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Primátori okresných miest budú spolupracovať

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Zoznámte sa s najpriestrannejším vozidlom vo svojej triede. Nová ŠKODA Fabia Combi vám a vašej rodine poskytne 
maximálny priestor za minimálny príplatok, najnovšie technológie, úsporné motory a dynamický dizajn. Navyše so 4-ročnou 
zárukou a s možnosťou výhodného Financovania na jednotku.
www.skoda-auto.sk

Nová ŠKODA Fabia Combi
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia: 

3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. Ilustračné foto.

ZÍSKA SI VÁS

         AJ VAŠU RODINU

AUTONOVA, s.r.o
Priemyselný areál
Východ 3406
058 01 Poprad
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Zľava: Primátor Levoče Milan Majerský, primátor Popradu Jozef Švagerko, primátor Kežmarku Ján Ferenčák, 
primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný a primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko počas rokovania v Kežmarku.
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Hlavné body spolupráce predstavia 
na najbližšom stretnutí, nemal by 
chýbať cestovný ruch, doprava či in-
fraštruktúra.

Primátori piatich okresných miest na 
Spiši – Kežmarku, Popradu, Levoče, 
Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovne sa 
na pracovnom stretnutí v Kežmarku do-
hodli na vzájomnej spolupráci na zlepše-
nie podmienok pre občanov v celom re-
gióne.

„Už počas môjho pôsobenia na 
Okresnom úrade sme sa zaoberali spo-
luprácou miest v prirodzenom regió-
ne – na Spiši. Naši predkovia na tom-
to území síce niekedy bojovali, ale naj-
mä spolupracovali. K susedom sa mu-
síme správať slušne, pomáhať im, aby 
raz pomohli oni nám,“ povedal primá-
tor Kežmarku Ján Ferenčák.

Primátori okresných miest budú spolupracovať, 
pripravujú memorandum

„Základom bude komunikácia, aby 
sme mohli ďalej spolupracovať. V mi-
nulosti nebol v regióne v niektorých ob-
lastiach súzvuk samospráv a nie všet-
ky veci, ktoré región potreboval, boli 
propagované v rámci všetkých miest,“ 
vysvetlil primátor Kežmarku Ján Feren-
čák, iniciátor stretnutia. Ako dodal, dôle-
žitou úlohou bude vyšpecifikovať oblas-
ti, v ktorých budú mestá prioritne spo-
lupracovať.

Spoluprácou dosiahnu viac
Pre všetkých primátorov bolo zjedno-

cujúcim slovom stretnutia „spolupráca“, 
keďže ňou dokážu viac.

„Ak budeme vystupovať spoločne, 
ak budeme mať spoločné priority, ve-
rím, že ich budeme aj ľahšie presadzo-
vať. Projekty nepomôžu iba mestám, 
ale celému regiónu,“ skonštatoval Fe-
renčák.

Ako príklad uviedol nedávno skon-
čenú Svetovú zimnú univerziádu, ktorá 

mala vysoké hodnotenie aj v medziná-
rodných športových kruhoch. 

Dôležité bude taktiež načasovanie 
najvýznamnejších podujatí jednotlivých 
miest tak, aby sa navzájom neprekrývali, 
ale aby susedné mestá navzájom podpo-
rili a propagovali akcie v regióne. „Mu-
síme sa vzájomne podporovať, a nie 
rozdeľovať,“ povedal Ferenčák.

Pre primátora Levoče bolo stretnutie 
a podanie si ruky s kežmarským primá-
torom symbolickým ukončením dlho-
ročnej vojny medzi Levočou a Kežmar-
kom.

„Teraz by sme chceli mier, ale nielen 
ten symbolický. V regióne máme veľké 
množstvo bohatstiev. V minulosti bol 
Spiš lídrom Uhorska v oblasti kultú-
ry či hospodárstva a chceli by sme, aby 
bol Spiš takým regiónom v rámci Slo-
venska,“ povedal Milan Majerský, prvý 
muž levočskej radnice. Ten okrem iné-
ho podotkol, že stretnutím sa nespájajú 
iba mestá, ale aj kraje, keďže v Košickom 
kraji sa nachádza Spišská Nová Ves.

Najbližšie v Poprade
Stretnutie vyvolalo pozitívne ohla-

sy aj u nového primátora Popradu, Joze-
fa Švagerka.

„Je to signál na začatie našej spolu-
práce. Tá by mala zahŕňať určite aj ces-
tovný ruch, keďže náš región je na to 
predurčený. Som presvedčený, že náj-
deme spoločnú cestu,“ povedal poprad-
ský primátor krátko po stretnutí.

Primátori sa budú stretávať štyrikrát 
ročne, pričom výstupom najbližšieho 
rokovania bude memorandum o spolu-
práci.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Stretnutie primátorov vyvolalo veľký záujem aj medzi novinármi.
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Zimný štadión chátra už niekoľko rokov.

spravodajstvo

Primátor Kežmarku Ján 
Ferenčák vidí viacero ob-
lastí, ktoré by v meste rád 
zmenil. Nielen tie by mali 
prispieť k tomu, aby bolo 
z mesta o štyri roky atrak-
tívne miesto na život.

Aké sú podľa vás mož-
nosti dostavby zimného šta-
dióna?

Jedinou cestou sú externé 
zdroje. Inej cesty niet. Čo naj-
skôr pozvem vládu Slovenskej 
republiky na jej výjazdové za-
sadnutie do nášho mesta, ke-
ďže práve vtedy prichádza do 
regiónu významný balík pe-
ňazí, ktoré by mohli byť urče-
né práve na zimný štadión.

Na realizáciu priprave-
ného projektu je potrebných 
približne 1,8 milióna eur, ne-
hovoriac o údržbe či o ďal-
šom vybavení. Budem vyvíjať 
maximálne úsilie, aby sa nám 
to podarilo.

V pláne máte aj výstav-
bu kúpaliska či malej krytej 
plavárne.

Prevádzku kúpaliska vi-
dím reálne. V hre bude mož-
no aj pôvodný areál. Každo-
pádne by malo ísť o nízko-
rozpočtový projekt na pek-
né kúpalisko s využitím pre 
ľudí, kde si budú môcť užiť 
pekný deň, zaplávať si, kde sa 

deti budú môcť zahrať. V na-
šom okolí budú v budúcnosti 
možno až tri veľké kúpaliská 
s vysokým vstupným. V Kež-
marku mám však na mysli 
skôr symbolické vstupné.

Ďalším projektom by mal 
byť krytý bazén určený na 
výučbu plávania a na rekre-
ačné plávanie. Mal by byť 
buď pri jednej zo škôl, ale-
bo vypracujeme stredný pro-
jekt, ktorý by bol pre Kežma-
rok vhodný.

Poznáte výsledky z geo-
termálneho prieskumu, kto-
rý sa pred niekoľkými rok-
mi v meste urobil?

Keďže Kežmarok leží pá-
se medzi Vrbovom a Vyšnými 
Ružbachmi, v hĺbke približne 
1,8 kilometra by mala byť geo-
termálna voda. Presné výsled-
ky som však zatiaľ nevidel. Ge-
otermálny vrt by stál približne 
2 – 3 milióny eur, pričom mesto 
na to prostriedky momentál-
ne nemá. Jeho využiteľnosť je 
však veľmi veľká, keďže ter-
málna energia sa dá využiť aj 
na výrobu tepla či elektriny.

Akú máte predstavu o 
riešení dopravnej situácie 
v meste?

Najjednoduchšie je zistiť, či 
je semaforový systém v mes-
te nastavený správne. Tým aj 
začnem. Do popredia sa však 
dostáva vlaková doprava. No-
vý cestovný poriadok ráta 
s posilnením dopravy na trase 
Poprad-Tatry – Stará Ľubovňa, 

Ján Ferenčák: V prípade zimného štadióna urobím maximum
od februára je v platnosti aj 
vyššia zľava pre tých, kto-
rí vlakom dochádzajú za prá-
cou. Výzvou je motivovať ľu-
dí, aby na to využívali práve 
vlak, a nie auto. 

S tým súvisí otázka, ako 
prepraviť ľudí napríklad zo 
železničnej stanice do jednot-
livých firiem v meste. Dôle-
žité bude začať uvažovať aj 
nad integrovanou dopravou 

v regióne tak, aby sme mest-
skou hromadnou dopravou 
vedeli dostať ľudí na ďalšie 
vlakové či autobusové spoje.

Mestu však pomôže naj-
mä diaľničný privádzač. Na 
tomto projekte pracujem už 
dva roky a verím, že v roku 
2018 sa začne s jeho výstav-
bou. Nutnosťou bude rekon-
štrukcia cesty na Malý Slav-
kov, keďže to bude hlavný ťah 
z privádzača do centra mes-
ta. Projekt bude záležitosťou 

aj vyššieho územného celku, 
Slovenskej správy ciest či Ná-
rodnej diaľničnej spoločnosti.

S vlakovou dopravou sú-
visí aj železničná stanica 
a jej okolie, ktoré je tŕňom 
v oku pre mnohých Kežmar-
čanov. Budete riešiť aj túto 
lokalitu?

Pre mňa je železničná sta-
nica jednou z dominánt náš-
ho mesta, ale napriek tomu 

vyzerá neudržiavane. Urobí-
me všetko pre to, aby sme to 
zmenili. Budeme sa snažiť do-
hodnúť sa so Železnicami Slo-
venskej republiky, aby sme 
mohli upravovať nielen okolie 
stanice, ale možno aj jej objekt. 

Ako bude Kežmarok vy-
zerať o štyri roky?

Dúfam, že to bude pozitív-
ne, mladé a živé mesto, v kto-
rom budú Kežmarčania vi-
dieť perspektívu pre seba a 
pre svoje deti.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Kežmarčania svojou 
účasťou prekonali prie-
mernú účasť Slovákov, k 
volebným urnám ich priš-
la presná štvrtina.

 

Slováci v sobotňajšom refe-
rende rozhodli o tom, že re-
ferendum o rodine sa zapíše 
do zoznamu ďalších neúspeš-
ných plebiscitov na Sloven-
sku.

Z oficiálnych výsledkov 
hlasovania, ktoré zverejnil 

Referendum o rodine je neplatné, účasť bola 
tretia najnižšia v histórii

Štatistický úrad Slovenskej 
republiky vyplýva, že refe-
renda sa zúčastnilo 21,41% 
oprávnených voličov.

Takmer 95% voličov sú-
hlasilo s tým, aby sa man-
želstvom mohol nazývať iba 
zväzok muža a ženy, za neu-
možnenie adopcie detí homo-
sexuálnym párom alebo sku-
pinám sa vyslovilo 92,4% hla-
sujúcich a 90,3% voličov vy-
jadrilo svoje áno v otázke, či 
sú za to, aby školy nemohli 
vyžadovať účasť detí na vy-
učovaní v oblasti sexuálneho 
správania či eutanázie, ak ich 

rodičia alebo deti samy nesú-
hlasia s obsahom vyučova-
nia.

Jediné úspešné referen-
dum sa na Slovensku kona-
lo v roku 2003, kedy sa hlaso-
vania o vstupe do Európskej 
únie zúčastnilo 52,15% opráv-
nených voličov.

 
Kežmarčania hlasovali takmer 

rovnako
Referenda sa z viac než 

13-tisíc Kežmarčanov zúčast-
nilo 3 309 voličov, čo zname-
ná 25% zo všetkých oprávne-
ných voličov.

Lorant Paugsch
Foto: autor

K prvej otázke sa takmer 
95% z nich vyjadrilo kladne, 
tesne nad 94% z hlasujúcich 
hlasovalo áno v druhej otáz-
ke a takmer 92% z nich vy-
jadrilo súhlas s treťou otáz-
kou.

Možnosť hlasovať mimo 
svojho volebného okrsku pro-
stredníctvom hlasovacieho 
preukazu využilo 144 Kež-
marčanov. Pre porovnanie, 
pred minuloročnými prezi-
dentskými voľbami bolo vy-
daných spolu 867 voličských 
preukazov – 332 v prvom ko-
le a 535 v druhom kole.
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Pri príležitosti 70. výročia 
oslobodenia mesta Kežma-
rok od fašistov sa 30. januá-
ra 2015 uskutočnil na hrad-
nom nádvorí v Kežmarku 
pietny akt kladenia vencov.

Bohatá účasť na pietnom akte k výročiu 
oslobodenia Kežmarku potešila

Pavol Humeník
Foto: autor

Zásahová činnosť hasičského a záchranného 
zboru bola v roku 2014 rôznorodá

V roku 2014 vykonali 
príslušníci Okresného ria-
diteľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Kež-
marku celkom 450 vý-
jazdov z toho  116-krát 
zasahovali pri požiaroch a 
106-krát pri dopravných 
nehodách. 
Autor: OR HaZZ
Foto: archív OR HaZZ

Zvyšok predstavovali výjazdy 
k iným technickým zásahom 
ako povodne, ekologické zá-
sahy, kalamity, odstraňovanie 
prekážok, záchrana, plané po-
plachy, cvičenia a pod.   

Pri požiaroch došlo k pria-
mym škodám vo výške  
270 000 € a uchránené hodno-
ty boli vo výške cca 620 000 €. 

Požiare, ktoré spôsobený-
mi škodami najviac ovplyv-
nili požiarovosť:  požiar chaty 

v Havke – škoda 150 000 €, po-
žiar chaty v Spišskej Belej – 
škoda 20 000 €, požiar rodin-
ného domu v Malom Slav-
kove – škoda 20 000 €, požiar 
rodinného domu vo Veľkej 
Lomnici – škoda 10 000 €, po-
žiar osobného motorového vo-
zidla v Huncovciach – škoda 
12 000 €, požiar elektrorozvod-
ne v areáli Tatranskej mliekar-
ne a.s. - škoda 10 000 €.

Najčastejšie horelo v 

mesiacoch február, marec 
a december,  a to najmä počas 
sobôt, nedelí a v čase od 16.00 
hod. do 20.00 hod. 

Najväčší počet požiarov bol 
v bytovom hospodárstve, poľ-
nohospodárstve a lesnom hos-
podárstve, pričom najčastejší-
mi príčinami vzniku požiarov 
bolo vyhorenie sadzí, nespráv-
na inštalácia vykurovacieho 
telesa, vypaľovanie trávy a su-
chých porastov.

Podujatie organizačne za-
bezpečoval Výbor základ-
nej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bo-
jovníkov Kežmarok na čele 
s predsedom výboru Mila-
nom Janečkom. Pietneho ak-
tu sa zúčastnilo okrem čle-
nov základnej organizácie 

protifašistických bojovníkov 
aj predstavitelia mesta, okre-
su i politických strán mesta. 
Potešiteľné bolo, že na piet-
nom akte k výročiu oslobo-
denia nechýbala ani stredná 
generácia, ale ani mládež, či 
už zo stredných, alebo zák-
ladných kežmarských škôl. 

