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V stredu 2. septembra 
2015 sa o 17.00 hod. 
uskutočnilo v malej sále 
kežmarského kultúrneho 
strediska stretnutie po-
slancov s občanmi.

Stretnutie zvolala trojica po-
slancov Mgr. Ondrej Janku-
ra, Ing. Vladimír Škára a Mgr. 
Andrej Zreľak, ktorí pozva-
li na toto stretnutie všetkých 
poslancov i primátora mesta.  
Pozvanie prijali dve poslanky-
ne – Ing. Veronika Havírová 
a Mgr. Miroslava Müncnerová 
a na stretnutie, napriek boha-
tému pracovnému programu, 
prišiel aspoň na chvíľu i pri-
mátor mesta PhDr. Mgr. Ján 
Ferenčák. Na stretnutie priš-
lo okolo 50 občanov, ktorí roz-
prúdili živú diskusiu na rôzne 
témy, ktoré ich trápia.

Na úvod traja hostitelia in-
formovali občanov s akým 
cieľom dané stretnutie zor-
ganizovali: „Zvolať stretnu-
tie s Kežmarčanmi bolo pre 
nás veľkou výzvou, ale zá-
roveň aj prianím, pretože už 
od začiatku sme sa rozhod-
li ísť cestou informovanosti a 
transparentnosti. Samotným 
cieľom bolo porovnať si na-
še názory s ľuďmi, ktorých re-
prezentujeme, aby sme vedeli, 
akou cestou sa v budúcnosti 
uberať. S určitosťou môžeme 
skonštatovať, že stretnutie 
bolo pre nás poslancov sku-
točne obohacujúce. Aj touto 
cestou sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí si našli čas a 
prišli sa s nami podeliť o svo-
je postrehy a námety. Rozvoj 

mesta dokážeme urobiť len 
spoločne, a ak neostaneme len 
pri slovách, veríme, že sa nám 
to všetkým podarí. Tešíme sa 
na ďalšie stretnutie.“

Spektrum problémov, od 
parkovísk, cez MHD až po 
viaceré citlivé problémy, kto-
ré trápia obyvateľov v lokalite 
Pradiareň, či na ulici Pod tra-
ťou, boli dôkazom, že tém na 
diskusiu a zlepšovanie pod-
mienok občanov Kežmarku 
je dosť.

Prítomní poslanci uvítali 
konkrétne nastolenie problé-
mov, s ktorými sa občania bo-
ria a boli otvorení k vyrieše-
niu každého problému. Život 
v meste je stále sa meniaci sa 
proces, a tak nikde nie je na-
písané, že dnešné rozhodnu-
tia sa nebudú o pár mesiacov 
meniť, ak sa postupne uká-
že správnosť inej cesty, iné-
ho vyriešenia problému. To 
sa týka aj vyriešenia parkova-
nia v meste, kde prvé podnety 
od občanov budú schvaľova-
né už na najbližšom rokovaní 
zastupiteľstva. No ani to ne-
musí byť konečná verzia no-
vého parkovacieho systému, 
lebo je to vlastne stály dlho-
dobý proces.

To isté platí pri riešení li-
niek MHD, ktorá je pre mesto 
stratová, no je na vzájomnej 
dohode, aby boli všetky stra-
ny spokojné, či už aby sa ob-
čania z Pradiarne dostali do 
mesta, alebo zosúladiť linky 
tak, aby naväzovali na vlako-
vé, či prímestské linky.

Občania na stretnutí otvo-
rili tému lokality Pradiareň, 
kde je viacero problémov na 
vyriešenie. Od problematic-
kého parkovania kamiónov, 
cez rozpadajúcu sa železnič-

Užitočné stretnutie občanov s poslancami

nú budovu, neexistujúcu in-
formovanosť formou mestskej 
nástenky o živote v meste, ne-
kosenie trávy na mestských 
pozemkoch, až po rozrastajú-
ce sa „svojské“ skládky rôzne-
ho materiálu. Hlavnou požia-
davkou tamojších obyvateľov 
bolo ale spojenie tejto lokali-
ty s mestom pozdĺž hlavnej 
cesty.

Občania navrhli na 
stretnutí aj zriadenie poštovej 
pobočky v severnej časti mes-
ta, zlepšenie podmienok cyk-
lochodníka v lokalite „hájov-
ňa“, ale napríklad aj výmenu 
plota na nábreží rieky Poprad 
pri zadnom vchode do mest-
skej športovej haly, či vyrie-
šenie tzv. „letného sociálne-
ho zariadenia“ bezdomovcov 
v lokalite červeného kostola.

„Áno, problémov v meste 
je veľa. Riešime ich za pocho-
du, pričom veľa nových akcií 
na vyriešenie spúšťame, alebo 
máme pripravených. Nedá sa 
všetko urobiť naraz,“ pove-
dal na stretnutí primátor mes-
ta, ktorý nezabudol vyzdvih-
núť samotné stretnutie, že sa 

uskutočnilo aj s bohatou dis-
kusiou, čo znamená, že ob-
čania majú záujem o to, čo sa 
v meste robí. Na otázku, ked 
už bude v meste fontána, od-
povedal primátor: „Jedna ma-
lá bude v parku pri „Bažante“ 
a druhá väčšia, by sa mala 
časom postaviť v lokalite me-
dzi radnicou a hradom“.

Prítomní poslanci, resp. 
Gabriela Bodnárová z mest-
ského úradu informovali prí-
tomných občanov o aktivi-
tách, ktoré sú už pred spus-
tením – parkovacie miesta pri 
základnej škole Nižná brá-
na,  projekt na nový kame-
rový systém v meste, zbiera-
nie informácií pre budúcu re-
vitalizáciu detských ihrísk, či 
oprava chodníkov na Záhrad-
nej ulici. „Všetko podstatné je 
v pláne rozvoja mesta, takže 
bolo by dobré, aby si ho kaž-
dý prečítal, lebo od neho sa 
odvíja veľa aktivít, ktoré sa 
dejú v meste,“ konštatovali na 
záver stretnutia poslanci, kto-
ré bolo ďalším dôkazom, že 
občan sa zaujíma čoraz viac 
o veci verejné.

Pavol Humeník
Foto: autor

Občania Pradiarne by najviac uvítali vybudovanie chod-
níka do Kežmarku pozdĺž hlavnej cesty.
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 Prvákom doniesol škol-
ské pomôcky, škola do-
stala dotáciu na odvlhče-
nie.

 

Nový školský rok 2015/2016 
otvoril v Kežmarku na ZŠ 
Grunschule Hradné námestie 
minister školstva, vedy, vý-
skumu a športu Juraj Draxler.

„V Kežmarku som bol na-
posledy presne pred 20 rokmi. 
Tesne po príchode som si po-
zrel vaše historické centrum, 
ktoré je výborne zrekonštru-
ované,“ povedal Draxler a po-
kračoval: „Chceme podpo-
rovať regióny, ktoré to ma-
jú do Bratislavy o niečo ďa-
lej. Chceme ľuďom ukázať, že 
o nich vieme a že nám na nich 
záleží a našim svetom nie je 
len Bratislava. Záleží nám 
na regiónoch, v ktorých žijú 
ľudia tvoriaci pre svoju rodi-
nu či blízkych.“

Minister v rámci svojej náv-
števy osobne odovzdal každé-
mu prvákovi školskú tašku so 
školskými potrebami na kres-
lenie či písanie.

 
Vzácna návšteva  

po 117 rokoch
Podľa Miroslava Beňka, ria-
diteľa školy, poslednú vzácnu 
návštevu zaznamenala škola 
ešte v roku 1898. „V tom roku 
bola škola dostavaná a vtedy 
bola aj vysviacka,“ vysvetlil. 

Škola s približne 500 žiak-
mi sídli v najstaršej budove 
školy v meste Kežmarok. Naj-
prv v nej bola meštiacka ško-
la, neskôr obchodná škola či 
gymnázium. Až po vojne tu 
začala pôsobiť základná škola.

 
V škole odvlhčia suterén

Základná škola sa už dlhšie 
trápi s problémom vlhkosti v 
pivničných priestoroch, kto-
rý sa prehĺbil ešte viac v roku 
2010 po rozsiahlej povodni. 

„Každoročne dávame na 
opravu suterénu veľké penia-
ze. Máme v ňom šatne, škol-
ské kluby či odborné učebne,“ 
povedal Beňko.

Situácia by sa však mala 
už čoskoro zmeniť. „Minis-
terstvo školstva vyčlenilo 
pre školu 90-tisíc Eur. Celko-
vá investícia bude približne 
140-tisíc Eur a daný problém 

Školský rok v Kežmarok otvoril minister školstva

by sa tým mal úplne vyrie-
šiť,“ povedal primátor mes-
ta Ján Ferenčák. Opravy by sa 
mali začať 1. novembra a mali 
by trvať do konca februára bu-
dúceho roka.

