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Mesto vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na štadión
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Kežmarský zimný štadión chátra už niekoľko rokov. Na jeho dokončenie potrebuje mesto približne 1,8 milióna Eur
a o dotáciu požiadalo na niekoľkých miestach. Dobrovoľná zbierka má byť predovšetkým znakom aktivity a záujmu. 
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Pre Jána Ferenčáka je 
v tomto roku prioritou 
bezpečnosť Kežmarča-
nov. Zmeny čakajú parko-
vanie či doprava.

Prednedávnom uplynulo sto 
dní od nástupu Jána Feren-
čáka do funkcie kežmarské-
ho primátora. Ako na tlačo-
vej besede uviedol, každý rok 
bude mať inú prioritu, pričom 
rok 2015 patrí zvýšeniu bez-
pečnosti občanov.

Ako je už dlhšie známe, 
už v tomto roku by sa ma-
li v blízkosti Kežmarku začať 
stavať protipovodňové pol-
dre v hodnote 25 miliónov 
Eur. Štyri priehrady by mali 
mesto ochrániť od povodní 
z minulých rokov, ale napriek 
tomu mesto pracuje aj na 
ďalších opatreniach.

„Momentálne hľadáme 
optimálne riešenie mosta na 
sídlisku Sever. Musíme rátať 

s investíciou vo výške pri-
bližne 360-tisíc. Hľadáme 
kompromis, aby sme zvýši-
li prietočnosť mosta, ale, zá-
roveň, aby nás to stálo me-
nej,“ vysvetlil Ferenčák.

K zvýšeniu bezpečnosti 
občanov mesta prispejú aj no-
vé, modernejšie sirény v mes-
te a pozitívny vplyv by mala 
mať aj zmena na poste náčel-
níka mestskej polície.

Už pred niekoľkými týž-
dňami občania zaznamenali 
výstavbu nového parkovacie-
ho systému, avšak ten nebu-
de spustený tak skoro. „Pri-
oritou systému je naučiť ľu-
dí parkovať. Hľadáme také 
nastavenie, aby vyhovova-
lo Kežmarčanom z hľadiska 
cien či parkovacích kariet,“ 
objasnil primátor, pričom do-
dal, že viaceré ulice v centre 
budú zjednosmernené a tým 
sa vytvoria nové parkovacie 
miesta. Odľahčiť kežmarské 
ulice od áut by od septem-
bra mala aj rozšírená mestská 
hromadná doprava.

Primátor zhodnotil prvých sto dní vo funkcii

Kežmarský primátor tak-
tiež nezabudol spomenúť 
zlepšenú komunikáciu s ob-
čanmi. „S Kežmarčanmi sa 
stretáva nielen jednotli-
vo, ale aj hromadne. Naj-
bližšie budem mať stretnu-
tie s obyvateľmi ulice Sta-
rý trh. Okrem toho sme opä-
tovne začali komunikovať 
cez portál Odkaz pre sta-
rostu a momentálne rokuje-

me s ešte jedným podobným 
systémom,“ povedal kežmar-
ský primátor.

Medzi ďalšie zmeny 
v meste patrí zrušenie ne-
stránkových dní a obedňaj-
šej prestávky na mestskom 
úrade, zintenzívnenie spolu-
práce primátorov okresných 
miest na Spiši či príprava štú-
die študentského mestečka 
v areáli kasární. 

Lorant Paugsch
Foto: autor

Tlačová konferencia primátora Kežmarku sa nezaobišla 
bez záujmu médií.
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Vyhlásenie zbierky pova-
žuje primátor Kežmarku za 
prejav aktivity mesta. Ga-
rantom zbierky je bývalá 
lyžiarka Jana Gantnerová.

Zimný štadión v Kežmar-
ku mal pred deafl ympiádou 
prejsť rozsiahlou rekonštruk-
ciou. Zimné športové hry slu-
chovo postihnutých sa nako-
niec neuskutočnili a Kežmar-
čanom zostalo zo štadióna iba 
torzo. Na dostavbu zimné-
ho štadióna v plnom rozsahu 
mesto potrebuje približne 1,8 
milióna eur. Časť fi nančných 
prostriedkov chce mesto zís-
kať aj z dobrovoľnej zbierky.

„Zbierka má byť pozitív-
nym signálom voči verejnos-
ti, že máme eminentný záu-
jem o dostavbe nášho štadió-
na. Trápi ma stav tohto špor-
tového objektu a chcem, aby 
čím skôr bol dostavaný a opäť 
fungoval,“ priblížil myšlienku 
zbierky primátor mesta Kež-
marok Ján Ferenčák.

Hlavným zdrojom fi nancií 
by mali byť dotácie zo Sloven-
ského zväzu ľadového hoke-
ja (SZĽH), ktoré podľa primá-
torových slov neboli pre Kež-
marok určené v roku 2014, ani 
v roku 2015.

„Chceme zabojovať za do-
táciu v roku 2016. Požiada-
li sme o dotáciu Slovenský 
zväz ľadového hokeja vo výš-
ke 1 milión Eur. Ani zvyšných 

SPRAVODAJSTVO

Lorant Paugsch
Foto: autor

Dobrovoľná zbierka na zimný štadión 
bude trvať maximálne rok

800-tisíc však mesto Kežma-
rok nedokáže pokryť zo svoj-
ho rozpočtu. Preto hľadáme aj 
iné možnosti, ako tieto penia-
ze získať,“ povedal Ferenčák, 
ktorý dodal, že okrem žiadosti 
pre SZĽH zaslal aj list predse-
dovi vlády Slovenskej republi-
ky so žiadosťou o pomoc.

S dostavbou by mesto 
chcelo začať už čo najskôr, 
ideálne v budúcom roku. 
„V Kežmarku sme mali ce-
lý hokejový systém – hoke-
jové triedy, mužstvá, tréne-
rov. Štadión musíme dosta-
vať čo najskôr, aby ešte ma-
lo zmysel obnoviť spomínanú 
štruktúru,“ vysvetlil Ferenčák 
a dodal: „Bol by som rád, ke-
by sme si už v budúcom roku 
povedali, že stavebnú časť už 
máme za sebou a teraz sa ide-
me venovať rozvoju hokeja či 
korčuľovania.“

Hokejový tím sa pod hla-
vičkou Mestského hokejové-
ho klubu (MHK) Kežmarok 
naposledy objavil na hokejo-

vej mape v sezóne 2013/2014. 
Kežmarčania sa objavili v 2. li-
ge zmiešaných tímov juniorov 
a dorastu, ktorú napriek zloži-
tej situácii vyhrali. Ich účinko-
vanie v lige malo mať predo-
všetkým formálny charakter.

„Ak klub nevykazuje čin-
nosť tri sezóny po sebe, na 
Slovenskom zväze ľadového 
hokeja pristúpia k jeho vy-
mazaniu. Preto sme sa v ro-
ku 2013 rozhodli postaviť as-
poň tím juniorov. Legislatív-
nu stránku sme splnili aspoň 
na určitý čas,“ povedal prezi-
dent MHK Peter Hoff man.

Kežmarskí hokejisti by sa 
mali objaviť v jednej z líg naj-
neskôr v sezóne 2016/2017. 
Napriek tomu, že to bude viac 
než päť rokov po deafl ympiá-
de, podľa Hoff mana by to stá-
le malo zmysel. „Mnoho Kež-
marčanov, či už žiakov, ale-
bo dorastencov trénuje v Po-
prade, kde je v mládežníckych 
mužstvách pretlak hráčov,“ 
uzavrel Hoff man.
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Učitelia musia mať vzťah 
k deťom, ktoré sú iné než 
pred niekoľkými rokmi. 
Nie však zlé.

Záver marca patrí tradične 
učiteľom. Mesto Kežmarok 
si Deň učiteľov pripomenu-
lo odovzdávaním ocenení pre 
učiteľov kežmarských škôl.

Medzi ocenenými bola aj 
učiteľka Základnej školy Dr. 
D. Fischera Lýdia Bobíková, 
ktorá už 38 rokov učí na ško-
le dva predmety – matemati-
ku a fyziku. 

„Okrem toho sa počas ro-
ka zapájame do súťaží a ko 
sú pytagoriáda či matema-
tická olympiáda. So žiakmi 
sa na ne pripravujeme predo-
všetkým po vyučovaní, v rôz-
nych krúžkoch. Vidíme, že to 
má zmysel, keďže výborné vý-
sledky máme nielen v okres-
ných súťažiach, ale aj v rám-
ci celého kraja,“ priblížila Bo-
bíková. Výhodou pre žiakov 
je aj to, že nadobudnuté vedo-
mosti môžu žiaci využiť pri 
ďalšom štúdiu na stredných 
školách.

Matematikárka a fyzikárka 
chcela byť už od detstva uči-
teľkou. Vtedy boli jej žiačka-

mi bábiky. Počas svojej učiteľ-
skej profesie spoznala veľké 
množstvo detí, ktoré sa menili 
spolu s dobou. „Deti sú v sú-
časnosti živšie, než tie v mi-
nulosti. Musíme sa zameria-
vať aj na disciplínu, ale záro-
veň aj na odovzdávanie vedo-
mostí,“ vysvetlila. 

Napriek všetkému Bobíko-
vú jej zamestnanie stále ba-
ví. Dvojnásobne vtedy, ak je 
aj triednou učiteľkou a vie, 
že ide ku svojim deťom. Oce-
nenie mesta si veľmi cení, ale 
myslí si, profesia učiteľa nie 
je na Slovensku dostatočne 
ohodnotená.

„Veľa hodín venujem aj mi-
moškolským aktivitám. Či 
spomínaným krúžkom, prí-
pravám žiakov na súťaže, 
alebo opravovaním kontrol-
ných prác, písomiek a podob-
ne. Všetko ide, samozrejme, 
na úkor rodiny,“ dodala. 

Ocenenie si prevzala aj uči-
teľka klavíra na Základnej 
umeleckej škole Antona Cíge-
ra Vlasta Joppová. Počas štú-
dia na konzervatóriu si uve-
domila, že k deťom má veľ-
mi pozitívny vzťah a to isté si 
uvedomila aj jej učiteľka pe-
dagogického smeru.

„Počas 38 rokov, ktoré som 
strávila tu, v Kežmarku, som 

Mesto Kežmarok ocenilo svojich učiteľov

vychovala množstvo žiakov. 
Niektorí z nich učia, niekto-
rí sa stali umelcami. Ocene-
nie od mesta si veľmi vážim, 
motivuje ma k ďalšej práci,“ 
povedala Joppová.

Aj ona vníma, že žiaci sú 
v tejto dobe iní, predovšet-
kým technicky zdatnejší. „Ale 
čo sa týka citov, tak sú, pod-
ľa mňa, trochu ochudobnení. 
Základná umelecká škola po-
zitívne vplýva na ich citový 
rozvoj,“ myslí si učiteľka kla-

víra, ktorá zároveň zdôraz-
ňuje, že každé dieťa je iné a aj 
preto pristupuje ku každému 
individuálne.

Podľa jej slov je o umelec-
kú školu stále záujem. Okrem 
citového rozvoja prináša žia-
kom aj ďalšie skúsenosti. „Je 
to pre nich aj príprava do ži-
vota, keďže sa naučia vystu-
povať či ovládať sa. Prebe-
rajú taktiež zodpovednosť 
za výkon, ktorý podajú,“ vy-
svetlila.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Vlasta Joppová pri svojej žiačke počas hodiny klavíra.

Hry, drobné súťaže a zá-
žitkové učenie o lese, prí-
rode všeobecne a prá-
ci lesníkov sú náplňou 
tohtoročných Lesníckych 
dní pod Tatrami. 

Už 9. ročník podujatia, kto-
rého mott om je Staráme sa o 
zvyšovanie hodnôt našich le-
sov v prospech súčasných i 
budúcich generácií s podtex-
tom Udržiavame rovnováhu 
medzi sociálnymi, environ-
mentálnymi a ekonomickými 
benefi tmi lesov, sa uskutoční 
v piatok 24. apríla t.r. od pol 
deviatej ráno na Hlavnom 
námestí v Kežmarku. „Keďže 
najpočetnejšou skupinou náv-

Na Lesníckych dňoch ponúknu lesníci deťom i zážitkové učenie

ŠL TANAP
Foto: TANAP

števníkov Lesníckych dní po mi-
nulé roky boli deti, pripravili 
sme pre nich rôzne pútavé čin-
nosti,“ približuje náplň piat-
kového podujatia Igor Stav-
ný zo Štátnych lesov TANA-
Pu. „Niečo z každodennej práce 
lesníkov z Tatranského národné-
ho parku sú budú môcť aj sami 
vyskúšať, napríklad priskrutko-
vať smerovník na turistický pú-
tač. Okrem toho sa oboznámia s 
pobytovými znakmi živočíchov a 
ich zvukovými prejavmi, s tým, 
prečo je pobyt v lese zdravý a že 
ohnisko nie je smetisko,“ dodá-
va Igor Stavný.

Organizátormi regionál-
nych Lesníckych dní 2015 v 
Kežmarku sú Štátne lesy TA-
NAPu, mesto Kežmarok, Vo-
jenské lesy a majetky SR, š.p. 
odštepný závod Kežmarok, 
Lesy mesta Kežmarok s.r.o. a 

Mestský podnik Spišská Be-
lá s.r.o. Celoslovenské podu-
jatie Lesnícke dni 2015, ktoré 
sa koná pod záštitou minis-
tra pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR, začína v stre-

du 22. apríla t.r. ich slávnost-
ným otvorením vo Zvolene. 
Okrem Kežmarku sa v piatok 
24. apríla uskutočnia Lesnícke 
dni v Sobranciach a v nedeľu 
26. apríla v Bratislave. 

Kežmarská informačná agentúra (Kia)
Hlavné námestie 46, 060 01 Kežmarok 

052/449 21 35
info@kezmarok.sk  • www.kezmarok.sk
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Priame prenosy nie sú jed-
noducho záležitosťou. Aj 
prenos svätých omší musí 
mať svoju dôstojnosť.

Kežmarská televízia už nie-
koľko rokov pripravuje pre-
dovšetkým počas Veľkej noci 
a Vianoc priame prenosy svä-
tých omší z Baziliky sv. Krí-
ža. Počas nedávnych veľko-
nočných sviatkov tomu nebo-
lo inak. Počas nich zrealizo-
vali päť priamych prenosov 
– z toho boli štyri sväté omše 
a krížová cesta, ktorá sa kona-
la taktiež v kostole

„Na prenose pracuje pri-
bližne 10 ľudí. Z toho sú pri-
bližne štyria v prenosovom 
voze a šiesti kameramani. 
Pre prenos sme natiahli vyše 
1000 metrov káblov. Používa-
li sme sedem kamier, v sobotu 
dokonca o dve viac,“ priblížil 
náročnosť priameho prenosu 
riaditeľ Kežmarskej televízie 
Oto Vojtičko.