Za zvukov slovenskej hym-
ny boli vystrelené i slávnostné 
salvy na počesť hrdinov, kto-
rí nám vybojovali víťazstvo 
nad fašistami v druhej sveto-
vej vojne. Slávnostný príhovor 
mal k účastníkom viceprimá-
tor mesta Kežmarok Miroslav 
Perignáth.
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Očami 
prisťahovalca

Po vypredanom jesen-
nom turné Katky Knech-
tovej a Cigánskych Diab-
lov po slovenských mes-
tách sa umelci rozhodli 
pridať ďalšie spoločné 
koncerty v roku  2015.

Exkluzívna tour je skvelým 
dramaturgickým a hudob-
ným spojením popu a etno 

world music. Už 15-tisíc divá-
kov vzhliadlo koncert plný in-
tímnej hudby Katky Knechto-
vej a virtuóznych Cigánskych 
Diablov s ich strhujúcim 
rytmom im vlastným. Diabli 
budú hrať Katku Knechtovú a 
Katarína Knechtová Diablov.

Veľmi zaujímavé stvárne-
nie popu a dynamickej gypsy 
music pritiahne divákov obi-
dvoch leadrov top slovenskej 
scény.  Koncert nabitý hitmi 

Knechtová a Cigánski Diabli zahrajú 
aj v Kežmarku

Kataríny Knechtovej, ako Za 
Tebou, Spomaľ, Na veky, Ke-
by, Bathory Muoj Bože – du-
et Silvie Šarkozi a Kataríny 
Knechtovej, zmes cigánskych 
piesní v podaní Katky, skve-
lí Cigánski Diabli s vynika-
júcim cimbalovým majstrom 
Ernestom Šarkozim.

Katarína Knechtová a or-
chester Cigánski Diabli sú 
nositeľmi významných hu-
dobných ocenení.

Rada by som sa s vami pode-
lila o jeden zážitok s cestármi 
zo stredy, 4. februára. Viem, 
že odpratávanie snehu z ciest 
je veľmi dôležité, ale je po-
trebné rozlišovať kedy. Ak je 
cesta bez snehu, dokonca sa 
topí, je zbytočné, aby cestári 
chodili.

Tak to bolo aj v stredu. 
Výjazd cestárov bol podľa 
mňa úplne zbytočný. Ces-
ta bola suchá, chodníky od-
pratané. Napriek tomu pri-
šli. Je bežné, že cestári na-
vŕšený sneh z cesty (sneh 
nikomu nezavadzal, nepre-
kážal v jazde, bol na kra-
ji), ktorý poctivo obyvatelia 
domov odhrabali z chodní-
kov, vrátia naspäť na chod-
ník. Veď to ľudia znova od-
hrabú. Zvykli sme si. Lenže 

Aj odprataný sneh narobí problémy
to, čo sa stalo minulú stredu, 
možno považovať už za dr-
zosť. Opäť nám cestári „vrá-
tili“ sneh naspäť. Ak by sme 
nemali ploty, tak ten sneh by 
bol nalepený na našich do-
moch. 

Nevravím, že netreba od-
pratávať sneh, ale možno by 
nabudúce mohli cestári zní-
žiť rýchlosť, aby to zase nedo-
padlo tak, ako v stredu. V do-
moch nežijú len zdraví a mla-
dí ľudia.                                  (r) 

V posledných týždňoch sa 
hlásili o pozornosť mnohé dis-
kusie na tému, čo je vlastne ro-
dina. Mám pocit, že je to dlho-
dobý proces v našej spoločnos-
ti, kde význam určitých slov 
stráca svoju hodnotu a podsta-
tu. Kto ma pozná vie, že som 
vlkofi l. Nie je to žiadny hanli-
vý výraz, je to len sympatia k 
tomuto zvieraťu ako takému, 
ktoré v sebe skrýva mnoho po-
solstiev pre život aj nás, ľudí. 
Pozriem sa preto na podstatu 
rodiny z vlčieho pohľadu.

Vlčia rodina je svorka. 
Svorka, ktorá môže člena pri-
jať aj vylúčiť, môže z nej člen 
dobrovoľne odísť, aby si zalo-
žil vlastnú svorku, no vo svor-
ke sa všetci zlučujú vedľa alfa 
páru. Alfa pár, matka a otec, 
majú výsadné postavenie. Ve-
dú rodinu, živia ju, starajú sa 
o deti, hrajú sa s nimi, ochra-
ňujú ich, vychovávajú a sta-
rajú sa o starších členov, kto-
rých nahradili na alfa pozícii. 
Alfa pár je verný jeden druhé-
mu po celý život a týmto prí-
kladom vychováva vĺčatá. Ďal-
ší členovia svorky robia všetko 
pre dobro rodiny, pomáhajú s 
hrou a výchovou vĺčat, pomá-
hajú pri love a odkladaní po-
travy, pri hľadaní príbytku. 
V mnohom sa vlci v prírode 
svojim životom podobajú ľu-
ďom a veľakrát my strácame 
inštinkty, ktoré ich rodiny dr-
žia pohromade a mohli by sme 
si z „obyčajných zvierat“ vziať 
príklad.

Nemáme dôvod zvaľo-
vať vinu na médiá, posun in-
formačnej doby a iné moder-
né výhovorky, prečo naše deti 
nepoznajú pravý význam ro-
diny. Ako rodičia máte úžas-
nú a jedinú príležitosť vo svo-
jom živote ukázať im, aký vý-
znam má slovo matka, otec, 
starí rodičia, brat, sestra, rodi-
na. Nepovie vám to štát refe-
rendom. Nikto vás nedonúti sa 
rozchádzať, či držať pohroma-
de. Vždy to bude len vaše roz-
hodnutie, aký odkaz vštepíte 
ľuďom okolo vás. Vaše deti sú 
vašim odrazom, nie odrazom 
doby. Len vy im môžete ukázať 
pravé hodnoty života a rodiny. 

Lucia Vričanová

Primátor mesta Ján Fe-
renčák sa stretol so zá-
stupcami najväčších za-
mestnávateľov v meste, 
aby prerokovali prípadnú 
spoluprácu.

„Chcel som sa dozvedieť aj 
to, ako mesto spolupracova-
lo so zamestnávateľmi v mi-
nulosti,“ vysvetlil Ferenčák. 

Najväčším problémom 
je podľa jeho slov aj pod-
ľa slov zamestnávateľov do-
pravné spojenie načasované 
na pracovné zmeny tak, aby 

pracovníci nemuseli do práce 
dochádzať autami. „Mesto sa 
vtedy stáva nepriechodné, po-
čas kalamitných situácií sa 
to ešte zhoršuje. Riešením by 
malo byť rozšírenie kapacity 
mestskej hromadnej dopra-
vy,“ povedal primátor. S roz-
šírením MHD súvisí aj vytvo-
renie novej zastávky v lokali-
te pri spoločnostiach Plastif-
lex, Treves či Aspel.

Zamestnávatelia prejavi-
li ochotu aj na participácii fi -
remných športových hier 
mesta, podpore mládežnícke-
ho športu v meste či na ďal-
ších akciách.

V priemyselnom parku by 
na jar mali spustiť prevádz-
ku dve spoločnosti, ale mesto 
má v pláne pritiahnuť aj ďal-
ších investorov. „Mesto ro-
kuje s dvojicou možných in-
vestorov, ktorí majú záujem 
prísť. Potrebujeme však do-
končiť celý proces dvoch fi -
riem, ktoré sa v Kežmarku už 
nachádzajú. Spoločnosť Tre-
ves by mala spustiť prevádz-
ku v marci, Deltrian najne-
skôr v máji,“ doplnil Feren-
čák.

Najbližšie stretnutie za-
mestnávateľov by sa malo 
uskutočniť v priebehu marca.

Zamestnávatelia chcú spolupracovať, 
mesto vyrieši problémy

Lorant Paugsch
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Zľava: Gabriela Bodnárová, vedúca oddelenia RRaRC na 
MsÚ v Kežmarku, Barbora Cintulová, rektorka Múzea v 
Kežmarku, Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kežmarku, 
Katarína Bartková z divadla ExTeatro a Ján Ferenčák, pri-
mátor mesta Kežmarok.

Múzeum v Kežmarku získalo prestížne ocenenie
Výsledky on-line hlaso-
vania sa neustále menili, 
posledné hlasy prišli tes-
ne pred jeho ukončením.
Lorant Paugsch, gb
Foto: Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku sú-
perilo v kategórii najlepšíe 
kultúrne zariadenie Prešov-
ského kraja s s Ľubovnian-
skym múzeom na hrade v 
Starej Ľubovni, so Ski mu-
seom v Tatranskej Lomnici a 

Tatranskou galériou Poprad 
v Poprade. Verejnosť nako-
niec rozhodla svojimi 1 149 
hlasmi o víťazstve kežmar-
ského múzea. 

„Z celého srdca vám ďa-
kujeme za vašu priazeň a 
podporu. Ocenenie  pre nás 
znamená veľmi veľa. Je to 
pre nás prvé ocenenie, kto-
ré sme získali v rámci kraja 
a je to zásluhou všetkých za-
mestnancov múzea. Budeme 
sa snažiť aj do budúcna vy-
vinúť maximálne úsilie a po-
skytovať vám také produkty, 
vďaka ktorým sa k nám bu-
dete vždy radi vracať,“po-
ďakovala sa hlasujúcim Eri-
ka Cintulová, riaditeľka Mú-
zea v Kežmarku na oficiálnej 
stránke múzea.

Pracovníci Múzea v Kež-
marku si ocenenie prevza-
li na výstave cestovného ru-
chu ITF Slovakiatour, kde je 
mesto Kežmarok pravidelne 
propagované ako významná 

destinácia cestovného ruchu. 
„V tomto roku sa prezen-

tácia uskutočnila pod zášti-
tou Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu (OOCR) 
Tatry-Spiš-Pieniny v stán-
ku Krajskej organizácie ces-
tovného ruchu Severový-
chod Slovenska. Tá nám hra-
dila všetky výdavky spojené 
s technickým zabezpečením 
účasti. V stánku nás zastu-
povali počas celej výstavy 
zástupcovia informačných 
kancelárií z Kežmarku a z 
Levoče,“ povedala Gabrie-
la Bodnárová, vedúca Od-
delenia regionálneho roz-
voja a cestobného ruchu na 
Mestskom úrade v Kežmar-
ku, ktorá dodala, že nominá-
ciu do súťaže predložila prá-
ve spomínaná OOCR.

Cenu za celoživotný prí-
nos získal známy Kežmar-
čan, Peter Petras, chatár z Ra-
inerovej chaty vo Vysokých 
Tatrách.

Ocenenie za celoživotný 
prínos v oblasti cestov-
ného ruchu Prešovského 
kraja získal známy chatár 
Peter Petras. 

Odborná porota zložená zo za-
stupcov samosprávy, podnika-
teľskej sféry, školstva, Sloven-
skej agentúry pre cestovný ruch,  
Prešovského samosprávneho 
kraja a Krajskej organizácie ces-
tovného ruchu Severovýchod 
Slovenska, ktorá je organizáto-
rom ocenenia, vybrala tri víťazné 
osobnosti a produkty turizmu za 
rok 2014. Vyberala z nominácií, 
ktoré zasielala široká verejnosť 
do konca novembra minulého 
roku. Spolu prišlo šestnásť nomi-
nácií na osobnosť a rovnako šest-
násť nominácií na produkt ces-
tovného ruchu. 

Ocenenie za celoživotný prí-
nos dostal tatranský chatár Pe-
ter Petras. V roku 2014 vybojoval 
zmenu v zákone o verejnom ob-
starávaní, ktorá mu umožnila zo-
stať nájomcom Rainerovej chaty 
ďalších desať rokov. Výrazne ho 
podporila aj verejnosť v petícii, 

ktorú podpísalo 35 000 ľudí. 
Peter Petras od roku 1997 si 

vzal od Štátnych lesov TANA-
Pu do prenájmu Rainerovu cha-
tu, ktorú zrekonštruoval a spre-
vádzkoval. V roku 1987 sa za-
mestnal popri práci učiteľa ako 
vysokohorský nosič v Tatrách. 
Chata ponúka základné občer-
stvenie a predaj suvenírov. Je v 
nej aj expozícia horolezeckej a ly-
žiarskej výstroje a minimúzeum 
horských nosičov. Rainerovu 
chatu pozitívne zviditeľnil i svo-
jou každoročnou akciou, a to vy-
tvorením snehového betlehému. 

Ďalšími ocenenými osobnos-
ťami sú Jozef Čekovský, zástupca 
riaditeľa Strednej odbornej školy 
Horný Smokovec, dlhoročný pe-
dagóg s odbornými skúsenosťa-
mi z praxe i odborným porotcom 
súťaží v oblasti hotelierstva a gas-
tronómie. Ocenenie získal aj Ján 
Gondek. Majiteľ chaty Pieniny je 
organizátorom  mnohých podu-
jatí, aktivistom a  zakladateľom 
združenia Rozvoj Pienin a Zama-
guria. 

Cieľom ocenenia Najlepší v 
cestovnom ruchu Prešovského 
kraja bolo poukázať na kvality, 
motivovať a ponúknuť príklady, 
ako v cestovnom ruchu budovať 

Kraj ocenil aj kežmarského chatára Rainerky

dobré meno nielen medzi odbor-
níkmi, ale najmä smerom k verej-
nosti  a turistom. 

Rozhodovalo sa v kategóri-
ách: NAJ reštaurácia, NAJ uby-
tovacie zariadenie, NAJ  kavia-
reň/bar/čajovňa, NAJ kultúrne 
zariadenie, NAJ barman/barista/
someliér a NAJ kuchár/ka.

„Teší nás veľký záujem hlasu-
júcich.  Najviac zaujala kategória 
NAJ ubytovacie zariadenie, v kto-
rej rozhodovalo vyše 11 000 hla-
sov,“  uviedol výkonný riaditeľ 
organizácie Martin Janoško.

Víťazi – NAJ reštaurácia: 
PLAZA BEACH Solivar, Prešov 
– 1 696 hlasov, NAJ ubytovacie 

zariadenie: HOTEL KUKUČ-
KA****, Tatranská Lomnica – 4 
557 hlasov, NAJ kaviareň/bar/
čajovňa: The Only Bar, Prešov 
– 395 hlasov, NAJ kultúrne za-
riadenie: Múzeum Kežmarok, 
Kežmarský hrad – 1 149 hlasov, 
NAJ barista/barman/someliér: 
Oto Sabol - The Only Bar, Pre-
šov - 528 hlasov, NAJ kuchár/
ka: Božena Kontrošová, ZRCR 
Čierna Hora – 820 hlasov.