„Je pre nás veľkou cťou, že 
pán minister prišiel otvoriť 
školský rok práve ku nám. Te-
ší ma, že si vybral práve ško-
lu na Hradnom námestí, keď-
že túto školu som navštevo-

val aj ja. Strávil som na nej 
celý prvý stupeň, potom nás 
presťahovali na novú školu 
na Nižnej bráne,“ dodal pri-
mátor, pričom na školské za-
čiatky si zaspomínal aj minis-
ter Draxler: „Spomínam si, že 
som začal chodiť do školy a 
nemali sme ani telocvičňu, 
ani jedáleň. Tie dostavali ne-
skôr. Ale škola bola priprave-
ná, triedy vybavené.“

Lorant Paugsch
Foto: autor

V utorok 8. septembra 
2015, v rámci pracovnej 
cesty na východnom Slo-
vensku oznámil minister 
hospodárstva Slovenskej 
republiky Vazil Hudák v Pre-
šove rozširovanie troch fi-
riem, a to v Michalovciach, 
Prešove a v Kežmarku.

Jednou z firiem, ktorá by mala 
rozšíriť svoju výrobu by mala 
byť i firma Deltrian Slovakia, 
s.r.o., ktorá vyrába filtračné 
systémy do ventilačných za-
riadení. Spoločnosť má sídlo 

v kežmarskom priemyselnom 
parku, v lokalite Pradiareň.

Investičná pomoc by mala 
predstavovať asi 1,2 miliónov 
eur. Vďaka nej by mala firma 
vytvoriť 50 nových pracovných 
miest. O všetkých investičných 
stimuloch pre východ Sloven-
ska by mala prerokovať vláda v 
stredu 9. septembra 2015.

Tieto podporné stimuly by 
mali byť prvou lastovičkou 
podpory vlády, ktoré v súla-
de so sľúbenou podporou pre 
malé a stredné podnikateľské 
subjekty v okresoch s vyso-
kou nezamestnanosťou, avi-
zoval slovenský premiér Ró-
bert Fico na stretnutí v Rožňa-
ve 19. augusta 2015.

V Kežmarku by mali pribudnúť 
nové pracovné príležitosti

Pavol Humeník
Foto: autor
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Potrebujete sa zbaviť starých kníh? 
Prineste ich k nám!

Kežmarská informačná agentúra (KIA)

Hl. námestie 46, 06001 Kežmarok, 052/449 21 35

info@kezmarok.sk, www.kezmarok.sk

Po ťažkých bojoch ostali 
iba víťazi a pár zajatcov. 
Tak asi nejako skončila 
ukážka bojov spred 71 
rokov, aké sa odohrávali 
na území mesta Kežma-
rok počas druhej sveto-
vej vojny.

Bojové ukážky sa tentoraz, 
oproti minulému roku, odo-
hrali v okolí kežmarskej rad-

nice. Účastníkmi boli kluby 
vojenskej histórie Tatranskí 
vlci z Popradu, Krasnogvar-
dejci z Košíc, Tatry zo Spiš-
ského Bystrého a Gvardija zo 
Spišskej Novej Vsi.

Celé podujatie k 71. vý-
ročiu Slovenského národné-
ho povstania zorganizovalo 
mesto Kežmarok, Slovenský 
zväz protifašistických bojov-
níkov, Múzeum v Kežmarku 
a Okresný úrad v Kežmarku.

Bojovým ukážkam pred 
radnicou predchádzalo sláv-
nostné kladenie vencov, kto-

V Kežmarku sa strieľalo
ré sa uskutočnilo o 14.30 
hod. tradične pri pamätníku 
obetiam druhej svetovej voj-
ny na nádvorí kežmarského 
hradu.

O 16.30 hod. už davy Kež-
marčanov boli zvedavé na 
bojovú ukážku oslobodenia 
svojho mesta. Dočkali sa nie-
len streľby z pušiek, samopa-
lov, ale aj plazenie vojakov 
či tvrdé súboje vojaka pro-
ti vojakovi. O tom, že bojové 
ukážky sa stretli s úspechom 

najmä u mladých divákov, 
svedčilo rýchle vyzbieranie 
vystrelených nábojov po kaž-
dej streľbe práve najmladšími 
účastníkmi tohto podujatia.

V ďalšom programe spo-
mienky na 71. výročie Slo-
venského národného povsta-
nia sa uskutočnili sprievod-
né podujatia – vystúpenie 
detského folklórneho súboru 
Maguráčik, vystúpenia taneč-
no-športového centra TEMPO 
MŠK Kežmarok, ukážky prá-
ce policajného zboru a pre-
hliadka historických vozidiel.

Pavol Humeník
Foto: autor

O bojové ukážky oslobodenia Kežmarku bol u občanov 
a návštevníkov mesta veľký záujem.
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V stredu 26. augusta 
2015 sa v Kežmarku na 
dome dr. Alexandra 21 
odhalila ďalšia pamätná 
tabuľa. 

Tentoraz to bolo Ernestovi 

Groszovi, ktorý bol na začiat-
ku 20. storočia jedným z naj-
významnejších predstaviteľov 
hudobného života Kežmarku.

Krátke úvodné slovo o vý-
znamnom Kežmarčanovi po-
vedal hlavný organizátor 
podujatia Milan Choma. Prá-
cu a život Ernesta Grosza po-
odhalil hlbšie historik An-

Za šesť rokov si cesto-
vateľské večery získali 
množstvo fanúšikov. Päť-
desiat večerov stačilo na 
navštívenie všetkých kon-
tinentov vrátane Antarktí-
dy. Spoločne sme preplá-
vali Atlantik a pozreli sa 
i pod zemský povrch.

Prišla prestávka a s ňou otáz-
ka: Kam sa budú premieta-
nia s JADROm uberať? Dnes 
už poznám odpoveď. Do-
teraz sme rozprávali o kra-
jinách značne vzdialených 
a pre mnohých zároveň nedo-
stupných. Preto sa nasledujú-
ce prezentácie budú sústreďo-
vať oveľa viac na krajiny v Eu-
rópe. Samozrejme, že nevyne-
cháme ani úchvatné miesta 
Slovenska. 

Najbližšie sa vyberieme au-
tom na veľkú Balkánsku cestu, 
ktorá povedie cez deväť krajín. 
Zmerať zážitky nevieme, le-
bo sme ešte nevymysleli na to 
prístroj. Precestovali sme však 

Pripomenuli sme si ďalšieho významného Kežmarčana

drej Janovský a s konštatova-
ním, že: „Je vždy príjemné, 
že mesto Kežmarok nezabú-
da na svojich významných 
rodákov a svetových veliká-
nov a aspoň takouto formou, 
odhalením pamätnej tabu-
le, si oceňuje ich prácu, kto-
rou sa zaslúžili o dobrý chýr 
Kežmarku,“ povedal vo svo-

jom príhovore primátor mes-
ta Kežmarok Ján Ferenčák. 

Po odhalení pamätnej ta-
bule sa približne tridsať prí-
tomných presunulo o pár 
metrov vedľa, kde pri pamät-
nej tabuli profesora Alfréda 
Grosza si položením venca 
pripomenuli 130. výročie jeho 
narodenia.

Pavol Humeník
Foto: autor

Premietanie s JADROm je späť!
4100 km a o tom, čo ostane na-
trvalo zapísané v našom vnút-
ri sa radi podelíme s každým, 
kto neodolá a príde 24. sep-
tembra o 19:00 hod.

POZOR ZMENA! Po no-
vom sa budeme stretávať 
v Základnej umeleckej ško-
le A. Cígera v Kežmarku. 

Hudobná škola pri červenom 
kostole so svojou koncertnou 
sálou nám ponúkne pohodlie. 
Zároveň zostanú zachované 
obľúbené súťaže, občerstve-
nie a pridáme aj čosi navyše. 

To všetko by nebolo mož-
né bez ústretovosti pána ria-
diteľa ZUŠ – Jána Levocké-

ho. Veľké ďakujem mu prá-
vom patrí, ako aj všetkým, 
ktorí pomáhajú pri realizácii, 
či propagácii. V neposlednom 
rade ďakujem každému, kto 
si príde pozrieť a vypočuť prí-
beh z veľkej Balkánskej cesty. 

Teším sa na vás v nových 
priestoroch ZUŠ.

Jaroslav Šleboda – JADRO
Foto: autor
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Vás pozývajú na 

555...   jjjuuubbbiiillleeejjjnnnýýý   pppoooľľľooovvvnnníííccckkkyyy   dddeeeňňň   
vvveeennnooovvvaaannnýýý   999555...   vvvýýýrrrooočččiiiuuu   vvvzzznnniiikkkuuu   jjjeeedddnnnoootttnnneeejjj   pppoooľľľooovvvnnníííccckkkeeejjj   ooorrrgggaaannniiizzzáááccciiieee   nnnaaa   SSSlllooovvveeennnssskkkuuu   

 
   

dddňňňaaa   111333...ssseeepppttteeemmmbbbrrraaa   222000111555   
nnnaaa   HHHlllaaavvvnnnooommm   nnnááámmmeeessstttííí   vvv   KKKeeežžžmmmaaarrrkkkuuu   

   
 

Program: 
- otvorenie výstavy najhodnotnejších poľovníckych trofejí regiónu v budove VLM SR 

o 8.30 hod. 
- Svätohubertovská sv. omša v Bazilike sv. Kríža so začiatkom o 10.00 hod. 

