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Lorant Paugsch
Foto: autor

Aktuálnou témou v meste 
je budúcnosť dvoch zák-
ladných umeleckých škôl 
– Antona Cígera a na ulici 
Petržalská. O zlúčení roz-
hodnú poslanci mestské-
ho zastupiteľstva.

Mesto Kežmarok je v súčas-
nosti zriaďovateľom dvoch 
základných umeleckých škôl, 
pričom ich zlúčením chce do-
siahnuť predovšetkým väčšiu 
efektivitu aj z ekonomického 
hľadiska.

„Vážim si obe školy a obi-
dve robia veľmi dobrú prácu. 
Bolo by veľkou chybou niečo 
zrušiť. Všetky činnosti však 
chceme zachovať,“ vyvracia 
fámy o zrušení jednej z nich 
primátor Kežmarku Ján Fe-
renčák.

Mesto má podľa neho veľa 
organizácií a stáva sa, že dve 
robia veľmi podobnú činnosť. 
Ak by sa našiel spôsob na 
zjednodušenie systému, pri-

nieslo by to väčší osoh každej 
organizácii.

„Hľadáme spôsob, ktorý 
by bol čo najviac v prospech 
rozvoja škôl. Názov ZUŠ An-
tona Cígera bol pridelený Mi-
nisterstvom školstva a ten-
to názov by sa mal zachovať, 
aby sme ho nestratili,“ dopl-
nil Ferenčák.

Ako dodal, pri zlúčení by 
nastala aj rovnosť šancí aj pre 
obidvoch súčasných riadite-
ľov základných umeleckých 
škôl v meste – Jána Levocké-
ho aj Petra Pavlička.

Názory riaditeľov sa rôznia
Zástancom zlúčenia oboch 
škôl do jednej inštitúcie je ria-
diteľ ZUŠ Antona Cígera Ján 
Levocký. „Už pred desiatimi 
rokmi som povedal, že mesto 
Kežmarok je malé na to, aby 
sme tu mali dve základné 
umelecké školy. Pozitívom je, 
že máme viac zaškolených de-
tí, ale máme dve školy, ktoré 
sú odborovo neúplné. Zlúče-
ním by vznikla plnohodnot-
ná inštitúcia,“ netají svoj ná-
zor Levocký.

Z dvoch základných umeleckých škôl bude možno jedna

Riaditeľ ZUŠ na ulici Petr-
žalská má však momentálne 
opačný názor. Rýchlosť roko-
vaní podľa neho neprospieva 
k jasným názorom a záverom.

„Momentálne hľadáme 
všetky plusy aj mínusy zlú-
čenia dvoch umeleckých škôl. 
Snažíme sa čo najviac komu-
nikovať s pánom primátorom 
a s vedením mesta o tom, aké 
to bude mať dôsledky predo-
všetkým pre deti či pre učite-

ľov,“ povedal Pavličko, ktorý 
však zároveň dodal, že nič nie 
je definitívne. 

„Ak nájdeme vhodné rieše-
nie, prípadne bude pripravená 
analýza dôsledkov tohto zlú-
čenia, tak si myslím, že sa do-
hodneme,“ doplnil.

Definitívne o oboch zák-
ladných umeleckých školách 
rozhodnú poslanci mestského 
zastupiteľstva na najbližšom 
rokovaní 26. marca 2015. 

Primátor Ján Ferenčák sa stretol s oboma riaditeľmi ZUŠ 
spolu so zástupcami rodičov.

Slovenské múzeum dizajnu pripra-
vuje stretnutie o histórii, ale aj o bu-
dúcnosti Tatraľanu.

Slovenské múzeum dizajnu vzniklo ofi-
ciálne na začiatku roka 2014 pod zášti-
tou Slovenského centra dizajnu, no sna-
hy o vytváranie zbierok slovenského 
dizajnu siahajú hlbšie do histórie. Slo-

Po stopách ľanu

Michaela Bednárová

venské múzeum dizajnu (SMD) sa špe-
cializuje na zbieranie, výskum a prezen-
táciu všetkých foriem dizajnu (grafic-
ký dizajn, priemyselný dizajn, odevný a 
textilný dizajn) a vybraných oblastí úžit-
kového umenia, architektúry. V rám-
ci svojej práce mapuje a pomáha zachy-
tiť históriu výrobných podnikov na ce-
lom Slovensku (Elektrosvit Nové Zám-
ky, Mlaď Handlová a pod.).

Jednou z najvýznamnejších pamia-

tok v rámci histórie slovenského dizaj-
nu je nepochybne pýcha podtatranské-
ho textilného priemyslu – Tatraľan, jed-
na z najstarších textilných tovární u nás. 
V záujme zachovania tradície a vytvo-
renia zbierky sa kurátorky SMD, Mária 
Rišková a Lívia Pemčáková, v spoluprá-
ci s dizajnérkou Michaelou Bednárovou 
rozhodli navštíviť Kežmarok a zorgani-
zovať stretnutie, ktoré by prinieslo vzác-
ne informácie o histórii tohto podniku. 

Vítaní sú všetci, ktorí majú ako prispieť 
slovne či materiálne – Slovenské múzeum 
dizajnu vďačne prijme do svojich zbierok 
akékoľvek výrobky z Tatraľanu z rôznych 
období. Výstup stretnutia v Kežmarku bu-
de okrem iného použitý aj na spracovanie 
témy textilnej výroby do projektu, ktorý 
by mohol v budúcnosti navrátiť život do 
priemyselného areálu Tatraľanu.

Stretnutie sa bude konať 2. 4. 2015 
o 18:00 v BERG Wine & Cafe pri hrade. 
Začne sa predstavením Slovenského mú-
zea dizajnu a vízie na zachovanie tradície 
textilnej výroby pod Tatrami. Nasledovať 
bude neformálna debata s pamätníkmi či 
bývalými pracovníkmi Tatraľanu a zbie-
ranie výrobkov Tatraľanu pre múzeum.

Na stretnutie s názvom Po stopách ľa-
nu pozývame všetkých, ktorí majú záu-
jem o túto tému z akejkoľvek perspek-
tívy.
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Mesto Kežmarok v spolu-
práci s kolektívom auto-
rov spracováva ďalší diel 
monografie o Kežmarku. 

V tejto ďalšej monografii 
o meste Kežmarok bude spra-

covaný politický a hospodár-
sky vývoj mesta od 2. polovi-
ce 18. storočia po súčasnosť 
a školstvo a kultúra od roku 
1945 po súčasnosť. 

Keďže mesto Kežmarok 
a kolektív autorov majú zá-
ujem, aby boli informácie 
v monografii zachytené v čo 

najpodrobnejšej forme oslo-
vuje i širokú verejnosť, aby sa 
sami zapojili do jej spracova-
nia. Môžu totiž svojimi vlast-
nými fotografiami, resp. zau-
jímavými materiálmi, ktoré sa 
týkajú spomínanej témy a ob-
dobia, túto monografiu vý-
znamne obohatiť. 

Spomínané fotografie či za-
ujímavé materiály môžete do-
niesť počas úradných hodín na 
Mestský úrad, na oddelenie re-
gionálneho rozvoja a cestovné-
ho ruchu, ktoré sídli na Hlav-
nom námestí 3, na 2. poschodí, 
v budove redakcie novín KEŽ-
MAROK i mestskej polície. 

Pri vydaní ďalšej monografie o Kežmarku môže pomôcť každý

Pavol Humeník

Komisia školstva, mlá-
deže a športu odporúča 
Mestskému zastupiteľ-
stvu v Kežmarku schváliť 
rozdelenie Komisie škol-
stva, mládeže a športu na 
dve samostatne fungujú-
ce komisie: Komisiu škol-
stva a Komisiu mládeže 
a športu.

To je stručné znenie z jedné-
ho uznesenia prvého pracov-
ného rokovania Komsie škol-
stva, mládeže a športu. Keď-
že za toto uznesenie hlasova-

li všetci členovia komisie, je 
to dostatočný signál, aby sa 
rozdelením komisie zaoberali 
všetci poslanci mestského za-
stupiteľstva.

Už na prvom rokovaní ko-
misie sa totiž ukázala špe-
cifikosť školských problé-
mov na jednej strane a špor-
tových na strane druhej. Kaž-
dý bod v danej problematike 
si vyžadoval podrobnú son-
du do konkrétneho problému 
a určite by bolo lepšie keby sa 
k problematike školstva vyjad-
rovali iba odbodrníci na túto 
problematiku. A samozrejme 
že toto platí aj na druhej stra-
ne, pretože problematika špor-
tu má taktiež svoje špecifiká a 

Budú školstvo a šport opäť rozdelení?
zaslúži plnú fundovanosť kaž-
dého člena svojej komisie. Ide 
o to, aby sa napríklad nestá-
valo, že členovia komisie ma-
jú o určitom športovom prob-
léme iba sprostredkované in-
formácie a daný problém sa 
potom nemusí vyriešiť k spo-
kojnosti smerovania kežmar-
ského športu. Veď v meste má-
me športové objekty, športové 
kluby, každý týždeň športo-
vé akcie a aktivity a všetko si 
to vyžaduje svoju pozornosť. 
Pritom kežmarský šport nemá 
doteraz k spokojnosti svojich 
fanúšikov vypracovaný zák-
ladný spôsob informovania 
o športových akciách a pod-
ujatiach. Na webovej stránke 

mesta je šport propagovaný 
minimálne. Jediným pojivkom 
medzi športovými informácia-
mi a fanúšikmi sú tak iba no-
viny a v menšej miere televí-
zia. Našťastie v zákulisí sa už 
v tomto smere začína niečo 
diať, stačí teda iba dať správ-
nym ľuďom určité právomo-
ci, aby mohli o úspechoch kež-
marských športovcov infor-
movať celé mesto.

K tejto vízii by malo po-
môcť i rozdelenie komisie 
školstva, mládeže a športu 
na dve komisie, aby sa každej 
problematike venovali odbor-
níci v danej oblasti, čo určite 
prinesie oveľa väčší efekt pre 
rozvoj mesta.

Pavol Humeník
Foto: autor

Po albume karpatských 
piesní bude ďalšie CD ve-
nované téme ženy.

Výrobca ľudových nástro-
jov a multiinštrumentalista 
Michal Smetanka pripravuje 
svoj ďalší album, na ktorom 
opäť nebude chýbať široké 
spektrum hudobných nástro-
jov a zaujímaví hostia.

„V Kežmarku sme nahrá-
vali aj album, ktorý vyšiel 
pred dvoma rokmi. Dôvodov, 
prečo sme práve tu je niekoľ-
ko - toto mesto má svoje ge-
nius loci, vyžaruje čosi ta-
jomné. V Kežmarku býva 
Edko Fertáľ, moje druhé ja, 
a všade v meste, aj vo vede-
ní, som sa vždy stretol so sr-
dečnosťou a ústretovosťou. 
Okrem toho, priestory vo va-
šom kultúrnom stredisku sú 
akusticky veľmi dobré,“ ne-
tajil nadšenie Smetanka, kto-
rý dodal, že si nevie predsta-

viť prípravu nového albumu 
inde, než v Kežmarku.

Kežmarčan Eduard Fertáľ 
spolupracuje so Smetankom 
už od roku 2012. „Počas zvu-
čenia Európskeho ľudového 
remesla sme dostali CD od pá-
na vo veľkom klobúku. Zapá-
čilo sa mi to, po festivale som 
si našiel na Miša kontakt, do-
hodli sme sa a prvýkrát sme 
spolupracovali v Poľsku na 
koncerte,“ spomína Fertáľ. Zo 
spomínaného koncertu vznik-
la nahrávka, ktorá bola nako-
niec záverečnou pesničkou 
predchádzajúceho albumu.

Fertáľ sa na albume stará 
o zvukovú stránku, ale okrem 
toho má aj ďalšie úlohy. „Ke-
ďže si s Mišom rozumieme aj 
po hudobnej stránke, dá sa 
povedať, že obaja sme produ-
centi. Z hudobných nástrojov 
mám na starosti aj perkusie 
rôzneho druhu,“ dodal.

Témou budú ženy
Na albume bude mať zastú-
penie približne tridsať hu-

Píšťalkár Michal Smetanka nahrával v Kežmarku ďalší album

Lorant Paugsch
Foto: autor

dobných nástrojov a niekoľ-
ko zaujímavých hostí – hu-
dobníkov či speváčok. „No-
vý album sa tematicky týka 
motívu ženy – od kolísky až 
po starú ženu. Jeho názov bu-
de Karpatmater, teda žena či 
matka v Karpatoch. Práve 
preto bude na albume spievať 
niekoľko vynikajúcich spevá-
čok,“ vysvetlil Smetanka.

Podľa neho je práce ešte 
dosť, ale zatiaľ sa nemá kam 
ponáhľať. Navyše, vydanie 
každého albumu si vyžaduje 
aj finančné prostriedky. Dúfa 

však, že premiéru bude mať 
opäť v Kežmarku. 