Kežmarské zariadenie Mú-
zeum Kežmarok/Kežmarský 
hrad dostalo celkovo 1 149 hla-
sov. Druhé skončilo Ľubovnian-
ske múzeum (1 025 hlasov), tre-
tia Tatranská galéria (70 hlasov).

Pavol Humeník, Barbora Čechová
Foto: archív PSK

Kežmarskému chatárovi Petrovi Petrasovi ocenenie odo-
vzdal predseda Prešovského samosprávneho kraja Pe-
ter Chudík a starosta obce Štrba Michal Sýkora.
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Osobnosť a samotnú prácu 
profesora Alfréda Grosza po-
znajú aj v zahraničí, bolo by 
preto dobré, aby sme si v roku 
jeho okrúhleho výročia nie-
ktorými článkami pripome-
nuli jeho životné osudy a je-
ho dielo.

Alfréd Grosz sa narodil v 
Kežmarku 26.augusta 1885. 
Študoval v Kežmarku a Bu-
dapešti. Stal sa stredoškol-
ským profesorom telocviku a 
geografie. Učil na nemeckom 
gymnáziu a od r. 1927 aj na 
slovenskom. 

Odmalička navštevoval 
Tatry, pracoval v Karparskom 
spolku, Tatranskom spolku, 
65 rokov bol dobrovoľným 
požiarnikom. Do horolezec-
kej kroniky sa zapísal 119 pr-
vovýstupmi. Po ňom ako je-
dinom Kežmarčanovi je po-
menovaný aj žľab a pilier v 
severovýchodnej stene Slav-
kovského štítu a v zime i ľa-
dopád. V tzv. Groszovom žľa-
be urobil prvovýstup Grosz 
spolu s Jurajom Lingschom 
14. augusta 1924. Často chodil 

Grundschule, Hradná 38 Kež-
marok si vie uctiť bývalé-
ho profesora Alfréda Grosza 
na svojej škole. Veď od r.1936 
totiž táto ško-
la fungovala 
ako Štátne čes-
koslovenské re-
álne gymná-
zium. Na ňom  
pôsobil aj spiš-
ský humanista, 
horolezec a po-
lyhistor prof. 
Alfréd Grosz, 
ktorý okrem svojho kmeňo-
vého účinkovania na  Evan-
jelickom dištriktuálnom ne-
meckom  reálnom gymná-
ziu v Kežmarku aktívne 

Grundschule a profesor
vyučoval telesnú výchovu aj 
v slovenských paralelných 

triedach tohto 
gymnázia hneď  
od ich vzniku 
v r. 1927.

V r. 2012 bola 
v rámci 48. roč-
níka Literárneho 
Kežmarku odha-
lená busta prof. 
Alfréda Grosza 
vo  vstupnej ha-

le tejto školy známymi žiak-
mi tejto školy a bývalými ob-
ľúbencami prof. Grosza Ing. 
Ladislavom Harvanom a Ing. 
Michalom Šmálikom CSc. 

130. výročie narodenia 
prof. Alfréda Grosza si táto 
škola pripomína výstavou his-
torických dokumentov a foto-
grafií zo života a diela prof. 
Grosza na chodbe tejto školy.  
Poslúži aj ako študijný mate-
riál pre žiakov a učiteľov, kto-
rí sa chcú zapojiť do výtvarnej 
a literárnej prehliadky o prof. 
Alfrédovi Groszovi  a viac sa 
dozvedieť o tomto legendár-
nom učiteľovi. Výstavné ma-
teriály  zo svojich predošlých  
osvetových aktivít posky-
tol škole Mgr. Milan Choma. 
S ním zorganizovali viaceré 
prezentácie audiovizuálnych 

programov o jeho živote a die-
le, ale aj o Tatrách vo vzťa-
hu ku Kežmarku učiteľky tej-
to školy Mgr. Júlia Švábyo-
vá, Mgr. Janka Nahálková 
a Mgr. Peter Mikulášik s trie-
dami 5.B, 8.A,B, 9.A,B. Tak sa 
postupne žiaci začali zapá-
jať do projektu poznávania 
a tvorby v súvislosti s dielom 
svojho významného učite-
ľa na svojej škole. A tak busta 
prof. Grosza vo vstupnej ha-
le tejto školy nebude len mŕt-
vym umeleckým dielom S. 
Gaborčíka, ale stáva sa poma-
ly aj výrazom hlbšieho vzťa-
hu žiakov a učiteľov k svojej 
škole, mestu a hlavne k Tat-
rám.                               S.H.

Rok 2015 bude aj rokom Alfréda Grosza
Kežmarský rodák, bývalý 
profesor nemeckého i slo-
venského gymnázia v Kež-
marku, prírodovedec, spi-
sovateľ, športovec a mi-
lovník Tatier Alfréd Gross 
by v auguste oslávil 130. 
výročie svojho narodenia.
Pavol Humeník, Milan Choma
Foto: Pavol Humeník

do Tatier do svojimi študent-
mi, pre ktorých sám zakúpil 
10 kompletných horolezec-
kých a 10 lyžiarskych výstro-
jov.

Profesor Alfréd Grosz 
zomrel 1. marca 1973 v Kež-
marku. Žijúci študenti bý-
valého nemeckého gymná-
zia, hlavne maturitný ročník 
1942, navrhli, aby sa na pa-
miatku ich obľúbeného pe-
dagóga zriadil v Kežmarku 
park, ktorý by sa pomenoval 
parkom prof. Alfréda Grosza. 
Preto 27. októbra 1973 vznik-
la aj Nadácia prof. Alfréda 
Grosza.

Odhalenie pamätnej tabu-
le sa uskutočnilo 20. augus-
ta 1994. Súčasťou odhalenia 
bolo aj sprístupnenie rovno-
menného parku. Do parku sa 
vysadila tatranská kvetena a 
dali informačné tabule o spo-
ločnej histórii Tatier a Kež-
marku. Samotnú bronzovú 
bustu vsadenú do tatranskej 
žuly vyhotovil popradský so-
chár Štefan Hudzík. Pod bus-
tou bolo meno a životné dá-
tumy 1885 – 1973 (časť zmizla 
po týždni), pod žulovým bal-
vanom na troch väčších ka-
meňoch boli trojjazyčné vy-
svetľujúce texty, symbolizu-
júce profil osoby prof. Grosza 
v zmysle národnostnej zná-
šanlivosti, myšlienke jednoty 
a porozumenia.

Zber materiálov o diele 
a živote profesora

Kultúrna komisia mesta 

Kežmarok vyhlasuje začiatok 
prehliadky literárneho a vý-
tvarného stvárnenia života 
a diela prof. Alfréda Grosza 
pri príležitosti 130. výročia 
jeho narodenia (26. augusta 
1885). 

Môžu to byť spomienky, 
rôzne literárne a výtvarné va-
riácie na stvárnenie jeho živo-
ta a diela v ľubovoľných roz-
meroch a formáte. Práce mô-
žete postupne v priebehu 
roka odovzdávať redakcii no-
vín Kežmarok. Budú vhod-
ným spomienkovým, študij-
ným a výstavným materiálom 
na chodbe a schodišťových 
priestoroch pred redakciou 
novín Kežmarok, prístupných 
pre verejnosť nášho mesta do 
konca tohto jubilejného roka.

Hádanky a vtipy o Spišiakoch z 
pera prof. Alfréda Grosza I.
Ako sa volá žena od 

papagája? mamagaj.
Ktorú nemoc nemá ani jed-

na krajina? Morskú.
Viete kedy je dobre ostať 

sám? Pri delení majetku v de-
dičstve.

Príhoda z gymnaziálneho 
výletu

V r. 1936 sa zúčastnil za-
čiatkom júna na prvom 
gymnaziálnom školskom  
tatranskom výlete aj Štefan 
Király. Nachádzali sme sa 
na snehovom poli  v polovi-
ci cesty na Jahňací štít nad 
kežmarským Zeleným ple-
som v priestore Červeného  
plesa. Tu malý Király zbadal 
neďaleko nás prvého uteka-
júceho kamzíka a zakričal: 
„Aha, aha, aha, pozrite: pes 
s rohami.“

Spracované Z rukopis-
nej pozostalosti profesora 
Grosza.

Beseda Milana Chomu so žiakmi o Alfrédovi Groszovi.
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www.klubyzdravia.sk

OZ ŽIVOT A ZDRAVIE A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KEŽMARKU
VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ

NA ZDRAVOTNÚ MOTIVAČNÚ PREDNÁŠKU

Firma ALFA BIO – Banská Bystrica – je najväčší výrobca tofu v strednej Európe, 
ktorému patrí prvenstvo vo vyrobenom a predanom objeme na Slovensku a v okolitých krajinách.
TOFU – unikátny výrobok – znamená zmenu v pohľade na výživu. Spĺňa zdravotné, ekonomické, 

ekologické aj etické hľadiská. Dokáže preberať aj národné chute. Získava si zákazníkov, 
ktorých motivujú lekári, aj tých, ktorí si uvedomujú potrebu zmeniť spôsob výživy k lepšiemu zdraviu. 

Otec slovenského tofu, majiteľ a riaditeľ firmy, ktorý vlastnou šikovnosťou a húževnatosťou 
vybudoval túto rodinnú spoločnosť. Je priekopníkom tejto výroby na Slovensku 

a na slovenský spôsob. Zhmotnil myšlienku do podnikateľského zámeru tak, 
aby tofu bolo dobré, zdravé a ekonomicky živatoschopné.

Kontakt: 0904 395 892

PRECOTOFU V KRAJINE HALUŠIEK A SLANINY?ˇ

Prednáša

Ing. JÁN LUNTER
zakladatel f irmy ALFA BIO

Miesto a cas stretnutia:

16.2.2015
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Starý trh 46

o 17:00 hod.
Stretnutie otázok a odpovedí spojené s ochutnávkou. 

ˇ 

VSTUP VOLNÝ!

 

2200..  rreepprreezzeennttaaččnnýý  pplleess  
Hotelovej akadémie 

Otta Brucknera v Kežmarku 
 

1144..  22..  22001155  oo  1199..  0000  hhoodd..  
reštaurácia Severka v Kežmarku 

 
V cene vstupenky je: 

- slávnostné menu, 
- druhá večera (teplé a studené bufetové stoly), 
- prezentácia zážitkovej gastronómie, 
- netradičné múčniky a ovocie, 
- 1 tombolový lístok. 

Do tanca hrá hudobná skupina JÁNOŠÍK. 

 

Cena vstupenky: 29,- € 
 

Tešíme sa na Vás! 
Vstupenky si môžete rezervovať osobne alebo 
telefonicky na sekretariáte školy (052/452 30 35). 

Predaj vstupeniek od 15.01. 2015 na sekretariáte školy 
(Dr. Alexandra 29, Kežmarok) od 8:00 do 15:00. 

Napísali ste nám

Putovanie za Tutanchamonom 
so Strednou umeleckou školou v Kežmarku

Výstava Tutanchamon – jeho 
hrobka a poklady v Bratislave, 
ktorú zorganizovala Mgr. Miro-
slava Kovalčíková, učiteľka dejín 
umenia,bola naším cieľom dňa 
19. novembra 2014. 

V skorých ranných 
hodinách nás unáša-
li kolesá vlaku bližšie 
a bližšie k hlavnému 
mestu. Dopredu sme ve-
deli, že sa oboznámime 
s rekonštrukciou hrob-
ky slávneho faraóna Egypta Tu-
tanchamona. Keďže sme boli 
čiastočne podkutí vedomosťa-
mi zo školy, o to viac sme sa te-
šili natúto expozíciu. Postupne 
sme vstupovali do jednotlivých 
oddelení výstavy a netušili sme, 
že uvidíme toľko krásy v podo-
be množstva posvätných sošiek, 
šperkov, rôznych artefaktov 
a sarkofágov, pri pohľade na kto-
ré sme miestami strácali dych. 
Niektoré predmety boli také 
očarujúce, že aj napriek tomu, že 
to boli vlastne repliky, nevedeli 

sme sa očami od nich doslova 
odlepiť. Bol to neuveriteľný záži-
tok nabitý množstvom informá-
cií o starobylom Egypte a o pod-
robnostiach objavenia hrob-

ky faraóna. Miestnosti, 
ktoré zapĺňali dokonalé 
repliky predmetov ob-
javených takmer pred 
sto rokmi,  boli vyrobe-
né pod prísnym dohľa-
dom egyptológov z ce-
lého sveta. Tieto pred-

mety z faraónovej hrobky zhro-
maždené na jednom mieste nám 
pomohli dotvoriť  celkový obraz 
o dávnej vyspelej civilizácii, o jej 
umení a posvätných obradoch. 

Bolo to veľké dobrodružstvo 
pre všetky zmysly.

„Vidím úžasné veci!“ Tak zne-
li prvé slová britského bádateľa 
a archeológa Howarda Cartera 
pri prvom nahliadnutí do hrob-
ky pri tlmenom svetle sviečky 
cez malý ručne vyhĺbený otvor. 
A my sme ich videli tiež. Úžas-
né veci!       Mgr. Eva Sroková
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Bezplatná mobilná aplikácia dopravné-
ho spravodajstva Zelená vlna RTVS sa za-
radila po snehovej kalamite v piatok 30.1. 
medzi najsťahovanejšie mobilné aplikácie 
v obchode Google Play ako aj v AppStore 
v kategórii Travel. Aktuálne mobilnú apli-
káciu Zelená vlna RTVS využíva viac ako  
44 000 užívateľov.

Bratislava 6. februára 2015
Počas snehovej kalamity, ktorá zasiah-

la väčšinu územia Slovenska v piatok 30. 
1., zaznamenala mobilná aplikácia Ze-
lená vlna RTVS niekoľkonásobný nárast 
počtu stiahnutí. Oproti dennému prieme-
ru narástol počet stiahnutí aplikácie viac 
ako desaťnásobne. Počas piatka si mobil-
nú aplikáciu stiahlo viac ako tisíc užíva-
teľov smartfónov s operačným systémom 
Android a iOS. Zaujímavosťou je, že v ten-
to deň o 14.00 sledovalo aktuálne dianie 
na slovenských cestách prostredníctvom 
kamier v mobilnej aplikácii Zelená vlna 
RTVS viac ako 300 užívateľov súčasne. 