Prvý prenos bol na Zelený 

Poverený príslušník Okres-
ného dopravného inšpektorá-
tu Okresného riaditeľstva Po-
licajného zboru v Kežmarku 
začal 16. 4. 2015 v dvoch prí-
padoch trestné stíhanie vo ve-
ci prečinu ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky. V oboch 
prípadoch bolo nezodpoved-
ným vodičom vznesené obvi-
nenie z uvedeného trestného 
činu – v prípade preukázania 
viny im hrozí trest odňatia slo-
body až na jeden rok.

Prvým vodičom  ktorý bol 
s vozidlom zastavený a kon-

trolovaný policajnou hliad-
kou, bol 52-ročný Ján z obce 
Veľká Lesná, okr. Stará Ľubov-
ňa. V čase krátko po 8-ej hodi-
ne ráno,  viedol vozidlo po ces-
te II/543 v obci Červený Kláš-
tor. Dychová skúška u neho  
dosiahla hodnotu  0,53 mg/l,  
čo predstavuje 1,10 promile. 
Vodičovi bola ďalšia jazda za-
kázaná a následne bol zadrža-
ný, obmedzený na osobnej slo-
bode a bol umiestnený do cely 
policajného zaistenia.

V čase po 15-ej hodine za-
se 45-ročná Jana z Kežmarku 

viedla osobné motorové vo-
zidlo po Ul. Štúrovej,  v Kež-
marku. Po tom, čo zastavila 
pred obytným domom jej tr-
valého bydliska bola políciou 
vyzvaná, aby sa podrobila 
dychovej skúške, kde výsled-
ná hodnota bola 1,18 mg/l (po 
prepočte 2,46 promile). Žene 
bola ďalšia jazda taktiež zaká-
zaná, bola zadržaná  a  obme-
dzená na osobnej slobode na 
dobu potrebnú na vykonanie 
potrebných úkonov. Stíhaná 
je na slobode.

ORPZ

Za volantom jazdila pod vplyvom alkoholu

Priame prenosy Kežmarskej televízie budú možno pokračovať
štvrtok, ale už v stredu ráno 
sa začali prípravy kompletnej 
techniky a práce na zabezpe-
čení signálu priameho preno-
su. Aj keby sa omše mohli pri-
pravovať jednoduchšie, Voj-
tičko volí cestu kvality. 

„Keďže podľa mňa sú 
v tunajšej bazilike vianoč-
né i veľkonočné obrady jedny 
z najkrajších na Slovensku, 
a to aj vďaka profesionálnym 
výkonom iných (zbor, kňazi - 

celebranti, hrobová stráž, mi-
ništranti), nechcem ani ja pri-
stúpiť k tomuto prenosu ama-
térsky.“

Vojtičko do budúcnosti ne-
vylučuje, že bude televízia 
pripravovať aj priame preno-
sy napríklad z nového evan-
jelického kostola, ale v rámci 
veľkonočných sviatkov by to 
bolo technicky nemožné. Bo-
lo by časovo náročné preniesť 
techniku či káble z baziliky do 
„červeného“ kostola, problé-

mom by bolo aj zaistenie kva-
litného signálu.

Signál na celom Slovensku
Kežmarská televízia má v sú-
časnosti pokrytie nielen v re-
gióne, ale na celom Sloven-
sku. „Cez klasickú anténu si 
nás diváci môžu naladiť na 
44. kanáli. Od Važca až po 
Podolínec, od Vysokých Ta-
tier až po časť Levoče či Spiš-
skej Novej Vsi. Samozrejmos-

ťou je Poprad, Svit a ďalšie 
obce,“ dodal Vojtičko.

Okrem toho je signál šírený 
do všetkých káblových televí-
zií, ktoré prevádzkuje spoloč-
nosť Slovanet, taktiež má KTV 
aj svoj kanál v službe Magio.

Riaditeľ KTV rokoval už 
aj o tom, aby sa sväté om-
še z Kežmarku dostali aj do 
iných televízií. „Komuniko-
val som s TA3, s televíziou 
Noe či Lux o tom, či by nemali 
záujem o naše priame preno-

sy. Vždy je to o vzájomnej do-
hode, ale nevýhoda je v tom, 
že často sa naše prenosy pre-
krývajú s tými z Vatikánu,“ 
vysvetlil a dodal, že v budúc-
nosti by rád pripravil aj pria-
my prenos z krížovej cesty na 
kežmarskom hrade, ktorá je 
však technicky náročnejšia.

„Rád by som poďakoval 
mestu Kežmarok za podpo-
ru priamych prenosov a aj 
kežmarskej rímskokatolíc-
kej farnosti, ktorá nám opäť 
umožnila zrealizovať tieto 
prenosy z našej baziliky,“ po-
vedal Vojtičko.

Priamy prenos možno aj v lete
Medzi najbližšie plány 

Kežmarskej televízie patrí 
predovšetkým priamy prenos 
z festivalu Európske ľudové 
remeslo. 

„Ešte o tom len rokuje-
me. Ak by sa nám to poda-
rilo, bol by to náš tretí pria-
my prenos z festivalu. Využili 
by sme osem až desať kamier, 
prenos by mal približne šesť 
hodín, nielen v piatok, ale aj 
v sobotu. Uvidíme,“ priblížil 
najbližšie plány Oto Vojtič-
ko. On sám nepozná festival 
či podobnú akciu, ktorá by 
bola prezentovaná spomína-
ným priamym prenosom. Ten 
by mal slúžiť nielen na prilá-
kanie ľudí, ale aj na zlepšenie 
imidžu festivalu. 

„Neprinášame len program 
z pódia, ale pripravujeme aj 
ankety, rozhovory s historik-
mi, remeselníkmi, prípadne 
s účinkujúcimi,“ zakončil ria-
diteľ Kežmarskej televízie. 

Lorant Paugsch
Foto: autor

Oto Vojtičko v prenosovom voze KTV počas priameho 
prenosu.

Druhé kolo kvízu 
o Tatrách

Informačné nástenky pre 
záujemcov (žiakov kežmar-
ských škôl a dospelých), kto-
rí sa chcú zúčastniť druhé-
ho kola kvízu, sú umiestnené 
vo vstupnej chodbe ZŠ Niž-
ná brána, kde bude kvíz pre-
biehať koncom mesiaca mája. 
Informačné materiály sú tiež 
umiestnené v chodbe pri Infor-
mačnom stredisku nášho mes-
ta. Naďalej prebieha  prehliad-
ka výtvarných prác o Tatrách a 
prof. Groszovi a prijímanie za-
ujímavých fotografi í a materi-
álov o prof. Groszovi. 
Ďakujem doterajším pri-

spievateľom.          Milan Choma
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Telekomunikačný operátor Slovanet, prevádzkovateľ káb-
lovej televízie a internetu v Kežmarku, uskutočnil na základe 
viacerých zákazníckych návrhov prieskum záujmu o vybrané 
športové TV stanice Sport2 a Nova Sport. Do prieskumu bolo 
zapojených viac ako 2 000 zákazníkov a ich názor bude pre Slo-
vanet rozhodujúci pri aktualizácii programovej ponuky.

Prieskum ako ústretový spôsob overenia záujmu zákazníkov
„V Slovanete sme pred časom zaznamenali viacerých záu-

jemcov z Kežmarku o zaradenie televíznej stanice Sport2 do 
vysielania káblovej televízie“, uvádza situáciu Ján Michlík, 
riaditeľ úseku podpory predaja zo spoločnosti Slovanet. „Bez 
zmeny ceny by bola možná len výmena Sport2 za inú podob-
nú stanicu. Rozhodli sme sa preveriť priamo u našich zákazní-
kov v Kežmarku záujem o prípadnú výmenu podobného kaná-
lu Nova Sport za Sport2“, dopĺňa Ján Michlík. 

Slovanet preto dočasne bezplatne zaradil do ponuky aj sta-
nicu Sport2 a pripravil jednoduchý online prieskum, do kto-
rého pozval zákazníkov Rozšírenej programovej ponuky. Z 
prieskumu vyplynulo nasledovné:

Nova Sport je takmer dvakrát žiadanejšia televízna stanica 
ako Sport2

Na otázku „Ak porovnáte TV kanály Nova Sport a Sport2, 
ktorý kanál by ste označili ako kvalitnejší?“ za rozhodlo pre 
Nova Sport 63,7 % a Sport2 36,3 % hlasujúcich.

Výmenu Nova Sport  za Sport2 by ocenilo len 30 % respon-
dentov

Slovanet aktívne zapojil zákazníkov do tvorby TV programu 
Na otázku „Súhlasili by ste, aby kanál Sport2 natrvalo na-

hradil kanál Nova Sport bez zmeny ceny za programovú po-
nuku?“ bolo kladných iba 30% odpovedí, zvyšok bol opačné-
ho názoru.

Slovanet sa v ankete pýtal aj na konkrétne kanály, ktoré by 
zákazníci uvítali v ponuke alebo aký žáner by si žiadali rozší-
riť. Najčastejšie sa ľudia zamerali na digitálne kanály Eurosport 
a Eurosport2, nasledovali fi lmové kanály typu HBO, Film+, ná-
sledne dokumentárne žánre.

Výsledky Slovanet zohľadní aj pri budúcich úpravách TV 
ponuky

„Ďakujeme aj touto cestou všetkým účastníkom prieskumu 
za vyjadrenie svojho názoru. Na základe výsledkov ponechá-
vame v ponuke nielen žiadanejšiu stanicu Nova Sport, ale zís-
kanú spätnú väzbu využijeme aj pri budúcich vylepšovaniach 
našej programovej ponuky“, uzatvára Ján Michlík.

Slovanet okrem toho pripravuje do budúcnosti nové tech-
nologické riešenie, aby mohol prostredníctvom sietí káblovej 
televízie sprístupniť záujemcom aj žiadané fi lmové, športové 
či dokumentárne kanály formou voliteľných tematických ale-
bo prémiových balíkov. Tak, aby zostala cena základných ba-
líkov nezmenená. 

Aktuálne informácie a ponuku televízie a internetu cez káb-
lovku v Kežmarku záujemcovia nájdu na internetovej stránke 
www.slovanet.sk/kezmarok alebo priamo v pobočke Slovane-
tu, Hviezdoslavova 7 (oproti Tatra banke).

Už je to 70 rokov, čo sa 
skončil najväčší a najroz-
siahlejší ozbrojený kon-
fl ikt v dejinách ľudstva.

V druhej svetovej vojne padlo 
do 60 miliónov ľudí. Trva-
la šesť rokov a okrem milió-
nov padlých boli zničené celé 

mestá a spôsobené nevyčísli-
teľné škody na majetku a kul-
túrnom dedičstve. 

Vojnový konfl ikt začal 1. 
septembra 1939, keď Nemec-
ko napadlo Poľsko. Koniec 
vojny v Európe nastal 8. mája 
1945 kapituláciou Nemecka.

Je na každom z nás, aby sme 
aspoň v týchto dňoch zablúdi-
li myšlienkami na hrozby voj-
ny, veď nie je to tak ďaleko od 

Pripomíname si ukončenie druhej svetovej vojny
nás, čo sa opäť rozhoreli krva-
vé konfl ikty. Mysleli sme, že 
máme v Európe už pevne za-
korenený odpor voči hrozbám 
vojen, no zdá sa že sme nepou-
čiteľní. Snáď pripomenutím si 

zverstiev najväčšieho vojnové-
ho konfl itu v dejinách ľudstva, 
sa v každom z nás opäť niečo 
pohne a pripomenieme si tých, 
ktorí padli za našu pokojnejšiu 
prítomnosť.

Pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny 
výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Kežmarku spoločne s Okresným úradom Kež-
marok a Mestom Kežmarok srdečne potz ýva na pietny akt kla-
denia vencov. Ten sa uskutoční 7. mája 2015 o 11.30 hod. na ná-
dvorí kežmarského hradu v Kežmarku.

Pred týmto pietnym aktom na nádvorí kežmarského hradu 
sa uskutoční kladenie vencov a zapálenie sviečok pri pamätníku 
padlých vojakov na historickom cintoríne sa bude konať v rov-
naký deň o 10.30 hod.

Pavol Humeník
Foto: autor
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Stredná umelecká ško-
la v Kežmarku v spolupráci 
s Podtatranským osvetovým 
strediskom a Mestským kul-
túrnym strediskom v Kežmar-
ku pod záštitou Ministerstva 
školstva a Prešovského samo-
správneho kraja už druhýkrát 
zorganizovala výtvarnú a fo-
tografi ckú súťaž Moje (ne)is-
toty. Vernisáž výstavy sa ko-
nala 14. apríla 2015 v kežmar-
skej výstavnej sieni Barónka, 
kde v prítomnosti regionál-
nych verejných funkcionárov 
a v sprievode príjemného kul-
túrneho programu nezávis-
lá porota a riaditeľka Strednej 
umeleckej školy v Kežmarku 

Kežmarčanka Bibiána Ko-
reňová, žiačka Základnej 
školy Dr.  D. Fischera sa 
zúčastnila medzinárodnej 
výtvarnej súťaže Toyota 
dream car art, na ktorej v 
rámci celého Slovenska, v 
kategórii 8 – 11 rokov vy-
hrala prvé miesto.  

Víťazné práce postúpili do 
svetovej súťaže v Japonsku. 

Súťaž je Toyota dream car 
art je detskou umeleckou sú-
ťažou a trvala od decembra 
2014 do konca januára 2015. 
Bola rozdelená do troch ka-
tegórií – do 8 rokov, 8-11 ro-
kov a 12-15 rokov a v každej 
boli vyhodnotené 3 najlepšie 
výtvarné práce.

Všetci víťazi národných sú-
ťaží postúpili do svetovej sú-
ťaže, ktorá sa bude hodnotiť v 
priebehu júna – júla 2015 v Ja-

Mladá Kežmarčanka na prahu návštevy Japonska

Pavol Humeník

(Ne)istoty mladých umelcov 
v kežmarskej Barónke

Ing. Marta Perignáthová odo-
vzdali víťazom ich ocenenia, 
čestné uznania a diplomy. 

Žiaci spolu z 22 základných 
škôl, stredných škôl, základ-

ných umeleckých škôl a stred-
ných škôl  Prešovského samo-
správneho kraja súťažili medzi 
sebou s veľmi kvalitnými prá-
cami, v ktorých porota nachá-
dzala citlivo a precízne vyjadre-
né istoty a neistoty života mla-
dého človeka súčasnej modernej 
ale aj náročnej doby. Ich práce si 
môže verejnosť prísť pozrieť do 
konca apríla. Táto regionálna 
súťaž absolvovala svoj prvý roč-
ník a isto budeme o (ne)istotách 
počuť aj v budúcom školskom 
roku, možno už aj ako o celoslo-
venskej umeleckej súťaži.

