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Kežmarský rodák  
hrdinom MS 20-ročných v Kanade
Denis Godla bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča turnaja, najlepšieho brankára a získal miesto v All-stars

MsKS pozýva
20. 1. 2015 (utorok) o 19.00 h 

KAPUSTNICA
Divadlo Commedia  

z Popradu uvádza hru 
Reného Falleta. 

25. 1. 2015 (nedeľa) o 16.00 h 
SNEŽNÍ ĽUDKOVIA

Nežná snehuliacka rozprávka 
o veľkej obetavosti  

a priateľstve... 

Strany 5, 18 a 19

Ján Ferenčák: Cieľom je silné okresné mesto
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opäť sa raz rok s rokom zišiel a my všetci sme 
o rok starší, skúsenejší a múdrejší. Rok 2014  
nám všetkým priniesol radosti aj starosti, ako 
to už k životu patrí. V meste Kežmarku, boli 
v roku 2014 výraznou udalosťou komunálne 
voľby. Z ich výsledku a Vášho rozhodnutia 
na zmenu v našom meste Vám znovu chcem 
poďakovať, a ubezpečiť Vás, že Vašu dôveru 
nesklamem.

Okrem volieb rezonovali aj niektoré iné 
témy, a to aj pozitívne, aj negatívne. Či už to 
bol prenájom nemocnice, či nie celkom dob-
ré signály zo Zariadenia pre seniorov, ale aj 
tradičné EĽRO, oslavy SNP s ukážkami bo-
jov či samotné oslavy Vianoc a vítanie Nové-
ho roka. Čo sa týka tých horších vecí, verím 
a sľubujem, že sa už opakovať nebudú. Čo sa 

týka tých pozitívnych udalostí, teším sa, že 
sa v našom meste niečo deje, a tiež som rád, 
že budem mať v tomto roku možnosť pôsobiť 
tak, aby sa toho udialo omnoho viac.

Do nového roka 2015 nám všetkým želám 
pevné zdravie, rok pokoja a božej milosti, 52 
týždňov plných šťastia a radosti, 365 osobne 
aj pracovne úspešných dní, 8760 hodín napl-
nených láskou a priateľstvom, 525 600 mi-
nút duševnej a telesnej pohody a 31 536 000 
sekúnd plných života a energie.

Nášmu mestu prajem rozvoj, priazni-
vé počasie a množstvo turistov, nových in-
vestorov a prílev pracovných miest. Nech sa 
podarí obnova a rozvoj športovísk. Nech po-
zdvihnú hlas občania, ktorým mesto nao-
zaj leží v srdci, a nech sú vyslyšaní. Nech 

zavládne a upevní sa priateľstvo a spolu-
práca medzi  Kežmarkom a susednými obca-
mi či štátnymi inštitúciami. A hlavne nech 
je Kežmarok bezpečný pre svojich občanov. 
Bezpečný pred zlými ľuďmi, ale aj pred ži-
vlami prírody. Nech sa začne výstavba pol-
drov a oprava mostov. Nech sa veci začnú 
hýbať dopredu...

Toto všetko želám Vám, milí občania mes-
ta, z úprimného srdca a teším sa na rok 2015, 
hoci nás čaká všetkých veľa práce. Prežijeme 
ho všetci spoločne, a dúfam, že budeme mať 
v januári 2016 čo bilancovať. Vykročme do 
budúcnosti tou správnou nohou a vytvorme 
si taký svet okolo seba, aký si všetci želáme. 

S úctou
Ján Ferenčák - primátor mesta

Vážení spoluobčania, drahí Kežmarčania,

Kežmarok má od polovi-
ce decembra nového pri-
mátora. Stal sa ním vte-
dajší prednosta Okresné-
ho úradu v Kežmarku Ján 
Ferenčák. V najbližších 
dvoch číslach novín Kež-
marok nájdete pokračo-
vanie rozhovoru s prvým 
mužom mesta. 

Ako vnímate výsledok 
nedávnych komunálnych 
volieb?

Kežmarčania mi dali veľkú 
dôveru. Odovzdali mi viac než 
polovicu svojich hlasov. Uvedo-
mujem si, že som prebral na seba 
veľkú zodpovednosť.

Počas môjho dvojročného 
pôsobenia na Okresnom úrade 
v Kežmarku sme sa stali silným 
okresom v rámci celého Sloven-
ska. Boli sme zaradení do niekoľ-
kých projektov, ktorých začiat-
ky boli práve u nás. Napríklad 

projekt modulových škôl či 
klientskych centier na okresných 
úradoch.

Snažil som sa vytvoriť silný 
okres medzi Popradom a Starou 
Ľubovňou a budem sa rovnako 
snažiť o to, aby bolo z Kežmar-
ku mesto, ktoré vie byť lídrom re-
giónu.
V  poslednom  čase  však 

Kežmarčania  porovnávajú 
mesto so Spišskou Belou.

Spišská Belá prešla počas po-
sledných rokov veľkým rozvo-
jom. Kežmarok stagnoval a stra-
til svoju váhu, ktorú mal v minu-
losti. Tým môžu trpieť aj mestá 
a obce regiónu. Iba spoločne mô-
žeme ísť za cieľom mať opäť sil-
né okresné mesto.
Neznervózňovala vás nie-

kedy agresívna predvolebná 
kampaň?

Počas kampane je dôležité po-
vedať občanom nielen svoje plá-
ny, ale aj to, ako ich chcem usku-
točniť. Kampaň bola skôr o tom, 
kto je zelený či fialový. Občania 
to však rýchlo prekukli a aj svo-
jimi hlasmi vyjadrili svoj názor. 

Verím, že o štyri roky, pred 

Ján Ferenčák: Cieľom je silné okresné mesto
ďalšími voľbami, bude kampaň 
predovšetkým o cieľoch pre na-
še mesto a o tom, ako ich dosiah-
nuť. Nestačí totiž niekoho kriti-
zovať, ale podstatné je povedať, 
čo chcem urobiť a ako to chcem 
urobiť.
Koľko stála vaša predvo-

lebná kampaň?
Moja kampaň nebola náklad-

ná, robili sme ju vo vlastnej réžii. 
Bola o zanietení ľudí, priateľov 
a spolupracovníkov, ktorí chceli 
v Kežmarku zmenu. Ak by som 
mal všetko financovať, nezvlá-
dol by som to. Čo bolo potreb-
né, tak som zaplatil z vlastného 

vrecka. Ak niekto za mnou prí-
de, nemám problém ukázať fak-
túru. Podstatní však boli ľudia 
a ich spolupráca.
Ako  hodnotíte  takmer 

úplne  nové  zloženie  mest-
ského zastupiteľstva? 

Som rád, že nové zastupiteľ-
stvo bude konštruktívne. Podľa 
jeho zloženia vidím, že poslanci 
budú k svojej práci pristupovať 
zodpovedne. Nemyslím však len 
ľudí, ktorí ma pred voľbami pod-
porovali, ale aj ďalších. Všetko je 
o spolupráci. Verím, že spoločne 
urobíme pre Kežmarok tie správ-
ne rozhodnutia.

Lorant Paugsch
Foto: autor

MeStSKý úRAD KežMARoK
úRADné  hoDIny

Pondelok 8.00 – 15.00 hod.
Utorok  8.00 – 15.00 hod.
Streda  8.00 – 16.30 hod.
Štvrtok  8.00 – 15.00 hod.
Piatok  8.00 – 14.30 hod.

Primátor Kežmarku počas príhovoru na ustanovujúcom mest-
skom zastupiteľstve.
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Zásady odmeňovania sú schválené
Poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku schválili na rokovaní 
18. decembra 2014 aj Zásady od-
meňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva, členov mestskej ra-
dy, predsedov a členov komisií met-
ského zastupiteľstva a mesta Kež-
marok.

Podľa týchto Zásad odmeňovania po-
slancov mestského zastupiteľstva, členov 
mestskej rady (ak je zriadená), predse-
dov a členov komisií Mestského zastupi-
teľstva mesta Kežmarok (ďalej len „Zása-
dy“) budú odmeňovaní poslanci Mestské-
ho zastupiteľstva v Kežmarku (ďalej len 
„MsZ“), členovia Mestskej rady v Kežmar-
ku (ďalej len „MsR“), predsedovia a členo-
via komisií MsZ. Objem finančných pros-
triedkov na odmeny poslancov MsZ, čle-
nov MsR, predsedov a členov komisií MsZ 
je schvaľovaný rozpočtom mesta Kežma-
rok vždy na príslušný kalendárny rok.

Zástupcovi primátora, ktorý je na vý-
kon verejnej funkcie dlhodobo uvoľne-
ný z doterajšieho zamestnania, patrí na-
miesto mzdy alebo odmeny v zamestna-
ní primeraný plat od mesta Kežmarok, 
ktorý mu určí primátor mesta.

Poslancom MsZ, členom MsR (ak je 
zriadená) a predsedom komisií MsZ 

prislúcha odmena za výkon verejnej 
funkcie , najmä vzhľadom na úlohy a ča-
sovú náročnosť výkonu funkcie podľa § 
25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpi-
sov takto:

a) poslanec MsZ 30 € mesačne za pl-
nenie úloh vyplývajúcich z funkcie po-
slanca MsZ;

b) poslanec MsZ 40 € za účasť na plá-
novanom zasadnutí MsZ;

c) člen MsR 20 € za účasť na zasadnu-
tí MsR;

d) predseda komisie MsZ 90 € ročne 
za plnenie úloh vyplývajúcich  z funkcie 
predsedu komisie MsZ;

e) poslanec MsZ ako sobášiaci 10 € za 
prvý obrad a 5 € za každý ďalší obrad v 
ten istý deň.

Členom komisií MsZ budú priznané 
ročné odmeny maximálne do výšky 60 
€ na člena.

O celkovej výške odmeny pre ko-
misiu MsZ na návrh predsedu komisie 
MsZ a prednostu MsÚ rozhodne primá-
tor mesta.

Odmena nepatrí poslancom, predse-
dom a členom komisií, ktorí vyhlásili, že 
svoj mandát budú vykonávať bez náro-
ku na odmenu.

Poslancovi MsZ za splnenie mimo-
riadnej úlohy presahujúcej bežný rámec 
výkonu verejnej funkcie poslanca môže 
byť na návrh primátora mesta priznaná 

mimoriadna odmena odpovedajúca vý-
znamu a náročnosti splnenej úlohy.

Zástupca primátora, ktorý je na vý-
kon verejnej funkcie dlhodobo uvoľnený 
z doterajšieho zamestnania, sa posudzu-
je, pokiaľ ide o pracovnoprávne nároky, 
nároky zo zdravotného poistenia a náro-
ky zo sociálneho zabezpečenia, ako za-
mestnanec mesta.

Termín výplaty odmien podľa bodu 3 
písm. a), b) c) a e) je polročný, vo výplat-
nom termíne za mesiace: jún (t.j. 10. 7.)  
a december (t.j. 10. 1.) a podľa bodu 3 
písm. d) a bodu 4 vo výplatnom termíne 
za mesiac december (t.j. 10. 1.)

Zostatok finančných prostriedkov 
schválených rozpočtom mesta Kežma-
rok určených na výkon funkcie poslan-
cov a členov komisií bude uvoľnený až 
po stanovení odmien poslancom MsZ, 
členom MsR (ak je zriadená), predse-
dom a členom komisií MsZ tak, že zo-
statok nerozdelených odmien za prí-
slušný rok bude rozdelený medzi po-
slancov v pomere ako sa zúčastňovali 
na rokovaniach mestského zastupiteľ-
stva, mestskej rady a komisiách MsZ v 
príslušnom kalendárnom roku. Takto 
vzniknutú sumu vyplatí Mestský úrad 
Kežmarok poslancom MsZ vo výplat-
nom termíne za mesiac december prís-
lušného roku.

Zásady, ich doplnky a zmeny schva-
ľuje MsZ.

Pavol Humeník

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Kežmarku rokova-
li už týždeň po svojom dele-
govaní. Na svojom riadnom 
rokovaní 18. decembra 2014  
rozhodovali nielen o rozpoč-
toch na roky 2015 až 2017, či 
o zásadách odmeňovania po-
slancov a predsedov a členov 
komisií zastupiteľstva, ale aj 
o sobášiacich a delegátoch do 
školských rád.

Poslanci poverili poslan-
cov Ing. Miroslava Perignátha 
a Ing. Veroniku Havírovú ako 
sobášiacich. Úradná miest-
nosť pre konanie sobášnych 
obradov sa nemení a ostáva 
v budove Mestského úradu v 
Kežmarku. Sobášne dni sú ur-
čené piatky a soboty, s výnim-
kou štátnych sviatkov.

Na rokovaní mestské-
ho zastupiteľstva poslan-
ci delegovali nových zástup-
cov zriaďovateľa do rád škôl 
a školských zariadení a do 
mestskej školskej rady.

ZŠ Nižná brána: Mgr. On-
drej Jankura, Mgr. Andrej 
Zreľak, Ing. Vladimír Škára, 
Ing. Renáta Kroková.
ZŠ Hradné námestie: Ing. 

Veronika Havírová, Ing. Voj-
tech Wagner, Mgr. Ladislav 
Jendrejčák, Ing. Renáta Kro-
ková.
ZŠ Dr.  Fischera:  Ing. Mi-

roslav Perignáth, MUDr. Ján 
Hencel, Mgr. Jana Majorová-
-Garstková, Ing. Renáta Kro-
ková.
MŠ  Možiarska: Ing. Ele-

onóra Levická, Ing. Renáta 
Kroková.
MŠ  Kuzmányho: MUDr. 

Ján Hencel, Ing. Eleonóra Le-
vická, Ing. Vojtech Wagner, 
Ing. Renáta Kroková.
MŠ Cintorínska: Mgr. Ja-

na Majorová-Garstková, Mgr. 
Bc. Jozef Matia, Ing. Renáta 
Kroková.
MŠ Severná: Mgr. Ondrej 

Jankura, Ing. Renáta Kroko-
vá.

ZUŠ A. Cígera: Ing. Vero-
nika Havírová, Ing. Miroslav 
Perignáth, Ing. Renáta Kro-
ková.
ZUŠ, Petržalská: Ing. Ma-

túš Polák, Ing. Renáta Kroko-
vá.
CVČ,  gen.  Štefánika: 

Mgr. Miroslava Müncnerová, 
Ing. Renáta Kroková.
Mestská  školská  rada: 

PhDr. Marta Sabolová, Mgr. 
Miroslava Müncnerová.

Mestské zastupiteľstvo v 
Kežmarku schválilo aj uza-
tvorenie Zmluvy o budúcej 
zmluve na kúpu 32 obecných 
nájomných bytov v 32 BJ by-
tovom dome na sídlisku JUH 
Kežmarok, na ulici Weilbur-
ská 9, 11, 13 a technickej in-
fraštruktúry pre tento bytový 
dom medzi budúcim kupujú-
cim – Mesto Kežmarok a bu-
dúcim predávajúcim – Ron-
do s.r.o., Slavkovská 28, Kež-
marok za týchto podmienok:

Počet bytov: 32. Celková 

podlahová plocha bytov: 1 820,60 
m2. Priemerná podlahová plo-
cha bytu: 56,89 m2. Budúca kúp-
na cena bytov: 1 556 600 Eur vrá-
tane DPH. Budúca kúpna cena 
technickej infraštruktúry: 50 000  
Eur vrátane DPH.

Mestské zastupiteľstvo v 
Kežmarku zároveň schváli-
lo účel podania žiadosti o 
dotáciu na Ministerstvo do-
pravy výstavby a regionál-
neho rozvoja SR Bratislava 
a účel na podanie žiados-
ti o úver zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania, Bratislava 
a to: Kúpa 32 obecných ná-
jomných bytov v 32 BJ by-
tový dom na sídlisku JUH 
Kežmarok, ulica Weilbur-
ská 9, 11, 13.