„Dopravné spravodajstvo Zelená vlna 
RTVS tvoria predovšetkým motoristi – Zelení 
anjeli, korí sú na cestách a nahlasujú jednotlivé 

udalosti. Počas snehovej kalamity sme okrem 
niekoľkonásobného zvýšenia počtu stiahnutí 
aplikácie zaznamenali aj zvýšenú aktivitu uží-
vateľov, ktorí nahlasovali udalosti priamo cez 
aplikáciu, čím výrazne pomáhali vytvárať ob-
sah dopravného spravodajstva RTVS. Teší nás, 
že mobilná aplikácia Zelená vlna RTVS bo-
la a je pre našich užívateľov spoľahlivým part-
nerom na cestách,“ povedal riaditeľ Sekcie 
programových služieb Slovenského roz-
hlasu Vincent Štofaník.

Pre užívateľov smartfónov s operačným 
systémom iOS v kategórii Travel apliká-
cia Zelená vlna RTVS aktuálne patrí medzi 
TOP 10 najsťahovanejších aplikácií. Rovna-
kej obľube sa teší aj u užívateľov smartfó-
nov s operačným systémom Android, v ob-
chode Google Play sa zaradila medzi naj-
lepšie aplikácie v kategórii Doprava.   

„Sme radi, že sa naša mobilná aplikácia te-
ší obľube motoristov a najmä v krízových situ-
áciách, akou bola snehová kalamita, je pre nich 
spoľahlivým zdrojom dopravných informácií. 
Veríme, že sa nám v tomto roku podarí v spolu-
práci s našimi partnermi zvýšiť počet doprav-
ných kamier aj v ďalších lokalitách Slovenska, 

čím sa mobilná aplikácia Zelená vlna RTVS 
stane ešte viac informačne zaujímavou a atrak-
tívnou,“ dopĺňa Ján Michlík, riaditeľ úseku 
podpory predaja spoločnosti Slovanet.

 
Viac o aplikácii Zelená vlna

Bezplatná mobilná aplikácia Zelená vl-
na, ktorú vyvinula RTVS v spolupráci s 
telekomunikačným operátorom Slova-
net, prináša užívateľom profesionálne do-
pravné spravodajstvo RTVS priamo do ich 
smartfónov. Aplikácia umožňuje užívate-
ľom sledovať aktuálne dianie na sloven-
ských cestách a zároveň  nahlasovať mimo-
riadne udalosti na cestách. Majú prehľad o 
kolónach, prekážkach, nehodách či policaj-
ných hliadkach. Prostredníctvom doprav-
ných kamier, ktoré sú aktuálne k dispozícii 
v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach, 
môžu sledovať „živé“ dianie v kľúčových 
dopravných uzloch.   

Aplikácia je ZDARMA dostupná v ob-
chode Google Play (verzia Android) a tiež 
v AppStore (verzia iOS). Používatelia si ju 
môžu stiahnuť aj prostredníctvom stránky 
aplikacie.rtvs.sk. 

11. február (streda) o 19.00 hod. 
JIMMYHO TANČIAREŇ (fil-
mový klub )

Oddaný a odvážny aktivista 
Jimmy Gralton otvoril na írskom 
vidieku tanečnú sálu, kde sa ľu-
dia mohli vzdelávať, zabávať, ale 
aj diskutovať, športovať a najmä 
tancovať. Popularita Jimmyho tan-
čiarne rástla a postupne sa stala 
miestom revolučných myšlienok, 
rozvíjania talentov, slobody a spl-
nených snov. 

Hrajú: Barry Ward, Simone Kir-
by. Réžia: Ken Loach. FRA/GBR  
2014, dráma, titulky, 106 minút, MP 
15, vstupné: 3,5/2 €. 
12. február (štvrtok) o 19.00 hod., 
15. február (nedeľa) o 19.00 hod. 
BABOVŘESKY  3

Komédia Zdeňka Trošky je 
úsmevným obrázkom zo života na 
súčasnom vidieku, ktorá s nadhľa-
dom a komediálnou nadsázkou 
tak trocha v duchu Slnko, seno sle-
duje kopiace sa nedorozumenia a 
súhry náhod, ktoré poriadne za-
motajú hlavu dedinčanov. V prí-
behu nechýba láska, žiarlivosť, zá-
visť, intrigy a taktiež aj vtipné oka-
mihy.

Hrajú: Lukáš Langmajer, Lucie 
Vondráčková. Réžia: Zdeněk Troška. 
ČR 2014, komédia, pôvodné znenie, 
103 minút, MP 12, vstupné: 3,5 €. 
13. - 14. február (piatok, sobota) o 

19.00 hod., 20. február (piatok) o 
19.00 hod. PÄŤDESIAT ODTIE-
ŇOV ŠEDEJ 

Anastasia je podľa vlastných 
slov nezaujímavá a nudná s níz-
kym sebavedomím, pravý opak 
tajomného podnikateľa Christia-
na Greya, ktorého prišla vyspove-
dať pre článok do  časopisu. Grey 
však nie je voči tomuto plachému 
dievčaťu imúnny a postupne jej 
začne otvárať dvere do svojej tri-
nástej komnaty. Natočené podľa 
slávnej literárnej predlohy, ktorá 
sa stala fenoménom. 

Hrajú: Jamie Dornan, Dakota 
Johnson. Réžia: Sam Taylor-John-
son. USA 2015, erotický-romantic-
ký, titulky, 124 minút, MP 15, vstup-
né: 3,5 €. 
14. - 15 február (sobota, nede-
ľa) o 17.00 hod. VEĽKÁ ŠESTKA 

Hiro sa obráti na svojho naj-
bližšieho spoločníka, robota me-
nom Baymax a transformuje svo-
ju skupinu do zóny špičkovej tech-
nológie. Hrdinovia v silnej zosta-
ve sa rozhodnú vyriešiť záhadu. 
Film je inšpirovaný Marvelovský-
mi komixmi akčného štýlu a sr-
dečným humorom animácií Wal-
ta Disneyho.

Réžia:  Don Hall, Chris Williams. 
USA 2014, animovaný/rodinný, da-
bing, 90  minút, MP 7, vstupné: 3,5 €. 
16. február (pondelok) o 19.00 
hod. KUKURIČNÝ OSTROV 
(filmový klub)

Podivuhodný film nesie veľ-
mi jednoduchý príbeh. Osud de-
duška a jeho vnučky, ktorých 

zmyslom života je zasiať, pestovať  
a zberať malé kukuričné pole na  
uprostred rieky. Do ich  tichého ži-
vota postupne vstupujú živly, kto-
ré jediné majú skutočnú kontrolu 
nad kusom zeme.

Hrajú: Ilyas Salman, Irakli Sa-
mushia. Réžia: George Ovashvi-
li. CYE/DEU/FRA 2014, dráma, ti-
tulky, 100 minút, MP 12, vstupné: 
3,5/2 €. 
18. - 19.február (streda, štvrtok) o 
19.00 hod. FOXCATHER

Mark Schultz, olympijský víťaz 
vo wrestlingu, dostane pozvanie 
od miliardára Johna du Ponta ísť 
trénovať na jeho súkromné špor-
tovisko Foxcatcher. Mark ponuku 
bez váhania prijme. Vidí v nej šan-
cu zabodovať na Olympiáde v So-
ule. Markove veľké plány sa roz-
plynú, keď vyjde najavo, že du 
Pont trpí ťažkou schizofréniou.

Hrajú: Channing Tatum, Mark 
Ruffalo, Steve Carell. Réžia: Bennett 
Miller. USA 2015, životopisný, drá-
ma, titulky, 129 minút, MP 15, vstup-
né: 3,5 €.
21. - 22.február (sobota, nedeľa ) o 
17.00 hod.  CILILING ZVER NE-
ZVER 

V najnovšom magickom dob-
rodružstve stretáva Cililing s pria-
teľmi zubatú beštiu s čudnými ze-
lenými očami! Raz v noci v Údolí 
škriatkov oblohu rozžiaria tajom-
né svetelné lúče padajúcej kométy. 
Na druhý deň ráno, v hlbokom 
temnom podzemí, kde kométa 
pristála, sa z dlhého spánku pre-
búdza záhadný tvor. 

Réžia: Steve Loter. USA 2015, 
animovaná rozprávka, dabing, 77 mi-
nút, MP 7, vstupné: 3,5 €.
21. - 22. február (sobota, nedeľa) 
o 19.00 hod., 27. február (piatok) o 
19.00 hod.  AMERICKÝ OSTRE-
ĽOVAČ

Ostreľovač jednotiek SEAL 
amerického námorníctva Chris 
Kyle je vyslaný do Iraku s jedi-
nou úlohou: chrániť svojich bratov 
v zbrani. Jeho neomylná presnosť 
zachráni na bojisku veľké množ-
stvo životov a keď sa rozšíria zves-
ti o jeho odvážnych kúskoch, vy-
slúži si prezývku „Legenda“. Av-
šak jeho povesť sa donesie až za 
nepriateľské línie a na jeho hlavu 
je vypísaná odmena.

Hrajú: Bradley Cooper, Sienna 
Miller  Réžia:  Clint Eastwood. USA 
2015, akčná dráma , titulky, 141  mi-
nút, MP 15, vstupné: 3,5 €.

23. február (pondelok) o 19.00 
hod. DIVOKÉ HISTORKY (fil-
mový klub)

Každému raz rupnú nervy, 
alebo šesť divokých historiek, kto-
ré spája téma pomsty a drobných i 
väčších nespravodlivostí či krívd. 
Človek sa im nedokáže brániť, ak 
nechce prekročiť hranice zákona, 
či dobrých mravov. Ale čo je ve-
ľa, to je veľa. Hrdinovia filmu sa 
v rôznych situáciách dostávajú do 
bodu, kedy im dochádza trpezli-
vosť. 

Hrajú: Rita Cortese, Ricardo Da-
rín. Réžia: Damián Szifron. ARG/
FRA  2014, komédia, titulky, 122 mi-
nút, MP 12, vstupné: 3,5/2 €.

Zelená vlna RTVS patrí medzi najsťahovanejšie mobilné aplikácie
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Okienko do kultúry

kultúra

Pozvánka do galérie

Andrej Augustín
Svet Andreja Augustína je 

svet farby. Bytosti s ľudským 
telom a zvieracou hlavou nám 
pripomínajú egyptské sfi ngy, 
záhadné vtáčie bohyne, anje-
li s nebezpečne ostrými kríd-
lami, hadie božstvá podob-
né tým aztéckym, okrídlení 
snehuliaci. Mýtické bytosti sa 
miesia s rozprávkovými prí-
buznými a miera fantázie je 
limitovaná len vašou predsta-
vivosťou. Anjelsky nežná je 
názov výstavy, pomenovaný 
podla rovnomenného obrazu.

Neodmysliteľnú súčasť je-
ho diel tvorí ornament. Zato-
čené špirály z Mykén, ostna-
té špirály, vznášajúce sa lístie, 
padajúce vločky, vzduch ví-
ria štvorčeky a bodky. Nezná-
me bodko-čiarky obtekajú fi -
gúry, vyťukávajú dynamický 
kód autora. Špirály, kruhy, la-
byrinty, víry, krútňavy, mor-
ské vlny, ženské prsia, vlasy 
nás vtiahnu doprostred de-
ja. Neodvratne roztáčajú ko-
lesá osudu. Uvedomujeme si 
viac ako inokedy, že všetko je 
v pohybe. 

Sám svoju tvorbu defi nu-
je takto: „Dobrý obraz je taký, 
ktorý vo mne vyvolá emóciu. Ne-
musí byť nevyhnutne krásny, ale 
musí obsahovať takú vnútornú 
silu, že zostane vo mne a myslím 
naň aj vtedy, keď ho už nevidím. 
Aj ja sa snažím takéto obrazy vy-
tvárať. Chcem, aby obrazy zosta-
li vo vedomí divákov čo najdlh-
šie. Samozrejme nemaľujem len 
pre nich, ale aj z vlastného pre-
svedčenia, túžby a vôle.“

Obrazy A. Augustína sú 
z rodu tých, na ktoré sa ne-
zabúda. Majú svoju charakte-
ristickú energiu, vibrácie. Ne-
nájdete u neho statické scény, 
aj keď je tomu tak na prvý po-
hľad. Odrazu zistíte, že fi gúry 
sa vznášajú v priestore, oko-
lo nich sa vlnia morské riasy, 
vzduch neustále prúdi v mik-
roskopických čiastočkách. Po-
hyb je život a aj najväčší skep-
tik uverí, že zemeguľa sa točí. 

Autor rád zobrazuje sliep-
ky, kohútov, vtáčie ženy ako 
mýtický archetyp, ľahký sar-
kazmus a iróniu zároveň. Vý-
stava v Galérii u anjela potrvá 
do 12. 3. 2015.

12. 2. 2015 (štvrtok) o 19.00 h
Katarína Knechtová 
& Cigánski diabli

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

19. 2. 2015 (štvrtok) o 14.30 h
Vansovej Lomnička 

Okresné kolo 48. ročníka 
súťaže v prednese poézie 

a prózy žien a dievčat.
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok
22. 2. 2015 (nedeľa) o 16.00 h 

007 Kozliatok
Vtipná a energická rozprávka 

písaná v rýmoch, 
rozpovie príbeh o mame 

koze a jej siedmich malých 
nezbedníkoch, ktorých 

nechala prvýkrát samých 
doma. Prekabáti vlk 

zmeneným hlasom malé 
kozičky? Podarí sa mame 

koze zachrániť svoje detičky? 
A prečo majú vlci radi 

zeleninu? To sa dozviete 
v poučnej, originálne 

spracovanej rozprávke, 
určenej pre malých aj väčších 

divákov. V naštudovaní 
Divadla Tamariki Banská 

Bystrica.
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok

Od 4. 2. do 26. 2. 2015
KLAUZÚRNE PRÁCE

Výstava prác žiakov Strednej 
umeleckej školy Kežmarok.

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Andrej Augustín
ANJELSKY NEŽNÁ

Výstava potrvá 
od 16. januára 2015 
do 23. marca 2015. 

21. 3. 2015 (sobota) o 18.00 h
Šialené nožničky 

Komédia s detektívnou 
zápletkou sa odohráva 
v kaderníckom salóne 

Tonyho Kulmu „Šialené nož-
ničky“. Divadelná hra má 

štyri možné závery a diváci 
dej priamo ovplyvňujú. 
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok

VÝSTAVY

PRIPRAVUJEME
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Jana Ševčíková, režisér-
ka a scenáristka v Kež-
marku osobne predsta-
vila svoj film Opři žebřík 
o nebe o kňazovi Mariá-
novi Kuffovi.