                 
                       - sprievod účastníkov poľovníckeho dňa, odovzdanie vyznamenaní 
                       - slávnostný výrad a pasovanie lovca jeleňa 
                       - licitácia (dražba) jeleňa a diviaka 
                       - privítanie hostí, príhovory 
                       - odovzdávanie poľovníckych vyznamenaní a pamätných medailí   
                       - vystúpenie sokoliarov 
                       - ukážky vábenia rôznych druhov zveri – A. Kaššák 
                       - ukážky lukostreľby na poľovnícky terč 
                       - žrebovanie mýtnych vstupeniek 
 
V programe sa predstaví detský FS Maguráčik z Kežmarku, ľudová hudba Zamiškovci, 

JOŽKO JOŽKA s kapelou Radical, divadlo RAMAGU zo Spišskej Starej Vsi. 
 

Počas celého podujatia budú pre návštevníkov pripravené rôzne sprievodné akcie, hry 
a súťaže pre najmenších, rôzne kulinárske poľovnícke špeciality a pravý poľovnícky 

guľáš. 
                                  

Organizátori sa tešia na Vašu účasť! 

Lokalita Pradiareň fotoobjektívom

Divoké skládky v Pradiar-
ni vznikajú aj pod stre-
chou. Tamojšia bývalá že-
lezničná staničná budova 
je na to najlepším objek-
tom.

Tamojším občanom pre-
káža i to, že druhá prístu-
pová cesta do tamojšej 
lokality z Kežmarku nie je 
bezbariérová, ale na most 
cez rieku Poprad musia 
prekonávať schody. Pre 
tamojších starších obča-
nov je to niekedy i ťažká 
prekážka, najmä vtedy, 
keď idú s bicyklom. 
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Kežmarský profesor 
Alfréd Grosz (1885 – 
1973) je výraznou osob-
nosťou tunajšieho škol-
stva, poznávania Tatier, 
či fotografovania. Málo-
kto však vie, že v Kežmar-
ku pôsobil iný muž totož-
ného mena: v rovnakom 
čase, na zhodnom praco-
visku a na tej istej pozícii 
– bez toho, aby boli prí-
buzní. Predstavme si teda 
prof. Ing. Dr. techn. Alfré-
da Aloisa Grosza.

Alfréd Alois Grosz sa narodil 
21. decembra 1897 v Česku. 
Na evanjelické reálne gymná-
zium v Kežmarku nastúpil 15. 
februára 1922 ako zastupujú-
ci profesor, keď nahradil do 
Košíc odchádzajúceho Juraja 
Hronca. Dovtedy pôsobil ako 

Alfréd Grosz nebol iba jeden
va, podľa ktorej bol A. A. 
Grosz od septembra prelože-
ný na nemecké Štátne reálne 
gymnázium v Novom Jičíne. 
V Kežmarku pôsobil 15,5 ro-
ka, takže odchod nebol ľah-
ký ani pre neho, ani pre školu. 

Keďže sa tešil veľkej priazni, 
najprv sa s ním 17. júna 1937 
rozlúčilo zhromaždenie ro-
dičov, následne celá školská 
obec na koncoročnej slávnos-
ti v drevenom evanjelickom 
kostole dňa 26. júna. V me-
ne všetkých mu za dlhoroč-
nú a výborne odvedenú prácu 
poďakoval riaditeľ Jozef Ada-
mus.

Ďalšie kroky A. A. Grosza 
teda viedli späť do Čiech. 
Okrem pôsobenia na vyš-
šie spomenutom gymnáziu 
bol po necelom roku povere-
ný vedením školy v meste Zá-
brěh, okres Šumperk. Nároč-
né pracovné vyťaženie a bre-
meno zodpovednosti sa váž-
ne prejavili na jeho zdraví. Po 
nečakanom zrútení požiadal 
o zdravotnú dovolenku. Odi-
šiel do sliezskych liečebných 
kúpeľov v Jeseníku, odkiaľ sa 
už živý nevrátil. Po krátkej a 
ťažkej chorobe skonal 27. júna 
1939 vo veku 42 rokov. Infor-
máciu o jeho smrti i parte uve-
rejnili kežmarské noviny Kar-
pathen-Post. 

Alfréda A. Grosza pocho-
vali na mestskom cintorí-
ne v Novom Jičíne za veľkej 
účasti zástupcov úradov, ko-
legov a študentov. Smútočný 
prejav predniesol riaditeľ Dr. 
Rysy, pohrebný obrad vyko-
nal evanjelický farár Otto Pus-

tovka. A. A. Grosz po sebe za-
nechal manželku Isoldu a ma-
lého syna Helmuta. V súčas-
nosti už jeho hrob neexistuje. 
Do dnešných dní sa zachoval 
iba náhrobok, ktorý je súčas-
ťou lapidária tamojšieho cin-
torína.

S menami oboch profe-
sorov Groszovcov je spoje-
ná istá zápletka. Kežmar-
ský Grosz učil na gymnáziu 
od septembra 1922 telocvik. 
Spočiatku boli obaja vede-
ní pod rovnakým menom 
(v historických prameňoch 
ich nájdeme s pravopisom 
Gross, Groẞ). Zrejme už vte-
dy ich mená vyvolávali zmä-
tok, a tak od školského roku 
1923/24 bol český Grosz uvá-
dzaný s prímením Alois.

Ako som na prof. Ing. Dr. 
techn. Alfréda Aloisa Grosza 
natrafil? Pri opisovaní matu-
ritného tabla sa vedľa seba 
vynorili páni rovnakého me-
na. Jeden známy, druhý ne-
známy. Počas výskumu sa 
zistilo, že niektoré informá-
cie sa v priebehu desaťro-
čí poplietli a omylom pripí-
sali kežmarskému Groszovi. 
Vďaka Múzeu v Kežmarku 
a zachovaným materiálom sa 

Vladimír Julián Ševc
Foto: Múzeum v Kežmarku

Zachovaný náhrobok A. 
A. Grosza v Novom Jičíne

Obaja Groszovci na spo-
ločnom table v roku 
1926/1927

asistent na Technickej vysokej 
škole v Brne. V Kežmarku vy-
učoval matematiku, geomet-
riu a kreslenie, tiež bol správ-
com matematického kabine-
tu. Za riadneho profesora bol 
menovaný 15. augusta 1923.

Od školského roku 1925/26 
bol A. A. Grosz triedny učiteľ 
III. triedy, ktorú úspešne do-
viedol až k maturitám. Počas 
pôsobenia v Kežmarku naďa-
lej rozvíjal svoje vedomosti 
a nadobudol dva akademické 
tituly. V decembri 1930 získal 
na Nemeckej technickej vyso-
kej škole v Brne titul inžinie-
ra geodézie, v školskom roku 
1934/35 mu pred meno pribu-
dol doktorský titul (Dr.). Svo-
jím prístupom si postupne 
budoval obľubu, rešpekt i dô-
veru kolegov, študentov, ro-
dičov. 

Takmer každý ho poznal 
ako človeka so štíhlou posta-
vou a zamyslenou tvárou, 
ktorá sa pozerala na svet nie-
len vážne, ale i veselo. Bol 
svedomitý a spravodlivý uči-
teľ, vychovávateľ. Podľa po-
pisu mal výborné učebné me-
tódy, vďaka ktorým žiakov 
nielen upútal, ale aj pritiahol 
k spolupráci. Mimo školy bol 
zdvorilý, vždy ochotný po-
môcť pri akejkoľvek kultúrnej 
práci. Taktiež bol príkladom 
v rodinnom živote. Nevedno, 
odkiaľ jeho manželka pochá-
dzala, no oženil sa s ňou zrej-
me počas pôsobenia v Kež-
marku a obaja sa tešili vše-
obecnej obľube.

V apríli 1937 prišla ako 
blesk z jasného neba sprá-

Profesorský zbor evanjelického gymnázia v roku 1933 – 
v hornom rade tretí zľava kežmarský Grosz, šiesty český 
Grosz

podarilo po rokoch objasniť 
život človeka, ktorý prispel 
k rozvoju kežmarského škol-
stva. Zaplnilo sa ďalšie, hoci 
len maličké biele miesto kež-
marských dejín. Aj preto má 
náročná práca historika zmy-
sel...

Za cenné informácie k článku 
ďakujem pánovi Radekovi Polá-
chovi, Múzeum Novojičínska.
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Okienko do kultúry

VÝSTAVY

11. 9. 2015 (piatok) o 18.30 h
Jesenný koncert študentov 
slovenských konzervatórií

34. ročník Kežmarskej 
hudobnej jesene.

V kaplnke Kežmarského hradu

18. 9. 2015 (piatok) o 17.00 h
Spievankovo 

Hudobno-zábavný program 
pre deti.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

19. 9. 2015 (sobota) o 13.00 h
Festival hudby, spevu  

a tanca seniorov
Nádvorie Kežmarského hradu

V prípade nepriaznivého 
počasia v Mestskom kultúrnom 

stredisku.

20. 9. 2015 (nedeľa) o 16.00 h
Sakrálna klasika

Koncert Slovenského 
kresťanského speváckeho 

zboru KRÉDO - VIRUJU, pod 
vedením  

MUDr. Jána Zachara.
34. ročník Kežmarskej 

hudobnej jesene.
Drevený artikulárny kostol 

Kežmarok

22. 9. 2015 (utorok) o 17.30 h
Collegium Technicum

Koncert speváckeho zboru 
TUKE, dirigent Tatiana 

Švajková.
Evanjelický drevený artikulárny 

kostol Kežmarok

25. 9. 2015 (piatok) o 11.00 h
„Klub 27“

Výchovný protidrogový 
program pre študentov SŠ

V Mestskom kultúrnom 
stredisku 

25. 9. 2015 (piatok) o 19.00 h
45. Medzinárodný organový 

festival Ivana Sokola
Organový koncert, na ktorom 

si pripomenieme aj 330. 
výročie narodenia J. S. Bacha.