„Bol by som rád, keby al-
bum vyšiel už do leta. Ra-
di by sme ho krstili v kine, 
v ‘Kaske‘, optimálne niekde 
vonku, napríklad na hrade. 
Nechcem však predbiehať, ne-
rozhodujem o tom ja, ale tieto 
priestory sú veľmi čarovné,“ 
povedal Smetanka a na zá-
ver dodal: „Dúfame, že ohla-
sy budú dobré. Našu muziku 
robíme so srdcom a s láskou 
a ak to poslucháčov osloví, 
budeme len a len radi.“
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Vedenie kežmarského 
múzea bojuje s vlhkosťou 
na hrade ako sa len dá. 
S pomocou dotácií a pro-
jektov sa darí postupne 
odvlhčovať jednotlivé čas-
ti hradu, ale práce je ešte 
dosť.

„Vlhkosť nám už roky strpčuje 
život. Na návštevníkov to zle 
vplýva nielen z estetickej, ale 
aj zo zdravotnej stránky, a ne-
gatívny vplyv to má aj na naše 
exponáty ,“ priblížila problém 
vlhkosti na hrade riaditeľka 
kežmarského múzea Erika Cin-
tulová, ktorá dodala, že z časti 
sa vlhkosť odstránila v trakte, 
kde sa nachádza expozícia au-
tomobilových veteránov.

V súčasnosti prebieha-
jú práce na odvlhčení hradnej 
kaplnky a priestorov expozície 
Tatry v hradnom paláci. „Mú-
zeum v Kežmark u bolo pod-
porené z dotačného systému 
Ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky (MK SR) v ro-
ku 2014. Celkový rozpočet bol 
po vysúťažení viac než 28-ti-
síc eur, dotácia z MK SR bola 
vo výške 10-tisíc eur. S práca-
mi sme začali v januári tohto 
roku a prvá etapa by mala byť 
ukončená do 31. marca,“ pove-
dala Cintulová.

Cieľom je záchrana kaplnky
Počas prvej etapy boli do mú-
rov v nadzemnej časti kapln-
ky a do stĺpov navŕtané diery, 
ktoré následne poslúžia pri in-
jektáži – aplikácii chemických 
látok do múrov, ktoré zabrá-
nia šíreniu vlhkosti. Tá pozna-

čila predovšetkým pieskovcové 
stĺpy v kaplnke. 

„Vlhkosťou a soľami sú váž-
ne narušené. V budúcnosti bu-
dú určite potrebovať odbor-
né reštaurátorské práce a uva-
žujeme nad tým, že sa pokúsi-
me o zreštaurovanie aj oltára 
a fresiek. Stĺpy sú však pre nás 
momentálne prioritou. Som 
však rada, že sme boli v pro-
jekte úspešní. Kaplnka je u nás 
na hrade unikátom a vyžaduje 
si veľké množstvo fi nančných 
prostriedkov. Toto je prvá eta-
pa jej záchrany,“ vysvetlila ria-
diteľka múzea.

Druhá etapa odvlhčenia po-
trvá do konca septembra 2015. 
Počas nej sa bude pokračovať  
v odvlhčovaní expozície Tatry. 
V nej sa opäť urobí chemická in-
jektáž a sanačné omietky. Tie sa 
dokončia aj v expozícii archeo-
lógie. „Túto časť sme realizova-
li pred troma rokmi tiež z do-
tačného programu MK SR, ale 
vlastné zdroje už na dokončenie 
nestačili,“ povedala riaditeľka.

Podľa Cintulovej prichádza 
ročné obdobie, ktoré je na po-
dobné práce ako stvorené. Stá-
le a vyššie teploty prospievajú 
procesu vysušovania muriva, 
vďaka čomu je presvedčená, že 
výsledný efekt bude uspoko-
jivý. Ako dodala, technologic-
ké postupy odvlhčenia už ma-
jú overené a pre hrad je tento 
postup prác najúčinnejší.  Po 
ich ukončení by chceli vo vy-
novených priestoroch nainšta-
lovať novú expozíciu archeoló-
gie a Tatier. 

Po odvlhčení nasvietenie 
hradu?

Odvlhčenie hradného komple-
xu bude určite pokračovať aj 
v budúcnosti, všetko však pod-

Na kežmarskom hrade pokračujú s odvlhčovaním

ľa slov riaditeľky závisí od fi -
nančných možností. „V budúc-
nosti by sme chceli odvlhčiť ce-
lé nádvorie hradu. Momentálne 
čakáme na rozhodnutie hodno-
tiacej komisie , či  bude projekt 
podporený, alebo nie. Ide však 
o veľké peniaze, takmer milión 
eur. Sčasti máme vypracovaný 
projekt aj na odvlhčenie hradu 
aj z vonkajšej strany,“ prezra-
dila Cintulová. 

Do spomínaného projektu je 
zahrnutý aj parkanový múr pri 
hrade a administratívna budo-
va. Podľa riaditeľky je to však 
hudba budúcnosti a veľa bude 
závisieť od výziev na projekty, 

napríklad z Európskej únie.
„Ak by sa toto podarilo zrea-

lizovať v priebehu piatich či de-
siatich rokov, na záver by sme 
chceli vyriešiť osvetlenie hradu. 
Stretávame sa s otázkou, prečo 
sme to doteraz neurobili. Argu-
mentujem tým, že zatiaľ nech-
ceme osvetľovať plesnivé a vlh-
ké múry. Názory sa však rôznia. 
Niektorí tvrdia, že súčasné tren-
dy osvetľovania objektov môžu 
vážne narušiť našu atmosféru, 
ale toto je hudba budúcnosti. 
Našou prioritou aj naďalej zo-
stáva záchrana objektov, ktoré 
máme vo svojej správe“ uzavre-
la Erika Cintulová.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Priestory expozície Tatry.

Navŕtané diery v hradnej kaplnke.
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Slovenský Červený kríž, miestny spolok Kežmarok a občianske 
združenie ŠÍP vyhlasujú výtvarnú a literárnu súťaž pre žiakov MŠ, 

ZŠ, ŠZŠ, DSS, ZUŠ a CVČ okresu Kežmarok na témy:
1. Keď budem veľký, budem záchranárom

2. Poznám príbeh niekoho, kto rozdáva  šťastie  iným,  
i keď sám ho v živote veľa  nemal

3. Nie som iný – aj keď sa to niekomu možno zdá
I. kategória: žiaci MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ a ŠZŠ (len výtvarné práce)

II. kategória: žiaci 2. – 5. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce)
III. kategória: žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce)

Podmienky súťaže:
- výtvarné práce - ľubovoľná technika

- výtvarné práce si prevezmeme osobne po individuálnej dohode na každej 
škole (plánovaná je aj prezentácia a výstava všetkých súťažných prác)

- literárne práce – poézia, próza (rozsah maximálne 2 normované strany)
- literárne práce posielať na adresy: magsop@gmail.com a pavlak.martin@

gmail.com 
- všetky (výtvarné i literárne) práce označiť (názov práce, meno žiaka, škola, 

trieda, meno učiteľa, resp. vychovávateľa alebo iného vedúceho práce)
- počet zaslaných súťažných prác od jedného žiaka nie je obmedzený

Uzávierka súťaže: 31. marec 2015.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: apríl 2015.

Najlepšie práce budú prezentované na slávnostnej akadémii samotnými  
výhercami. Ocenení budú žiaci aj ich pedagógovia.

Už teraz sa tešíme na úžasné dielka všetkých zúčastnenýchJ. Vážime si čas 
a energiu učiteľov, vychovávateľov i opatrovateľov, ktorí  pomôžu deťom 

pochopiť význam nami vyhlásených súťažných tém a budú žiakov  
v tvorbe povzbudzovať a podporovať.

Mgr. Magdaléna Sopková, predsedníčka MS SČK Kežmarok,  
magsop@gmail.com  0907 300 799.

Mgr. Martin Pavlák, prezident občianskeho združenia Šíp,  
pavlak.martin@gmail.com   0910 964 997.

                       
S l o v e n s k ý     Č e r v e n ý     k r í ž , miestny spolok   K e ž m a r o k 

a      o b č i a n s k e     z d r u ž e n i e    Š Í P   

 
 

vyhlasujú výtvarnú a literárnu súťaž  
 

pre žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ, DSS, ZUŠ a CVČ okresu Kežmarok na témy: 
 

 
1.  Keď budem veľký, budem záchranárom 
2. Poznám príbeh niekoho, kto rozdáva  šťastie  iným, i keď sám ho v živote   
      veľa  nemal 
3. Nie som iný – aj keď sa to niekomu možno zdá 
  
 
I. kategória: žiaci MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ a ŠZŠ (len výtvarné práce) 
II. kategória: žiaci 2. – 5. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce) 
III. kategória: žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce) 

 
 
Podmienky súťaže: 

 výtvarné práce - ľubovoľná technika 
 výtvarné práce si prevezmeme osobne po individuálnej dohode na každej škole  

(plánovaná je aj prezentácia a výstava všetkých súťažných prác) 
 literárne práce – poézia, próza (rozsah maximálne 2 normované strany) 
 literárne práce posielať na adresy: magsop@gmail.com  a pavlak.martin@gmail.com  
 všetky (výtvarné i literárne) práce označiť (názov práce, meno žiaka, škola, 

trieda, meno učiteľa, resp. vychovávateľa alebo iného vedúceho práce) 
 počet zaslaných súťažných prác od jedného žiaka nie je obmedzený 
 

 
Uzávierka súťaže: 31. marec 2015 
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: apríl 2015  
Najlepšie práce budú prezentované na slávnostnej akadémii samotnými výhercami. Ocenení 
budú žiaci aj ich pedagógovia. 
 
Už teraz sa tešíme na úžasné dielka všetkých zúčastnených. Vážime si čas a energiu učiteľov, 
vychovávateľov i opatrovateľov, ktorí  pomôžu deťom pochopiť význam nami vyhlásených 
súťažných tém a budú žiakov v tvorbe povzbudzovať a podporovať. 
 
 
Mgr. Magdaléna Sopková, predsedníčka MS SČK Kežmarok, magsop@gmail.com  0907 300 799 
Mgr. Martin Pavlák, prezident občianskeho združenia Šíp, pavlak.martin@gmail.com   0910 964 997 
 

Najdôležitejšie je pred-
chádzať ochoreniam pre-
venciou, prípadne sa ob-
rátiť na špecialistu – ne-
frológa.

S myšlienkou Svetového dňa 
obličiek prišli v minulosti pra-
covníci 2. univerzity v Neapo-
le. „Vyzvali nás, aby sme nie-
čo podobné organizovali na 
Slovensku. Ide o to, aby sa 
akcie zúčastnila aj laická ve-
rejnosť, nielen odborníci. Te-
da pacienti a potencionál-
ni pacienti. Spoločnými sila-
mi by sme mali predchádzať 
chorobám obličiek, prípadne 
ich následne liečiť. Táto akcia 
by mala mať odozvu na celom 
Slovensku,“ vysvetlil profesor 
Miroslav Mydlík z Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach.

Svetový deň obličiek si le-
kári a odborná verejnosť opäť 
pripomenula aj v Kežmar-

ku, v tomto roku po jubilej-
ný, desiatykrát.  „V Kežmarku 
si tento deň pripomíname už 
od roku 2006 vždy druhý mar-
cový štvrtok. Na pôde Spolku 
lekárov Kežmarku sme zor-
ganizovali aj vedecko-pra-
covnú schôdzu,“ doplnila ne-
frologička Katarína Javorská, 
podľa ktorej sa na konferencii 
pravidelne zúčastňuje približ-
ne 50 až 60 lekárov z regiónu.

Nepodceniť návštevu lekára
Svetový deň obličiek prebie-
hal aj v uliciach mesta. Na 
šiestich miestach si mohli 
obyvatelia nechať zmerať svoj 
krvný tlak a zistiť tak, či je 
v poriadku alebo nie.

V meste si nechalo svoj 
krvný tlak zmerať približne 
600 ľudí, na jednom zo stano-
víšť, na mestskom úrade, pri-
bližne 60 z nich.

„Tlak sme merali mladším, 
ale aj starším ľuďom. Tí, čo 
povedali, že majú nízky tlak, 
ho mali vysoký a naopak,“ 
povedala Kamila Říčařová, 

Ochorenie obličiek a zvýšený krvný tlak môžu spolu súvisieť

študentka Strednej zdravot-
níckej školy v Poprade. 

Podľa nej vplýva na vyso-
ký krvný tlak predovšetkým 
nadváha, nedostatok telesnej 
aktivity, stres, fajčenie, alko-
hol či zlá životospráva. Pre je-
ho nápravu je najlepšie vylú-
čiť všetky nežiaduce aspek-
ty životosprávy, menej soliť 
či jesť viac zeleniny. „Ak si 
človek pravidelne meria tlak 
a vidí, že je neustále vysoký, 
resp. nízky, že sa nemení, mal 
by navštíviť lekára,“ dodala.

Krvný tlak môže odhaliť 
problémy

Zvýšený krvný tlak môže sú-
visieť s ochorením obličiek, 
ale nie je to pravidlom. „Vyso-
ký krvný tlak môže byť príči-

nou poškodenia obličiek, ale 
aj naopak, ochorenie obličiek 
môže mať za následok vyš-
ší krvný tlak. Na všetko sú 
lieky a v prípade potreby je 
dobré absolvovať vyšetrenie 
v nefrologickej ambulancii,“ 
priblížila súvislosť krvného 
tlaku a obličiek Javorská.