PaedDr. Peter Paľonder, 
SUŠ Kežmarok.

ponsku. Víťazi svetovej súťa-
že budú pozvaní na slávnost-
né udeľovanie cien, ktoré sa 
bude konať v auguste 2015 v 
Japonsku. Takže držíme pal-
ce, aby aj náš zástupca nechý-
bal na tejto prehliadke v ďale-
kom Japonsku.

Hlavná myšlienka kres-
by bola v tom, že Bibiána na-
kreslila auto snov – inkubá-
tor pre ohrozené zvieratá. V 
aute sa vyvíjajú malé živočí-
chy a auto ich potom odve-
zie do ich prirodzeného pro-
stredia.

Parkovanie 
na chodníkoch 

asi zakážu
Zmenu by mala priniesť 

novela zákona o cestnej pre-
mávke. V súčasnosti môže 
vodič zaparkovať kdekoľvek 
na chodníku vtedy, ak osta-
ne pre chodcov minimálne 
1,5 metra voľného priesto-
ru. Možno už o niekoľko ro-
kov sa situácia zmení a za-
parkovať bude možné iba na 
vyznačených parkovacích 
miestach.

Novela zákona je iniciatí-
vou samospráv. Podľa hovor-
cu policajného zboru Martin 
Wäldl sú dôvodom aj sťaž-
nosti občanov. Mnohé au-
tá parkujú bez ponechania 
dostatočného priestoru pre 
chodcov, čím sťažujú pohyb 
predovšetkým mamičkám s 
kočiarmi či starším ľuďom.

Upravený zákon by mal 
platiť od 1. januára 2019, aby 
sa mestá a obce vedeli s do-
statočným predstihom pri-
praviť na zmenu v parkova-
ní. 

(autobild)

Kaštieľ Strážky 
láka na 

maxišachovnicu
Veľká šachovnica sa na-

chádza v anglickom parku, 
ktorý ku kaštieľu patrí. Ša-
chové fi gúrky si môžu náv-
števníci kaštieľa kedykoľvek 
požičať. Okrem toho sa kaž-
dú druhú nedeľu konajú v 
priestoroch kaštieľa aj tvo-
rivé dielne pre rodiny s deť-
mi. V máji príde na rad osla-
va Dňa múzeí a galérií. Je-
ho súčasťou bude animačný 
program pre deti či večerné 
prehliadky kaštieľa.

Jún bude venovaný divad-
lám v rámci Maratónu ama-
térskych divadiel. Podľa Da-
niely Kostkovej zo Sloven-
skej národnej galérie bude 
cieľom podujatia prezentá-
cia tvorby miestnych diva-
delných spolkov. Divadelné 
hry rôznych žánrov sa budú 
odohrávať taktiež v anglic-
kom parku. 

(sita)

V skratke



8 22. apríl 2015 KežmaroknovinynovinyŠKOLSTVO

Aj v tomto školskom ro-
ku sa žiaci ZUŠ Petržal-
ská pripravujú na súťaže, 
kde môžu predviesť svoj 
talent, šikovnosť a kreati-
vitu. 

Pod vedením svojich pedagó-
gov sa žiaci výtvarného, hu-
dobného a tanečného odboru 
už zapojili do mnohých súťaží. 
Získali niekoľko krásnych oce-
není, čo je dôkazom skvelej prá-
ce pedagógov a žiakov. Repre-
zentujú tak nielen ZUŠ, ale aj 
mesto Kežmarok. 

Pedagógovia Tanečného od-
boru pripravili na túto tanečnú 
súťažnú sezónu celkom 17 cho-
reografi í. V marci sa zúčastni-
li na prvej celoslovenskej súťa-
ži GRIMMY DANCE CUP 
v Prešove. Kežmarskí tanečníci 
poriadne potrápili silnú konku-
renciu. Krásne 

3. miesto si vytancovali žiač-
ky – S. Toporcerová a M. Ka-
polková, ktoré bojovali  so svo-
jou disco show choreografi ou 
„Disco labute“.  Malí taneč-
níci pod vedením Bc. Danie-
ly Háberovej získali s choreo-
grafi ou „Tam v Mexicu“ úžas-
né 2. miesto v kategórii – veľká 
formácia deti. V tejto nápaditej 
choreografi i tancuje 24 žiačok 
vo veku od 6 do 8 rokov a po-
rotu očarili najmä svojím mi-
lým úsmevom a temperamen-
tom. „Bohyne sa museli zbláz-
niť“ je choreografi a Bc. Simony 
Točekovej , ktorá si vytancova-
la v najťažšej – hlavnej veko-
vej kategórii – show dance for-
mácie krásne 2. miesto. V tej-

to choreografi i tancujú najstar-
ší žiaci školy od 14 do 17 rokov. 
V tejto vekovej kategórii súťaži-
li žiaci prvýkrát o to väčšia bola 
radosť z úspechu. 

S malou choreografi ou, kto-
rú vytvorila Bc. Daniela Hábe-
rová  si žiačky V. Gurová, L. 
Jendrušiaková a R. Svocáková 
vytancovali 1. miesto a potvr-
dili svoje tanečné kvality. Ich 
choreografi a s názvom „Ná-
stenky“ pobavila nielen po-
rotu, ale celé publikum. Vese-
lý príbeh o troch malých ná-
stenkách zožal veľký úspech. 
Bc. Simona Točeková pripra-
vila v kategórii show dance 
formácie choreografi u „Vo fi t-
ku“.  Tvrdé tréningy, disciplí-
na, ale tiež zábava a spolu-
práca na vyučovaní priniesli 
juniorským tanečníčkam svoje 
ovocie. Energia, ktorú necha-
li  žiačky na tanečnom parke-
te, priniesla trénerke veľkú ra-
dosť a od poroty 1. miesto. Ta-
nečníci sa chystajú ešte na ďal-
šie celoslovenské súťaže, preto 
im držte palce!

Koncom marca sa žiaci Hu-
dobného odboru – keyboardo-
vého oddelenia – zúčastnili na 
československej súťaži v hre na 
keyoboard v Považskej Bystrici. 
Súťaž organizovala pod zášti-
tou Ministerstva školstva ZUŠ 
v Považskej Bystrici. Viac ako 
polovica účastníkov bolo z Čes-
kej republiky a o to väčšia bo-
la konkurencia. Mgr. Peter Pav-
ličko pripravoval na túto súťaž 
3 žiakov. V ťažkej konkuren-
cii dokázali, že aj v Kežmarku 
sa oplatilo presadiť nový trend 
vo vyučovaní – keyboard. Žia-
ci získali nový rozhľad o vyu-
žití tohto nástroja nielen vo vy-

Prvé úspechy žiakov a pedagógov ZUŠ Petržalská

učovacom procese, ale hlavne 
v praxi. Naši žiaci si vybojova-
li krásne umiestnenia. Striebor-
né pásmo v II. kategórii získala 
Zdenka Krempaská, strieborné 
pásmo v III.A kategórii získa-
la Ester Čorbová a zlaté pásmo 
v III.A kategórii jednoznačne 
vybojoval pre mesto Kežmarok 
Martin Zoričák. V súčasnosti sa 
žiaci so svojím pedagógom pri-
pravujú na východoslovenskú 
súťaž v hre na keyboarde v Pre-
šove.

Výtvarný odbor tiež ukázal 
svoju silu. V celoslovenskom 
kole, ktoré usporiadala Stred-
ná umelecká škola v Kežmar-
ku, sa na krásnom 3. mieste 
umiestnila Dianka Svocáková, 
ktorá sa svojou prácou zapojila 
do témy Moje (NE)istoty. Žiaci 
pod vedením pedagógov Mgr. 
J. Gallikovej a J. Kučkovskej sa 
tiež zapojili do súťaže Európa 
v škole. V okresnom kole zís-
kali za svoje práce 4 umiestne-
nia – Adelka Kučkovská – 2. 
miesto, Laura Krasuľová – 2. 
miesto, Martina Frankovičová 
– 1. miesto a Nina a Nela Po-

dolínske získali za kolektívnu 
prácu 1. miesto.  Žiaci sa zapo-
jili aj do súťaže „Vesmír očami 
detí“ a tiež získali postup do ce-
loslovenského kola.  Práce žia-
kov sme mali možnosť sledovať 
aj na prebiehajúcej marcovej 
výstave – „Jarná rozmanitosť“ 
v Barónke. Obrovskú radosť 
mali pedagogičky za ocene-
nie prác celoslovenskej výtvar-
nej súťaže „Duchovný a ume-
lecký odkaz banskoštiavnickej 
kalvárie“, kde získali 15 ocene-
ní – 8 x 1. miesto v rôznych ka-
tegóriách, 3 x 2. miesto a 5 x 3. 
miesto. Z ďalšej súťaže „Žitno-
ostrovské pastelky“ získali naši 
najmenší výtvarníci  V. Brutov-
ská a L. Obušek ocenenie. Žiaci 
výtvarného odboru ZUŠ Petr-
žalská tvrdo pracovali a svo-
je práce rozposlali ešte do ďal-
ších 10 súťaží, na vyhodnotenie 
žiaci a pedagógovia netrpezli-
vo čakajú. 

Tešíme sa z úspechov ZUŠ 
Petržalská, žiakom a pedagó-
gom prajeme ešte veľa energie 
a veľa pekných umiestnení na 
súťažiach. 

Simona Točeková
Foto: archív ZUŠ
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Ovládanie cudzieho jazy-
ka v dnešnej dobe je nevy-
hnutnou súčasťou vzdela-
nia a úspešnej profesionál-
nej kariéry. ZŠ-Grundschule 
na Hradnom námestí v Kež-
marku je jednou zo šiestich 
škôl na Slovensku, v ktorých 
sa vyučuje nemecký jazyk vo 
vybraných triedach v rozšíre-
nej podobe od 1. ročníka. To 
znamená, že podľa nového 
platného štátneho vzdeláva-
cieho programu, ktorý ukla-
dá povinne vyučovať anglic-
ky jazyk žiakov od 3. roční-
ka, žiaci našej školy sa učia už 
aj jazyk nemecký v dvojroč-
nom predstihu. 

Najnovšie štúdie svetozná-
mych psychológov a pedagó-
gov poukazujú na význam so 
zoznamovaním sa s cudzím 
jazykom už v období prena-
tálneho vývinu dieťaťa, teda 
pred narodením. Počas tehot-
nosti sa odporúča púšťať die-
ťaťu v brušku hudbu v cu-
dzom jazyku, alebo mamič-
ka sa k nemu môže prihová-
rať v inej reči, pokiaľ danú reč 
ovláda. Čím skôr začne dieťa 
s výučbou cudzieho jazyka, 
tým jednoduchšie ho ovláda 
a začne v ňom rozmýšľať.

Učenie cudzieho jazyka 
v predškolskom veku nesmie 
byť však pre dieťa učením, ale 
zábavou a hrou. Najvhodnej-
šie sú pesničky, básničky, po-
rekadlá, riekanky, jednodu-
ché hry a pod. Dieťa by si ne-
malo ani uvedomovať, že ja-
zyk, ktorým rozpráva, je iný. 

Všetko by malo byť maximál-
ne prirodzené. Záleží ale aj na 
profesionalite pedagóga, aby 
dieťa už v začiatkoch nezís-
kalo zlé jazykové návyky, vý-
slovnosť, intonáciu, ale dosta-
lo do uší čistú a správnu cu-
dziu reč. 

Vedenie ZŠ-Grundschu-
le na podnet primátora mes-
ta PhDr. Mgr. Jana Ferenčá-
ka ohľadne užšej a lepšej spo-
lupráce s inými školskými za-
riadeniami v meste navrhlo 
riaditeľkám materských škôl 
možnosť učiť hravou formou 
deti v ich zariadeniach anglic-
ký a nemecký jazyk. Praktizo-
vať by sa to malo už v budú-
com školskom roku 2015/2016 
v predškolských zariade-
niach, ktoré o to prejavia zá-
ujem, resp. v ktorých rodičia 
detí budú s tým súhlasiť. Vý-
hodou tejto výučby bude aj 
to, že bude pre rodičov a ma-
terskú školu úplne bezplatná. 
Konať by sa mala raz týžden-
ne priamo v materskej škole 
a jedenkrát v mesiaci  v trie-
de ZŠ-Grundschule, Hradné 
námestie, aby sa deti ešte viac 
motivovali. S deťmi budú pra-
covať učiteľky 1. stupňa, kto-
ré majú zároveň štátnicu z cu-
dzieho jazyka a praktické skú-
senosti získali pobytom v za-
hraničí. Ako sa učia naši žiaci 
cudziu reč už v 1. ročníku si 
môžete pozrieť na stránke 
www.zshradnekk.edupage.
org v kategórii „naše videá“. 

Mgr. Miroslav Beňko
riaditeľ ZŠ-Grundschule

Začiatkom roka 2015 sa 
žiaci Strednej umeleckej ško-
ly v Kežmarku pod vedením 
Mgr. Stanislava Kovalčíka 
rozhodli oživiť interiér Ma-
terskej školy M. Kuzmányho 
v Kežmarku. Namaľovali sme 
nástenné maľby na troch ste-
nách. Ako námet sme použi-
li Logo školy doplnené maľ-
bami. Boli to maľby zvieratiek 
a postavičiek detí.

Získali sme nové skúsenos-
ti s veľkoplošnou nástennou 
maľbou. Vyskúšali si to via-
ceré triedy našej školy. Zača-

li sme tým, že námety sme si 
najprv nakreslili ceruzou, aby 
sme videli prípadné proporč-
né a kompozičné nedostatky. 
Po obtiahnutí obrysových lí-
nií sme plochy vyplňovali far-
bami. Keďže sme pracova-
li v sťažených podmienkach, 
bola veľmi dôležitá opatrnosť 
pri práci a tímová spoluprá-
ca. Táto skúsenosť nás obo-
hatila a boli by sme radi, keby 
sa podobné akcie opakovali aj 
v budúcnosti.

Žiaci 4. roč., odbor propagačné 
výtvarníctvo

Oživenie škôlky

Prepojenie ZŠ – Grundschule 
s materskými školami v meste

Vo štvrtok 30. apríla 2015 uvedú 
v Mestskom kultúrnom stredisku v 
Kežmarku kežmarskí ochotníci z di-
vadla KASKA premiéru bláznivej ko-
médie Brandona Thomasa CHAR-
LEYHO TETA. Režisérovi Vladovi 
Vaverčákovi sme položili tri otázky, 
aby nám niečo bližšie povedal o tej-
to komédii.

