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NekoNečNý priestor pre váš
štýl AJ pre vAšU roDiNU

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Superb Combi:
4,0 – 7,2 l/100 km, 105 – 163 g/km. Ilustračné foto.

Nová ŠKODA Superb Combi s najväčším interiérom vo svojej triede. Každá cesta bude pre vás a pre vašich spolucestujúcich zážitkom, aký majú astronauti pri výstupe do otvoreného priestoru. Vďaka najväčšiemu batožinovému priestoru vo svojej triede odvezie
nový model ŠKODA Superb Combi celý váš vesmír. A ak budete mať pri nakladaní plné ruky, otvoríte ho jednoducho nohou. O pohodlie
a o bezpečnosť na ceste sa postará množstvo ďalších Simply Clever detailov a asistenčných systémov.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTONOVA,s.r.o.
www.autonova.sk
Huncovská 308
Tel.: 052/452 36 67
060 01 Kežmarok
E-mail: kezmarok@autonova.sk
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V Kežmarku dokončujú čističku odpadových vôd
Nové technológie budú
spĺňať najprísnejšie štandardy bežné na Slovensku či v Európe.
Lorant Paugsch
Foto: autor

Rekonštruovaná čistička odpadových vôd v Kežmarku
by mala byť hotová do konca tohto roku, následne bude spustená 12-mesačná skúšobná prevádzka. Počas kontrolného dňa to skonštatoval
Podtatranskej
vodárenskej
spoločnosti (PVS) Vladimír
Pastorek.
„Projekt bol vypracovaný
v rámci Operačného programu životné prostredie pre
obdobie 2007 – 2013 s tým,
že financovaný môže byť až

do konca roka 2015. Stavba je k dnešnému dňu hotová na 95% zo stavebnej časti,
z technologickej na 97%,“ povedal Pastorek.
Rozpočet na celkovú rekonštrukciu je 13,87 milióna
eur, spolufinancovanie PVS je
vo výške 768-tisíc eur. Zvyšok
je financovaný z operačného
programu.
Cieľom rekonštrukcie je
predovšetkým čistenie odpadových vôd v limitoch,
ktoré sú zákonne predpísané Slovenskou republikou
a zároveň sú normami Európskej únie, pričom stará
čistička tieto predpisy nedokázala splniť. Kapacita zrekonštruovanej čističky bude na úrovni 30-tisíc obyvateľov a okrem Kežmar-

ku a Ľubice sa v budúcnosti
na ňu budú môcť napojiť aj
ďalšie obce.

priblížil priebeh rekonštrukcie projektový manažér Štefan Bukovič.

Finišujú s úpravami
V čističke sa po novom nachádza aj biologické odstraňovanie dusíka či fosforu či ďalšie moderné technológie, ktoré zaručia dobrý stav a rozvoj
na ďalších 30 rokov. Do konca
decembra je v pláne dokončiť
prevádzkovú budovu, cesty,
blízke okolie a objekt plynového hospodárstva.
„Rekonštrukcia
začala v auguste minulého roka
a prebiehala počas plnej prevádzky. Museli sme zachovať prevádzku čistiarne, zbúrať niektoré objekty či stavať nové. Plán znel pôvodne
na 24 mesiacov, nakoniec bude stavba trvať 14 mesiacov,“

Na rade je kanalizácia
Pre primátora mesta Kežmarok Jána Ferenčáka je dôležitá nielen rekonštrukcia čističky, ale aj stav, v akom sa nachádza mestská kanalizácia.
„V novom programovom
období je možnosť rekonštrukcie kanalizačných sietí. Dnešné stretnutie nie je len
o čističke, ale aj o ďalších investičných plánoch mesta
a PVS v súvislosti s kanalizáciou,“ povedal Ferenčák.
Dodal, že v súčasnosti mesto nemôže pristúpiť
k oprave ciest či chodníkov,
keďže zatiaľ nie sú zrekonštruované kanalizačné siete
nachádzajúce sa pod nimi.
Pozývame všetkých na 8. ročník akcie „Kvapka ľudskosti“, zameranej na odber krvi dňa 5. 11.
2015 od 7.00 do 14.00 hod. Slávnostný program, za účasti oficiálnych hostí, sa koná o 10.00 hod.
v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva SOŠ, Garbiarska 1
Kežmarok.
Darovanie krvi je o záchrane života a nie o rekordoch, aj keď práve na „Kvapke ľudskosti“ raz urobili celoslovenský rekord v odbere
krvi v jeden deň na jednom mieste. Ľudia potrebujú krv stále a nikto z nás netuší, kedy ju bude potrebovať.
Preto sa už ôsmy rok snaží
vedenie školy presviedčať všetkých
Kežmarčanov, že ľudskosť búra
všetky politické, národnostné či rasové bariéry...
Príďte podporiť túto úspešnú
humanitárnu akciu.
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Francúzska návšteva v Kežmarku
V dňoch 9. – 11. októbra
2015 navštívil Kežmarok
bývalý veľvyslanec Francúzska Henry Cuny.
Pavol Humeník
Foto: autor, Slavo Petrus

Súčasťou jeho návštevy bolo
aj stretnutie členov a priateľov ATONAF. Je to združenie
nositeľov francúzskych národných radov (Čestnej légie
a Národného radu za zásluhy). Prezidentom tohto združenia na Slovensku je Milan
Kňažko, ktorý je držiteľom légie cti a ktorý taktiež navštívil
mesto Kežmarok.
Na návšteve francúzskej
delegácie nechýbal ani Ivan
Akimov, jeden z ostatných
držiteľov francúzskeho ocenenia, Rytier Štátneho radu
za zásluhy, ktorý dostal 28. 5.
2015 na kežmarskom hrade,
ale ani Viera Štupáková, držiteľka ocenenia Rytier čestnej légie.
Bývalý veľvyslanec Francúzska Henry Cuny prišiel do
Kežmarku prezentovať svoj
román, vydaný knižne, ktorého dej sa čiastočne odohráva
aj v Kežmarku. Román sa volá Zima sa nás spýta, čo sme robili v lete a má 444 strán.
Francúzska delegácia si
podrobne prezrela celý Kežmarok, od priestorov kežmarského hradu, lyceálnej knižnice, galérie až po niektoré stravovacie zariadenia.
V sobotu popoludní pri-

vítal francúzsku delegáciu
a hostí, držiteľov francúzskych vyznamenaní i primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák. Hosťom priblížil nielen stručnú charakteristiku
mesta, ale aj kežmarsko-francúzske vzťahy. Historička
Nora Baráthová oboznámila,
zaujímavým rozprávačským
spôsobom, vzácnych hostí so
stručnou históriou a významnými míľnikmi mesta, čím
prispela k uvoľnenej a príjemnej atmosfére tohto prijatia.
Veľvyslanec hodnotil svoju návštevu veľmi pozitívne.
Stretol mnohých známych, s
ktorými strávil príjemné chvíle v obsiahlych rozhovoroch,
ktoré ho utvrdili v presvedčení, že jeho román je písaný trefne a presne. Jeho snaha o popis udalostí našej blízkej minulosti i vystihnutie pomerov našej prítomnosti sa u
všetkých stretla priam s nadšením, boli sme presvedčení, že postavy jeho románu
sú skutočné, a pri tom sa jedná o fikciu... Poznatky a skúsenosti p. Cunyho vyplývajú z dlhoročnej praxe v diplomatických službách v krajinách bývalého východného
bloku, roky pôsobil v Sovietskom zväze a v Arménsku, a
štyri roky bol veľvyslancom
na Slovensku. Pobyt v Kežmarku bol spríjemnený aj
ústretovosťou primátora mesta Kežmarok Jána Ferenčáka,
ako i všetkých inštitúcií, ktoré sa podieľali na bohatom

programe našich hostí. Medzi nimi nechýbal ani Milan
Kňažko, prezident ATONAF
(združenie vyznamenaných
Francúzskou
republikou),
ktorý svojou dobrou náladou,
nadhľadom a humorom jemu
vlastným, prispieval k dobrej
pohode celej skupiny.
„Pre nás bola návšteva pána veľvyslanca veľkou poctou,
sme obohatení o množstvo zážitkov a skúseností, o ktoré sa s nami podelil. Jeho nestranný pohľad a prienik do podstaty našich
aktivít nás prekvapil a utvrdil v

Obal knihy Henry Cunyho.

Bývalý veľvyslanec Francúzska Henry Cuny a primátor
mesta Kežmarok Ján Ferenčák v priateľskom rozhovore.
Vľavo je prezident združenia ATONAF Milan Kňažko s Vierou Štupákovou, držiteľkou ocenenia Rytier čestnej légie.
opodstatnení nášho nasadenia
v oblasti neformálneho vzdelávania rómskej mládeže. S Vierkou Štupákovou a Antonom Berithom chceme vyjadriť vďaku

Významnú návštevu z Francúzska slávnostne prijal na radnici primátor mesta Kežmarok
Ján Ferenčák.

všetkým sponzorom, ktorí nám
pomohli s prípravou celého podujatia a podieľali sa na jeho úspešnom priebehu“, povedal pre
noviny KEŽMAROK jeden z
držiteľov francúzskeho ocenenia, Rytier Štátneho radu za
zásluhy, pán Ivan Akimov.

