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Septembrové mestské zastupiteľstvo 
(MsZ) bolo jedným z najdlhších za viac 
než desať rokov. Najdiskutovanejším 
bodom programu bol možný príchod 

regionálnej siete nemocníc Svet zdravia 
do kežmarskej nemocnice. 

Poslanci MsZ však prenájom priesto-
rov na 20 rokov neschválili – piati boli 

Poslanci rozhodli o nemocnici, Svet zdravia do nej nevstúpi
Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v 
Kežmarku n. o. bude tak i naďalej spoločnosť PP Partnership s. r. o.

za, traja proti a šiesti sa hlasovania zdr-
žali. Predstavitelia Svetu zdravia však 
rozhodnutie rešpektovali.

„Svet zdravia ponúkol perspektívu kež-
marskej nemocnici a ďalší rozvoj. Garanto-
val výšku investícií v priebehu najbližších 
troch rokov vo výške viac než jeden milión 
eur a personálu zaručil postupné zvyšovanie 
platov. Napriek tomu rešpektujeme výsledok 
dnešného hlasovania. Je nám ľúto, že nebu-
deme mať možnosť spolupracovať na rozvo-
ji tejto nemocnice,“ povedal po hlasovaní 
Tomáš Kráľ, hovorca siete regionálnych 
nemocníc Svet zdravia.

Budúcnosť je nejasná
Primátor Kežmarku Igor Šajtlava 

označil hlasovanie poslancov za Pyrrho-
vo víťazstvo. Zopakoval, že podľa jeho 
názoru nemocnica do troch rokov za-
nikne.

Napriek tomu, že v minulosti už ve-
denie mesta oslovilo popradskú nemoc-
nicu, chce tak urobiť ešte raz. „V súčas-
nej dobe ideme osloviť popradskú nemocni-
cu s tým, či prevezme našu nemocnicu za 
tých istých podmienok, aké ponúkala spoloč-
nosť Svet zdravia,“ priblížil Šajtlava ďalšie 
kroky mesta.

Budúcnosť nemocnice je naďalej 
otázna. Hovorca Svetu zdravia sa po hla-
sovaní ešte nevedel vyjadriť k tomu, či sa 
spoločnosť bude v budúcnosti opätovne 
uchádzať o kežmarskú nemocnicu. 

Okrem Svetu zdravia a štátu sa po-
skytovaniu zdravotnej starostlivosti ve-
nuje aj spoločnosť Agel, ktorá pôsobí v 
piatich nemocniciach na Slovensku, vrá-
tane levočskej. „Agel je menším hráčom než 
Svet zdravia a vieme, že v Levoči s nimi nie je 
veľká spokojnosť. To sú však len sprostredko-
vané informácie,“ povedal primátor Kež-
marku.

 
Nemocnica silného partnera potrebuje
Napriek tomu, že niektorí poslanci 

hlasovali proti prenájmu nemocnice či sa 
hlasovania zdržali, vedia, že nemocnica 

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa pre veľký záujem verejnosti konalo vo veľkej sále 
kultúrneho strediska.
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(dokončenie z 1. strany)

Napísali ste nám
Uplynulý štvrtok sme ma-

li mestské zastupiteľstvo, kde sa 
rozhodovalo o osude kežmarskej 
nemocnice. Rozhodol som sa re-
agovať aj v súvislosti s tým, čo 
bolo v poslednej dobe odvysielané 
v televízii Markíza. Je pre mňa 
prekvapením, že tri dni po sebe 
sme v hlavných správach, ako ke-
by išlo o veľký predaj či o vraždy.

V prvom rade, tu nešlo o žiad-
ny predaj majetku. Išlo o to, aby 
nemocnica fungovala ďalej v ta-
kom režime ako doteraz s tým, že 
spoločnosť Svet zdravia chcela 
prevádzkovať nemocnicu, inves-
tovať do nej veľké peniaze, na-
príklad na zvýšenie platu sestier, 
nákup nových prístrojov, rönt-
genu či CT. Práve pre veľké in-
vestície chcela mať spoločnosť 
podpísanú zmluvu na 20 rokov. 
Nemocnica by fungovala tak ako 
doteraz, akurát by sa zmenil ma-
jiteľ spoločnosti PP Partnership.

Je mi ľúto, že sa do toho zapo-
jilo také množstvo ľudí, ktorí tú-
to tému využili na predvolebný 
boj a zneužívajú situáciu. Vede-
li sme, do čoho ideme. Predpokla-
dali sme túto situáciu, ale keď-
že ponuka spoločnosti Svet zdra-
via bola časovo obmedzená, išli 
sme do toho aj za cenu, že sa náj-
de niekoľko ľudí, ktorí túto situá-
ciu zneužijú. To sa ukázalo aj na 
zastupiteľstve. Kandidáti na pri-
mátora mali svoje skupiny, ktoré, 
podľa mňa, celkom nevhodným 
spôsobom zasahovali do rokova-
nia mestského zastupiteľstva.

Prekvapila ma aj reakcia nie-
ktorých poslancov, ktorí tvrdili, 
že mali málo času, aby si svoje 
rozhodnutie premysleli. Myslím 
si, že každý z poslancov si mo-
hol na internete vyhľadať Svet 
zdravia, pozrieť sa, v ktorých 

nemocniciach pôsobí, zistiť, ako 
fungujú a presvedčiť sa o tom, 
či je so spoločnosťou všeobecná 
spokojnosť.

Mali sme stretnutie s perso-
nálom našej nemocnice, z ktoré-
ho 90% zamestnancov bolo za to, 
aby do nej vstúpil tento investor, 
ale tieto hlasy neboli vypočuté. 
Zrejme boli veľmi slušní a ne-
dávali najavo svoje emócie, keď-
že druhá skupina sa ich snažila 
prekričať.

Je mi ľúto aj vyjadrenia pred-
nostu Okresného úradu v Kež-
marku pána Ferenčáka, keďže 
si myslím, že zavádzal občanov. 
Keď v roku 2005 zahlasoval za 
odovzdanie tepelného hospodár-
stva súkromnej firme, nepoža-
doval žiadnu konzultáciu s ve-
rejnosťou a zahlasoval za to, 
aby mestská spoločnosť, ktorá je 
vždy vysoko zisková, bola zadar-
mo odovzdaná súkromnej spo-
ločnosti.

Je v našom záujme, aby kež-
marská nemocnica fungova-
la. Dostali sme ju z veľkého dl-
hu a hrozilo, že zanikne. Čiastoč-
ne sme ju zbavili dlhov, je na vy-
rovnanom rozpočte, respektíve 
je málo zisková, ale tieto penia-
ze sú určené na splácanie dlhov 
z reštruktulizácie a nie sú na to, 
aby sme mohli zvýšiť platy za-
mestnancov či nakúpiť nové prí-
stroje. 

Bolo nám vyčítané, že sme 
neoslovili viac záujemcov. My 
už však máme skúsenosti s na-
šou nemocnicou a vieme, že zá-
ujemcovia sa do nej nehrnú. 
Pred šiestimi – siedmimi rok-
mi sme niekoľkokrát rokovali aj 

s popradskou nemocnicou, ale 
odozva nebola žiadna – či od bý-
valého, alebo od terajšieho riadi-
teľa. Teraz sme nemohli strácať 
čas a museli sme si pomôcť sami.

Osobne ma mrzí aj reak-
cia pani Demešovej, redaktor-
ky z televízie Markíza. Asi kaž-
dý vie, že približne pred rokom 
a pol bola v žilinskej nemocnici 
kauza „kotolník“. Je vysoko ne-
etické, že redaktorka po čase ne-
príde do tejto nemocnice a ne-
ospravedlní sa zamestnancom, 
riaditeľovi a spoločnosti PP 
Partnership.

V tej dobe vytvárala žilinská 
nemocnica dlh približne 5 mi-
liónov eur. Po roku, na zákla-
de práce pána Tvarůžka, spoloč-
nosti PP Partnership a riadite-
ľa nemocnice pána Voláka sa ne-
mocnica dostala do vyrovnaného 
rozpočtu a ušetrí milióny, ktoré 
idú z peňazí nás všetkých.

Bolo by etické, keby na zákla-
de týchto informácií pani redak-
torka povedala občanom aj do te-
levízie, že manažovanie spoloč-
nosti PP Partnership bolo úspeš-
né. To sa, bohužiaľ, nestalo. Aj 
preto bola moja reakcia v televí-
zii taká, aká bola. Správam sa ku 
každému tak, ako sa ostatní sprá-
vajú ku mne. Bolo mi to vyčíta-
né, aj mojou manželkou, ale ja 
svoj postoj nezmením.

V súčasnej dobe ideme osloviť 
popradskú nemocnicu s tým, či 
vezme našu nemocnicu za tých 
istých podmienok, aké ponúkala 
spoločnosť Svet zdravia.

Ministerka zdravotníctva 
Zuzana Zvolenská sa vyjadrila 
jasne. Mestá a obce, ktoré majú 

nemocnicu sa o ňu musia posta-
rať sami. My zhruba vieme, aký 
je plán ministerstva zdravotníc-
tva, ktoré počíta iba s 34 nemoc-
nicami na Slovensku. Popradská 
aj ľubovnianska nemocnica by 
si veľmi radi rozdelili našich pa-
cientov.

Predpokladáme, že 31. 6. 
2015, keď vyprší zmluva so Vše-
obecnou zdravotnou poisťovňou, 
nám postupne začnú znižovať 
výkony a to bude začiatok kon-
ca nemocnice. Nehľadiac na to, 
že časť personálu chce pre níz-
ke platy odísť. Bol by som veľ-
mi rád, keby sa moje slová ne-
naplnili. Mám, žiaľ, zlú predtu-
chu, že toto sa stane a nemocni-
ca bude musieť ukončiť činnosť 
niektorých oddelení. V meste os-
tane oddelenie dlhodobo chorých, 
ale akútna starostlivosť tu už ne-
bude.

Vyjadrenie generálneho riadi-
teľa spoločnosti Svet zdravia bo-
lo také, že ich ponuka sa už ne-
zopakuje.  Bol by som veľmi rád, 
keby svoju ponuku ešte zopako-
vali, o tom sa s nimi pokúsim ešte 
opätovne rokovať. Uvidíme však, 
aká bude odpoveď z popradskej 
nemocnice. Mám však dojem, že 
ponuka Svetu zdravia sa už ne-
vráti.

Na Slovensku sú traja veľkí 
hráči v zdravotníctve – štát, Svet 
zdravia a spoločnosť Agel. Štát-
ne nemocnice, okrem žilinskej a 
popradskej, ktoré sú akciovými 
spoločnosťami, vytvárajú veľké 
dlhy. Agel je menším hráčom než 
Svet zdravia a vieme, že v Levoči 
s nimi nie je veľká spokojnosť. To 
sú však len sprostredkované in-
formácie.

Ing. Igor Šajtlava, 
primátor mesta Kežmarok

Poslanci rozhodli o nemocnici, Svet zdravia do nej nevstúpi

potrebuje silného strategické-
ho partnera.