Účinkuje: Ariena 
Leistra (Holandsko).

Diela skladateľov: Bacha – 
Swelincka – Weckmanna – 

Grešáka – Liszta – Langlaisa - 
Guilmanta. 

34. ročník Kežmarskej 
hudobnej jesene

V Drevenom artikulárnom 
kostole Kežmarok – prvá časť 

koncertu
V novom evanjelickom kostole 

Kežmarok – druhá časť koncertu

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46 
Vladimír Krausz
Slová vo farbách

Výstava bude otvorená  
od 11. 9. 2015 do 2. 10. 2015.
Rodák z Kežmarku sa od 

malička zaujímal o výtvarné 
umenie. Vo svojej tvorbe 
sa venuje najmä maľbe 

akrylom. Hľadá a vymýšľa 
novú realitu, v ktorej sa 

prelínajú reálne podnety s 
fantáziou. Cielene narúša 

zásady perspektívy, 
gravitácie a trojrozmerného 

videnia sveta.
Už podľa tejto stručnej 

sondy do práce kežmarského 
výtvarníka je zrejmé, 
že v Barónke uvidíme 
zaujímavú výstavu.

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Martin Borodáč
Výstava potrvá  

od 11. septembra 2015  
do 12. novembra 2015.

MSKS PRIPRAVUJE

1. 10. 2015 (štvrtok) o 19.00 h
Slovak Tango

Mladí hudobníci sa 
zameriavajú na interpretáciu 
slovenskej populárnej piesne 
30. až 50. rokov 20. storočia. 
Zaznejú evergreeny z dielní 

Gejzu Dusíka, Pavla Čádyho, 
Pavla Braxatorisa, Dušana 

Pálku, ktoré preslávili 
vtedajšie hviezdy ako 

František Krištof Veselý, 
Melánia Olláryová, či Jozef 

Kuchár a iní.
Drevený artikulárny kostol 

Kežmarok

SABINOV
Kostol sv. Jána Krstiteľa

19. 9. 2015 o 19.30

László FASSANG, Maďarsko
RAMEAU • GREŠÁK • FASSANG • BUXTEHUDE

BACH • MOZART • SCHUMANN

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko v  Sabinove

KEŽMAROK
Drevený artikul. kostol a Nový evanjelický kostol 

25. 9. 2015 o 19.00
Arjen LEISTRA, Holandsko

BACH • SWEELINCK • WECKMANN • GREŠÁK • LISZT
LANGLAIS • GUILMANT

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko,  Kežmarok a Evanjelický a v. cirkevný zbor  v Kežmarku

Predaj vstupeniek zabezpečuje miestny organizátor.

Reklamní partneri:Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR 
a s � nančnou podporou Mesta Košice

Hlavný organizátor:

variant bez podčiarknutia

variant s podčiarknutím

Hlavný reklamný partner:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 
na Slovensku Kežmarok

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

20. september 2015 o 1700 h. (nedeľa)

Drevený artikulárny kostol v Kežmarku

koncert
Slovenského kresťanského speváckeho zboru

KRÉDO - VIRUJU
Dirigenti: Janka Višňovská, Ján Zachar

Vstupné dobrovoľné!

Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46, 
060 01 Kežmarok  

052/449 21 35 
info@kezmarok.sk   
www.kezmarok.sk
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9. – 10. september  
(streda, štvrtok) o 19.00 hod.

KRYCIE MENO U.N.C.L.E 
Príbeh sa odohráva na počiat-

ku šesťdesiatych rokov dvad-
siateho storočia, na vrchole stu-
denej vojny. Agent CIA Solo a 
agent KGB Kuryakin bojujú pro-
ti záhadnej zločineckej organizá-
cii, ktorá si podmaňuje svet pro-
stredníctvom šírenia jadrových 
zbraní a rôznych moderných 
technológií.

Hrajú: Alicia Vikander, Armie 
Hammer. Réžia: Guy Ritchie. USA 
2015, akčná komédia, titulky, 116 
minút, MP12, vstupné: 3,5 €.  

11. september (piatok)  
o 19.00 hod.

ULETENÁ PARÍŽANKA
Keď je tridsaťročná Camilla - 

blbka od narodenia vyhodená z 
ďalšieho zamestnania, rozhod-
ne sa nadobro skončiť s ordinér-
nym spôsobom života. Cieľ je jas-
ný: zaslúži si mať lepší život, než 
zbytok ľudstva.

Hrajú: Camille Cottin, Antony 
Hickling. Réžia: Eloise Lang, Noé-
mie Saglio. FRA 2015, komédia, ti-
tulky, 86 minút, MP12, vstupné: 
3,5 €.  

12. – 13. september  
(sobota, nedeľa) o 17.00 hod.

BARBIE Rock´n Royals
Najobľúbenejšia kamarátka 

mnohých generácií dievčat sa ko-
nečne dočkala premiéry na filmo-
vom plátne. Barbie sa stane plno-
hodnotnou filmovou hviezdou 
ako rocková princezná v Barbie 
Rock´n Royals. 

Réžia: Karen Lloyd. USA 2015, 
muzikálová rozprávka, dabing, 84 
minút, MP7, vstupné: 3,5 €.  

12. – 13. september  
(sobota, nedeľa) o 19.00 hod.

NIKDY NIE JE NESKORO 
Skvelá Meryl Streep, držiteľ-

ka troch Oscarov, to tentoraz po-
riadne roztočí ako neskrotná har-
drocková speváčka vo vynikajú-
cej komédii o tom, že na niektoré 
veci nie je nikdy neskoro, najmä, 
ak ide o vašu rodinu.

Hrajú: Joe Vitale, Meryl Streep.  
Réžia: Jonathan Demme. USA 
2015, hudobná komédia, titulky, 101 
minút, MP 12, vstupné: 3,5 €.  

14. september (pondelok)  
o 19.00 hod. 

LEVIE SRDCE (filmový klub)
Teppo je radikálny neonacis-

ta, ktorý si stojí za svojimi názor-
mi, no zároveň však túži po láske 
a rodine. Keď stretne atraktívnu 
servírku Sari, všetko sa zdá ideál-
ne, kým nespozná jej malého čer-
nošského syna. Teppo sa tak ocitá 
pred ťažkým rozhodnutím.

Hrajú: Peter Franzén, Yusu-
fa Sidibeh. Réžia: Dome Karukoski. 
FIN/SWE 2013, romantická dráma, 
titulky, 99 minút, MP15, vstupné: 
3,5/2 €.  

16. september (streda)  
o 19.00 hod.

ĎALEKO OD HLUČNÉHO DAVU
Je krásna a takisto veľmi tvr-

dohlavá. A ako veľa slobodomy-
seľných žien, to ani ona nemá 
ľahké, keď zdedí usadlosť v pan-
stve Wessex, premení sa z obyčaj-
ného vidieckeho dievčaťa v nezá-
vislú a cieľavedomú statkárku. 
A to z nej robí lákavú partiu pre 
to, čomu sa snaží vyhnúť- man-
želstvo. 

Hrajú: Carey Mulligan, 
Matthias Schoenaerts. Réžia: Tho-
mas Vintenberg. USA 2015, roman-
tický, titulky, 119 minút, MP12, 
vstupné: 3,5 €.  

17. september (štvrtok)  
o 19.00 hod.

FARBY PIESKU – za osobnej 
účasti režiséra filmu Ladislava 

Kaboša (filmový klub)
Časozberný dokument roz-

práva drámu života a smrti slo-
venskej zdravotnej sestry, kto-
rá sa pred 20 rokmi zamilovala 
do líbyjského chirurga. Jej osudy 
sleduje režisér pred vypuknutím 
tzv. Arabskej jari, uprostred voj-
nových konfliktov, aj po vojne, 
keď sa Líbya prepadá do chao-
su – až do jesene 2014. Umožňu-
je divákom „ukázať vojnu auten-
ticky cez konkrétny príbeh člove-
ka“, nahliadnuť do sveta islamu, 
myslenia moslimov a zamyslieť 
sa nad hierarchiou najdôležitej-
ších hodnôt života. 

SR 2015, dokument, pôvodné 
znenie, 80 minút, MP15, vstupné: 
3,5/2 €.  

18. – 19. september  
(piatok, sobota) o 19.00 hod.

SINISTER 2
Do opusteného domu sa na-

sťahuje Courtney Collinsová so 
svojimi dvojčatami, deväťročný-
mi synmi Dylanom a Zachom. 

Skoro však prídu na to, že nie sú 
v tomto dome sami. A dráma sa 
začína viac vyostrovať, už niet 
cesty späť. 

Hrajú: James Ransone, Shan-
nyn Sossamon. Réžia: Ciaran Foy. 
USA 2015, horor, titulky, 97  minút, 
MP15, vstupné: 3,5 €.  

19. – 20. september (sobota, 
nedeľa) o 17.00 hod.