Ševčíková sa s Kuffom po-
zná už viac než päť rokov, 
ako hovorí kňaz, viac ako de-
satinu jeho života. „Po prvý-
krát som o ňom čítala v no-
vinách Mladá Fronta. Ne-
skôr som bola na Slovensku 
na prázdninách a chcela som 
ho navštíviť. S rodinou som 
prišla do Žakoviec, no Ma-
rián nemal veľa času, vždy 

musel niekam ísť. Nakoniec 
to vyšlo, strávili sme spo-
lu približne 45 minút,“ pove-
dala režisérka. Na jej otázku, 
či sa ešte smie vrátiť, odpove-
dal, že nikoho nevyženie, ani 
médiá.

To, či je film skutočným 
zrkadlom musí posúdiť sám 
Kuffa, režisérka si o ňom vy-
tvorila vlastný obraz. „Ma-
riána som nechcela glorifi-
kovať. Je to človek ako kaž-
dý z nás, ale za neho hovoria 
skutky a to, čo robí,“ vysvet-
lila.

Ševčíková neľutuje, že 
spoznala ľudí, ktorým Kuf-
fa v Inštitúte Krista Veľkňa-
za pomáha. Ako sa priznala, 
nemala z nich žiadne obavy. 

Pod foto: Režisérka filmu Jana Ševčíková

Režisérka z Prahy natočila film o Kuffovi zo Žakoviec

Lorant Paugsch
Foto: Nikola Podolinská

Boli priateľskí, inteligentní 
a ochotní pomôcť. Zapôsobilo 
na ňu aj prostredie obce a In-
štitútu.

„Našla som to, čo človek 

hľadá celý život. Nechcelo sa 
mi odísť. Natáčala som viac 
než 5 rokov a Žakovce osta-
nú navždy v nás. Slová sú 
zbytočné,“ uzavrela.
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Zápis do Materskej školy Cin-
torínska 3, Kežmarok na škol-
ský rok 2015/2016 sa uskutoční 
v termíne od 16. februára 2015 
do 13. marca 2015.

Žiadosť o zaradenie dieťa-
ťa do Materskej školy si môžu 

zákonní zástupcovia detí vy-
zdvihnúť priamo v materskej 
škole u pani riaditeľky.  

Zároveň pozývame rodi-
čov do MŠ dňa 18. februára 
2015 na deň otvorených dverí. 

MŠ Cintorínska

Oznam o zápise detí  
do materskej školy

Milí rodičia a učitelia, dajte 
každému dieťaťu NAJLEPŠIU 
ŠANCU, aby si obľúbilo ško-
lu. Bude to vtedy, keď bude na 
ňu dobre pripravené. Oplatí sa 
ubezpečiť dieťa i seba, že je na 
školu primerane pripravené eš-
te predtým, ako ju začne na-
vštevovať. 

Vstup do školy je pre die-
ťa novou vývinovou úlohou. 
Jeho život sa radikálne me-
ní od obdobia bezstarostných 
hier k prvým vážnym povin-
nostiam. Preto je dôležité ten-
to krok správne načasovať 
a mať na zreteli, že predčasný 
vstup do školy môže nepriazni-
vo ovplyvniť celú školskú do-
chádzku dieťaťa. Týmto neprí-
jemnostiam sa dá predísť. 

Školská spôsobilosť je ta-
ký stupeň vývinu, ktorý umož-
ní dieťaťu osvojenie si škol-
ských zručností a vedomostí. Je 
to zrelosť telesná, psychická aj 
sociálna.

Všimnite si zoznam schop-
ností, ktoré by malo dieťa ovlá-
dať, kým začne chodiť do školy.

Fyzickú (telesnú) zre-
losť posúdia detskí lekári pri 
predškolských zdravotných 
prehliadkach.

Psychickú zrelosť posúdia 
psychológovia v centrách pe-
dagogického psychologického 
poradenstva a prevencie. Zistia 
aktuálny stav schopností dieťa-
ťa a úroveň vývinu jeho osob-
nosti.

Budúci prvák by mal ve-
dieť:

- samostatne sa obliecť 
a obuť

- pozapínať gombíky a za-
viazať šnúrky

- samostatne sa najesť a ob-
slúžiť na WC

- správne vyslovovať všet-
ky hlásky

- vyjadrovať sa plynule 
a zreteľne

- kresliť tak, že línie sú pev-
né a neroztrasené

- nakresliť postavu so všet-
kými základnými znakmi

- vystrihnúť jednoduchý 
tvar podľa predkreslenej čiary

- poznať základné farby
- určiť počet prvkov do 6, 

mechanicky ovládať číselný 
rad do 10

- porovnávať množstvo prv-
kov – viac, menej, rovnako, 

veľa, trochu, málo
- porozprávať obsah krátkej 

rozprávky a rozumieť jej obsa-
hu

- naučiť sa naspamäť detskú 
pesničku a básničku

- orientovať sa v priestore a 
poznať kde je „vpredu“, „vza-
du“, „hore“, „dole“, „vpravo“, 
„vľavo“

Ako by sa mal budúci 
prvák správať:

- vydrží pri hre alebo inej 
činnosti aspoň 15 až 25 minút

- začatú prácu alebo hru do-
končí, nezačína neustále niečo 
nové, neodbieha

- na nové osoby a prostre-
die si zvyká bez väčších prob-
lémov (neplače, neskrýva sa za 
rodičov, neuteká preč) nie je ag-
resívny, spory s deťmi dokáže 
riešiť väčšinou bez bitky, hád-
ky, vzdorovitosti

- nepomočuje sa.
V niektorých prípadoch, 

keď dieťa nedosahuje školskú 
spôsobilosť a preto je u neho 
riziko nezvládnutia požiada-
viek, ktoré sú na dieťa kladené 
v 1. ročníku ZŠ sa deťom dáva 
odklad povinnej školskej do-
chádzky – po absolvovaní vy-
šetrenia školskej spôsobilosti 
a po dohode so zákonným zá-
stupcom.

Ďalšou alternatívou pre de-
ti, ktoré by mali byť podľa fy-
zického veku zaškolené, no ne-
dosahujú školskú spôsobilosť, 
pochádzajú zo sociálne zne-
výhodneného prostredia a 
vzhľadom na sociálne prostre-
die nie je u nich predpoklad 
zvládnuť nároky 1. ročníka zá-
kladnej školy, je ich zaradenie 
do nultého ročníka, ktorý bý-
va zriadený pri niektorých zá-
kladných školách. Absolvova-
nie nultého ročníka sa ráta k 
plneniu povinnej školskej do-
chádzky. 

Pre deti s poruchami re-
či a s odkladom školskej do-
chádzky je vytvorená v ZŠ Niž-
ná brána V Kežmarku špeciál-
na trieda pre deti s narušenou 
komunikačnou schopnosťou 
– Prípravný logopedický roč-
ník, kde prebieha intenzívna 
logopedická príprava a stimu-
lácia všetkých zložiek psychic-
kého vývinu dieťaťa. 

Školský zákon taktiež umož-
ňuje realizáciu predčasného 

Máte doma budúceho prváčika?
zaškolenia (dieťa, ktoré dovŕši 
6 rokov od 1. 9. do 31. 12. v prí-
slušnom  kalendárnom roku).  
ZŠ Nižná brána ponúka mož-
nosť vzdelávania detí s mimo-
riadnym rozumovým nada-
ním formou skupinového, resp. 
individuálneho začlenenia po 
predchádzajúcom psychologic-
kom vyšetrení v CPPPaP.

Ako sa posudzuje školská 
spôsobilosť? 

Posúdenie školskej spôso-
bilosti je komplexné vyšetre-
nie, ktorá zahŕňa anamnestic-
ký rozhovor so zákonným zá-
stupcom dieťaťa, ktorý posky-
tuje informácie o zdravotnom 
stave, psychickom vývine die-
ťaťa a o tom, ako sa dieťa sprá-
va v rodinnom prostredí. Ďalej 
sú dôležité informácie z pozo-
rovania pedagógov z materskej 
školy, ktoré sa týkajú najmä to-
ho, aká je úroveň rozumových 
schopností dieťaťa, jeho soci-
álnych zručností a schopnos-
ti adaptovať sa na požiadavky 
materskej školy. Tieto informá-
cie sa podkladajú samotným 
psychologickým vyšetrením 
dieťaťa, pri ktorom sa zisťu-
je úroveň rozvinutia jednot-
livých schopností a zručností 

(napr. úroveň vedomostí, úro-
veň rozvinutia jemnej moto-
riky, schopnosti zapamäta-
nia, koncentrácie pozornosti, 
zrakového rozlišovania, úro-
veň matematických predstáv a 
pod.). Počas vyšetrenia sa ma-
puje i emocionálna a sociálna 
zrelosť dieťaťa. Na základe vý-
sledkov vyšetrenia sa posúdi 
pripravenosť dieťaťa na školu a 
v prípade potreby sa po  kon-
zultácii so zákonným zástup-
com rozhoduje o tom, či bude 
vydané odporúčanie k odkla-
du povinnej školskej dochádz-
ky.

Ak máte pochybnosti, či va-
še dieťa zvládne nároky zá-
kladnej školy, či je dostatoč-
ne pripravené na školskú do-
chádzku, či zvažujete odklad 
školskej dochádzky, resp. sa 
vaše dieťa javí ako rozumovo 
nadané odporúčame vám na-
vštíviť príslušného odborní-
ka nášho pracoviska – Centra 
pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, na ul. 
Mučeníkov 4 v Kežmarku. Te-
lefonické kontakty nájdete na 
našej webovej stránke.

Mgr. Jana Krettová, 
psychológ CPPPaP Kežmarok
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Kozmetik, kaderník, pe-
dikér, kuchár, stolár, mu-
rár, to je iba časť odborov, 
ktorými sa prezentovala 
Stredná odborná škola 
Garbiarska v rámci Dňa 
otvorených dverí, ktoré sa 
konali 5. februára 2015.

Zástupy žiakov z blízkych 
i vzdialenejších základných 
škôl v okrese Kežmarok boli 
dôkazom, že škola má v okre-
se svoje renomé a je u žia-
kov vyhľadávaná. Rôznoro-
dosť vyučujúcich odborov je 

pre školu výhodou, pretože 
môže tak variabilne reago-
vať na dopyt trhu. I preto na-
príklad škola otvára až tri no-
vé odbory. Na škole sú dvoj-, 
troj- i štvorročné učebné od-
bory, čo je taktiež pre žiakov 
základných škôl inšpirujúce. 
Škola sa tak aktuálne dokáže 
prispôsobiť trhu práce, a pre-
to na škole nájdete od zruč-
ných remeselníkov až po žia-
kov využívajúcich modernú 
výpočtovú techniku.

Blízkosť autobusovej i že-
lezničnej stanice, domova 
mládeže a centra mesta je už 
iba bonusom naviac pre zá-
ujemcov študovať na tejto 

kežmarskej strednej škole.
Počas Dňa otvorených 

dverí nechýbali ani vzácne 
návštevy či z vedenia mesta, 
ale aj kraja, čo si vedenie ško-
ly veľmi cení. A ako vidí bu-
dúcnosť školy riaditeľka ško-
ly Marta Sabolová?

“Naša škola má už 135 rokov 
nezastupiteľné postavenie medzi 
strednými školami v našom  re-
gióne svojou širokou ponukou 
učebných a študijných odborov. 
Pripravujeme predovšetkým pre 
trh práce kvalitných a zručných 
odborníkov v oblasti remesiel a 
služieb, ale aj šikovné stredné od-
borné kádre. Zároveň však vy-
chovávame z našich absolventov 

aj čestných  a dobrých ľudí. A v 
tomto trende chceme naďalej po-
kračovať. A aby sme spestrili po-
nuku pre budúcich absolventov 
základných škôl, chceme od šk. r. 
2016/2017 zaviesť v regióne žia-
dané 3-ročné učebné odbory ko-
minár, klampiar, strechár a 4-roč-
né študijné odbory tvorba nábyt-
ku a interiéru, kaderník – vizážis-
ta, bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci, ochrana osôb a majetku 
pred požiarom a odbor klientsky 
manažér pošty. Keďže v našom 
regióne tieto odbory ešte nie sú, 
som presvedčená, že všetci ich ab-
solventi nájdu uplatnenie na trhu 
práce. A o toto nám vlastne v pr-
vom rade ide.“ 

Variabilnosť ponuky štúdia je pre školu veľkým plusom

Pavol Humeník
Foto: autor

Začiatok druhého febru-
árového týždňa patril na 
základných školách bu-
dúcim prváčikom. Na ško-
lách sa totiž uskutočnili 
zápisy do školských roční-
kov 2015/2016.

Na troch školách (Nižná 
brána, Hradné námestie, dr. 
Fischera) sa zápisy uskutoč-
nili 9. a 10. februára 2015 a na 

základnej škole sv. Kríža sa 
síce prvé zápisy uskutočnili 
už 26. – 27. 1. 2015, no druhý 
termín bol od 8. do 13. febru-
ára 2015. 

Každá škola prednost-
ne prijíma žiakov podľa Vše-
obecne záväzného nariade-
nia mesta Kežmarok o urče-
ní školských obvodov pre zá-
kladné školy v Kežmarku, no 
keďže každá z kežmarských 
škôl je špecifická a inak pri-
oritne zameraná vyskytnú sa 
asi aj prípady zapísania detí z 
iných obvodov.

Aj keď podrobnejšie čís-
la prijatých detí na školy budú 
známe až neskôr, bolo vidieť, že 
vedenia škôl sa dôkladne pri-
pravili na deň D pre svojich bu-
dúcich prváčikov, aby deti pri 
prvom dotyku so školou ma-
li pozitívne pocity z jej návšte-
vy. Pekne vyzdobené triedy, 
rôznorodosť školských pomô-
cok, s ktorými pracovali budú-
ci prváci a variabilnosť skúšob-
ných testov, ktorý každý z nich 
bol zastretý do hravej formy bo-
li základným znakom ponuky 
na každej škole v tento deň.

A veru nebola núdza i o 
zaujímavé a úsmevné odpo-
vede budúcich prváčikov, 
keď napríklad na otázku, aby 
pomenovali farby na obráz-
ku, zaskočila trochu „skúša-
júcu“ učiteľku: „čierna, biela, 
modrá, pink...“ takže už tu je 
jasne poznať, že dieťa má na-
danie na cudzie jazyky. Na-
príklad. 

Všetky zápisy na školách 
prebehli s úsmevom na pe-
rách, takže snáď si naozaj ro-
dičia i deti zoberú z tohto dňa 
iba tie pozitívne pocity.

Budúci prváčikovia sú už zapísaní

Pavol Humeník
Foto: autor
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1515 – richtárom Kežmar-
ku bol Jacobus Lapicida zva-
ný aj Schanatz. Latinské slo-
vo lapicida znamená kame-
nár, po nemecky Steinmetz a 
nie je vylúčené, že prezývka 
Schanatz vznikla zlým prepi-
som mena alebo zlou výslov-
nosťou.