Poslancovi MsZ Borisovi 
Švirlochovi chýbala, okrem 
iného, aj verejná súťaž. „Ne-
vyhovovala mi rýchlosť roz-
hodovania a šibeničný termín 
spoločnosti Svet zdravia. Chý-
bala mi verejná súťaž či disku-
sia. Uplynuli dva týždne a svo-
je stanovisko som nemal dôvod 
zmeniť,“ vysvetlil svoje roz-
hodnutie a dodal: „Určite to 
však nie je riešenie. Myslím si, 

že silného investora potrebuje-
me, ale podľa jasných pravidiel, 
v rámci súťaže. Mám informá-
cie, že podobné spoločnosti ako 
Svet zdravia by si chceli zasú-
ťažiť.“ 

Rovnaký názor zdieľa aj 
poslankyňa MsZ Adriana Sa-
turyová. „Každý je za to, aby 
nemocnica mala silného part-
nera. V tejto situácii nie je nik-
to spokojný, nech by sme rozhod-
li akokoľvek. Nebolo by to dobré 
– pre nemocničný personál či pre 
občanov,“ vysvetlila. 

t/f: Lorant Paugsch
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O miesto hlavného kontroló-
ra mesta prejavili záujem sied-
mi záujemcovia, avšak dvaja 
z nich nespĺňali všetky požado-
vané kritériá. O post kontrolóra 
sa tak uchádzali Mária Gibľá-
ková, Ľudmila Gnojčáková, 
Vladimír Matfiak, Zdena Pata-
kyová a Ján Ščurka.

Keďže v prvom kole voľ-
by ani jeden z kandidátov 

nedostal nadpolovičnú väč-
šinu hlasov všetkých poslan-
cov, do druhého kola postú-
pila Ľudmila Gnojčáková 
a Zdena Patakyová. 

Tá nakoniec získala v dru-
hom kole voľby viac hlasov 
než súčasná kontrolórka mesta 
Gnojčáková a od 1. októbra bu-
de na šesť rokov zastávať pozí-
ciu hlavného kontrolóra mesta.

Mesto bude mať novú kontrolórku
Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) rozhodli o novej 
kontrolórke až v druhom kole verejnej voľby.

Vízie do budúcnosti
„Kontrolór nielen kontroluje, 

ale aj poradným hlasom prispie-
va k správnemu rozhodnutiu po-
slancov a dodržuje etický kódex 
kontrolóra. V prípade môjho zvo-
lenia budem apelovať, aby bol aj 
tento kódex uverejnený na webo-
vej stránke, aby mohol ktokoľvek 
odkontrolovať plnenie úloh hlav-
ného kontrolóra mesta,“ pove-
dala počas svojej predvoleb-
nej prezentácie Patakyová.

Ako ďalej dodala, riadiť sa 
bude predovšetkým etickou 
voľbou a uprednostňovať to, 
čo je dobré pre každého, nie-
len pre jednotlivca.

„Mojím cieľom by bolo pri-
navrátenie vážnosti a zodpoved-
nosti za samotné dianie v mes-
te, prepojiť komunikáciu medzi 
úsekmi, vyhodnotiť efektivitu 
a objektívnosť a byť poradným 
hlasom poslancov, ktorí svojim 
hlasovaním zohrávajú dôležitú 
úlohu,“ uzavrela Patakyová. 

Lorant Paugsch

Počas slnečných dní sa 
návštevníci mesta informova-
li predovšetkým na možnos-
ti kúpania, turistiky a cyklo-
turistiky v meste a okolí, po-
čas daždivých dní viac na 
historické pamiatky a kvalit-
né stravovacie a kaviarenské 
služby v centre mesta. Náv-
števníci informačnej agentú-
ry si pochvaľovali predovšet-
kým veľmi dobrú vybavenosť  
propagačnými materiálmi a 
obdivovali  vysokú koncen-
tráciu hodnotných pamiatok 
na takej malej ploche ako prá-
ve u nás v Kežmarku.

Najviac zastúpené národ-
nosti ostávajú tak ako po mi-
nulé roky  Česi, Nemci, Polia-
ci, Rakúšania, Rusi a anglic-
ky hovoriaci návštevníci. Zvý-
šenú návštevnosť  sme oproti 
minulému roku zaznamenali 
u turistov z Maďarska a Fran-
cúzska. O naše mesto ma-
li však záujem aj Kanaďania, 
Austrálčania, Holanďania či 
Indovia. Našli sa aj návštevní-
ci - Karpatskí Nemci či Ame-
ričania - hľadajúci svojich po-
tomkov z Kežmarku a na Spi-
ši. Nemci, Rakúšania a  Maďari 
prichádzajú väčšinou v orga-
nizovaných skupinách s vlast-
ným sprievodcom a vlastným 
„zrýchleným“ programom, 
vtedy sa môže pôžitok z vlast-
ného objavovania a odhaľova-
nia krás Kežmarku vytratiť.

Najväčší záujem je o je-
dinečnú UNESCO pamiat-
ku v našom meste. Drevený 

artikulárny kostol, ako aj o 
kežmarský hrad, nový evan-
jelický kostol, Baziliku sv. 
Kríža a nemalú skupinu tvo-
rili aj návštevníci vyhľadáva-
júci pamiatky židovskej kul-
túry – pomník židovskej sy-
nagógy a židovský cintorín.  
Turisti si nechajú radi pora-
diť aj o menej známych pa-
miatkach a zákutiach Kež-
marku, napr. najstaršia ulič-
ka Starý trh, pozostatky 
mestských hradieb, grecko-
katolícky kostol, najkrajší 
výhľad na Tatry z Kežmarku. 
Návštevníci najradšej prídu 
na festival EĽRO a zdržia sa 
vtedy v našom meste aj dlh-
šie, čo je jednoznačne pozi-
tívnym signálom nárastu 
prenocovaní.

Kežmarčania sa najviac 
zaujímali o možnosti cyklo-
turistiky v meste a jeho oko-
lí, čo súvisí s vybudovaním 
nových cyklotrás a opravou 
a preznačkovaním starších v 
samotnom meste a jeho bez-
prostrednom okolí v minu-
lom roku, ako aj o kultúrne 
a spoločenské podujatia, kto-
rých ponuka a pestrosť sa 
v našom meste každoročne 
zvyšuje a skvalitňuje.

Pevne veríme, že nesporná 
jedinečnosť nášho mesta pri-
láka ďalších spokojných náv-
števníkov aj v najbližšom ob-
dobí, veď história Kežmarku 
nám zanechala skvosty hod-
né nejedného veľkomesta.

Kia 

O Kežmarok záujem 
neklesá, ba naopak

Aj napriek premenlivému počasiu tejto letnej sezóny sa 
Kežmarská informačná agentúra teší rastu návštevníkov 
Kežmarku oproti minulému roku. 
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Známi sú už aj všetci desia-
ti rečníci kežmarského TEDx: 

Doktor Dodo Cikaj, ses-
trička Skúmavka

Klauni z občianskeho 
združenia Červený nos pri-
nášajú do nemocníc trochu 
radosti a úsmevu. 

Dana Iliašová-Mazalová
Je absolventkou VŠVU v 

Bratislave. Okrem výtvarné-
ho umenia sa venuje hudbe. 
Je autorkou projektu Súkrom-
ný koncert, v rámci ktorého 
navštevovala domácnosti a 
koncertovala priamo v obý-
vačkách. 

Renáta Kaščáková
Viac ako 10 rokov pracuje 

v samospráve mesta Trenčín. 
V súčasnosti koordinuje pro-
jekt participatívneho urba-
nistického plánovania Tren-
čín si Ty.

Gabriel Kocák
Z pomocníka v bavorskej 

reštaurácii sa prepracoval až 
do kuchýň michellinovských 
reštaurácií. Dnes má vlastnú 
reštauráciu Culinarium s vý-
nimočnou kuchyňou. 

Michal Kravčík
Presadzuje a podporuje 

agendu Voda pre ozdravenie 
klímy. Jej cieľom je posilnenie 
environmentálnej bezpeč-
nosti pro stredníctvom zod-
povedného prístupu v ochra-
ne prírodného a teda i kultúr-
neho dedičstva.

Pavlína Morháčová
Vyštudovala grafický di-

zajn na VŠVU v Bratislave. 
Od roku 2010 sa venuje pro-
jektu alternatívnej mapy Bra-
tislavy – M_P_BA.

Pavel Petrovič
Venuje sa projektu First 

Poznáme rečníkov i program 
druhého TEDxKežmarok

Licencované podujatie plné inšpirácií, výnimočných ľudí a 
neopakovateľnej atmosféry sa nezadržateľne blíži! TEDx sa 
v konferenčnej sále Kežmarského hradu uskutoční už v so-
botu 13. septembra 2014 so začiatkom o 14.00 h. O hodinu 
skôr odštartuje prezentácia účastníkov, nádvorie hradu bu-
de pre širokú verejnosť otvorené už od desiatej dopoludnia.

Lego League. Ide o najväčšiu 
robotickú súťaž pre mladých 
vo veku 10 – 16 rokov. Každý 
rok sú zadané presné úlohy a 
mladí v tímoch postavia a na-
programujú svoje LEGO ro-
boty podľa zadania.

Tomáš Rafa
Vo svojich videách sa 

programovo zaoberá vy-
ostrenými politicko-spolo-
čenskými témami.

Miro Relovský
Motoristický nadšenec z 

Kežmarku dnes pracuje pre 
firmu, ktorá poskytuje ser-
vis továrenským tímom Ford 
v motoristickom kolotoči ral-
lye podujatí a svetových ral-
lye sérií.

Michal Smetanka
Okrem množstva iných 

aktivít sa venuje etnomuziko-
lógii, kompo zícii, výrobe hu-
dobných nástrojov a hudob-
nej interpretácii. Účastníkov 
TEDxKežmarok zasvätí do ta-
jov zvukov a nástrojov z celé-
ho sveta.

Na nádvorí hradu bude po 
celý deň (od 11.00 do 21.00 h) 
pripravený zaujímavý sprie-
vodný program, ktorý je voľ-
ne prístupný všetkým náv-
števníkom hradu: čitáreň 
kežmarského kníhkupectva 
a združenia mladých Kež-
marčanov Wolf that never sle-
eps, ukážka cvičení CrossFit, 
hokejbalová strelnica, First 
Lego League,  prezentácia o. 
z. Kežmarská chata, OZ Cyk-
lovňa + Mestské intervencie 
St. Ľubovňa, OOCR Sever-
ný Spiš – Pieniny, kaviareň. 
Kompletný program konfe-
rencie nájdete na internetovej 
stránke TEDx Kežmarok.

Ak chcú mať záujemcovia 
o účasť na TEDxKežmarok is-
totu, že sa na podujatie dosta-
nú, mali by sa za poplatok 10 
eur zaregistrovať čo najskôr 
na internetovej stránkeTEDx-
-u Kežmarok. Registrácia je 
však možná aj v kežmarskom 
kníhkupectve Alter Ego alebo 
priamo v deň konania TEDx 
na kežmarskom hrade (ak sa 
kapacita konferenčnej sály 
nevypredá počas trvania on-
line registrácie).                   (bš)

Ako z názvu vyplýva, nie som 
rodená Kežmarčanka. Pochádzam 
z trochu väčšieho stredosloven-
ského mesta, v ktorom som písala 
do novín. Vďaka tejto práci som si 
o menších aj väčších slovenských 
mestách utvorila nelichotivý ob-
raz. Kultúru v takom meste tvori-
la len hŕstka nadšencov. Ľudia sa 
združovali do skupín, ktoré si na-
vzájom protirečili a snažili sa zís-
kať najviac pre seba a mesto chát-
ralo. Mladí odchádzali, pretože 
im nemalo čo ponúknuť. A star-
ší ľudia odísť nechceli, aby nepre-
trhli prúd spomienok, s ktorými 
sa spájalo, aj keď malebné záku-
tia sa na staré pohľadnice už dáv-
no nepodobali.