Poslanci schválili aj kalen-
dárny plán zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva na rok 
2015: 22. január, 26. marec, 11. 
jún, 10. september, 29. októ-
ber, 15. december 2015. 

Pavol Humeník

Poslanci delegovali členov do rád škôl 
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Primátor Ján Ferenčák chce ľuďom bez domova naďalej pomá-
hať.

sp ravod ajs tvo

Prvým obyvateľom Kež-
marku v roku 2015 sa 
stala Melánia Potoková.

Melánia je prvým dieťaťom 
Karolíny Potokovej, ktorá 
mala meno vybraté už dlh-
šie. Ako prezradila, „priateľ 
musel už len súhlasiť“. Rodi-
čia čakali na Niu, ako ju jej 
mama volá, dlhšie: „Bola som 
nespokojná a nervózna, tak nás 
na nový rok prekvapila,“ do-
dala spokojná Karolína Po-
toková.

Prvú Kežmarčanku pri-
šiel privítať aj primátor Kež-
marku Ján Ferenčák. „Naj-
väčším šťastím pre rodičov je 
narodenie dieťaťa. A pre mňa, 

ako primátora, je veľkým šťas-
tím privítať prvého Kežmarča-
na. V našej nemocnici sa 1. ja-
nuára narodila Melánia, krásne 
a zdravé dieťa,“ neskrýval ra-
dosť prvý muž mesta.

„Verím, že Kežmarčanov 
a Kežmarčaniek bude čím ďalej, 
tým viac, aby bolo naše mesto 
krásne, mladé a živé, aby sme 
sa mohli ďalej rozvíjať,“ vyslo-
vil želanie do nového roka Fe-
renčák.

Primátor priniesol okrem 
kytice kvetov aj niekoľko da-
rov pre prvorodičku a jej dcé-
ru. „Návštevu primátora som 
nečakala, ani toľko darov. Som 
veľmi milo prekvapená, lebo zho-
dou okolností sme dostali všet-
ko, čo nám chýbalo. Som veľmi 
šťastná,“ povedala Karolína 
Potoková.

V Kežmarku žije približne 
50 bezdomovcov. Pod-
ľa Jána Ferenčáka sa do 
normálneho života doká-
že opäť začleniť viac než 
polovica z nich. Avšak aj 
s pomocou druhých.

Silné mrazy v predchádzajú-
cich dňoch sú ťažké predo-
všetkým pre ľudí bez domo-
va. Najmä pre nich pripravi-
la Spišská katolícka charita 
(SKCh) v spolupráci s mestom 
Kežmarok a Úradom prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR ) v Kežmarku podá-
vanie teplého jedla – poliev-
ky, v priestoroch ÚPSVaR.

„Spišská katolícka charita po-
skytuje v mrazivých dňoch po-
lievku pre bezdomovcov. Ak sú 
tri dni celodenných mrazov, za-
číname s podávaním polievky. 
Koniec nastáva vtedy, ak sú po-
čas celého dňa teploty nad nu-
lou,“ povedal  Pavol Vilček, 
diecézny riaditeľ SKCh. Po-
lievku podávajú od pol dva-
nástej do pol jednej a počet 
ľudí, ktorí na ňu prídu sa lí-
ši. V prípade výrazne nižších 
teplôt ich príde takmer 40.

„V spolupráci s mestom Kež-
marok a s Katolíckou charitou 

Primátor podával polievku bezdomovcom, problém chce riešiť
sme v tomto roku obnovili po-
dávanie toho najjednoduchšieho 
teplého jedla, ktoré môžeme po-
skytnúť. Malo by to byť predo-
všetkým počas najväčších mra-
zov, ale budeme s tým pokra-
čovať aj pri miernejšej zime,“ 
dodal Milan Gacík, riaditeľ 
ÚPSVaR v Kežmarku.

Spoluprácu niekoľkých 
subjektov či osôb vyzdvihuje 
aj Vilček, keďže toľko finanč-
ných darov by bolo nemož-
né pozháňať. „Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny poskytu-
je priestory, mesto Kežmarok to 
zastrešuje, Spišská katolícka cha-
rita to celé koordinuje, polievku 
nám zdarma pripraví jedna jedá-
leň, chlieb dodáva Inštitút Kris-
ta Veľkňaza zo Žakoviec, pomoc-
né sily prišli zo zariadenia Dom 
Božieho milosrdenstva z Ľubice 
a dobrovoľníčkou je pani Galdu-
nová,“ upresnil.

Mesto chce ľuďom pomôcť
Vydávať polievku prišiel 

aj primátor mesta Kežmarok 
Ján Ferenčák a aj tak mohol 
bližšie spoznať problemati-
ku bezdomovectva v Kež-
marku.

„Táto služba je pre ľudí, ktorí 
sú nie vždy vlastnou vinou bez 
domova. Musíme ľudom pomá-
hať, aby sme raz mohli prijať po-
moc aj my. Komunikujem nielen 
s Inštitútom Krista Veľkňaza, ale 

aj so Spišskou charitou, aby sme 
sa dohodli, ako môžeme pomôcť 
týmto ľuďom. Myslím si, že viac 
než polovica z nich by sa doká-
zala opäť začleniť do života, ale 
musíme im k tomu trochu po-
môcť,“ povedal Ferenčák. 

Prítomných ľudí na mies-
te ubezpečil, že počas silných 
mrazov zabezpečí dlhšiu pre-
vádzku ubytovne na Slavkov-
skej ulici. Ľudia bez domo-
va tak budú môcť skôr večer 
prísť a neskôr ráno odísť. 

V budúcnosti by chcel Mi-
lan Gacík z ÚPSVaR pripraviť 
lepšie podmienky týkajúce sa 
priestorov, hygieny či sociál-
neho zabezpečenia. 

Lorant Paugsch
Foto: autor

Polievka ani peniaze problém 
nevyriešia

Bezdomovectvo nie je 
problém len Kežmarku. Mno-
hým ľuďom bez domova sa ľu-
dia snažia pomôcť niekoľký-
mi centami, ale ich problém to 
nevyrieši. Skôr naopak.

„Polievka nie je riešenie prob-
lému bezdomovectva. Ide o to, 
aby ľudia dostali šancu ísť na jar 
do inštitúcií, kde sa o nich posta-
rajú. Mnohí ľudia si myslia, že 
peniazmi bezdomovcom pomôžu. 
Nie je to tak, keďže väčšinou ich 
‘skvapalnia‘. Ak im dávame pe-
niaze, ich pobyt na uliciach tým 
pádom predlžujeme,“ uzavrel 
Pavol Vilček. 

Primátor navštívil a privítal prvú Kežmarčanku
Počet obyvateľov  
iba mierne stúpol

V minulom roku 2014 sa 
v Kežmarku narodilo 136 de-
tí, pričom v tom istom roku 

zomrelo 133 ľudí. Nárast poč-
tu obyvateľov mesta je tak za-
nedbateľný. 

Kežmarok má aktuálne 
16 183 obyvateľov. Lorant Paugsch

Foto: autor

Primátor Ján Ferenčák osobne navštívil Melániu, prvú Kežmar-
čanku narodenú v roku 2015.
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Denisa Godlu privítal aj primátor Ján Ferenčák.

sp ravod ajs tvo, in ze rcia

Čo robiť po vyhlásení me-
teorologických výstrah II. a 
III. stupňa pri výskyte silné-
ho vetra.

Vietor
2. stupeň meteorologickej 

výstrahy SHMÚ
Výskyt silného vetra, kto-

rý dosiahne krátkodobo (v 
nárazoch) rýchlosť (priemer > 
20 m/s  alebo nárazy > 25 m/s), 
jav predstavuje veľké nebez-
pečenstvo pre ľudskú aktivi-
ty:

a) nezdržiavať sa na voľ-
ných plochách,

b) nezdržiavať sa pri labil-
ných prekážkach,

c) zatvoriť a zabezpečiť ok-
ná a dvere,

d) odložiť z dvorov voľne 
položené predmety,

e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvie-

ratá,
g) neparkovať pod 

stromami a pri chatrných bu-
dovách,

h) s ľahkými vozidlami a 
nenaloženými nákladnými 
automobilmi obmedziť jazdu 
po otvorených veterných plo-
chách,

i) zabezpečiť okná, sklení-
ky, voľne uložené predmety, 
pozbierať sušiacu sa bielizeň,

j) pri jazde automobilom 
znížiť rýchlosť jazdy.

Vietor
3. stupeň meteorologickej 

výstrahy SHMÚ
Výskyt  mimoriadne  sil-

ného  vetra,  ktorý  dosiah-
ne  krátkodobo  (v  nárazoch) 
rýchlosť     (priemer > 25 m/s 
alebo nárazy > 35 m/s):

Pri 3. stupni je okrem rád 
a odporúčaní uvedených vyš-
šie potrebné zvážiť nutnosť 
vychádzania z domu. 
Tento  jav  môže  spôso-

biť  veľké  materiálne  škody 
a ohroziť ľudské životy.

Ing. Ladislav Melikant
Mesto Kežmarok

Úsek: CO, KR

Odporúčania pre obyvateľstvo 
v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

SLOVENKA
TLAČ – TABAK – SUVENÍRY

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

V Kežmarku nie je bežným 
javom, aby plné námestie 
vzdalo hold svojmu rodá-
kovi. No úspech hokejistu 
Denisa Godlu si tento hold 
od svojich fanúšikov plne 
zaslúžil.

Brankárska jednotka sloven-
skej hokejovej reprezentácie z 
Kežmarku výraznou mierou 
prispela k zisku bronzových 
medailí pre Slovensko na Maj-
strovstvách sveta juniorov v 
ľadovom hokeji v kanadských 
mestách Montreal a Toron-
to, ktoré sa skončili 6. januára 
2015. Medailu získalo Sloven-
sko po 16 rokoch.

Svetový úspech hokejového Kežmarčana
Kežmarčan Denis Godla sa 

stal miláčikom nielen sloven-
ských fanúšikov, ale aj domá-
cich, ktorí ho po semifi nálo-
vom zápase vytlieskali a vzda-
li mu hold za jeho výkony. Oce-
nenia po skončení šampionátu 
sa preto pre mladého Kežmar-
čana dali očakávať, no príjem-
ným prekvapením bolo, že zís-
kal i tie najcennejšie. Dostal sa 
do All stars turnaja a získal i 
cenu pre najlepšieho branká-
ra majstrovstiev, čo sa teoretic-
ky dalo očakávať. Okrem toho 
Denisa Godlu ocenili ako naju-
žitočnejšieho hráča šampioná-
tu, čo je významná pocta pre 
slovenského hokejistu. Po zá-
pase bol zas oslovený od pred-
staviteľov medzinárodnej ho-
kejovej federácie, ktorým De-
nis daroval svoju masku, ktorá 

putovala okamžite do Siene 
slávy svetovej federácie! Bo-
lo to všetko ako z rozprávky, 
priam neskutočné!

Tento krásny hokejový sen 
Denisa Godlu ocenili i hoke-
joví fanúšikovia z Kežmarku 
a jeho okolia a prišli ho pri-
vítať v piatok 9. januára 2015 
na Hlavné námestie. Okrem 
fanúšikov prišli do Kežmar-
ku i všetky celoštátne a regi-
onálne médiá, čo bolo jasným 
dôkazom, že Denisove výko-
ny pobláznili celé Slovensko.  

Denis s rodičmi boli naj-
skôr na radnici prijatí primá-
torom mesta Kežmarok Já-
nom Ferenčákom, aby násled-
ne absolvoval podpis do kro-
niky mesta a tlačovku pre 
médiá. Potom už prišiel z rad-
nice na námestie, kde ho ča-
kalo plné námestie fanúšikov.

Neustále povzbudzova-
nie fanúšikov, zábery z neza-
budnuteľného šampionátu na 
veľkom plátne a výborná mo-
derátorská práca Beáty Orav-
covej, ktorá vyspovedala  svo-
jich hostí, prispeli k výbornej 
atmosfére podujatia v uprša-
nom Kežmarku.

Na pódiu odovzdal primá-
tor mesta Ján Ferenčák Deni-
sovi Godlovi pamätný list a 
pamätnú plaketu, potom mo-
derátorka trošku vyspoveda-
la kežmarského hokejového 
hrdinu, aby v závere poduja-
tia mohla nasledovať obľúbe-
ná autogramiáda. Tá nemala 
konca kraja, ale fanúšikovia si 
ju zaslúžili.

Kežmarok si tak dôstojne 
uctil výbornú reprezentáciu 
nášho občana, ktorý výraz-
nou mierou pozitívne prispel 
k zviditeľneniu nášho mesta. 
Ďakujeme, Denis!

Pavol Humeník
Foto: Lorant Paugsch

Ako spoluautor tretieho dielu kežmar-
skej monografi e Život v Kežmarku v 
13. až 20. storočí sa chcem verejne po-
ďakovať všetkým, ktorí mi písomnými 
materiálmi, fotografi ami, zvukovými a 
obrazovými nosičmi i cennými osob-
nými spomienkami pomohli spracovať 
kapitolu o hudobnom živote v Kežmar-
ku od polovice 18. storočia.

Medzi týchto vzácnych ľudí patrí 
Roman Porubän, kežmarský zborový 
farár ev. a. v. v Kežmarku a senior Tat-
ranského seniorátu evanjelickej cirkvi 
a. v. na Slovensku, Ing. Karol Purtz , 
dlhoročný umelecký vedúci súbo-
ru Magura v Kežmarku, Juraj Šved-
lár, vedúci Klubu priateľov Magury v 
Kežmarku, Gertrúda Scholtz ová, ve-
dúca tanečného klubu Tempo, Kamil 

Poďakovanie Pitoňák, dlhoročný dirigent dychovej 
hudby Kežmarčanka, Mgr. Gabrie-
la Kantorková, dlhoročná riaditeľka 
MsKS v Kežmarku, Mgr. Ján Levoc-
ký, riaditeľ ZUŠ A. Cígera v Kežmar-
ku, Ing. Eduard Šterbák, JUDr. Oto 
Podolinský, MUDr. Jaroslav Grocho-
la, Erich Abt, Jaroslav Lepiš, Ján Rus-
náčik, Mikuláš Jelinek, Ing. Mikuláš 
Lipták, Johanna Liptáková, Eva Go-
rošová, Doc. PhDr. František Matúš, 
CSc., PhDr. Janka Petöczová-Matú-
šová, CSc., doc. Mgr. Tatiana Pirníko-
vá, PhD. a in memoriam Piroška Krej-
čířová a Marta Oňová-Horvayová.

Z inštitúcií patrí moje úprimné 
poďakovanie pracovníčkam RTVS 
v Bratislave, ŠA v Levoči a knihov-
níčke Lyceálnej knižnice v Kežmar-
ku Kataríne Slavíčkovej.

Dr. Andrej Janovský
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Tradičné stretnutie pri Raine-
rovej chate, ktoré sa uskutoč-
ňuje vždy 6. januára, sa i ten-
to rok nezaobišlo bez koled-
níkov a muziky z Lendaku. 
Následnú dobrú a prajnú at-
mosféru, dokonca i s tancom 
bežných návštevníkov, do-
tvárali pekný folklórny kolo-
rit na Tri krále pri najstaršej 
chate vo Vysokých Tatrách.

Krásne dielo Petra Petra-
sa snehový Betlehem pritia-
hol na Starolesniansku poľa-
nu veľký počet návštevníkov 
a k chate sa v poludňajšom 

čase išlo z Hrebienka doslo-
va v zástupoch. Priaznivci 
tatranskej Rainerky, medzi 
ktorými nechýbalo ani tento 
rok veľa Kežmarčanov, si ale 
nenechali ujsť príležitosť sa 
nielen pokochať na peknom 
diele, ale i vychutnať si ne-
tradičnú atmosféru, ktorá sa 
v tento deň vždy v okolí cha-
ty utvorí.