Podľa profesora Mydlíka 
sa percento pacientov s ocho-
rením obličiek zvyšuje. Pred-
chádzať ochoreniam je najlep-
šie preventívnymi prehliad-
kami. Ak sa objaví aspoň je-
den príznak ochorenia, je 
potrebné sa nechať vyšetriť. 
„Medzi najčastejšie príznaky 
patrí častejšie močenie, ští-
panie pri močení, vyšší krv-
ný tlak či opuch na končati-
nách,“ uzavrel Mydlík.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Lekári na konferencii v Kežmarku. Zľava: Katarína Javor-
ská, Miroslav Mydlík a Peter Slovík.
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Prešovský samosprávny 
kraj (PSK) plánuje v pr-
vom polroku zrekonštruo-
vať 25 havarijných úsekov 
na cestách II. a III. triedy. 
Dĺžka zrekonštruovaných 
úsekov by mala dosiah-
nuť 41,5 km. Rozpočet vo 
výške 3,3 milióna eur z re-
zervného fondu PSK vo 
februári schválili poslanci 
Zastupiteľstva PSK. 

„V súčasnosti realizujeme 
proces verejného obstará-
vania. Ak všetko dobre pôj-

de, práce by sa mohli začať 
v máji,“ vysvetlil časový har-
monogram riaditeľ Správy 
a údržby ciest (SÚC) PSK Vla-
dimír Kozák. Podľa jeho slov 
by práce mali byť ukončené 
najneskôr do konca júla. Všet-
ky vybrané úseky sa budú re-
alizovať na cestách III. triedy. 
Finančne najnáročnejšia bu-
de rekonštrukcia úseku Pod-
horany – Vojňany v okrese 
Kežmarok. 

V prvom polroku 2015 Pre-
šovský kraj investuje do re-
konštrukcie regionálnych 
ciest a mostov spolu 12,7 mi-
lióna eur. Cestári však už 
v tejto chvíli evidujú v zásob-
níku ďalších 55 havarijných 

úsekov na cestách II. a III. trie-
dy, ktoré budú potrebovať fi-
nančné prostriedky. Ďalšie fi-
nancie do ciest plánuje Pre-
šovský kraj vyčleniť v roku 
2016 z úverových zdrojov od 
Európskej investičnej banky. 
Podľa predbežného plánu by 
malo ísť šesť miliónov eur na 
modernizáciu ciest a 2,3 mil. 
eur na modernizáciu techniky 
– nákup posypových vozidiel 
pre SÚC PSK. 

Rekonštrukcie na regio-
nálnych cestách v roku 2015 
v okrese Kežmarok (spolu 
786 000 €): Podhorany – Voj-
ňany (511 000 €), Stará Lesná 
(157 000 €), Osturňa (118 000 
€).

Vysoké Tatry 
očami študentov

Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Vysoké Tat-
ry – Podhorie v spolupráci so 
Združením cestovného ruchu 
Vysoké Tatry vypísali literár-
nu súťaž pre študentov slo-
venských stredných škôl. V 
žánroch poviedka a esej ma-
jú študenti možnosť preta-
viť svoje vnímanie našich veľ-
hôr do literárnej podoby. Vý-
sledkom práce tých najlep-
ších budú nielen vecné ceny, 
či víkendový pobyt, ale aj za-
radenie najlepších prác do 
pripravovanej publikácie zná-
meho fotografa Milana Ka-
pustu „Čierno-biele Tatry“, 
ktorej prezentácia sa uskutoč-
ní v rámci Svetového dňa ces-
tovného ruchu na konci sep-
tembra.

Riaditeľka ZCR Vyso-
ké Tatry Ing. Lucia Dubielo-
vá zámer bližšie objasňuje 
takto: „Rok 2015 je rokom vý-
znamných okrúhlych jubileí Vy-
sokých Tatier. Pred 450 rokmi 
sa uskutočnil prvý opísaný vý-
let do horského prostredia Vyso-
kých Tatier, pred 400 rokmi za-
se prvý opísaný výstup na tat-
ranský štít. Sú tu aj ďalšie vý-
ročia, čo nás  inšpirovalo k tomu, 
že sme v spolupráci s OOCR Vy-
soké Tatry – Podhorie pripravili 
projekt „Rok Tatier“. Pozornosť 
mladých ľudí chceme pritiahnuť 
aj prostredníctvom literárnej sú-
ťaže.“

Uzávierka súťaže je 15. má-
ja 2015. Potom bude nasledo-
vať práca odbornej poroty, v 
ktorej sú zastúpení viacerí od-
borníci z oblasti literárnej ve-
dy a publicistiky. 

ZCR Vysoké Tatry

Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Severo-
východ Slovenska hľadá 
najkrajšie fotografie Pre-
šovského kraja. Prostred-
níctvom fotografií chce 
ukázať miesta, ktoré mô-
žu zaujať turistov a zdô-
razniť turistický potenciál 
regiónov. 

Krajská organizácia cestovné-
ho ruchu Severovýchod Slo-
venska pripravila pre širokú 
verejnosť fotografickú súťaž 
Choď a foť. Zapojiť sa môžu 
amatérski aj profesionálni fo-
tografi. Spoločným motívom 
sú krásy a zaujímavosti seve-
rovýchodného Slovenska, te-

da Prešovského kraja. Pre ví-
ťazov sú pripravené zaujíma-
vé ceny. 

„Máme množstvo prírodných, 
kultúrnych aj historických zau-
jímavostí, ktoré lákajú turistov 
a samozrejme i fotografov. Foto-
súťaž má ukázať tie miesta, ľudí 
a okamihy, ktoré fotografov zau-
jali a sú pre nich výnimočné. Aj 
takto môžeme verejnosti ukázať 
krásy kraja a lákať ich na návšte-
vu,“ predstavil zámer súťaže 
riaditeľ KOCR Severovýchod 
Slovenska Martin Janoško.

Súťaž začala 20. marca 
2015 a jej koniec je naplánova-
ný na 5. september 2015. Víťa-
zov vyberie odborná porota. 

Porota vyberie víťazov 
v kategóriách:

1. Príroda (hory, lúky, pas-
tviny, vodné plochy, nádrže, 

vysokohorské plesá, krajin-
ky...)

2. Kultúra, tradície a histó-
ria (historické objekty – hra-
dy, zámky, kaštiele, mestá, 
námestia a ľudia nášho kraja) 

3. Šport a športové aktivity
4. Black & white
Svojho favorita vyberú i fa-

núšikovia Severovýchodu Slo-
venska na Facebooku. Fotogra-
fie uvidí verejnosť na sociálnych 
sieťach a na propagačných ma-
teriáloch. Súťažné zábery musia 
byť nasnímané na území Pre-
šovského kraja v časovom roz-
pätí 1. 1. – 5. 9. 2015. 

Súťažiaci môže zaslať do 
súťaže max. 5 fotografií mai-
lom na marketing@severovy-
chod.sk alebo poštou na adre-
su KOCR Severovýchod Slo-
venska. 

Písomné maturity v Prešovskom 
samosprávnom kraji (PSK) mi-
nulý týždeň absolvovalo spolu 
7 672 študentov stredných škôl, 
o 712 menej ako v uplynulom 
školskom roku. Na území kraja 
sa nachádza spolu 115 stredných 
škôl bez ohľadu na zriaďovateľa, 
na ktorých študuje 36 624 žiakov. 
Z tohto počtu je 80 stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
s celkovým počtom žiakov 28 128. 

Písomnú formu internej časti 
maturitnej skúšky, test a slohovú 
prácu zo slovenského jazyka a lite-

ratúry, absolvovalo 17. marca 7 540 
maturantov. V cudzích jazykoch aj 
v tomto roku suverénne viedla an-
gličtina, z ktorej 18. marca matu-
rovalo 5 933 žiakov. Skúšku z ne-
meckého jazyka absolvovalo 1 186 
študentov. Z ruštiny maturovalo 
383 detí. Francúzštinu si ako matu-
ritný predmet vybrali piati a špa-
nielčinu štyria žiaci. Pripravené 
testy z matematiky absolvovalo 
1 164 maturantov. 

Po písomných maturitách ča-
kajú o dva mesiace na žiakov úst-
ne maturitné skúšky. Odporúča-

né obdobie na ich realizáciu je 
stanovené od 18. mája do 5. júna. 
Termín si určí každá škola indi-
viduálne. Všetky údaje poskytol 
odbor školstva na Okresnom úra-
de v Prešove.  

Počty maturantov v jednotli-
vých okresoch: Bardejov – 707, 
Humenné – 808, Kežmarok – 363, 
Levoča – 336, Medzilaborce – 87, 
Prešov – 2 416, Poprad – 1 345, 
Sabinov – 283, Stará Ľubovňa – 
297, Stropkov – 143, Snina – 222, 
Vranov nad Topľou – 382.

PSK

Cestári opravia 42 úsekov ciest, 17 mostov a 4 zosuvy

PSK

Súťaž pre fotografov CHOĎ A FOŤ!

Mgr. Barbora Čechová

Z cudzích jazykov pri maturite 
suverénne vedie angličtina
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Lucijný stĺpček

Živé žraloky 
v Kežmarku
Výstava štyroch živých 

žralokov v najväčšom mobil-
nom akváriu vo východnej 
Európe (15 tisíc litrov morskej 
vody) si môžu Kežmarčania 
pozrieť od 27. marca 2015 do 
29. marca 2015 v čase od 10.00 
hod. do 18.00 hod.  Výstava 
bude zaberať plochu o rozlo-
he 50 m2.

Kežmarčania majú tak 
možnosť prežiť nevšedný zá-
žitok s typicky morským ži-
vočíchom.                         Humeník

V Galérií u anjela vystavu-
je od 13. marca 2015 výborná 
slovenská fi guralistka Alena 
Adamíková.  

Predstavuje nám autentic-
ké  ženské fi gúry, s jemným 
príklonom k portrétnej tvor-
be. Zrelý maliarsky rukopis 
a permanentné zaujatie člove-
kom je hlavný motív výstavy. 

Zároveň už dlhšie sa objavu-
je v jej výtvarnom svete nová 
výrazná téma – obrazy  detí. 
Tváre a postavy sú ponorené 
do seba, často nevnímajú oko-
lie, priam ho ignorujú. Pre-
mýšľajú a prehrávajú si vlast-
né príbehy. Občas pôsobia 
ako zakliate, zastavené v ča-
se a priestore.                 GA, PH

Straty a nálezy
Vo štvrtok 19. marca 2015 
sa našiel na ulici Kušnierska 
brána vrchný diel (polica) na 
kufor auta. Farba auta je zná-
ma, ale typ auta ani ŠPZ nie.

Majiteľ strateného vrchné-
ho krytu na kufor si ho mô-
že vyzdvihnúť na oddelení 
Mestskej polície v Kežmar-
ku, Hlavné námestie 3, 1. po-
schodie.

Humeník

Pozvánka do galérie

Stmievalo sa stále viac a viac.
– Nebude to koniec sveta? – 

vyhŕkol Kornélius.
– Na to si ešte počkáme, – 

utešil ho Karlus.
– Pane, – dobehol vojak, – 

sú tu nejaké ženy, že je to mat-
ka odsúdeného, – ukázal pohľa-
dom na Ježiša.

– Priveď ich, ale povedz, že 
len na chvíľu, – rozhodol Karlus. 
– Poď, Kornélius, pôjdeme bo-
kom, aby ťa nepoznali.

Kornélius poslúchol. A po-
tom s úžasom pozeral, ako pri-
chádza Ján, jeho priateľ, vedie 
Máriu, Ježišovu matku, a bolo s 
nimi ešte zopár žien. Všetci sa s 
plačom postavili pod kríž. 

Keď Ježiš zbadal matku a pri 
nej učeníka Jána, povedal matke: 

– Ajhľa, tvoj syn! 
Potom pozrel na Jána:
– Hľa, tvoja matka! 
Ján prikývol a pevnejšie chy-

til Máriu. A od tej hodiny si ju 
učeník vzal k sebe. 

– Takže učeníkov zrejme ne-
chytili, – povedal ticho Korné-
lius, – keď je tu Ján. No ale kde 
sú ostatní? Hlavne Peter?

– Vravím ti, určite sa rozu-
tekali. Každému je milší vlast-
ný život.

– Neraz hovorili, že by život 
dali za Ježiša.

– Rečičky... ty by si dal? No vi-
díš, mlčíš. Ale to je typicky ľud-
ské. Za druhých sa neumiera. 
No, môžeme sa vrátiť, už odchá-
dzajú. Nepoznali ťa, našťastie.

Stále viac sa stmievalo. Na-
dávajúci lotor už začal od boles-
ti nahlas kričať. Aj Ježiš sa pohol 
a zvolal:

– Bože môj, Bože môj, prečo si 
ma opustil?  

Stretol som Ho (úryvok)
Odrazu ľudia zavrešťali ne-

prirodzenými hlasmi. 
Zatriasla sa pod nimi zem a 

veľká skala sa kotúľala dole vr-
chom.

Vojaci i stotník vyskoči-
li a prestrašene pozreli jeden na 
druhého. Ľudia, čo sa pozerali na 
to hrozné divadlo, spanikárili. A 
tmy bolo stále viac, hoci mraky 
nebolo vidieť. Len hroziacu čier-
nu oblohu a miznúce slnko.