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

Šancu nakúpiť za 300 eur
a neminúť pritom ani cent
máte odteraz celých dvanásť
mesiacov v Tatry shopping
centre (TSC) v Poprade.
Druhé najväčšie obchodné
centrum na Slovensku vstupuje do tretieho roku, odkedy bola značka Tatry shopping center predstavená verejnosti, v duchu sloganu Nakupuj, my Ti to zaplatíme.
Každý zákazník, ktorý nakúpi v ktorejkoľvek z 18 prevádzok TSC tovar za minimálne
10 eur, bude zaradený do žrebovania a má šancu získať celý svoj nákup zadarmo.
Žrebovania sa budú konať
každý pondelok.
Už pri tvorbe investičného
zámeru Tatry shopping centra bolo hlavnou myšlienkou,
aby zákazník pri nakupovaní nestrácal príliš veľa času.
Aby jeho nakupovanie bolo
jednoduché, pohodlné a rýchle. S týmto zámerom bol vytvorený koncept obchodných
prevádzok, ktorých výhodou,

okrem iného, je, že do každej
jednej môžete vstúpiť priamo z parkoviska. Nemusíte
tak blúdiť v dlhých chodbách
a obchodných pasážach. Jednoducho: prídete, zaparkujete, nakúpite, čo potrebujete
a svoj ďalší voľný čas už môžete tráviť s rodinou, deťmi
alebo pri svojich koníčkoch.
Ako sa zapojíte do žrebovania? Na internetovej stránke www.sc-tatry.sk vyplníte krátky formulár s vašimi
kontaktnými údajmi a s číslom pokladničného dokladu.
Ten si uschovajte a počkajte do pondelkového žrebovania. Ak neuspejete jeden týždeň, ďalšiu šancu na výhru
máte už o sedem dní. Mená
výhercov prinesieme pravidelne na našej webovej stránke www.sc-tatry.sk, na facebooku a v regionálnej tlači.
A tak nezabudnite: Prvé
žrebovanie odštartujeme už
26. októbra. Nakupujte v Tatry shopping centre. My Vám
to zaplatíme.

TY NAKUPUJ,
November 2015 bude na
slovenskej hudobnej scéne plný zaujímavých udalostí. K
najväčšej a svojho druhu výnimočnej bude patriť spoločné
turné dvoch legiend slovenskej
populárnej hudby – skupín Bez
ladu a skladu a Para.
Tour 2015 začne dvoma
koncertami u našich českých
susedov – v Ostrave a v Prahe, nasledovať bude desať slovenských miest – Nitra, Poprad, Košice, Žilina, Piešťany, Zvolen, Trenčín, Trnava,
Banská Bystrica a Bratislava.

Pôjde o výnimočné turné a
zároveň oslavy skutočne úctyhodných výročí – skupina Bez ladu a skladu slávi 30,
skupina Para 20 rokov na scéne. Fanúšikovia sa môžu tešiť nielen na skvelú hudobnú produkciu, ktorá ponúkne
prierez tvorbou oboch týchto
hudobných zoskupení, ale aj
na pastvu pre oči.
V Poprade skupiny vystúpia 11. 11. 2015 v Tatranskej
galérii. Vstupenky si môžete
zabezpečiť na na www.drhorak.sk.

SÚŤAŽ O 2 LÍSTKY NA POPRADSKÝ KONCERT

Máte radi Paru a Bez ladu a skladu? Odpovedzte na súťažnú otázku
a dvaja z vás získajú jednu vstupenku na koncert do Popradu.
Súťažná otázka znie: Ako sa volá líder skupiny Bez ladu a skladu?
Správne odpovede aj s telefonickým kontaktom zasielajte do 30. októbra
na Noviny K EŽM A ROK , Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok alebo
mailom na noviny@kezmarok.sk.
Výhercov uverejníme v najbližšom čísle novín 4. novembra 2015.

MY TO ZAPLATÍME!

OD 19. OKTÓBRA 2015

Každý týždeň hraj o 300 EUR
NAJSILNEJŠIE OBCHODY

NA JEDNOM MIESTE

viac na www.sc-tatry.sk
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Hotelová akadémia Otta Brucknera oslavuje...
Rok 2015 je pre našu školu
veľmi významným, pretože
je jubilejným rokom, v ktorom oslavujeme nielen 120.
výročie založenia Meštianskej evanjelickej školy, ale aj
85. výročie založenia Odbornej školy pre ženské povolania.
V duchu osláv sa bude
niesť 22. október 2015. V rámci tohto dňa bude pripravená
slávnostná akadémia pre žiakov školy, pozvaných hostí
a rodičov žiakov 4. ročníkov
pri príležitosti Európskeho
dňa rodičov a školy a násled-

ne slávnostná recepcia spojená
s ukážkou praktických zručností, napríklad flambovanie
ovocia, miešanie nápojov, finger food, carving, skladanie
obrúskov, slávnostné stolovanie zohľadňujúce moderné
trendy a iné prekvapenia...
Naša škola realizuje projekt Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta
Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti a v rámci aktivity 3.1 Podpora uplatnenia
sa absolventov školy na trhu práce bude organizovaný

aj Otvorený kariérny deň pre
žiakov maturitných ročníkov.
Pri tejto príležitosti slávnostne otvoríme Centrum pre
odborné vzdelávanie a prípravu pre gastronómiu, hotelierstvo a turizmus.
22. október 2015 – obyčajný deň, ktorý pre Hotelovú akadémiu Otta Brucknera
rozhodne obyčajným nebude.
Držte nám palce, aby sa nám
tento veľkolepý deň vydaril
a aby priniesol radosť, pekné zážitky a príjemné chvíle
všetkým zúčastneným.
Ing. Bc. Stela Stašáková, PhD.

Svetový deň cestovného ruchu sa slávi už od roku 1979. Svetová organizácia cestovného ruchu
vyhlasuje každý rok inú tému osláv. Tento rok sa niesol v znamení témy „Milión turistov - milión
príležitostí“.
Hotelová akadémia Otta Brucknera sa opätovne pripojila k oslavám Svetového dňa cestovného
ruchu a pripravila pre verejnosť pestrý program.
Žiaci základných a stredných škôl v okrese Kežmarok mali možnosť si vypočuť históriu
kežmarských pamiatok, ako napríklad históriu Baziliky sv. Kríža, Radnice, Reduty, Lýcea, Múzea
bytovej kultúry na Spiši, pamätných tabúľ Hradného a Hlavného námestia, Nového evanjelického
kostola či Dreveného artikulárneho kostola a mnohých ďalších pamiatok mesta Kežmarok vo
forme sprievodcovských výkladov maturantov Hotelovej akadémie Otta Brucknera v odbore
Manažment regionálneho cestovného ruchu priamo v interiéri, ale aj v exteriéri. Zároveň si mohli
overiť vlastné vedomosti v krátkej ankete, ktorú pripravili žiaci 3. ročníka odboru Manažment
regionálneho cestovného ruchu.
Ako po minulé roky - ani tento rok nebola núdza o návštevníkov. Navštívilo nás približne 210
žiakov z týchto základných škôl: Základná škola Grundschule v Kežmarku, Základná škola
v Ľubici, Základná škola sv. Kríža v Kežmarku a do ankety sa zapojila aj širšia verejnosť.
Aj takouto cestou sa chceme poďakovať návštevníkom, že prišli spolu s nami osláviť Svetový deň
cestovného ruchu.
Erika Valigurská, IV.C
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Orežte si
presahujúcu zeleň
Žiadame vlastníkov rodinných
domov, aby zrealizovali orez
stromov a kríkov, ktoré presahujú z pozemku do verejného
priestranstva, chodníkov, komunikácií, prípadne zakrývajú
konármi dopravné značky.
Presahujúca zeleň takto
znemožňuje realizovať zimnú
údržbu ciest a chodníkov, prípadne ohrozuje bezpečnosť
dopravy.
MsÚ Kežmarok

,,Vydarená“
krádež peňazí

V rodinnom dome 88 ročného
majiteľa došlo k trestnému činu
krádeže, a preto poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Kežmarok začal
vo veci trestné stíhanie.
Bolo zistené, že nestotožnená
osoba mužského pohlavia vošla do neuzamknutého rodinného
domu v Kežmarku na Ul. Biela
Voda, kde v spálni domu oslovila
tam prítomného majiteľa s tým,
či by mu požičal hotovosť vo výške 300 eur na kúpu motorového
vozidla. Majiteľ domu po naliehaní neznámeho muža zo skrinky v obývacej stene vybral knihu,
v ktorej mal odloženú obálku s finančnou hotovosťou vo výške 3
700 eur. Po otvorení knihy, ktorú držal v rukách, neznámy muž
túto obálku z knihy zobral a z rodinného domu utiekol. Poškodenému majiteľovi konaním páchateľa vznikla škoda v uvedenej výške. Páchateľovi v prípade
preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až
na tri roky.
Orpz