A veríme, že tradícia sa ne-
pretrhne a môžeme sa tešiť 
i o rok na tatranský snehový 
Betlehem.

t/f: Humeník

Trojkráľový snehový 
betlehem bol i s muzikou

Mozaika
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V mesiaci december sa vo vý-
stavnej sieni “Barónka” usku-
točnil už 15. ročník výstavy 
“Vianoce pod Tatrami”. Po-
čas tejto už tradičnej aktivi-
ty prezentovalo žiacke práce 
s tematikou zimy a Vianoc až 
15 základných, umeleckých 
a stredných škôl okresu Kež-
marok.

Základná škola, Nižná brá-
na 8, Kežmarok potešila náv-
števníkov výstavy priestoro-
vými prácami znázorňujúci-
mi polárne krajiny. 

Orginálna expozícia bo-
la zhotovená prevažne zo se-
parovaných PET-fliaš, plas-
tových pohárov, vidličiek,... 
Umeleckému tvoreniu žiakov 
boli dvere dokorán otvore-
né vďaka sponzorskému da-
ru firmy KUPO - SK, ktorá 

škole venovala stovky zo svo-
jich plastových výrobkov. 
Okrem obdivovania kreatív-
nych prác, sa mohli návštev-
níci výstavy zapojiť i do sú-
ťažného kvízu, v ktorom od-
povedali na otázku zo života 
zvierat polárnych krajín. Spo-
medzi všetkých správnych 
odpovedí, boli vyžrebované 
tieto súťažné lístky.

1. Martin Varšo, ul. Greisi-
gerová, Spišská Belá

2. Daniel Borkovský, Pra-
diareň, Kežmarok

3. Veronika Šavelová, Prie-
kopa, Kežmarok.

Výherci získavajú knižné 
ceny venované kníhkupec-
tvom AlterEgo Kežmarok.

Sponzorom ďakujeme a 
výhercom blahoželáme.

Anna Brijová, ZŠ Nižná brána

„Sme jej krásne deti,  
stretli sme sa doma,

Vianoce sú vtedy, keď príde  
aj ona.  Rozprávka vianočná.“

Aj do našej školy – ZŠ, Dr. D. 
Fischera 2 v Kežmarku – pri-
šla tak, ako chodí už niekoľ-
ko rokov. Toho roku sme spo-
znali príbeh Labutia prin-
cezná. Prerozprávalo nám 
ho 219 detí a 14 učiteľov pod 
vedením pani učiteľky Mgr. 
S.  Zimovej, ktorá sa v progra-
moch snaží priniesť čo najšir-
šiu paletu hudobných žánrov. 
I takých, ku  ktorým  nemá 
väčšina žiakov základnej ško-
ly veľmi blízko. 

Po 4 rokoch, keď sme spo-
znali Luskáčika, sme sa k ba-
letu a ku klasickej hudbe  vrá-
tili opäť. Tentoraz sa pani uči-
teľka inšpirovala baletom 

Labutie jazero P. I. Čajkov-
ského. Nechali sme sa vtiah-
nuť do romantického príbe-
hu a unášať na vlnách krásnej 
hudby.  Z každého kúta  za-
znievali tóny ruskej „klasi-
ky“, ktorá sa miešala s hud-
bou iných národov. 

Záver vystúpenia už ne-
odmysliteľne patril zná-
mym  vianočným melódiám. 
Po príhovore pani riaditeľky  
zaznela všetkým známa Ti-
chá noc, a tak sa k detským 
hlasom účinkujúcich pridali 
i hlasy dospelých.

Po skončení programu 
sme všetci odchádzali s poko-
jom v duši a s radosťou z oča-
kávania blížiacich sa Vianoc. 

Takže šťastné a veselé a o rok 
opäť dovidenia v rozprávke!

Mgr. A. Burkovičová

Výstava žiackych prác

Vianočná rozprávka vo 
„Fišerke“

Predškoláci z MŠ Kuzmányho boli 19. 12. 2014 u pána primátora – popriať mu pekné vianočné 
sviatky a šťastný nový rok.

Škols tvo
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vÝStAvyKam za kultúrou
20. 1. 2015 (utorok) o 19.00 h 

KAPUSTNICA
Divadlo Commedia z Po-

pradu uvádza hru René-
ho Falleta. Omamná vôňa, 
ktorú vdychujeme do seba, 
keď sa kapustnica varí, keď 
sa prihrieva a keď sa pri jej 
konzumácii rozleje na duši 
úžasné blaho a prenikne až 
do špiku kostí... kapustnica 
na Slovensku sú vlastne Via-
noce.

25. 1. 2015 (nedeľa) o 16.00 h 
SNEŽNÍ ĽUDKOVIA

Nežná snehuliacka roz-
právka o veľkej obetavosti a 
priateľstve... 

Dvaja snehuliaci putujú za 
slniečkom s prosbou, aby ne-
vychádzalo a nechalo ich žiť...

Viac informácií o programoch 
nájdete aj na facebooku/Kultúra 

v Kežmarku.

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok

NAŠI JUBILANTI
Výstava z dielne Klubu 

kežmarských výtvarníkov. 
Výstava je sprístupnená 

do 30. januára 2015.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11, 

Kežmarok
Výstava venovaná 
I. svetovej vojne
Výstava potrvá 

do 30. januára 2015.

Galéria u anjela
Starý trh 53, 

Kežmarok
Andrej Augustín
ANJELSKY NEŽNÁ

Výstava potrvá 
od 16. januára 2015 (18.00) 

do 23. marca 2015. 

ku ltú ra

Naši jubilanti, takýto ná-
zov má výstava vysta-
vená vo výstavnej sie-
ni Barónka. Výstavu pri-
pravilo Mestské kultúrne 
stredisko Kežmarok spo-
lu s Klubom kežmarských 
výtvarníkov. 

Vernisáže výstavy sa zúčast-
nil aj primátor mesta Kežma-
rok Ján Ferenčák.

Výstava bude trvať do 30. 
januára 2015.

Konkrétnymi jubilant-
mi sú členovia Klubu kež-
marských výtvarníkov: Mar-
tin Barnáš, Anna Compeľová, 

Pozvánka na výstavu v Barónke
Jana Galliková, Marcel Hanina, Ľudmila Kis-
ková, Milada Kotorová, Stanislav Kovalčík, 
Janett e Kubalová, Janka Kučkovská, Rudo 

Rabatin, Peter Smik, Helena Smreková, Ja-
na Vaksmundská, František Žoldák, Mária 
Zmaržláková – in memoriam.

Pavol Humeník
Foto: autor
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14. - 15. január (streda, štvrtok) o 
19.00 hod. 

SIEDMY SYN
Sily dobra a zla od nepamäti 

vedú vojnu o našu planétu. Prí-
beh sa odohráva v dobách, kedy 
kladní hrdinovia už skoro leža-
li na lopatkách a zúfalo čakali na 
legendárneho hrdinu, ktorý by 
ich spasil. Napínavé epické fan-
tasy, v ktorom proti mečom, od-
vahe a odhodlaniu stojí mocná 
čierna mágia a armáda netvorov

Hrajú: Jeff Bridges, Ben Barnes, 
Julianne Moore. Réžia: Sergej Bod-
rov. USA 2014, dráma/fantasy, ti-
tulky,  120 minút, MP 15, vstup-
né: 3,5 €.

16. január (piatok) o 19.00 hod. 
SEX V PARÍŽI

Paríž. Láska. A samozrejme 
francúzske ženy: slobodné, ne-
predvídateľné, sofistikované a 
vášnivé. Rozhodli sa svoje tajom-
stvá odhaliť a podeliť sa s nimi. 
Je to komédia o kariére, deťoch, 
láske, sexe a hlavne o tom, koho 
a čo ženy chcú.

Hrajú: Vanessa Paradis, Laetitia 
Casta, Isabelle Adjan. Réžia: Aud-
rey Dana. FR 2014, komédia, titulky, 
116 minút, MP 15, vstupné: 3,5 €.

17. - 18. január (sobota, nedeľa)  
o 19.00 hod.
PADDINGTON

Paddington je medvedík, kto-
rý nosí vlnený kabát a neforem-
ný klobúk. Jeho obľúbené jedlo 
je marmeláda. Napriek tomu, že 
žije v Londýne, pochádza z Pe-
ru. Jeho rodičia zahynuli počas 
zemetrasenia, tak sa ho ujala te-
ta Lucy. Keď odišla do domova 
dôchodcov, rozhodla sa, že pošle 
Paddingtona  do Anglicka., kde 
zažíva nové dobrodružstvá.

Hrajú: Nicole Kidman, Colin 
Firth. Réžia: Paul King. VB/FR 
2014 , rodinný, dabing, 96  minút, 
MP 12, vstupné: 3,5 €.

17. január (sobota) o 19.00 hod., 
22. január (štvrtok) o 19.00 hod. 

EXODUS 3D
Mojžiš a Ramzes vyrastali 

spolu na dvore faraóna. Hebrej-
ské dieťa a syn vládcu Egypta si 
boli blízki ako bratia. Už ako do-
spelý muž bol Mojžiš prinútený 
Egypt opustiť, lebo zavraždil do-
zorcu na stavbe. Vo vyhnanstve 
sa mu zjavil Boh a poslal ho vy-
slobodiť Izraelitov z egyptského 
otroctva. Po mnohých rokoch sa 
obaja muži znovu stretávajú

Hrajú: Christian Bale, Aaron 
Paul, Ben Kingsley. Réžia: Ridley 
Scott. USA 2014, dráma,titulky, 142   
minút, MP 12, vstupné: 5 €.

18. január (nedeľa) o 19.00 hod. 
MILUJ SUSEDA SVOJHO

Vincent je starnúci vojnový 
veterán ako sa patrí – mrzutý a 
nepríjemný na všetkých ľudí. 
Keď sa do susedného domu na-
sťahujú noví susedia, jeho pokoj-
ný život sa obráti hore nohami a 
on má zrazu každý deň na krku 
12-ročného chalana

Hrajú: Bill Murray, Naomi 
Watts. Réžia: Theodore Melfi. USA 
2014, komédia, titulky, 102  minút, 
MP 12, vstupné: 3,5 €. 
19. január (pondelok) o 19.00 hod.
BOJ SNEŽNÉHO PLUHU S MAFIOU 

(filmový klub)
Príbeh “spravodlivej“ pomsty 

s lavínou mŕtvych tiel rozprá-
va režisér s poriadnou dávkou 
čierneho humoru, prekvapivých 
zvratov i elegancie, a výsledkom 
je zábavný a inteligentný akčný 
thriller z prostredia zasnežených 
drsných nórskych hôr.  

Hrajú: Stellan Skarsgård, Bru-
no Ganz. Réžia: Hans Petter Mo-
land. Dánsko, Nórsko, Švédsko  2014, 
akčný/komédia, titulky, 116 minút, 
vstupné: 3,5/2 €.

21. január (streda) o 19.00 hod. 
FOTOGRAF

V príbehu voľne inšpirova-
nom osudom svetoznámeho čes-
kého fotografa Jana Saudka (Ka-
rel Roden) sa vrátime k niekto-
rým zásadným križovatkám 
života umelca obdareného výni-
močným talentom, živelnosťou a 
vášňou. Všetky tieto vlastnosti 
mu priniesli slávu i odmietanie, 
lásku i zradu, zástupy obdivova-
teľov, ale aj samotu.

Hrajú: Karel Roden, Marie Málko-
vá. Réžia: Irena Pavlásková. ČR 2014, 
komédia/životopisný, pôvodné znenie, 
133  minút, MP 15, vstupné: 3,5 €. 

23. - 25. január (piatok, sobota, 
nedeľa) o 19.00 hod. 

BABOVŘESKY 3
Komédia Zdeňka Trošky je 

úsmevným obrázkom zo živo-
ta na súčasnom vidieku, ktorá s 
nadhľadom a komediálnou nad-
sázkou tak trochu v duchu Sln-
ko, seno... sleduje kopiace sa ne-
dorozumenia a súhry náhod, 
ktoré poriadne zamotajú hlavu 
dedinčanov. V príbehu nechýba 
láska, žiarlivosť, závisť, intrigy a 
taktiež aj vtipné okamihy.

Hrajú: Lukáš Langmajer, Lucie 
Vondráčková. Réžia: Zdeněk Troška. 
ČR 2014, komédia, pôvodné znenie, 
103 minút, MP 12, vstupné: 3,5 €.

V rámci Týždňa vedy a tech-
niky na Slovensku 2014 
prebehol už deviaty ročník 
výtvarnej súťaže, ktorého 
sa v tomto šk. roku zúčast-
nili aj žiaci ZUŠ Antona Cíge-
ra v Kežmarku.

Hlavným cieľom súťaže bolo 
zvýšiť záujem žiakov druhého 
stupňa základných škôl a štu-
dentov príslušných ročníkov 
osemročných gymnázií o ve-
decké bádanie, upriamiť po-
zornosť na prírodovedné pred-
mety a zvýšiť orientáciu na ve-
deckú kariéru.

Cieľovou skupinou výtvar-
nej súťaže boli žiaci vo veku od 
11 do 16 rokov, ktorí mali mož-
nosť zapojiť sa do súťaže a ná-
paditou formou prezentovať 
svoj pohľad na to, čo si pod ve-
dou a technikou predstavujú, 
a tým prispievať aj k prezen-
tácií samotnej vedy a techniky. 
Téma výtvarnej súťaže v roku 
2014 bola „Ako veda a techni-
ka zmenila môj život?“ Celko-
vo do súťaže bolo prihlásených 
328 výtvarných prác.

V rámci Týždňa vedy a 
techniky v novembri 2014 
boli v Centre vedecko-tech-
nických informácií SR sláv-
nostne odovzdané ceny ví-
ťazom výtvarnej a fotogra-
fickej súťaže, ktorú vyhlásilo 
Ministerstvo školstva, vedy, 

Úspech Martinky Husárovej

Jana Vaksmundská, 
ZUŠ A. Cígera, Kežmarok
Foto: autor

výskumu a športu Slovenskej 
republiky v spolupráci s Ná-
rodným centrom pre popula-
rizáciu vedy a techniky v spo-
ločnosti pri CVTI SR. 

V úvodnom príhovore  vy-
stúpili: zástupca MŠ VVaŠ 
SR Ing. Peter Plavčan, CSc., 
generálny riaditeľ sekcie vy-
sokých škôl, vedy a výsku-
mu; zástupcovia CVTI SR, 
generálny riaditeľ CVTI SR,  
prof. Ján Turňa; riaditeľka 
NCP VaT pri CVTI SR, Mgr. 
Andrea Putalová a zástupca 
Slovenských  elektrární a. s., 
člen skupiny Enel a zároveň 
aj hlavný partner TVT 2014  
Miroslav Šarišský. Slovenské 
elektrárne a. s.,  okrem toho, 
že sú  hlavným partnerom 
TVT 2014,  poskytli aj zaují-
mavé ceny pre víťazov.

 V deň slávnostného otvo-
renia TVT 2014 si osobne bo-
la prevziať cenu Martinka 
Husárová  –  žiačka  výtvar-
ného  odboru  ZUŠ  A.  Cíge-
ra  v  Kežmarku. Z Bratisla-

vy odchádzala 
s úžasným poci-
tom obohatená 
krásnymi zážit-
kami a s hodnot-
nými cenami ako 
je tablet, nádher-
ná kniha a krás-
ny diplom. Žiač-
ke srdečne gra-
tulujeme a pra-
jeme veľa ďalších 
úspechov.