Stotník Karlus pozrel na krí-
že a s udivením otvoril ústa. 
Triasli sa len dva. Ten prostred-
ný s Ježišom stál rovno. 

– Som smädný, – povedal Je-
žiš.

Karlus nestačil zasiahnuť. Je-
den z vojakov hneď odbehol a 
vzal špongiu, naplnil ju octom, 
nasadil na trstinu a dával Ježišo-
vi piť. Vedel, že mu dáva ocot? 
Nevedel? Myslel, že je to voda?

– Nechaj to, – zakričal niekto 
z davu, – nech vidíme, či ho Eli-
áš príde vyslobodiť.

Zase smiech. Ale skôr núte-
ný. O chvíľu zase panika. Zno-
va sa zatriasla zem pod nohami.

– Chrámová opona a roz-
trhla, – bolo počuť krik.

– Čo sa roztrhlo? – zrúkol 
Karlus.

– Chrámová opona. Teraz 
nám to prišli povedať. Tá od-
deľuje svätostánok od veriacich 

a veľkňaz k nej môže pristupo-
vať len raz v roku s obetnou kr-
vou, – vysvetľoval muž, čo vyze-
ral ako kňaz. – A to je zlé, čo sa 
stalo, veľmi zlé. 

– Tak vám treba, – zahundral 
Karlus a otočil sa ku krížu, lebo 
počul Ježišov hlas.

– Dokonané, – povedal.
V tej chvíli začali ku krížu 

prichádzať aj poslední rímski 
vojaci s otáznikmi v očiach: čo 
sa to deje?

Tu Ježiš naposledy zdvihol 
hlavu a zvolal mocným hlasom: 

„Otče, do Tvojich rúk porú-
čam svojho ducha.“ 

Po tých slovách vydýchol. 
Kornélius sa nezdržal a pus-

til sa do hlasného plaču. No nik-
to mu to nevyčítal.

A zem sa triasla ešte viac, za-
čali pukať skaly, tma padala čo-
raz rýchlejšie na dav, ktorý sa 
začal biť v prsia a napokon zu-
tekal.

Zdesení vojaci sa zhŕkli ku 
stotníkovi.

– Ten človek bol naozaj Bo-
žím synom, – povedal Karlus.  

Povedal to Riman, ktorý v tú 
chvíľu uveril v neznámeho Bo-
ha. 

Nora Baráthová
(Knihu Stretol som Ho, ktorá 

hovorí aj o ukrižovaní Pána Ježiša, 
možno zakúpiť v Alter egu) 

 Drahí čitatelia mojich stĺp-
čekov. V tomto vydaní by som 
chcela venovať tento priestor 
úvahe o mojich predchádzajú-
cich stĺpčekoch a napísať niečo 
aj o sebe samej. Prezradiť takto 
verejne niečo osobné nie je ľah-
ké, no verím, že to upevní náš 
vzťah. (Možno je vás len pár, 
ktorí zablúdite očami k stĺpče-
ku v novinách zakaždým, keď 
sa vám dostanú do rúk).

 Ako som už písala dávnej-
šie, nie som Kežmarčanka. Pri-
viedla ma do tohto mesta lás-
ka. Dokonca by sa dalo pove-
dať, že z určitej miery ma sem 
priviedla aj nenávisť, trošku 
slepá žiarlivosť na mesto, od-
kiaľ pochádzala moja láska. 
Čosi tú moju lásku stále ťaha-
lo späť do tohto mesta, aj keď 
ja som túžila spoznať celý svet, 
veď jedno miesto sa človeku za 
život musí omrzieť... Ale keď 
som v Kežmarku zostala, chce-
la som sa naň pozrieť očami 
mojej lásky. Je to úžasné mesto. 
Niekedy mám pocit, akoby sa 
len prebúdzalo, aj keď je tu už 
celé veky. Začala som pozoro-
vať ľudí, ktorí tu žijú. Fascinu-
jú ma aj obyčajné staré dlaždi-
ce na chodníku, okenné rím-
sy, opadané omietky. Keď som 
prvý krát videla hory, ako sa 
za Kežmarkom týčia, pocítila 
som čosi magické a nadpozem-
ské. História mesta je naplnená 
dobrodružstvom, vzdelaním, 
výskumom, ale najmä ľuďmi, 
ktorí pre toto mesto žili a mi-
lovali ho, možno niekedy za-
slepení len svojou predstavou, 
aké by mohlo byť.

 Aj ja som ho začala milo-
vať. Rada sa na svet pozerám 
cez staré fotografi e, cez prí-
behy iných, ktorí žili na tých-
to miestach kedysi dávno. Ako 
sme ich odkaz pochopili my, 
zveľadili alebo zničili. Spočiat-
ku som chcela v mojich stĺpče-
koch písať o Kežmarku. Zisti-
la som ale, že ešte nič o tom-
to meste neviem do hĺbky na 
to, aby som o ňom mohla pí-
sať múdro a s nadhľadom. Pre-
to píšem len o tom, o čom pre-
mýšľam, čo zažívam a čo by 
vám mohlo pomôcť, alebo as-
poň trošku potešiť dušu, keď 
čítate moje stĺpčeky. Veď kto 
som ja, aby som mohla písať 
o vašom meste?
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Okienko do kultúry

Kultúra

VÝSTAVY

29. 3. 2015 (nedeľa) o 16.00 h 
Veľká noc vo Fidorkove

Fidorkovo je rozprávko-
vá krajina, kde sa  každý rok 
súťaží o najkrajšie veľkonoč-
né vajíčko. Obyvateľka krajin-
ky Dorka túži zvíťaziť, no za-
tiaľ sa jej to nepodarilo. Tento 
rok sa stalo čosi zvláštne! Po 
návšteve v ďalekej Afrike zis-
tila, že si domov priniesla ne-
správny KUFOR! A v ňom ju 
čaká veľké prekvapenie. Aké? 
O tom je Dorotkina veľkonoč-
ná rozprávka...

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok

25. 3. – 9. 4. 2015
Jarná rozmanitosť

Regionálna výstava prác 
žiakov stredných, 

základných a základných 
umeleckých škôl.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11, Kežmarok

30. 3. – 15. 5. 2015
Prof. Alfréd Grosz – fotograf

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Výstava Aleny Adamíkovej
ANJELSKY NEŽNÁ

Výstava potrvá od 13. marca 
2015 do 14. mája 2015. 

Mesto Kežmarok vyhlasuje 
v rámci 50. ročníka Literárneho Kežmarku

celoslovenskú literárnu súťaž
žiakov základných škôl a študentov stredných škôl 

v Slovenskej republike
a slovenských žiakov a študentov základných 

a stredných škôl v zahraničí
I. kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza
II. kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 

8-ročné gymnáziá)  – poézia a próza
III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné 

gymnáziá) – poézia a próza
Podmienky súťaže: Každý účastník môže poslať 3 až 5 

vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spo-
lu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 
riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publi-
kované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 
4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko 
autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posie-
lané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, 
ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky 
sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

Adresa pre odosielanie prác: Mestské kultúrne stredisko, 
Starý trh 47, 060 01 Kežmarok. Tel. kontakt: 052/452 21 65, 
0904 496 442. Uzávierka súťaže: 10. apríla 2015. 

Vyhodnotenie súťaže: 11. – 12. júna 2015 v Kežmarku.

2015, romantický sci-fi , dabing, 120 
minút, MP 12, vstupné: 5€.

28. - 29. marec (sobota, nedeľa) 
o 17.00 hod.

KONEČNE  DOMA 
Na našu krásnu modrú pla-

nétu dorazili Buvovia, mimo-
zemskí votrelci s chápadlami 
miesto nožičiek, ktorí doteraz 
putovali v medzigalaktickom 
priestore a hľadali pre seba pla-
nétu, na ktorej by mohli v kľude 
a snáď aj v mieri žiť. Tú ich pô-
vodnú zničili nepriatelia Gorgo-
via, ktorí sa na nich z nejakého 
dôvodu naštvali a prenasledujú 
ich naprieč celým vesmírom. 

Réžia: Tim Johnson. USA 2015, 
animovaná rozprávka, dabing, 105  
minút, MP 7, vstupné: 3,5 €. 

30. marec (pondelok) 
o 19.00 hod.

 HĽADANIE VIVIAN MAIER 
(fi lmový klub)

Film hľadanie Vivian Maier je 
strhujúcim, ale najmä pravdivým 
príbehom o čudáckej a uzavretej 
žene, ktorá disponovala takým 
nadaním a empatiou, že fotogra-
fi e, ktoré nikdy nikomu neukáza-
la, dnes dobýjajú najprestížnejšie 
výstavy na celom svete a budú 
zachované ako cenné dedičstvo 
pre ďalšie generácie.

Hrajú: JohnMaloof, Mary Ellen 
Mark. Réžia: John Maloof, Char-
lie Siskel. USA 2013, dokument , ti-
tulky,  85 minút, MP 15, vstupné: 
3,5/2 €.

V Banskej Bystrici sa v 
dňoch 24. – 25. apríla 
2015 uskutoční celoslo-
venské fi nále tohtoročnej 
recitačnej súťaže Vanso-
vej Lomničky aj s kežmar-
skou účasťou.

Na krajskom kole 48. roč-
níka Vansovej Lomničky v 
Stropkove, ktoré sa uskutoč-
nilo 21. marca 2015, v kategó-
rii do 25 rokov, zvíťazila v 
prednese poézie Kežmarčan-
ka Alžbeta Brčiaková. Pria-
mo tak postúpila do celoslo-
venského fi nále tejto recitač-
nej súťaže, ktoré sa uskutoč-
ní v Banskej Bystrici. Súťaž 
organizačne zastrešuje Únia 

žien Slovenska. Kežmarok 
v Stropkove reprezentovali 
aj Elena Pivovarová, Darina 
Cveková a Marta Devečko-
vá. Práve tá sa stala náhrad-
níčkou v kategórii próza žien 
nad 40 rokov.

A aké mala dojmy z kraj-
ského kola kežmarská víťaz-
ka? „Myslím si, že celá súťaž 
bola na veľmi dobrej úrovni, 
mnohé recitátorky prednášali 
naozaj krásne a ich vystúpe-
nia som si priam užívala, ta-
kisto výber textov bol pestrý 
a zaujímavý. To, že som vy-
hrala, ma milo prekvapilo.“

Pevne veríme, že i na konci 
apríla sa budeme tešiť z pek-
ného umiestnenia našej fi ná-
lovej účastníčky, ktorá sa v 
tomto festivale peknej sloven-
činy dostala až nečakane ďa-

26. marec (štvrtok) o 19.00 hod.
NEZLOMNÝ

Angelina Jolie po zaujímavom 
režisérskom debute V krajine kr-
vi a medu zvolila túto ,,chlap-
skú“ látku a natočila fi lm o tom, 
že keď máte dostatočne silnú vô-
ľu, prežijete skoro všetko. Osud 
slávneho olympionika, vojnové-
ho letca, stroskotanca a vojnové-
ho zajatca Louise Zamperiniho je 
toho najlepším dôkazom.

Hrajú: Jack O‘Connell, Domh-
nall Gleeson, Garrett  Hedlund, Jai 
Courtney. Réžia: Angelina Jolie. 
USA 2014, dráma, titulky, 137 mi-
nút, vstupné: 3,5 €.

27. marec (piatok) 
o 19.00 hod. 

REZISTENCIA 3D
Pokračovanie fi lmovej série 

Divergencia je po úspechu prvé-
ho dielu očividne veľkolepejšia 
a výpravnejšia, nechýba jej veľ-
ká dávka akcie a trikov. Hlavná 
hrdinka Tris v podaní pokračuje 
v boji s neľútostným systémom a 
tiež so svojimi vlastnými démon-
mi. Idylická spoločnosť žijúca v 
symbióze rôznych frakcií je te-
raz na pokraji vojny, osudy všet-
kých naberajú rýchly spád a kaž-
dá voľba má svoje následky. 

Hrajú: Jai Courtney, Kate Win-
slet. Réžia: Robert Schwentke. USA 

Finále Vansovej Lomničky bude s kežmarskou účasťou

leko. Je to výsledok jej skrom-
nosti, ale i precíznosti, te-
da vlastnosťami, ktoré sú pre 

mladú Kežmarčanku tak cha-
rakteristické. Prajeme na sú-
ťaži veľa šťastia!

Pavol Humeník
Foto: archív vl

Krajské víťazstvo kežmarskej recitátorky
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Rok Alfréda Grosza

Prešovský samosprávny kraj, Múzeum v Kežmarku, 
Ministerstvo vnútra SR a Štátny archív v Levoči  

vás pozývajú na výstavu  
Prof. Alfréd Grosz – fotograf.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 30. marca 2015 
o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch múzea  

na ul. Dr. Alexandra č. 11 v Kežmarku.
Výstava potrvá do 15. mája 2015. 