VÝSTAVY
Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
POSLEDNÍ...
Výstava fotografa
Jozefa Matiu.
Výstava potrvá do 4. 11. 2015.
Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11
Návrat v čase 50. a 60. roky
20. storočia
Výstava potrvá do 30. 11. 2015.
Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok
Martin Borodáč
Výstava potrvá do 12. 11. 2015.
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Umelecké diela kežmarských žiakov videli
aj v zahraničí
Po minuloročnom úspechu výstavy „Slovensko
dnes“ v hlavnom meste
Kanady Ottawe a Toronte
si študenti SOŠ A. Dubčeka vo Vranove vypočuli
slová uznania od diplomatov z viac ako šesťdesiatich krajín aj vo Washingtone, kde sa kolekciou
umeleckých diel predstavili spolu so študentmi
Súkromnej strednej odbornej školy Biela voda
v Kežmarku.
Gabriela Trebuňáková,
Agentúra TA-DE-S
Foto: agentúra

Kežmarská škola pracuje najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a
marginalizovanej rómskej komunity. Organizátorom výstavy „Farby Slovenska“ bola agentúra TA-DE-S (Talentované deti Slovenska), ktorej
pozvanie prijala aj slovenská hokejová legenda a ikona Washingtonu Capitals Peter Bondra.
Cieľom výstavy bolo ukázať moderné, talentované
a otvorené Slovensko, preto v spolupráci so splnomocnencom Vlády SR pre rómsku
problematiku Petrom Pollákom dostali priestor prezentovať sa aj rómski študenti a
s rovesníkmi z SOŠ A. Dubčeka vytvorili naozaj nádhernú
mozaiku o našej krajine. Výtvarné diela, vitráže, fotogra-

fie, či originálne rómske kroje (na fotografiách) z ich dielní vzbudili u návštevníkov
úprimný rešpekt. „Mnohí priznali, že hoci vedeli, že idú na
výstavu študentských prác,
prekvapila ich úroveň, ktorú
prirovnávali k profesionálnym výtvarníkom a remeselníkom. Našim prianím bolo
predstaviť moderné Slovensko očami študentov a podľa
gratulácií, ktoré sme dostali už počas výstavy, či po nej,
som presvedčená o tom, že
sa nám to podarilo,“ uviedla
riaditeľka agentúry TA-DE-S
Gabriela Trebuňáková.
Vďaka agentúre TA-DE-S vystavovali slovenskí študenti nielen na Úrade vlády v Bratislave, ale aj v Bruseli, Prahe , Dánsku, Kanade
a naposledy v USA. Pozitívne ohlasy odbornej verejnosti však otvárajú priestor aj na
ďalšiu prezentáciu v zahraničí, pričom pomoc v tomto smere ponúkol napr. viceprezident Česko-Slovenskej
akadémie výtvarných umení
Jiří Stavovčík. Rodák zo Slovenska strávil časť detstva na
Kube a v USA vyštudoval figurálnu kresbu. Keďže sám
s úspechom vystavuje v „štátoch“ a v Japonsku, rád by,
podľa jeho slov, podal mladým talentovaným umelcom
zo Slovenska pomocnú ruku.
„Bol som veľmi rád, že sme
mohli odprezentovať Slovensko očami a tvorbou mladých
výtvarníkov. Aj touto cestou
vieme ukázať americkej verejnosti, že nám vyrastá ta-

lentovaná generácia, ktorá sa
bude môcť úspešne presadzovať na medzinárodnej scéne.
Umelecké stvárnenie jednotlivých diel bolo na vysokej
úrovni a výstava zanechala vo Washingtone, DC veľmi
dobrý dojem. Otázky kreativity, technických zručností a
inovácií dominujú diskusiám
vo svetovej ekonomike a v

tejto oblasti vidím veľkú šancu pre Slovensko a jeho mladú generáciu,“ ocenil práce
študentov aj veľvyslanec Slovenskej republiky v USA Peter Kmec.
Celý projekt bol pripravený s Úradom vlády SR, Ministerstvom zahraničia a európskych záležitosti a Ministerstvom vnútra.

Akciu Čisté vody „pocítia“
tri tatranské plesá

Dvadsiaty tretí október bude dňom, kedy sa potápači
ponoria pod hladinu tatranských plies, aby z nich vytiahli odpadky. Stane sa tak
v rámci 22. ročníka akcie Čisté vody, ktorý Štátne lesy TANAPu organizujú počas 30.
ročníka Medzinárodného festivalu potápačských filmov.
Tak ako v roku minulom,
aj tentoraz sa zanoria len do
troch tatranských plies. Do
Nového Štrbského plesa, do
Velického plesa a do Popradského plesa.
„Štrbské pleso je dnes ešte
stále plné rias, čo radikálne znižuje dohľadnosť vo vode na menej ako pol metra. Potápači by
tak museli hľadať neporiadok
takmer po hmate, čo nie je, pri
tak veľkej rozlohe jazera, reálne,“
vysvetľuje dôvod, prečo aj v
tomto roku zostane Štrbské
pleso počas akcie Čisté vody
bez pomoci potápačov, Pavol Kráľ, koordinátor akcie zo
Štátnych lesov TANAPu.

Akciu Čisté vody organizujú Štátne lesy TANAPu
v spolupráci s Potápačskou
školou Technical Diving zo
Spišskej Novej Vsi, Potápačským klubom Vodnár z Popradu, Nemocnicou Košice Šaca a.s., 1. súkromnej nemocnice a Potápačským klubom Kraken z Krakowa.
Za doterajších dvadsaťjeden rokov trvania akcie Čisté vody sa pod hladinou vysokohorských tatranských plies
uskutočnilo 1 415 ponorov,
pričom dobrovoľníci na brehy vyniesli 5 075,5 kg odpadkov. Najviac, až 506 kg, vytiahli potápači z vody v roku
2004, najmenej, iba 45,35 kg, v
roku 2013. V minulom roku 35
potápačov vybralo na breh tatranských plies a potokov 186
kg odpadkov. Kým v minulosti tvoril veľké percento vyloveného materiálu stavebný odpad, v posledných rokoch sú
to zväčša len obaly z potravín.
TANAP, Pavol Humeník
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Kežmarčanom predstavený film Koza bol za
Slovensko nominovaný na Oscara
Režiséra Ivana Ostrochovského privítal Ivan Akimov
so súborom Deti Kesaj.
Lorant Paugsch
Foto: Nikola Podolinská

Poznali ste pána Akimova aj
pred vašou návštevou Kežmarku?
Pána Akimova som spoznal
už dávnejšie, viem, čomu sa venuje. Bolo to veľmi milé, že zahrali aj v kinosále, navyšeto súviselo s témou filmu, keďže hlavná postava, Peter Baláž, je Róm
a aj on zažíva podobné životné situácie ako ďalší Rómovia na Slovensku.
Kto prišiel s nápadom natočiť film o Kozovi – Petrovi
Balážovi?
S námetom prišiel sám život. Peter prežil niekoľko udalostí a spolu so scenáristom sme si
povedali, že by stáli za to, aby na
ich základe vznikol hraný film,
ktorý sme pripravovali päť rokov.
Bolo ťažké s ním spolupracovať?
Peter bol disciplinovaný, jej
základy mal už ako profesionálny
športovec. Ťažšie to bolo s Jánom
Franekom, ktorý hrá jeho trénera. Obaja sa však v priebehu rokov zlepšovali. Dá sa povedať, že
keďže to je môj prvý hraný film,
mal som väčšie obavyz prípravy
a natáčania.
Aký je Peter Baláž v súkromí?
Peter je veselý mladý muž. Vo
filme to hrá, je viac dramatický.
Ako úplný neherec nemôže mať
veľké texty, tým pádom je aj jeho
postava napísaná minimalisticky
a dramaticky. Je to zámer, že pô-

sobí tak ticho a utiahnuto.
Vo filme hral aj ZvonkoLakčevič z Čiernej Hory, ktorý na Slovensko prišiel v roku 1991.
Na miesto Zvonka sme pôvodne chceli obsadiť profesionálneho herca, ale nakoniec sme zistili, že by bol medzi ním a Petrom Balážom v herectve veľký
rozdiel. Zvonko je môj spolužiak zo školy a vedel som, že bude
hrať sám seba, jeho postavu sme
nemuseli veľmi meniť. Dá sa povedať, že s ním sa dalo najlepšie
pracovať, keďže vyštudoval réžiu
na vysokej škole a má k filmu ako
profesionálnajbližšie.
Na filme ste spolupracovali aj s niektorými Kežmarčanmi.
Už dlhodobo spolupracujeme
s Otom Vojtičkom z Kežmarskej
televízie. Je to už automatické.
Určite ho zavoláme aj na ďalšie
projekty, keďže spolupráca s ním
a s jeho ľuďmi má zmysel a prináša aj výborné výsledky.
Prečo ste sa rozhodli z pôvodného dokumentu urobiť
hraný film?
Ak niekto robí niekoľko rokov iba dokumenty, chce si skúsiť niečo iné. Niekedy sedí danej
téme viac hraný film než dokument. Niektoré zábery, ako napríklad z boxových zápasov, sú
autentické, aj nimi sme zachovali
duch dokumentu.
Ktoré krajiny ste počas
piatich rokov navštívili?
Natáčali sme v Česku, Nemecku, Rakúsku, Francúzsku,
Taliansku či Švajčiarsku.Lokácie sme vyberali podľa fotiek
Martina Kollára, ktorý navštívil takmer celú Európu. Nie je to
štandardné, ale my sme sa roz-