Ako dlho ste nacvičovali túto komé-
diu?

Komédiu Charlieho Teta nacvičujeme od 
septembra, začali sme s čítaním hry, nácvi-
kom prejavu, intonácie a vykresľovaním po-
stáv. Následne som text preškrtal a upravil 
podľa potrieb súboru. Asi od novembra sme 
začali s nácvikom na javisku, je to náročná 
komédia, preto bolo potrebné nacvičovať dlh-
ší čas. 
Čím vás zaujala, že ste sa rozhodli ju 

zrežírovať?
Hru som videl viackrát. V podaní ochot-

níckeho divadla v Nových Zámkoch a tiež v 
štátnom divadle v Košiciach. Hra sa často in-
scenuje ako spevohra, ale aj ako situačná ko-
média. V dnešnej dobe plnej stresu a nera-

dostných správ je určite dobré uviesť aj ľah-
šie žánre, trocha si oddýchnuť a zasmiať sa. 
Navyše táto inscenácia bola vhodná pre náš 
ochotnícky súbor, ktorý doplnili aj mladí štu-
denti a tak mali možnosť zahrať si všetci. 
Hrajú v nej ostrieľaní kežmarskí herci, ale aj 
nováčikovia, ktorí sú však mimoriadne talen-
tovaní.

Je naozaj komédia Charleyho teta ta-
ká bláznivá?

Myslím si, že Charleyho Teta je bláznivá, 
je v nej krásna zápletka, ktorá sa môže zrodiť 
len v hlavách študentov, nemôžem Vám však 
všetko prezradiť, príďte sa na nás pozrieť a 
presvedčíte sa!

Kežmarské divadlo KASKA uvedie bláznivú komédiu

Pavol Humeník
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V dňoch 9. – 10. aprí-
la 2015 sa uskutočnila 
v mestskom divadle v Le-
voči, pod patronátom Ná-
rodného osvetového cen-
tra v Bratislave, krajská 
scénická žatva 2015. 

Podujatie organizačne zabez-
pečil Prešovský samosprávny 
kraj a Podtatranské osvetové 
stredisko v Poprade, pričom 
spoluorganizátmi boli MsKS 
Levoča a Mesto Levoča.

Celkovo sa do súťaže pri-
hlásilo 9 súborov, 98 súťažia-
cich a uskutočnilo sa 14 súťaž-
ných predstavení. 

Súťažilo sa v štyroch ka-
tegóriách - Divadlo mladých, 
Divadlo dospelých, Divadlo 
dospelých pre deti, Divadlo 
dospelých pre deti – miniatúry.

Počas dvoch dní sa v Mest-
skom divadle v Levoči po ro-
ku opäť stretli víťazi okres-

ných postupových prehlia-
dok neprofesionálneho di-
vadla z Prešovského kraja, 
aby zabojovali o postup na ce-
loslovenské prehliadky. Poro-
ta s predsedom J.Faklom sa 
zhodla, že tento rok bola Kraj-
ská scénická žatva plná tvori-
vých diel zo základných ume-
leckých škôl, čo je veľmi pozi-
tívne – rastie nová generácia 
hercov a upevňuje sa tak zá-
ľuba v divadelnom umení ako 
takom.

Kežmarok na podujatí za-
stupoval detský súbor TOTE 
TAM zo ZUŠ A. Cígera Kež-
marok. V kategórii Divadlo 
mladých získal tento súbor so 
scénkou „Kým si po nás príde 
Zubatá“ (réžia E. Šavelová) 2. 
miesto s návrhom na postup 
na celoslovenskú súťaž.

V kategórii Divadlo dospe-
lých pre deti získal kežmarský 
súbor taktiež druhé miesto s 
návrhom na postup na celo-
slovenskú súťaž, tentoraz so 
scénkou „Kde sa dvaja bijú, 
tam...“ (réžia E. Šavelová).

Krajská scénická žatva 2015
Mestské divadlo Levoča

Zuzana Nováková (POS Poprad)
Pavol Humeník

22. - 23. apríl (streda, štvrtok) 
o 19.00 hod. 

VZKRIESENIE DÉMONA 
Pri vedeckom experimente 

vstane z mŕtvych a zo zakázané-
ho územia si v sebe prinesie kus 
samotného pekla a ničím nerie-
dené zlo. Vzkriesenie démona 
vzniklo v produkcii osvedčených 
hororových tvorcov, ktorí do kín 
priniesli Paranormal Activity, Si-
nister, Očistu či Insidious.

Hrajú: Donald Glover, Evan Pe-
ters. Réžia: David Gelb, USA 2015, 
horor, titulky, 83 minút, MP 15, 
vstupné: 3,5 €.

24. apríl (piatok) o 19.00 hod. 
V KRÁĽOVSKÝCH ZÁHRADÁCH 

Veľká kostýmová prehliadka 
z doby kráľa Ľudovíta XIV, Kráľa 
Slnko. Čo všetko skrývajú záhrady 
vo Versailles? Veľkolepú nádheru, 
ale tiež intrigy, sex, neresti, nená-
visť... a jeden prekvapivý príbeh s 
Kate Winslet v hlavnej úlohe. 

Hrajú: Kate Winslet, Alan 

Rickman. Réžia: Alan Rickman. VB 
2015, historická dráma, titulky, 116 
minút, MP 12, vstupné: 3,5 €. 

25. - 26. apríl (sobota, nedeľa) 
o 17.00 hod. 

OVEČKA SHAUN 
Malá ovečka, veľké mesto, 

úžasné dobrodružstvo. Ovečka 
Shaun sa konečne dočkala svoj-
ho fi lmového spracovania. Štú-
dio Aardman po fi lmoch Walla-
ce & Gromit a Slepačí úlet prive-
dú na veľké plátno úspešnú seri-
álovú postavičku Ovečku Shaun.

Réžia: Mark Burton, Richard 
Starzack. FRA/GBR 2015, animova-
ná rozprávka, dabing, 85 minút, MP 
7, vstupné: 3,5 €.

25. - 26.apríl (sobota, nedeľa) 
o 19.00 hod. 

S TVÁROU ANJELA 
Natočené podľa skutočného 

príbehu. V roku 2007 bola v ta-
lianskom meste Perugia nájde-
ná zavraždená britská študentka 
Meredith Kercher. Jednou z obvi-
nených sa stala jej spolubývajúca, 
američanka Amanda Knox. Ten-
to prípad a jeho vyšetrovanie dl-
hú dobu ovládali svetové média, 

z ktorých sa niektoré venovali 
zločinu a jeho aktérom venovali 
obrovskú pozornosť.

Hrajú: Daniel Brü hl, Kate Bec-
kinsale. Réžia: Michael Winterbot-
tom. ESP/GBR 2014, dráma, titulky, 
101 minút, MP 15, vstupné: 3,5 €. 

27. apríl (pondelok) o 19.00 hod.
DVA DNI, JEDNA NOC 

(fi lmový klub)
Sandra pracuje v miestnej so-

lárnej elektrárni a práve sa zota-
vuje z depresií, ktoré boli dôvo-
dom jej častej absencie v práci. 
Vedenie spoločnosti nemá záu-
jem o takýchto zamestnancov, no 
nechce vystupovať v zlom svet-
le. Finálne rozhodnutie o Sandri-
nom osude tak necháva na jej ko-
legoch, ktorí majú určiť, či San-
dra o prácu príde alebo nie.

Hrajú: Zoé Bruneau, Jessica 
Erickson. Réžia: Jean-Pierre a Luc 
Dardenne. BEL/FRA 2014, dráma, 
titulky, 95 minút, MP 15, vstupné: 
3,5/2 €. 

29. apríl (streda) o 19.00 hod. 
DIPLOMACIA 

Krátko pred úsvitom sa ne-
mecký vojenský miestodrži-

teľ Paríža Dietrich von Cholti-
tz  chystá vykonať krutý príkaz 
Adolfa Hitlera, a to, a to vyho-
diť do povetria pýchu všetkých 
Francúzov – hlavné mesto Paríž. 
Všetky mosty a historické budo-
vy sú už podmínované, no Paríž 
stále stojí a vyčkáva. 

Hrajú: Niels Arestrup, Robert 
Stadlober. Réžia: Volker Schlön-
dorff . DEU/FRA  2014,  vojnová 
dráma, titulky, 88 minút, MP 12, 
vstupné: 3,5 €. 

30. apríl (štvrtok) o 19.00 hod. 
EX MACHINA 

Dvaja muži a dievča tvoria 
súčasť veľmi neobvyklého vzťa-
hového trojuholníka, ktorý sa vy-
tvoril v laboratórnom komplexe 
skrytom v srdci aljašskej divoči-
ny. Bizarnosť ich spolužitia pod-
trháva fakt, že to dievča je robot. 
Alex Garland natočil atmosféric-
ký sci-fi  thriller z blízkej budúc-
nosti, v ktorom názorne ukazu-
je ako to dopadne, keď sa hráte 
na Boha.

Hrajú: Alicia Vickander, Oscar 
Isaac. Réžia: Alex Garland. USA 
2015,  sci-fi , titulky, 108  minút, MP 
12, vstupné: 3,5 €.
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Podtatranské osvetové stre-
disko ako organizátor okres-
ných postupových súťaží pri-
pravilo aj tohto roku festival 
Z Tatranského prameňa, ktoré-
ho súčasťou boli okresné súťa-
že detských folklórnych súbo-
rov Deti deťom, sólistov taneč-
níkov Šaff ova ostroha a folklór-
nych skupín Nositelia tradícií a 
Veniec krásy vekmi uvitý. Dru-
há aprílová nedeľa patrila fol-
klóru v okresoch Kežmarok, 
Levoča a Poprad.  

Poslaním súťaže je:
1. podporovať rozvoj det-

ských folklórnych súborov, zvy-
šovať ich umeleckú úroveň, po-
pularizovať výchovu ľudovým 
umením a poukazovať na jej vý-
znam v komplexnej výchove;

2. viesť vedúcich detských 
folklórnych súborov a pros-
tredníctvom ich práce i členov 
k hlbšiemu poznaniu ľudových 
tradícií;

3. poukazovať na nadväz-
nosť výchovy a tvorby medzi 
detskými a mládežníckymi sú-
bormi, na životnosť a vývoja-
schopnosť detskej tvorby a tým 
aj jej význam a miesto v národ-
nej kultúre;

4. využiť všetky podujatia 
na školiteľské účely pre me-
todikov regionálnych osveto-

vých/kultúrnych stredísk, ve-
dúcich súborov i pedagógov 
základných škôl;

5. viesť deti k poznávaniu 
tradícií priamo od ich nositeľov;

6. zachovávať štýlovosť 
a autenticitu.

Okres Kežmarok reprezen-
tovali známe kežmarské kolek-
tívy DFS Goralik a Maguráčik. 
Goralik sa predstavil s pásmom 
Ľudmily Kovalčíkovej pod ná-
zvom „Sochy, sochy premeňte 
sa!“ Pásmo je zamerané na hry 
a tance troch známych goral-
ských dedín – Ždiar, Suchá Ho-
ra a Lendak. Spoločným zna-
kom týchto dedín je uchováva-
nie goralských tradícií, no kaž-
dá z nich má niečo, čo tá druhá 
nemá. Napríklad sa od seba lí-
šia farebnosťou krojov. A práve 
tento aspekt sme využili v na-
šom pásme, v ktorom sa deti 
hrajú na výstave krojovaných 
bábik. Toto pásmo podľa vy-
jadrenia odbornej poroty v zlo-
žení Ing. Ladislav Bačinský, 
Emil Jacko z Košíc  a Danka Ro-
žárová POS Poprad, bolo vyso-
ko štylizované a v niektorých 
pasážach nezodpovedalo úrov-
ni štylizácie v hudobnom i ta-
nečnom prejave. Toto pásmo 
porota zaradila do Strieborné-
ho pásma. 

Dňa 4. októbra 1942 dopo-
ludnia o 11-tej hodine sa ko-
nalo vysvätenie a otvorenie 
Kežmarskej chaty pri Bielom 
plese. Chata bola postavená  
Klubom turistov a lyžiarov 
v Tatrách. 

Pri tejto príležitosti v me-
ne kežmarského nemecké-
ho gymnázia a na požiada-
nie  Karpatského spolku  som 
na tejto slávnosti  mal pred-
niesť príhovor. Už v predve-
čer 3.10. som  s niekoľkými 
študentmi vyšiel  na chatu pri 
Zelenom plese, kde sme pre-
nocovali. Ale aj ďalší členovia 
Karpatského spolku prišli na 
chatu kvôli tejto významnej 
udalosti. Všetci sme spoloč-
ne nocovali na tejto chate. Ale 
väčšina z účastníkov  poduja-
tia chcela nasledujúci deň za-
včas rána  vystúpiť na Jahňací 
štít (Weisseespitz e) ešte pred 
začiatkom slávnosti pri Bie-

lom plese. Bol som preto po-
žiadaný  členmi  spolku , aby 
som ich zobudil ráno  4-tej.

 Aby som sa ráno načas zo-
budil, išiel som spať už o 9-tej 
do spoločnej spálne  v pod-
kroví. Vstal som presne o 4-tej 
a išiel som ako prvého zobu-
diť Gustáva Maurera, kto-
rý spal v prízemnej izbe.
„Áno, áno už idem,“ odpo-
vedal, ochotne vstal a ukázal 
mi, v ktorých izbách sú ďalší 
účastníci podujatia. 

Keď som vošiel do ďalšej 
izby, aby som ľudkov vytr-
hol z driemot, zamkol Gusti 
Maure za mnou  dvere s hlas-
nou poznámkou: „Beštia, ne-
budeš ty celú chatu buntošiť“. 
Preto  som pri pokuse o budí-
ček musel z cudzej izby vy-
liezť von oknom.

Gusti  Maurer a ďalší dobrí 
ľudkovia (Laci Kraus... atď.) 
sa  totiž do 3-tej hodiny rannej 

zabávali a neboli teda schopní 
sa rozkývať. Musel som  štvrť 
hodiny klopať na vonkajšie 
dvere, kým ma „služobníc-
tvo“ nepustilo dnu. Keď sme 
hore, v spoločnej izbe na pod-
kroví s ostatnými študent-
mi raňajkovali, spýtal som 
sa  študentov: „Chlapci, kto-
rí z vás máte dobrý zmysel 
pre humor?“  Prihlásil  sa Gej-
za Altman junior, Edvin Keh-
ler a ďalší. 