Známi Kežmarčania, nebohý 
pekár Gulden, krajčír Samuel 
Steczik a krajčír Palumbini ulo-
vili malé rybky, strčili ich do fľa-
še s vodou a išli do hotela Brunn-
mayer na pivo. Títo smädní pá-
ni si objednali pivo priamo u prí-
tomného majiteľa hotela. Ten ich 
okamžite obslúžil. Hneď sa im 
však podarilo do donesených po-
hárov pív strčiť malé rybky. Len 
čo majiteľ urobil zopár krokov 
k výčapu, hneď ho zavolal pekár 

Gulden: „Haló pán Brunnmayer, 
prídete sem, prosím Vás? Niečo 
nám tu v pive pláva!“

Pán Brunnmayer sa prekvape-
ne pozrel do pohárov a hneď sa 
ospravedlnil. „Prepáčte milí pá-
ni!. Pivo mi priviezli z popradské-
ho pivovaru a pravdepodobne ho 
pokazili vodou z rieky Poprad. 
Len tak sa dá vysvetliť, ako sa do 
piva dostali tieto malé rybky.“

Preložil Ing V. Wagner,
 upravil M. Choma

Groszove  Zipserstücke – spišské kúsky

V roku 1898 bol na Hlavnej uli-
ci  v Kežmarku v rade domov aj 
dom (dnes dom č.78)  v ktorom 
žil židovský advokát  Polak. Na 
tomto dome bola osadená mra-
morová tabuľa   pamiatke ma-
ďarského spisovateľa Gabriela 
Kazinczyho, ktorý v tomto do-
me krátky čas býval. Pri tejto prí-
ležitosti sa organizovala v mes-
te slávnosť, na ktorej sa zúčastni-
li občania mesta a študenti všet-
kých kežmarských škôl. Odzneli 
slávnostné prejavy, recitovalo sa  
a spievalo.  Dom bol vyzdobený 
smrečinovými girlandami. Na-
sledujúci deň v pondelok bol tra-
dičný trhový deň, ktorý sa dial 
v tomto termíne  už celé desať-
ročia. Do mesta na Hlavnú uli-
cu prichádzali v húfoch trhov-
níci a kupujúci. Na trh prišlo aj 
veľa zamagurských slovenských 

roľníkov. Známy kežmarský 
vtipkár Pavol Kolbenhayer veľ-
mi rýchlo medzi nimi rozšíril 
chýr,  že v tomto pekne vyzdobe-
nom dome  sa usporiadala veľká 
hostina pre gratulantov z  príle-
žitosti pomaďarčenia  Polakovho 
mena na meno Kazinczy. A tak 
začali  davy Zamagurčanov  klo-
pať na dvere advokáta a srdečne 
gratulovať  pánovi Polakovi k je-
ho novému menu Kazinczy. Pri-
rodzene , že advokát  Polák  tieto 
gratulácie od jednoduchých Za-
magurčanov neprijal a všetkých 
po jednom rozhorčene z domu 
vyháňal. Oproti  jeho domu  bý-
val Kolbenhayer, ktorý sa zname-
nite zabával spolu so aj so svojimi 
známymi pri pohľade na ohrd-
nutých gratulantov a rozhorče-
ného, nového majiteľa slávneho 
mena.

Kežmarská príhoda z histórie

Prof. Alfréd Grosz sa pravdepodobne zmýlil v krstnom 
mene. Bol to podľa dr. N. Baráthovej František Kazinczy 
(1759 – 1831). V tomto dome býval počas svojich štúdií 
v rokoch 1768 – 69. Na lýceu študoval  však aj jeho vý-
znamný synovec, spisovateľ Gabriel Kazinczy. Tabuľa 
významnému maďarskému spisovateľovi Františkovi 
Kazinczymu bola po vzniku ČSR rozbitá. Avšak na brnen-
skom  Špilbergu vo väzení národov je jeho tabuľa od ne-
pamäti obsýpaná kvetmi a vencami maďarských turistov.

Vďaka našej historičke dr. N. Baráthovej vieme o týchto do-
moch z jej kníh. Dokonca aj to, že v Kolbenhayerovom dome 
určitý čas býval aj významný básnik, historik a hlásateľ 
slovanskej vzájomnosti Ján Kollár. Stretával sa so svojím 
spolupracovníkom a priateľom Jánom Blahoslavom Bene-
diktim, rektorom  kežmarského lýcea.  J. B. Benedikti, ktorý 
má na svojom dome pamätnú tabuľu, býval  o dom nižšie  od 
Polakovho (Kazinczyho) domu na Hlavnej ulici č. 82.

Z pozostalosti prof. A. Grosza spracoval Milan Choma
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Pripravila: Nora Baráthová

Kežmarské výročia v roku 2015 vo faktoch, 
ale aj s trochou fantázie – 4. časť

1605 – mestské opevne-
nie Kežmarku si kvôli obra-
ne rozdelili jednotlivé cechy. 
Vyšný taras sa tiahol od Vyš-
nej brány až po hrad: mali ho 
v opatere garbiari, irchári, re-
menári, sedlári, debnári. Niž-
ný taras šiel od Nižnej brány 
až po Kušniersku bránu: mali 
ho zámočníci, kováči, súken-
níci. Horná veža Vyšnej brá-
ny ostala v opatere mesta kvô-
li muničnému skladu, daňami 
na jej udržiavanie prispieva-
li pekári. O veľkú vežu Kuš-
nierskej brány sa starali kuš-
nieri (kožušníci) a povrazníci, 
o malú vežičku murári. Hru-
bá päťuholníkova veža bola 
zverená obuvníkom. Kavko-
vá veža patrila hrnčiarom a 
tkáčom ľanového plátna, Vá-
penná veža krajčírom a Bašta 
mäsiarom. Keďže sa nespomí-
na najkratší Kušniersky taras, 
ktorý spájal Kušniersku brá-
nu s Vyšnou bránou, je prav-
depodobné, že ostal v ochra-
ne mestských vojakov. Z 
mestských hradieb sa zacho-
vala malá časť na ulici Prieko-
pa a Baštová, ako aj za Starým 
trhom, veža na priekope, časť 
Nižnej brány. Základy Hrubej 
veže sú zasypané pod novou 
hradskou na konci Alexan-
drovej ulice a je veľká škoda, 
že pri robení hradskej a vodo-
vodu pred pár rokmi sa rých-
lo základy zasypali spolu s 
pivnicou - mohli sa aspoň vy-
značiť dlaždicami inej farby, 

1615  – bol richtárom Kež-
marku Tobias Gall (v tomto 
úrade bol aj v r. 1614 a 1616). 

Niekde je prepisovaný aj ako 
Ball alebo Gally. 

1615 – prvý horolezec-
ký výstup do Tatier uskutoč-
nil kežmarský študent Dávid 
Frölich. Opísal ho takto:

„Spišská župa je veľmi bo-
hatá na mestá a dediny... Ho-
vorí sa tu po nemecky, poľ-
sky, slovensky, maďarsky 
a latinsky... Medzi pohoria-
mi na prvom mieste sú Kar-
paty. Najstrmšie a najvyš-
šie z týchto horských hrebe-
ňov, ktoré čnejú nad mraky, 
sú v blízkosti mesta Caesare-
opolis, všeobecne nazývané-
ho Kežmarok, podľa ktorého 
ich aj volajú Kežmarským po-
horím alebo vzhľadom na to, 
že sú stále pokryté snehom, 
aj Snežným pohorím. Slováci 
ich označujú ako Tatry alebo 
Tarcal, čo znamená holé, dolá-
mané vrchy... 

Skalné veže Kežmarské-
ho pohoria sú oveľa divšie a 
strmšie než talianske, švaj-
čiarske a tirolské Alpy. Sú 
takmer bez ciest a milovní-
ci prírody ich zriedka navšte-
vujú. 

Rád by som iba mimocho-
dom poznamenal, že som sa 
chcel v júni 1615 v spoločnos-
ti dvoch spolužiakov oboz-
námiť s výškou tohoto poho-
ria. Keď som po veľkej náma-
he vystúpil na temeno prvej 
skalnej veže, myslel som si, 
že som dosiahol konečný 
cieľ, avšak iba vtedy sa vy-
noril ďalší, ešte vyšší skalný 
štít. Keď som liezol po obrov-
ských, voľne ležiacich balva-

noch – ak  pútnik aspoň jed-
ným z nich pohne z miesta a 
zhodí ho, prípadne skotúľa do 
doliny, strhne takýto balvan 
tisíce ďalších s toľkým racho-
tom, že sa pútnik zľakne, ako-
by sa celý vrch váľal a chcel 
ho pod sebou pochovať – vy-
noril sa ďalší, ešte mohutnejší 
končiar. Tak som bol nútený v 
najväčšom nebezpečenstve ži-
vota preliezť niekoľko men-
ších vrcholcov, z ktorých kaž-
dý bol vyšší než predošlý, ako 
aj taký istý počet svahov nad 
priepasťami, kým som nepre-
nikol po najvyšší štít.

Keď som pozrel z tých str-
mých vrchov dolu do dolín na 
ich úpätie, zarastené ohrom-
nými lesmi, mohol som zba-
dať iba akúsi tmavú či bela-
sú hĺbku, podobajúcu sa hĺb-
ke vzduchu, ktorú voláme jas-
ným blankytom neba. A zdalo 
sa mi, že by som nepadol na 
zem, ale rovno do neba, ak by 
som sa z tohto vrchu zrútil. 
Lebo pre ohromnú strminu 
vyzeralo všetko akosi rozrie-
dené a matné. Keď som vystú-
pil na vyšší vrch, takmer som 
uviazol vo veľmi hustej hmle. 
Keď som ju však za pár hodín 
prekonal a keď som už bol ne-
ďaleko temena vrchu, pozrel 
som pri oddychu na miesta, 
kde ma predtým obklopova-
la hmla a videl som pohybu-
júce sa stlačené biele mraky. 
Nad nimi sa mi otvoril neru-
šený výhľad na niekoľko míľ 
až za hranice Spiša. 

Videl som aj iné, vyššie sa 
vznášajúce a ďalšie, nižšie le-
tiace mraky, ba niektoré sa 
vznášali nad povrchom zeme. 
Z toho mi vyplynuli tri pozo-
rovania:

1. že som vtedy prekro-
čil začiatok stredného pásma 
vzduchu,

2. že vzdialenosť oblakov 
od zeme nie je rovnako vyso-
ká, ale podľa výparov je raz 
vyššia, inokedy nižšia,

3. že najmenšia vzdiale-
nosť mrakov od zemského 
povrchu je oveľa menšia, než 
si to niektorí fyzici myslia, to-
tiž nie 72 nemeckých míľ, ale 
iba pol nemeckej míle.

Keď som vystúpil na teme-
no štítu, bol tam taký riedky a 
nehybný vzduch, že sa ani len 
vlások nepohol, hoci som do-
lu vo vrchoch cítil silný vie-
tor. Z toho som mohol usúdiť, 
že končiare tohto karpatského 
pohoria sa vypínajú od úpä-
tia do výšky jednej nemeckej 
míle a siahajú až do najvyš-
šieho vzdušného pásma, do 
ktorého už vetry nedosahu-
jú. Vystrelil som z ručnice a 
spočiatku nebolo počuť väčší 
zvuk, ako keď sa zlomí neja-
ká trieska alebo palica. Po ne-
jakom čase však rachot veľmi 
zosilnel a zaplnil dolné čas-
ti pohoria, kotliny a lesy. Keď 
som pri zostupe po niekoľko-
ročnom snehu v údolnej kot-
line znova vystrelil z ručnice, 
nastal väčší a silnejší praskot 
ako pri výstrele z dela. Zľakol 
som sa, že sa celý vrch roztra-
sie a že ma zasype. A ten ra-
chot trval polovicu štvrťhodi-
ny, až zaľahol aj do najvzdia-
lenejších preliačin, odkiaľ sa 
potom ozvala mnohonásob-
ná ozvena... V týchto vyso-
kých horách sneží alebo pa-
dá ľadovec aj uprostred leta 
vždy, keď nad susednou ro-
vinou prší, ako som sa mo-
hol o tom aj vtedy presvedčiť. 
Svahy Karpát sú zalesnené, 
schodné a majú mnohé me-
ná.“ (Frölich, David: Medul-
la geographiae practicae...) 
Frölich opisuje svoj historický 
prvovýstup pomerne skrom-
ne. On vtedy zrejme nevedel, 
ale my vieme, že r. 1615 pod-
nikol v histórii dobývania Ta-
tier prvý známy horolezec-
ký výstup. A naopak – on ve-
del, ale my doteraz s istotou 
nevieme, na ktorý štít vlast-
ne vystúpil. Bol to Kežmarský 
alebo Lomnický štít? A čo eš-
te vieme my, a Frölich neve-
del, je skutočnosť, že on ešte 
ako 20-ročný študent postihol 
určité súvislosti medzi tlakom 
vzduchu a nadmorskou výš-
kou, a to ešte pred známymi 
vedcami ako bol taliansky fy-
zik Toricelli a francúzsky ma-
tematik, fyzik a filozof Pascal!

Časť mestského opevnenia v Kežmarku.                 Foto: ph
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pohá ala

dvojhláska
príjemne,  
lahodne   

pavok

urobená   
z tkaniny

ma arské  
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meno

ohmatanie

hranica    
indická    
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let. spol.   
ile       
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skr. pre    
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skr.súhvez- 
dia Drak

E V     
Martina    
judejský   

krá

rímske     
íslo 1006

vysoká    
žena      

zna ka    
tália       

ve mi      
ponatria-   

sal

ženské    
meno tu máš! !

