 nad družstvom z Martina,
ktoré dosiahlo na poslednom
extraligovom turnaji 13. apríla 2014 vo Vrútkach.
Družstvo počas celého
ročníka viedla dvojica trénerov Ladislav Majerčík – Matúš Lipták.
KONEČNÁ TABUĽKA
Extraligy U16
1. MŠK Kežmarok 12 64:18 21
2. Martin
12 47:18 19
3. Vrútky
12 37:22 14

4. Spišská Belá
12 52:27 14
5. CVČ Kežmarok 12 32:48 10
6. Slovan Bratislava 12 18:57 5
7. Pov. Bystrica
12 13:73 1
Víťazstvo v extralige U
16 za MŠK Kežmarok vybojovali: Denis Talár, Adrián
Miškovec, Dávid Romaňák,
Peter Šimčák, Dominik Panáček, Rastislav Václav, Boris
Martančík, Boris Kantorek,
Adam Štelmach, Adam Baffia, Róbert Frič, Štefan Bukovina, Lukáš Olejník, Jaroslav
Gahura, Kristián Janáček,
Daniel Pavličko, Matej Majer,
Martin Krempaský, Daniel
Jakub Pavličko, Denis Džubas.
(ph)

Kam za športom
šport

súťaž

kategória

miesto

termín

podujatie, zápas

Basketbal

1. liga, sk. o 9, – 15. miesto

muži

MŠH Vlada Jančeka

26. 4., 18.00 h

Kežmarok – Sereď

V. liga, sk. Sever

muži

futbalový štadión

27. 4., 16.00 h

Kežmarok – Ľubotice

III liga, sk. Podtatranská

dorast

futbalový štadión

3. 5., 14.00 h

Kežmarok – Sp. Podhradie

Hokejbal

extraliga

U14

hokejbalový štadión

27. 4., od 9.00 h

turnaj

Volejbal

M-SR, oblasť východ

kadetky

MŠH Vlada Jančeka

4. 5., od 10.00 h

Kežmarok – Vranov n/T

Futbal
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