Zasvätil som ich do môjho 
plánu odplaty. Všetci sa smia-
li z tohto žartu už vopred. 
A tak sme zišli úplne potichu 
dolu schodmi  do izby Gusti-
ho Maurera, podložili sme  
rukami nič netušiaceho spáča,  
zodvihli ho tak, aby bol pri-
krytý hodvábnym paplónom 
a odniesli sme ho na breh ple-
sa až cez mostík do trávy na 
brehu Zeleného plesa. Potom 
sme ticho  odišli za sprievo-

du mojej hlasnej poznámky: 
„Tak, beštia, teraz môžeš aj ty 
robiť Kneipovu kúru!“

P.S. Videozáznam býva-
lého Kežmarčana p. Joze-
fa Oravca z tohto  výstupu 
účastníkov na Jahňací štít, 
otvorenie Kežmarskej chaty, 
slávnostná  sv. omša celebro-
vaná  legendárnym kežmar-
ským kanonikom  Jánom Ja-
nečkom (1879 – 1957) a prího-
vory hostí z tohto podujatia 
našlo  kľukatými cestami  Ob-
čianske združenie Kežmarská 
chata. Film pre premietanie 
dali títo nadšenci zreštauro-
vať vo Filmovom ústave Slo-
venskej televízie v Bratislave. 
Tento záznam „s prof. Gros-
zom na živo“ je pripravený 
na premietanie pre kežmar-
skú verejnosť v pripravova-
nom tatranskom večeri (po-
známka editora).

Milan Choma

Zipserstücke prof. Alfréda Grosza – Pomsta

Z Tatranského prameňa 2015 

Maguráčik sa predstavil naj-
novším programovým číslom 
vedúceho súboru Juraja Švedlá-
ra v hudobnej úprave Mgr. Ivety 
Pavlíkovej pod názvom „Goral-
ská jar“ mott o: „Jak še bavjom 
džeči, ket je vjosna na uboci“. 
Pásmo detských hier a jarných 
zvykov v Zamagurí, kde veri-
li, že jar nepríde, pokiaľ nebu-
de pustená Moréna dolu Dunaj-
com. Pásmo spracované podľa 
výskumu známeho rozprávka-
ra zo Zamaguria Viktora Maje-
ríka s hudobným sprievodom 
detskej ľudovej hudby s pri-
máškou Timeou Poľanovskou. 
Toto pásmo porota zaradila do 
Zlatého pásma s postupom na 
krajskú súťaž do Raslavíc. 

Je nutné skonštatovať, že 
úroveň niektorých vystúpe-

ní bola veľmi vysoká a odbor-
ná porota s ťažkosťami zara-
ďovala súbory do jednotlivých 
pásiem. Rozhodovali iba ma-
ličkosti a tak sa mohlo stať, že 
niektorí vedúci neuniesli ťar-
chu ich rozhodnutia a odigno-
rovali rozbor odbornej poroty 
s vedúcimi súborov, ktorý dal 
vysvetlenie k jej hodnoteniu. 
Škoda, pretože dobre mienené 
rady majú napomáhať k ďal-
šej aj tak náročnej práci vedú-
cich súborov. Veríme, že kaž-
dý úspech i neúspech podnie-
ti vedúcich k ďalšiemu zvýše-
nému úsiliu pri tvorbe nových 
programov, za čo im vyslovuje-
me obdiv a uznanie.

Juraj Švedlár, 
odborný pracovník úseku

 tradičnej kultúry POS Poprad
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Erb rodiny Augustini ab 
Hortis.

Znak kežmarských čižmá-
rov

HISTÓRIA

Pripravila: Nora Baráthová

Kežmarské výročia v roku 2015 vo faktoch, 
ale aj s trochou fantázie – 5. časť

1645 – vznikol cech čižmá-
rov. Cech nesmel vyrábať to-
pánky, aby nepoškodil cech šev-
cov a tak isto nesmel vypracú-
vať kože, aby nepoškodil gar-
biarov. Vyrábal parádne čižmy 
z rôznofarebnej ručne farbe-
nej kože, siahajúce až po kolená 
a rozlične tvarované. Čižma a 
pracovné nástroje s verpánkom 
(pracovná stolička na troch nôž-
kach) boli aj v znaku cechu.

Každý majster mohol mať 
len jedného učňa, ktorý sa učil 
tri roky. Kto sa chcel stať maj-
strom, musel vyrobiť dva druhy 
čižiem, na ktorých nebolo vidieť 
žiadne šitie alebo šev a papu-
če tz v. gyulai papucs (Gyula je 
mesto v Maďarsku v Békešskej 
župe). Deň cechu pripadol na 
sv. Jána Krstiteľa - vtedy sa vo-
lil aj cechmajster, čo bolo prav-
depodobne spomienkou na nie-
kdajšie Bratstvo sv. Jána a pra-
videlné cechové zasadanie sa 
konalo raz za štvrťrok. Cecho-
vé artikuly zanechali aj predpí-
sané štyri chody hostiny, ktoré 
musel pripraviť mladý majster 
po úspešnej skúške (štyri chody 
predstavovali v Kežmarku ma-
ximum, kým niektoré cechy na 
území Slovenska mali vyše 10 
chodov!) 1. chod: hovädzie mä-
sa na čiernom korení s ryžou a 
na každej mise dve kurčatá, 2. 
chod: po 10 funtov hovädzie-
ho, bravčového a teľacieho mä-
sa, vykŕmená hus, plnené pra-
siatko, štyri sliepky a na každej 
mise ešte dve pečené a dve plne-

né kurčatá, 3. chod: dobre kore-
nená kapusta s mäsom a na kaž-
dej miske ešte po dve husi a dve 
pečené sliepky, 4. chod: ryža 
v mlieku s medom a korením 
a ku všetkému sa pridávali ešte 
dve pinty vína. 

1650 – zomrel  Kristián Au-
gustini ab Hortis (*1598), mest-
ský lekár v Kežmarku, neskôr 
osobný lekár panovníka Ferdi-
nanda II. Pochádzal zo Sliezska. 
Lekársky diplom získal v Ba-
zileji r. 1620. R. 1622 sa usadi-
li v Kežmarku, kde sa stal mest-
ským lekárom. Blízkosť Tatier 
doktora očarila i inšpirovala. 
Skúmal účinky živicových ole-
jov z kosodreviny, z ktorej do-
kázal vyrobiť pomocou destilá-
cie tz v. Karpatský balzam (Bal-
samum Carpaticum). Tento arti-
kel sa stal vyhľadávaným liekom 
doma i v zahraničí. Výrobu bal-
zamu Augustini podrobne opí-
sal aj vo svojom diele De Balsa-
mo Hungarico, avšak  rukopis sa 
stratil. R. 1626 vydal v Košiciach 
dielo Von Art, Natur, und Eigen-
schaff ten der Brunnen (O druhu, 
povahe a vlastnostiach studní), 
čo len potvrdzuje obrovskú širo-
kú škálu jeho záujmov. Po roku 
1626 ho zavolal za svojho osob-

ného lekára cisár Ferdinand II. 
Tu Kristián so súhlasom cisá-
ra (či na jeho nariadenie?) zakla-
dá veľkú botanickú záhradu. Za 
odmenu ho cisár dňa 6. apríla 
1631 povýšil do šľachtického sta-
vu s výstižným predikátom „Ab 
Hortis“ (zo záhrad) a dal mu erb: 
v striebornom štíte bola červe-
ným plotom ohradená zelená 
záhradka s ihličnatým stromom  
prirodzenej farby, hore z klenotu 

vyrastali dva zbrúsené volské ro-
hy – strieborný a zlatý alebo čer-
vený, medzi nimi stál opäť ihlič-
nan. Po predčasnej smrti Ferdi-
nanda II. sa ujíma trónu jeho syn 
Ferdinand III. a aj  jemu Kristián 
slúži. Po skončení služby sa vra-
cia na Spiš a usadzuje na rodin-
nom majetku vo Veľkej Lomnici, 
kde sa až do smrti venuje vedec-
kej činnosti. 

1655 - z bosoráctva bola 
usvedčená a uväznená manžel-
ka jedného  klobučníka Marti-
na Rotaryho. Žiaľ, nič bližšie o 
nej nevieme. Bosorky mali moc 
„vyčarovať“ nešťastie v láske, 
v majetkových veciach, v rodi-
ne atď. S viacerými bosorkami 
sme sa zatiaľ v Kežmarku ne-
stretli - ženy, ktoré boli popra-
vené, sa previnili prostitúciou, 
cudzoložstvom a vraždami svo-
jich manželov.

1655 – Kežmarok je opäť vy-
hlásený za slobodné kráľovské 
mesto - o toto privilégium pri-
šiel po stavbe hradu a po usa-
dení hradných pánov. Boj me-
dzi oboma stranami vyvrcholil 
začias štyroch generácií rodiny 
Thököly. Mesto Kežmarok sa za 
obrovské peniaze napokon vy-
kúpilo a panovník mu opätovne 
potvrdil právo slobodného krá-
ľovského mesta. Mešťania do-
nášali vlastné úspory, šperky, 
hodne si vypožičali aj od iných 
miest, len aby sa vyslobodili z 
područia hradu. Dobový kroni-
kár napísal: Dňa 6. júla 1655 išli 
kežmarským vyslancom, ktorí 
prinášali opätovné právo, oproti 
až do druhého chotára dve kom-
pánie kežmarských jazdcov. Pri 
Huncovskom môstiku ich čaka-
la rota občanov - pešiakov i veľ-
ké množstvo mestského obyva-
teľstva. Prišla aj školská mládež, 
ktorá spievala chválospevy a tak 
všetci tiahli v peknom poriadku 
do mesta. Tam uvítala pánov 
mestská rada a Bohu sa ďako-
valo za preukázané dobrodenie. 

1660 – vydal rektor kežmar-
skej školy Václav Johannides 
spolu s ďalšími učiteľmi a žiak-
mi kežmarskej školy tlačou v 
Levoči latinskú panychídu nad 
smrťou mladej majiteľky hradu 
Márie Gyulaff y, matky Imricha 
Thökölyho, ktorá zomrela ako 

22 ročná matka 6 detí. Vydávala 
sa ako 14-ročná za Štefana Thö-
kölyho. Podľa uvedených byd-
lísk študentov zisťujeme, že tu 
už vtedy boli žiaci z celého úze-
mia Slovenska, Sliezska, Poľska, 
Sedmohradska a Bulharska. 

1670 – narodil sa v Kuba-
choch (Spišskom Bystrom)  Eli-
áš Mlynárových (+1720). Usa-
dil sa v Kežmarku, kde získal 
meštianske práva. Pracoval ako 
úradník na tridsiatkárskom úra-
de, neskôr bol mestským práv-
nikom. R. 1702 vydal v Levo-
či dve knihy – modlitebník Du-
chovní života studnice a Pís-
niční knižečku. Druhé vydania 
týchto kníh vyšli už v Kežmar-
ku r. 1707, hoci dňa 7. marca 
1706 bol Mlynárových vysväte-
ný za evanjelického kňaza (kde 
vyštudoval teológiu, nevieme) 
a šiel do Liptovskej Tepličky. Je-
ho piesne sa dodnes nachádzajú 
v Evanjelickom spevníku.

1680 – vznikla lekáreň U ko-
runy (a existuje dodnes na Hlav-
nom námestí!). Založil ju Zacha-
riáš Pfeifer a po jeho nešťastnej 
smrti (padla mu tehla na hla-
vu) ju prevzal syn Michal Pfei-
fer starší.

1690 – vyhotovenie krstiteľ-
nice v drevenom kostole. Ho-
ci takmer každá literatúra uvá-
dza, že z prvého artikulárneho 
kostola pochádza len dolná - ka-
menná časť krstiteľnice, pri po-
sledných reštaurátorských prá-
cach sa objavil latinský text, kto-
rý potvrdzoval, že aj ostatné čas-
ti - medená misa s vrchnákom 
- sú datované rokom 1690 a boli 
zhotovené za čias kňaza Micha-
la Fischera a slovenského kaza-
teľa Juraja Buchholtz a staršieho. 
Pieskovcovú časť zhotovil a da-
roval kamenár Michal Sonnew-
itz . Zábradlie okolo krstiteľnice 
urobil a daroval miestny kováč-
sky majster Ján Köhler, medené 
veko zhotovil Ján Jakub Brucker 
(pod ním je zrejme meno obno-
vovateľa Martina Johannidesa a 
rok 1768), vnútornú misu na vo-
du pre krstenie vyhotovili a da-
rovali Andrej Landinus a Daniel 
Czernil - všetci boli medikováč-
skymi majstrami v Kežmarku. 
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Otto Bruckner okolo roku 1930.

HISTÓRIA

Tento rok si pripomenie-
me životné jubileá vý-
znamnej osobnosti kež-
marského školstva. Otto 
Bruckner patril k dlhoroč-
ným rozvíjateľom a pod-
porovateľom dievčenské-
ho školstva. V roku 2015 
uplynie 140 rokov od jeho 
narodenia a 50 rokov od 
jeho smrti.

Ott o Bruckner prišiel na svet 5. 
októbra 1875 v rakúskom mes-
te Oberschütz ene. Po skonče-
ní učiteľskej akadémie v Bu-
dapešti zavítal v roku 1898 do 
Kežmarku. Dôvod, prečo pri-
šiel práve sem, mohol byť ten, 
že jeho starší brat Karl učil na 
tunajšom gymnáziu v rokoch 
1900 – 1906 a 1912 – 1929 bol 
jeho riaditeľom. Mladší Ott o si 
našiel miesto učiteľa na Štátnej 
chlapčenskej meštianskej a ob-
chodnej škole (dnes ZŠ Hrad-
ná), ktorú viedol Alexander 
Belóczy. Okrem toho externe 
učil na učňovskej škole i evan-
jelickej dievčenskej meštianke, 
ktorej pomáhal s rozvojom. 

Poctivá a úspešná práca 
ho postupne vyniesla na zá-
stupcu riaditeľa. Stal sa jeho 
pravou rukou s čoraz väčší-
mi kompetenciami. Práve on 
sa pričinil o to, aby sa roku 

1913 rozdelila Štátna chlap-
čenská meštianka a Obchod-
ná škola. V praxi to zname-
nalo výstavbu novej budovy. 
Stavba napredovala, k sťaho-
vaniu malo prísť v lete 1914. 
Všetko zmenili výstrely v Sa-
rajeve a vypuknutie I. sveto-
vej vojny. V novopostavenej 
budove sa usídlila vojenská 
nemocnica Červeného kríža. 
Ott o Bruckner musel ako zá-
ložník narukovať na vojen-
skú službu. Našťastie, po nie-
koľkých mesiacoch sa vrátil. 
Pridelili mu funkciu hospo-
dárskeho vedúceho vojenskej 
nemocnice v jeho škole, tak-
že popritom sa mohol naďalej 
starať o jej fungovanie. Po fy-
zickej i psychickej stránke to 
bolo náročné, no Ott o to zvlá-
dol s vynikajúcimi výsledka-
mi. Za zásluhy o vedenie laza-
retu dostal striebornú medai-
lu Červeného kríža s vojen-
skou dekoráciou. Okrem toho 
vydal účet zo správcovstva. 
Za 4 roky ušetril 100 000 ko-
rún, tie boli použité na stavbu 
kežmarskej mestskej nemoc-
nice. Nebolo to na úkor cho-
rých či ranených. Zabezpeče-
ná kvalitná strava bola široko-
-ďaleko známa.