Toto som čakala aj od Kežmar-
ku. Keď som sem prvý krát priš-
la, mesto ma o opaku nepresved-
čilo. Prázdne Korzo, pre cudzinca 
trochu zašitý vstup do kina Iskra, 
tradičnú architektúru lemovali 
anglické názvy podnikov. Pýtala 
som sa, čo tu tých ľudí ešte drží, 
keď sa ich vlastná kultúra vytrá-
ca na úkor západnej globalizácie? 
Prečo sa sem mladí ľudia vracajú 
a starší neľutujú, že zostali? 

Pretože Kežmarčania sú 
miestni patrioti. Aj tu sa nájdu 
rozdielne názory, no nevytratila 
sa z ľudí súdržnosť. Nesnažia sa 
investovať peniaze kam ich vietor 
zaveje, ale chcú viac pre svoj Kež-
marok. Zveľadiť si miesto, kde ži-
jú, udržiavať tradície a byť hr-
dí na svoje korene. Keď sa vžije-
te do prúdu tohto mesta zistíte, že 
nestratilo svoje kúzlo, má čo po-
núknuť zvedavým cudzincom a 
skromne si žije pod slovenskými 
veľhorami. 

Lucia Vričanová

očami  
prisťahovalca

Štátne lesy Tatranské-
ho národného parku Tatran-
ská Lomnica,  oznamujú širo-
kej verejnosti, že v sobotu 27. 
9. 2014 sa uskutoční 36. ročník 
podujatia Čisté hory.

Informácie môžete zís-
kať na týchto telefónnych čís-
lach: 052/478 33 11, 052/478 33 
12, 052/4467 329, 052/4467 329, 
052/449 91 06. Telefónne čísla 
platia pre pracovnú dobu, t.j. 
pondelok – piatok od 7.00 do 
15.00 h.                                 (ph)

Čisté hory 2014
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Andrej Kiska strávil nie-
koľko rokov počas podnika-
nia aj v Kežmarku, ale to ne-
bol jediný dôvod, prečo pri-
šiel otvoriť školský rok práve 
na kežmarské gymnázium.

„Vaša škola má nielen v re-
gióne, ale aj na Slovensku veľmi 
dobré meno. Profesori boli totiž 
v minulosti ochotní prijať aj tých 
študentov, ktorí z politických dô-
vodov nemohli študovať v Po-
prade. Je úctyhodné, že vtedajšie 
vedenie školy bolo také odvážne,“ 
poznamenal prezident. 

Nezabudol však spome-
núť aj úspechy školy, ktoré re-
prezentuje aj časopis Stretnu-
tia. „Váš časopis je hviezdou na 
slovenskom študentskom svete 
a verím, že v tomto budete po-
kračovať aj ďalej,“ dodal Kiska.

Byť dobrým žiakom nestačí
Prezident počas 

svojej návštevy nezabudol 
ani na poslanie školy v živo-
te. Okrem priateľstiev a spo-
mienok dá študentom aj zák-
lad toho, akí budú, ako sa im 
bude dariť a žiť v budúcnosti. 
Hlavnou úlohou gymnázia je 
pripraviť študentov na vyso-
kú školu.

„Na Slovensku máme aj také 
vysoké školy, ktorých absolven-
ti nemajú vysokú úroveň. Preto 
si vyberajte náročnejšie vysoké 
školy. Nebojte sa zabojovať o tú 
ťažšiu školu. Ľahkú vysokú ško-
lu dokončí každý, ale o to horšie 
sa môže mať vo svojom ďalšom 
živote,“ zdôraznil Kiska.

Gymnázium je a bude 
podľa neho výberová škola, 
s ktorou sa študentom otvá-
rajú brány aj do zahraničia. 
Nie je to vždy len o dobrých 
známkach, ale „podstatné je, 
aby ste boli aj dobrým človekom. 

Na gymnáziu otvoril školský rok Kiska
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska otvoril škol-

ský rok na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava v Kež-
marku. Okrem toho navštívil aj základnú školu v Huncov-
ciach.

Nebojte sa ísť za svojimi cieľmi 
už od prvých ročníkov“. 

Kisku privítala 
nová riaditeľka

Svoju riaditeľskú premiéru 
zažila aj nová riaditeľka kež-
marského gymnázia Daniela 
Mihoková. Do funkcie nastú-
pila len pred dvoma mesiac-
mi a aj preto bola v miernom 
strese. Ten však k tomu pod-
ľa nej patrí.

„Začiatok školského roka je 
ako každý iný, aj keď s takou-
to krásnou pridanou hodnotou, 
ako je návšteva prezidenta. Pre-
zidentská kancelária si vybrala 
nás, na čo sme veľmi hrdí a teším 
sa z toho,“ povedala pre TASR 
Mihoková. 

Do prvého ročníka gym-
názia nastúpi 52 prvákov, 
školu bude spolu navštevovať 
280 študentov. 

Lorant Paugsch

Túto školu si vybral najmä 
preto, lebo od tohto školského 
roku má škola nové vedenie, 
takže svojou účasťou ho chcel 
podporiť a zaželať vedeniu 
i samotnej škole veľa úspeš-
ných rokov. 

Slávnostného otvorenia 
na škole sa osobne, okrem 
primátora mesta zúčastnil aj 

predseda Rady školy Miro-
slav Marhefka. 

V hlavnom prejave nová 
riaditeľka školy Iveta Slovíko-
vá oboznámila žiakov a prí-
tomných hostí nielen s novin-
kami, ktoré škola zavádza od 
nového školského roku, ale 
menovite i novými spolupra-
covníkmi, ktorých si vybrala 

Otvorenia školského roku sa zúčastnil aj primátor mesta
Primátor mesta Igor Šajtlava sa tentoraz osobne zúčastnil 
slávnostného otvorenia nového školského roku na Základ-
nej škole na ulici dr. Fischera v Kežmarku. 

ako svojich zástupcov do ve-
denia školy. Okrem toho pri-
vítala aj všetkých nových pe-
dagogických a nepedagogic-
kých pracovníkov a hlavne 
nových prváčikov.

Primátor mesta sa poďa-
koval bývalému vedeniu za 
udržanie vysokej latky ško-
ly, ktorá patrí k špičke v kraji i 
na Slovensku. Žiakom potom 
zaželal úspešný školský rok 
a načerpanie mnohých vedo-
mostí, bez ktorých sa v živote 

nezaobídu a určite ich neraz 
využijú. Učiteľom zaželal naj-
mä veľa trpezlivosti a vieru v 
to, že každý z nich dá dobré 
a užitočné základy každému 
žiakovi na škole.

Vysoký štandard, ktorý si 
škola dlhodobo udržiava, je 
určite výzvou pre nové vede-
nie školy, aby neustúpilo zo 
stanovenej cesty, ba naopak, 
aby sa pokúsilo úspešnosť 
školy ešte zvýšiť.

Pavol Humeník 
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Železničná spoločnosť Slo-
vensko, a.s. ( ZSSK ) vydala 
v letnej sezóne pre návštevní-
kov Tatier informačnú brožú-
ru Vysoké Tatry, ktorú môžu 
návštevníci a turisti vo Vyso-
kých Tatrách bezplatne získať 
na železničných staniciach 
alebo v Zákazníckom centre 
ZSSK Poprad-Tatry. 

Ako novinku od 15. 7. 2014 
zaviedla ZSSK aj cestovanie 

 

 

                              OOObbbvvvooodddnnnááá   pppoooľľľooovvvnnníííccckkkaaa   kkkooommmooorrraaa   
                                                               OOOkkkrrreeesssnnnááá   ooorrrgggaaannniiizzzáááccciiiaaa   SSSlllooovvveeennnssskkkéééhhhooo   pppoooľľľooovvvnnníííccckkkeeehhhooo   zzzvvväääzzzuuu   vvv   KKKeeežžžmmmaaarrrkkkuuu   

                                                         MMMiiieeessstttnnnaaa   ooorrrgggaaannniiizzzáááccciiiaaa   SSSlllooovvveeennnssskkkéééhhhooo   rrryyybbbááárrrssskkkeeehhhooo   zzzvvväääzzzuuu   vvv   KKKeeežžžmmmaaarrrkkkuuu   

                        MMMeeessstttooo   KKKeeežžžmmmaaarrroookkk   
  

Vás týmto pozýva na 

444...   PPPoooľľľooovvvnnníííccckkkyyy   dddeeeňňň   
dňa 14.septembra 2014 

na Hlavnom námestí v Kežmarku 

 
venovaný 5. výročiu vzniku  

Obvodnej poľovníckej komory v Kežmarku 
 

 
Pripravujeme pre Vás: 

 
10.00  Svätohubertovská sv. omša v Bazilike sv. Kríža 

požehnanie zástavy OPK 
                 
a množstvo sprievodných podujatí spestrených kultúrnym programom, z ktorého 

vyberáme: 
 
                - sprievod účastníkov poľovníckeho dňa, odovzdanie vyznamenaní 
                - slávnostný výrad a pasovanie lovca jeleňa 
                - licitácia (dražba) ulovenej zveri   
                - ukážky vábenia rôznych druhov zveri 
                - aktivity sokoliarov a kynológov 
                - hry a súťaže pre najmenších 
                - vystúpenie detského folklórneho súboru Goralik a skupiny Zamiškovci 
                - predstavenie divadla A predsa ... zo Spišskej Belej 
                - bohatá tombola  
      

Počas celého podujatia bude pre návštevníkov ponuka rôznych kulinárskych 
poľovníckych špecialít pripravených Hotelovou akadémiou a Strednou odbornou 

školou z Kežmarku a poľovníckymi združeniami OPK Kežmarok. 
                                  

Organizátori sa tešia na vašu účasť! 

Novinky na tatranskej železnici
železnicou vo Vysokých Tat-
rách na sms lístok. Podrob-
nejšie sa o novinkách do-
zviete na webových strán-
kach http://www.slovakrail.
sk/sk/sms-listok.html, ale-
bo na http://www.slovakra-
il.sk/sk/aktuality/cestovanie-
-vo-vysokych-tatrach-zelez-
nicou-je-uz-mozne-aj-s-sms-
-listkom.html                       

   Humeník, foto: jmj
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POD ZEMOU - 10. - 11. september (streda, 
štvrtok) o 19.00 hod.

V parížskych katakombách sa ukrýva 
priestor, ktorý láka množstvo prieskumníkov 
aj bádateľov. Študentka mestskej archeológie je 
podzemným Parížom nadšená a presvedčí nie-
koľko dobrodruhov, aby išli s ňou. Po čase zistia, 
že sa vydali do miest, do ktorých živí nepatria.

Hrajú: Ben Feldman, Edwin Hodge, Perdita We-
eks. USA, 2014, 89 min., horor, thriller. Vstupné: 
3,50 €.