Okienko do kultúry
25. 10. 2015 (nedeľa) o 16.00 h
Cisárove nové šaty
Divadlo Clipperton B. Bystrica.
V Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok
30. 10. 2015 (piatok) o 19.00 h
Darček
Jedinečná komédia, v ktorej obyčajný banán takmer spôsobí
rozpad manželstva. A pritom by stačilo tak málo a všetko
mohlo byť inak. Hrajú: Jozef Pročko a Andrea Profantová.
V Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok

hodli pre tento spôsob.
Ako ste prijali správu, že
práve váš film bol za Slovensko vybraný do širšieho výberu na Oscara za najlepší
cudzojazyčný film?
Viac-menej s pokojom. Každá
krajina musí niekoho nominovať,
ale ďalší úspech závisí od marketingu v Spojených štátoch, ktorý
si mi nemôžeme dovoliť. Viac si
však vážime, že náš film vybra-

li do päťdesiatky najlepších európskych filmov roku 2015, keďže počas každého roka vznikne
v Európe približne tisíc filmov.
Na akých projektoch aktuálne pracujete?
S Petrom Kerekešom pripravujeme film o cenzúre, momentálne nakrúcame na Ukrajine vo
väzení, okrem toho máme v pláne
aj ďalší hraný film. Dúfame, že
sa všetko podarí.
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22. október (štvrtok)
o 19.00 hod.
PURPUROVÝ VRCH
Na Purpurovom vrchu stojí
dom, ktorému je lepšie sa vyhnúť.
Nepozvaných návštevníkov odrádza zlovestnou krvavou farbou
okolitej pôdy a desivými tajomstvami. Geniálny režisér Guillermo del Toro, natočil ďalší snímok,
u ktorého sa budete zároveň báť
a žasnúť nad krásou a dokonalosťou každej scény.
Hrajú: Charlie Hunnam, Jessica Chastain. Réžia: Guillermo del
Toro. USA 2015, horor ,titulky, 119
minút, MP15, vstupné: 3,5 €.
23. – 25. október (piatok,
sobota, nedeľa) o 19.00 hod.
DOMÁCI PÉČE
Obetavá zdravotná sestra
Vlasta pri svojej práci na juhomoravskom vidieku ošetruje
množstvo miestnych pacientov.
Keď ale jedného dňa zistí, že sama potrebuje pomoc, začne ju
hľadať tam, kde by to sama ne-

Kultúra
čakala - u ezoterickej liečiteľky.
Hrajú: Alena Mihulová, Bolek Polívka Réžia: Slávek Horák.
ČR 2015, komédia, pôvodné
znenie, 90 minút, MP12,
vstupné: 3,5 €.
24. – 25. október
(sobota,nedeľa) o 17.00 hod.
PÁN CESTA DO KRAJINY-NEKRAJINY 3D
Nové spracovanie legendárneho Petra Pana, príbeh siroty
Petra, ktorý je unesený do kúzelnej krajiny - nekrajiny, kde zažije mnoho zábavy, ale aj nebezpečenstva, aby nakoniec zistil, že
jeho osudom je stať sa hrdinom
známym ako Peter Pan. Nádherné výpravne dobrodružstvo
v neopakovateľnom 3D zážitku.
Hrajú: Amanda Seyfried, Cara Delevingne. Réžia: Joe Wright.
USA 2015, rodinný, dabing, 111
minút, MP7, vstupné: 5,5 €.
26. október (pondelok)
o 19.00 hod.
ANTON SRHOLEC – Projekt
100 (filmový klub)
Dokumentárny film o životnej ceste Antona Srholca, človeka, ktorý nikdy neopustil svoje zásady – milovať ľudí a Bo-

ha, napriek životným okolnostiam a bojovať za lepší svet
uprostred pokazeného sveta.
Hrajú: Anton Srholec Réžia:
Alena Čermáková. SR 2015, dokumentárny,pôvodné znenie, 96 minút, MP12, vstupné: 3,5/2 €.
28. október (utorok)
o 19.00 hod.
PÁD LEGENDY
Prichádza pravdivý príbeh
meteorického vzostupu a pádu jedného z najoslavovanejších a najkontroverznejších
mužov nedávnej historie, Lance Armstrong, svetovo preslávený šampión Tour de France.
Hrajú: Lee Pace, Elaine Cassidy. Réžia: Stephen Frears. USA
2015, dráma životopisný, titulky,
104 minút, MP15, vstupné: 3,5 €.
29. – 30. október (piatok,
sobota) o 19.00 hod.
PARANORMAL ACTIVITY:
THE GHOST DIMENSION 3D
Do Palo Alto v Kalifornii sa
presťahuje nová rodina. Dôvod
sťahovania je Ryanova nová
práca dizajnéra videohier. Lenže aj v novom domove si rodina
čoskoro uvedomí, že niečo nie
je v poriadku.

noviny

Kežmarok
Hrajú: Olivia Taylor Dudley,
Chloe Csengery. Réžia: Gregory
Plotkin. USA 2015, horor ,titulky, 95 minút, MP15, vstupné: 5 €.
31. október - 1. november
(sobota, nedeľa) o 17.00 hod.
ŽMURKO BILL
Žmurko Bill je srdcom plný
dobrodružstva a sníva o tom,
že jedného dňa opustí svoje
malé pokojné mestečko a pôjde
po stopách svojho otca. Pán Bill
sa pred časom stratil vo vnútrozemí a Žmurko je jediný, kto
verí, že jeho otec je stále nažive.
Réžia: Alexs Stadermann, Deane Taylor. AUS 2015, animovaná rozprávka, dabing, 80 minút,
MP7, vstupné: 3,5 €.
31. október - 1. november
(sobota, nedeľa) o 19.00 hod.
HUSIA KOŽA
Teenager Zach je znechutený
tým, že sa z veľkého mesta musel
presťahovať do malého mestečka.
Zisťuje ale, že všetko má aj svoje
svetlé stránky - stretáva sa totiž s
krásnou dievčinou Hannou.
Hrajú: Jack Black, Amy Ryan. Réžia: Rob Letterman. USA
2015, fantastický, dabing, 103 minút, MP12, vstupné: 3,5 €.

Režisér Kaboš zdokumentoval príbeh slovenskej
zdravotnej sestry v Líbyi

Filmový klub Iskra opäť
navštívil Ladislav Kaboš,
známy s filmom Všetky
moje deti. Tentoraz predstavil Farby piesku.
Lorant Paugsch
Foto: autor, bšl

Kedy ste sa spoznali so zdravotnou sestrou Ľubicou Malaheg?
S Ľubicou som sa zoznámil
v Tripolise v roku 2006. Bola to
zvláštna náhoda, keďže ona vystavovala svoje obrazy a ja som
o poschodie vyššie premietal film
o Slovensku. Ľuba mi jeden obraz
darovala a odvtedy som spoznával jej zaujímavý príbeh o príchode do Líbye.
Čím vás zaujali jej obrazy?
Ľubine obrazy sú inšpirované dávnou civilizáciou, ktorá žila na území dnešnej Líbye a za neznámych okolností vyhynula. Nejakým spôsobom je pre mňa príbeh
spomínanej civilizácie podobný

s tým Ľubiným – keď prišla do Líbye, vydala sa, narodil sa jej syn,
ale po čase jej muž zomrel a dva roky potom vypukla občianska vojna.
Ako sa Ľuba prispôsobila
líbyjským podmienkam?
Ľuba bola veľmi šťastná. Muž
ju nenútil, ale sama konvertovala na islam, bola prvou ženou,
ktorá v Misurate šoférovala auto. Keď jej muž zomrel, mala pocit, že všetko stratila. Keď sa začala vojna, mohla z Líbye odísť,
ale ostala a chcela naďalej napĺňať svoj vzťah k manželovi tým,
že bude pomáhať iným.
Kedy ste prišli s myšlienkou, pripraviť o Ľube dokument?
Už v roku 2006, kedy som natočil niektoré zábery, no boli ešte
bez Ľuby. Nebol som taký odvážny, aby som išiel za ňou do Misuraty. Pokračovali sme aj tesne
pred začiatkom občianskej vojny.
Počas nej pracovala Ľuba vo veľmi ťažkých podmienkach. Nemocničné chodby boli plné zranených

ľudí, musela premýšľať nad tým,
akú hodnotu má ľudský život.
Bol to pre vás jedinečný zážitok a pracovná skúsenosť?
Nikdy som netočil film z občianskej vojny, navyše so ženou,
ktorá pracovala vo vojnovej oblasti. Niekedy to bolo veľmi ťažké, náročné a nebezpečné.
Viete, čo robí Ľuba v súčasnosti?
Momentálne je na Malte, kde
pomáha raneným z vojny. je to
miesto, ktoré je najbližšie k jej domovu, k Misurate. S Ľubou sme
kamaráti dodnes.
Vieme, že do slovenských
kín prichádza váš ďalší film
o na Slovensku pomerne neznámom architektovi.
Film Zmenil tvár Šanghaja mal svetovú premiéru už dávnejšie práve v Šanghaji, v kine
slovenského architekta Ladislava Hudeca. V Šanghaji navrhol
a postavil viac než 60 budov, ktoré si Číňania veľmi vážia, dokonca Park Hotel bol dlhé roky naj-

vyššou budovou v Šanghaji. Podarilo sa nám zistiť, že na Slovensku, konkrétne vo Vyhniach,
je jeho jediný objekt mimo Číny,
kostolík Panny Márie Kráľovnej. Aj s týmto filmom by sme do
Kežmarku opäť radi prišli.