Pomôcky: 
Lolek, du-  
ralumín,   
LAN, Kali

Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden 
hovorí:
- Jožo,... vieš, že tvoja žena podvádza 
kominára so smetiarom?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

SUDOKU

Súťaž o dve 
vstupenky do 

kina Iskra
Správne odpovede z krí-

žovky nám posielajte na ad-
resu redakcie (Noviny Kežma-
rok, Hlavné námestie 3, 060 01  
Kežmarok) príp. mailom na no-
viny@kezmarok.sk s predme-
tom správy KRÍŽOVKA do 6. 
apríla. Nezabudnite uviesť te-
lefónny kontakt, aby sme sa 
s vami vedeli, v prípade vý-
hry, spojiť. Ceny do súťaže ve-
novalo kino Iskra.

Správna odpoveď z čísla 5 
znie: „Vytrhnem a z dvoch uro-
bím tykadlá“. Dva lístky do ki-
na Iskra vyhrala Jana Imri-
chová.

SLOVENKA
– TLAČ  

– TABAK  
– SUVENÍRY

Hlavné  
námestie  

44,  
Kežmarok
Kontakt: 

052/452 44 19
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Spomienky

PREDAJ
Predám peknú chatku so záhrad-

kou v Ľubici na Kacvinkách. Cena 
dohodou. Tel.: 0908 335 085.

Predám 4 kusy hliníkových dis-
kov s pneumatikami R16 vo výbor-
nom stave. Tel.: 0918 735 419.

MOTO
Predám garáž pri Kaufl ande, sú-

pisné číslo 3069. Tel. 0918 874 439. 
 P-9/15
Predám garáž s pozemkom v ka-

meňolome. 0944 524 017.
Predám VW Golf 5, variant kom-

fort line, 2,0 Tdi, 103 kW, r. v. 11/2007, 
224 000 km, modrá metalíza. Viac info 
na bazos.sk, číslo inzerátu 47878313. 
Cena 6 900 €. Tel.: 0905/237 628. T-4/15

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

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 starší vlnitý plech na oplo-
tenie, použitý, výška 2 metre, 40 ku-
sov. Mobil: 0910/267 379.  P-8/15

ZAMESTNANIE
S.T.S. s. r. o. Slovakia Poprad, Niž-

ná brána 983/12, Kežmarok prijme do 
zamestnania zváračov s min. 2-roč-
nou praxou s platným zváračským 
preukazom na CO2. Informácie na tel. 
čísle 0908 215 064.

inzerCia, spoMienKY

Hľadáme profesionálnych ob-
chodných zástupcov na poskytova-
nie fi nančných služieb. Požadujeme 
min. výučný list. Provident Financial, 
s.r.o. Bližšie informácie volajte: 0850 
63 89 63.

Príjmeme predavačku - krajčírku. 
0915 976 035.

Príjmem obchodného zástupcu 
na priamy predaj z auta, prax min. 
2 roky s vedením dodávkového vo-
zidla. 0905 290 520.

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korču-

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

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

Krajčírstvo presťahované z ulice 
dr. Alexandra 13 na Hviezdoslavo-
vu 3 v Kežmarku (vedľa VÚB banky). 
 P-11/15 

Potrebujete si požičať? Zavolajte 
0918 359 588 alebo príďte na ul. Ale-
xandra 15 Kežmarok. Diskrétne jed-
nanie a rýchle schválenie. 

Prenajmeme kancelársky priestor 
na Hviezdoslavovej 2 v KK, 18 m2. 
0905 290 520.

Spravím vodu, kúrenie, plyn. Tel.: 
0910/453 410.  T-3/15

BYTY, DOMY, POZEMKY
Ponúkame na 

predaj pekný, veľ-
ký dvojgenerač-
ný rodinný dom 

v centre podtatranskej obce Rakú-
sy. Rodinný dom sa rozprestiera na 
pozemku 2 200 m2 z čoho zastavaná 
úžitková plocha je 278 m2. Nehnuteľ-
nosť prešla čiastočnou rekonštruk-
ciou – zateplenie, vymenené okná. 
Pre viac informácií a dohodnutie pre-
hliadky, kontaktujte na: Terézia Bar-
tonová Tel. 0911 508 052.

Dám do dlhodobého prenájmu 
dvojizbový byt v Kežmarku na Ju-
hu, bližšie informácie na tel.č.0905 
478375.  M-18/3

Predám záhradku s chatkou Pri 
horárni v Kežmarku. Cena 16 000 €, 
tel. 0940 733 070.

Predám 1-iz-
bový byt na prí-
zemí, sídlisko 
Sever, v Kežmar-
ku. Tel. 0910 319 
880.  
P-10/15

Predám po-
schodový dom, 
hospodársku bu-
dovu, chatu, les 
a lúku v Litma-

novej. V blízkosti je pútnicke miesto 
s peknou prírodou a lyžiarskymi 
vlekmi. 63 000€. 0944 287 670.

Kúpim záhradnú chatku s po-
zemkom v KK, v záhr. osade Kamen-
ná baňa. Cena dohodou, platba v ho-
tovosti. Tel. 0908 532 348. 

Prenajmem 1-izbový byt v rodin-
nom dome v KK so samostatným 
vchodom. 052/452 33 17.  T-2/15

Dňa 14. 3. 
uplynul rok, čo 
nás navždy opus-
til náš Eduard 
RÍMSKY.

Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú man-
želka, deti aj rodičia.

Už nepočuť 
v dome ockov a 
dedkov hlas, už 
viac nepríde me-
dzi nás. Ako nám 

ťažko je bez Teba žiť, keď nás už 
nemá kto pohladiť a potešiť.

Dňa 27. marca uplynie 
smutných 6 rokov od chvíle, 
keď nás navždy opustil  man-
žel, otec a dedko Ing. František 
DOLANSKÝ z Kežmarku.

S láskou spomínajú a za ti-
chú spomienku ďakujú man-
želka, synovia a dcéra s rodi-
nou.

Dňa 9. 4. 2015 
si pripomíname 
15. výročie od 
chvíle keď nás 
náhle opustil 
Jozef ZIBURA 

z Kežmarku.
Spomína smútiaca rodina.

Inovatívny projekt spoloč-
nosti Slovanet pod názvom Bez-
pečné školy pokračuje aj v tom-
to roku. Po minuloročnom úspeš-
nom pilotnom ročníku, do ktoré-
ho sa zapojilo 27 škôl s viac ako 
270 projektmi, štartuje Slovanet 
v tomto roku ďalšie kolo tohto 
projektu. Žiaci základných škôl 
môžu súťažiť v troch kategóri-
ách: “Ne“bezpečný internet, Bez-
pečná škola a Programovanie.

Cieľom projektu Bezpeč-
né školy je vzdelávať žiakov na 
oboch stupňoch základných škôl 
v oblasti informačných technoló-
gií a počítačovej gramotnosti, či 
motivovať najmladšiu generáciu 
k hlbšiemu záujmu o IT. Do pro-
jektu sa môžu tento rok zapojiť 
všetky základné školy na celom 
území Slovenska. Súťažiť môžu 
jednotlivci, ale aj skupiny žiakov 
či trieda. 

Spoločnosť Slovanet ako vy-
hlasovateľ súťaže určil v tom-
to ročníku tri hlavné súťažné ka-
tegórie. Žiaci môžu súťažiť v ka-
tegórii “Ne“bezpečný internet, 
a to prostredníctvom písomnej 
alebo výtvarnej tvorby, v kategó-
rii Bezpečná škola cez videotvor-
bu alebo v kategórii Programova-
nie. Každá škola však môže odo-

Štartuje druhý ročník 
projektu Bezpečné školy

vzdať len jeden projekt v rámci 
defi novanej kategórie. Do súťa-
že tak môže škola prihlásiť maxi-
málne 3 projekty.

Uzávierka projektov je 30. 
apríla 2015. V priebehu mája 2015 
prebehne verejné hlasovanie na 
stránke www.bezpecneskoly.
sk a následne o najlepších pro-
jektoch rozhodnú partneri toh-
to projektu. Výsledky budú zve-
rejnené koncom mája a ceny vý-
herným školám budú odovzdané 
koncom školského roka - v júni. 

V každej kategórii bude vy-
hlásený jeden víťaz, ktorý pred-
ložil najlepší projekt a záro-
veň získal najväčší počet hlasov 
v rámci hlasovania. Víťazi získajú 
pre svoju školu internet, kamero-
vý systém od Slovanetu na 3 ro-
ky zadarmo alebo hardvérové za-
bezpečenie siete.

Partnermi tohto ročníka pro-
jektu Bezpečné školy je spoloč-
nosť Fortinet – svetový dodávateľ 
bezpečnostných sieťových rieše-
ní, ktorý je na Slovensku dodáva-
ný prostredníctvom distribúto-
ra s pridanou hodnotou spoloč-
nosti Veracomp, ESET - tvorca 
a výrobca antivírusových rieše-
ní, spoločnosť Lenovo - najväčší 
výrobca počítačov na svete a mi-
movládna nezisková organizácia 
eSlovensko, ktorá sa venuje osve-
te a vzdelávaniu v oblasti zodpo-
vedného prístupu k internetu u 
mladistvých. Viac informácií na 
www.bezpecneskoly.sk
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Juniorky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
junioriek.

KV MŠK Oktan Kežma-
rok – Liptovský Hrádok 0:3 
(-13, -18, -10), 1:3 (-10, 22, -18, 
-17). Spiš. N. Ves – Kežmarok 
3:0 (15, 13, 18), 3:0 (11, 13, 16).
1. L. Hrádok  24  65:20  59
2. Spiš. N. Ves  24  63:20  59
3. Stropkov  22  57:27  48
4. Zvolen  22  43:40  37
5. Brusno  22  44:42  32
6. Hnúšťa  24  30:59  20
7. Kežmarok  24  21:63  14
8. Žiar n/H  26  16:68  13

Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
kadetiek.

Vranov n/T – KV MŠK 
Oktan Kežmarok 3:0 (18, 9, 
12), 3:0 (4, 10, 14). Kežmarok 
– Poprad 1:3 (-21, 16, -22, -21), 
3:1 (20, -22, 24, 10).
(ph)
1. Snina  26  77:10  74
2. Spiš. N. Ves  26  72:14  67
3. TU Košice  24  65:16  61
4. Vranov n/T  28  53:35  50
5. Prešov  26  43:38  42
6. Poprad  26  30:60  25
7. Kežmarok  26  20:64  17
8. ŠA Košice  24  11:68    8
9. Michalovce  26  11:77    4

Volejbal

Dňa 21. 3. 2015 sa v 
mestskej športovej hale 
Vlada Jančeka v Kežmar-
ku pod záštitou Centra 
voľného času v Kežmarku 
uskutočnil futbalový tur-
naj prípraviek.

Turnaja sa malo zúčastniť 
osem družstiev, no na posled-
nú chvíľu sa odhlásili dve 
družstvá z Rožňavy, preto ich 
medzi sebou nakoniec súpe-
rilo len šesť. Hralo sa v dvoch 
vekových kategóriách, sys-
témom dvakrát každý s kaž-
dým. 

Kežmarok zostavil štyri 
družstvá z celkového počtu 
38 hráčov. Šancu dostali všet-
ci chlapci navštevujúci fut-
balové krúžky Centra voľné-

Turnaj prípraviek poukázal na niekoľko pozitív, 
Kežmarčania víťazne

ho času. Ide o vekové kategó-
rie U8 a U9, t.j. 8 až 9-ročných 
chlapcov. Kežmarské druž-
stvá doplnili družstvá z FK 
Poprad a Poľského KS Zako-
pané. 

V kategórií U9 si chlapci z 
prvého tímu Kežmarku vy-
kopali prvenstvo keď si bez 
straty bodu poradili dvakrát 
s KS Zakopane a druhým tí-
mom z Kežmarku. V kategórií 
U8 naším chlapcom uchmatli 
prvenstvo hráči z tímu FK Po-
prad. Kežmarské družstvá U8 
obsadili 2. a 3. miesto. Pre ví-
ťazov turnaja boli pripravené 
krásne poháre a diplomy, no 
nezabudlo sa ani na individu-
álne ocenenia. 

Najlepší brankár: U9 - 
Marek Brejčák (1. MFK Kež-
marok), U8 - Sebastián Čer-
nák (1. MFK Kežmarok).

Najlepší hráč: U9 - Ma-
teusz Klimek (KS Zakopane), 

U8 - Peter Irha (1. MFK Kež-
marok).

Najlepší strelec: U9 - Jakub 
Ilenčík (1. MFK Kežmarok), 
U8 - Peter Dovala (FK Poprad).

Pozitívom okrem dobrej 
hry a úspešného reprezento-

vania mesta je pomerne širo-
ká hráčska základňa  vyššie 
uvedených vekových kategó-
rií Kežmarských futbalistov, 
čo predstavuje dobrú víziu 
do budúcnosti futbalu v na-
šom meste.

Ladislav Melikant
Foto: autor

Majstrovstvá regiónu 
mladších žiakov a dorastu v 
stolnom tenise sa tento rok 
uskutočnili 7. 3. 2015 v Spiš-
skom Štiavniku.