V kategórii I.  
- 3. miesto získa-
la Martina Husá-
rová s výtvarnou 
prácou „Ľudské 
myšlienky menia 
svet“ (kombino-
vaná technika). 
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Žigmundovi, že mesto táboriti vypálili a pri 
ohni zhoreli aj ich mestské práva. Cisár odpí-
sal, aby mu poslali zoznam dovtedajších práv 
a on ich znova potvrdí. Mešťania medzi os-
tatné práva vpísali aj právo skladu, ktoré ni-
kdy nemali. Nič netušiaci cisár zoznam práv 
potvrdil a nechtiac zavdal príčinu na vznik 
vyše storočnej vojny medzi Kežmarkom a Le-
vočou.
1435 - Kežmarok vydal obchodný štatút 

mesta. Bol určený pre cudzích kupcov, ktorí 
prišli do Kežmarku na výročné trhy. Okrem 
úvodu obsahuje štrnásť odsekov rôznych na-
riadení. Podľa nich kupci museli napr. dodr-
žiavať všetky ustanovenia rady mesta, inak 
boli pokutovaní, tovar museli prevážiť na 
mestskej váhe a nesmeli ho voľne predávať, 
ale len na výročnom trhu alebo na mieste, 
kde boli ubytovaní; všetci museli svoj tovar 
vyložiť a ponúknuť na predaj, chodiť mohli 
iba po verejných cestách, nesmeli sa spolčo-
vať s inými cudzincami, nesmeli s nimi vy-
mieňať striebro ani peniaze, ani jeden nesmel 
predávať menej než 6 poľských šatiek, 3 tzv. 
kolínske šatky a 2 tzv. pekné šatky, 12 noha-
víc, 10 balov flámskych čipiek, 30 obliečok na 
periny, 1 funt šafránu (1 funt predstavoval 
najprv 49dkg, neskôr 56,1dkg), 1 kameň kore-
nia a celkove nesmeli predávať tovar v hod-
note pod 1 zlatý. Mestskú váhu (slobodnú vá-
hu - libera statera - dostal Kežmarok v prá-
vach z r. 1435) obsluhoval osobitný zamest-
nanec mesta - vážnik (Wäger), ktorý mal 
ročnú odmenu 4 zlaté a okrem toho dostal 
oblek zo spišského súkna. Váha sa niekoľko-
krát prestavovala. 

1440 - Kežmarok je oslobodený od plate-
nia ciel na území Poľska - to sa kežmarskí ob-
chodníci potešili, lebo už neplatili clá ani na 
území Uhorska. Clá sa obyčajne platili pri 
prechodoch cez most, na dôležitých cestách, 
pri účasti na výročných trhoch atď.

1450 – vzniklo Bratstvo obchodníkov, kto-
ré sa riadilo podľa obchodného štatútu mes-
ta. Už v súpise obyvateľov z r. 1434 sú uvede-
ní 3 obchodníci a 3 povozníci, ktorí sa veno-
vali výlučne tomuto zamestnaniu. Tridsiat-
kový register mesta Kežmarku z r. 1480 - 1498 
spomína už mená 32 mužov a 1 ženy, ktorí 
sa zaoberali obchodovaním sami alebo pro-
stredníctvom najatých povozníkov. Z r. 1542 
sa zachoval zoznam, v ktorom je 37 mien 
diaľkových obchodníkov, medzi nimi do-
konca aj richtár Johann Brünner. Počet diaľ-
kových obchodníkov stále narastal, veď do 
Kežmarku sa dovážal tovar z celej Európy, ba 
i z Ázie: napr. súkna anglické, holandské, ne-
mecké, sliezske, poľské, francúzske, morav-
ské, plátno poľské, sliezske a flámske, kožu-
šiny z Ruska, z potravín poľskú a rumunskú 
soľ, ruské a poľské ryby, olej, rôzne orientál-
ne korenia, zo surovín poľské olovo, cinóber, 
síra, potom tzv. kramársky tovar: hracie kar-
ty, hračky, zrkadielka, nožíky atď. Kežmarča-
nia zase vyvážali oceľ, železo, meď - samo-
zrejme nie zo svojich vlastných surovino-
vých zdrojov, ale z banských miest. Vyvážali 
aj kone a hlavne tokajské víno, ktoré pochá-
dzalo z vlastných mestských viníc v Máde 
a Erdőbénye v oblasti dnešného Maďarska. 
Na karavány obchodníkov spomína dnes už 
zabudnutý miestny názov Kaufherrenau - lú-
ka obchodníkov, ktorý sa nachádzal na mies-
te bývalých kasární pri rieke Poprad. Tovar 
sa však nerozvážal len povozmi, ale dokonca 
aj plťami, a to predovšetkým drevo. Okrem 
dreva boli na pltiach aj sudy s vínom, ale aj 
s rôznymi olejmi (pomestilo sa údajne až 20. 
sudov). Už v 17. storočí (ak nie skôr, pretože 
píla v Kežmarku bola postavená už r. 1515), 
bolo v Kežmarku na rieke Poprad plťovisko. 
(Lokalita už nie je známa.) Plťou sa dalo ces-
tovať okrem zimy stále. Z rieky Poprad pre-
šli plte do Dunajca - tam sa tovar prekladal 

KEŽMARSKÉ VÝROČIA V ROKU 2015 VO FAKTOCH, 
1190 – údajná existencia ženského kláštora na 
území dnešného hradu - spomína ho levoč-
ský kronikár Gaspar Hain (1632 - 1687) -  niet 
o tom žiadnej inej správy, ale nikto ani tento 
záznam nevyvrátil. Hain sa opieral o staršie-
ho levočského kronikára Konráda Sperfog-
la, ktorý od r. 1515 až do smrti r. 1537 zapiso-
val rôzne udalosti. Kde však ten našiel „spo-
mienku“ na ženský kláštor, to sa už nedo-
zvieme. Určite si to však nevymyslel. Alebo 
si to poplietol s kostolom  sv. Alžbety?  Fak-
tom je, že na nádvorí kežmarského hradu sa 
našiel kostol sv. Alžbety z 13. storočia a patril 
saským kolonistom, ktorí prispeli k vzniku 
mesta Kežmarku. A čo, ak tento kostol posta-
vili na starších základoch a skutočne tu ten 
kláštor existoval? Aký rád v ňom bol? Mali v 
kláštore aj špitál? Nebolo by to vylúčené, le-
žali blízko veľkej obchodnej cesty, ktorá spá-
jala Orient so severom Európy. Zatiaľ neroz-
lúštený historický problém. Obávame sa, že 
aj nerozlúštiteľný, pretože do vpádu Tatárov 
v r. 1241 - 1242 vieme o kežmarskom chotá-
ri tak málo... Iba to, že ho obývali Slovania, 
o čom svedčia chotárne názvy z listiny z r. 
1251 i 1269 (niektorí - dokonca aj Kežmarča-
nia - tieto listiny nemajú veľmi v láske, pre-
tože oni veria v nemeckú kolonizáciu ako v 
prvú a Slovania sú pre nich veľkou nulou - 
nuž opak je pravdou). Ani na to - zatiaľ - ne-
vieme odpovedať, či cez kežmarský chotár 
prešli tatárski bojovníci. 

1400 – Kežmarok zažaloval Levoču pre 
údajne neoprávnené používanie práva skla-
du. Stalo sa tak z obyčajnej závisti. V čom 
spočívala dôležitosť tohto práva? Podľa neho  
mohli mešťania privilegovaného mesta do-
nútiť okoloidúcich cudzozemských obchod-
níkov, aby sa zastavili v ich meste a určitý čas 
(v Levoči až 15 dní)  tu predávali svoj tovar. 
Ak im ešte niečo ostalo, mohli obchodníci po-
kračovať v ceste. Ak nie – museli sa vrátiť do-
mov. Kežmarok a s ním skamarátená Spišská 
Nová Ves toto právo nemali a veľmi by ho 
chceli, veď obchodná cesta šla aj okolo nich. 
Samozrejme, obžalobou nič nedosiahli.

1410 – Kežmarok navštívil cisár Žigmund 
a poľský panovník Vladislav - nebolo to z úc-
ty voči mestu, ale obaja už špekulovali. Žig-
mund si chcel od poľského kráľa požičať na 
vedenie vojen hromadu peňazí. Ale v cene tej 
pôžičky musel dať niečo do zálohu - a už sa 
pripravoval záloh viacerých Poľsku blízkych 
spišských miest. Niečo za niečo. A že ten zá-
loh bude napokon trvať 360 rokov, to netušil 
nikto. A tak sa Kežmarok dostal doslova do 
obkľúčenia zálohovaných miest - Ľubice, Vr-
bova, Tvarožnej, Spišskej Belej, Matejoviec, 
Popradu a okolitých mestečiek...    
1435 – Kežmarok získava podvodom prá-

vo skladu. Hoci to začalo už r. 1400, veľmi 
vhod Kežmarku prišiel vpád husitov, resp. 
táboritov v r. 1433. Tí mesto dobyli, niekoľ-
ko domov vypálili. Richtár a radní páni 
vzali vec do svojich rúk. Napísali cisárovi Najstarší obraz mesta a hradu zo začiatku 17. storočia.
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ALE AJ S TROCHOU FANTÁZIE – 1. časť
na väčšie a pevnejšie plte a potom na rieku 
Vislu, ktorá sa vlieva do Baltického mora. Na-
pr. cesta do Varšavy trvala asi dva týždne. 
Preprava pomocou pltí, ktorá bola najlacnej-
šia, ale pomalá, skončila v 19. stor. Pltníci boli 
najatí hlavne z Liptova alebo zo Zamaguria, 
nepochádzali z Kežmarku. 
1465 – spomína sa ukončenie stavby hra-

du, ale zrejme len jeho prvotnej gotickej po-
doby. O postavenie hradu v Kežmarku sa 
nepriamo zaslúžil panovník Matej Korvín. 
R. 1461 napísal kapitánovi Horného Uhor-
ska Štefanovi Zápoľskému list, v ktorom mu 
okrem iného prikazuje, aby postavil „sub Al-
pibus” (pod Alpami - pochopiteľne nešlo o 
skutočné Alpy - Tatry mali v minulosti rôz-
ne pomenovania: Alpy, Snežné pohorie, Kar-
patské pohorie, Kežmarské pohorie atď. a je 
možné i to, že panovník názov Tatry vôbec 
nepoznal a názov Alpy zovšeobecnil na všet-
ky pohoria vo svojom kráľovstve) na vhod-
nom mieste jedno castellum (pevnosť, resp. 
hrad). Kde by mal stáť, to presne kráľ neur-
čil. Na Kežmarok možno v skutočnosti vôbec 
nemyslel, hoci v listinách ho nazýval svo-
jím mestom (civitas nostra), skôr mu záleža-
lo na ochrane celého Horného Spiša, veď tam 
sa nachádzali od r. 1412 Poľsku zálohované 
mestečká a hrad Ľubovňa bol tiež súčasťou 
zálohu. Okrem toho východ krajiny a hlav-
ne Spiš stále znepokojovali zvyšky bratríkov 
pod vedením Petra Aksamita. Navyše stred-
nej Európe začínala hroziť aj stále narastajú-
ca expanzia Osmanskej ríše. Keďže o rok da-
roval kráľ Matej bratom  Štefanovi a Imricho-
vi Zápoľským cenzus - príjem z daní, ktoré 
dovtedy platilo mesto Kežmarok do kráľov-
skej pokladnice,  čo vtedy predstavovalo 100 
florénov (zlatých), slobodné kráľovské mesto 
sa odrazu dostala pod panstvo Zápoľských. 
Im už nič nebránilo, aby sa rozhodli posta-
viť pevnosť priamo vo „svojom” Kežmarku, 
ktorý príchodom hradného panstva akoby 
stratil práva slobodného kráľovského mesta 
a ostatné mestá ho začali považovať za mesto 
poddanské. Postavenie mesta sa zhoršova-
lo počas ďalších zemepánov - rodiny Lasky, 
Rueber a hlavne štyroch generácií rodiny 
Thököly, ktorá sídlila na hrade vyše 100 ro-
kov. Prvotná stavba hradu musela pokračo-
vať veľmi rýchlo, lebo už 18. októbra 1463 sa 
pod jeden list pre mesto Bardejov podpisuje 
kežmarský kastelán Pavol Szép (Paulus Szep 
castellanus in Kesmark). Je viac než pravde-
podobné, že už pri stavbe hradu sa vyžado-
vali od obyvateľov mesta rôzne služby. Tak 
došlo k prvému napätiu. O nepokojoch sa do-
zvedel aj Imrich Zápoľský a listom požiadal 
Kežmarčanov o vysvetlenie, pričom nezabu-
dol pripomenúť, že odvtedy, čo sú jeho pod-
danými (!), vždy rešpektoval ich práva. Na to 
sa dňa 27. septembra 1465 osobne dostavili k 
Imrichovi Zápoľskému predstavitelia mesta 
richtár Johannes Beck, pisár Georgius, sená-
tor Benedictus Klugel a notár Nicolaus, ktorí 

uviedli ako príčinu nespokojnosti kežmar-
ského obyvateľstva fakt, že na tom mieste, 
kde bolo postavené „castellum“, stálo v mi-
nulosti niekoľko domov, ktoré bolo potrebné 
kvôli stavbe hradu zbúrať. Za tie domy plati-
li mešťania ročný cenzus vo výške 9 zlatých 
a musia ho platiť naďalej napriek tomu, že sa 
domy zbúrali. Túto skutočnosť považujú za 
jasný dôkaz obmedzenia svojich práv a slo-
bôd. Zápoľský na to veľkoryso mestu daň za 
zbúrané domy navždy odpustil. 

1475 – vznikol 
cech súkenníkov ako 
najstarší svojho dru-
hu na území Sloven-
ska. Podmienkou pri-
jatia do cechu bol ne-
mecký a nešľachtický 
pôvod. Učňovská do-
ba trvala až štyri ro-
ky. Tovariš na rozdiel 

od iných cechov nemusel vandrovať, musel 
však odpracovať dva roky u svojho majstra. 
Tovariši však napriek tomu vandrovali - ak  
ich cesta trvala dva roky, i tak museli u svoj-
ho majstra odpracovať jeden celý rok. Pod-
robné podmienky majstrovskej skúšky nie 
sú známe, uvedené je len to, že po skončení 
skúšky musel mladý majster pripraviť hosti-
nu pre celý cech, zložiť 20 zlatých a 2 pinty 
vína (takmer štyri litre). Súkno sa smelo ro-
biť len z ovčej vlny, tá sa na trhu mohla predá-
vať iba kežmarským majstrom súkenníkom. 
Mesto malo dostatok vlny, veď v časti Tatier, 
ktorá mu patrila už od roku 1269 (údolie Bie-
lej vody a Zelené pleso), bolo viacero ovčích 
salašov. Súkno, ktoré sa tkalo, muselo byť 30 
rífov (lakťov) dlhé (ale pripúšťala sa aj dĺž-
ka 29 rífov) a široké 1 a 1/2 prešporského rí-
fa. Miera lakťa sa v dejinách pohybovala od 
30 do 75 cm. Kto tkal natenko, bol potrestaný. 
Na trh sa nesmelo nosiť mokré súkno. Raz za 
štvrťrok sa robila kontrola tovaru. V r. 1633 
mali súkenníci svoju vlastnú valchu, v ktorej 
sa zahusťovali vlnené tkaniny a zbavovali sa 
poslednej špiny a mastnoty. Ešte koncom 18. 
stor. bolo v Kežmarku okolo 40 súkenníkov. 