Režisér Ladislav Kaboš
navštívi Kežmarok už 12.
novembra, aby osobne
predstavil svoj film Zmenil tvár Šanghaja.
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S novou výstavou múzea sa prenesiete v čase
Cieľom riaditeľky múzea
je pripraviť v budúcnosti aj
ďalšie podobné výstavy.
Lorant Paugsch
Foto: autor

Výstavné priestory múzea
v Kežmarku sa preniesli do 50.
a 60. rokov minulého storočia. Výstavou, mapujúcou tieto roky chceli pracovníci múzea priblížiť najmä mladým
ľuďom, ako sa žilo kedysi.
„Málokto si uvedomuje, že
to je história, ktorá nám uniká pomedzi prsty. Zachovalo
sa veľmi málo artefaktov či už
v súkromných zbierkach, alebo v múzeách,“ povedala riaditeľka múzea v Kežmarku Erika
Cintulová. Ďalším cieľom výstavy bolo doplnenie zbierkového fondu nielen z tohto obdobia, ale aj zo 70. rokov, keďže v ňom má kežmarské múzeum značný deficit.
Človek sa musel prispôsobovať
„Výstava má predstaviť, ako

sa kedysi žilo, ako boli zariadené domácnosti, aké predmety sa používali. Obdobie
bolo veľmi hektické, striedali
sa politické okolnosti, bežný
život človeka však stále zostával a spoločnosti sa musel stále prispôsobovať,“ priblížila Cintulová.
Na výstave sa okrem nábytkov, predmetov dennej
potreby, kuchynského riadu či ďalších doplnkov, nachádzajú aj rôzne dokumenty, letáky, noviny, propagačné materiály. Aj na základe
historických faktov, ktoré sú
v priestoroch výstavy uvedené, by si návštevník mal
vedieť utvoriť obraz o tej dobe.
Nechýba ani oblečenie
Zaujímavosťou výstavy sú
aj napríklad dobové kreslá od výrobcu Hala-bala, keďže spomínaný výraz sa
v dnešnej dobe používa skôr
na pomenovanie chaosu či neporiadku.

Poslední

Takýto názov dal svojej výstave, ktorá je vystavená
vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku, kežmarský fotograf Jozef Matia.
Pavol Humeník

Ide o zaujímavé pripomenutie si niekdajšej doby a svojím spôsobom aj poďakovanie tým fotografom, kto-

rí v Kežmarku kedysi fotili
so starými čiernobielymi fotoaparátmi. Ako však môžeme vidieť i na vystavených
fotografiách,
čiernobielym
fotografiám nič neubralo na
atraktívnosti či zaujímavosti daného záberu, ktorý bol
zvečnený. Práve možno naopak, dával mu neopísateľné
čaro a tajomno.

„Pre mňa má však veľkú
hodnotu historické oblečenie.
V minulosti sa prešívalo alebo boli nepotrebné kusy používané na handry. Je to veľká vzácnosť, ak sa aj v súčas-

nosti nájde dámske či detské
oblečenie z toho obdobia,“
dodala riaditeľka.
Výstava Návrat v čase – 50.
a 60. roky 20. storočia potrvá
do konca novembra.
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Krížovky s úsmevom
Letuška v letiacom lietadle
sa pýta:
- Nie je medzi cestujúcimi
nejaký lekár?...
Jeden z cestujúcich vstane
a ide do kabíny pilota. Za
chví u vyjde von a pýta sa:
- Nie je...
(Dokon enie tvorí tajni ku
krížovky.)
Pomôcky:
hamak, ne- štvorcový
nerast
malit, ail,
tinea, štúr

obkrú

smerová
anténa
(eltech.)

skratka
rádiolokátora

vzorec
sulfidu
zlatnatého

1. as
tajni ky

dávenie

odbime

Súťaž o dve vstupenky
do kina Iskra

úbim
indiánske
závesné
lôžko

citoslovce
poskoku
2. as
tajni ky

iasto ky
uhlíka
Milada
(dom.)
visenie
ples ové
ochorenie
kože

odborník
v anatómii

rímske
íslo 101
olejnatá
rastlina

vláknitá
odroda železnatého
brucitu
rímske
hrani né
opevnenia
márnil

citoslovce
radosti
kirgizský
epos
udrel
nohou

takým
spôsobom

pridal
korenie

hocikto
(expr.)
druh
arzínu

ke

univerzitná
knižnica
tkaním
zhotovila

drobný
spevavý
vták
Pomôcky:
limes, Manas, kakodyl,emesis

jav, úkaz

povala,
plafón

strýko
Štátna
ochrana
prírody

ženské
meno
omrá i
pavúkovitý
lenovec
kamže?

dravý
vták

tmolenie
(bás.)

koktá
znoj
papaín,
po esky
ínske
žen. meno

reho a

skratka
súhvezdia
Malý lev

zmýlením sa

?

3. as
tajni ky

www.scalpermedia.sk

SUDOKU

(www.puzzles.ca)

horská
kaukazská
osada

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Správne odpovede z krížovky nám posielajte na adresu redakcie (Noviny Kežmarok, Hlavné námestie 3,
060 01 Kežmarok) príp. mailom na noviny@kezmarok.sk
s predmetom správy KRÍŽOVKA do 30. októbra. Nezabudnite uviesť telefónny
kontakt, aby sme sa s Vami
vedeli, v prípade výhry, spojiť. Ceny do súťaže venovalo
kino Iskra.
Správna odpoveď z čísla 19
znie: „...ale na tú tehlu ste už deviata!“. Dva lístky do kina Iskra vyhrala E. Longová.

SLOVENKA,
Hlavné námestie 44,
Kežmarok
TLAČ – TABAK –
SUVENÍRY
Kontakt:
052/452 44 19
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Napísali ste nám
V jeden príjemný septembrový deň prišli študenti do svojej školy, do Gymnázia P. O. Hviezdoslava
v Kežmarku, ako sa patrí.
Sme to my, absolventi tejto našej
alma mater, všetko učitelia na dôchodku, bývalí študenti PŠN – Pedagogickej školy pre vzdelania učiteľov národných škôl po 55-tich až 60-tich rokoch.
V rámci niekdajších umiesteniek,
ktoré nás zaviedli do rôznych končín
Slovenska, sme prišli do Kežmarku.
Svoje miesta sme si zastali i pri rôznych
štátnych reformách, lebo svoje povolanie sme chápali ako naše poslanie.
Tak aj teraz sme prišli do Kežmarku, do mesta našej mladosti.
Prechádzali sme sa miestami, kde
chodili Ján Chalupka, Samo Chalupka, Hviezdoslav, Rázus či Jesenský...
a potom my.
V daný septembrový deň sme sa
stretli, aby sme odhalili našu pamätnú tabuľu, ktorá potvrdzuje, že budova bola v rokoch 1950 – 1960 sídlom Pedagogickej školy. Prišli sme sa
pokloniť, pospomínať, vyjadriť veľkú vďaku všetkým profesorom za
všetko, čo nám škola dala.
V daný deň vyšli na nádvorie školy terajší študenti so svojou profesorkou, aby nás pozdravili. Potom pristúpil k mikrofónu primátor mesta Ján
Ferenčák a v tom zahlaholili zvony na
kostole a zavládlo velebné ticho...
Postoj chvíľa, si krásna!
To On poslal na nás požehnanie
svoje?
Po príhovore pána primátora
zaznela pozdravná pieseň jedného
z nás J. Alcnauera, potom príhovory,
spomienky a poďakovania a po piesni
Gaudeamus igitur nasledoval akt odhaľovania pamätnej tabule. Slávnosť
končila v triede, pri prestretom stole,
pri pohári vína či voňavej kávy.
Lúčili sme sa s poďakovaním:
„Buďte hrdí na svoju školu. Buďte
vďační svojim profesorom. Vedzte si
ceniť čo vám dávajú do života, aby ste
boli hrdí na odkaz veľkého Hviezdoslava, ktorého meno nosí vaša škola.“
Rozchádzali sme sa do ulíc Kežmarku, ktorý nám tak prirástol