38 - 12. - 14. september (piatok, sobota, nede-
ľa) o 19.00 hod.

Dokument mapujúci život slovenskej hoke-
jovej legendy, Pavla Demitru, ktorý ho predsta-
ví nielen ako vrcholového športovca, ale predo-
všetkým ako človeka a silnú osobnosť, na ktorú 
dodnes spomína celý národ. Vo filme sú použi-
té unikátne archívne zábery, exkluzívne materi-
ály z archívu NHL a osobné výpovede. Nemalý 
priestor je venovaný slovenskej hokejovej repre-
zentácii, ktorej bol Paľo neoddeliteľnou súčasťou.

Hrajú: Mária Demitrová, Pavol Demitra, Ján 
Filc, Marián Gáborík, Michal Handzuš, Marián 
Hossa, Zdeno Chára, Miroslav Šatan, Ľubomír Viš-
ňovský a ďalší. SR, 2014, 90 min, dokument. Vstup-
né: 3,50 €.

ÚTEK Z PLANÉTY ZEM 3D - 13. - 14. sep-
tember (sobota, nedeľa) o 17.00 hod.

Na planéte Baab žijú zábavní modrú ufóni 
a ich superhrdina Scorch Supernova. Keď za-
chytí signál SOS z obávanej planéty Zem, nevá-
ha a ide na pomoc. Dostane sa však do rúk ne-
milosrdných ľudí a tak mu neostáva nič iné, iba 
utiecť. 

Hrajú: Jessica Alba, Sarah Jessica Parker, Bren-
dan Fraser, Ricky Gervais, Sofía Vergara. USA, 
2014, 89 min., animovaná rozprávka. Vstupné: 5 €.

ATILLA MARCEL (filmový klub) - 15. sep-
tember (pondelok) o 19.00 hod.

Plachý Paul, 33-ročný klavirista, ktorý nik-
dy neprehovoril a od smrti svojich rodičov ne-
robil nič iné, len to, čo mu naplánovali jeho dve 
rázne tety, nájde jedného dňa na schodoch plat-
ňu. Ocitne sa v byte Madam Proustovej a objaví 
kúzlo „bylinných“ čajov s príchuťou LSD, ktoré 
mu otvoria nové pohľady na vlastný život. 

Hrajú: Anne Le Ny, Bernadette Lafont, Guil-
laume Gouix. Francúzsko, 2014, 102 min, komédia. 
Vstupné: 3,50 €/2 €.

LABYRINT: ÚTEK - 17. - 18. september 
(streda, štvrtok) o 19.00 hod.

Thomas sa jedného dňa prebudí bez akých-
koľvek spomienok v čiernom výťahu zva-
nom box. Keď sa z neho dostane, objaví ďal-
ších chlapcov so stratou pamäti. Tí ho privíta-
jú v prostredí s názvom Glade, ktoré je obklope-
né bludiskom. Thomas sa bude musieť pripojiť 
k skupine známej ako Runners a nájsť cestu na 
slobodu.

Hrajú: Dylan O´Brien, Kaya Scodelario, Tho-
mas Brodie-Sangster. USA, 2014, 114 min., thriller, 
scifi. Vstupné: 3,50 €.

SKÔR NEŽ ZASPÍM - 19. - 20. september 
(streda, štvrtok) o 19.00 hod.

Christine si ako 47-ročná spisovateľka nepa-
mätá nič viac než jeden deň. Každé ráno vstá-
va s presvedčením, že je slobodná a že má ce-
lý život plný možností a volieb ešte len pred se-
bou. Vždy zistí, že je vydatá, žije so svojím man-
želom Benom a všetky dôležité rozhodnutia už 
urobila. Christinin príbeh sa začína postupne 
odkrývať. Spúšťa sa séria udalostí, ktoré ju nú-
tia spochybňovať všetkých okolo nej.

Hrajú: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark 
Strong. USA, 2014, 92 min., mysteriózny thriller. 
Vstupné: 3,50 €.

LIETADLÁ 2  - 20. - 21. september (sobota, 
nedeľa) o 17.00 hod. 

Pokračovanie úspešnej rozprávky o lietad-
lách, v ktorej budú hlavnými hrdinami hasiči 
a záchranári.

Hrajú: Dane Cook, Ed Harris, Julie Bowen. 
USA, 2014, 84 min., animovaná rozprávka. Vstup-
né: 3,50 €.

DETI (filmový klub) predpremiéra za účasti her-
cov a tvorcov - 21. september (nedeľa) o 19.00 hod.

Štyri poviedky majú jednu spoločnú tému 
– rozprávajú o komplikovanom vzťahu rodičov 
a detí, zaznamenávajú komplikovanú situáciu 
v krajine, ale aj to, ako sa osobné zlyhania pre-
mietajú do vzťahov s najbližšími.

Hrajú: Éva Bandor, Richard Felix, Pavel Zatlou-
kal. SR, 2014, 100 min., dráma. Vstupné: 3,50 €/2 €.

IDA (filmový klub) - 22. september (pondelok) 
o 19.00 hod.

Príbeh 18-ročnej Anny, ktorá pred tým, než 
sa stane mníškou, musí navštíviť svoju príbuz-
nú. Tá bola v minulosti komunistka a sudkyňa, 
ktorá posielala na smrť odporcov režimu, medzi 
inými aj kňazov.

Hrajú: Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, 
Dawid Ogrodnik. Poľsko, 2013, 82 min., dráma. 
Vstupné: 3,50 €/2 €.

V TICHU - 24. september (streda) o 19.00 hod.
Dokument o piatich židovských hudobníkoch, 

ktorí boli pre nacizmus tak neprijateľný, že mala 
byť vymazaná nielen ich tvorba, ale aj ich mená.

Hrajú: Judit Bárdos, Ján Gallovič, Kristína Sva-
rinská,  Dana Košická. Slovensko/Česko, 2014, 90 
min., dráma. Vstupné: 3,50 €.
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Kam za kultúrou

16. 9. 2014 (utorok) o 18.00 h 
Prvý koncert XXXIII. 
ročníka Kežmarskej 
hudobnej jesene - 44. 

Medzinárodný organový 
festival Ivana Sokola

Účinkuje: Iveta Apkalna 
(Lotyšsko).

Diela skladateľov: Grešák 
- Bach - Glass - Kalnins - 

Escaich - Kalejs
V Drevenom artikulárnom 

kostole Kežmarok - 
baroková časť koncertu.
V novom evanjelickom 

kostole Kežmarok - druhá 
časť koncertu.

19. 9. 2014 (piatok) o 18.00 h 
Kysucký prameň  

z Oščadnice
Folklórna skupina z Kysúc

Hviezdy televízie Šláger 
prinášajú pod Tatry ľudové 

piesne, ktoré po stáročia 
spieval chudobný kysucký 

ľud. Hudobná skupina 
vznikla v Oščadnici z krásnej 

heligonkárskej tradície. 
Oščadnickí heligonkári 
vystupujú pod názvom 
Kysucký prameň a je to 

naozaj prameň čistej ľudovej 
kultúry.

V MsKS Kežmarok

28. 9. 2014 (nedeľa) o 16.00 h 
Lomidrevo

Rozprávková nedeľa  
s príbehom v bábkovo-

javajkovom (veľké maňušky) 
prevedení, v naštudovaní 
Divadla Na Hojdačke zo 

Žiliny. 
Lomidrevo je chlapec, 
ktorý dostal do daru 

veľkú silu. Keď vyrastie, 
vyberie sa do sveta. Na 

cestách stretne kamarátov 
- silákov Miesiželeza a 

Valivrcha. S veľkou fyzickou 
silou však treba narábať 

rozumne, aby sa neuškodila 
ľuďom. Obrovská sila tiež 

nie je zárukou odvahy 
a čestnosti. Lomidrevo 

však svojím rozumom a 
odvahou vyslobodí unesené 

princezné, za čo si zaslúži 
kráľovskú nevestu.
V MsKS Kežmarok

Viac informácií o programe 
nájdete aj na facebooku/

Kultúra v Kežmarku.

Mestské kultúrne stre-
disko Kežmarok a Literárne 
múzeum SNK v Martine vás 
pozývajú do priestorov Vý-
stavnej siene Barónka, Hlav-
né námestie 46, Kežmarok na 
výstavu „Večné svetlá.“

Výstava je venovaná pocte 
písma, vzdelanosti, kresťan-
skej a cyrilometodskej tradí-
cii v dejinách Slovenska, pri 
príležitosti 1150. výročia prí-
chodu sv. Konštantína a Me-
toda na naše územie. Výstava 
je vhodným doplnením vyu-
čovacích hodín slovenského 
jazyka a literatúry a dejepi-
su žiakov a študentov ZŠ a SŠ. 

Výstavný projekt podá-
va nezvratné svedectvo o ne-
ustálych návratoch k tomuto 
živému prameňu v priereze 
našich dejín a dokladá verej-
nosti množstvo umeleckých 
diel výtvarného charakteru, 
národno-obranných, vedec-
kých a literárno-umeleckých 
prác. 

Pozvánka na výstavu

Cyrilo-metodská tradícia 
ako výraz dychu našich ná-
rodných dejín a naše včleňo-
vanie sa do európskych kul-
túrnych prúdení, to sa sta-
lo základným mottom výsta-
vy Večné svetlá, kde textom 
a obrazmi, historickými do-
kumentmi i výtvarným ume-
ním je priblížený vzácny 

cyrilo-metodský odkaz v rôz-
nych vývinových etapách na-
šej kultúry, najmä literatúry. 

Výstava obsahuje do 250 
originálnych zbierkových 
predmetov – publikácie, ole-
jomaľby, plastiky, ilustrácie, 
drobné kresby, umelecký tex-
til a vecné pamiatky i histo-
rické rekonštrukcie praslo-
vanských obydlí. Sprevádza 
ju bohatý výber vedeckých i 
básnických textov a fotodo-
kumentov. 

Výstavný projekt je sprí-
stupnený vo Výstavnej sie-
ni BARÓNKA do 30. 9. 2014 
počas pracovných dní v ča-
se: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 
h (mimo stanoveného času je 
možná rezervácia prehliadok 
na tel. čísle 052/452 31 70). 

Vstupné: dospelí 0,40 €, dô-
chodcovia a deti 0,20 €, orga-
nizované skupiny 0,10 €/oso-
ba. 

Tešíme sa na Vašu návšte-
vu!                                                                                                          

MsKS Kežmarok
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Tvorcovia a herci filmu sa 
od 15. septembra 2014 vydajú 
na špeciálne týždňové pred-
premiérové turné po sied-
mich mestách. Snímku, kto-
rá pôsobivo zobrazuje rôz-
ne podoby vzťahu rodičov 

a detí, a v ktorej účinkujú her-
ci i neherci z celého Sloven-
ska, predstavia tvorcovia po-
stupne v Piešťanoch, Žiline, 
Komárne, Banskej Bystrici, 
Prešove, Dobšinej a Kežmar-
ku.   

Film DETI uvedú osobne tvorcovia a herci na špeciálnom 
predpremiérovom turné aj v Kežmarku

Prvý hraný film jedného z najoceňovanejších a najúspešnej-
ších slovenských dokumentaristov Jara Vojteka, DETI, od-
štartuje svoju púť k divákom už pred oficiálnou slovenskou 
premiérou. 

