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Kežmarok zhora? Zatiaľ nie

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Zoznámte sa s najpriestrannejším vozidlom vo svojej triede. Nová ŠKODA Fabia Combi vám a vašej rodine poskytne 
maximálny priestor za minimálny príplatok, najnovšie technológie, úsporné motory a dynamický dizajn. Navyše so 4-ročnou 
zárukou a s možnosťou výhodného Financovania na jednotku.
www.skoda-auto.sk

Nová ŠKODA Fabia Combi
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia: 

3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. Ilustračné foto.

ZÍSKA SI VÁS

         AJ VAŠU RODINU

AUTONOVA, s.r.o
Priemyselný areál
Východ 3406
058 01 Poprad
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Kežmarská radnica sa nachádza v strede námestia. Jej veža ponúka 
unikátny pohľad na mesto, stav schodiska je však nevyhovujúci.

Aktivity 
stredných 
škôl v 
Kežmarku
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Lorant Paugsch
Foto: autor

Situáciou kežmarských 
stredných škôl sa zaobe-
rali aj poslanci Prešovské-
ho samosprávneho kraja. 
Jednou z možností je aj 
ich sťahovanie do iných 
priestorov v meste.
.

Kežmarské stredné ško-
ly zaznamenávajú pokles 
žiakov. Aj tento údaj je mož-
né vyčítať z materiálov za-
stupiteľstva Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK), na 
ktorom sa schvaľovali norma-
tívne finančné prostriedky 
na nový kalendárny rok pre 
všetky stredné školy.

„Už dlhodobo sa stretá-
vame s riaditeľmi stredných 
škôl a hľadáme možnos-
ti, ako ďalej rozvíjať stred-
né školstvo v Kežmarku. 
Dnes sme otvorili dva prob-
lémy – priestorové problémy 
Gymnázia Pavla Országha 
Hviezdoslava, Hotelovej 
akadémie Otta Brucknera 
a Strednej umeleckej školy. 
Hovorili sme však aj o pro-
filácii stredných škôl,“ pove-
dal po stretnutí s riaditeľmi 
stredných škôl Štefan Bieľak, 
podpredseda PSK.

Školy majú problém 
s priestormi

Gymnázium Pavla Orszá-
gha Hviezdoslava sídli v bu-
dove evanjelickej cirkvi, časť 

Hotelovej akadémie sa tiež 
nachádza v objekte, ktorý je 
v cirkevnom vlastníctve. Ná-
jomné však robí vedeniam 
škôl problémy, a tak prišla na 
rad otázka, aké by bolo pre 
školy najlepšie riešenie. 

Daniela Mihoková, riadi-
teľka kežmarského gymnázia 
priznáva, že okrem finanč-
ných problémov škola poci-
ťuje aj tie priestorové. „Pre 
nás by bola najlepším rieše-
ním nová budova, ktorá by 
spĺňala štandardy modernej 
školy 21. storočia a mohli by 
sme do nej investovať. Všet-
ky návrhy, ktoré tu však 
dnes zazneli, by zlepšili na-
šu súčasnú situáciu,“ vy-
svetlila situáciu Mihoková.

Rovnaký názor zdieľa aj 
riaditeľka hotelovej akadémie 
Darina Siskovičová. „Naj-
lepším riešením by bola no-
vá budova v blízkosti našej, 
v ktorej momentálne sídlime 
a neďaleko máme aj naše od-
borné učebne. Ak sa to však 
nebude dať zrealizovať, pri-
stúpime aj na iné možnosti,“ 
povedala riaditeľka.

Ako Bieľak informoval, 
cieľom stretnutia bolo nájsť 
najideálnejšie riešenie pre 
stredné školstvo v Kežmar-
ku, ktoré budú v Prešove pre-
zentovať ako najlepšie mož-
né. „Riešenie by sme chce-
li nájsť a predstaviť ho ešte 
v priebehu aktuálneho škol-
ského roka. Jeho realizá-
cia záleží aj od toho, či a ke-
dy ho schváli zastupiteľstvo 

Kežmarské stredné školstvo rieši otázku, ako ďalej

PSK. Rekonštrukcia star-
ších priestorov či výstavba 
nových by trvala rok, mož-
no dva,“ dodal Bieľak. Jed-
nou z možností je aj zámena 
nehnuteľností vo vlastníctve 
mesta pre potreby PSK a na-
opak.

S profiláciou počkajú
Riaditeľka Hotelovej akadé-
mie Otta Brucknera predpo-
kladá, že profilácia školy sa 
v budúcnosti meniť nebude. 
„Zostaneme pri profilácii, 
ktorú máme – hotelová aka-
démia, manažment cestov-
ného ruchu a uvidíme, ako 
to bude ďalej s odbormi čaš-
ník či kuchár,“ povedala Da-
rina Siskovičová a dodala, že 
škola je zapojená do projektu 
duálneho vzdelávania a ak sa 
tento projekt naštartuje, zo-
stali by sme aj pri ňom. 