Mozaika

Takí sme boli
k srdcu. Preto sa tu vždy radi vraciame, za kultúrou, históriou, no i za
spomienkami.
Za toto vzácne stretnutie patrí
vrelé poďakovanie našim kolegom,
spolužiakom – kežmarským rodákom,
Marienke Šimanskej, Jankovi Tyrpákovi a Tomášovi Dérerovi, ktorí sa
cieľavedome usilovali o to, aby neupadlo do zabudnutia obdobie desiatich rokov minulého storočia v Kežmarku, keď jeho génia loci veľkým
dielom vytvárala pedagogická škola.
Veď bez PG sa neobišla žiadna udalosť, alebo spoločne vytvorené estrádne pásma, kde by sa nepredstavilo v programe. Bol to spevácky
zbor pod vedením profesorky Janky
Chovancovej, ľudová hudba s folklórnym súborom pod vedením profesorky Zlatice Galogovej, literárne
pásma pod vedením profesorky Ruženy Baráthovej. S podujatiami sme
navštevovali aj okolité dediny a škola
sa predstavila aj na Festivaloch mládeže v ľudovo-umeleckej tvorivosti
(1956, 1957) v Ostrave.
My, ako študenti, sme si vedeli
vážiť svojich profesorov pre ich odbornosť a pre ich prístup k nám. Jedného pre prirodzený prejav, druhého pre humor a vtip, iného pre náročnosť a keď bolo potrebné aj prísnosť. To všetko patrilo k prirodzenej
autorite, vážnosti a uznaniu zo strany nás študentov.
Milovali sme toto mesto a ono
milovalo nás. Preto ďakujeme všetkým inštitúciám mesta na čele s primátorom Ferenčákom, že úsilie aktérov Marienky Šimanskej, Janka Tyrpáka a Tomáša Dérera bolo korunované úspechom a pamätná tabuľa
na budove našej školy bola odhalená, aby o nej vedeli študenti, rodičia,
Kežmarčania, aj turisti.
Rozišli sme sa povzbudení, posilnení na duchu, popriali sme si zdravie a pohodu v rodinách v tejto našej
jeseni života s vierou, že i jesenné slnko môže hriať a stromy jesene čaro farieb majú. Len tí, čo teplo lúčov vedia
dať i krásu jesene vďačne rozdávajú.
Absolventky PŠN (IV.B v júni 1959)
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Burza platní a kníh

Burza platní a kníh sa bude
konať 28. októbra 2015 v čase
od 11.30 – 14.00 hod. vo dvore Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, ak nám nebude priať počasie, šípky vás privedú k miestnosti, v ktorej sa
bude konať. Vymieňať - „burzovať“ budeme knihy, platne,
časopisy, brožúrky..
Týmto podujatím si chceme pripomenúť 200. výročie

narodenia Ľudovíta Štúra –
pedagóga, novinára, jazykovedca, milovníka literatúry a
kníh.
Kežmarskí gymnazisti

Umelecká agentúra Bell Canto Poprad uvedie 17. novembra (utorok) 2015 o 18.00 hod. v Kongresovej sále Grand hotela Bellevue
Horný Smokovec Vysoké Tatry exkluzívny dvojkoncert dvoch vokálnych a´cappella skupín (spievajú bez hudobných nástrojov) s názvom: Magické hlasy.
Ako predkapela sa predstaví známa a úspešná slovenská formácia Close Harmony Friends, ktorá v tomto roku oslavuje svoje 25. výročie. Hlavným hosťom programu bude Cadence z Kanady, ktorá
patrí medzi 5 najlepších mužských vokálnych formácií na svete. Štyria šarmantní páni, majstrovské spevácke výkony, dynamická javisková pohybová show, nápadité, skvelé aranžmány skladieb robia z
tejto skupiny dokonalých majstrov svojho umenia. Pýšia sa bohatou
diskografiou a viaceré ich nahrávky boli ocenené americkou asociáciou pre súčasnú a´cappellovú hudbu. Predstavia sa s repertoárom
ako: rock, pop, jazz, soul, r&b, gospel a vlastnými skladbami. Mimoriadne sa tento dvojkoncert uskutoční v rámci ich európskeho turné
len v dvoch slovenských mestách: Nitra a Vysoké Tatry.
Cena vstupenky: 18 eur (predpredaj), 20 eur v deň koncertu.
Predpredaj:Kníhkupectvo Alter ego, Kežmarok, alebo www.ticketportal.sk.
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DETSKÉHO LEKÁRA?
4565 194.
- starostlivosť šitá na mieru
Predám stavebný pozemok v KK,
640 m2. Cena dohodou. 0905 688 580.
- dostupnosť v každom smere:

Spomienky

Drobná inzercia

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.
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Zoberiem do dlhodobého prenájmu väčšie množstvo ornej pôdy
v katastrálnom území Kežmarok a
okolie. Nájom do 40 eur za 1 hektár
ročne. Kontakt: 0911/579 385. T-11/15

Redakcia nezodpovedá
za obsah
a jazykovú úpravu
inzerátov!
Srdečne vás pozývame na tvorivé
dielničky pre mamičky
(len pre dospeláčky)
v sobotu 24. 10. o 10.00 hod.!
Zhotovíme si vlastné originálne
nástenné hodiny
technikou decoupage
pod vedením skúsenej lektorky.
Príďte, bude zábava a relax.
Domček - detské centrum

Spomienky
Kto v srdci žije, neumiera.
Dňa 1. novembra 2015 si
pripomíname
10. výročie od chvíle, keď nás
opustila Mária PIVOVAROVÁ
rodená Masičová, z Kežmarku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

AUTOLAKY
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.

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

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
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Pozvanie na Podtatranskú výstavu kanárikov
V našich životoch sa denno-denne stretávame s miliónmi
farieb, s rôznymi kombináciami
a odtieňmi. Ideme len tak po ulici a vidíme ľudí oblečených vo
farebných veciach, farebné domy, autá rôznych farieb, vidíme
prírodu okolo seba ako hrá všetkými možnými farbami, hlavne
na jeseň.
Október je druhým jesenným
mesiacom roka a práve v októbri sa koná Podtatranská výstava kanárikov, na ktorej vystavované exempláre ponúkajú ten
najkrajší pohľad na kombinácie,
pestrosť, rozmanitosť a rôznorodosť farieb.

Pre potešenie vašich očí, nielen z farieb sme pre návštevníkov pripravili už v poradí 8.
ročník medzinárodnej výstavy
týchto pestrofarebných operencov.
Podtatranská výstava kanárikov v Kežmarku je zorganizovaná pre širokú verejnosti a
mládež. Predstavuje rozsah a
úroveň tejto záujmovej činnosti. Vystavujú tu už tradične chovatelia z partnerského mesta
Nowy Targ, chovatelia z Českej
republiky a celého Slovenska.
Doposiaľ je prihlásených cez
400 kusov vtákov od 35 vystavovateľov. Mimo početného za-

stúpenia kanárikov návštevníci
si môžu pozrieť i pestrofarebné
výstavné andulky a expozíciu
európskych vtákov, ale i farebného kanárika, ktorý v januári tohto roku získal striebornú
medailu na Svetovom šampionáte vtáctva v holandskom meste Rosmalem, ktorý pochádza z
chovu občana nášho mesta.
Výstava umožňuje tiež ukážku školám ale i materským zariadeniam zoznámiť sa v rámci
vyučovacieho procesu s pestrofarebnými operencami žijúcimi
v našich domácnostiach, ale i v

prírode v našom okolí.
Výstava je otvorená v bývalej predajni nábytku, vedľa firmy Kávomaty, v dňoch 23. – 25.
10. 2015.
Nechajte sa uniesť nielen ich
farebnosťou, ale aj prekrásnym
spevom, hrdosťou, majestátnosťou, osobitosťou a rozmanitosťou a aspoň počas návštevy zabudnite na problémy a spôsob
dnešného života.
Prajeme vám pekný zážitok
a príjemné chvíle strávené na
tomto podujatí!
manželia Podolinskí

Dôchodcovia ukončili
letnú sezónu
V zime plánujú žolíkový
turnaj či súťaž v scrabble.
Lorant Paugsch
Foto: autor

Kežmarskí dôchodcovia začiatkom októbra ukončili letnú sezónu, pričom prvýkrát
si vyskúšali nový šport – petang.
„S petangom sme začali
v tomto roku v lete. Boli sme
v Prešove, v klube Aktívny
senior, kde sme túto hru spoznali a rozhodli sme sa, že ju
budeme hrávať aj my,“ povedala Soňa Hornyaková z kežmarského Klubu dôchodcov.
Princípom hry je trafiť sa veľkými guľami čo najbližšie ku
malej. Kto je najbližšie, ten vyhráva.
Pre absolútneho víťaza
bola pripravená torta, ďalší
úspešní športujúci získali aj
medaily.