1490 – vznikol kováčsky cech. Už v r. 1492 
mali kežmarskí kováči na Bielej vode svoj há-
mor - dielňu  na spracovanie kovov kutím. 
V hámri bolo veľké kladivo, riadené vodným 
kolesom, ktoré rytmicky udieralo na kov, po-
ložený na kovadline a menilo ho na tenký 
plech. Územné pomenovanie Na hámri je ešte 
na mape mesta z r. 1814. Hoci kováčstvo patri-
lo k najstarším remeslám vôbec, o členoch ce-
chu nevieme takmer nič, nie je popísaná ani 
majstrovská skúška, šlo však zrejme o okutie 
koňa (podľa tradície sa podkova vyhotovo-
vala „od oka“ - tovariš si prezrel kopyto koňa 
a musel trafiť veľkosť podkovy, o koľko otvo-
rov pre klince sa pomýlil a koľko klincov po-
kazil, toľko pokuty zaplatil vo funtoch vosku), 
pravdepodobne aj o okutie voza a o zhoto-
venie výrobku - ozdobných mreží na okno, 

pričom sa miery určili tiež „od oka“. Znakom 
cechu bola jedna podkova, resp. veľká podko-
va, z jej koncov viseli 3 a 3 menšie podkovičky.
1510 – vznik streleckého spolku. Strelecké 

bratstvá vznikali v stredoveku v celej stred-
nej Európe. Organizovali sa predovšetkým 
za účelom obrany miest a stráženia ich ob-
ranných múrov. Za najstaršie na Spiši sa po-
važuje kežmarské strelecké bratstvo, ktoré 
podľa tradície vzniklo r. 1510. Tento dátum 
sa nachádzal  na starej zástave, ktorá sa stra-
tila počas II. svetovej vojny. Najstaršia písom-
ná správa o kežmarskom streleckom bratstve 
je z r. 1583 - z toho roku pochádzajú prvé zná-
me artikuly, ktoré určujú práva a povinnos-
ti členov. Členmi streleckého bratstva boli 
predstavitelia mesta, remeselníci, učitelia, le-
kári, ba i kňazi. Spočiatku však členmi boli 
predovšetkým remeselníci, preto sa aj „brat-
stvo“ svojou štruktúrou úplne podobalo ce-
chom - malo vlastnú zástavu, truhlicu na lis-
tiny a peniaze, pečatidlo, zvolávaciu tabuľ-
ku i niekoľkokrát potvrdené artikuly. Členo-
via bratstva sa cvičili v streľbe po celý rok. 
Cvičenia pravidelne raz za tri roky vyvrcho-
lili súťažou, ktorá sa konala zvlášť pre prís-
lušníkov remeselných cechov a zvlášť pre os-
tatné obyvateľstvo. Streľby boli rôznorodé - z 
hákovníc, z pušiek, neskôr z revolverov. Ví-
ťazi sa v sprievode všetkých súťažiacich vra-
cali zo strelnice k radnici, kde boli pozdra-
vení slávnostnou salvou. Pôvodný účel brat-
stva sa postupom storočí začal vytrácať. V 18. 
stor. prestal Kežmarok opravovať mestské 
múry, obrana mesta strácala zmysel. Presta-
lo aj delenie strelieb na cechové a všeobecné. 
Z prísneho bratstva sa stával zábavný stre-
lecký meštiansky spolok, hoci „strelecký-
mi bratmi“ sa mohli členovia spolku nazý-
vať ešte aj podľa stanov z r. 1871. Kežmarskí 
strelci mali vo svojej histórii až tri strelnice 
- zachovala sa posledná z r. 1872 pod Hrad-
ným vrchom, ktorá je v súčasnosti v dezolát-
nom stave. Kým sídlil v budove Kežmarský 
meštiansky strelecký spolok (to bol posled-
ný oficiálny názov), strelnica bola zariadená 
rôznymi obrazmi a terčami. Keď sa hroma-
dilo stále viac a viac materiálu, rozhodlo sa 
predstavenstvo spolku darovať časť najstar-
šieho inventára do miestneho múzea - stalo 
sa tak r. 1935 a materiály sa onedlho vystavi-
li v obdĺžníkovej veži hradu. Počas II. sveto-
vej vojny spolok zanikol, ale zbierky v múzeu 
okrem zástavy sa zachovali. Písomný materi-
ál muselo múzeum podľa zákona odovzdať 
v 60. rokoch archívu, no i tak ostalo hodne 
trojrozmerného materiálu, ktorý sa nákupom 
od kežmarských občanov ešte rozrástol. V r. 
1988 otvorilo Múzeum v Kežmarku v hrade 
expozíciu Kežmarský strelecký spolok - jedi-
nečnú svojho druhu na území Slovenska. 

Pokračovanie v budúcom čísle

Pripravila: Eleonóra Baráthová
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Vianoce sú najkrajšími sviat-
kami v roku. Čo je všetko 
s Vianocami spojené ? Veľké 
upratovanie, pečenie, kupo-
vanie darčekov a vo všeobec-
nosti mnoho práce v domác-
nosti. Pri tomto zhone sa ale 
často zabúda na duchovnú 
stránku Vianoc. Vianoce sú 
spojené predovšetkým s prí-
chodom dieťaťa z Betlehema 
a práve pre slávu tohto die-
ťaťa z Betlehema, ale aj pre 
všetkých ľudí dobrej vôle, 
ktorých chceme odpútať od 
vianočného zhonu, pripra-
vuje každoročne miestna 
skupina Karpatskonemecké-
ho spolku v Kežmarku ma-
lý duchovný darček Spišské 
Vianoce.

Vo všeobecnosti je známe, 
že na Spiši žijú už niekoľko 
storočí ľudia rôznych národ-
nosti, ktorí sa vzájomne ak-
ceptujú a tolerujú. V našom 
programe chceme vždy pred-
staviť všetky tieto národnosti 
so svojím vianočným progra-
mom, a preto v programe bo-
lo počuť popri slovenskom 
aj nemecký, goralský a rusín-
sky jazyk.

Adventný program Spiš-
ské Vianoce má v Kežmar-
ku už 20 ročnú tradíciu, prvý 
krát boli Spišské Vianoce 11. 
decembra 1994 v evanjelic-
kom artikulárnom dreve-
nom kostole. Tohto roku sme 
sa znovu stretli  v drevenom 
kostole 20. decembra 2014.

V úvode programu sme 
si vypočuli vianočnú báseň 
v nemeckom a slovenskom ja-
zyku a prítomných pozdravil 
krátkym príhovorom miest-
ny evanjelický farár Roman 
Porubän.

Ako prví vystúpili Go-
rali. Na slovensko-poľskom 
pohraničí žije početná et-
nografická skupina Gora-
lov, hovoria špecifickým slo-
vensko-poľským nárečím.  
Ich pomenovanie pochádza 
z poľštiny, pričom slovensky 
správne znejúce slovo by bo-
lo horali. Ich príchod na naše 
územie je spojený s pastier-
skou kolonizáciou v 14. až 17. 
storočí.  Táto etnická skupina 
je špecifická okrem svojho ja-
zyka aj spôsobom odievania 
a typickým folklórom hlavne 
pastierskych a zbojníckych 
piesní.  Deti z folklórnej sku-
piny Maguráčik prezentovali 
piesňami a tancom vianočné 
zvyky goralov.

V minulosti tvorili počet-
nú skupinu obyvateľov Kež-
marku obyvatelia nemeckej 
národnosti. Miestna skupina 
Karpatskonemeckého spol-
ku v Kežmarku úzko spolu-
pracuje so Základnou ško-
lou - Grundschule Hradné 
námestie v Kežmarku. V ne-
meckej časti programu pre-
to vystúpili deti z tejto zák-
ladnej školy spolu s členkami 
Karpatskonemeckého spolku 
a zaspievali niekoľko nemec-
kých vianočných piesní.

V ďalšej časti programu 
zaspieval miestny spevokol 
evanjelickej cirkvi peknú via-
nočnú pieseň v slovenskom 
jazyku, čím prezentoval slo-
venskú časť programu. 

V 15. a 16. storočí bola hor-
natá časť Spiša kolonizova-
ná na valaskom práve a naše 
územie osídlili aj Rusíni, kto-
rý sa  zo začiatku živili pre-
dovšetkým salašníckym cho-
vom oviec a dobytka. Dnes 

Spišské Vianoce 2014

rusínska národnostná men-
šina má významné postave-
nie v rámci kultúry Spiša. 
Sú združení v spolku Rusí-
nov Spiša, azda najznámej-
šie sú sestry Uhlárove, ktoré 
pochádzajú z dnes už neexis-
tujúcej obce Blažov. Spieva-
jú už takmer 20 rokov a vy-
dali už niekoľko CD. V na-
šom programe zaspievali pár 
vianočných piesní vo svojom 
rodnom rusínskom jazyku.

Vystúpenia jednotlivých 
národnostným menšín boli 
zakončené vianočnými vinš-
mi v slovenskom, nemeckom, 
goralskom a rusínskom jazy-
ku.

K Vianociam neodlučiteľ-
ne patrí Betlehemské svet-
lo. Svetlo z večného plameňa 
z miesta rodiska Ježiša Kris-
ta sa na Slovensko dostalo 
z Viedne a ďalší rozvoz za-
bezpečujú po celom Sloven-
sku už 20 rokov slovenskí 
skauti. Na náš program ho 
tiež priniesli kežmarskí skau-
ti.

Neodmysliteľnou súčas-
ťou Vianoc je aj všetkým nám 
veľmi dobre známa pieseň Ti-
chá noc. Táto pieseň vznik-
la 24. decembra 1818 v dedine 

Oberndorf pri Salzburgu. 
Text piesne napísal Jozef Mo-
hr – kaplán a melódiu zlo-
žil Franz Gruber – organista. 
Dnes sa táto pieseň spieva vo 
vyše 200 jazykoch. Preto sme 
aj my náš adventný program 
zakončili touto piesňou, kto-
rú všetci prítomní zaspieva-
li v 3 jazykoch: slovensky, ne-
mecky a rusínsky.

V mene Karpatskone-
meckého spolku v Kežmar-
ku sa chcem srdečne poďa-
kovať všetkým účinkujúcim 
za spoluprácu. Mimoriadne 
poďakovanie patrí riaditeľo-
vi Mgr. Miroslavovi Beňko-
vi a učiteľkám Základnej ško-
ly – Grundschule Hradné ná-
mestie v Kežmarku, členkám 
Karpatskonemeckého spol-
ku,  folklórnej skupine Magu-
ráčik pod vedením Mgr. Mo-
niky Svocákovej, seniorovi 
Tatranského seniorátu evan-
jelickej cirkvi Mgr. Romanovi 
Porubänovi a jeho spevokolu 
evanjelickej cirkvi v Kežmar-
ku, sestrám Uhlárovým zo 
Spolku Rusínov Spiša a skau-
tom z Kežmarku pod vede-
ním Ing. Martina Sokáča.

Vojtech Wagner
predseda MS KNS v Kežmarku

ku ltú ra

V roku 2015 plánuje redak-
cia novín KEŽMAROK za-
chovať periodicitu ako dote-
raz. Noviny budú dvojtýž-
denníkom.  Počet čísel by sa 
teda nemal meniť, a tak by 
malo vyjsť celkovo 24 čísel.

Január – 14., 28.
Február – 11., 25.
Marec – 11., 25.
Apríl – 8., 22.

Máj – 6., 20.
Jún – 3., 17.
Júl – 1., 15., 29.
August – 26.
September – 9., 23.
Október – 7., 21.
November – 4., 18.
December – 2., 16.
Termíny uzávierok sú 

vždy v piatok do 12.00 hod. 
pred vyjdením daného čísla.

Redakcia

Termíny vychádzania novín 
KEŽMAROK v roku 2015
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Dve slovesá vyjadrujúce pohyb, 
ktoré pri prvom čítaní možno 
nikto nepochopí. Ale ak sa nad 
tými dvoma slovami zamyslí, 
spozná ich hlboký význam. Vi-
díme všeličo, a napriek tomu 
si to nevšimneme. Preto musí-
me vedieť vidieť, aby sme pri-
šli na to, komu treba napr. po-
môcť, koho neodsúdiť pri prvom 
pohľade, ktorý sa nám zdá ne-
utešený, ako brať vážne detské 
problémy... Jednoducho: vedieť 
vidieť je umenie, ktoré by však 
mal ovládať každý. Pravda, ak 
to chce.

Knižku presne pod týmto 
názvom Vedieť vidieť napísa-
la kežmarská rodáčka MUDr. 
Mgr. Janka Víznerová. Že-
na, ktorá okrem svojho povola-
nia beží košický Medzinárodný 
maratón mieru, výkonnostne je 
medzi prvými cyklistkami na 
území Slovenska a blízka je jej 
aj lyžiarska Jízerská padesátka. 
Okrem toho je šéfredaktorkou 

 Základná škola Nižná brá-
na pozýva budúcich prvá-
kov a ich rodičov na zápis 
do prvého ročníka, ktorý 
sa uskutoční v dňoch 9. – 
10. februára 2015.

 
 
 

Pre prvákov otvárame v 
školskom roku 2015/2016 
okrem klasických tried aj 
triedu s integráciou intelek-
tovo mimoriadne  nadaných 
detí. Táto trieda je charakte-
ristická základnými znak-
mi:   

1. menší počet žiakov
2. intenzita a efektívnosť 

výuky  pomocou moderných 
metód vyučovania

3. akcelerovaná výuka s 
prvkami rozširujúceho, pre-
hlbujúceho vyučovania o sa-
mostatný nový predmet „ 
Obohatenie“

4. výučba angličtiny a in-
formatickej výchovy od 1. 
ročníka

5. projekty (skupinové, 
triedne, individuálne) – so 
zohľadnením záujmov detí v 
triede

6. ročníkové práce, kto-
ré sú výstupnými prácami 

každého žiaka v triede za da-
ný školský rok

7. nové formy hodnotenia a 
sebahodnotenia žiakov v trie-
dach

8. podpora a stimulovanie 
detí k používaniu vyšších fo-
riem myslenia a tvorivosti

9. špecifická atmosféra vý-
učby, vyznačujúca sa empa-
tiou a toleranciou, prístup ne-
direktívny a neautoritatívny

10. v procese edukácie in-
telektovo nadaných detí je 
rovnomerne zastúpená peda-
gogická a psychologická zlož-
ka

11. vysoko zohľadňujeme 
individuálne prístupy k in-
telektovo nadaným deťom a 
tiež diferenciáciu podľa ak-
tuálnych výkonov na vyučo-
vaní

 
Prípravný ročník

V dnešnej dobe rastie v na-
šom meste počet žiakov s od-
loženou školskou dochádz-
kou, ktorí navštevujú logope-
dickú ambulanciu. Tieto deti 
majú často aj naďalej prob-
lémy s rečou a potrebujú in-
tenzívnejšiu logopedickú sta-
rostlivosť. Preto i v školskom 
roku 2015/2016 otvárame prí-
pravný ročník tzv. LOGOPE-
DICKÝ ROČNÍK. 

Nižná brána otvorí pre prvákov špeciálne triedy

Text: PaedDr. Dušan Tokarčík – 
riaditeľ školy

VEDIEŤ VIDIEŤ
Cesty - časopisu miestnej rím-
sko-katolíckej cirkvi, ktorý 
patrí k najlepším na Sloven-
sku. Spomenúť všetky aktivity 
Dr. Víznerovej je prakticky ne-
možné.

Osobne sa poznáme vyše 20 
rokov - robili sme spolu ekume-
nické literárne popoludnia, viedli 
detskú ekumenickú literárnu sú-
ťaž, ktorá však po 8 rokoch za-
nikla pre nedostatok finančných 
prostriedkov. A poznala som ju v 
prvom rade ako poetku - a dob-
rú poetku.