MUNO: STRÁŽCA MESIACA 
Malému Munovi sa dosta-

ne nečakanej pocty – dostane za 
úlohu strážiť Mesiac. Je však eš-
te príliš neskúsený, a tak sa je-
ho vinou nielen Mesiac, ale i Sln-
ko ocitnú v ohrození. Aby napra-
vil svoju chybu, musí sa spolu so 
svojim priateľmi vydať na nebez-
pečnú cestu.

Réžia:  Alexandre Heboyan, Be-
noît Philippon. FRA 2015, animo-
vaná rozprávka, dabing,93 minút, 
MP7, vstupné: 3,5 €.  

20. september (nedeľa)  
o 19.00 hod.

GANGSTER KA
Radim Kraviec alias Káčko sa 

vyznačuje vysokou inteligenciou 
a talentom pre dokonalý podvod. 
Kde iní siahajú po zbrani, on vy-
užíva lsti, armády právnikov a 
monštruózny kapitál. Bez mrk-
nutia oka okráda štát o miliar-
dy korún. Je si ale dobre vedomý 
hranice, ktorú nesmie prekročiť.

Hrajú: Hynek Čermák, Predrag 
Bjelac. Réžia: Jan Pachl. ČR 2015, 
krimi dráma, pôvodné znenie, 90 mi-
nút, MP15, vstupné: 3,5 €.  

21. september (pondelok)  
o 19.00 hod.

AFERIM!  
Projekt 100 (filmový klub)
Príbeh filmu sa odohráva vo 

Valašsku na začiatku 19. storočia, 
teda v čase, keď sa Rumunské 
kniežatstvo vydalo na cestu po-
malej modernizácie, ale ešte stá-
le existovali sociálne javy súvisia-
ce so starými časmi a zastaranou 
mentalitou

Réžia: Radu Jude. BGR/ČR 
2014, dokument, titulky, 114 minút, 
MP12, vstupné: 3,5/2 €.  

23. september (streda)  
o 19.00 hod. 

OČAMI FOTOGRAFKY 
Režisér Mináč zdokumen-

toval osud jeho vlastnej matky, 
energickej 84-ročnej Zuzany Mi-
náčovej, ktorá patrí k najväčším 
osobnostiam slovenskej i českej 
fotografie. Vystavovala v 30 kra-
jinách a jej fotografie svetových 
filmových hviezd z festivalov sú 
legendárne.

Hrajú:  Júlie Ondráčková, Lu-
káš Král. Réžia: Matej Mináč. ČR/
SK USA 2015, dokument, pôvod-
né znenie, 81 minút, MP15, vstup-
né: 3,5/2 €.  
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skratka    
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receptu

používané  
v armáde
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zhubne
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vdýchol

rímske     
íslo 3000  
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ku era     
(zastar.)

darujete   
slabo      
horí       

(kniž.)

obarová 
polievka

rozdrob    
zabieha

fúka

týkajúce   
sa zubov   
zámok     

v Maroku

Apolón    
(dom.)

MPZ      
Libérie

Katarína   
(dom.)     
pichalo  
rohami
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primát     
ušný      
lekár,      
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na vola

farba      
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ochabnutie 
(bás.)

postavil sa 
vyva oval  

o i

Pomôcky: 
ovo, mink,  
Spa, mao,  

kasba

kanadská  
forma     
norky      
(zool.)

maškrtilo   
(expr.)     

ohrani ená 
plocha

šachová   
figúra

zvedavo   
h adia     
mesto     

v Belgicku

obidva tu h a     
(hovor.)

zna ka  
irídia

sviš anie   
(zried.)    
E V      

Stropkova

1. as     
tajni ky

stráca     
sa, miznú

kypri      
pôdu      

pluhom

Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden hovorí:
- Predstav si, dnes o pol tretej ráno mi zvonil 
sused!... Chápeš to?...
- O pol tretej ráno?... A o si mu povedal?...
- Ni , naš astie som ešte...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

SUDOKU (www.puzzles.ca)

SLOVENKA,  
Hlavné námestie 44, 

Kežmarok
TLAČ – TABAK – 

SUVENÍRY
Kontakt:  

052/452 44 19

Súťaž  
o dve vstupenky 

do kina
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 pred-
metom správy KRÍŽOVKA 
do 20. septembra 2015. Neza-
budnite uviesť telefónny kon-
takt, aby sme sa s vami vedeli, 
v prípade výhry, spojiť. Ceny 
do súťaže venovalo kino Iskra.

Správna odpoveď z čísla 
16 znie: „...náčelník prišiel o dva 
prsty!“. Dva lístky do kina Is-
kra vyhral Ľuboš Skokan.
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Autor veľmi úspešného 
filmu Všetky moje deti o 
kňazovi Mariánovi Kuffo-
vi a jeho záslužnej práci 
v rómskych osadách La-
dislav Kaboš sa po vyše 
roku a pol vráti do Kež-
marku. 

Vo štvrtok 17. septembra 2015 
o 19.00 h v kine Iskra uvedie 
svoj nový celovečerný doku-
ment Farby piesku – príbeh 
veľkej lásky uprostred vojny, 
uprostred moslimského sveta.

Časozberný dokument L. 
Kaboša rozpráva drámu ži-
vota a smrti slovenskej zdra-
votnej sestry, ktorá sa pred 20 
rokmi zamilovala do líbyjské-
ho chirurga, vydala sa do Lí-
bye, konvertovala na islam, 
ovdovela a zostala v moslim-
skom svete s dvomi deťmi. 

V roku 2011 sa ocitla 
uprostred občianskej vojny v 
obkľúčenej Misurate. Ako ve-
dúca ARO nemala svedomie 

opustiť zranených a zomie-
rajúcich. Počas bombardova-
nia po niekoľkých mesiacoch 
utiekla z „pekla na zemi“. 
Vzápätí sa znovu vracia do Lí-
bye a rozhodne sa ďalej pomá-
hať raneným v americkej poľ-
nej nemocnici IMC (Internatio-
nal Medical Corps.) pri meste 
Syrta, kde sa odohrá posled-
ný boj.

Jej osudy sleduje režisér 
pred vypuknutím tzv. Arab-
skej jari, uprostred vojnových 
konfliktov, aj po vojne, keď sa 
Líbya prepadá do chaosu, až 
do jesene 2014. Umožňuje di-
vákom ukázať vojnu autentic-
ky cez konkrétny príbeh člo-
veka, nahliadnuť do sveta is-
lamu, myslenia moslimov a 
zamyslieť sa nad hierarchiou 
najdôležitejších hodnôt života.

Film Farby piesku uvidia 
diváci prvý raz 12. septem-
bra na festivale Cinematik v 
Piešťanoch, oficiálnu sloven-
skú distribučnú premiéru bu-
de mať 16. septembra v Brati-
slave a hneď na druhý deň ho 
ako jedni z prvých budú môcť 
vidieť diváci v kežmarskom 

Kaboš opäť v Kežmarku. Tentoraz s filmom z nepokojnej Líbye
filmovom klube Iskra.

Vstupné na premietanie s 
účasťou režiséra je rovnaké 
ako na každé iné klubové, čiže 
3,50 €, pre držiteľov platných 

klubových preukazov 2 eurá. 
Lístky si už teraz môžete kúpiť 
v predpredaji online na www.
kinoiskra.sk. Film je prístupný 
mládeži od 15 rokov.

Boris Švirloch
Foto: Darina Smržová

Režisér L. Kaboš pred rozstrieľanou nemocnicou v Lýbii.

Ponuka absolventskej praxe 
Ponúkame absolventom stredných škôl, gymnázií  
a absolventom VŠ s humanitným zameraním prax  

v Mestskom kultúrnom stredisku, Mestskej knižnici  
– internetovej študovni.

Informácie na: 
0904 493 650, 052/452 21 56, riaditelka@mskskezmarok.sk
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Občianska inzercia pre občanov  
1,50 €/do 15 slov;  

pre firmy  
2 €/do 10 slov.

Spomienky

Nižná brána 21, Kežmarok,
0948 814 701, www.coolauto.sk 

Opravte si lak poškodený od kamienkov.
Namiešame Vám 50 ml farby podľa kódu 
farby Vášho auta do špeciálnej fľaštičky 
s aplikátorom. Poradíme Vám ako na to.

AUTOLAKY

PREDAJ
Predám palivové drevo, mäkké aj 

tvrdé. Tel. 0903 394 080.  P-16/15
Predám pšenicu. Cena 15 eur. Tel. 

0911 280 490.  P-29/15
Predaj živých pstruhov, Tvarožná. 

0905 653 449.
Predám obilie (pšenicu, jačmeň), 

cena dohodou, tel: 0918 117 967.
Predám obilie, pšenicu, ovos, sla-

mu, seno. 0905 352 596. Cena doho-
dou, možnosť dopravy.

Predám koterec pre psa 2,5 x 2m, 
zastrešený, psia búda zateplená. Cena 
dohodou. Tel: 0944 076 744.

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

MOTO
Trvalo prenajmem garáž v ob-

lasti sídliska Juh – Kežmarok, Su-
chá hora 8. Nevytápaná oblasť. Ce-
na dohodou. Tel.: 0905 562 605.

Vezmem do dlhodobého prenáj-
mu garáž na ul. Generála Štefáni-
ka (pri Kauflande), alebo 
na ul. Martina Lányiho (pri 
Bažante) alebo na ul. Hun-
covská (pri pošte). Tel. 0918  
879 476.