„Každú zo štyroch poviedok 
filmu DETI – Syn, Maratón, 
Kanárik, Otec – sme nakrú-
cali v inom ročnom období a na 
rôznych lokáciách po celom Slo-
vensku. Predpremiérové uvede-
nia sú naším poďakovaním účin-
kujúcim a ľuďom, ktorí nám po-
mohli v regiónoch,“ vysvetlil 
producent filmu DETI Máty-
ás Prikler z produkčnej spo-
ločnosti MPhilms. 

Predpremiérové turné od-
štartuje 15. septembra na Me-
dzinárodnom filmovom festi-
vale Cinematik v Piešťanoch, 
kde snímku odohrajú v sve-
tovej premiére ako závereč-
ný film festivalu. Divákom ho 
predstaví celý štáb na čele s 
režisérom Jarom Vojtekom a 
scenáristom Marekom Leščá-
kom a zavítajú aj hlavní her-
ci Éva Bandor, Vlado Zboroň 
ako aj detskí predstavitelia 
Roman Bubla a Arnold Nagy. 

Na Spiš zamiera tvorco-
via 21. septembra do FK Iskra 
Kežmarok, v regióne sa totiž 

nakrúcala poviedka Maratón 
s hlavným hrdinom Marti-
nom Horváthom, ktorého re-
žisér objavil v rómskej osade, 
kde sa časť filmovej poviedky 
aj odohrávala. 

Od 25. septembra vstúpia 
DETI do kinodistribúcie a bu-
dú ako jediný dlhometrážny 
slovenský film súčasťou Pro-
jekt-u 100. 

„Asociácia slovenských fil-
mových klubov podporuje a pre-
zentuje v kinách filmy so sil-
nou autorskou výpoveďou. Tak 
ako v dokumentoch Jara Vojte-
ka, aj v jeho hranom debute cí-
time jeho veľký talent a origina-
litu. Práve preto sme sa rozhod-
li film DETI zaradiť do „zlatej“ 
kolekcie filmov najväčšej putov-
nej prehliadky na Slovensku - 
už 20. ročníka Projekt-u 100,“ 
povedala riaditeľka distri-
bučnej spoločnosti ASFK Sil-
via Dubecká. Do konca roka 
2014 uvidia film DETI diváci 
v takmer 40-tich slovenských 
mestách.
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Po prvý raz sa výrazne 
prejavil talent prof. Schol-
za pri oslavách 400. výročia 
vzniku lýcea v Kežmarku. 
Vytvoril obálky k Dejinám 
nemeckého lýcea a.v. v Kež-
marku od prof. Dr. Johan-
na Liptáka a ku knihe spo-
mienok pedagógov a študen-
tov kežmarského lýcea. Profe-
sor Scholz vytvoril aj titulnú 
stranu ku knižnému vydaniu 
slávnostného prejavu Dr. Mi-
chaela Guhra k 400. výročiu 
vzniku lýcea a doplnil ten-
to súbor pohľadnicou s kom-
plexom evanjelických kos-
tolov, budovou pôvodného 
lýcea a budovou dnešného 
gymnázia. Zároveň vytvo-
ril titulnú stranu pre výročné 
správy nemeckého gymná-
zia, ktorá bola používaná až 
do roku 1944. Profesor Scholz 
mal aj vynikajúci zmysel pre 
humor. Dôkazom toho  je 
programový zošit k pestrému 
večeru študentov nemeckých 
tried kežmarského gymná-
zia z roku 1934 s výbornými 
karikatúrami účinkujúcich 
a v roku 1938 v 2. čísle časo-
pisu Die Karpathen, v ktorom 
článok o lyžiarskom kurze pri 

Zelenom plese doplnil vtip-
nými karikatúrami.. Pre ča-
sopis Karpathen verain vy-
tvoril titulnú stranu, s ktorou 
vychádzal až do jeho posled-
ného čísla. V roku 1935 vytvo-
ril prof. Scholz titulnú stranu 
k dejepisným prácam Dr. Jo-
hanna Liptáka z histórie Spi-
ša. Ďalej sa zúčastnil spoloč-
nej výstavy s Andorom Bo-
rúthom a Karolom Sovákom 
v Kežmarku. Predstavil sa 
veľkým portrétom plavovla-
sého kučeravého chlapca, zá-
tišiami a krajinkami. Pri štú-
diu dobovej tlače sa mi po-
darilo zistiť, že prof. Scholz 
v roku 1935 vytvoril aj pla-
gát, ktorý propagoval Kežma-
rok. Bola to skupina Bazili-
ky sv. Kríža, renesančnej zvo-
nice a kostolníkovho domu 
v pozadí s panorámou Vyso-
kých Tatier a s dvojjazyčným 
pozývacím textom do Kež-
marku v slovenčine a nemči-
ne. Od roku 1935 prof. Scholz 
v rámci svojej tvorby kniž-
nej grafiky vytvoril titulné 
strany pre  básnické  zbier-
ky spišských nemecky píšu-
cich básnikov – Franza Ra-
tzenbergera, Rudolfa Webera 

Pred 110 rokmi sa narodil profesor Ernst Scholz
Dňa 18. augusta sme si pripomenuli 110. výročie narodenia 
prof. Ernsta Scholza. Dovoľte mi, vážení čitatelia, priblížiť 
vám najmä výtvarné pôsobenie profesora Scholza v 30. ro-
koch 20. storočia v Kežmarku a jeho podiel na bohatom hu-
dobnom živote v Kežmarku v tomto období.

a A. E. Mayerhöffera. K tejto 
tvorbe patrí ešte titulná stra-
na programového časopisu 
vydaného k premiére Kál-
manovej operety Čardášová 
princezná v roku1935. V sú-
kromí je pozoruhodný lino-
ryt zachycujúci kostol sv. Krí-
ža, zvonicu a priľahlé budo-
vy. Scholzova  výtvarná čin-
nosť v Kežmarku vyvrcholila 
jeho monumentálnou tatran-
skou panorámou.

Profesor Ernst Scholz bol aj 
výborným spevákom – bary-
tonistom. Z jeho hudobných 
vystúpení treba vysoko vy-
zdvihnúť dvojnásobné naštu-
dovanie Nemeckého rekviem 
od Johannesa Brahmsa v ro-
ku 1933 a 1936, Matúšových 
pašií od Heinricha Schütza 

a najmä stvárnenie hlavnej 
úlohy v opere Christopha Wi-
libalda Glucka Orfeus a Eu-
rydika. Pre toto operné pred-
stavenie vytvoril aj dekorácie. 
Z iných hudobných produkcií 
treba spomenúť jeho účinko-
vanie vo večere venovanom 
hudbe Mozarta, vo večere ba-
lád a vystúpenie pri príleži-
tosti Dňa matiek v roku 1938.

Záverom by som chcel po-
vedať, že poznanie výtvar-
nej tvorby prof. Scholza po-
čas jeho pôsobenia v Kežmar-
ku vychádza zo zachovanej 
knižnej grafiky v lyceálnej 
knižnici, v knižnici kežmar-
ského múzea a súkromnej 
tvorby i môjho archívu. Pro-
fesor Ernst Scholz sa natrva-
lo zapísal do kultúrnych dejín 
nášho mesta.

PaedDr. Andrej Janovský

VýSTaVy

Výstavná sieň BaRÓNKa
Hlavné námestie 46, 

Kežmarok
VEČNÉ SVETLÁ

Pocta písmu, vzdelanosti, 
kresťanskej a cyrilometodskej 
tradícii v dejinách Slovenska 

venovaná nedávnemu  
1150. výročiu príchodu  

sv. Konštantína a Metoda  
na naše územie.“

Výstava je otvorená  
do 30. 9. 2014.

Galéria u anjela
Starý trh 53,  
Kežmarok

Nikolaj FEĎKOVIČ
Výstava potrvá do 18. 

septembra 2014.
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Od 21. septembra sa môžu 
diváci tešiť na tohtoročný „zla-
tý“ výber filmov, ktorý popu-
tuje do vyše sedemdesiatich 
kín po celom Slovensku. Vý-
berová desiatka celovečerných 
diel prinesie päticu filmových 
„klasík“ a päť výnimočných 
filmov z bezprostrednej súčas-
nosti. Bude medzi nimi aj jeden 
slovenský zástupca a výber fil-
mov opäť doplnia aj dva krát-
kometrážne tituly z dielne slo-
venských tvorcov. 

PROJEKT 100 – 2014 po-
stupne v priebehu septembra, 
októbra a novembra uvedie do 
kín päticu filmových klasík 
a päť filmových noviniek. Divá-
ci sa môžu tešiť na tieto skvosty:  

PULP FICTION Quentina 
Tarantina (1994). Oscarom, Zla-
tou Palmou a mnohými ďalší-
mi cenami ovenčená „kultov-
ka“ deväťdesiatych rokov. 

Vlajkovou loďou pätice 
predstavujúcej filmy zo zlaté-
ho fondu svetovej kinemato-
grafie bude dielo 8 ½ Federica 
Felliniho (1963), ktoré je mno-
hými považované za jeho naj-
lepší film. 

Na plátnach slovenských 
kín po rokoch opäť zažia-
ri aj nadčasový príbeh o ces-
te za hranice času, priestoru 
a ľudskej skúsenosti, filmový 
opus legendárneho Stanleyho 
Kubricka 2001: VESMÍRNA 
ODYSEA (1968), ktorý zís-
kal Oscara za špeciálne efekty 
a ktorý navždy ovplyvnil a za-
definoval filmové sci-fi. 

Po tridsiatich dvoch rokoch 
od premiéry sa divákom priho-
vorí i hudobno-obrazová kom-
pozícia a prevedie ich svetom 
a vzťahom človeka a prírody, s 
minimalistickou hudbou Phili-
pa Glassa v sugestívnej filmo-
vej básni –  KOYAANISQATSI 
Godfreyho Reggia (1982). 

Milovníci hudobných fil-
mov si prídu na svoje pri uve-
dení vzácneho komediálneho 
dokumentu režiséra Richarda 
Lestera z roku 1964 s Johnom 
Lennonom, Paulom McCart-
neym, Georgom Harrisonom 
a Ringo Starrom v hlavných 
úlohách. PROJEKT 100 uve-
die reštaurovanú verziu filmu 
ŤAŽKÝ DEŇ.

Slovenským zástupcom vo 
výbere bude tento rok premié-
ra celovečerného hraného debu-
tu jedného z najoceňovanejších 
a najúspešnejších dokumenta-
ristov Jara Vojteka DETI. Film 
prinesie štyri samostatné po-
viedky o vzťahu rodičov a detí, 
v ktorých tvorcovia autenticky 
zobrazujú pokrivené a kompli-
kované rodinné vzťahy.  

Víťazný film súťažnej sekcie 
Un certain regard MFF Cannes  
2014 BIELY BOH maďarského 
režiséra Kornela Mundruczóa 
(2014). 

Uhrančivý poetický príbeh 
hľadania vlastnej identity IDA 
nakrútil podľa vlastného sce-
nára britský režisér poľského 
pôvodu Paweł Pawlikowski. 