Tým viac ma prekvapilo, keď 
som dostala jej knihu Vedieť vi-
dieť. Nie sú to básne, je to drob-
ná próza - úvahy nad životom 
„okorenené“ veselšími či smut-
nejšími príbehmi zo života ľudí, 
ale aj prírody a na konci každého 
sú myšlienky vyjadrujúce súhrn 
predchádzajúceho spolu s pou-
čením a životnou múdrosťou, 

neraz vychádzajúcou z Písma. 
Uvediem príklad:

KRÁDEŽ
„Ukradli nám pokladničku,“ 

oznámil jeden muž inému, keď 
sa zastavil na kus reči pred kos-
tolíkom.

„Nič to, máme dosť poklad-
ničiek,“ mávol rukou ten druhý. 
Čo tam jedna pokladnička, keď je 
tu toľko iných starostí!

Potom zmizol koberček spred 
dverí. No bol už vyšúchaný a 
tak sa nad tým nikto nepozasta-
vil. Aj výveska sa vyparila, kto-
si sa však rozhodol, že urobí no-
vú. Raz zistili, že chýba stolička. 
No keďže miest na sedenie bolo 
dosť, tak si ani nad tým nelámali 
hlavu. Hnaní životom vysokým 
tempom na to rýchlo zabudli.

Jedného dňa zistili niečo neu-
veriteľné. Nebolo kňaza. To zisti-
li až vtedy, keď im ukradli nede-
ľu. Ostali celkom bezradní, lebo 

nevedeli, kedy ísť do kostola, či 
tam vôbec ísť a čo robiť v takom 
prázdnom kostole, keď niet kňa-
za.

Vtedy všetkým došlo, že sa tu 
stala veľká krádež. Len jedno ne-
vedeli - kedy sa tá krádež začala?

Našťastie tento príbeh je vy-
myslený. Akákoľvek podobnosť 
je čisto náhodná.

Možno sa čitateľ usmeje, hoci 
tento príbeh nie je zábavný. Uka-
zuje na narastajúce zlo, ktoré si v 
zárodkoch mnohokrát nevšimne-
me a potom sa mu už nedokáže-
me brániť. 

Knihu vydalo Karmelitánske 
nakladateľstvo v Bratislave kon-
com roku 2014 a je adresovaná 
hlavne ženám. Podľa mňa však 
tak isto zaujme detského či muž-
ského čitateľa. A nielen zaujme, 
ale aj poučí - pretože v tom by 
mal byť zmysel každej knihy. Po-
pritom mnohých naučí i to, ako 
vedieť vidieť svet okolo seba.

Nora Baráthová

Táto trieda je určená pre 
deti od 5 rokov s poruchami 
reči a  odkladom školskej do-
chádzky. V prípravnom roč-
níku je celodenná prevádzka 
v rozsahu 22 vyučovacích ho-
dín týždenne, s rannými hra-
mi a popoludňajšími hrový-
mi aktivitami. Všetky činnos-
ti sú jazykovo sýtené, s cieľom 
pripraviť dieťa pre bezproblé-
mový vstup do prvého roční-
ka. Celý vyučovací proces je 
vedený hravou formou, pri-
tom však vedome cielený k 
zlepšeniu rečového prejavu, 
výslovnosti, slovnej zásoby, 
rečovej pohotovosti, prípad-
ne odstraňovaniu strachu z 
rečového prejavu.

V jednotlivých zložkách 
vyučovacieho procesu sa za-
meriavame aj na rozvoj zra-
kového a sluchového vníma-
nia, pamäti, koncentrácie, 
rozvíjame hrubú motoriku, 
oromotoriku, grafomotoriku. 

Pomocou metódy "Tréning 
fonematického uvedomova-
nia podľa Eľkonina" sa naučia 
deti vnímať hláskovú štruk-
túru slova, čo je jednou z kľú-
čových podmienok na zvlád-
nutie čítania a písania. Obsah 
činností v prípravnom roční-
ku je zameraný na:

• rozvoj reči a 

komunikačných schopností 
dieťaťa

• prípravu na písanie 
a prvky výtvarnej výchovy

• rozvoj zmyslového 
vnímania a základov mate-
matických predstáv

• rozvoj samostatnos-
ti dieťaťa prostredníctvom 
pracovného vyučovania

• rozvoj hrubej moto-
riky a zdravého telesného vý-
vinu dieťaťa

• vytváranie správ-
nych medziľudských vzťahov 
v kolektíve detí.

 
V triede je najviac 10 de-

tí, aby bolo možné venovať sa 
každému dieťaťu individuál-
ne. Deti môžu v poobedňaj-
ších hodinách navštevovať 
školský klub.

Výhodou je, že prípravný 
ročník sa nachádza v objek-
te základnej školy - deti si tak 
privykajú na školský rytmus, 
striedanie vyučovacích hodín 
a prestávok, stávajú sa ozajst-
nými žiakmi a tak plnohod-
notne využijú rok na prípra-
vu do školy. Prípravný roč-
ník je ideálne riešenie odkla-
du školskej dochádzky.

Bližšie informácie: riadi-
telnbkk@gmail.com, 052 /452 
3028, resp. 0917 208 221.  
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Redakčné uzávierky sú vždy v piatok do 12.00 hod. pred vydaním čísla.

Cenník inzercie v novinách KEŽMAROK
Platný od 1. 1. 2015

Noviny KEŽMAROK sú dvojtýždenníkom

RiAdKOvá iNzERCiA 
Občianska inzercia pre občanov 1,50 €/do 15 slov; pre firmy 2 €/do 10 slov; 2 €/ďalších 10 slov. 
Bez zliav. Inzerát v rámčeku sa spoplatňuje ako dvojnásobok.

PlOšNá iNzERCiA 
1 cm2 = 1 € pre neštandardné rozmery

  1/1  1/2  1/4  1/8    1/16
štandardné 24,8x18,0 12,2x18,0 12,2x8,7 6,0x8,7 6,0x4,2
rozmery v cm  24,8x8,7
cena 250 € 100 € 40 € 20 € 10 €
vo farbe  300 € 125 € 50 € 25 € 15 €

Zľavy
2x – 5x = 10%;  6x – 10x = 20%; 11x – 24x = 30%
Opakovanie inzerátu je potrebné vopred ohlásiť resp. objednať.

Ak inzerát príde mailom, resp. ho donesiete na USB kľúči a redaktori nemusia na ňom nič 
upravovať platia horeuvedené ceny. Inak musí inzerent zaplatiť ďalšie poplatky. Pri stálom in-
zerentovi môžu redaktori dohodnúť i tzv. akciovú cenu.

PRíPlAtKy NA PlOšNú iNzERCiu
inzerát uverejnený na prvej strane   + 200%
inzerát uverejnený na poslednej strane  + 100%
za dodanie inzerátu po uzávierke   + 50%

Plošný inzerát treba mailom poslať na adresy:  
noviny@kezmarok.sk a jozef@tlaciarenkezmarok.eu

Inzerát je potrebný zaslať vždy najneskôr do uzávierky mailom na adresu  
redakcie noviny@kezmarok.sk, aby sa odsúhlasili prípadné nezrovnalosti.

iNfORMáCiE
Bližšie informácie ohľadom inzercie podáva redakcia na tel./fax č. 052/452 40 46,  
alebo 052/466 02 07. Bližšie informácie ohľadom technickej úpravy inzerátu podáva 

 Jozef Juhász v Tlačiarni Kežmarok GG, s. r. o., na tel. č. 052/452 32 07.

lEtáKy
Vkladanie letákov do novín KEŽMAROK  

je spoplatňované sumou 100 € pre celý náklad novín, t.j. cca 1 000 - 1 100 kusov.
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Zhasla svie-
ca života, utích-
lo srdce, stíchol 
hlas. Na kežmar-
skom cintoríne 
sníva svoj večný 

sen už dlhší čas naša drahá ma-
ma Mária KOŠOVÁ.

Dňa 7. januára 2015 sme si pri-
pomenuli 29. výročie jej úmrtia 
a 10. januára 2015 jej nedožitých 
90 rokov.

S úctou a láskou spomínajú 
dcéry a syn s rodinami.

Dňa 10. januá-
ra 2015 sme si pri-
pomenuli smut-
né 36. výročie, 
čo prekročil prah 

večnosti náš otec Jozef ANTOL.
S úctou a  láskou spomínajú 

synovia s rodinami.

Dňa 8. januá-
ra sme si pripo-
menuli 6. výro-
čie čo nás navždy 
opustil náš mi-
lovaný manžel, 

otec, svokor a opa Mgr. Vojtech 
WAGNER.

Tí, ktorí ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku.
S  láskou  a  úctou  spomína 

manželka,  synovia,  nevesta  a 
vnučky.

Tak náhle Ti 
prestalo srdce biť, 
nestihol si sa s na-
mi rozlúčiť. Odišiel 
si, už sa nevrátiš, 

iba ten, kto s tebou žil, vie, čo stra-
til.

Dňa 17. januára 2015 si pri-
pomenieme 10. výročie úmrtia 
manžela Jána MLYNARČÍKA.
Spomína  manželka,  syn 

a smútiaca rodina

Vybral si sa na 
cestu, kde chodí 
každý sám, len dve-
re spomienok si ne-
chal dokorán. Len 
kytičku kvetov Ti 

na hrob môžeme dať, pokojný spánok 
Ti vrúcne priať a na Teba spomínať.

Dňa 20. januára 2015 si pri-
pomenieme 5. výročie, kedy nás 
navždy opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko Jozef  BELKO 
z Kežmarku.

Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu prosím s nami tichú spo-
mienku.
Manželka Eva, dcéra a syno-

via s rodinami.

Dňa 23. janu-
ára uplynie 15 ro-
kov, čo nás navždy 
opustil Ľuboslav 
MAJERČÁK.

Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 

S láskou spomínajú sestry 
Monika, Mária a brat Jozef s ro-
dinami.

Čas plynie, 
smútok ostáva a len 
ten, kto stratil, kho 
mal rád pochopí, čo 
je bolesť a žiaľ.

Dňa 9. 1. 2015 

uplynie 8 rokov od tragickej smr-
ti nášho syna, uja, švagra a vnu-
ka Petra KAMINSKÉHO.

Že sa rany zahoja, je len zdanie, 
nám ostáva už len smútok a spomí-
nanie. Ten, kto Ťa poznal, si spome-
nie, ten kto Ťa mal rád, nezabudne.

S láskou a so žiaľom v srdci 
spomínajú rodičia, sestra Mar-
tina s rodinou, brat Daniel s ro-
dinou.

Dňa 22. ja-
nuára 2015 si 
p r i p o m e n i e -
me prvé výro-
čie úmrtia ná-
šej drahej Márie 
ZAVACKEJ. 

Jej pamiatku si navždy zacho-
váme v našich srdciach. 

S láskou a úctou spomínajú 
synovia Pavol a Jaroslav s rodi-
nami.

Kto v srdci ži-
je, ten neumiera, le-
bo na večnosť ho ži-
ví láska. Kto v srd-
ci žije, ten sám ne-
ostáva, preklenie 

čas i priestor, lebo dáva.
Dňa 13. januára 2014 odiš-

la do večnosti naša drahá dcéra, 
manželka, mamka a babka Eva 
CHOMOVÁ.

Tí, ktorým vám bola blíz-
ka srdcom, venujte jej tichú spo-
mienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 26. janu-
ára 2015 si pri-
pomenieme prvé 
smutné výro-
čie úmrtia nášho 
drahého Emila 

GA RDOŠA . 
Jeho pamiatku si navždy za-

chováme v našich srdciach. 
S láskou a úctou spomína ro-

dina.

Dňa 12. januá-
ra uplynulo 12 ro-
kov, kedy nás na-
vždy opustila na-
ša mama, stará 
mama a prasta-
rá mama Mária 
GEMZOVÁ. 

Dňa 10. febru-
ára uplynie 20 ro-
kov, kedy nás na-
vždy opustil náš 

otec, starý otec a prastarý otec 
Anton GEM ZA .

S láskou a úctou spomínajú 
na milovaných rodičov dcéra Lý-
dia a synovia Pavol, Peter a Du-
šan s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumiera 
v srdciach tých, ktorí ho milovali.

Dňa 6. januára 2015 to bol už 
rok čo nás opustil Ing. Miroslav 
TKÁČ.

Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 
Spomína  smútiaca  rodina  a 

priateľka Darinka

in ze rcia, sp oM ie n k Y

Spomienky

PREdAJ
Predaj plynov propán-butánu 

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

Predám ošípané, cena dohodou. 
Tel: 0903 982 433.

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

Dám do prenájmu garáž na Hun-
covskej ulici (pri daňovom úrade). 
Tel.: 0905/632 137.   T-11/14

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

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

Kúpim obrazy od maliara K. Šo-
vánku. Ozvite sa. Tel: 0915 751 532.

zAMEStNANiE
Stavebná spoločnosť v Kežmarku 

prijíme do TPP ekonómku. Tel: 0918 
686 084.

Stavebná spoločnosť v Kežmarku 
prijíme stavebného majstra. Tel: 0911 
214 724.

Prijmeme čašníčku do penziónu-
-reštaurácie Hidalgo Kežmarok. 0907 
940 306.

Prijmem čašníčku a brigádnič-
ku do kaviarne v Kežmarku. Tel. 
0918 101 400.                           P-35/14

iNÉ
Expresná pôžička, novootvore-

ná kancelária Baštova 6, KK. 0915 
329 901.

Montujeme sadrokartón. 0902 851 
666.

Požičiame zamestnaným, dô-
chodcom, živnostníkom aj opatro-
vateľkám v Rakúsku. Jednoducho, 
rýchlo a spoľahlivo. 0918 359 558.

Pohrebná služba Jozef Kira-
ly, prevádzka Hlavné námestie 14, 
Kežmarok. V prípade úmrtia kon-
taktovať na 0905 960 372. Najnižšie 
ceny za pohreb.

Brúsim lyže, snowboardy, kor-
čule, keramické nože a iné. Opra-
va bicyklov –  skiservis. Tel.  0905 
43 41 53, www.imsport.net.

P-48/13

Byty, dOMy, POzEMKy
Kúpim 3 izbový byt s balkónom 

na treťom poschodí na ulici Možiar-
ska, Garbiarska, Nižná brána. 0918 
561 945.

Predám slnečný 4-izb. byt s balkó-
nom v osobnom vlastníctve. Záhrad-
ná ul., 8. NP, Kežmarok. Kompletná 

rekonštrukcia. Cena 73 000€. Kontakt 
0911/863 283.

MADAF REAL ponúka na pre-
daj v Kežmarku: RD na ul. Starý 
trh, RD na ul. Kamenná baňa, no-
vostavbu RD na ul. Ľubická, 3-izb. 
byt na ul. Južná, 1-izb. byt na ul. 
Lanškounská, 4-izb. byt na ul. Bar-
dejovská. Dá do prenájmu 3-izb. 
nadštandardný byt, s garážou v Ľu-
bici. Informácie: Hviezdoslavova 2, 
Kežmarok (vedľa Tatrabanky), tel. 
0907 99 99 82, 052/452 41 84.   P-3/15 

Dám do prenájmu od januára 
2015 garáž v St. Ľubovni pri kotolni 
K-3. Tel.:0917 730 935.  T-12/14

Inzerujte 
v novinách 

KEŽMAROK
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V závere roku 2014 sa v ces-
tovnej kancelárii MARCO 
POLLO uskutočnilo žrebova-
nie výherných cien.

Šťastie sa tentoraz usmialo 
na týchto cestovateľov, ktorí 
na dovolenku v roku 2014 vy-
užili služby danej kežmarskej 
cestovnej kancelárie: 

• poukaz v hodnote 500 € 
získala pani P. Kočová,

• poukaz v hodnote 330 € 
získala pani D. Polomská,

• poukaz v hodnote 165 € 
získala pani Ž. Matalíková,

• poukaz v hodnote 100 € 
získala pani M. Bartkovská,

• poukaz v hodnote 100 € 
získal pán K. Šlosár,

• poukaz v hodnote 70 € 
získala pani D. Hovancová.