Privítali by nových členov
Podľa Hornyakovej má kežmarský Klub dôchodcov aktuálne približne 70 členov,
spoločných akcií sa zúčastňuje ani nie polovica z nich.
„Radi medzi nami uvítame
aj nových členov, podmienkou je, aby mali trvalý pobyt v Kežmarku. Napríklad
dnes sú s nami aj nečlenovia
či členovia Klubu vojenských
dôchodcov. Toto stretnutie je
pre všetkých,“ dodala Hornyaková, ktorá prezradila aj niekoľko noviniek.
Členovia klubu budú mať
na spoločných akciách klubové tričká, ktoré síce v sychravom počasí ešte nevyskúšali, ale počas pripravovaného
žolíkového turnaja či súťaží
v scrabble a v šípkach by členom nemalo nič brániť v tom,
aby svoj klub reprezentovali
v žlto-modrom tričku.

Pohľad na VII. ročník Podtatranskej výstavy kanárikov
Kežmarok 2014.
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Úspešná reprezentácia tanečníkov
Naši úspešní reprezentanti Matej Madeja - Lenka Šepeľová sa zúčastnili dňa 3. 10. 2015 na 20.
ročníku Parketového tigra
2015 v Poprade. V Slovenskom pohári v ŠT tancoch si vytancovali finálové 5. miesto, v LAT semifinálové 11. miesto.
Pavol Humeník, TŠC TEMPO
Foto: autor, archív TŠC

Dňa 10. októbra 2015 usporiadal TŠC TEMPO MŠK Kežmarok v MŠH Vlada Jančeka
v rámci galaprogramu už tradičnú súťaž 15. ročník o Pohár primátora mesta Kežmarok Open 2015.
Za účasti párov zo Slovenska i Maďarska si vytancovali
Matej s Lenkou v ŠT i LA tancoch 1. miesto, za čo im zablahoželal a odovzdal poháre
primátor mesta Kežmarok Ján
Ferenčák.
Okrem pohárovej súťa-

že sme v ranných hodinách
privitali v hojnom počte rodičov, deti, juniorov a trénerov z Košíc, Prešova, Lučenca, Veľkých Kapušian, Bardejova, Sp. Novej Vsi, Martina,
Ružomberku a Kežmarku na
Hobby súťaži 28. ročník Ľanový kvietok Open 2015.
Kežmarok reprezentovali deti do 8 rokov a vytancovali si 4. miesto Maksim
Džadoň – Viktória Chudá, 5.
miesto Dominik Fiamčík – Júlia Benková, 6. miesto Peter
Kromka – Nela Jurková, 7.
miesto Vincent Hreus – Martina Šoltýsová. Do 10 rokov:
11. miesto Erik Fiamčík – Laura Lešková. Dievčatá do 8 rokov: 4. miesto Laura Lešková, 7. miesto Júlia Benková, 8.
miesto Viktória Chudá .
V
bodovacej
súťaži
JUNIOR.I.D sa zúčastnili naši reprezentanti na prvej súťaži a vytancovali si 12. miesto
v ŠTT, 13. miesto v LAT Sebastián Marek – Laura Pittnerová, 13. miesto v ŠTT, 11.

miesto v LAT Jakub Solár –
Nina Podolinská, 14. miesto v
ŠTT i LAT Sebastián Horváth
– Nina Bilá.
V prestávkach sa predstavili s choreografiami deti,
juniori i mládež z TŠC TEMPO MŠK Kežmarok a z TK
Brilant pri ZUŠ Kežmarok a
spestrili tak program.
V posledný augustový ví-

Dve prehry futbalistov
Ďalšími dvomi zápasmi
pokračovala štvrtá futbalová liga, skupina Sever,
v ktorej hrá i 1. MFK Kežmarok.
Pavol Humeník

Všetko a aktuálne sa o kežmarskom
športe dozviete na facebookovej
stránke „Kežmarský šport“.

Prehra Fortuny, výhra Severky
V tretej lige stolnoteniosovej súťaže prehrala MŠK Fortuna Kežmarok B na domácich stoloch s Letanovcami
5:13. Za Kežmarok päť bodov
vybodovali Ján Kocúr tri, Kamil Kovalčík 1,5 bodu a Miroslav Harabin pol bodu.

V treťom kole štvrtej ligy
vyhrali hráči TJ Severka Kežmarok doma nad Rakúsmi
10:8. O body sa zaslúžili: Štefan Kelbel 4 body, Pavol Pojedinec 3,5 bodu, Miroslav
Kvasňák 1,5 bodu, Miroslav
Groman 1 bod.
ph

kend roku 2015 na Kongrese
učiteľov tanca v ŽiIline, prevzala z rúk prezidenta Slovenskej únie tanca a tanečného športu na Slovensku Ing.
Petra Ciekera pamätnú plaketu Gertrúda Scholtzová. Je to
ocenenie za celoživotný prínos a rozvoj spoločenského
tanca na Slovensku. Srdečne
blahoželáme!

Doma kežmarskí futbalisti vysoko prehrali so Svitom, s
ašpirantom na postup do tretej ligy a prehrali aj vonku v
Pakostove, s miestnym Ajaxom. I keď prehrávali dvojgĺovým rozdielom, dokázali v
priebehu minúty vyrovnať,
no domáci v závere stretnutia
rozhodli o svojom víťazstve.
1. MFK Kežmarok – FK Svit
0:4 (0:2)
Góly: 28. Pekarčík z 11 m, 44.
Mičko, 66. Chyba, 70. Mičko.
F.O. Ajax Pakostov
– 1. MFK Kežmarok
3:2 (1:0)
Góly: 24. Tomčák, z 11 m,
63. Dubas, 80. Fedorko – 77.
Wildner, 78. Šugarek.
1. Svit
13 39:14 29
2. Šariš. Michaľany 13 25:9 27
3. Zámutov
13 24:12 26
4. Radvaň n/L
13 31:18 24

5. Vyšný Mirošov
6. Fintice
7. Medzilaborce
8. Spiš. Podhradie
9. Dlhé Klčovo
10. Raslavice
11. Pakostov
12. Kračúnovce
13. Ľubotice
14. Kežmarok
15. Štrba
16. Kendice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

20:13
24:25
26:28
17:16
27:21
25:20
22:23
16:25
12:26
13:32
15:29
13:38

23
22
20
19
18
18
16
16
13
10
8
8

Dorast, 3. liga
Smižany – Kežmarok 2:1
(Mišanko). Kežmarok – Spiš.
Vlachy 1:0 (Németh).
Družstvo Kežmarku je zo
14 účastníkov na desiatom
mieste.
Žiaci, 2. liga
Starší žiaci. Podolínec –
Kežmarok 1:16 (Žiga 5, Vrábeľ
4, Janči 2, P. Vilček 2, Miškovič,
Urban, Pavlikovič). Ľubica –
Kežmarok 4:2 (Vrábeľ, Žiga).
Mladší žiaci. Podolínec –
Kežmarok 0:7 (Novák a Baláž
3, Pavlík). Ľubica – Kežmarok
1:17 (Pavlík 8, Novák 6, Ďateľ
2, Dučák).
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Volejbalistky sú na druhom mieste
Po troch víťazstvách – vo
Zvolene, nad bratislavským
BVK a v Senici sa kežmarské
volejbalistky, v Extralige žien,
dostali v tabuľke už na druhé
miesto v tabuľke! Najbližšie
ich čaká doma Prešov, čo znamená, že pekné umiestnenie
by nemali ani po tomto zápase stratiť.
TJ TU Slávia Zvolen – KV
MŠK Oktan Kežmarok 0:3

(-26, -22, -18). Najlepšie bodujúce hráčky Kežmarku: Harčárová 11, Zátrochová 7, Becková 6.
KV MŠK Oktan Kežmarok – 1. BVK Bratislava 3:2
(-16, 21, 11, -17, 12). Najlepšie
bodujúce hráčky Kežmarku:
Dragašeková 18, Zátrochová
14, Labudová 13.
SVK DDK-LED Senica –
KV MŠK Oktan Kežmarok
1:3 (16, -10, -15, -17). Najlep-

šie bodujúce hráčky Kežmarku: Harčárová 13, Jakušová 10,
Zátrochová 7. Pavol Humeník
1. Slávia Bratislava 4 12:1
12
2. Kežmarok
5 14:8 11
3. UKF Nitra
4 10:6
8
4. BVK Bratislava
4 9:6
7
5. COP Nitra
4 9:6
7
6. Pezinok
5 8:10
7
7. Zvolen
5 6:11
5
8. Senica
5 4:12
3
9. Prešov
4 0:12
0

Na Nižnej bráne usporiadali olympiádu
Napriek sychravému počasiu športovalo v areáli
školy približne 200 detí.
Lorant Paugsch
Foto: autor

Olympiádu žiakov prvého
stupňa usporiadala Základná
škola Nižná brána už druhýkrát, pričom podľa riaditeľa školy Dušana Tokarčíka sa
škola riadi heslom „Ak športujeme, tak všetci“. Aj vďaka
nemu sa olympiády zúčastnilo približne 200 žiakov školy.
„Každý žiak bude súťažiť
v štyroch disciplínach - šprint
na 50 metrov, hod kriketovou loptičkou, slalomový
beh a skok do diaľky z miesta. Najlepší získajú medaily
či poháre, navyše každý získa
malú vecnú cenu, ktorú nám
venoval Olympijský klub Vysoké Tatry,“ povedal Tokarčík.