Diváci po celom svete s mi-
moriadne veľkým ohlasom 

Projekt 100 prinesie Pulp Fiction, 
víťaza z Cannes, ale i Vojtekove Deti
Túto jeseň sa uskutoční už 20. ročník najväčšej putovnej pre-
hliadky filmov na Slovensku PROJEKT 100 – 2014.  Asociá-
cia slovenských filmových klubov už od roku 1995 uvádza 
pod touto značkou do kín zásadné tituly z histórie i súčas-
nosti svetovej, vrátane slovenskej a českej kinematografie.  

reagujú na hudobný dokument 
ocenený cenou za réžiu a za 
strih na MFF Sundance NICK 
CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI.

Päticu filmových noviniek 
uzavrie film JIMMY P. fran-
cúzskeho režiséra Arnauda 
Desplechina, ktorý divákom 
predstaví zvláštny príbeh, za-
ložený na skutočnom prípade 
zaznamenanom v knihe etno-
lóga, antropológa  a psychoa-
nalytika Georgesa Devereuxa 
Realita a sen: Psychoterapia In-
diánov z plání s Beniciom del 

Torrom a Mathieu Amalricom 
v hlavných úlohách. 

PROJEKT 100 každoroč-
ne dáva priestor výnimočným 
krátkomentrážny dielam slo-
venských tvorcov. Tento rok 
sa do výberu dostali dva nové 
animované filmy: FONGOPO-
LIS (2014) Joanny Kożuch (bu-
de uvedený ako predfilm s ti-
tulom Nick Cave: 20 000 dní na 
Zemi) a NINA (2014) Veroni-
ky Obertovej a Michaely Čopí-
kovej (bude uvedený ako pred-
film s titulom Biely boh).      LP



12 KežmaroK 17/2014mozaIKa

Keď sa 20-ročná Ludmi-
la Spáčilová z Loukova pri 
Bystřici pod Hostýnem ro-
ku 1934 rozhodovala, na kto-
ré z troch ponúkaných uči-
teľských miest na Sloven-
sku pôjde, vybrala si obec 
Vlkovú neďaleko Kežmar-
ku – rozhodla blízkosť Vy-
sokých Tatier. Možno ju tiež 
vábil „osud“, lebo vo Vlkovej 
stretla svoju životnú lásku – 
manžela Martina Neupaue-
ra, učiteľa, riaditeľa základ-
nej školy. Idylka spoločného 
osobného i pracovného šťas-
tia mladej učiteľskej dvojice 
trvala len 10 rokov.  37-roč-
ný Martin pár dní pred kon-
com II. svetovej vojny padol 
v ťažkých bojoch pri Vrút-
kach. Ludmila zostala sa-
ma so štyrmi deťmi vo veku 
od 8 do jeden a pol roka. Ro-
ku 1945 sa presťahovala do 
Kežmarku, kde na pamiatku 
svojho milovaného manžela 
vychovala zo svojich detí Slo-
vákov. Neodradilo ju ani po-
níženie zo strany Slovenské-
ho štátu, keď ako Moravan-
ka (vo Vlkovej) počas dvoch 
rokov mohla byť iba tzv. po-
mocnou, nie plnohodnot-
nou učiteľkou. Sama hovori-
la krásnou ľubozvučnou slo-
venčinou bez náznaku čes-
kého prízvuku. V Kežmarku 
učila až do dôchodkového 
veku na viacerých základ-
ných školách. Rodená peda-
gogička, vynikajúca metodič-
ka, citlivá a vnímavá učiteľka 
okrem svojich štyroch detí 

nielen učila, ale aj vychová-
vala stovky žiakov, na kto-
rých zanechala svoju nezma-
zateľnú pečať. Náročná na se-
ba i svoje okolie dosahovala 
pozoruhodné učebné výsled-
ky. Určite nie náhodou bola 
od roku 1962 nositeľkou štát-
neho vyznamenania Vzorný 
učiteľ. Vedela, že vzdelanie je 
základom spoločenského po-
kroku i ľudskosti, a tak sa oň 
všemožne usilovala. V neľah-
kých podmienkach zabezpe-
čila vysokoškolské vzdelanie 
nielen svojim vlastným de-
ťom, ale vďaka svojmu uči-
teľskému talentu dokázala na 
štúdium nenásilne nasmero-
vať aj stovky svojich žiakov, 
ktorí na základnej škole eš-
te netušili, akú vzácnu vedo-
mostnú i osobnostnú výbavu 
celkom prirodzene od pani 
učiteľky dostali. 

„Veľa povolaných, málo 
vyvolených“ – mala som to 
šťastie byť v prvej triede žiač-
kou neprekonateľnej pani uči-
teľky Gizely Smolinskej, kto-
rej za čítanie a písanie vďačia 
stovky Kežmarčanov. Jej prí-
kladné základy vzdelávania 
s dokonalosťou skutočného 
Majstra rozvíjala pani učiteľ-
ka Neupauerová, ktorej sme 
sa dostali „do rúk“ od druhé-
ho až do piateho ročníka. Bo-
la to naša druhá mama. K nej 
domov sme podľa potreby 
v piatok–sviatok, ráno či ve-
čer – prichádzali na (pocho-
piteľne, že bezplatné) doučo-
vanie, na nácvik sólových či 

Príklady priťahujú
K nedožitým 100. narodeninám  

pani učiteľky Ludmily Neupauerovej

zborových recitácií, spevov, 
divadelných hier, programov 
na uvítanie detí do života či 
pásem poézie na civilné so-
báše na mestskom úrade. V  
záhrade našej (vtedy) „sú-
družky“ učiteľky sme sa na-
učili rozoznávať púpavy od 
prvosienok či jedľu od smre-
ka. Pani učiteľka, ktorá je pre 
mňa prototypom pedagóga 
par excellence, venovala vše-
tok svoj voľný čas svojim žia-
kom (bolo to už v čase, keď 
boli jej vlastné deti „veľké“). 
Ešte aj v soboty a nedele ab-
solvovala s nami vtedy popu-
lárnych „100 jarných kilomet-
rov“ a nevtieravo v nás budo-
vala pocit hrdosti na naše naj-
menšie veľhory sveta. 

Vážená a milá pani učiteľ-
ka, Vaši žiaci z často „dare-
báckej“ V. C sa už 5-krát od 
ukončenia piatej triedy stre-
tli na svojich „spomienko-
vých slávnostiach“. Na do-
posiaľ posledné „rendez-vo-
us“ po 50 rokoch sme prišli 
takmer všetci. Nie je to jav sa-
mozrejmý. Mnohým je úplne 
nepochopiteľný. Na prvom 
takomto stretnutí sme sa te-
šili z Vašej účasti spolu s pa-
ni učiteľkou Smolinskou. To-
to stretnutie zostáva naším 
„kultovým“ spoločným zážit-
kom a radi sa k nemu v spo-
mienkach vraciame. Vieme, 
že aj keď ste už na ďalších 
stretnutiach nemohli byť fy-
zicky, Váš duch bol a zostáva 
s nami. Inak si ich nevysvet-
liteľnú atmosféru nedokáže-
me vysvetliť. Nemenej „kul-
tovým“ bolo aj stretnutie za 

účasti Vášho syna Eža, ktorý 
bol naším milovaným tried-
nym „krstným otcom“. Mno-
hí z Vašich žiakov dosiahli 
vysoké spoločenské i odbor-
né méty a stali sa pokračova-
teľmi šírenia vzdelania ako 
základu mieru, ktorého ce-
nu osobne veľmi dôverne po-
znáte.

Podarilo sa Vám  prebu-
diť v nás prirodzenú zveda-
vosť, objavili ste v nás skry-
té talenty, vyburcovali ste nás 
k vysokej náročnosti voči se-
be samým, bravúrne ste v nás 
budovali pocit zodpovednos-
ti i spoluzodpovednosti, vy-
tvorili ste z nás kolektív, kto-
rý neváhal rešpektovať muš-
ketierske „všetci za jedného, 
jeden za všetkých“. Potláča-
li ste v nás slabochov, otvá-
rali ste nám okná i dvere do 
sveta. Na život ste nás pripra-
vili tak, ako to  od Vás poža-
dovala Vaša učiteľská česť, 
náročné povolanie, ale pre-
dovšetkým Vaše citlivé, vní-
mavé srdce. Vaše sté narode-
niny 11. septembra 2014 ne-
môžeme, žiaľ, sláviť spoločne. 
Môžeme a chceme sa Vám as-
poň symbolicky  „z tej duše“ 
poďakovať za to, že máme tú 
česť byť – dúfajme, že dôstoj-
nými - pokračovateľmi Vašej 
obdivuhodnej životnej  misie.  
Exempla trahunt. 

Za kolektív V. C trie-
dy (1960 – 1964) s presved-
čením, že nielen zaň, s ob-
divom, úctou a vďakou Va-
ša bývalá žiačka Viera Štu-
páková

Voľby primátorov, starostov a poslancov do mestských a 
obecných zastupiteľstiev sa uskutočnia 15. novembra 2014. 

Pre kandidátov na starostov, primátorov a poslancov do 
miestnych orgánov je to už najvyšší čas na to, aby sa mohli 
zaregistrovať do týchto volieb. Konečný termín je totiž 21. 
september 2014, dokedy je potrebné podať kandidačnú listi-
nu miestnej volebnej komisii. 

Je tu teda čas pre nezávislých kandidátov, aby pozbiera-
li ešte posledné podpisy a mohli sa v novembri uchádzať o 
poslaneckú, či primátorskú funkciu.                       Humeník

Termín kandidačných 
listín do volieb
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SLOVENKA
TLAČ – TABAK – SUVENÍRY

Hlavné námestie 44, Kežmarok
Kontakt: 052/452 44 19

PREDaJ
1. OKRASNÉ DREVINY, SKAL-

NIČKY - 10-50% zľava,  
2. VZRASTLÉ doplnkové rast-

liny v kvetináčoch - balkóny, tera-
sy atď., 

3. BONSAJE  
Rastliny sú odolné, pestované v 

podtatranských podmienkach. Pre-
daj do 15. októbra. 

Michalská 23, Kežmarok. Tel: 
0907 315 187.

Predám palivové drevo, aj dove-
ziem. Tel. 0903 394 080. P-14/14

Predaj plynov propan-butánu 
2,1033 kg. Doveziem až k vám. Tel. 
0903 39 40 80. P-24/14

Predám jačmeň 1 q/15 €. Tel.: 
0911/579 385.    T-9/14

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-1/13

ZaMESTNaNIE
Produktion  company in Podoli-

nec, is seeking administrative secre-
tary speaking and writing fluently 
English, proficiency degree required 
college degree or equivalent is pre-
ferred communication with the ma-
nagement will be in English. E-mail: 
info@lintel.sk, tel. 052/4283634. 

 P-26/14

Drobná inzercia
Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

Enterprise de production a Po-
dolinec recherche une secrétaire ad-
ministrative qui parle et écrit cou-
ramment la langue Francaise (diplo-
me supérieur demandé) Diplome des 
études collégiales préfeéré La com-
munication avec la direction sera fai-
te en Francais. E-mail: info@lintel.sk, 
tel. 052/4283634.  P-27/14

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, keramické nože a iné. Opra-
va bicyklov – skiservis. Tel. 0905 
43 41 53, www.imsport.webnode.
sk.                                            P-48/13

Kvalitné nátery striech, lacno. Tel: 
0907 545 258.