„V prípade profilácie poč-
káme na novelu zákona 
o odbornom stredoškolskom  
vzdelávaní, ktorý naznačí, 
ako by sa mali stredné školy 
profilovať,“ doplnil Bieľak.

Možnosťou sú kasárne
Napriek tomu, že zriaďova-
teľom škôl je prešovský vyšší 

územný celok, problém sa do-
týka aj mesta, do ktorého do-
chádzajú aj žiaci z okolitých 
miest či obcí.

„Chceli by sme zatraktív-
niť štúdium, aby žiaci pri-
chádzali aj z iných okresov. 
V minulosti mal predsa Kež-
marok veľmi kvalitné škol-
stvo. Musíme si povedať čo 
chceme a ako to chceme do-
siahnuť,“ povedal primátor 
Kežmarku Ján Ferenčák.

Cieľom by podľa neho ma-
lo byť to, aby kežmarskí žia-
ci nemuseli dochádzať za 
kvalitným vzdelaním do 
iných miest, ale aby ho do-
stali v mieste svojho bydlis-
ka. K zatraktívneniu stredné-
ho školstva v meste by mohlo 
prispieť aj vytvorenie oblasti, 
v ktorej by boli koncentrova-
né stredné školy s vybavením 
hodným tejto doby.

„Podporujem myšlien-
ku študentského mestečka 
v priestore bývalých kasár-
ní. Stredoškoláci by mohli 
mať svoj študentský život aj 
po vyučovaní. Pre žiakov by 
mohlo byť lákadlom aj to, čo 
by sa dialo po škole, nielen 
v nej,“ uzavrel primátor.

Časť objektu, v ktorom sídli hotelová akadémia patrí 
evanjelickej cirkvi.

Gymnázium bude možno už o niekoľko rokov sídliť v iných 
priestoroch.
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V širšom centre mesta sa nachá-
dzajú tri veže, z ktorých výhľad by 
si rád vychutnal nejeden turista či 
obyvateľ mesta. Prístup do všet-
kých je však zatiaľ príliš nebezpeč-
ný na to, aby boli sprístupnené pre 
bežných návštevníkov. 

Nový evanjelický, tzv. červený kostol pí-
še svoju históriu už od roku 1870, keď 
kežmarským evanjelikom daroval pro-
jekt,  podľa legendy pôvodne určený pre 
Orient, architekt a profesor Teofil Han-
sen. Dokončený a vysvätený bol až v de-
cembri 1894.

Veža červeného kostola, vysoká 42 
metrov, je jedným z najvyššie polože-
ných miest v centre mesta. O jej sprístup-
není pre turistov a verejnosť premýšľal 
aj zborový farár evanjelickej cirkvi a. v. 
v Kežmarku Roman Porubän. 

„Samozrejme, uvažovali sme nad 
tým. Všade vo svete bývajú veže veľký-
mi atrakciami. Dokonca aj turisti sa pý-
tajú, či by si mohli pozrieť mesto z výš-
ky,“ netajil detaily Porubän.

Napriek tomu však prístup na vežu 
nebude tak skoro možný. „Prístup do 
hornej časti veže je veľmi problematic-
ký. V časti, kde sú umiestnené zvony, je 
priestor veľmi úzky, približne pol metra, 
rovnako ako aj drevené schodisko. Je to 
trochu nebezpečné, návštevník by musel 
byť fyzicky zdatnejší,“ povedal.

Existuje aj možnosť, aby sa prístup 
upravil, ale všetky zásahy by museli byť 
odobrené Pamiatkovým úradom SR. Ten 
by sa vyjadril ku prípadnej štúdii. Nič 
však nie je nemožné.

„Momentálne to ako prioritu nevní-
mame, ale myšlienka sa stále opakuje 
a vraciame sa k tomu. Vieme, že dopyt 

Kežmarské veže zatiaľ pre turistov nie sú. Okrem jednej
by tu bol. Len keby nebolo tak ťažké do-
stať sa hore,“ uzavrel Porubän.

Radničná veža je tiež problémová
V roku 1461 Juraj zo Spišskej Soboty po-
stavil v strede budúceho námestia v Kež-
marku gotickú radnicu, ktorá bola po po-
žiari v rokoch 1541 – 1555 prestavaná do 
renesančnej podoby. Veža s hodinami 
však bola pristavaná až v roku 1641. 

Jej sprístupnenie pre verejnosť taktiež 
nie je jednoduché. „Schody so zábradlím 
vo vežovej časti Mestského úradu nespĺ-
ňajú potrebné normy. Verejnosť má zá-
kaz vstupu do tejto časti budovy,“ po-
vedal Ladislav Melikant, referent Od-
delenia civilnej ochrany a bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pri Mestskom 
úrade v Kežmarku.

„Zamestnanci mesta, ktorí vykoná-
vajú potrebnú údržbu či inštaláciu via-
nočnej výzdoby majú prístup až po za-
školení bezpečnostným technikom mes-
ta,“ dodal Melikant.

Vo veži baziliky býval hlásnik
Základy veže Baziliky sv. Kríža sú naj-
staršou zachovanou časťou chrámu a sia-
hajú pred rok 1300. V roku 1521 bola ve-
ža poškodená požiarom a niektoré obho-
rené trámy vidieť aj dnes.