Športovať sa dá takmer vždy
Sychravé a chladné počasie sa nepodpísalo pod účasť
žiakov, keďže podľa učiteľky
Miroslavy Müncnerovej by
sa malo športovať za každého počasia – ak neprší a nie je
veľmi zle, športovať sa dá.
„Myslím si, že je veľmi dobré, aby sa deti naučili
športovať už v takom útlom
veku. Dnes majú veľa mož-

ností, ako inak tráviť voľný čas, či už pri počítači alebo pri televízore, v škole väčšinou sedia a pohyb im určite
prospeje,“ dodala Müncnerová, ktorá by privítala na akcii
aj ďalšie základné školy: „Bola by som veľmi rada, ak by
sa pridali aj ďalšie školy, ale
čakáme pomoc aj z ich strany, keďže iniciatíva vychádza
len z našej strany,“ uzavrela.

15

Basketbal
Basketbalové súťaže sa rozbehli aj v prvej lige mužov i v
najvyššej súťaži kadetov.
Kežmarskí prvoligisti odohrali prvé dva duely v novom
ročníku súťaže na domácej
palubovke, keď privítali celky
Žiaru nad Hronom a Lučenca.
V oboch dueloch sa museli
zaobísť bez troch hráčov základnej zostavy. Tieto absencie
boli citelné hlavne v podkošovom priestore, kde mali hosťujúce celky výškovú i hernú
prevahu. Domáci hráči sa síce
snažili, ale na víťazstvá to nestačilo.
Výsledky: BK MŠK Kežmarok – MŠK BK Žiar nad
Hronom 62:84 (26:39), najviac
bodov za Kežmarok dali Marhefka 13, Kiska a Glodžák 11.
BK MŠK Kežmarok – MBK Lučenec 65:126 (35:63), najviac
bodov v drese Kežmarku dali
Glodžák 21 a Šterbák 16.
Kadeti v ďalšom kole celoslovenskej súťaže hostili suseda zo Svitu, ktorí boli favoritom duelu. Začiatok stretutia
však tomu nenasvedčoval, domáci mladíci bojovali srdnato
o každý kôš. Hostia zo Svitu
nakoniec dokázali využiť svoje skúsenosti z najvyššej súťaže a nakoniec duel rozhodli vo
svoj prospech.
Výsledok: BK MŠK Kežmarok – BKM Svit 82:90 (45:54),
najviac bodov za Kežmarok
dali Durkáč 35 a Belej 22.
(jmj)

Kam za športom
šport

Futbal

Hokejbal
Stolný tenis

Volejbal

súťaž

kategória

miesto

termín

podujatie, zápas

4. liga

muži

futbalový štadión

25. 10., 14.00 h

Kežmarok – Ľubotice

3. liga, podtatranská

dorast

futbalový štadión

31. 10., 14.00 h

Kežmarok – Sp. Belá

2. liga, sk. D

st. žiaci

futbalový štadión

24. 10., 10.00 h

Kežmarok – Lendak

2. liga, sk. D

ml. žiaci

futbalový štadión

24. 10., 11.45 h

Kežmarok – Lendak

extraliga

seniori

hokejbalový štadión

24. 10., 13.00 h

Kežmarok – Martin

2. liga

družstvá

MŠH Vlada Jančeka

25. 10., 10.00 h

Kežmarok – Humenné

2. liga

družstvá

MŠH Vlada Jančeka

25. 10., 15.00 h

Kežmarok – Udavské

extraliga

ženy

MŠH Vlada Jančeka

24. 10., 17.00 h

Kežmarok – Prešov

1. liga, sk. východ

kadetky

MŠH Vlada Jančeka

25. 10. od 10.00 h

Kežmarok – TU Košice
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Mladí stolní tenisti sú v druhej lige seniorov úspešní
Úvodnými zápasmi sa začala druhá liga mužov
v stolnom tenise východoslovenského regiónu.
Pavol Ištok
Foto: archív klubu

V drese MŠK Fortuna Kežmarok sa objavili až dvaja mladíci. Do základnej zostavy
sa prebojoval iba štrnásťročný majster Slovenska v kategórii mladších žiakov Martin Milan. Dôveru nesklamal
a v zápasoch dosiahol päťdesiat percentnú úspešnosť. Dokázal poraziť troch hráčov,
ktorí pravidelne nastupujú
v druhej lige.
V prvom zápase proti stabilnému účastníkovi druhej
ligy STO Valaliky sa na domácich stoloch zrodila remíza.
Kežmarčania podali v zápase vyrovnaný kolektívny výkon. Po prehratých úvodných
štvorhrách sa podarilo na poslednú chvíľu zachrániť iba
nerozhodný výsledok, keď
v poslednom dramatickom
zápase zvíťazil Vojtička nad
Sisákom. Škoda, že do víťaz-

ného konca nedotiahol dobre
rozohraný zápas domáci mladík Martin Milan. Vo vyrovnanom zápase podľahol skúsenému Takáčovi, ktorý mu
prekazil dvojbodovú šnúru
v zápase.
Fortuna Kežmarok A STO Valaliky A 7:7 (M. Milan
2, M. Harabin 2, J. Vojtička 2,
I. Mryglot 1)
V popoludňajšom zápase
proti favoritovi súťaže STO
Mokrance sa nedarilo kežmarskej jednotke Ivovi Mry-

glotovi, ktorý bodoval iba vo
štvorhre. V zápase podal výborný výkon domáci Jaroslav
Vojtička, ktorý prehral vo vyrovnanom zápase iba s hráčom prvej desiatky druholigového rebríčka Danielom Cinkaničom.
Fortuna Kežmarok A STO Mokrance A 5:9 (Vojtička 2, Harabin 1,5, Milan 1,
Mryglot 0,5)
Prvé zápasy pozitívne
hodnotí aj prezident MŠK
Fortuna Kežmarok Ing. Mi-

roslav Harabin: „V závere
uplynulej sezóny sme deklarovali podporu mládeže v našom
klube. Sme veľmi spokojní, že
sa do A mužstva úspešne zaradil náš úspešný mladík a majster Slovenska Martin Milan.
Príležitosť hrať v takejto kvalitnej súťaži mu prinesie ďalšie potrebné skúsenosti, ktoré ho
posunú v jeho športovej kariére
ďalej. Dúfame, že jeho vzor bude
dostatočným príkladom pre ďalších mladých adeptov stolného
tenisu v našom meste.“

Hokejbalisti doviezli z Bratislavy tri body
Celkom úspešný bratislavský trip absolvovali
kežmarskí hokejbalisti v
Slovenskej hokejbalovej
extralige.

ký), Teplický (Lipták), Pisarčík (Oravec), Pisarčík (Oravec, Teplický), Havíra (Teplický) PP – Štefan 3, Mitra, Barna, Oščipovský.

Jokerit Petržalka – MŠK
Mimisolar Kežmarok 5:7
(2:1, 2:3, 1:3). Góly: Ro. Kováč,
Šulek, Hraško, Metzner, Šúrek
– Oravec (Pisarčík, Šlachtič),

Pavol Humeník
Foto: Stanislav Kovalčík

I keď sa v dvojkole, v ktorom
odohrali kežmarskí hokejbalisti v Bratislave, určite dalo dosiahnuť viac, je potrebné byť spokojný s každým získaným bodom. Súťaž je totiž
vyrovnaná a v každom zápase rozhodujú o úspechu či neúspechu detaily.
MŠK Mimisolar Kežmarok – HBK Lion Svidník 5:6
po predĺžení (2:1, 1:4, 2:0
– 0:1). Góly: Majer (Teplic-

Zo zápasu Jokerit Petržalka - Kežmarok (5:7).

Pisarčík (Šlachtič, B. Kromka), Pisarčík (Oravec, B. Kromka), Teplický, Lipták, Oravec
(Šlachtič, Pisarčík), Oravec
(Šlachtič, Havíra).
LG AZhokej Petržalka –
MŠK Mimisolar Kežmarok
4:1 (3:0, 0:1, 1:0). Góly: Šišmič, Weber, Gabo, Drozdík –
B. Kromka (Šlachtič, Havíra).
1. Nitra
9 39:11
26
2. Skalica
9 35:8
25
3. Vrútky
9 31:30
16
4. Ružinov
9 31:29
15
5. Martin
9 21:27
15
6. Svidník
9 30:28
14
7. Kežmarok
8 28:35
13
8. Pruské
8 30:30
10
9. Jokerit
8 34:36
9
10. LG Bratislava 8 15:18
8
11. Diaková
9 17:35
3
12. Pov. Bystrica 9 15:39
2
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