Výsledky, Mladší žiaci, 
dvojhra (počet účastníkov: 16): 
1.Š. Kostka, Spiš. St. Ves, 2. K. 
Sýkora, Slov. Ves, 3. A. Zge-
burová, Slov. Ves, 3. Dominik 
Halčin, Spiš. St. Ves. Ml. žiačky, 
dvojhra (4): 1. A. Zgeburová, 
Slov. Ves, 2. B. Ďurišová, Spiš. 
Teplica, 3. L. Leščáková, Slov. 
Ves, 3. M. Kolodzejová, Slov. 
Ves. Mladší žiaci, štvorhra (6 
dvojíc). 1. Kostka/Sýkora, Spiš. 
St. Ves/Slov. Ves, 2. Halčin/
Gašparovič, Spiš. St. Ves/Spiš. 
St. Ves, 3. Zombek/Marek, Le-
voča/Levoča. Dorastenci, dvoj-
hra (25): 1. Matej Harabin, For-
tuna Kežmarok, 2. R. Novotný, 
Spiš. St. Ves, 3. D. Gašparovič, 
Spiš. St. Ves, 3. Martin Milan, 
Fortuna Kežmarok. Dorasten-
ky, dvojhra (11): 1. A. Zgeburo-
vá, Slov. Ves, 2. N. Regecová, 
Veterán Poprad, 3. A. Podolin-
ská, Mlynica, 3. K. Maliňáko-
vá, Spiš. Štiavnik. Dorasten-
ci, štvorhra (12 dvojíc): 1. Ha-
rabin/Milan, Fortuna Kežma-
rok, 2. Plačko/Krajňák, Levoča, 
3. Novotný/Gašparovič, Spiš. 
St. Ves, 3. Maliňák/Strakuľa, 
Spiš. Štiavnik. 

Majstrovstvá regiónu naj-
mladších žiakov a starších 

žiakov sa uskutočnili v Kež-
marku 14. 3. 2015.

Výsledky, Najmladší žiaci, 
dvojhra (počet účastníkov: 11):  
1. Š. Pintek, Spiš. Teplica, 2. E. 
Taratuta, Levoča, 3. O. Pintek, 
Spiš. Teplica, 3. S. Vida. Naj-
mladšie žiačky, dvojhra (4). 1. 
B. Ďurišová, Spiš. Teplica, 2. B. 
Gurková, 3. K. Soľavová, 4. B. 
Kendrová. Starší žiaci, dvoj-
hra(32): 1. Martin Milan, For-
tuna Kežmarok, 2. D. Gašpa-
rovič, Spiš. St. Ves, 3. Š. Kost-
ka, Spiš. St. Ves, 3. Rastislav 
Tropp, Fortuna Kežmarok. St. 
žiačky, dvojhra (15): 1. N. Re-
gecová, Veterán Poprad, 2. A. 
Zgeburová, Slov. Ves, 3. K. Ma-
lináková, Spiš. Štiavnik , 3. K. 
Niečová. Najml. žiaci, štvor-
hra (7 dvojíc): 1. Pintek/Pintek, 
Spiš. Teplica, 2. Kostka/Ďuri-
šová,  Spiš. St. Ves/Spiš. Tepli-
ca, 3. Vida/Vranovský, 3. Čer-
nický/Kicoš. St. žiaci, štvor-
hra (13 dvojíc): 1. Kostka/Gaš-
parovič, Spiš. St. Ves, 2. Milan/
Tropp,  Fortuna Kežmarok, 3. 
Ištocy/Novotný, Severka Kež-
marok, 3. Suchý/Tomečko, Le-
voča. St. žiačky, štvorhra (6 
dvojíc): 1. Maliňáková/M. Lap-
šanská, Spiš. Štiavnik, 2. Zge-
burová/Niečová, Slov. Ves, 3. 
P. Lapšanská/Regecová, Spiš. 
Štiavnik/Veterán Poprad, 3. 
Leščáková/Sebešová.

Jaroslav Novotný

Majstrovstvá regiónu 
aj s kežmarskými víťazmi
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Kežmarským futbalistom 
nevyšla jesenná časť pod-
ľa predstáv. Iba päť bodov 
za jedno víťazstvo a dve 
remízy predpovedá nároč-
ný boj o záchranu v V. lige. 
Člen výkonného výboru 1. 
MFK Dušan Tokarčík však 
verí, že sa to podarí.

Ako by ste zhodnotili jesen-
nú časť V. ligy?

Nedopadla pre nás dobre, 
čomu nasvedčuje aj postave-
nie v tabuľke. Väčšinu muž-
stva tvorili dorastenci. Síce 
ukázali, že majú talent, ale na 

mužov to zatiaľ nestačilo. 
Neskôr sme doplnili káder 

o skúsených hráčov – Pavla Fe-
rejčáka, Milana Zachera, Marti-
na Bednára či Patrika Pálff yho. 
Na konci jesennej časti sa vďa-
ka tomu dostavili aj lepšie vý-
sledky. Problémy počas prvej 
časti sezóny nám však robila 
dochádzka hráčov na trénin-
gy a zápasy, predovšetkým pre 
ich pracovné povinnosti. 

Ako prebiehala zimná prí-
prava?

Zimnú prípravu mal na 
starosti Pavol Fejerčák, ktorý 
je prezidentom klubu a záro-
veň trénerom A-mužstva. 

Hráči začali trénovať v po-
lovici januára trikrát do týžd-
ňa – dvakrát v mestskej špor-

Futbalisti začínajú jarnú časť, chcú sa zachrániť 

tovej hale a raz vonku. Počas 
víkendov mali naplánované 
prípravné stretnutia.

Akých súperov mali kež-
marskí futbalisti?

Odohrali sme zápasy so 
súpermi, ktorí sú na našej vý-
konnostnej úrovni, prípad-
ne nižšie – Spišské Bystré, Po-
prad „B“, Mlynčeky, Spišská 
Belá „B“ a Cejkov. Herný pre-
jav bol dobrý, väčšinu zápa-
sov sme vyhrali.

Zmenil sa, prípadne do-
plnil sa káder počas zimnej 
prestávky?

Káder mužstva sa počas zi-
my nezmenil. Vidíme, že hráči 
sa viac zohrali a veríme tomu, 
že nám to pomôže, aby sme 
úspešne dokončili jarnú časť 
súťaže. To znamená, aby sme 
zotrvali v piatej lige.

V meste sa hovorilo o nie-
koľkých možnostiach týka-
júcich sa budúcnosti klubu. 
Aká je spolupráca s klubmi 
z okolia?

Spolupracujeme s Popra-
dom aj s Vysokými Tatrami. 
Hráči, ktorí sa neuchytia vo 
vyšších ligách, k nám prídu 
a pomôžu. Najbližší polrok 
ukáže, aké formy spolupráce 
budú nasledovať.

Momentálne je Kežma-
rok na poslednom mieste 
tabuľky V. ligy. Koľko tí-
mov z nej zostúpi na konci 
sezóny?

Všetko závisí od toho, ako 
skončí súťaž nad nami. Z vyš-
ších súťaží k nám môžu pod-
ľa aktuálnej situácie vypad-
núť Rudňany či Spišské Pod-
hradie. Podľa predpokladov 
by malo vypadávať iba jed-
no mužstvo a veríme, že my 
to nebudeme.

Hráči 1. MFK Kežma-
rok odohrajú svoj prvý zá-
pas v jarnej časti sezóny 29. 
marca v Nálepkove, doma sa 
predstavia o týždeň neskôr, 
5. apríla, keď privítajú fut-
balistov z Hrabušíc.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Záverečným dvojkolom sa 
skončili boje v prvej lige ša-
chových družstiev. 

Kežmarčania v prvom zá-
pase dvojkola uhrali s dovte-
dy bezbodovým posledným 
družstvom tabuľky, Dolným 
Kubínom, prekvapivo iba 
remízu a o deň neskôr jas-
ne podľahli Žiline. Zdá sa, 
akoby kežmarským šachis-
tom v posledných kolách do-
šiel dych a už sú asi radi, že 
tento súťažný ročník je už na 
konci.

10. kolo: MŠK Dolný Ku-
bín – MŠK CORA GEO KdV 
Kežmarok 4:4 (Tauber 0, An-
dráš 0,5, Koňak 1, M. Hagara 

1, Novotný 0,5, Endresz 0,5, 
Budzák 0, Lukáč 0,5).

11. kolo: TJ Mladosť Žili-
na – MŠK CORA GEO KdV 
Kežmarok 7:1 (Andráš 0, Ko-
ňak 0, M. Hagara 0, Novotný 
0, Endresz 0, Budzák 0, E. Ha-
gara, st. 0, Grich 1).

Pavol Humeník
1. Humenné  11  61,0  30
2. Žilina  11  58,5  28
3. Michalovce  11  55,0  24
4. Liptov  11  47,5 23
5. B. Bystrica  11  49,5  21
6. Sabinov  11  45,5  16
7. TU Košice  11  42,0  12
8. Jelšava  11  37,0  10
9. Bardejov  11  36,0  10
10. Kežmarok  11  34,5  10
11. Margecany  11  33,5    9
12. Dolný Kubín  11  28,0    1

Šach

Dňa 14. 3. 2015 sa v 
Spišskej Novej Vsi usku-
točnilo 2 . kolo Tatranskej 
únie v karate. Zúčastnilo 
sa nej 18 kežmarských 
karatistov z Karate klubu 
MŠK Kežmarok. 

Boli tam aj deti, ktoré išli na sú-
ťaž po prvýkrát, takže bola to ich 
premiéra. a boli sme, podľa môj-
ho pohľadu, dostatočne úspešní. 
Získali sme 24 medailí. Stanislav 
Grich v kumite chlapci do -30 kg 
3. miesto, Maroš Fabián v kumi-

te chlapci do -28kg 3. miesto a 3. 
miesto vybojoval aj v kata, Seba-
stián Duda v kategória Agility 3. 
miesto, Daniel Celba Agility 2. 
miesto, Erik Jerdonek v Agility 2. 
miesto, Nina Podolinká v kumite 
ml. žiačky -27 kg 1. miesto a v ka-
ta 2. miesto a v Agility 1. miesto, 
Dajana Drugačová v kumite ml. 
žiačky -32 kg 2. miesto. v kata 
3. miesto a v Agility 1. miesto, 
Brian Kalafut v kumite ml. žia-
ci -28 kg 3. miesto, v Agility 3 
miesto, Ján Poliak v kumite ml. 
žiaci -32 kg 3. miesto, v Agility 3. 
miesto, Andrej Pitoňák v kumite 
st. žiaci -40 kg 3. miesto, Michal 
Pjatak v kumite st. žiaci -40 kg 3. 
miesto, v Agility 3. miesto, Ma-

Medailová žatva karatistov na Tatranskej únii
tej Belončák v kumite ml. doras-
tenci -50 kg 1. miesto, Róbert Ma-
niak v kumite ml. dorastenci +55 
kg 2. miesto, Andrea Troppová v 
kumite ml. dorastenky -40 kg 1. 
miesto, Kristián Galowicz v ku-

mite kadeti -52 kg 3. miesto, Pa-
vol Grich v kumite juniori -61 kg 
1. miesto. 

Všetkým pretekárom blaho-
želáme a prajeme im veľa úspe-
chov v ďalších pretekoch.

Jaroslav Božoň
Foto: archív Karate klubu



25. marec 2015 15Kežmaroknoviny Šport

Jozef Juhász

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
DL juniori SR juniori MŠH Vlada Jančeka 28. 3., 18.00 h Kežmarok – Pezinok

DL juniori SR juniori MŠH Vlada Jančeka 29. 3., 10.00 h Kežmarok – Pezinok

Futbal V. liga muži futbalový štadión 5. 4., 13.00 h Kežmarok – Hrabušice

Stolný tenis

II. liga seniori ZŠ sv. Kríža 29. 3., 10.00 h MŠK KK A – Prešov A

II. liga seniori ZŠ sv. Kríža 29. 3., 15.00 h MŠK KK A – Š. Michaľany A

III. liga seniori ZŠ Nižná brána 29. 3., 10.00 h Severka KK A – Poprad A

Starší žiaci si poradili s Martinom, 
muži neuspeli v Bratislave

Basketbalové družstvá 
starších žiakov a mužov 
odohrali ďalšie zápasy vo 
svojich súťažiach. 

Starší žiaci doma privítali 
tím BK Slávia Medik Martin, s 
ktoým na ich domácej palubov-
ke mali bilanciu jedno víťaz-
stvo a jednu prehru.

V prvom stretnutí v Kežmar-
ku domáci celok neponechal od 
začiatku nič na náhodu. Dob-
rým pohybom v útoku a vyu-
žívaním podkošového priesto-
ru si ihneď vybudoval náskok, 
ktorý zvyšoval počas celého 
stretnutia. Nakoniec domáci 
basketbalisti dokázali dať prvý-

krát aj stovku do koša súpera.
Druhé stretnutie začal do-

máci celok veľmi zle. Pod doj-
mom úspechu z prvého duelu, 
hrači Kežmarku nebránili, ro-
bili obrovské množstvo chýb, 
a tak polčas skončil len víťaz-
stvom o dva body. Po dôraz-
nom pohovore trénera v šat-
ni vyšlo na ihrisko doslova iné 
družstvo. Celoplošnou nátla-
kovou hrou si vybudovali kež-
marčania náskok a ten zvyšo-
vali počas celého duelu.