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

ByTy, DOMy, POZEMKy
Predám záhradku s chatkou 

Pri Horárni v Kežmarku, cena  
16 000 €, dohoda možná.Tel. 0911 
691 772.

Prenajmem dvojizbový čiastočne 
zariadený byt na ulici gen. Štefánika 
v Kežmarku. Kontakt: wdulo@pobox.
sk, alebo 00420 702 278 212.

Predám prerobený 2-izbový byt 
na ulici ge. Štefánika. Volať po 17.00 
hod. Tel. 0944 62 04 95.  P-23/14

Predám dvojizbový byt na ul. 
Gen. Štefánika. Cena dohodou. Tel.: 
0903 121 357.  L-9/14

Dám do prenájmu 1 izbový byt v 
rodinnom dome. 0905 688 580. volať 
po 19.00 h.

Predám 1-izb. byt s dvoma bal-
kónmi na Severe v KK, alebo vyme-
ním za väčší + doplatím. 0902 128 706. 

Predám 3-izb. byt v Spišskej Belej. 
Tel: 0903 142 316.

spomienky

Kežmarská informačná  
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46  
060 01  Kežmarok  

052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Dňa 8. sep-
tembra uply-
nulo 25 rokov, 
čo nás opustil 
náš drahý man-
žel a otec Ján  

KUČER A . 
S láskou spomína manžel-

ka a dcéry a synovia s rodi-
nami.

Odišla si ticho, 
už nie si medzi 
nami, ale v našich 
srdciach žiješ stá-
le spomienkami. 

Dňa 15. sep-
tembra uplynie päť rokov od 
úmrtia našej drahej mamičky, 
babičky a prababičky Eriky  
KLUSOV EJ. 

Kto ste ju poznali, venuj-
te jej s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 
manžel Jozef, dcéra Zuzana 
a syn Jozef s rodinami.

Odišiel si brat 
môj tam, od-
kiaľ niet návra-
tu. Márne Ťa ča-
káme. 

Dňa 15. sep-
tembra uplynie 16 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý 
brat a strýko Jozef HOZZA . 

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

Smútiaca rodina.

AUTOLAKY

Našli sa ďalšie 
stratené kľúče
Ešte len začal nový škol-

ský rok a už školopovinné 
deti strácajú svoje základné 
veci. Napríklad také kľúče 
od domu. Je to základná vý-
bava takmer každého školá-
ka, no stane sa, že pri odre-
agovaní sa od základných 
povinností, deti pozabud-
nú na túto vec. Pre rodinu je 
to potom dilema, či má, ale-
bo nemá vymeniť zámok od 
bytu či domu. 

Ako posledná nádej je 
miesto, kde sa stratené veci 
sústreďujú. Je to oddelenie 
kežmarskej mestskej polí-
cie na Hlavnom námestí 3. 
Jej členovia by vedeli veľa 
hovoriť o všelijakých strate-
ných vecí. Tentoraz spome-
nieme iba najnovší nález, a 
to kľúče, ktoré sa našli na 
dopravnom ihrisku 2. sep-
tembra 2014. Ten, kto si spo-
menie, že sa tam hral, alebo 
napríklad bicykloval, nájde 
ich práve na tomto oddele-
ní.

Nádej umiera posledná. 
To platí pre každého zábud-
livca...

Humeník
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Od 2. júna sme zmenili sídlo našej 
Cestovnej agentúry MARCO POLLO, s.r.o. 

Nájdete nás na ul. Hviezdoslava 2 v budove 
ako doposiaľ, ale na prízemí naproti VÚB 

banke (v bývalom kvetinárstve).
Ste u nás vždy vítaní.

Tel. číslo: 052/452 36 62, 0915-841 711, 
marcopollo@marcopollo.sk 

www.marcopollo.sk

Cestovná agentúra MaRCO POLLO 
sa presťahovala

„Deti chceme pritiahnuť 
k športu, aby nesedeli pri počíta-
či a televízii. Možností na šport 
je viac, každého zaujíma niečo 
iné, hokej či futbal, ale niekoho 
zaujíma box. Práve pre tých sme 
pripravili dnešnú akciu, aby sme 
sa im predstavili, aby sme z nich 
urobili budúcich šampiónov,“ 
rozhovoril sa Jozef Kušmirek, 
organizátor akcie a hlavný 
predstaviteľ športového klu-
bu Goral Gym.

Kušmirek je zatiaľ s prí-
stupom mladých k bojovým 
športom spokojný. „V Kež-
marku sa to veľmi dobre rozbeh-
lo, prichádzajú k nám záujemco-
via aj z okolitých obcí. Zatiaľ sú 
šikovní, ale napriek tomu mu-
sia tvrdo pracovať na disciplíne 
a technike,“ povedal. 

V jeho klube pôsobia deti 
od piatich rokov a ako dodal, 
horná veková hranica prípad-
ných záujemcov nie je obme-
dzená. Bojovníci majú mo-
mentálne sídlo na Bažante, 
ale od začiatku októbra budú 

pôsobiť v priestoroch oproti 
Tatraľanu.

Moderátorom popoludnia 
bol viacnásobný majster svete 
v muay thai Rudolf Ďurica, kto-
rý sa venuje už aj trénerskej čin-
nosti. „Trénerom som už päť ro-
kov. Počas kariéry som získal se-
dem titulov a deväť opaskov. V no-
vembri ma čaká ešte posledný zápas 
v Bratislave a potom sa chcem za-
merať už iba na trénerstvo,“ pre-
zradil plány do budúcna Ďuri-
ca, ktorého cieľom bolo taktiež 
motivovať deti k športu.

Ako sám potvrdil, na Slo-
vensku sú športové talenty, 
ale pre ich zdokonaľovanie je 
potrebné im pripraviť vhod-
né podmienky. „Tie tvoríme aj 
dnes v Kežmarku,“ dodal.

Okrem cenných trofejí mu 
šport dal aj iné, nemateriálne 
veci. „Videl som polovicu sveta, 
stretol som veľa známych a dob-
rých ľudí. Získal som aj bohaté 
skúsenosti, ktoré mi môže dať iba 
cestovanie,“ uzavrel Ďurica. 

Lorant Paugsch

Deti by mali športovať, 
vybrať si môžu aj box

Predstavenie thai boxu či boxu malo za úlohu, okrem iné-
ho, ukázať deťom pozitívne stránky športovania a správne 
ich motivovať.

O zmenách v klube nás 
informoval jeden z trénerov 
družstva Jozef Bréda (na foto-
grafii), pretože doterajšia tré-
nerka Blanka Špaková pre-
rušila svoju trénersku čin-
nosť. Družstvo v novej sezóne 
ale nebude viesť Jozef Bréda 
sám, ale spolu s Ľubomírom 
Brédom. Na pozícii predsedu 
klubu je Milan Špak a mana-
žérom klubu je Peter Lajda.

„Príprava družstva začala 
28. júla 2014 v domácich pod-
mienkach, pretože ako okolie 
Kežmarku, tak aj podmienky v 
domácej športovej hale vytvára-
jú kvalitné prostredie na začia-
tok prípravy,“ začal tréner Jo-
zef Bréda a pokračoval: „Za-
čiatok hernej prípravy sme rieši-
li tak, že sme najskôr modelovali 
zápasy A mužstva s družstvom 
junioriek, najmä pre zapracova-
nie nových hráčok do družstva a 
na zohratie sa.“

Najbližšie oficiálne stret- 
nutie odohrajú kežmarské vo-
lejbalistky na pôde Spišskej 
Novej Vsi 12. 9. 2014 o 16.30 
hod. Na domácej pôde bu-
dú môcť volejbaloví fanúši-
kovia vidieť svoje hráčky na 
medzinárodnom turnaji, kto-
rý sa uskutoční 20. 9. 2014. 
Účastníkmi okrem domáceho 
družstva bude Spišská Nová 
Ves a družstvo z poľskej Vie-
ličky. Úvodné kolo extraligy 
žien je naplánované na 27. 9. 
2014, v ktorom Kežmarok pri-
víta doma jedného z nováči-
kov, družstvo so zaujímavým 
názvom Dobré zo Slovenska 
Prešov.

Prievan vo volejbalovom kádri
Volejbalová súťažná sezóna už netrpezlivo klope na dvere, 
takže pozreli sme sa trošku do kuchyne nášho extraligové-
ho zástupcu, aby sme sa dozvedeli aké novinky má ženská 
zložka volejbalového klubu KV MŠK Oktan Kežmarok pri-
pravené pred novou sezónou.

juniorky prišli Linda Topor-
cerová, Lucia Kromková a 
Ivana Istóková. Ostali: Ta-
tiana Dragašeková, Katarí-
na Jakušová, Lucia Kapláno-
vá, Zuzana Kredátusová a 
Lýdia Labudová. Prišli: Ni-
na Sandtnerová (Spiš. N. 
Ves), Paula Zátrochová (L. 
Hrádok), Eva Drobňáková 
(Košice). V rokovaní sú eš-
te dve hráčky, ktoré by mali 

družstvo posilniť do začiat-
ku súťažnej sezóny.

„Cieľom družstva je skončiť do 
7. miesta,“ povedal nám na zá-
ver rozhovoru o extraligovom 
volejbale tréner Jozef Bréda. 

Na prievan, ktorý nastal v 
kádri, je to asi reálny cieľ, pre 
takmer nové družstvo, ktoré 
bude hrať v extralige.

Pavol Humeník, 
foto: jmj

Oproti posledným sezó-
nam nastala zmena aj v systé-
me samotnej extraligovej sú-
ťaže. Celú súťaž už absolvu-
jú aj dve družstvá, ktoré dote-
raz súťažili v Stredoeurópskej 
lige – Slávia UK Bratislava a 
majster Slovenska BVK (bý-
valý Doprastav) Bratislava. 
Z prvej ligy postúpila okrem 
Prešova aj Senica.

Samotný káder družstva 
oproti minulej sezóne sa po-
riadne obmenil. Odišlo z ne-
ho až sedem hráčok. Do druž-
stva prišlo taktiež sedem, tak-
že kvantita je totožná.

Odišli: Monika Smák, Vie-
ra Rajčanová (obidve do Spiš. 
N. Vsi), Anna Becková (Pe-
zinok), Katarína Petranová 
(Česká rep., zmena bydliska), 
Alexandra Zavadská, Veroni-
ka Skupinová (obidve študij-
né povinnosti), Daniela Hu-
dáková (materské povinnos-
ti).

Do družstva sa po mater-
skej vrátila Zuzana Bizubo-
vá – Hanisková. Z domácej 
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Hokejbal

       
    TARGET   JAZYKOVÁ ŠKOLA 

    ◦ jazykové kurzy ◦ 
preklady ◦ tlmočenie 
      www.target-skola.sk 

      Garbiarska 19 (Severka), telefón: 0948012318  

 
 

 

 

V rámci celomestského 
športového podujatia Dni 
športu mesta Kežmarok orga-
nizuje mesto Kežmarok výlet 
do Vysokých Tatier.

Výlet sa uskutoční v sobo-
tu 13. septembra 2014 na trase 
Štrbské Pleso – Furkotská do-
lina – Wahlenbergove plesá – 
Bystré sedlo – Mlynická doli-
na – Štrbské Pleso.