Po týchto vynikajúcich vý-
sledkoch by sa dalo čakať, že 
po vojne sa všetko vráti do 
starých koľají. Opak bol prav-
dou. Skončenie vojny zname-
nalo zmenu režimu, postupne 
prišlo k prepúšťaniu učiteľ-

ských síl. Ott o stál 
pred otázkou, či 
ostane v Kežmar-
ku alebo odíde za 
hranice. 

Ostal, a od roku 
1919 prijal miesto 
pedagóga na evan-
jelickej dievčenskej 
meštianke, kde rok 
po odstúpení Ale-
xandra Kertschera 
postúpil na miesto 
riaditeľa školy. Stal 
sa rozvíjateľom 
dievčenského škol-
stva na Spiši. Pra-
coval na viacerých 
frontoch. Aby sa 
mladé ženy vede-
li uplatniť v živo-
te novej demokra-
tickej spoločnosti, 

Otto Bruckner – rozvíjateľ kežmarského školstva
otvorili pre ne obchodný kurz 
(1919), kurzy šitia bielizne, šiat 
(1921/22), varenia (1929), či 
poľnohospodárske pokračova-
cie kurzy (1928). Tie ako jedi-
né slúžili hlavne mužom. Od 
školského roka 1930/31 bola 
otvorená Odborná škola pre 
ženské povolania, v neskor-
šom období doplnená o jed-
noročnú učňovskú dielňu. Bo-
la jedinou na Slovenska. Po jej 
ukončení dostali dievčatá vy-
svedčenie rovnocenné s výuč-
ným listom. 

Keďže O. Bruckner školu 
rozvíjal a záujem dievčat na-
rastal, priestory nepostačova-

li. Navyše dievčenská meš-
tianka bola od svojho vzni-
ku v roku 1895 hosťom nielen 
v ev. ľudovej škole (stála na 
mieste dnešnej Hotelovej aka-
démie), ale i v rôznych mest-
ských domoch. Učitelia z ho-
diny na hodinu behali po ce-
lom meste. V septembri 1921 
slávnostne otvoril presta-
vanú budovu ľudovej ško-
ly s nákladmi 1 milión korún. 
Sám by to nezvládol; fi nanč-
ne na tento krok prispeli na-
pr. Karl Wein, Gustav Adolf 
Weiß, Spišský zväz v Ame-
rike a mnohí ďalší. Tí, kto-
rí nemohli prispieť peniaz-
mi, pomohli manuálnou prá-
cou (dovoz materiálu na stav-
bu vlastnými vozmi). Keďže 
počet žiačok stále stúpal, v ro-
ku 1931 prebehlo ďalšie rozší-
renie budovy o potrebné trie-
dy a telocvičňu, následne bol 
postavený internát. Od roku 
1931 sídlila v rozšírenej bu-
dove novovzniknutá Hudob-
ná škola.

Mimo školy Ott o vyvíjal tak-
tiež veľmi bohatú činnosť. Pat-
ril k znovuzakladateľom Spiš-
ského spolku nemeckých uči-
teľov, ktorý viedol ako predse-
da Zväzu nemeckých učiteľov 
v ČSR. Ďalej bol spoluzakla-
dateľ Kežmarského okresného 
vzdelávacieho výboru (prvá in-
štitúcia toho druhu na Sloven-
sku), iniciátor a spolupracov-
ník nemeckej obecnej knižnice, 
podporovateľ nemeckého škol-
stva, dlhoročný aktívny pra-
covník evanjelickej cirkevnej 
obce. S manželkou Valériou, 
rod. Bene, vychovával dcéry 
Valériu a Adrianu.

Ott o Bruckner odišiel 
na zaslúžený odpočinok 
na začiatku školského roka 
1936/37, po činorodej 38-roč-
nej aktívnej činnosti v škol-
stve. Nevedno, koľko rokov 
by sa dožil, keby 12. augusta 
1965, pár mesiacov pred osla-
vou 90. narodenín, nezomrel 
na následky dopravnej neho-
dy. Charakteristiku jeho živo-
ta najlepšie vystihli slová pri 
jeho odchode na penziu: „Ott o 
Bruckner patril k tichým, no mi-
moriadne plodným ľuďom. Ten-
to typ ľudí je najvzácnejší...“

V období socializmu sa na 
tohto významného človeka 
zabudlo, resp. sa o ňom príliš 
nehovorilo. Uznania sa doč-
kal až v roku 1997, kedy si je-
ho meno po mnohých peri-
petiách zo strany Minister-
stva školstva do svojho názvu 
zobrala Hotelová akadémia. 
Právom. Veď súčasná budova 
by bez jeho iniciatívy a obeta-
vej práce možno nikdy nestá-
la...

Vladimír Julián Ševc
Foto: archív

Budova školy.
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Stretnú sa dvaja kamaráti       
a jeden sa pýta:
- Už si spal s mojou ženou?...
- Nie!
(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 adre-
su redakcie (Noviny KEŽMA-
ROK, Hlavné námestie 3, 060 
01  Kežmarok) príp. mailom na 
noviny@kezmarok.sk s predme-
tom správy KRÍŽOVKA do 4. 
mája. 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 
7 znie: „Vtedy som mal už šest-
násť rokov“. Dva lístky do ki-
na Iskra vyhrala Zuzka Luti-
cová. Gratulujeme!

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 2 chaty na Zemplínskej 
šírave so zariadením, časť Biela hora, 
3 km od Michaloviec (chatová oblasť). 
Elektrika, voda, vlastný pozemok, asi 
80 m od vody. Cena 20 000 eur; 17 000 
eur. Tel. 0905 391 988.

Predám ošípané cca 120 kg – 2 €/kg 
(možnosť porážky). Predám pšenicu a 
jačmeň 16 €/100 kg. Tel.: 0911/579 385. 
 T-7/15

MOTO
Predám garáž pri Kaufl ande, sú-

pisné číslo 3069. Tel. 0918 874 439. 
 P-9/15
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. 
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.

BERG Wine&Cafe hľadá čašníč-
ku. Tel. 0915 544 540.  P-15/15

Upratovací servis z KK prijme že-
ny, dievčatá, alebo študentky z KK 

alebo blízkeho okolia . Pracovná do-
ba od 8.00 - 14.00, stručný životopis 
na mail petervalko130@gmail.com, 
volať po 17. 00h na 0915 157 733. Ná-
stup do práce máj 2015. 

Príjmeme vyučeného kuchára /ku 
a čašníčku do reštaurácie v KK. 0904 
547 667, 052/452 2933. 

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.

Hľadám opatrovateľku pre star-
šiu pani v Kežmarku, ul. M. Lányiho. 
Pracovná doba dohodou. Tel. 0908 
654 400.  P-13/15

Hľadám výpomoc na pravidel-
né kosenie záhradky, cca 600 m2, 
v Kežmarku. Tel. 0903 228 525, 0911 
222 906.  P-14/15

Hľadám doučovateľku nemecké-
ho jazyka pre 6. ročník ZŠ. Tel.: 0948 
022 265.

Nátrery striech, lacno, rýchlo, 
kvalitne. 0907 673 941.

RÝCHLA pôžička na čokoľvek s 
možnosťou vyhrať úver ZADARMO. 
Teraz akcia!!! Úver pre mladých za-
mestnancov od 18 rokov aj bez ruči-
teľa. Kontakt: 0918 359 588, Dr. Ale-
xandra 15 Kežmarok.

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

Dám do prenájmu od 1. 5. 2015 
priestory na podnikateľské účely 
(60 m2). Toporcerova 3, hlavný ťah – 
oproti Bille. Kontakt: 0915 949 769. 

T-5/15
Hľadám doučovateľku slovenské-

ho jazyka pre 7. roč. ZŠ. Kontakt: 0915 
949 769.  T-6/15

BYTY, DOMY, POZEMKY
Ponúkame na predaj pekný, veľ-

ký dvojgeneračný rodinný dom v 
centre podtatranskej obce Rakúsy. 
Rodinný dom sa rozprestiera na po-

zemku 2 200 m2 
z čoho zastavaná 
úžitková plocha 
je 278 m2. Nehnu-

teľnosť 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 3-izbový byt s balkónom 
v pôvodnom stave. Tel.: 0915 793 604.

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

Mesto Vysoké Tatry so sídlom 
v Starom Smokovci 1, 

prijme do zamestnania 
opatrovateľa –ľku -ľky. 

Kvalifi kačné predpoklady: 
Vzdelanie v zmysle Zákona 

448/2008 Z. z. 
Nástup možný ihneď. 
Žiadosti posielajte na 

adresu: Mesto Vysoké Tatry,  
oddelenie ekonomické – PaM, 
062 01 Starý Smokovec 1, lucia.
petrasova@vysoketatry.sk, tel: 

052/478 04 37 

Že sa rany za-
hoja, je len zda-
nie, nám už ostá-
va len smútok len 
smútok a spomí-
nanie.

Ten, kto ťa poznal si spome-
nie, ten, kto ťa mal rád, nezabud-
ne.

Dňa 7. mája 2015 uply-
nie smutných 9 rokov kedy 
navždy dotĺklo srdiečko na-
šej milovanej mamke, babič-
ke, prababičke, sestre, tete, 
švagrinej a kamarátke Darine 
KOSTRZEVOVEJ rod. Va-
lenčíkovej.

S úctou a láskou spomínajú 
dcéra Darinka, vnuci Lacko, 
Miško, Marcelko s rodinami, 
súrodenci s rodinami a ostat-
ná smútiaca rodina.

Človek od-
chádza, ale všet-
ko krásne čo nám 
dal, ostáva v nás. 

Dňa 29. má-
ja 2015 uplynie 

druhé výročie keď navždy 
dotĺklo srdiečko môjmu milo-
vanému bratovi, synovi, ujo-
vi, synovcovi a kamarátovi 
Petrovi KOSTRZEVOVI.

S láskou a úctou spomí-
najú otec, sestra Darinka, sy-
novcovia Lacko, Miško, Mar-
celko s rod., tety, strýkovia 
s rod., kamaráti a ostatná 
smútiaca rodina.
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U19
Semifi nále play-off: 

ŠK 98 Pruské – MHbK 
Worms Kežmarok 5:6pp 
(Lux, Ugray 2, M. Olejník, D. 
Mazurek), 9:1 (I. Kovalčík), 
4:5 (J. Tóth, M. Olejník 2, Mar-
tančík). Na zápasy 2:1, do fi -
nále postúpil MHbK Kežma-
rok.

Druhé semifi nále: Spišská 
Belá – Nitra 4:3, 3:8, 9:1. Na zá-
pasy 2:1, do fi nále postúpila 
Spišská Belá.

U16
Záverečnými zápasmi na 

turnajoch skončila Slovenská 
hokejbalová extraliga do 16 
rokov.

MHBK Kežmarok – Vrút-
ky 0:1, MHBK Kežmarok – 
Pov. Bystrica 3:0 (R. Svita-
na 2, S. Majer), MHBK Kež-
marok – Martin 4:3 (M. Ba-
ča 2, R. Svitana, Zemjanek), 
MŠK Kežmarok – Trebišov 
7:1 (Frič, M. Majer, Šeliga, Še-
reš, Romaňák, Drvár, Jen-
drál – Tóth), MŠK Kežmarok 
– Gajary 1:1 (Králik), MŠK 
Kežmarok – Slovan Bratisla-
va 7:0 (Romaňák 2, Šereš, Jen-
drál, Figura, Frič, Černák). 
1. MHBK Kežmarok 18        82: 18 34
2. MŠK Kežmarok 18        68: 24 27

Hokejbal 3. Vrútky 18        71: 27 25
4. Spišská Belá 18        77: 37 22
5. Košice 18  46: 45 19
6. Martin 18 72: 39 18
7. Pov. Bystrica 18 53: 61 16
8. Gajary 18 44: 58 13
9. Trebišov 18 24:116   6
10. Bratislava 18 10:122   0

U14
Ďalšími zápasmi na tur-

najoch pokračovala Sloven-
ská hokejbalová extraliga do 
14 rokov.

5. turnaj: Spiš. Vlachy – 
MŠK Kežmarok 0:17 (Daniel-
čák 5, Kocán, Lajoš, Hodoro-
vič po 3, Ritt er, Baláži, Harbut), 
MŠK Kežmarok – Gajary 2:5 
(Danielčák, Lajoš), MŠK Kež-
marok – Ružinov 4:1 (Ritt er, 
Harbut, Baláži, Lukáč), Martin 
- MHbK Kežmarok 0:11 (Tyr-
pák, Bača po 3, Kubala, Ludá-
nyi, R. Pavlikovič, Skokan, 
Olekšák), Pruské – MHbK 
Kežmarok 1:2 (Skokan, Ludá-
nyi), Žilina – MHbK Kežma-
rok 1:5 (Kubala 2, Tyrpák, Lu-
dányi, Skokan).                      (ph)
1. Gajary 14 105:19 26
2. Pruské 14 63:14 20
3. MŠK Kežmarok 13 86:17 19
4. MHbK Kežmarok 13 56:33 17
5. Žilina 13 47:44 13
6. Spišská Belá 13 49:40 12
7. Martin 13 37:46   9
8. Ružinov 14 16:100   3
9. Spiš. Vlachy 13   4:150   1 

V rámci osláv 80-teho výročia založenia organizovaného 
basketbalu v Kežmarku boli ocenení aj dlhoroční hráči a 
tréneri, ktorí v Kežmarku pôsobili.

Basketbalisti oslávili 
80-te výročie vzniku

V rámci prvoligového 
stretnutia s Komárnom sa 
v Kežmarku konali aj osla-
vy 80-tého výročia vzniku 
organizovaného basket-
balu v Kežmarku.

Tejto oslavy sa zúčastni-
li všetci hráči a tréneri, ktorí 
pôsobili v Kežmarku v druž-
stvách mládeže i dospelých. 
Po spoločnom zvítaní sa, sa 
prešlo na neformálne rozho-
voy a spomínania jednotli-
vých hráčov.