1515 – vznik cechu kováč-
skych tovarišov. Na čele bol 
najstarší tovariš zvaný Al-
tknecht. Tovariši sa schádza-
li raz za dva týždne v her-
bergu - nocľahárni pre pu-
tujúcich tovarišov niekde v 
blízkosti kostola sv. Kríža - 
za účasti niektorého z maj-
strov. Raz za štvrťrok sa ro-
bilo vyúčtovanie za prítom-
nosti dvoch majstrov. Kto ne-

prišiel na schôdzku, zaplatil 
funt vosku. Na schôdzky sa 
nesmelo prísť so zbraňou. 
Pokuta vo výške pol fun-
ta vosku sa platila i vtedy, 
ak niekto prehnal pitie ale-
bo zmeškal procesiu - v tom 
období bolo ešte mesto kato-
lícke - alebo sa choval nesluš-
ne pri čítaní cechových arti-
kulov. Patrónkou cechu bola 
svätá Barbora, ale uctieval sa 
aj svätý Leon. Tovariši sa raz 
za dva týždne museli kúpať. 
Ak náhodou robili inú prá-
cu než bol ich odbor, prišli 
o svoje remeslo. Cech svojim 
členom aj pomáhal: tovari-
ši mohli dostať so súhlasom 
majstrov finančnú pôžičku 
z cechovej truhlice. Pomáha-
lo sa aj chudobným a chorým 
tovarišom. Základom finan-
cií boli hlavne finančné po-
kuty za hrešenie a hazard-
né hry. Členmi cechu mohli 
byť aj vandrujúci kováčski 

tovariši, ak zložili do cecho-
vej truhlice polovicu týž-
denného platu. Cech im po-
máhal v meste nájsť prácu. 
Aj im sa mohla dať pôžička, 
ale pred odchodom ju muse-
li vrátiť. Počas fašiangov vy-
stupovali so svojimi zvykmi 
aj kováčski tovariši, resp. uč-
ni. Dvaja tovariši sa odeli do 
náprsných pancierov - ky-
rysov - postavili proti sebe 
s halapartňami alebo sekera-
mi a snažili sa jeden z druhé-
ho pancier zhodiť. V druhom 
prípade sa snažili halapart-
ňami udierať tak, aby sa ich 
hrot skĺzol protivníkovi po-
pod pazuchy. Snahou bolo 
aj zhodiť súpera ako prvé-
ho na zem. Tie isté pravidlá 
mal aj súboj s kopijami alebo 
palicami. Ba dokonca sa s ni-
mi bojovalo aj naraz - v jed-
nej ruke kopija, v druhej pa-
lica  -palica mala zlomiť sú-
perovu kopiju, kopijou sa 
mal zasiahnuť súper. Obme-
nou bol súboj na koňoch, kde 
sa jeden druhého dlhou pa-
licou snažil vyhodiť zo sed-
la - pripomínal staré rytier-
ske turnaje. 

1520 – z toho roku pochá-
dza najstarší náhrobný ka-
meň kapitána hradu Krišto-
fa Varkoča v Bazilike sv. Krí-
ža. Pochádzal zo Sliezska, na 
Spiš prišiel koncom 15. storo-
čia  a bol v službách  Imricha 
Zápoľského, majiteľa kežmar-
ského hradu. Do svojej smrti 
bol kapitánom hradu a mes-
ta Kežmarku. Na náhrobku  
z červeného mramoru je zo-
brazený v plnej zbroji s levom 
pri nohách. Jeho erb predsta-
vujú dve skrížené ľalie.

1525 – bola postavená kos-
tolná a súčasne zvonová veža 
kostola sv. Kríža a odliate no-
vé zvony. V r. 1521 požiar zni-
čil nielen veľkú časť Kežmar-
ku, ale aj vežu kostola a zvo-
ny. Jeden zvon z r. 1525  sa 
zachoval dodnes a je umiest-
nený v dnešnej zvonici. Má 
priemer 175 cm, zdobí ho erb 
Kežmarku, obraz Madony s 
dieťaťom a ešte jedna neiden-
tifikovateľná postava. 

1525 – sa spomína klietka 
pre “zlé ženy” - nemala ju te-
da len Levoča, ale aj Kežma-
rok. Stála pravdepodobne na 

Znak kováčskeho cechu

Nižná brána

história

Kežmarské výročia v roku 2015 vo faktoch, 

námestí. Zrejme bola zlikvi-
dovaná r. 1801 - vtedy už stá-
la na dvore katolíckeho far-
ského úradu. Boli v nej ženy, 
ktoré sa niečím previnili - na-
pr. v noci šli sami po meste a 
pod. Levoča si klietku zacho-
vala, bohužiaľ Kežmarok túto 
starú pamiatku zlikvidoval. 
Zlé jazyky hovoria, že kapa-
citne už nestačila...

1545 – mestskú vstupnú 
Nižnú bránu si protizákon-
ne privlastnili zemepáni kež-
marského hradu r. 1545 a bola 
mestu vrátená až r. 1692 spo-
lu s ostatnými hradnými ma-
jetkami. Historik Juraj Bohuš 
ju r. 1720 opisuje takto: „Brá-
na leží severne od hradu s pek-
nou červeno pokrytou vežou, 
teraz sa používa ako sklad obi-
lia.“ R. 1545 bolo aj celé mest-
ské opevnenie omietnuté 
a obielené a od Vyšnej brány 
po Kušniersku sa robili nové 
strieľne,

1545 - vznikol mäsiarsky 
cech, Mäsiarske remeslo bolo 
tretie najpočetnejšie na úze-
mí Slovenska. Mäsiari pat-
rili medzi prvých remesel-
níkov vznikajúcich miest aj 
na území Spiša. Zaoberali sa 
získavaním a výrobou mäsa. 
Činnosť mäsiarov si všimol aj 
Spišský zákonník zo 14. sto-
ročia, ktorý nariadil mäsia-
rom v spišských mestách, že 
vola alebo kravu môžu i dva-
ja spolu zabiť, ak však pritom 
použijú viac tovarišov, pla-
tia pokutu. Sviňu, teľa, ov-
cu - statok „s menšími noha-
mi“ mal zabiť len sám mäsiar. 
To isté mäso dvakrát mohol 

niesť predať na trh, tretíkrát 
už nie a na cudzí trh ho ne-
smel vziať pod pokutou 3 
marky. Ak zákonník hovo-
rí o majstroch a tovarišoch, 
to znamená, že akési prvo-
počiatky cechov vznikali už 
v 14. storočí. To potvrdzuje 
aj skutočnosť, že už v 15. sto-
ročí mali na kežmarskom tr-
hu mäsiari spoločné predaj-
né stánky a je otázkou, či ar-
tikuly z r. 1545 boli štatútmi 
skutočne prvého cechu, či ne-
boli len obnovené a uprave-
né, pretože v iných mestách 
vznikali tieto cechy už o sto 
rokov skôr. Podľa súpisu oby-
vateľstva z r. 1434 je v meste 
až 7 mäsiarov. Cech kežmar-
ských mäsiarov zakladali r. 
1545 štyria majstri. Do mä-
siarskeho cechu mohol byť 
prijatý len taký učeň, ktoré-
ho rodičia žili v usporiada-
nom manželstve. Učeň ostal 
u majstra najprv na niekoľ-
kotýždňovú próbu - skúšku, 
aby sa presvedčili, či má vô-
bec o remeslo záujem a či sa 
vôbec naň hodí, pretože za 
mäsiara nemohol ísť slabý 
chlapec. Ak sa „próba“ vy-
darila, spísala sa medzi maj-
strom a rodičmi učňa zmlu-
va o učení. Majster za tie 
dva, resp. tri roky musel uč-
ňa, ktorý u neho býval, živiť 
i šatiť. Povinnosťou učňa bo-
lo vstávať ešte za tmy, rozlo-
žiť oheň pod kotly, nabrúsiť 
nástroje, vyčistiť obuv tova-
rišom a všetko musel stihnúť 
ešte pred začiatkom práce. 
Učeň mal ešte aj všelijaké 
„mimoodborné“ povinnosti 
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Znak mäsiarskeho cechu

história

Pokračovanie v budúcom čísle

Pripravila: Nora Baráthová

ale aj s trochou fantázie – 2. časť
- napríklad pokolísať decko 
pani majstrovej a narúbať jej 
drevo alebo svietiť lampášom 
tovarišovi na cestu, keď šiel 
niekam večer na ulicu. Keď 
sa učeň vyučil, dostal pre-
púšťací učňovský list a prv, 
než sa stal tovarišom, mu-
sel pretrpieť tovarišský krst. 
Dĺžku vandrovky mäsiarske-
ho tovariša nepoznáme. Pod-
ľa artikulov mäsiarskeho ce-
chu majstrovská skúška spo-
čívala v tom, že tovariš musel 
pred očami komisie majstrov 
jedným úderom skoliť vo-
la, druhým úderom prasa 
a za deň ich spracovať, pri-
čom mu pomáhali učni. Učni 
pred porážkou vola vyzdo-
bili prikrývkou so strapca-
mi, na rohy mu napichli pa-
pierové gule a zaviazali pes-
trofarebné stuhy. Stuhy mala 
aj mäsiarska sekera. Po mes-
te šiel sprievod, v ktorom sa 
hnal vôl i prasa za všeobec-
nej veselosti obecenstva. Bu-
dúci majster musel vyhotoviť 
aj veľkú hostinu a zaplatiť do 
cechovej truhlice poplatok. 
Musel mať do roka a dňa dom 
a dvor, kde sa robili porážky 
zvierat a do toho istého ter-
mínu sa musel aj oženiť - ak 
nie, platil pokutu. Stávalo sa 
však, že tovariši na majstrov-
skú skúšku peňazí nemali 
a nikdy sa majstrami nesta-
li alebo to, že do konca svoj-
ho života pracovali u niekto-
rého bohatšieho majstra. Maj-
stri v Kežmarku mali presne 
určené, že zabíjačkový deň je 
v pondelok a v tento deň sa 
na týždennom trhu predá-
valo aj mäso - potajomky ne-
smel predávať nikto. Ak však 
mal niekto mäsa navyše, ve-
rejne ho mohol predávať aj 
v iné dni. Jeden z bodov ar-
tikulov nám už z nepochopi-
teľných dôvodov zakazoval 
pred dňom svätého Jakuba 
zabíjať tzv. olašský dobytok, 
mohli sa porážať iba kozy 
alebo ovce. Tento dobytok s 
obrovskými rohmi sa smel 
vyhnať na pašu najmenej 14 
dní po ostatnom dobytku. 
Majstri sami chodievali na 
nákup dobytka. Priestor pod 
plachtou obchodného voza 
slúžil na prevážanie menšie-
ho dobytka, veľký dobytok 

sa musel hnať priviazaný k 
vozu. Pri kúpe mali mäsia-
ri svoje pevné zvyky: nikdy 
nešacovali dobytok v chlie-
ve alebo v maštali, pretože v 
malej maštali sa zdal veľký a 
vo veľkej zase malý. Vždy sa 
musel kupovaný dobytok vy-

hnať na dvor, kde sa jeho kva-
lita neodhadovala od oka, ale 
pohmatom. Spôsob porážky 
zvierat pozostával v tom, že 
hovädo sa najprv muselo om-
ráčiť úderom obuška sekery, 
ktorý smeroval do stredu je-
ho čela. Padlo na zem a vte-
dy mu prerezali hrdlo. Keď 
zviera vykrvácalo, hlavu mu 
oddelili od trupu a zavesi-
li za zadné nohy tak, aby sa 
z neho mohla stiahnuť koža, 
vybrali vnútornosti a mohlo 
sa začať porciovať. Teľce bolo 
jednoduchšie zabiť. Tak ako 
barany ich zavesili za zad-
né nohy, omráčili a prerezal 
sa im krk. Svini zase zakosí-
lili nohy do povrazu, strhli 
ju na zem, omráčili a majster 
alebo tovariš jej pichol nôž do 
srdca. Učni asistovali s nádo-
bami pri stečení krvi. Potom 
sa sviňa dala do koryta, maj-
ster ju najprv posypal tlče-
nou smolou, aby sa jej štetiny 
po obarení dali čím rýchlej-
šie odstrániť. Napokon pra-
sa zavesili na hák a rozre-
zali, v dielni sa pripravovali 
šunky, jaternice, krvavničky, 
klobásy a iné výrobky. To-
var sa dával na predaj do mä-
siarskych stánkov. Ale mä-
so sa aj odkladalo - najrozší-
renejším spôsobom konzer-
vovania mäsa bolo solenie, 
údenie i mrazenie. V pivni-
ciach kežmarských majstrov 

boli obrovské kusy ľadu, kto-
ré sa nasekali v najtuhšej zi-
me v rieke Poprad, posypali 
pieskom a soľou a starostlivo 
uložili do studeného sklepe-
nia. Mäsiari mohli zabíjať vý-
lučne v Kežmarku a sami - od 
nikoho si nesmeli kúpiť zabi-
té zviera. Ak kúpili kravu 
alebo vola na vidieku a ne-
mali sily ho doviesť do Kež-
marku, potrebovali od cechu 
povolenie, aby ho smeli zabiť 
inde ako v meste. Prísne im 
však bolo zakázané, aby sa 
rohy a kosti vyhadzovali za 
mestské múry. Mäsiari mu-
seli mať čisté dielne a dvory, 
na čo sa prísne dbalo. Ak na-
priek zákazu doniesol niekto 
mäso zvonka, musel ho odo-
vzdať do mestského špitála. 
Tam sa dávalo aj menej kva-
litné mäso. V cechový deň 
na Všechsvätých mäsiari ob-
darúvali svojimi výrobkami 
chudobných obyvateľov mes-
ta. Celý život mäsiara od uč-
ňovskej doby až po majstrov-
stvo sprevádzali zvyky. Učeň 
sa de facto nemohol stať to-
varišom, kým neprešiel sym-
bolickým krstom. Krst sa ko-
nal počas fašiangov, keď sa 
v Kežmarku predvádzali 
všetky cechy - vtedy vrcholi-
li ich zvyky, ako aj maškarné 
a alegorické sprievody. V deň 
krstu nosili po celom meste 
mäsiarski tovariši učňov ob-
kročmo sediacich sa tyčiach 
ako na koni a tí rozhadzova-
li do obecenstva sušené sliv-
ky pomiešané s uhlíkmi. Kto 
nepostrehol rozdiel, prišiel 
o zuby. Zatiaľ ďalší tovariši 
prigúľali pred dom cechmaj-
stra dva sudy, do ktorých na-
liali ľadovú vodu. V jednom 
sude bola čistá voda, v dru-
hom sa voda znečistila od-
padkami zo zabíjačiek a ob-
sahom čriev zabitých zvierat. 
Učni boli oblečení do tenkých 
ľanových košieľ, ale tie aj tak 
nič neboli platné. Na pokyn 
cechmajstra boli učni pono-
rení dolu hlavami trikrát do 
znečistenej a trikrát do čistej 
vody, aby symbolicky zmyli 
zo seba špinu učňovských ro-
kov. Otužilí mládenci si z kú-
peľa nič nerobili, vodu z ka-
dí prskali na okolostojacich 
a keď vyskočili zo suda, do 

malej krhličky nabrali práve 
tú špinavú vodu a pustili sa 
do naháňačky a oblievačky 
obecenstva - hlavne dievčat, 
ktoré to považovali dokonca 
za poctu...