Pre deti a menej zdatných 
turistov budú vybrané ľahšie 
turistické trasy v okolí Štrb-
ského Plesa.

Odchod autobusu z Kež-
marku na Štrbské Pleso je 
z parkoviska pri futbalovom 
štadióne o 6.30 hod. Odchod 
spiatočného autobusu zo 
Štrbského Plesa do Kežmar-
ku je o 17.30 hod. Predpokla-
daný príchod do Kežmarku je 
o 19.00 hod. Poistenie si hra-
dí každý účastník podujatia 
sám.

Bližšie informácie o vý-
lete: Ing. Igor Kučár, 0915 
207 358.

Pavol Humeník

Turistický výlet do Tatier  
je už pripravený

 Futbalová sezóna v V. li-
ge, Podtatranskej skupine sa 
rozbehla naplno, no kežmar-
skí futbalisti sú v nej stále bez 
bodu.

Výsledky: 4. kolo: 1. MFK 
Kežmarok – Helcmanovce 0:1 
(0:0). 

5. kolo: Teplička – Kež-
marok 2:1 (2:1). Gól Kežmar-
ku: Mikša.
1. Smižany  5  12:4  12
2. Nálepkovo  5  10:2  10
3. Hrabušice  5  16:5    9
4. Poprad B  5  14:7    9
5. Spiš. Belá  5    9:5    9
6. Kravany  5    9:6    9
7. Gelnica  5  10:11    9
8. Helcmanovce  5    5:6    8
9. Prakovce  5    5:8    7
10. Teplička  5    7:9    5
11. Spiš. Bystré  5    6:10    5
12. Levoča  5  10:13    4
13. Toporec  5    5:13    4
14. Kežmarok  5    1:20    0

Dorast
Dorastenci Kežmarku aj v 

sezóne 2014/2015 hrajú v III. 
lige v podtatranskej skupine. 

Výsledky: 1. MFK Kež-
marok – Prakovce 2:2 (Le-
šundák, Duda). Harichovce – 
Kežmarok 2:1 (Kačmarek).

Pavol Humeník

Rozbehla sa už aj Sloven-
ská hokejbalová liga v kategó-
rii do 19 rokov, v ktorej hrá i 
kežmarské družstvo MHbK 
Worms CVČ. V prvom ko-
le porazil súpera z Považskej 
Bystrice 9:2. Za Kežmarok tri 
góly strelil  Godalla, dva gó-
ly strelil I. Kovalčík a po jed-
nom prispeli Greňa, Tóth, Frič 
a S. Mazurek.                          ph 

Hlavný organizátor 18. 
ročníka medzinárodného vo-
lejbalového turnaja veteránov 
„Memoriál Františka Mizdo-
ša“ sa ospravedlňuje vedeniu 
kežmarskej reštaurácie sv. 
Hubert, že ju neuviedol me-
dzi sponzormi (v novinách 
KEŽMAROK č. 16/2014), kto-
rí pomáhali organizačne za-
bezpečiť dané športové pod-
ujatie. 

Keďže mu záleží na ďalšej 
dobrej spolupráci, chce túto 
chybu aspoň trochu napraviť 
a ešte raz poďakovať vedeniu 
danej reštaurácie za pomoc 
pri organizácii celoslovenské-
ho podujatia.         Milan Lajda 

oznam

Futbal

Basketbalisti finišujú s prípravou
O necelé dva týždne začínajú svoje súťažné duley aj basket-
balisti BK MŠK Kežmarok. Ako prví zasiahnu do súťažných 
bojov starší žiaci, ktorí 20. septembra 2014 cestujú do Spiš-
skej Novej Vsi a 27. septembra 2014 začnú svoju súťažnú púť 
aj muži i juniori.

Medzi ocenenými hráčmi na basketbalovom turnaji juniorov v 
poľskom Przemysli bol aj rozohrávač kežmarského tímu Silvester Ma-
rek (druhý sprava), ktorý sa dostal na základe hodnotenia organizáto-
rov do all-stars turnaja.                                            Foto: Jozef Juhász

Po letnej príprave, ktorá sa 
uskutočnila v domácich pod-
mienkach, sa už všetky tímy 
BK MŠK Kežmarok chystajú 
na začiatok sezóny 2014/2015. 
Ako prví zasiahnu do bojov 
starší žiaci, ktorí svoje prvé 
duely odohrajú 20. resp. 21. 
septembra v Spišskej Novej 
Vsi. Tohtoročná edícia žiackej 
súťaže je kvalifikáciou o Ligu 
žiakov SR, do ktorej postú-
pia z troch regiónov po šty-
ri najlepšie družstvá. Doma 
odohrajú starší žiaci súboje 
druhého dvojkola, kedy pri-
vítajú celok Rožňavy.

Juniori, ktorí aj túto se-
zónu budú hrať najvyššiu 
basketbalovú súťaž junio-
rov, odohrajú svoje prvé dve 

majstrovské stretnutia na pa-
lubovke súperov. Hneď v pr-
vom kole (27. septembra 2014) 
cestujú do Svitu a v nedeľu 
28. septembra cestujú do Lip-
tovského Mikuláša. V junior-
skom kádri nastal pred touto 
sezónou prievan, keďže hrá-
či ročníka nar. 1995 sú už od 

tejto sezóny mužmi a nemô-
žu hrať už v kategórii junio-
rov. Juniorský káder bude 
zložený z hráčov hlavne roč-
níka 1997, doplnený aj o roč-
ník 1996. Tím už absolvoval aj 
prípravný turnaj v poľskom 
meste Przemysl, kde si zme-
ral sily s celkami Svitu, Prešo-
va, Bialej Podlaskej a domáce-
ho celku z Przemysla. V druž-
stve sa predstavili aj hráči z 
Prešova, ktorí budú tento rok 
pôsobiť v Kežmarku.

Do sezóny vstúpi 27. sep-
tembra 2014 aj družstvo mu-
žov. Svoj prvý duel odohrajú 
v domácej MŠH Vlada Janče-
ka proti celku Prešova, s kto-
rým mali v minulej sezóne 
vyrovnanú bilanciu výhier i 
prehier. V súťaži sa predsta-
via okrem Kežmarku a Prešo-
va tímy Košíc, Lučenca, Žia-
ru nad Hronom, Žiliny a Prie-
vidze, ktoré utvoria skupinu 
Východ.

V tíme nastalo pár zmien, 
zo študijných a pracovných 
dôvodov skončili Tomáš Šmá-
lik, Tomáš Harabín a Martin 
Šterbák. Do družstva prišiel 
na pozíciu rozohrávača Ma-
túš Šesták a vedenie klubu je 
v rokovaní s hráčmi na posil-
nenie podkošovej hry.

Tím mužov odohrá pred 
úvodným kolom ešte mini-
málne jeden prípravný duel, 
keď v Sabinove nastúpia pro-
ti poľskému Przemyslu.  (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Futbal
V. liga, sk. Podtatranská muži futbalový štadión 14. 9., 15.30 h Kežmarok – Poprad B

III. liga dorast futbalový štadión 13. 9., 14.00 h Kežmarok – Krompachy

Hokejbal extraliga seniori hokejbalový štadión 20. 9., 13.00 h Kežmarok – Pruské

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

Stretnutie úvodného kola a 
nového ročníka Slovenskej ho-
kejbalovej extraligy začalo ne-
tradične, o trochu slávnost-
nejšie ako inokedy. Od nové-
ho školského roka totiž nastali 
zmeny nielen na súpiske klu-
bu, ale aj na poste vedenia zá-
kladnej školy, v ktorej areáli sa 
ihrisko nachádza. Preto vede-
nie hokejbalového klubu MŠK 
Kežmarok oslovilo novú ria-
diteľku školy Ivetu Slovíko-
vú (foto vľavo hore) o vhodenie 
slávnostného buly pred novou 

Víťazstvo v úvodnom 
kole vždy poteší

V úvodnom kole najvyššej hokejbalovej súťaže na Sloven-
sku potešili hráči kežmarského MŠK domácich fanúšikov 
získaním troch bodov v stretnutí s nebezpečnou Považskou 
Bystricou. Úspešný vstup do novej sezóny vždy poteší a do-
dá hráčom na sebavedomí, preto sú tieto prvé tri body v ta-
buľke veľmi dôležité.

Reprezentanti TŠC TEM-
PO MŠK Kežmarok sa zúčast-
nili medzinárodných súťaží 
WDSF World Open Štandard, 
Latina  a XVII. Ceny Alexan-
dra Dubčeka v dňoch 6. a 7. 
septembra 2014 v Aegon aré-
ne NTC v Bratislave a boli 
úspešní.

 V silnej konkurecii párov 
z Európy si vytancoval  v sú-
ťaži Slovak open Rising Stars 
v ŠT  tancoch náš úspešný ta-
nečný pár Matej Štec - Rad-
ka Britaňáková finálové 5. 
miesto. V LAT tancoch zo 67 
párov 36. miesto.

Na ďalšej súťaži Grand 
Prix Univerzit 2014 GP obsa-
dili v ŠT tancoch 2. miesto,  
v LAT tancoch 3. miesto a 
v kombinácií 10 tancoch 1. 
miesto. 

Ďalšími úspešnými repre-
zentantmi sú Matej Madeja 

- Lenka Šepeľová v súťaži Slo-
vak open Rising Stars v ŠT 
tancoch obsadili 13. miesto v 
LAT semifinálové 11. miesto.

V súťaži Grand Prix Uni-
verzit 2014 v ŠT i LAT  tan-
coch 4. miesto. V kombinácií 
10 tancoch 2. miesto.

Srdečne blahoželáme k 
úspešnej reprezentácií Slo-
venska, nášho klubu a mesta 
Kežmarok a želáme im veľa 
ďalších úspechov na sloven-
ských i medzinárodných sú-
ťažiach.

Zároveň pozývame širokú 
verejnosť na už tradičnú bo-
dovaciu súťaž 27. ročník Ľano-
vý kvietok Open 2014 a Pohár 
primátora mesta Kežmarok 
dňa 4. októbra 2014 do Mest-
skej športovej haly V. Jančeka 
v Kežmarku od 10.00 hod.

Tešíme sa na stretnutie.
TEMPO

Medzinárodný festival Slovak Open 
Championship  Bratislava 2014

hokejbalovou sezónou. 
Tá s naším návrhom sú-
hlasila, a tak stretnutie 
začalo týmto slávnost-
ným aktom.

Potom už nielen no-
vá riaditeľka školy, ale aj 
ďalších vyše 120 fanúši-
kov mohlo vidieť snahu 
hráčov MŠK o dosiah-
nutie prvého víťazstva, 
čo sa im podarilo. Do 
novej sezóny tak vykro-

čili s dôležitými tromi bodmi.
 MŠK MIMISOLaR Kežmarok 

– PROTEF Double Team 
Považská Bystrica  
2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Góly: 4.56 Teplický (Bed-
nár), 5.10 Šlachtič - 37.26 Šamaj 
(Pružinský, Demáček)

 Zostava Kežmarku: Pri-
staš – Bednár, Pisarčík, Šlach-
tič, B. Kromka, Penxa – Tep-
lický, Hudák, Lipták, Jakub-
čo, Oravec, Knapik, Kopkáš, 
Dejneka, Fečunda. Tréner: La-
dislav Majerčík.                  (ph)