V polčasovej prestávke pr-
voligového stretnutia boli prí-
tomní hostia ocenení pamät-

ným listom a upomienkovými 
predmetmi, ktoré odovzdáva-
li prednosta Mestského úradu 
v Kežmarku Ing. Karol Gur-
ka, prezident MŠK Kežma-
rok Mgr. Ľuboslav Kovalský 
a prezident basketbalového 
klubu JUDr. Pavol Zavaký.

Za prítomných hráčov a 
trénerov poďakoval vrúcny-
mi slovami Imrich Gašpar, 
ktorý je doteraz angažovaný 
na športovom poli.

Po skončení prvoligového 
stretnutia si naši bývalí hráči 
ešte na seba obliekli basketba-
lové dresy a aj takto si pripo-
menuli svoje mladé roky. Prí-
tomným predviedli aj teraz 
niekoľko nádherných akcií, 
ktoré boli vyvrcholením bas-
ketbalových osláv.

Jozef Juhász
Foto: Jaroslav Zavacký

V posledných kolách neuspeli muži a ani juniori
V posledných zápasoch 
prvej ligy mužov a Ligy 
juniorov SR družstvá mu-
žov a juniorov neuspeli. 
Muži prehrali všetky do-
máce duely a juniorom 
ušlo víťazstvo v poslednej 
štvrtine v Humennom.

Prvoligový celok mužov bas-
ketbalového klubu MŠK Kežma-
rok odohral na domácej palubov-
ke ostatné štyri stretnutia prvej 
ligy mužov, keď v posledných 
dvoch víkendoch privítal celky 
Žiaru nad Hronom, Serede, Pre-
šova a Komárna.

V súbojoch so Žiarom nad 
Hronom a Sereďou sa prejavil 
úzky káder domáceho celku. Ve-
ľa zranení a chorôb znamena-
lo, že na tieto stretnutia nastúpi-

lo iba sedem hráčov. Tí nestačili 
na agresívne hrajúce celky hostí, 
ktoré si z Kežmarku odviezli dô-
ležité víťazstvá.

V súboji proti Akademiku 
Prešov začal domáci celok Kež-
marku úspešne. Od začiatku si 
vytvoril náskok, ktorý si udržia-
val takmer celý polčas. V jeho zá-
vere však hostia otočili výsledok 
vo svoj prospech. Po zmene strán 
však nasledoval doslova trojko-
vý uragán zo strany Prešova, na 
ktorý nenašli domáci hráči odpo-
veď. Celok hostí natiahol vede-
nie na takmer 15 bodov, čo bolo 
pre vývoj duelu rozhodujúce.

Posledný duel prvoligovej se-
zóny 2014/2015 odohrali Kežmar-
čania proti súperovi z Komárna.

Úvod stretnutia domáci celok 
nezachytil, hostia zónovou ob-
ranou dokonale otupili strelcov 
Kežmarku a znemožnili útočný 
doskok. Kežmarčania sa dokáza-

li dostať do stretnutia v druhom 
polčase a hlavne v záverečnej 
štvrtine, kde otočili výsledok vo 
svoj prospech. Záver duelu bol 
ako z dobrej kriminálky... Domá-
ci trestuhodne zahodili možnosť 
zvýšiť náskok na viac bodov, čo 
hostia využili a znížili manko na 
jeden bod v prospech Kežmarku. 
Posledný útok mal tím hostí, kto-
rý strelou spoza trojkového oblú-
ka zároveň so signálom ukonču-
júcim stretnutie rozhodol o svo-
jom víťazstve.

Výsledky: BK MŠK Kežma-
rok – MŠK BK Žiar n/Hronom 
62:77 (25:41), – Lokomotíva Sereď 
55:72 (31:49), – Akademik Prešov 

66:83 (42:43), – MBK Rieker Com 
Therm Komárno B 69:71 (33:39).

Celok BK MŠK Kežmarok 
skončil v súťaži celkovo na 13. 
mieste.

Juniori odohrali posledné dve 
kolá súťaže na palubovke 1. BK 
Humenné. V prvom dueli rozhod-
li Kežmarčania o svojom víťazstve 
v poslednej štvrtine. V druhom 
stretnutí sa rola víťaza zmenila a 
Humenné dokázalo zvíťaziť a lep-
ším skóre zo vzájomných stretnutí 
preskočilo Kežmarčanov, ktorí na-
koniec obsadili v najvyššej súťaži 
juniorov 16. miesto.

Výsledky: 1. BK Humenné – 
BK MŠK Kežmarok 51:52 a 63:44.

Jozef Juhász
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Zápasy o titul budú na 
programe koncom roka 
a Kežmarčania môžu mať 
v nich niekoľkonásobné 
zastúpenie.

V dňoch 28. 3. v Poltári a 11. 
4. v Banskej Bystrici sa usku-
točnilo 4. a 5. kolo amatérskej 
ligy Youngblood v thajskom 
boxe. Na turnaji sa zúčastni-
li borci zo 16 klubov zo Slo-
venska, Poľska, Čiech, Srbska 
a tentokrát aj zatiaľ rekordné 
množstvo 16 fi ghteriek v jed-
nom kole amatérskej ligy. V 
oboch kolách mali taktiež za-
stúpenie členovia nášho MŠK 
Goral gym Kežmarok.

Ako prvá zasiahla do bojov 
o cenné body Ľubica Potanie-
cová. V Poltári proti nej na-
stúpila bojovníčka z Bratisla-
vy Veronika Santnerová. Ľu-
bica trochu prespala prvé ko-
lo, no v druhom už zapla na 
plné obrátky. Aj keď tretie ko-
lo bolo veľmi vyrovnané, Ľu-
bica už nestihla dohnať stratu 
z prvého kola a prehrala 1:2 
na body. Táto tesná prehra ju 
poriadne naštartovala a v ďal-
šom kole v Banskej Bystrici už 
svojej súperke Barbore Valče-
kovej, taktiež z Bratislavy, ne-
dala žiadnu šancu a vyhra-
la jasne 3:0 na body. Ľubica je 
momentálne na prvom mieste 
v tabuľkách ligy Youngblood 
a ak si udrží formu, tak kon-
com tohto roka zabojuje o ti-
tul amatérskej šampiónky Yo-
ungblood. 
Ďalším bojovníkom Goral 

gymu, ktorý zasiahol do bojov 

o cenné body, bol Juraj Hut-
ník, ktorý so svojimi 96 kg bo-
xoval v ťažkej váhe. V Banskej 
Bystrici proti nemu nastúpil 
skúsený Bratislavčan Tomáš 
Salajka. Už od prvého kola sa 
do seba pustili na plné obrátky 
a borci si nič nedarovali zadar-
mo. V treťom kole sa však pre-
javili väčšie zápasové skúse-
nosti Salajku, a tak zápas skon-
čil jeho víťazstvom na body. 
Juraj je veľký bojovník, v má-
ji odchádza na sústredenie do 
Bieloruska, odkiaľ snáď prine-
sie cenné skúsenosti. 

Ako tretí nastúpil do rin-
gu bojovník vo váhovej ka-
tegórii do 86 kg Jozef Kolo-
dzej, ktorý bol v tabuľkách na 
druhom mieste. Jozef v Poltá-
ri nastúpil proti bojovníkovi 
z Trenčianskeho Elite gymu 
Romanovi Kvasnicovi, ktoré-
mu patrilo prvé miesto v ligo-
vých tabuľkách. Jozef od za-
čiatku nastolil vysoké tem-
po a aj keď sa súper na tento 
zápas dlho pripravoval, Jozef 
vo všetkých troch kolách jed-
noznačne dominoval, a tak 
zaslúžene vyhral 3:0 na bo-
dy a posunul sa tak na prvé 
miesto v tabuľkách ligy Youn-
gblood. Jozef má veľký talent 
a ak si udrží formu, tak v de-
cembri taktiež zabojuje o titul 
amatérskeho šampióna Youn-
gblood ligy Muay Thai.

Ako posledný nastupoval 
do ringu náš Boris Zavadský, 
a to v kategórii juniorov vo 
váhe do 63 kg. Boris v Poltá-
ri nastúpil na svoj tretí zápas 
v kariére proti bojovníkovi 
z Martina Martinovi Nogovi. 
Boris od začiatku udával tem-
po a boxoval ako veľký pro-

Kežmarskí boxeri majú našliapnuté k bojom o titul

fesionál. Rozdával nádherné 
kombinácie úderov, na kto-
ré súper nestíhal reagovať a 
nakoniec vyhral jednoznačne 
3:0 na body. Momentálne mu 
v tabuľkách ligy patrí druhé 
miesto a ak bude takýmto štý-
lom bojovať ďalej, tak sa v de-

cembri taktiež pobije o opa-
sok šampióna ligy.

V klube Goral gym Kežma-
rok pribúda stále viac a viac 
zanietencov tohto bojového 
športu a veľa talentov, ktorí 
môžu v budúcnosti získať ve-
ľa zaujímavých ocenení.

Jozef Kušmirek
Foto: 

Juniorky
Záverečným kolom skon-

čila prvá liga volejbalových 
junioriek.

Stropkov – Kežmarok 3:0 
(18, 20, 22), 3:0 (14, 21, 17).
1. L. Hrádok  28  77:20  71
2. Spiš. N. Ves  28  73:23  68
3. Stropkov  28  65:41  55
4. Brusno  28  60:51  45
5. Zvolen  28  52:53  44
6. Hnúšťa  28  36:66  26
7. Kežmarok  28  23:75  14
8. Žiar n/H  28  17:74  13

Volejbal Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
kadetiek.

Kežmarok – ŠA Košice 3:0 
(15, 14, 23), 3:0 (15, 20, 23).  

 (ph)
1. Snina  30  89:10  86
2. Spiš. N. Ves  30  81:17  76
3. TU Košice  30  77:24  72
4. Prešov  30  54:41  52
5. Vranov n/T  30  53:41  50
6. Poprad  28  30:66  25
7. Kežmarok  30  26:70  23
8. Michalovce  28  17:77  10
9. ŠA Košice  30  11:86    8

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala piata futbalová liga sku-
pina Podtatranská.

Kežmarskí futbalisti v 17. 
kole prehrali v Helcmanov-
ciach gólom z pokutového ko-
pu. V ďalšom zápase už boli 
úspešní, keď na domácej pôde 
vyhrali s Tepličkou 2:1, keď ví-
ťazný gól strelili v 83. minúte.

Helcmanovce – 1. MFK 
Kežmarok 1:0. Kežmarok – 
Teplička 2:1. Góly Kežmar-
ku: Bednár, Svitek.
1. Gelnica  18  46:22  37
2. Hrabušice  17  46:26  34
3. Smižany  18  36:20  34

4. Poprad B  18  34:13  33
5. Spišské Bystré  18  24:28  30
6. Spišská Belá 18  37:22  29
7. Kravany  18  33:22  27
8. Nálepkovo  18  26:23  24
9. Helcmanovce  18  16:25  22
10. Levoča  18  33:33  21
11. Prakovce  18  18:32  19
12. Teplička  18  20:39  15
13. Toporec  18  19:41  14
14. Kežmarok  17    9:51    9

Dorast
Prakovce – 1. MFK Kež-

marok 2:1 (Vyletel). Kežma-
rok – Harichovce 2:0 (Kačma-
rek, Duda).          Pavol Humeník

Domáce víťazstvo futbalistov

Kežmarské volejbalistky 
obsdili v sezóne 2014/2015 ko-
nečné 6. miesto. Rozhodli o 
tom zápasy s BVK Bratislava, 
v ktorých podľahli 1:3 a 0:3.

Zápas o 5. – 6. miesto
BVK Bratislava – KV 

MŠK Oktan Kežmarok 3:0 
(18, 19, 24). Najviac bodujú-
ce kežmarské hráčky: Jaku-
šová 10, Kaplanová 7, Kredá-
tusová 6.

Finále: VK Slávia EU Bra-

tislava – VK Spišská Nová Ves 
3:0, 2:3, 3:2, 3:2.

Konečné poradie súťa-
že: 1. VK Slávia EU Bratisla-
va, 2. VK Spišská Nová Ves, 
3. VTC Pezinok, 4. Volley pro-
ject UKF Nitra, 5. BVK Bra-
tislava, 6. KV MŠK Oktan 
Kežmrok, 7. VŠK Paneuró-
pa, 8. COP Nitra, 9. SVK DDK-
-LED Senica, 10. Dobré zo Slo-
vvenska Prešov.

Pavol Humeník

Volejbalistky skončili 
celkovo na šiestom mieste
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Futbal

V. liga muži futbalový štadión 22. 4., 16.30 h Kežmarok – Hrabušice

V. liga muži futbalový štadión 3. 5., 16.30 h Kežmarok – Levoča

III. liga, podtatranská dorast futbalový štadión 2. 5., 14.00 h Kežmarok – Levoča

Hokejbal

extraliga U19 hokejbalový štadión 26. 4., o 11.00 h Kežmarok – Sp. Belá

extraliga U14 hokejbalový štadión 26. 4., od 9.30 h turnaj

extraliga U12 hokejbalový štadión 2. 5., od 10.00 h turnaj

Stolný tenis
II. liga

Záverečným zápasom 
skončili túto sezónu stolní te-
nisti 1.PPC MŠK Fortuna Kež-
marok v druhej lige.

MŠK Fortuna Kežmarok A 
– Levoča A 4:10 (Mryglot 2,5, 
Vojtička 1, Matej Harabin 0,5). 

Konečná tabuľka
1. Lokomotíva KE  26  313:51  104
2. Levoča A  26  269:95  96
3. Stadex Košice  26  217:147  82
4. MŠK Kežmarok  26  212:152  74
5. Humenné A  26  191:173  69
6. Mokrance A  26  183:181  64
7. Valaliky A  26  203:161  62
8. Šar. Michaľany A  26  172:192  61
9. Vojčice A  26  167:197  56
10. Vranov v/T B  26  155:209 56
11. V. Kapušany B 26  153:211  54
12. Michalovce A  26  161:203  53
13. Humenné B  26    86:278  30
14. Prešov A  26    66:298  29

III. liga
Záverečnými zápasmi 

skončila III. liga mužov, sku-
pina Západ.

Rožňava C – TJ Severka 
Kežmarok A 15:3 (Mikša 2, 
Kelbel).

TJ Severka Kežmarok A 
– Jablonov nad Turňou 5:13 
(Funket 2,5, Podolský, Braťka 
1, Vojtičko 0,5).             Humeník
1. Spiš. Vlachy  22  248:148  83
2. Spiš. Štvrtok  22  250:146  69
3. St. Ľubovňa B  22  226:170  66
4. Slov. Ves  22  226:170  64
5. Levoča B  22  202:194  53
6. Jablonov n/T 22  207:189  52
7. Rožňava C  22  211:185  52
8. Margecany B  22  190:206  50
9. Poprad  22  194:202  47
10. Spiš. Štiavnik  22  182:214  45
11. Spiš. N. Ves  22  147:249  35
12. Severka KK  22    93:303  23

Dňa 11. 4. 2015 sa zú-
častnili naši úspešný re-
prezentanti na pohárovej 
súťaži o Cenu Truca 2015 
v Martine.