1555 - bola dokončená re-
nesančná podoba radnice 
– jej gotického predchodcu 
zničil požiar. Prvú kežmar-
skú radnicu v gotickom slo-
hu postavil r. 1461 Juraj zo 
Spišskej Soboty. Z tejto stav-
by zachoval zvyšok trojokna 
na južnej strane radnice, dva 
gotické portály v miestach, 
kde neskôr postavili vežu a 
goticko-renesančný stĺp na 
prvom poschodí. Po veľkom 
požiari bola radnica v r. 1541 
- 1555 zväčšená a prestava-
ná v renesančnom slohu maj-
strom Kuntzom z Kežmar-
ku. Podľa zmluvy s richtá-
rom a senátormi mal do veľ-
kej miestnosti postaviť tri 
veľké okná, po dva stĺpy, v 
priľahlej miestnosti tiež jed-
no veľké okno. Jedno okno 
oproti hradu a jedno opro-
ti Vyšnej bráne, všetky rov-
nakej veľkosti; spolu 6 veľ-
kých okien. V zaklenutí nad 
miestnosťami mali byť dve 
švábske okná, do vnútra ve-
dúce jedny dvere a tiež jed-
ny zo strany. Mal sa postaviť 
aj krb so samostatným ko-
mínom. Tak isto schody po 
oboch stranách, vedúce na-
hor, 6 stôp široké so zábrad-
lím, navrchu s rímsou zakry-
tou škridlou. O výstavbe no-
vej radnice svedčí na západ-
nej fasáde kamenný mestský 
znak s letopočtom 1555, ka-
menné časti okien a na juž-
nom prízemí zbarokizova-
ný, pôvodne renesančný por-
tál s mestským erbom. Rad-
nica dostala obdĺžnikový 
pôdorys, bola jednoposcho-
dová a ukončená renesanč-
nou štítkovou atikou (cimbu-
rím), čím pripomínala zvoni-
cu alebo hrad. Radnica bola 
ozdobená aj maľbami – tie sa 
však nezachovali. Ostala len 
kópia obrazu Spravodlivosti, 
ktorá sa nachádza v kežmar-
skom múzeu.  
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Spomienky

PREDAJ
Predám garáž s pozemkom v ka-

meňolome. 0944 524 017.
Predám Opel Zafi ra benz., 1,6 l, 

16V, r. v. 2000. Cena 1 700 €. Bližšie in-
fo na tel. č. 0911-072 911.  T-1/15

KÚPA
Kúpim starožitnosti, sklo, porce-

lán, striebro, keramiku, sošky, obra-
zy, hodiny, hracie stroje, šable, bodá-
ky, nemecké vojnové veci, kroje, ba-
čovské a kováčske veci, knihy a iné 
starožitnosti a pozostalosti. Tel.: 0903 
439 092 a 0918 038 408.  P-1/15

Kúpim obrazy od maliara K. Šo-
vánku. Ozvite sa. Tel: 0915 751 532. 
 P-2/15

Kúpim kvaku na konzumáciu. 
Tel. 0908 983 401.  P-6/15

INÉ
Expresne požičiame zamestna-

ným, dôchodcom, živnostníkom aj 
opatrovateľkám pracujúcim v Ra-
kúsku. Jednoducho a spoľahlivo. Dr. 
Alexandra 15, Kežmarok. 0918 359 588.

Hľadám opatrovateľku k staršej 
pani v Huncovciach denne od 7.00 do 
13.30. 0905 238 396.

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za obsah 
a jazykovú úpravu inzerátov!

Brúsim lyže, snowboardy, korču-
le, keramické nože a iné. Oprava bi-
cyklov – skiservis. Tel. 0905 43 41 53, 
www.imsport.net.                     P-48/13

Expresná pôžička, novootvorená 
kancelária Baštova 6, KK. 0915 329 901.

Salón pre psov v Kežmarku – stri-
hanie od 8 Eur. Objednávky na tel: 
0908 254 427.  L1/15

BYTY, DOMY, POZEMKY
Predám slnečný 4-izbový byt s 

balkónom v osobnom vlastníctve. Zá-
hradná ul., 8. NP, Kežmarok. Kom-
pletná rekonštrukcia. Cena 73 000 €. 
Kontakt 0911 863 283.

Ponúkam na prenájom slnečný 
3-izbový byt na ul. M. Lányiho 23, 7. 
posch. Voľný ihneď. Volať na tel. 0905 
535 068.  P-7/15

miešame

AUTOLAKY
Profesionálne produkty pre autolakovne

Cool Auto Slovakia s.r.o.
Areál bývalých kasární, Nižná brána 21,
0948 814 701, www.coolauto.sk 

Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46, 
060 01 Kežmarok 

052/449 21 35 
info@kezmarok.sk 
www.kezmarok.sk

inzerCia, spoMienkY

Tak náhle Ti 
prestalo srdce 
biť, nestihol si sa 
s nami rozlúčiť. 
Odišiel si, už sa 
nevrátiš, iba ten, 

kto s Tebou žil, vie, čo stratil.
Dňa 30. januára 2015 sme si 

pripomenuli 4. výročie úmr-
tia manžela Milana GURU.

Spomína manželka An-
na, dcéra a syn s rodinami

Dňa 24. januára 2015 zorga-
nizoval Karpatskonemec-
ký spolok pre svojich členov 
a sympatizantov  fašiangový  
ples.  V mene organizátora sa 
chcem poďakovať zamestnan-
com a študentom SOŠ Gar-
biarska 1 Kežmarok za per-
fektne pripravenú miestnosť, 
výbornú stravu a super obslu-
hu. Naše veľké ďakujem patrí 
aj sponzorom, ktorí prispe-
li cenami do bohatej tomboly:

ELEKTRO VARGA – p. 
Varga, TESCOMA – p. Blaž-
ko, DREVOINTERIER – p. 
Bajus, BARGER – metro-
vý textil, FONTÁNA – cuk-
ráreň, SLADKÝ SEN – cuk-
ráreň, ČALUNNÍCTVO – p. 
Handzuš, DROGÉRIA TETA 
– p. Bjalončík, BYTOVÉ DO-
PLNKY, KVETINÁRSTVO – 
p. Štecová, KVETINÁRSTVO 
Kežmarok, KVETINÁRSTVO 
ANDAN, KVETINÁRSTVO 
NIKA, VILČEKOVÁ OĽ-
GA, ZLATNÍCTVO LYDKA, 

BIŽUTÉRIA – p. Škarová, 
SLOVENKA – p. Figlárová, 
TEXTIL – p. Sekerák, ALTER 
EGO, KLENOTY – p. Mašlon-
ková, OCEÁN – p. Ducho-
ňová, GRÁCIA – galantéria, 
FOTO-KINO – p. Palčo, HO-
TEL CLUB – p. Gantnero-
vá, GROSS – pekáreň, TLA-
ČIAREŇ KEŽMAROK – p. 
Griglák, ARNOX – p. Andrá-
ši, PRAKTIK TATRY – p. Stra-
ka, HUDOBNINY – p. Abt, 
ASTRÁL – p. Slodičák, EN-
ZYM ZDRAVÁ VÝŽIVA, 
KOZMETICKÝ SALÓN – p. 
Petrasová, BRAFILIMA pizé-
ria – p. Zemančík, SOŠ GAR-
BIARSKA 1 Kežmarok, LU-
NA – Lekáreň.

Už teraz sa všetci tešíme na 
jubilejný 20. ročník plesu čle-
nov, sympatizantov a pria-
teľov Karpatskonemeckého 
spolku, ktorí bude v Kežmar-
ku v roku 2016.   

Vojtech Wagner
predseda KNS Kežmarok

Ples Karpatskonemeckého 
spolku

Kto ho poznal, 
spomenie si, kto 
ho mal rád, neza-
budne. Žije v srd-
ciach tých, ktorí 
ho milovali.

Už len kytičku kvetov na hrob 
dať a s láskou na neho spomínať.

Dňa 18. februára 2015 si 
pripomenieme 14 rokov, čo 
nás navždy opustil milovaný 
syn a brat Jozef BRETZ.

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Spomína mama a sestra 
s deťmi.

Chceli by sme sa poďakovať leká-
rom, sestričkám a ošetrovateľom na 
Oddelení dlhodobo chorých Kežmar-
skej nemocnice za veľmi dobrú sta-
rostlivosť a ľudský prístup počas hos-
pitalizácie nášho otca, ktorý na tomto 
oddelení ležal 3 týždne počas vianoč-
ných sviatkov. Rodina Tfi rstova

Poďakovanie

Hľadáme 
profesionálnych 

obchodných zástupcov 
na poskytovanie 

finančných služieb. 
Požadujeme min. 

výučný list.  
Provident Financial, 

s.r.o.  
Bližšie informácie 

volajte: 0850 63 89 63.
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odštiepený 
kúsok

1. as   
tajni ky

Ivan      
(dom.)

plátal      
(hovor.)

okraj,     
obvod     
(zried.)

vyva ovalo 
o i

lovek,    
ktorý sa    
na nie o   

díva

druh po-   
ovného   

psa

Pomôcky: 
anis,      
arabi,     
irade

trením     
zbavilo  
nie oho

3. as     
tajni ky

sultánov  
príkaz

strieška    
na iapke,  

šilt

zrakové 
orgány

malo pre-  
javy za ú-  
beného    
(pren.)

no ný     
podnik     
epocha    
triasu

rímske     
íslo 499

malá     
lopata     

vypu alo   
(bás.)

zvýšený   
tón E

mužské    
meno     

okovalo

Jozef      
(dom.)

ovládame  
plošné     
miery

opatrne    
preskúma

E V      
Starej     
ubovne   

abortus

4. as   
tajni ky

so        
kyseliny    
octovej

Katarína   
(dom.)

žrde      
na vozoch  
anglická  
here ka    

drgal

prira ova-  
cia spojka  
2. as     
tajni ky

MPZ      
Ekvádora  

cesta      
v meste

sklené     
predmety

zaobuje    
týkajúca   
sa psov

mužské    
meno

preletenie  
otl

skratka    
civilnej   

ochrany

strihaním   
skráti      

zn. ampér- 
závitu

forma ka-  
rakulských 

jahniat

kyslá 
tekutina

poškode-   
nie        

(lek.)
tu máš! !

Pomôcky: 
acetát,     

Oberon,   
lézia   

Na spovedi:
- Ot e, neviem, o si mám s tým mojím mužom 
po a . Strašne ma podvádza. Už spal                    
so všetkými mojimi priate kami, susedkami            
a dokonca i s mojou sestrou!... Tak asto               
ma podvádza, že už nie som si ani istá,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom Naša jubilejná 1000. krížovka uverejnená v časopise Krížovky s úsmevom

SUDOKU

Súťaž o dve 
vstupenky do 

kina Iskra
Správne odpovede z krí-

žovky nám posielajte na adre-
su redakcie (Noviny Kežmarok, 
Hlavné námestie 3, 060 01  Kež-
marok) príp. mailom na novi-
ny@kezmarok.sk s predmetom 
správy KRÍŽOVKA do 20. 
februára. Nezabudnite uviesť 
telefónny kontakt, aby sme sa 
s vami vedeli, v prípade vý-
hry, spojiť. Ceny do súťaže ve-
novalo kino Iskra.

Správna odpoveď z čísla 2 
znie: „Nie ja som prestal piť“. 
Dva lístky do kina Iskra vy-
hrala Zuzana Remiašová z 
Kežmarku.

SLOVENKA
– TLAČ  

– TABAK  
– SUVENÍRY

Hlavné 
námestie 44, 

Kežmarok

Kontakt: 
052/452 44 19
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Stolný tenis

inzerCia, spoMienkY

Volejbal

Kežmarský jazdecký od-
diel MŠK Ranč Čajka má 
momentálne 19 koní, 
z toho 9 s riadnou licen-
ciou. V oddiele je momen-
tálne 45 členov, jeho ve-
dúcim je Stanislav Čajka.

Rok 2014 kežmarským 
jazdcom prial, veď už na 
prvých pretekoch v roku 

získali prvé miesta Ján Ra-
galy (kôň Berala) i Viktória 
Jurčová (kôň Enzo). I na dru-
hom podujatí Viktória Jur-
čová získala prvé miesto, no 
tentoraz s koňom Casiom. 
Pekný úspech zaznamena-
la aj Timea Lacková, ktorá 
obsadila 9. miesto na Maj-
strovstvách východosloven-
skej oblasti. Majstrovstiev 
Slovenska  sa zúčastnila naj-
skúsenejšia jazdkyňa oddie-
lu Viktória Jurčová, no po 
11. mieste v prvom kole sa 

Sonda do jazdeckého oddielu
zranila a nemohla preteky 
skončiť. Vynahradila si to na 
zahraničných pretekoch, kde 
získala na štyroch pretekoch 
prvé miesta.

Celkovo sa jazdci oddie-
lu zúčastnili na 15-tich pre-
tekoch na Slovensku a na 
piatich pretekoch v Poľsku. 
Celkovo získali 6 prvých, 4 
druhé a 4 tretie miesta.

Latku náročnosti si tak 
postavili dosť vysoko, takže 
kežmarskí jazdci budú mať čo 
robiť, aby ju prekonali.

Pabvol Humeník, Stanislav Čajka
Foto: archív JO MŠK Kežmarok

II. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala druhá liga.
MŠK Fortuna Kežmarok 

A – Michalovce A 8:6 (Mry-
glot 3, Vojtička 2,5, Harabin 2, 
Ištok 0,5). 

MŠK Fortuna Kežmarok 
A – Vranov nad Topľou B 
11:3 (Mryglot, Harabin 3,5, Iš-
tok 3, Vojtička 1).

MŠK Fortuna Kežmarok 
– Veľké Kapušany B 12:2 
(Mryglot, Harabin 3,5, Vojtič-
ka 3, Ištok 2).