Predám garáž s pozem-
kom v kameňolome pri ces-
te. Tel: 0949 884 795.

Kvalitné autofólie, lacno 
a rýchlo. KK. 0902 705 462.

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá  
za obsah  

a jazykovú úpravu  
inzerátov!

ZAMESTNANIE
Do penziónu v Ždiari prijmeme 

šikovného kuchára/ ku s praxou (ná-
stupný plat 900 euro) a šikovnú čaš-
níčku s výhodnými platovými pod-
mienkami. Možnosť ubytovania 
zdarma. V prípade záujmu prosím 
kontaktovať na t.č. 0907 197 249.  
 M-27/5/15

Chránená dielňa v Kežmarku prij-
me do TPP šičky-krajčírky. Nástup 
možný ihneď. Jednoduché šitie. Tel. 
0903 480587.  P-24/5

Firma Pluta-Strechy Kežmarok 
prijme do TPP odbornú referentku do 
predajne na predaj strešného materi-
álu. Nástup možný ihneď. Tel: 0905 
630 118, 052 452 3218. 

Príjmem vodiča skupiny C, E, 
najlepšie Kežmarok a okolie. 0905  
352 596.

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

Doučujem angličtinu a nemči-
nu žiakov 5. až 9. ročníka, tel. 0915 
980 620.

Dám do prenájmu PICCOLO 
SNACK BAR, Michalská 2, Kežma-
rok, 36 m2. Môže byť na kancelárske 
priestory, predajňa. Je tam WC i sklad. 
Tel. 0907 316 322.  P-30/15

Dám do prenájmu priestory na 
predajňu alebo kancelárie, 65 m2, na 
Michalskej ulici 2 v Kežmarku. Sa-

- starostlivosť šitá na mieru
- dostupnosť v každom smere: 

centrum mesta, lekárne, blízkosť detského oddelenia,
odborných ambulancií

-rozšírená možnosť liečby:
homeopatia, prírodné produkty

- poradenstvo pre vaše otázky a problémy
MUDr. Miriam Štubňová (rod. Forbergerová)

Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok
Mobil: 0904 89 34 56, amb. sestra: 0904 515 686

Mail: archimedica@centrum.sk
Facebook: Archimedica, s.r.o.

HĽADÁTE  
DETSKÉHO LEKÁRA?

mostatný vchod. Tel. 0907 316 322.  
 P-31/15

Kvalitné nátery striech so záru-
kou, lacno. Tel: 0907 545 258.

Nátrery striech, lacno, rýchlo, kva-
litne. 0915 334 786.

Pôžičky pre všetkých. 0915 329 
901. www.najdisvojhoporadcu.sk

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

Prenajmem 60 m2 na podnikateľské 
účely, Toporcerova 3, hlavný ťah opro-
ti Bille. Kontakt: 0915/949 769.       T-8/15

BYTY, DOMY, POZEMKY
Dám do prenájmu 2-izbový byt 

v KK. Tel. 0903 448 462.  P-27/15
Na predaj 2-generačný dom v ti-

chej časti obce Ľubica, okres Kežma-
rok. Dom je v pôvodnom stave s vý-
merou obytnej plochy 130 m2 na kaž-
dé podlažie a celkovou výmerou po-
zemku 698 m2. Dom je v osobnom 
vlastníctve, k dispozícii a obývateľný 
ihneď. V prípade záujmu volať na tel 
0918 980 092. 

Vymením 3-izbový byt v OV na 
Severnej ulici v Kežmarku za 2-iz-
bový na Záhradnej, alebo okolí. 0949  
884 795.

Predám rodinný poschodový 
dom v dobrej lokalite Kežmarku, ce-
na dohodou. 0948 393 443.

Predám stavebný pozemok v Ma-
lom Slavkove 2 130 m2. Pridám aj pro-
jekt na výstavbu domu na tejto par-
cele. Cena 15 €/m2 + dohoda. 0907  
944 715.

Predám v Kežmarku 40-ročný 
2-podlažný RD (6 izieb, 2 kuchyne), 
podpivničený. Pozemok 807 m2 s vý-
hľadom na mesto a Tatry. Cena doho-
dou. 052 452 22 36.

Ponúkam na prenájom 3-izbový, 
priestranný byt s balkónom na 2. po-
schodí na starom Juhu v Kežmarku. 
0918 648 015. 

Prenajmem 1-izbový byt v rodin-
nom dome so samostatným vcho-
dom. Tel.: 0904/117 991.  T-10/15

Že sa rany za-
hoja, je len zda-
nie. Nám ostá-
va už len smútok 
a spomínanie.

Ten, kto Ťa po-
znal – spomenie si, ten kto Ťa 
mal rád – NEZABUDNE.

Dňa 18. augusta 2015 uply-
nulo 7 rokov od úmrtia náš-
ho drahého syna, brata, strý-
ka a krstného otca Jaroslava  
SIVANINECA.

Kto ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú spo-
mienku a modlitbu.

S láskou spomínajú mam-
ka, brat, netere Zuzka s rodi-
nou, Andrejka, synovec Ľub-
ko a ostatná smútiaca rodina

Dňa 15. sep-
tembra 2015 
uplynie sedem-
násť rokov, čo 
nás navždy 
opustil náš dra-

hý brat a strýko Jozef HOZZA.
Len kytičku kvetov Ti na 

hrob môžeme dať, s láskou a 
úctou na Teba spomínať a po-
kojný spánok Ti priať.

Smútiaca sestra s rodinou
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OZÓNOTERAPIA – TERAPIA BOLESTI CHRBTICE 
  (bolestivých LS syndrómov) 
 

Ľubovnianska nemocnica, n.o. Vám prináša novú liečebnú metódu 
 

OZÓNOTERAPIU 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

KONTAKT, bližšie informácie: 
 
(Rádiologické oddelenie, primár MUDr. Štefan Harčarufka) 
 
Tel.:           052 43 17 291, 0904 608 023 
 
e‐mail:       stefan.harcarufka@nspsl.sk 

 Ide o miniinvazívny terapeutický výkon 

 Je to alternatívny výkon v prípade nedostatočnosti konzervatívnej 

liečby, či kontraindikácie chirurgického riešenia 

 
Evidence base medicine 

 
Úspešnosť liečby – výsledky zahraničných štúdií 
 

 Liečba bola aplikovaná u viac  ako 50 000 pacientov 

 75-80% úspešnost liečby v L oblasti  

 80-90% úspešnosť liečby v C oblasti  

 

Upozornenia: 
 

 Pred absolvovaním Ozónoterapie je 

potrebné, aby pacient mal odporúčanie od 

neurológa 
 Vzhľadom na to, že výkon nie je preplácaný 

zdravotou poisťovňou, náklady za výkon 
uhrádza pacient 

Cenník: 

1 aplikácia       –     30 € 

každá ďalšia aplikácia    –     20 € 

Množstvo podaných aplikácií závisí od 

zdravotného stavu pacienta 
 

 

Do konca roka pre Vás plánujeme 
spustenie nového pracoviska 

MAGNETICKEJ REZONANCIE          

www.nspsl.sk 

Absolventi Pedagogickej školy pre vzdelanie učiteľov národných škôl na stretnutí v Kežmarku.

Poďakovanie
 V piatok 4. septembra 
2015 pred budovou Gym-
názia P.O.Hviezdoslava 
v Kežmarku sa zišla asi 
stovka absolventov Peda-
gogickej školy pre vzde-
lanie učiteľov národných 
škôl (PŠN).

 

Zúčastnení si pripomenuli 65. 
výročie vzniku tejto školy a 55. 
výročie ukončenia jej činnosti. 
Súčasne odhalili pamätnú ta-
buľu, aby tieto udalosti osta-
li navždy v spomienkach všet-
kých tých, ktorí tam študovali 
a tých, ktorí sa pri nej zastavia.

Organizátori tejto udalosti 
touto cestou ďakujú všetkým  
tým, ktorí svojou účasťou a fi-
nančnou čiastkou prispeli k jej 
zdarnému priebehu. Poďako-
vanie patrí primátorovi mes-
ta PhDr. Mgr. Jánovi Feren-
čákovi, Oddeleniu územné-
ho plánu, životného prostre-
dia a stavebnému poriadku 
Mestského úradu v Kežmar-
ku, riaditeľstvu Gymnázia P. 
O. Hviezdoslava v Kežmarku,   
SOŠ v Kežmarku, Mgr. Ro-
manovi Porubänovi, farárovi 
Evanjelickej cirkvi a. v.,  pra-
covisku Pamiatkového úradu 
v Poprade – Spišskej Sobote, 
moderátorke Beate Oravcovej 
a  Mgr. Milanovi Chomovi.

Kežmarok (Július Alcnauer,  
absolvent PŠN v roku 1956)

 Ó, Kežmarok,
tak rád by som sa vrátil k tebe
a opäť mal tých dvadsať liet.

Tam spieval o Tatier nebe
I meste, bo miest milších niet.
 Bránou  vošiel zas do školy,

pozrel  do lavíc a stolov 
a čakal tých, čo tu boli  

– študentov a profesorov.
 Na cestičkách stopy hľadal,
či nezakryl ich prachom čas
a z kamienkov obraz skladal

a objavil v ňom zase nás
 jak mladí sme, máme plány

i tajnosti, i lásky, kľud...
Ó, Kežmarok hrdý, slávny,

vždy v pamäti nám milý buď!
 Verše tejto básne budú 

všetkým účastníkom toh-
to podujatia pripomínať, že 
Kežmarok bol, je a bude vždy 
mestom vzdelaných a hrdých 
občanov, ktorí sa budú radi do 
neho vracať.