Výhercom srdečne blaho-
želáme a vedenie cestovnej 
kancelárie všetkým ďaku-
jeme za dôveru v roku 2014. 
Poukazy si výhercovia mô-
žu prebrať priamo v cestov-
nej kancelárii na Hviezdosla-
vovej ulici.

Pavol Humeník

Kežmarská cestovka žrebovala 
výherné poukazy

miešame

AUTOLAKY
Profesionálne produkty pre autolakovne

Cool Auto Slovakia s.r.o.
Areál bývalých kasární, Nižná brána 21,
0948 814 701, www.coolauto.sk 

Redakcia si vyhradzuje právo 
na krátenie článkov dlhších 
ako je pol strany A4 (Arial, 
12) a úpravu rukou písaných 
príspevkov (nečitateľné slo-
vá, gramatické chyby, štylizá-
cia a pod.)

Príspevky zasielané elek-
tronickou poštou je potreb-
né zasielať vo formáte .doc, 
resp. .docx. Grafickú re-
klamu odporúčame telefo-
nicky alebo osobne vopred 

prekonzultovať.
Poďakovania sponzorom a 

žiadosti o 2% z daní sú spo-
platňované sumou 3,30 €.

Poďakovania, gratulácie, 
smútočné oznámenia a spo-
mienky sú bezplatné.

V prípade neprítomnos-
ti redaktorov môžu čitatelia 
vhodiť svoje príspevky a ďal-
šie záležitosti do schránky na 
prízemí budovy.

Redakcia

Informácie pre čitateľov, 
prispievateľov a inzerentov

Začiatok každého roka 
nesie so sebou pohľady 
späť, obzretie sa za ostat-
ným rokom. Tak to urobi-
li i v Oblastnej organizácii 
cestovného ruchu Tatry-
-Spiš-Pieniny.

Z reportu, ktorý daná organi-
zácia vydala ku koncu roku 
2014 sa dozvedáme, že orga-
nizácia, ktorá mapuje aktivity 
od Spišského hradu až po rie-
ku Dunajec, láka v tomto ob-
dobí návštevníkov najmä na 
dobrú lyžovačku a jedinečnú 
zdravú termálnu vodu.

Z hľadiska cestovného ru-
chu nemožno rok 2014 po-
važovať v regióne za úspeš-
ný. Potvrdzujú to aj údaje 

štatistického úradu, ktorý zve-
rejnil čísla obsadenosti ubyto-
vacích zariadení kde zazna-
menali pokles v počte náv-
števníkov. Pokles návštevnos-
ti sa prejavil aj v tržbách za 
ubytovanie. Potešiteľný je as-
poň rast priemerného počtu 
prenocovaní návštevníkov.

Keďže veľkej obľube sa v 
regióne teší zimná turisti-
ka, veríme, že zimná sezó-
na zmení červené čísla na ze-
lené. Územie Tatier, Spiša a 
Pienin disponuje atraktív-
nym prírodným i kultúrnym 
potenciálom, preto právom 
patrí medzi najkrajšie regió-
ny na Slovensku. Mnoho náv-
števníkov už objavilo doteraz 
menej známe atraktivity re-
giónu, preto veríme, že sa do 
destinácie Tatry-Spiš-Pieniny 
opäť vrátia.

Organizácia Tatry-Spiš-Pieniny láka 
na lyžovačku a termálnu vodu

Pavol Humeník
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Ďalšími tromi zápasmi po-
kračovala volejbalová extrali-
ga  žien. U súperov a ani do-
ma tentoraz kežmarské volej-
balistky nebodovali a tak sa 
neodpútali z ôsmeho miesta.
15.  kolo:  BVK  Bratislava 

– KV MŠK OKTAN Kežma-
rok 3:1 (23, 16, -28, 14). Najviac 
bodujúce hráčky: Zátrochová, 
Jakušová 11, Mihaliková 9.
16.  kolo:  KV  MŠK  oktan 

Kežmarok  – VŠK Paneurópa 
1:3 (-32, 23, -13, -14). Najviac bo-
dujúce hráčky: Dragašeková, 
Labudová a Zátrochová po 13.
Predohrávané  17.  kolo: 

SVK DDK-LED Senica – KV 
MŠK  Oktan  Kežmarok  3:0 
(18, 23, 12).
1. Spiš. N. Ves  17  50:9  49
2. Slávia BA  17  48:9  47
3. UKF Nitra  17  39:22  34
4. Pezinok  17  34:25  31

5. BVK Bratislava  17  38:29  29
6. Paneurópa  17  34:32  27
7. COP Nitra  17  21:41  14
8. Kežmarok  17  18:40  13
9. Senica  17  14:43    9
10. Prešov  17    5:51    1

Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
kadetiek.
KV  MŠK  Oktan  Kežma-

rok – Michalovce 3:2 (-11, 21, 
16, -20, 12), 3:1 (23, -21, 18, 21).

(ph)
1. Snina  16  47:7  45
2. TU Košice  16  41:16  37
3. Spiš. N. Ves  14  39:8  36
4. Vranov n/T  14  28:17  26
5. Prešov  16  25:25  24
6. Poprad  14  15:34  12
7. Kežmarok  14  10:33    9
8. ŠA Košice  14  11:38    8
9. Michalovce  14    4:42    1

Volejbalistky zvonku naprázdno
Dňa 26. 12. 2014 sa 
v MŠH Vlada Jančeka 
v Kežmarku uskutočnil už 
49. ročník Vianočného vo-
lejbalového turnaja dvojíc 
mužov – známe „dvojič-
ky“.

Na turnaji sa zúčastnilo šesť 
dvojíc: ,,A“ L. Legutký + Ľ. 
Závacký, ,,B“ Igor Kredátus + 
O. Gašpar, ,,C“ A. Vojčík + J. 
Ogurčák, ,,D“ J. Sekerák + P. 
Tomaškovič, ,,E“ M. Malina + 
P. Lajda, ,,F“ M. Petrek + R. Ša-
vel

Turnaj sa hral systémom 
každý s každým na dva hra-
né sety do 21bodov (21 bod 
bol tzv. zlatá lopta).

Výsledky: A – F 2:0, B – E 
0:2, C – D 2:0, F – D 2:0, E – 
C 1:1, A – B 2:0, B – F 0:2, C – 
A 1:1, D – E 0:2, F – E 0:2,  A – 
D 2:0, B – C 0:2, C – F 1:1, D – B 
2:0, E – A 2:0
Poradie:  1.  ,,E“  5 9:1 9b,  

2.,,A“ 5 7:3 7b (198:155) 1,27, 3. 
,,C“ 5 7:3 7b (198:164) 1,20,  4. 
,,F“ 5 5:2 5b, 5.  ,,D“ 5 2:8 2b.,  
6. ,,B“ 5 0:10 0b

Účastníci turnaja si dovo-
ľujú aj touto cestou poďako-
vať sponzorom – STZ p. M. 
Nadanyimu za poskytnutie 
priestorov MŠH, PhDr. Igoro-
vi Kredátusovi, Stanislavovi 
Pavličkovi, JUDr. Andrejovi 
Patakymu, Bohumírovi Droz-
dovi, Radoslavovi Klimeko-
vi za finančnú a vecnú po-
moc a Imrichovi Gašparovi 
za zhotovenie pekných cien. 

Vianočný volejbalový 
turnaj dvojičiek

V nadväznosti na oznam 
na stránke mesta Kežmarok 
vyzývajú priaznivci behu na 
lyžiach záujemcov o účasť na 
VIII. ročníku Podhalianskeho 
behu na lyžiach Jána Pavla II., 
ktorý sa uskutoční dňa 7. 2. 
2015 v partnerskom poľskom 
meste Nowy Targ. Prihlaso-
vať sa môžete telefonicky ale-
bo osobne Ing. I. Kučárovi – 
0915/207 358 najneskôr do 30. 
1. 2015, kedy bude možné eš-
te využiť štartovné 30 PLN. 

Po tomto termíne to bude už 
50 PLN. Usporiadatelia trva-
jú na zaplatení štartovného v 
PLN, preto žiadame účastní-
kov, aby si toto štartovné do 
dňa podujatia zabezpečili. 
Platiť sa bude až v deň pod-
ujatia pri prezentácii. Dĺžky 
trate budú 5, 15 a 30 km. 

Odchod autobusu bu-
de dňa 7. 2. 2015 z parkovis-
ka pri futbalovom štadióne o 
7.30 hod. 

Ing. Stanislav Škára

Podhaliansky beh na lyžiach

Peter Lajda

Medzinárodný turnaj juniorov v Kežmarku vyhral Svit

Spoločná fotografia všetkých zúčastnených tímov počas slávnostného otvorenia turnaja.

V dňoch 28. – 30. decembra 
2014 sa v Kežmarku uskutočni-
la prvá edícia medzinárodné-
ho basketbalového turnaja Kar-
pathia Cup 2014, ktorá je zara-
dená do série turnajov medzi 
družstvami zo Slovenska a Poľ-
ska v kategórii hráčov narode-
ných v roku 1997 a ml. V Kež-
marku sa stretli tímy BK Akade-
mik Prešov, AC LB Spišská Nová 
Ves, BKM Svit, BK MŠK Kežma-
rok „A“, ZKS Stal Stalowa Wola 
(POL) a BK MŠK Kežmarok „B“, 
ktorý nahradil družstvo Gim-
Basket 2 Przemysl z Poľska, ktoré 
na turnaj nakoniec pre málo hrá-
čov nemohlo docestovať. 

Všetky stretnutia sa odohra-
li v Mestskej športovej hale Vla-
dimíra Jančeka v Kežmarku. 

Turnaj slávnostne otvorili primá-
tor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. 
Ján Ferenčák a prezident Mest-
ského športového klubu v Kež-
marku Mgr. Ľuboslav Kovalský. 

Celkovo sa odohralo 15 
stretnutí, pričom do konečnej ta-
buľky sa nezaratávali výsledky 

BK MŠK Kežmarok „B“, preto-
že v tíme nastúpili aj hráči, ktorí 
už nemôžu hrať kategóriu junio-
rov v tejto sezóne a nahradili tím 
z Przemysla, ktorý do Kežmarku 
nemohol pricestovať.

Najvyrovnanejšími výkonmi 
sa prezentoval tím zo Svitu, kto-
rý nakoniec turnaj vyhral, pred 
celkami zo Spišskej Novej Vsi, 
Stalowej Wole, Prešova a Kež-
marku.

Najlepšími hráčmi jednotli-
vých družstiev sa stali: Ľubomír 
Harabín (BK MŠK Kežmarok „B“), 
Miroslav Brunári (BK Akademik 
Prešov), Patrik Šuster (BKM Svit), 
Daniel Bigoš (AC LB Spišská Nová 
Ves), Ľuboš Fabrici (BK MŠK Kež-
marok „A“) a Damian Tabor (ZKS 
Stal Stalowa Wola).

Do All-star turnaja sa na zák-
lade hlasovania trénerov dostali: 

Matej Baňas (BK Akademik Pre-
šov), Tomáš Gajan (BKM Svit), Ja-
kub Muránsky (AC LB Spišská 
Nová Ves), Boris Rúra (BK MŠK 
Kežmarok „A“) a Michal Szwedo 
(ZKS Stal Stalowa Wola).

MVP turnaja v Kežmarku na 
základe výberu organizátorov 
turnaja sa stal Adrián Smik (AC 
LB Spišská Nová Ves), ktorý je 
odchovancom trénera Kežmar-
ku Jozefa Juhásza a pôsobil aj v 
GBA Praha.

Organizátori turnaja ďaku-
jú všetkým tímom za účasť a ich 
výkony na turnaji, ďakujú roz-
hodcom a asistentom pri stolíku, 
ďalej veľmi ďakujú mestu Kež-
marok, Správe telovýchovných 
zariadení Kežmarok a dobrým 
priateľom za podporu a pomoc 
pri organizovaní turnaja.

Jozef Juhász, foto: R. Hrabčák
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„Na juniorskom šampio-
náte zanechal Godla jas-
ný odkaz. Ak dokáže po-
kračovať aj v druhej časti 
sezóny, mohol by byť zau-
jímavou osobou draftu do 
NHL,“ nechal sa počuť je-
den zo skautov. 

Iný zas o pozitívnom napre-
dovaní Denisa v zámorí po-
chybuje: „Tí čo sledovali turnaj 
by mohli byť presvedčení, že 30 
tímov NHL sa zmýlilo v pred-
chádzajúcich dvoch draftoch, 
keďže dovolili, aby im Denis 
Godla unikol pomedzi prsty. No 
God(zil)la je 180 cm vysoký a vá-
ži 80 kg. To nie sú rozhodne pro-
porcie brankárov, ktorí v týchto 
dňoch dominujú v NHL.“

Jedno je ale isté, a to, že 
svojimi výkonmi si získal De-
nis Godla náročné kanadské 
publikum. Má po šampionáte 
ponuky zo zámoria a kluby sa 
o neho začali zaujímať. Ako to 
bude s jeho hokejovou budúc-
nosťou ukáže jarná časť sezó-
ny. Denis je požičaný na strie-
davý štart zo Slovana Brati-
slava do Piešťan, takže môže 
chytať v KHL, aj v extralige.

Pre každého hokejistu je 
snom hrať aspoň jeden zápas 
v NHL a veríme, že Denis pre 
to urobí všetko, čo je v jeho si-
lách.

Čo vlastne vieme o ňom? 
Až po zápase s Českom ve-
ril on i celé mužstvo, že me-
daily sú už na dosah, lebo do-
vtedy nepozerali ďalej iba do 
najbližšieho zápasu. Hokejo-
vý vzor síce nemá, ale páči sa 
mu brankár Penguins Fleu-
ry. Pivo nepije. Cez leto je väč-
šinou doma a vtedy je rád so 
svojimi priateľmi na zaujíma-
vých akciách, napríklad ako 
bola hokejbalová exhibícia s 
Richardom Šechným, ktorú 
zorganizoval jeho otec spolu 
s hokejbalovým klubom MŠK 
Kežmarok. Má rád vypráža-
ný syr a klasické slovenské 
jedlá, z nich najviac halušky 
a pirohy.

A aby sme zistili tro-
chu viac o našom hokejo-
vom talente redakcia novín 

Prvenstvá a titul najvýraznejšej osobnosti 
KEŽMAROK urobila s Deni-
som Godlom exkluzívny roz-
hovor pre naše noviny. Otáz-
ky sa týkali zápasov maj-
strovstiev sveta, ale aj rodin-
ného života.

Gratulujem ti k fantastic-
kým výkonom na majstrov-
stvách  sveta  juniorov  a  k 
bronzovej medaile. 

Ďakujem veľmi pekne.
Ako  chutili  oslavy?  Pre-

behli už v Kanade, alebo  to 
hlavné  bolo  až  na  Sloven-
sku? 

V Kanade sme oslavovali 

len s mierou, len tak jemne. 
No a na Slovensku nebol moc 
čas na oslavy, lebo po prícho-
de som mal veľa povinností. 
A teraz sa už musím venovať 
len hokeju.
Ako si budeš Ty pamätať 

tento šampionát? Čo sa Tebe 
vybavuje  ako  prvé,  keď  sa 
obzrieš dnes späť za šampio-
nátom v kolíske hokeja? 

Sú to krásne pocity, spomí-
nať budem hlavne na chlap-
cov a som rád, že sa nám na 
medailu podarilo dosiahnuť.
Majstrovstvá  ste  odštar-

tovali s domácim favoritom. 
Ako si ten zápas prežíval ty? 