Výsledky: BK MSK Kež-
marok – BK Slávia Medik 
Martin 105:59 (54:31), body 
Kežmarku: Kurtý 19, Štancel 
18, Kežmarok – Martin 102:50 
(36:34), body Kezmarku: Štan-
cel 23, Kurtý 21.

Kežmarské volejbalistky 
vo štvrťfi nále play-off  nestači-
li na družstvo zo Spišskej No-
vej Vsi a vysokému favoritovi 
podľahli hladko 0:2 na zápa-
sy. V zápasoch o 5. – 8. miesto 
porazili doma Paneurópu 3:1, 
a tak majú dobrú šancu hrať 
zápasy o konečnú piatu prieč-
ku.

Štvrťfi nále play-off
KV MŠK OKTAN Kežma-

rok – VK Spišská Nová Ves 
0:3 (-16, -19, -15)

Najviac bodujúce hráčky: 
Dragašeková 10, Jakušová 6, 
Kaplanová 4.

Na zápasy vyhrala Spišská 
Nová Ves 2:0.

Ostatné zápasy štvrťfi nále 

Začalo volejbalové play-off
play-off : VK Slávia EU Brati-
slava – COP Nitra 3:1, 3:0, po-
stúpila Slávia EU. Volley pro-
ject UKF Nitra – VŠK Paneu-
rópa 3:0, 3:1, postúpila UKF 
Nitra. VTC Pezinok – Brati-
slavský volejbalový klub 3:0, 
3:2, postúpil Pezinok.

Semifi nále: VK Slávia EU 
Bratislava – Pezinok 3:1, Spiš-
ská Nová Ves – Volley project 
UKF Nitra 3:1.

Zápasy o 5. – 8. miesto 
BVK Bratislava – COP Nit-

ra 3:0.
KV MŠK Oktan Kežma-

rok – VŠK Paneurópa 3:1 (22, 
24, -23, 17)

Najviac bodujúce hráčky: 
Dragašeková 23, Kredátusová 
14, Jakušová 9.

Hokejbal

Stolný tenis
II. liga

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala druhá liga.

Stadex Košice A – MŠK 
Fortuna Kežmarok A 9:5 
(Mryglot, Matej Harabin 2, 
Vojtička 1). 

Mokrance A – MŠK For-
tuna Kežmarok A 7:7 (Mry-
glot 3,5, Matej Harabin 2,5, 
Vojtička 1).
1. Lokomotíva KE  22  267:41  88
2. Levoča A  23  236:86  84
3. MŠK Kežmarok  23  190:132  67
4. Stadex Košice  20  170:110  63
5. Humenné A  22  152:156  55
6. Šar. Michaľany A  22  150:158  55
7. Mokrance A  20  149:131  52
8. Valaliky A  22  167:141  51
9. Vojčice A  22  141:167  48
10. Michalovce A  21  135:159  45
11. Vranov v/T B  21  121:173  44
12. V. Kapušany B  22  122:186  43
13. Humenné B  22    69:239  25
14. Prešov A  22    59:249  25

III. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala III. liga mužov, skupina 
Západ.

TJ Severka Kežmarok A – 
Spišské Vlachy A 5:13 (Pojedi-
nec 2,5, Kvasňák 1,5, Vojtičko 1).

St. Ľubovňa B – TJ Sever-
ka Kežmarok A 13:5 (Mikša 
2,5, Kelbel 1,5, Potisk 1).

Humeník
1. Spiš. Vlachy  19  216:126  71
2. Spiš. Štvrtok  19  212:130  59
3. Slov. Ves  19  202:140  59
4. St. Ľubovňa B  19  200:142  59
5. Levoča B  19  178:164  46
6. Margecany B  19  164:178  45
7. Jablonov n/T  19  173:169  43
8. Rožňava C  19  177:165  43
9. Poprad  19  160:182  38
10. Spiš. Štiavnik  19  155:187  38
11. Spiš. N. Ves  19  132:210  32
12. Severka KK  19    83:259  20

Muži, ktorí hrajú v pervej li-
ge o celkové 9. – 14. miesto, ces-
tovali do Komárna a Bratislavy. 
V stretnutí v Komárne videli 
diváci vyrovnaný zápas, ktorý 
vo svoj prospech zlomili Kež-
marčania v druhom polčase. 
V Bratislave Kežmarku nevy-
šla úvodná štvrtina, ktorá na-
pokon predznamenala celý du-
el. DOmáci hráči si náskok kon-
trolovali a zaslúžene zviíťazili.

Výsledky: MBK Rieker 
Com Therm Komárno B – BK 
MŠK Kežmarok 67:76 (39:37), 
najviac bodov za Kežmarok 
Lenárt 24, Slezák 19. VŠEMvs 
Karlovka B – BK MŠK Kež-
marok 92:69 (55:35), najviac bo-
dov Kežmarku: Lenárt 24, Sle-
zák 11.

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala aj Slovenská hokejbalová 
extraliga do 19 rokov.

MHbK Kežmarok – Spiš-
ská Belá 2:3 (Duchnitz ký, I. 
Kovalčík), MHbK Kežmarok – 
Pruské 2:3 (Kosár, Frič – Cíbik 
2, Hudec), Nitra – MHbK Kež-
marok 2:4 (Olejník 2, J. Tóth, 

Frič), Pov. Bystrica – MHbK 
Kežmarok 3:5 (Lux 2, S. Ma-
zurek, Godalla, Skokan).  (pa)
1. Spišská Belá 13 75:23 38
2. Pruské 13 68:29 31
3. Nitra 13 60:30 21
4. Martin 13 42:48 21
5. MHbK Kežmarok 12 46:27 20
6. Ružinov 13 38:44 13
7. Pov. Bystrica 14 39:86   9
8. Zvolen 13 12:93   3
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Šport

Vyhlasovanie najlepších 
športovcov bude pod pat-
ronátom Mestského špor-
tového klubu. Taký je vý-
sledok rokovania primáto-
ra mesta Kežmarok Jána 
Ferenčáka a člena Ko-
misie školstva, mládeže 
a športu Pavla Humeníka.

Najväčšia športová organizá-
cia v meste, ktorá združuje 
16 športových klubov bude, 
podľa rozhodnutia primáto-
ra mesta, mať na starosti ce-

lú organizáciu akcie. Zname-
ná to, že v Mestskom špor-
tovom klube, športovci sami 
rozhodnú napríklad aj o tom 
či vyhlasovanie má byť kaž-
dý rok, alebo iba raz za dva 
roky, ale aj o samotnej orga-
nizácii  tejto akcie. Takýto je 
názor primátora mesta Jána 
Ferenčáka.

Samotné rokovanie o tej-
to akcii bolo iniciované z mo-
jej strany, a to nielen ako čle-
na Komisie školstva, mláde-
že a športu, ale aj ako jedného 
z členov, ktorý túto akciu os-
tatných 15 rokov priamo or-
ganizoval. 

Vzhľadom na to, že ten-
to bod bol aj predmetom os-
tatného rokovania Komi-
sie školstva, mládeže a špor-
tu a danú tému som dostal 
na starosť informujem širo-
kú verejnosť a predovšetkým 
športové kluby, nech svoje 
návrhy športovcov, resp. ná-
pady na túto akciu už adre-
sujú priamo na vedenie MŠK 
Kežmarok a nie do redakcie 
novín KEŽMAROK, ktorá tú-
to akciu doteraz zastrešovala 
(spolu s neinvestičným fon-
dom Športovci okresu Kež-
marok), ale už s ňou nemá nič 
spoločné.

Vyhlasovanie top športovcov 
sa sťahuje do vienka MŠK

Pavol Humeník

Začína futbalová jar
Úvodným kolom, ktoré je 

na programe 29. marca 2015, 
začína jarná časť piatej futba-
lovej ligy skupiny Podtatran-
skej, v ktorej hrajú aj kežmar-
skí futbalisti. Tí na prvý jarný 
zápas cestujú do Nálepkova, 
aby o týždeň neskôr privítali 
doma Hrabušice.

Tabuľka po jesennej časti
1. Gelnica  14  39:21  29
2. Poprad B  14  32:11  28
3. Smižany  14  33:17  28
4. Hrabušice  14  37:25  25
5. Spišská Belá  14  31:18  23
6. Spišské Bystré  14  20:22  23
7. Kravany  14  26:16  21
8. Nálepkovo  14  22:20  19
9. Helcmanovce  14  13:20  18
10. Levoča  14  31:29  17
11. Teplička  14  16:28  14
12. Prakovce  14  14:25  13
13. Toporec  14  14:34  10
14. Kežmarok  14    7:49    5

Dňa 7. marca 2015 na po-
zvanie TŠ KESEL Bardejov 
sme sa zúčastnili Hobby 
súťaže o Pohár TŠ Kesel 
Bardejov.

Súťažili deti od 7 rokov, kde 
sme mali 3 páry začiatočníkov. 
Bola to ich prvá súťaž a bo-
la úspešná. Všetky deti získali 

Úspešní tanečníci

Gertrúda Scholtzová
Foto: www.santal.at

Kežmarskí hokejbalis-
ti zvíťazili v predposled-
nom kole na pôde majstra 
v Nitre 4:1, čím si zabez-
pečili postup do play-off.

Výsledky MŠK prvých jar-
ných kôl: Jokerit Petržalka 
– MŠK Mimisolar Kežma-
rok 4:5 (Lipták 3, Oravec, Peš-
ta). Skalica – Kežmarok 6:2 
(Šlachtič, Lipták).

Hokejbalisti postúpili do play-off 
MŠK Mimisolar Kežmarok – 

Ružinov 5:4 sn  
(2:0, 0:2, 2:2 – 0:0, 1:0)

Góly: Oravec (Bednár, Tep-
lický), Oravec (Teplický, Bed-
nár), B. Zwick (Tomečko, Ora-
vec), Šlachtič, sn Oravec - Miko-
lášek, Rímsky, Danko, Behúl.

Kežmarok – LG  
0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Gól: Takáč.
Nitra – Kežmarok  
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Góly: Kollár - Oravec (Lip-

ták, Šlachtič), Oravec (Šlach-
tič), Teplický (Oravec), Lipták.
1. LG Bratislava  21    84:43  45
2. Skalica 21  100:53  48
3. Nitra  21    80:51  45
4. Pruské  21    61:47  35
5. Vrútky  21    71:63  34
6. Jokerit BA  21    73:76  31
7. Kežmarok  21    74:78  31
8. Svidník  21    73:79  28
9. Ružinov BA  21    74:88  22
10. Martin  21    61:84  20
11. Pov. Bystrica  21    48:78  16
12. Nové Zámky  21    44:105  14

Pavol Humeník

medailu a diplom. Náš klub re-
prezentovali: Maxim Džadoň - 
Viktória Chudá, Nicholas Vira-
vec - Júlia Benková, Joshua Vi-
ravec - Laura Lešková, do 11 
rokov Samuel Žabka - Karin 
Melušová a do 13 rokov Seba-
stián Marek - Nina Bilá, Sebasti-
án Horváth - Nina Podolinská, 
Erik Hasaj - Inés Bilinová.

V sólovej súťaži dievčat zís-
kala 1. miesto Inés Bilinová a 2. 
miesto Nina Podolinská a Nina 
Bilá získali.

Dňa 14. 3. 2015 sa členky 
nášho klubu zúčatnili tanečné-
ho festivalu SÚTTŠ  2015 v Žili-
ne. V súťaži Choreopohár 2015 

za účasti kolektívov zo SR a ČR 
si vytancovali v kategórii Show  
4. miesto s choreografiou Lucie 
Šajtlavovej KAN - KAN. Tan-
covali: Klára Purtzová, Martina 
Kišková, Linda Horobová, Na-
tália Marhefková. 

V sobotu 14. 3. 2015 sa konali 
posledné MSR pre rok 2015 v 10 
tancoch v Trnave. V silnej kon-
kurencií 15 párov si vytancovali 
naší úspešný reprezentanti Ma-
tej Štec - Radka Britaňáková (na 
foto) 2. miesto a stali sa  vice-
majstrom SR pre rok 2015. Matej 
Madeja - Lenka Šepeľová obsa-
dili 7. miesto a delili ich len 3 bo-
dy od finalového umiestnenia. 

V sobotu 21. 3. 2015 na prvý 
jarný deň usporiadalo Taneč-
né štúdiou SUPER Poprad pod 

vedením Jozefa Solusa 1. ko-
lo Slovenského pohára v Aré-
ne Poprad. Súťaže sa zúčast-
nili páry z celého Slovenska.  
Tanečné štúdio SUPER Po-
prad pod vedením žiaka Ger-
trúdy Scholtzovej Jozefa Solu-
sa oslávilo 10 výročie svojho 
založenia a úspešnej prípravy 
a reprezentácie svojho klubu.  
Súťaže sa zúčastnili aj na-
ši reprezentanti a boli úspeš-
ní. V 1. kole SP Dospelých v 
ŠT tancoch obsadili Matej Štec 
- Radka Britaňáková finálové  
2. miesto v LAT 4. miesto. Ma-
tej Madeja - Lenka Šepeľová se-
mifinálové 7. miesto v ŠTT 11. 
miesto v LAT. Marek Figlár - 
Imola Gergelyová v LAT semi-
finálové 10. miesto.