Absolventi PŠN
Foto: autor
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Turistické podujatie
V súlade s harmonogra-

mom Dní športu mesta Kež-
marok 2015 sa dňa 12. 9. 2015 
uskutoční ich posledné toho-
ročné podujatie - turistický 
pochod na trase Štrbské Pleso 
- Mlynická dolina - vodopád 
Skok - Bystrá lávka (2 302 m 
n.m.) - Wahlenbergove plesá - 
Furkotská dolina - Chata pod 
Soliskom - Štrbské Pleso. Dĺž-
ka trasy je cca 13 km.

Záujemcovia o toto podu-
jatie sa môžu v uvedený deň 
dostaviť na parkovisko pri 
futbalovom štadióne v Kež-
marku, odkiaľ je plánova-
ný odchod autobusom o 7.00 
hod. Túto dopravu hradí 
mesto Kežmarok. V prípade 
individuálnej dopravy ozna-
mujeme záujemcom, že od-
chod zo Štrbského Plesa na 
hore uvedenú trasu je pláno-
vaný o 7.45 hod. 

Vzhľadom k obmedzené-
mu počtu účastníkov je po-
trebné, aby sa záujemcovia 
prihlásili garantovi poduja-
tia - Ing. I. Kučárov i(0915 207 
358), najneskôr do 11. 9. 2015.

Odchod zo Štrbského Ple-
sa do Kežmarku je plánovaný 
o 18.00 hod., návrat do Kež-
marku cca o 19.00 hod.

Ostatné náležitosti (stravo-
vanie, občerstvenie, prípad-
ne poistenie a i.) si zabezpe-
čí a uhradí účastník podujatia.

Ráno v deň podujatia bude 
trasa operatívne prispôsobe-
ná prípadnej zmene počasia.

Ing. Stanislav Škára

Karate klub Kežmarok po-
zýva všetkých nadšencov bo-
jového umenia  na nábor no-
vých členov, ktorý sa bude 
konať v mesiaci september a 
október. Začíname 7. septem-

KARATE NÁBOR
bra v mestskej športovej hale 
Vlada Jančeka (bývalé kasár-
ne) o 16.30 hod. Prihlásiť ale-
bo informovať sa môžete aj na 
tel. č. 0911 607 747 u hlavné-
ho trénera Mgr. Jaroslava Bo-
žoňa. Najnižší vek prijatia je 
5 – 6 rokov, zaleží od dieťaťa. 
Srdečne vás pozývame k nám, 
aby sme zase mohli podchytiť 
nové talenty a robili tak dob-
ré meno kežmarskému karate 
a nášmu mestu. 

Mgr. Jaroslav Božoň  

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU,  
v spolupráci so Slovenským zväzom sebaobrany  

s akreditáciou MŠ SR, 
oznamuje svojím členom, (novým členom), že krúžok 
„SEBAOBRANY, JI- JITSU“ začína 14. 9. 2015 

(tréningy pondelok, štvrtok) – ZŠ. Dr. Fischera
Zápis, prihlášky: na tréningu

Bližšie informácie na tel.: 0902/224 200 

Aj tohto roku sa uskutoční tradičná šachová 
simultánka, ktorú pravidelne organizuje kež-
marský šachový oddiel MŠK KdV Kežmarok. 
Tento rok sa simultánka uskutoční v piatok 11. 
septembra 2015 o 17.00 hod. v priestoroch Do-
mu stretávania Karpatsko-nemeckého spolku 
(KdV) na ulici Priekopa 2.

Oproti minulým rokom, keď hlavnými ak-
térmi boli slovenské reprezentantky, veľmajster-
ky Zuzana Štočková – Hagarová či Eva Repko-

vá, bude tentoraz hlavným aktérom ratingovo 
tretí najsilnejší hráč Kežmarčanov, Tomáš An-
dráš (Elo 2129). Jeho prvým vyzývateľom bude 
primátor Kežmarku Ján Ferenčák (zároveň člen 
kežmarského oddielu), no okrem neho si zahra-
jú proti Tomášovi Andrášovi aj iní vyzývatelia, 
predovšetkým asi z radov domáceho klubu.

Na tzv. „Primátorskú simultánku 2015“ sr-
dečne pozývame všetkých priaznivcov krá-
ľovskej hry.                                               Humeník

Po viac ako mesačnej pre-
stávke v súťažení podriaďu-
jú atléti AK Elán Kežmarok 
prípravu na záver sezóny. Tá 
vyvrcholí koncom septem-
bra 2015 Majstrovstvami Slo-
venska staršieho žiactva na 
dráhe v Dubnici nad Váhom, 
Majstrovstvami Slovenska vo 
viacbojoch v Bratislave a za-

čiatkom novembra 2015 v cez-
poľnom behu všetkých ka-
tegórií v Šamoríne.

Doterajšia tohtoročná bi-
lancia atlétov AK Elán na re-
publikových majstrovstvách 
je bronzová medaila Micha-
ely Fiasovej v behu na 800 m 
junioriek, minuloročnej repre-
zentantky Slovenska, ďalej fi-

nálové umiestnenia Kariny 
Bešenejovej (3000 m, junior-
ky), Kristíny Hornej (800 m, 
dorastenky), Tarasa Movčana 
(trojskok, muži) a Štefana Sed-
láka (110 m prek., muži). Po-
slední dvaja menovaní sa zú-
častnili krajského kola druž-
stiev, ktoré sa konalo koncom 
augusta v Košiciach. Movčan 
zvíťazil v skoku do diaľky, 
Sedlák si zdarne overil svoju 
pripravenosť v skoku do diaľ-
ky a do výšky na majstrov-
stvách Slovenska v desaťboji.

V kategórii starších žiačok 
zvíťazila Diana Gorelová v be-
hu na 60 m a druhá skončila v 
skoku do diaľky výkonom 456 
cm, čo je najlepší osobný výkon.

AK Elán

Atléti AK Elán v príprave

Šachová simultánka bude v piatok

Memoriál Karola Štepánka 
v basketbale

Už túto sobotu (12. sep-
tembra 2015) sa v Kež-
marku uskutoční ďalší 
ročník basketbalového 
turnaja Memoriál Karola 
Štepánka.

Tohtoročnú edíciu turnaja, 
ktorého sa okrem domáceho 
celku mužov zúčastnia aj cel-
ky Dolného Kubína a Krom-
pách, okorení aj súboj sta-
rých pánov medzi Kežmar-
kom a Rožňavou, ktorý bude 
prehliadkou zvučných mien 

kežmarskej basketbalovej his-
tórie. 

Domáci celok, ktorý sa pri-
pravuje na súboje v prvej lige 
preveria dve družstvá, ktoré v 
uplynulej sezóne tvorili špič-
ku druhej ligy. Celok Dastet 
Krompachy celú súťaž vyhral 
a basketbalisti BK Dolný Ku-
bín skončili na treťom mieste.

Kežmarčania sa na novú 
sezónu pripravujú v domácich 
podmienkach, keď využíva-
jú priestory športovej haly a aj 
lesopark Sever. Vzhľadom na 
to, že v prvej lige došlo pre tú-
to sezónu k menším zmenám, 
prvý majstrovský duel odo-
hrajú až 17. októbra 2015. Prá-
ve preto sa Kežmarčania sna-
žia už teraz získavať sparing-
partnerov pre priateľské a prí-
pravné duely tak, aby boli čo 
najlepšie pripravení na nad-
chádzajúcu sezónu.

Jozef Juhász

Program tohtoročnej edície turnaja 
Memoriál Karora Štepánka

• 9.30 hod. Kežmarok – Dastet Krompachy.
• 11.00 Slávnostné zahájenie turnaja.
• 11.30  hod. Dastet Krompachy – Bk Dolný Kubín.
• 13.00  hod. Kežmarok – Rožňava  (starí páni).
• 15.00 hod. Dolný Kubín  – Kežmarok
• 16.45 hod. Slávnostné ukončenie turnaja.



9. september 2015 15Kežmaroknoviny Šport

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal Memoriál Karola Štepánka muži MŠH Vlada Jančeka 12. 5., od 9.30 h turnaj

Futbal

4. liga muži futbalový štadión 13. 9., 15.30 h Kežmarok – Medzilaborce

3. liga, podtatranská dorast futbalový štadión 12. 9., 14.00 h Kežmarok – Veľká Lomnica

2. liga starší žiaci futbalový štadión 12. 9., 10.00 h Kežmarok – N. Ľubovňa

2. liga mladší žiaci futbalový štadión 12. 9., 11.45 h Kežmarok – N. Ľubovňa

Volejbal medzinárodný turnaj ženy MŠH Vlada Jančeka 19. 9., od 9.30 h turnaj

V prvom kole Slovenskej 
hokejbalovej extraligy senio-
rov prehrali kežmarskí hokej-
balisti na pôde obhajcu maj-
strovského titulu a druhého 
najlepšieho klubu na svete, v 
Nitre 1:7.