V pohode a celé majstrov-
stvá sme si užívali.
V  prvom  zápase  si  bol 

striedaný.  Neobával  si  sa, 

že by si na druhý zápas pro-
ti  Fínom, už bol v  tíme ako 
dvojka? 

Všetko bolo možné, ale tré-
ner mi dal šancu a vyšlo to. 
Som rád, že som ho neskla-
mal.
Svoje  výborné  výkony  si 

odštartoval  zápasom  s  Fín-
mi.  V  ňom  si  naplno  uká-
zal svoj talent. V čom to bo-
lo, že si zahodil za hlavu zá-
pas s Kanadou a vychytal zá-
pas? Fíni predsa boli, podľa 
mňa, v útoku rovnako dobrí 
ako Kanaďania,  ale  zo  siete 
si  vyťahoval puk  iba  raz. V 

čom to bolo  iné ako zápas s 
Kanadou? 

Už sme neboli v takom 
strese a povedali sme si, že na 
prehru s Kanadou treba za-
budnúť.
Proti  USA  sme  bodovať 

nemuseli,  ale  mohli.  Opäť 
sme ale nedali  ani gól. Ako 
si to videl ty, že sme sa neve-
deli presadiť v útoku? 

USA hrala dobre v obra-
ne a taktiež aj v útoku a my 
sme strelili veľmi málo striel 
na bránu.
Proti  Nemecku  sme  už 

bodovať museli. Bolo vidieť, 
že  je  to už  iný hokejový  le-
vel ako prvé tri mužstvá. Pre 
nás  fanúšikov bolo utešujú-
ce, že sme videli góly i v sie-
ti  súpera.  Aký  to  bol  zápas 

pre teba? Nervózny, že musí-
me bodovať, alebo si si to vy-
chutnal? 

Všetci sme verili, že tento 
zápas vyhráme a podarilo sa.

Nik nevedel aký to bu-
de zápas  s Čechmi,  ale  zda-
lo sa, že sme boli na tento zá-
pas asi najlepšie pripravení. 
Bolo to tak? 

Taktiež sme si verili a s tré-
nerom sme prekonzultovali 
každého hráča českého tímu.
Tvoj  prvý  shot-out  na 

majstrovstvách  bol  pre  teba 
asi krásnou odmenou.

To áno, ale napríklad zá-
pas proti Fínsku bol namáha-
vejší.

 Semifinále  s  Kanadou 
bolo už oslavou hokeja. Ško-
da,  že  tvoj  fantastický  vý-
kon v bráne nebol podpore-
ný viacerými gólmi aj v sieti 
súpera. Mohol to byť drama-
tickejší zápas. Čo ty na to? 

Musíme si priznať, že na 
Kanadu sme nemali.
 V čom sú Kanaďania vý-

borní a nebezpeční pre bran-
károv? 

Vedia dobre kombinovať, 
tlačia sa veľa na bránu a strie-
ľajú z každej možnej pozície.
Videli sme, že plná hala v 

Toronte ťa vytlieskala. Vedel 
si  hneď,  že  skandujú  kvôli 
tebe? Ako si to prežíval? 

Skandovali „goalie“ (bran-
kár). Zistil som to až po chví-
li a bol to veľmi krásny pocit.
Videli sme ale aj  to, že si 

bol  po  zápase  trochu  smut-
ný. Predsa len ťa tá prehra s 
Kanadou až tak štvala? 

Každá prehra mrzí.
Ako by si zhodnotil zápas 

o tretie miesto? 
Asi sme to chceli viac ako 

Švédi a podarilo sa.
Po vyrovnaní na 2:2 ti asi 

nebolo všetko jedno. 
Aj keď vyrovnali, tak sme 

sa všetci sústredili na hru a 
dali sme ešte 2 góly čo bolo 
rozhodujúce.

Si zmluvne zaviazaný s 
nejakým  klubom?  Ak  áno, 
dokedy? 

Áno, Slovan Bratislava do 
apríla 2016.
Určité dni ste boli bez mo-

bilov.  Ako  ste  toto  rozhod-
nutie  trénera  vnímali?  Ako 
ste to ako hráči prežívali? 

Šp ort

Text: Pavol Humeník
Foto: Lorant Paugsch, IIHF

Najlepší brankár MS do 20 rokov si zvyká na zvýšený záujem 
novinárov.
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Denis Godla, Christián Jaroš a v pozadí Martin Réway po záverečnom 
hvizde rozhodcu v zápase o bronz...

šampionátu Denisovi Godlovi už nik nezoberie
je  funkčný  zimný  štadión. 
Prišli  sme  tým o veľa hoke-
jových  talentov.  Je  ale  po-
zitívne  konštatovať,  že  na-
priek  tomu  kežmarský  ho-
kej ani kežmarské hokejové 
talenty  nezanikli. Máš  pre-
hľad o tom, ako sa darí iným 
mladým  hokejistom,  ktorí 
pochádzajú z Kežmarku? 

Mám prehľad len o mo-
jich rovesníkoch a bratranco-
vi Timkovi Danielčákovi, kto-
rý hrá v Poprade.
Verím  tomu,  že  tvoj 

úspech  môže  napomôcť 
sfunkčneniu  zimného  šta-
dióna. Pamätáš si ešte na  to 
ako sa ti na ňom chytalo? 

To verím aj ja, že sa štadión 
dá dokopy. Pamätám si na to 
ako som začínal a je škoda, že 
to tak dopadlo.
Si  Kežmarčan.  Vedeli  to 

novinári  pri  rozhovoroch  s 
tebou?  A  boli  niektorí  zve-
daví aj na naše mesto? 

Stále zdôrazňujem, že som 
Kežmarčan a začínal som tu.
Čo  je  tvojim  hokejovým 

snom? 
Raz by som sa chcel dostať 

do NHL, to je sen asi každého 
hokejistu.
Mal  by  si  nejaký  odkaz 

pre mladých hokejistov, kto-
rí  sú  na  začiatku  svojej  ka-
riéry? 

Že musia na sebe tvrdo 
pracovať, trénovať a musia 
veriť, že to niekam dosiahnu.

 
Ešte  raz,  srdečne  blaho-

želám  k  úspechu. Ďakujem. 
A všetkým mojim fanúši-
kom sa chcem poďakovať za 
podporu a zároveň sa chcem 
ospravedlniť tým, ktorým sa 
nepodarilo získať môj pod-
pis, ale moje ďalšie povinnos-
ti mi to nedovolili ostať dlh-
šie. Sľubujem vám, že ešte bu-
dete mať možnosť sa so mnou 
stretnúť.

Už som na to zvyknutý, le-
bo aj na minulých šampioná-
toch sme taktiež nemali tele-
fóny.
Posunul ťa  tréner Bokroš 

niekam  vyššie?  Čo  si  sa  od 
neho naučil? 

Môžem mu ďakovať za to, 
že mi dal šancu a veril mi. Je-
ho práca nás určite všetkých 
posunula
Čo tréner najviac pred zá-

pasmi zdôrazňoval? Na čom 
najviac v našej hre staval? 

Zdôrazňoval hlavne po-
zornosť v obrane a disciplí-
nu, aby sme neboli vylučo-
vaní.
Ktorý zápas bol na šampio-

náte pre teba najťažší? 
Všetky boli náročné, ale 

určite ten s Kanadou.
Dostal  si  tri  individuál-

ne  ocenenia.  Najlepší  bran-
kár, najužitočnejší hráč a do-
stal si sa aj do All stars šam-
pionátu. Je to ako rozprávka. 
Ktoré z nich si najviac ceníš? 

Cením si úplne všetky.
Ktorí  tréneri  alebo  ľu-

dia  ti  dali  v  tvojej  kariére 

najviac? A vedel by si aj kon-
kretizovať  čo  konkrétne  ťa 
naučili? 

Pán Majerčík ma učil kor-
čuľovať ako 4-ročného. Veľa 
mi dal pán tréner Milan Jan-
kura, no veľká vďaka patrí 
všetkým trénerom, ktorí ma 
trénovali.
Máš  nejaký  konkrétny 

klub  z  NHL  ktoré-
mu fandíš? 

Pitt sburgh.
Každý  jún  pre-

bieha draft do NHL. 
Už  si  na  to  myslel, 
alebo  takéto  veci 
idú ešte mimo teba? 

Všetky tieto veci 
rieši môj agent pán 
Marcel Sakáč.
Často si bol a asi 

ešte aj budeš na rôz-
nych  hokejových 
križovatkách.  Kto 
má  pri  nich  rozho-
dujúce slovo, ktorou 
cestou sa vydať? Ty, 
otec alebo mama? 

Všetci po dohode.
V  Kežmarku  nie 

Stolný tenis
II. liga

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala druhá liga.
Levoča A – MŠK Fortuna 

Kežmarok A 8:6 (Mryglot 3,5, 
Harabin 1,5, Ištok 1). 
1. Levoča A  13  141:41  49
2. Lokomotíva KE  11  140:14  44
3. MŠK Kežmarok   13   108:74   39
4. Stadex Košice  11  90:64  35
5. Mokrance A  11  83:71  33
6. Šar. Michaľany A  11  75:79  26

7. Humenné A  11  69:85  25
8. Vojčice A  11  71:83  24
9. Michalovce A  11  75:79  23
10. V. Kapušany B  11  64:90  22
11. Valaliky A  11  70:84  22
12. Vranov v/T B  11  57:97  21
13. Humenné B  11  37:117  14
14. Prešov A  11  26:128  11

III. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala III. liga mužov, skupina 
Západ.

Jablonov nad Turňou – TJ 
Severka Kežmarok A 14:4 (Š. 
Vnenčák, R. Vnenčák 1,5, Po-
tisk 1).
1. Spiš. Vlachy  10  123:57  40
2. St. Ľubovňa B  10  111:69  37
3. Slov. Ves  10  109:71  32
4. Spiš. Štvrtok 10  110:70  30
5. Margecany B  10    96:84  28
6. Rožňava C  10    97:83  24
7. Spiš. Štiavnik  10    84:96  23
8. Levoča B  10    86:94  22
9. Poprad  10    84:96  18
10. Spiš. N. Ves  10    65:115  16

11. Jablonov n/T 10    76:104  14
12. Severka KK   10     39:141   10

IV. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala IV. liga mužov, skupina 
Podtatranská.
MŠK  Fortuna  Kežmarok 

B – TJ Severka Kežmarok B 
13:5 (Milan, Šikula 3,5, Ko-
cúr 3, Kovalčík 3 – Pojedinec 
4, Koša, Podolský 0,5).

Humeník

Šp ort

Rodinu Godlovcov privítal aj kežmarský primátor Ján Ferenčák. 
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Stolný tenis

II. liga seniori ZŠ sv. Kríža 18. 1., 10.00 h Fortuna KK A – Michalovce A

II. liga seniori ZŠ sv. Kríža 18. 1., 15.00 h Fortuna KK A – Vranov B

III. liga seniori ZŠ Nižná brána 18. 1., 10.00 h Severka KK A – Sp. Štiavnik A

IV. liga seniori ZŠ Nižná brána 18. 1., 10.00 h Severka KK B – Sp. Štiavnik B

IV. liga seniori ZŠ sv. Kríža 24. 1., 17.00 h Fortuna KK B – PP-Veľká A

Šach 2. liga seniori Dom stretávania KdV 25. 1., 9.00 h Kežmarok B – Hranovnica

Volejbal
extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 17. 1., 18.00 h Kežmarok – COP Nitra

1. liga, sk. východ juniorky MŠH Vlada Jančeka 17. 1., od 11.00 h Kežmarok – Zvolen

KEŽMAROK - vy dá va Mestské kultúrne stredisko v Kež mar ku. Vy chá dza každú nepárnu stredu. Uzá vier ka je každý párny štvrtok. Dvoj týž den ník re-
dakène pripravili Pavol Humeník (tel.: 052/452 40 46) a Mgr. Loránt Paugsch (052/466 02 07). Ad re sa re dak cie: No vi ny KEŽ MA ROK, Hlav né ná mes tie 3, 
060 01 Kež ma rok. 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: Tla èia reò Kežmarok GG, s. r. o., tel./fax: 052/452 32 07. Re gis traè né èís lo: 18/93 OÚ Po prad. 

Na svojom pravidelnom za-
sadnutí, ktoré sa konalo v de-
cembri 2014, zástupcovia Vý-
konného výboru Mestského 
športového klubu prijali zme-
nu vo vedení tejto najväčšej 
športovej organizácie v meste, 
a to na najvyššom poste. 

Doterajší prezident MŠK 
Igor Kredátus sa svojej funk-
cie vzdal, a tak do najbližšie-
ho volebného rokovania, ktoré 
by sa malo uskutočniť najskôr 
v júni 2015, bude funkciu pre-
zidenta MŠK Kežmarok zastá-
vať doterajší predseda Výkon-
ného výboru MŠK Ľuboslav 
Kovalský (na fotografi i).

Na rokovaní prijali členo-
via výkonného výboru aj no-
vého člena MŠK, ktorým sa 

stal kickbox, ktorého zástup-
ca stručne oboznámil prí-
tomných s úspechmi daného 
športu v Kežmarku, ako aj s 
ich členskou základňou. 

Potom sa rozprúdila dis-
kusia o určitej pomoci členov 
MŠK Kežmarok vo vzťahu k 
deťom v predškolskom veku, 
keďže registrujeme na prvom 
stupni v školách veľké percen-
to žiakov, ktorí majú problémy 
s pohybovou aktivitou. Kon-
krétna forma pomoci sa ešte 
vykryštalizuje, no príde určite, 
keďže je to po rokovaní nového 
primátora mesta Jána Ferenčá-
ka s doterajším prezidentom 
MŠK Kežmarok Ľuboslavom 
Kovalským spoločným cieľom.

Humeník

Zmena v čele 
MŠK Kežmarok

Základná škola Nižná brána v Kežmarku 
hľadá žiakov do športových tried.

Tie by škola chcela otvoriť už v budúcom školskom 
roku 2015/2016.

Ide o budúci piatakov, takže kto rád športuje 
nemal by váhať a mal by využiť možnosť chodiť do 
športovej triedy na Základnej škole Nižná brána 

v Kežmarku 

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala I. liga šachových druž-
stiev. Kežmarskí šachisti ne-
bodovali ani v jednom zápa-
se, pričom za súperov mali dve 
družstvá z dna ligovej tabuľky.

MŠK CORA GEO KdV 
Kežmarok  –  Margecany  2:6 
(Tauber 0, Andráš 0, Koňak 
0,5, Hoták 1, M. Hagara 0, No-
votný 0, Dujava 0, Lukáč 0,5).
TJ  Slávia  TU  Košice  – 

Kežmarok 5:3 (Koňak 0,5, M. 
Hagara 0,5, Novotný 0, En-
dresz 0, Dujava 1, Lukáč 1, E. 
Hagara, st. 0, Grich 0).

1. Liptov  6  27,0  16
2. Žilina  6  31,5  15
3. Humenné  6  29,0  15
4. Michalovce  6  29,0  12
5. B. Bystrica  6  27,0  12
6. Sabinov  6  25,5  10
7. Bardejov  6  22,5    7
8. Kežmarok  6  21,5    6
9. Margecany  6  20,0    6
10. Jelšava  6 19,0    4
11. TU Košice  6  20,0    3
12. Dolný Kubín  6  16,0    0

III. liga šachových družstiev
5. kolo: KdV Kežmarok B 

–  Gelnica  2,5:,5 (M. Hagara 
0,5, Andráš 1, Lukáč 0,5, Hen-
nel 0, Budzák 0,5, E. Hagara, 
st. 0, Vestúr 0, Šilon 0).

Humeník

Šach

Šp ort