Finálové 2. miesto v ŠTT a 4. 
miesto v LAT si vytancova-
li Matej Madeja – Lenka Še-
peľová, Marek Figlár – Imo-
la Gergelyová obsadili 2. 
miesto  v LA tancoch.

Dňa 19. 4. 2015 na pozva-
nie TC Meteor Košice sa zú-
častnili Deti a juniori Hob-
by súťaži Meteor Dance Cup 
2015. V súťaži dievčat do 7 ro-
kov obsadili 2. miesto Laura 
Lešková, 3. miesto Viktória 
Chudá, 5. miesto Júlia Ben-
ková. V súťaži dievčat do 11 
rokov: 2. miesto Inés Bilino-
vá, 4. miesto Nina Podolin-
ská, 7. miesto Nina Bilá. V 
párovej súťaži do 13 rokov: 1. 
miesto Erik Hasaj – Inés Bi-
linová, 2. miesto Sebastián 
Marek – Nina Bilá, 5. miesto 
Sebastián Horváth – Nina 
Podolinská.

Dňa 18. – 19. 4. 2015 na 
WDSF súťaži v Ljubljane v 
Slovinsku, boli úspešní  Ma-
tej Štec – Radka Britaňáko-
vá. V silnej konkurencii si vy-
tancovali v ŠT tancoch semifi -
nálové 10. miesto a v LAT z 50 
párov 14. miesto. 
Ďalším úspešným repre-

zentantom nášho klubu bol 
Matej Madeja – Lenka Šepe-
ľová. V dňoch 17. – 19. 4. 2015 

Z úspešných súťaží 
TŠC TEMPO MŠK Kežmarok

Matej Madeja - Lenka Šepeľová

sa zúčastnili WDSF súťaži na 
Sardínii v meste OLBIA v Ta-
liansku. V ŠT tanoch obsadi-
li 28. miesto z 53 párov, v LAT 
23. miesto z 71 párov. 

V súťaži Rising Stars v ŠTT 
14. miesto v LAT 31. miesto z 
56 párov.

Všetkým reprezentantom 

nášho klubu blahoželáme k 
dosiahnutým výsledkom, a 
želáme im veľa úpechov na 
ďalších súťažiach.

Pozývame vás dňa 6. júna 
2015 o 10.30 hod. do Mestskej 
športovej haly Vlada Jančeka 
v Kežmarku na Hobby súťaž 
DEŇ DETÍ  2015. 

Gertrúda Scholtzová
Foto: archív TŠC TEMPO MŠK
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Štvrťfi nále play-off  bolo 
konečnou stanicou pre kež-
marských hokejbalistov. Aj 
keď v ňom vyhrávali 2:1 na 
zápasy, nedokázali skalickú 
prekážku prekročiť. Mrzí naj-
mä domáca prehra vo štvr-
tom zápase, ktorú videlo 300 
divákov, čo znamená, že ho-
kejbal športových fanúšikov 
oslovil, lebo na hokejbalovom 
ihrisku videli vždy výborné a 
dramatické zápasy.

ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF
MŠK Mimisolar Kežma-

rok – HBK Hokejmarket 
Skalica 4:3 (1:0, 1:3, 2:0). Gó-
ly: Knapik (Tomečko, D. Gle-
vaňák), Šlachtič (B. Kromka), 

Oravec (Lipták, Bednár), Pi-
sarčík (B. Kromka) – Mikes-
ka, Martinusík, Rampáček.

Kežmarok – Skalica 1:2 
(0:0, 1:1, 0:1). Góly: Bednár 
(Teplický) – Mikeska, Ram-
páček.

Skalica – Kežmarok 6:0 
(1:0, 3:0, 2:0). Góly: Kajba 2, 
Kolínek, Rampáček, Mikes-
ka, Válek.

Na zápasy 3:2 pre Skalicu.
Ostatné štvrťfi nálové sé-

rie: LG Bratislava – Svidník 
3:2, Nitra – Vrútky 3:1, Prus-
ké – Jokerit 3:0.

Semifi nálové dvojice: LG 
Bratislava – Pruské, Skalica – 
Nitra.                            Humeník

Hokejbalisti do 
semifi nále nepostúpili

Dňa 22. 3. 2015 sa v Mest-
skej športovej hale Vlada 
Jančeka v Kežmarku ko-
nala súťaž v karate 3. kolo 
Tatranskej únie karate. 

Z kežmarského oddielu sa 
tam zúčastnilo 24 preteká-
rov. Bolo to zároveň aj posled-
né kolo, po ktorom mohli na-
ši karatisti postúpiť na maj-
strovstvá Slovenska. Myslím, 
že sme obstáli celkom úspeš-
ne. Získali sme 9 zlatých, 9 
strieborných a 13 bronzových 
medailí.

Výsledky kežmarských 
karatistov: Erik Jerdonek 
– 2. miesto agility, chlap-
ci 10-roční, Antónia Pluto-
vá – 1. miesto agility, diev-
čatá 8-ročné, Daniel Cel-
ba – 2. miesto agility, chlap-
ci 8-roční, Sandra Štoselová 
– kata 3. miesto, kumite 3. a 
agility 2., v kategórii diev-
čatá 6 – 7-ročné, Nina Podo-
línska – kata 2. miesto, kumi-

Medailová žatva kežmarských karatistov

Jarné prebúdzanie
Pozývame Vás ochutnať naše 

jarné kuchárske pochúťky  
v sprievode vín z našej  
vinotéky a živej hudby

každý štvrtok
od 18 hod počas celej jari.

Dominika a Jozef

te 1, agility 1., v kat. žiačky 
8 – 9-ročné, Dajana Druga-
čová – kata 3. miesto, kumi-
te 3., agility 1., v kat. žiačky 8 
– 9-ročné, Maroš Fabian – ka-
ta 3. miesto, kumite 3., agili-
ty 3., v kategórii chlapci 6 – 
7-roční, Stanislav Grich – 3. 
miesto kumite, chlapci 6 – 7 

do 26 kg, Sebastian Duda – 3. 
miesto kumite, ml. žiaci 8 – 
9 do 32 kg, Brian Kalafut – 3. 
miesto kumite, 8 – 9 do 28 kg 
a 1. v agility, Michal Mati – 3. 
miesto kumite, st. žiaci 10 – 
11 do 35 kg a 2. v agility, Mi-
chal Pjatak – 2. miesto kumi-
te, st. žiaci 10 – 11 do 40 kg a 
3. v agility, Andrej Pitoňák – 
3. miesto kumite, st. žiaci 10 
– 11 do 40 kg a 2. v agility, 
Andrea Troppová – 1. miesto 
kumite, ml. dorastenky 12 – 
13 do 40 kg, Kamil Hoff mann 
- 1. miesto kumite, ml. doras-
tenci 12 – 13 do 40 kg, Ma-
tej Belončák – 2. miesto ku-

mite, ml. dorastenci 12 – 13 
do 55 kg, Róbert Maniak – 2. 
miesto kumite, ml. dorasten-
ci 12 – 13 nad 55 kg, Kristián 
Galowicz – 3. miesto kadeti, 
14 – 15 do 52 kg, Pavol Grich 
– 1. miesto juniori, 16 – 17 do 
61 kg, Alexander Hoff mann – 
1. miesto kumite, juniori 16 – 
17 do 68 kg. 

Všetkým našim preteká-
rom blahoželáme a ďakuje-
me za úspešnú reprezentáciu 
klubu a mesta Kežmarok. 

Postupujúcim držíme pal-
ce na majstrovstvách Sloven-
ska, ktoré sa budú konať 16. 
mája 2015 v Sabinove.

Jaroslav Božoň
Foto: archív MŠK Karate klub
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Zhodnotenie sezóny 
2014/2015 kežmarských 
volejbalistiek v extralige 
žien. 

Po sezóne 2013/2014 (šieste 
miesto) opustilo družstvo 8 hrá-
čok. Hudáková – materské po-
vinnosti, Petranová sa odsťahova-
la do Čiech, Skupinová – študijné 
povinnosti, Zavadská a Harčárová 
– študijné a pracovné povinnosti. 
Ďalšie 3 hráčky sa rozhodli zme-
niť klubovú príslušnoť. Rajčano-
vá a Smák pre Spišskú Novú Ves a 
Becková pre Pezinok. Takže z vy-
rovnaného a výkonnostne stabili-
zovaného kádra zostalo 5 hráčok 
bez jedinej nahrávačky.

Pred výborom klubu a tréner-
skou dvojicou stála najťažšia úlo-
ha – doplnenie kádra. Na prvom 
mieste bolo riešenie postu nahrá-
vačky.

Po dvoch sezónach volejbalo-
vej odmlky pre materské povin-
nosti sa do družstva vracia na-
hrávačka Zuzana Bizubová -  Ha-
nisková.Zo Spišskej Novej Vsi sa 
podarilo získať nahrávačku Ni-
nu Sandtnerovú a z Liptovského 
Hrádku všestrannú Paulu Zátro-
chovú. Na prvom tréningu letnej 
prípravy 28. júla 2014 sa hlási 8 
hráčok. Mesiac august 2014 patrí 
najmä kondičnej príprave. Kon-
com augusta 2014 prichádza do 
družstva Eva Drobňáková – sme-
čiarka z Prešova. Začiatok sep-
tembra 2014 znamená zaradenie 
junioriek z domacej juniorky: Lu-
cie Kromkovej, Lindy Toporce-
rovej a Ivany Istokovej. Kondič-
ná príprava prechádza do hernej. 
Určovanie jednotlivých postov 
hráčok, zohrávanie šestiek a sta-
novenie cieľa.

Príchodom 3 hráčok zo Slávie 
EU Bratislava v polovici septem-
bra 2014 – Mihálikovej na post 
smečiarky, Tučíkovej na blok a li-
bera Plančíkovej, sú posty rozde-
lené. Kapitánkou sa stáva Zuza-
na Bizubová. Vzhľadom na omla-
denie a silu družstva sme vytýčili 

Štrvtá extraligová sézóna kežmarských 
volejbalistiek skončila šiestym miestom

cieľ – umiestnenie na 7. mieste, čo 
znamená vyhnúť sa bojom o zá-
chranu. 

V príprave sme odohrali len 3 
prípravné zápasy. Tie nám ukáza-
li, že naše ciele môžu byť reálne. 
Už 27. septembra 2014 nás čakal 
súper v otváracom kole extraligy 
jeden z najsilnejších. Štyroma legi-
onárkami posilnená Spišská No-
vá Ves, netajaca sa útokom na ti-
tul. Dievčatá hrali ústrachane. Sú-
per bol jednoznačne lepší a ukázal 
nám reálnu silu a možnosti nášho 
družstva, Po tomto stretnutí na-
sledoval minicieľ pre splnenie cel-
kového cieľa – dostať súperov na-
šej výkonnostnej úrovne pod seba. 
Stretnutia so súpermi pasovanými 
na prvú štvorku mali byť pre nás 
kvalitnou prípravou a hľadaním 
vhodnej zostavy.

Toto smerovanie sa v ko-
nečnom dôsledku ukázalo ako 
správne. Aby to nebolo jednodu-
ché nahrávačka Nina Sandtnero-
vá podstúpila operáciu kolena a 
sezóna pre ňu skončila. V súťaži 
sme pokračovali s jednou nahrá-
vačkou – Zuzanou  Bizubovou.

Odohrali sme kvalitné stretnu-
tia so silnými súpermi a podarilo 
sa nám aj z týchto získať 2 body 
s Paneurópou a UKF Nitra. Prišli 
pre nás rozhodujúce zápasy so Se-
nicou, COP Nitrou a Prešovom, v 
ktorých sme bodovali naplno. Sú-
perom sme bodovo odskočili. V 
druhej polovici základnej časti sa 
scénar opakoval. Siedme miesto 
sme uhájili víťazstvami s COP Nit-
ra  a Prešovom. Nevyšiel nám zá-
pas v Senici, kde sme prehrali.

Od polovice januára 2015 
družstvo posilnila nahrávačka 
Barbora Svatošová, ktorá nám vý-
razne pomohla najmä psychicky. 
No a aby toho nebolo málo, kon-
com januára 2015 sa na tréningu 
zranila ďalšia nahrávačka Zuzana 
Bizubová a náhra ostala opäť na 
jednej nahrávačke Barbore Svato-
šovej, ktorá to zvládla bravúrne.

V skupinovej fáze o 5.-7.
miesto sa nám podarilo dvakrát 
pokoriť Paneurópu, čím sme si 
posilnili sebavedomie do bojov 
v play-off. V tom sme sa opätov-
ne stretli s Paneurópou a znovu 
víťazne v dvoch zápasoch, čím 

sme sa posunuli do hry o 5. – 6. 
miesto, kde nás čakal súper sil-
nejšieho rangu majster SR z pred-
chádzajúcej sezóny BVK Bratisla-
va. S týmto družstvom sme odo-
hrali 2 vyrovnané stretnutia, no 
súper bol nad naše sily a tak sme 
v konečnom poradí dosiahli na 
šieste miesto.

Sezóna to bola ťažká, nov 
mnohom poučná pre hráčky, tré-
nerov i všetkých, ktorí pre druž-
stvo pracovali a šieste miesto 
úspechom pre novo sa tvoriaci 
kolektív.

V tejto sezóne sa do hry zapo-
jili tieto hráčky:

Bizubová Z., Dragašeková T., 
Drobňáková E., (do 9. 10. 2014), 
Jakušová K., Kaplanová  L., Kre-
dátusová Z., Labudová L., Miha-
liková B., Plančíková S., Svatošo-
vá B., (od 16. 1. 2015), Turčíková 
M., (do 23. 1. 2015), Zátrochová P. 
a juniorky: Istoková I., Hotáryová 
K., Kapolková M., Kromková L., 
Toporcerová L., Gajdušková M.,

Družstvo si zaslúži pochvalu 
ako kolektív, ktorý ťahal za jeden 
koniec povrazu. 

KV MŠK OKTAN Kežmarok účastník extraligy žien – zľava hore: Ľubomir Bréda, Lýdia 
Labudová, Zuzana Bizubová, Zuzana Kredátusová, Bianka Miháliková, Lucia Kaplanová, 
Barbora Svatošová, Tatiana Dragašeková, Jozef Bréda. Zľava dole: Michaela Gajduško-
vá, Martina Kapolková, Paula Zátrochová, Katarína Jakušová, Linda Toporcerová.

Jozef Bréda