Zápas proti rozbehnuté-
mu majstrovi nebol vôbec ľah-
ký, pretože domáci, po minu-
lotýdňovom turnaji Svetové-
ho pohára klubov, ktorý sa 
hral práve v Nitre, sú na úvod 
extraligovej súťaže výborne 
rozhraní. Čestný úspech Kež-
marčanov strelil Michal Kna-
pik.

HBK Nitrianski Rytieri Nitra  
– MŠK Mimisolar Kežmarok  

7:1 (1:0, 4:0, 2:1)
Góly: 4. Ecker, 17. Bacov-

ský, 20. Bacovský, 25. Hrivnák, 
29. Bujdák, 32. Hrivnák, 39. Ta-
ry – 41. Knapik (Kundľa).

Zostava Kežmarku: Pri-
staš – Bednár, Šlachtič, Kun-
dľa, Pešta, Dejneka, Godalla, 
Oravec, Teplický, Knapik, Pi-
sarčík, Tóth, Klein, Fečunda, 
Kovalčík, D. Glevaňák, Kop-
káš. Tréner: Dávid Mikša.

Duel s Pruským, ktorý sa 
mal hrať 12. 9. 2015 o 13.00 hod. 
je odložený na iný termín.

Hokejbalisti u majstra prehrali

Ďalšími dvomi zápasmi 
pokračovala štvrtá futba-
lová liga, skupina Sever, v 
ktorej hrá i 1. MFK Kežma-
rok. V šiestom kole zazna-
menali dôležité víťazstvo 
nad Kračúnovcami, no po 
dobrom výkone v tomto 
zápase prekvapila vysoká 
prehra v Dlhom Klčove.

6. kolo: 1. MFK Kežmarok – 
OFK Tatran Kračúnovce 3:1 
(1:1). Góly: 32. Pálfi, 60. Bed-
nár, 90. Pálfi – 17. Šebeš. ČK: 
66. Tomčák. Diváci: 100. Zo-
stava Kežmarku: Bartko – 
Labus, Bednár, Kalafut, To-
porcer (88. Džadoň), Orenič, 
Šugarek, Pitoňák, Tomčák, 
Svitek, Pálfi.

7. kolo: OFK Dlhé Klčovo 
– 1. MFK Kežmarok 5:0 (1:0). 
Góly: Samsely, Jenčko, Bab-
jak, Lazúr, Babjak z 11 m. Zo-
stava Kežmarku: Bartko – La-
bus, Bednár, Toporcer, Orenič, 
Šugarek, Pitoňák (69. Džadoň), 
Pálfi (86. Kuruc), Svitek, Hav-

rilčák, Dejneka.
Priebežná tabuľka po 7. kolách:

1. Zámutov  7  13:4  18
2. Svit  7  23:10  15
3. Raslavice  7  19:11  13
4. Vyšný Mirošov  6  11:5  13
5. Fintice  7  17:12  13
6. Šariš. Michaľany  6    9:3  12
7. Pakostov  7  14:9  10
8. Spiš. Podhradie  6    8:5  10
9. Radvaň n/L  7  13:12   9
10. Dlhé Klčovo  6  11:11    9
11. Ľubotice  7    8:10    9
12. Kračúnovce  7    8:13    9
13. Medzilaborce  7  13:21    7
14. Kežmarok  7    7:16    7
15. Štrba  7    7:16    2
16. Kendice  7    7:30    0

Dorast
Kežmarské dorastenecké 

družstvo hrá v 3. lige, v skupi-
ne Podtatranskej. 

1. MFK Kežmarok – Ľu-
bica 2:5 (Németh, Pokrivčák). 
Harichovce – Kežmarok 1:1 
(Pokrivčák).

Žiaci U13 a U15 – 2. liga
Starší žiaci (U15). Lendak 

– Kežmarok 3:2 (Pavlikovič, 
Žiga).

Mladší žiaci (U13). Len-
dak – Kežmarok 0:5 (Novák 
3, Pavlík, vl. Háber).

Dôležité víťazstvo i vysoká prehra

Pavol Humeník
Foto: autor

Basketbalový klub MŠK Kežmarok otvára v školskom roku 2015/2016 športové 
krúžky, ktoré naväzujú na otvorenú hodinu baby basketbalu organizovanú pre 

materské školy a nábor na základných školách pred koncom minulého školského roku.
Všeobecná športová príprava chlapcov a dievčat  

predškolského veku 
Krúžok je určený pre deti vyšších ročníkov materských škôl a zameraný 

bude na všeobecný rozvoj pohybovej pripravenosti a vytvoreniu 
pozitívneho vzťahu k športu. Náplňou sú individuálne zručnosti ako 

základy gymnastiky, koordinácie a  pohybové a loptové  hry.   
Tréning bude raz týždenne a bude trvať 45 min. 

Všeobecná pohybová príprava pre chlapcov a dievčatá prvých 
a druhých ročníkov základných škôl. 

Krúžok je zameraný na všeobecný rozvoj pohybovej pripravenosti  
so zameraním  na loptové hry.  

Tréning bude raz týždenne a bude trvať 60 minút.
Športové hry so zameraním na basketbal pre chlapcov a dievčatá 

tretieho a štvrtého ročníka základných škôl.
Krúžok je zameraný na všeobecný rozvoj pohybových zručností 
jednotlivca, základy loptových hier a zameraním na basketbal.  

Tréning bude dvakrát.
Basketbal pre chlapcov 4., 5. a 6. ročníka  
(chlapci narodení v rokoch 2004, 2005).

Fungujúci krúžok pri ZŠ Dr. Fischera, vždy v utorok a štvrtok od 15.00 
hodiny – už spoločne trénujeme.

Všetky krúžky budú pracovať pod vedením mládežníckych basketbalových trénerov. 
Prvé – spoločné – stretnutie sa všetkých záujemcov sa uskutoční v stredu 30. 9. 2015  

o 16.00 v telocvični ZŠ Dr. Fischera, kde sa dozviete presný harmonogram 
tréningových jednotiek. Bližšie informácie aj na tel. čísle 0918 750 755.

Basketbalový klub ponúka deťom
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S účasťou mladých špor-
tovcov na športovom dni, kto-
rý sa konal v Kežmarku 4. sep-
tembra 2015, museli byť orga-
nizátori spokojní. Žiaci prvé-
ho stupňa základných škôl, 
pre ktorých športové podu-
jatie KIDS ATHLETICS bolo 
zorganizované, prišli totiž vo 
veľkom počte.

Začiatok podujatia otvoril 
primátor mesta Kežmarok Ján 
Ferenčák, a potom už pod do-
hľadom hlavného organizáto-
ra podujatia Filipa Kormoša, 
predsedu atletického klubu 

KAC MŠK Kežmarok, sa žia-
ci rozpŕchli na určité športové 
stanovištia.

Podujatie sa uskutočnilo na 
novom i starom futbalovom 
štadióne a mladí športovci si 
mohli vyskúšať svoje športové 
majstrovstvo v rôznych zaují-
mavých športových disciplí-
nach, akými boli napríklad 
v hode na cieľ cez prekážku, 
v paintballe – streľbe na cieľ, 
v skoku na švihadle, v skupi-
novom behu cez prekážky, v 
skupinových skokoch z mies-
ta, či v skokoch vo vreci.

Športový deň pre mládež sa vydaril

Kežmarskí lukostrelci si vystrieľali jednu 
miestenku na paralympiádu do Ria

Na Majstrovstvách sveta TPŠ v terčo-
vej lukostreľbe konaného v nemec-
kom meste Donaueschingen (23. – 
30. augusta 2015) sa zúčastnila aj 
štvorica kežmarských lukostrelcov z 
MŠK Kežmarok. Na nich si vystrieľali 
zatiaľ jednu miestenku na Paralympij-
ské hry do Ria de Janeira 2016. 

Peter Kinik, po kvalifikácii piaty, vo svojej 
kategórii Men W1 Open prehral hneď vo 
svojom prvom rozstrele, a to v osemfinále s 
Talianom Azzolinim 134:136.

V kategórii Men Open súťažili dvaja Kež-
marčania. Marián Marečák prehral v 2. kole 

s domácim lukostrelcom Michaelom Mülle-
rom 140:142. Lepšie sa darilo Marcelovi Pav-
líkovi, ktorý išiel ako tretí nasadený po kva-
lifikácii. V prvom zápase v rozstreloch k.o. 
vyhral s Číňanom Chen Bopingom 144:139, 
no potom prehral vo štvrťfinále s Kórejča-
nom Lee Ouk Soo 145:147.

V ženskej kategórii vyhrala Kežmarčan-
ka Diana Paschenková v prvom kole najskôr 
nad Japonkou Miho Nagano 132:127, no po-
tom prehrala v osemfinále s Kórejčankou 
Kim Misoon 136:139.

V mixe sa nepodarilo dvojici Marcel Pav-
lík – Diana Paschenková (na fotografii vľa-
vo) prejsť cez prvé kolo, keď prehrali s brit-
skou dvojicou o bod 145:146.

O ďalšie miestenky na Paralympijské hry 
budú musieť zabojovať v apríli 2016 na pre-
tekoch vo Francúzsku.

Šport pre všetkých, čo je 
hlavným mottom podujatia, 
sa tak v Kežmarku stretol s 

pozitívnym ohlasom u tých, 
ktorí majú šport v srdci.

Pavol Humeník

Pavol Humeník
Foto: archív LK MŠK