MŠK Fortuna Kežmarok 
– Vojčice A 8:6 (Mryglot 3,5, 
Harabin 2,5, Ištok 1,5, Vojtič-
ka 0,5).
1. Levoča A  17  185:53  65
2. Lokomotíva KE  16  200:24  64
3. Stadex Košice  17  150:88  56
4. MŠK Kežmarok  17  147:91  55
5. Mokrance A  17  128:110  46
6. Humenné A  16  115:109  42
7. Šar. Michaľany A  17 108:103  41
8. Vojčice A  17  112:126  37
9. Michalovce A  17  107:131  35
10. Valaliky A  16  113:111  34
11. Vranov v/T B  17    89:149  31
12. V. Kapušany B  17    88:150  31
13. Prešov A  17    41:197  20
14. Humenné B  16    55:169  19

III. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala III. liga mužov, skupina 
Západ.

TJ Severka Kežmarok A  
– Spišský Štiavnik A 4:14 
(Mikša 2, Funket, Vojtičko 1).

Spišská Nová Ves – Sever-
ka Kežmarok 14:4 (Mikša 2, 
Popovič 1,5, Potisk 0,5).

Severka Kežmarok – Mar-
gecany B 9:9 (Kelbel, Pojedi-
nec 2,5, Groman, Vojtičko 2).

Humeník
1. Spiš. Vlachy  14  159:93  51
2. St. Ľubovňa B  14  150:102  46
3. Slov. Ves  14  154:98  46
4. Spiš. Štvrtok  14  151:101 44
5. Margecany B  14  127:125  36
6. Rožňava C  14  137:115  34
7. Levoča B  14  123:129  30
8. Spiš. Štiavnik  14  117:135  30
9. Jablonov n/T  14  121:131  28
10. Poprad  14  117:135  26
11. Spiš. N. Ves  17    96:156  23
12. Severka KK  14    60:192  15

Juniorky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
junioriek.

KV MŠK Oktan Kežma-
rok – Stropkov 0:3 (-20, -15, 
-30), 0:3 (-19, -14, -20).
1. Spiš. N. Ves  18  48:13  46
2. L. Hrádok  16  44:13  39
3. Stropkov  18  45:24  37
4. Zvolen  16  36:27  31
5. Brusno  16  33:32  23
6. Kežmarok  16  17:40  12
7. Hnúšťa  18  16:49    9
8. Žiar n/H  18    9:50    7

Kežmarčania zdolali Karlovku Bratislava

Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
kadetiek.

KV MŠK Oktan Kežma-
rok – Prešov 0:3 (-18, -14, -13), 
0:3 (-15, -7, -20).

(ph)
1. Snina  20 59:7  57
2. Spiš. N. Ves  20  57:8  54
3. TU Košice  20  53:16  49
4. Vranov n/T  20  40:23  38
5. Prešov  20  31:31  30
6. Kežmarok  18  16:42  14
7. Poprad  18  15:46  12
8. ŠA Košice  20  11:56    8
9. Michalovce  20    7:60    2

Basketbalová prvá liga po-
kračovala zápasmi v skupi-
ne o 9. – 14. miesto. Kež-
marčania privítali v domá-
com dueli celok VŠEMvs 
Karlovka Bratislava B.

Obe družstvá nastúpili na 
duel s nekompletnými kádra-
mi, čo sa však na palubov-
ke neprejavilo. Už od začiat-
ku domáci i hostia predvá-
dzali útočný basketbal, na 
ktorý obrany nie vždy re-
agovali správnym spôso-
bom. Prvý polčas vyšiel lep-
šie pre domáce družstvo, 
ktoré si na jeho konci vybu-
dovalo povzbudivý 6-bodo-
vý náskok (49:43). Do tretej 
štvrtiny nastúpili lepšie hrá-
či Kežmarku, ktorí si pocti-
vou hrou náskok zveľadili až 
na 12 bodov, čo im však dl-
ho nevydržalo. Po chybách, 
ktoré vyprodukovali, doká-

zali hráči bratislavkého celku 
duel zdramatizovať a tri mi-
núty pred koncom znížili 
rozdiel v skóre na dva body. 
Od tohto momentu však do-
máci celok opätovne spresnil 
hru a stretnutie doviedol do 
víťazného konca.

BK MŠK Kežmarok – 
VŠEMvs Karlovka Bratisla-
va B 97:89 (49:43), najviac bo-
dov za Kežmarok zazname-
nali Lenárt 29 a Slezák 19.

Stretnutie medzi BK MŠK 

Kežmarok a MBK Rieker Com 
Therm Komárno B bolo prelo-
žené z dôvodu konania Slo-
venského pohára v basketba-
le mužov v Komárne a bude 
sa dohrávať po ukončení sú-
ťaže koncom apríla, resp. za-
čiatkom mája.
9. Karlovka BA B 4 316:320 6
10. Žiar n/H 3 224:198 5
11. Kežmarok 2 171:152 4
12. Sereď 3 190:205 4
13. Prešov 2 154:151 3
14. Komárno B 2 114:143 2

Jozef Juhász

Bežecká stopa
Oznamujeme priaznivcom 
behu na lyžiach, že z inicia-
tívy OO CR Tatry-Spiš-Pieni-
ny bude v 7. týždni 2015 v čas-
ti Lesoparku Sever vyznače-
ná a snežným skútrom upra-
vená bežecká stopa v dĺžke 
cca 6 km.

Aj touto cestou prosíme 
užívateľov jednostopových a 
dvojstopových vozidiel a pe-
ších turistov aj so psami o 
ohľaduplnosť tým, aby nám 
túto bežeckú stopu nepoško-
dzovali a neničili.

Ing. Stanislav Škára 

Kežmarské volejbalistky 
vo svojom druhom zápase v 
skupine o 5. – 7. miesto si po-
radili s Paneurópou a získali v 
skupine svoje prvé víťazstvo.

2. kolo skupiny o 5. – 7. 
miesto: KV MŠK OKTAN 
Kežmarok – VŠK Paneuró-
pa 3:1 (14, -23, 14, 19). Naj-
viac bodujúce hráčky: Dra-
gašeková 19, Jakušová 14, 

Kredátusová 13.      Humeník
1. Spiš. N. Ves  20  59:10  58
2. Slávia BA  20  57:10  57
3. Pezinok  20  39:31  34
4. UKF Nitra  20  39:31  34
5. BVK Bratislava  19  44:30  35
6. Paneurópa  19  35:38  27
7. Kežmarok  20  25:45  19
8. COP Nitra  19  25:44  17
9. Senica  19  17:48  11
10. Prešov  20  7:60    2

Volejbalistky doma nezaváhali
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Šach

Pripraviť časť Svetovej 
zimnej univerziády za 
osem mesiacov bola ťaž-
ká, ale nie nemožná úlo-
ha.

„Hodnotenie bolo veľmi dobré, 
ba priam excelentné. Podarilo 
sa nám prekonať počiatočnú 
nedôveru a zdržanlivosť, na-
príklad zo strany hotelierov,“ 
povedal pre agentúru TASR 
prezident Slovenskej asociácie 
univerzitného športu (SAUŠ) 
a podpredseda OV Július 

Univerziáda na Slovensku dostala vynikajúce hodnotenie
Dubovský a pokračoval: „Sa-
mi seba síce hodnotiť nemôže-
me, ale hodnotenie svetovej fe-
derácie FISU a účastníkov bo-
lo veľmi dobré a je to zadosťu-
činenie pre celý organizačný 
výbor a taktiež pre všetkých 
ľudí, ktorí sa podieľali na or-
ganizácii celého podujatia. Za 

to im ďakujeme."
Podľa organizátorov žilo 

Univerziádou okolie Osrblia 
aj celý podtatranský región, 
dôkazom čoho sú aj tisícky 
návštevníkov už počas otvá-
racieho ceremoniálu a množ-
stvo návštevníkov počas pra-
covného týždňa.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Šiestym kolom pokračovala tretia liga šacho-
vých družstiev. Kežmarčania vysokým ví-
ťazstvom v Gelnici potvrdili ambície usadiť 
sa v horných poschodiach tabuľky.

KdV Kežmarok B – Hranovnica 4:4 
(M. Hagara 1, Lukáč 0,5, Hennel 0, Bu-
dzák 0,5, E. Hagara, st. 1, Kulhomerová 
0,5, Gáborčík 0,5, Antal 0).

LŠ Poprad A – KdV Kežmarok B 
4,5:3,5 (Hoták 0,5, Grich 0, Budzák 0,5, E. 
Hagara, st. 0,5, Kulhomerová 1, Šilon 0, 
Gáborčík 0, Antal 1).                           Humeník
1. St. Ľubovňa  8  47,0  22
2. Poprad A  8  42,5  22
3. Smižany  8  38,0  16
4. Margecany  8  35,0  16
5. Kežmarok B  8  35,5  13
6. Gelnica A  7  31,0  13
7. Vernár  8  31,5  10
8. Bijacovce  8  28,0    9
9. Hranovnica  8  23,5    7
10. Levoča  7  23,5    4
11. Gelnica B  8  17,0    3
12. Poprad B  8  23,5    1

Za účasti piatich mužstiev (troch ex-
traligistov zo Slovenska, jedného extrali-
gistu z Česka a jedného zástupcu baráže 
do extraligy) sa uskutočnil v hale v Gaja-
roch na Záhorí 3. ročník hokejbalového 
turnaja WINTER CUP 2015.

Po treťom mieste v roku 2013, dru-
hom mieste v roku 2014 sa postupka 

umiestnení neprerušila a prvenstvo si na 
turnaji vybojovali hokejbalisti MŠK Mi-
misolar Kežmarok. Prvenstvo získali po 
troch výhrach a jednej prehre. 

Výsledky Kežmarku: MŠK – Sudo-
měřice 7:2, MŠK – Diaková 5:2, MŠK – LG 
6:3, MŠK – Jokerit 4:5. 

Humeník

Domov sa vrátili s víťazným pohárom
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Kežmarskí bežci na lyžiach po absolvovaní Podhalian-
skeho behu na lyžiach.

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal Stredoslovenský pohár starší žiaci MŠH Vlada Jančeka 21. 2., od 10.30 h Kežmarok – Rožňava

Stolný tenis III. liga seniori ZŠ Nižná brána 22. 2., 10.00 h Severka KK A – Sp. Štvrtok A

Šach 1. liga seniori Dom stretávania KdV 22. 2., 9.00 h Kežmarok B – Bijacovce

Volejbal

extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 18. 2., 18.00 h Kežmarok – BVK Bratislava

1. liga juniorky MŠH Vlada Jančeka 14. 2., od 11.00 h Kežmarok – Hnúšťa

1. liga kadetky ZŠ Hradné nám. 15. 2., od 10.00 h Kežmarok – Snina

KEŽMAROK - vydáva Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku. Vychádza každú nepárnu stredu. Uzávierka je každý párny štvrtok. Dvojtýždenník redakène pripravili Pavol 
Humeník (tel.: 052/452 40 46) a Mgr. Loránt Paugsch (052/466 02 07). Jazykový korektor: Oľga Kormanová. Adresa redakcie: Noviny KEŽMAROK, Hlavné námestie 3, 060 01 
Kežmarok. Tel. redakcie: 0904 496 464.  Fax: 052/452 40 46. E-mail: noviny@kezmarok.sk, noviny.kezmarok@post.sk, lorant.paugsch@kezmarok.sk. Internet: www.kezmarok.sk.  
Facebook: www.facebook.com/noviny.kezmarok. Tlaè: Tlaèiareò Kežmarok GG, s. r. o., tel./fax: 052/452 32 07. Registraèné èíslo: 18/93 OÚ Poprad.  

Šport

V sobotu  31. januára 
2015 sa zúčastnili repre-
zentanti TŠC TEMPO MŚK 
Kežmarok, aj pri nepriaz-
nivom kalamitnom  poča-
sí s 10 hodinovým dojaz-
dom, Majstrovstiev Sloven-
ska v latinsko-amerických 
tancoch. Podujatie sa 
uskutočnilo v Senci.

Pre našich reprezentantov bol 
šampionát úspešný. V kategó-
rii do 21 rokov si vytancoval fi-
nálové tretie miesto novoutvo-
rený tanečný pár Marek Figlár - 
Imola Gergelyová (partnerka je  
z TC Meteror Košice).

V kategórii Dospelí si vy-
tancovali semifinálové  siedme 
miesto Matej Štec - Radka Bri-
taňáková. Ďalší reprezentant  
Matej Madeja - Lenka Šepeľo-
vá obsadili v druhom kole z 31 
párov pätnáste miesto. 

Na prelome februára a mar-
ca 2015 čakajú našich taneční-
kov Majstrovstvá Slovenska 
v štandardných tancoch. Podu- 
jatie sa uskutoční v poprad-
skej Aréne. A potom už bu-
dú čakať všetkých najlepších 
tanečníkov Majstrovstvá Slo-
venska v desiatich tancoch, 
ktoré sa uskutočnia v Trnave.

Spolu s trénerkou klubu Ger-
trúdou Scholtzovou želáme na-
šim reprezentantom veľa úspe-
chov na spomínaných vrchol-
ných tanečných podujatiach.

Úspešný šampionát pre 
kežmarských tanečníkov

Marek Figlár – Imola Gergelyová vybojoval tretie miesto na 
Majstrovstvách Slovenska v latinskoamerických tancoch.  

Gertrúda Scholtzová, P. Humeník
Foto: archív TŠC TEMPO MŠK KK

Dňa 7. 2. 2015 sa zúčastnilo 23 
osôb z Kežmarku na VIII.Pod-
halianskom behu na lyžiach Já-
na Pavla II. v partnerskom poľ-
skom meste Nowy Targ. 

Uvedené podujatie sa usku-
točnilo za krásneho počasia v 
príjemnej atmosfére a  na vý-
borne pripravených tratiach. 
Zástupcovia nášho mesta si vy-
brali trasy 5 km a 15 km.

Našich účastníkov prišiel 
povzbudiť aj primátor mesta 
Kežmarok Ján Ferenčák. Účast-
níci podujatia obdržali od or-
ganizátorov pamätnú medailu, 
pekné suveníry a za zaplatenie 
štartovného si mohli ponechať 

aj štartovné číslo.
Naša zástupkyňa Marta 

Dammerová bola osobitne oce-
nená ako najstaršia účastníčka 
v kategórii žien.

Účastníci z mesta Kežmarok 
si dovoľujú touto cestou poďa-
kovať mestu Kežmarok za po-
skytnutie finančných prostried-
kov na úhradu nákladov na do-
pravu, vodičovi Stanislavovi 
Faltinovi za bezpečnú prepra-
vu a Igorovi Kučárovi a Sta-
nislavovi Škárovi za zorgani-
zovanie tohto vydareného zá-
jazdu.  

Ing. Igor Kučár                                                              
Foto: Ing. Mária Kozáková

Boli sme na Podhalianskom 
behu na lyžiach