„Vo vrchole veže bola obytná miest-
nosť s kachľami, ktorú obýval mestský 
hlásnik a strážnik. Ten strážil mesto a 
okolie mesta počas obdobia žatvy pred 
požiarom ešte v polovici 20. storočia,“ 
prezradil zaujímavosť Jaroslav Grochola.

Podľa jeho slov je hlavným problé-
mom veže jej bezpečnosť. Práve kvôli nej 
veža nie je prístupná pre bežných náv-
števníkov. 

„Dôvodom je pomerne strmé dreve-
né schodište, ktoré  môže  robiť problém 
fyzicky menej zdatným návštevníkom a 
rozhodne nie je vhodné ani pre tých, kto-
rí trpia čo i len trochu závratmi,“ zdô-

vodnil.
Keďže je scho-

disko pomerne no-
vé, nad jeho zme-
nou sa podľa Gro-
cholu v blízkej 
budúcnosti neuva-
žuje.

Z hladomorne 
vidieť aj Nízke Tatry
Jedinou sprí-
stupnenou vežou 
v meste je hlado-
morňa kežmarské-
ho hradu. Tá ma-
la byť zastrešená 
už počas generál-
nej opravy hradu 

v rokoch 1962 – 1985. Stavba bola nako-
niec odovzdaná tak, ako bolo plánova-
né, avšak bez projektu hladomorne. Na 
ten sa už nenašli potrebné financie. Jej za-
strešenie sa podarilo až v roku 2008.

Podmienkou pracovníkov Pamiatko-
vého úradu Slovenskej republiky bolo, 
aby bola veža zastrešená tak, aby na nej 
mohla vzniknúť vyhliadka pre turistov. 
Práve z tohto dôvodu môže niektorým 
ľuďom pripomínať UFO. Napriek tomu 
má veža u turistov úspech.

„Ľudia reagujú na hladomorňu po-
zitívne z niekoľkých dôvodov – z veže 
sa môžu pozrieť na Kežmarok, Vysoké 
Tatry a, ak je pekné počasie, aj na Níz-
ke Tatry v ktoromkoľvek ročnom období. 
Turisti si môžu okolie aj nafotiť za aké-
hokoľvek počasia, veža je zastrešená,“ 
vyzdvihla pozitíva sprístupnenej veže 
Erika Cintulová, riaditeľka múzea v Kež-
marku.

Výhodou zastrešenia je podľa riaditeľ-
ky nielen poskytnutie výhľadu pre turis-
tov na mesto a okolie, ale aj fakt, že sa po-
darilo zachrániť hladomorňu a jej statiku, 
ktorá tak ďalej nie je vystavená dažďom 
a ďalším poveternostným podmienkam.

„Turisti sa v rámci prehliadky dosta-
nú aj na vežu, avšak niektorí návštevní-
ci chcú ísť iba na ňu a odfotografovať si 
mesto. Pracovníci múzea vyjdú v ústre-
ty aj tejto požiadavke,“ uzavrela Cintu-
lová.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Nový evanjelický kostol je jednou z dominánt Kežmarku.

Veža Baziliky minor svätého Kríža.
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VAŠO PATEJDL SO SKUPINOU

Milé dámy, aj tento rok sa tešia na spoločnú oslavu 
vášho sviatku Robert Fico a jeho kolegovia.

KEŽMAROK
Mestská športová hala 
Vlada Jančeka, Nižná brána 17
7. marca 2015 o 15.00 hod.

VSTUP ZADARMO www.strana-smer.sk

Za účasti 51 delegátov sa 
uskutočnil v Poprade XXI. 
Kongres Združenia Euro-
regiónu Tatry.

Úvod rokovania najvyššieho or-
gánu cezhraničného zväzku za-
čal prijatím dvoch nových členov 
do združenia, ktorými sa stali 
obce Podbiel (okres Tvrdošín) 
a obec Ludrová (okres Ružom-
berok). Podľa slov starostov bo-
li prioritou ich vstupu do zdru-
ženia informácie o pomoci zdru-
ženia susedným obciam, ktoré 
si zásluhou a aktivitami eurore-
giónu pomohli, či už v propagá-
cii v cestovnom ruchu, alebo v ži-
votnom prostredí obce.

Správu o činnosti združenia 
predniesol doterajší predseda 
Združenia Euroregiónu Tatry Jo-
zef Ďubjak. Uviedol všetky akti-
vity, ktoré sa za jeho predsedníc-
tva vykonali a že ich nebolo má-
lo, dokazuje počet schválených 

projektov a pomoc pre mestá 
a obce, ktorým projekty pomohli 
pri rôznych akciách. Či už to bo-
lo v rámci dobudovávania cyk-
listickej infraštruktúry na úze-
mí združenia, alebo realizácia 
na strategickom projekte pod ná-
zvom Historicko-kultúrno-prí-
rodná Cesta okolo Tatier, či prí-
prava hospodárskeho fóra, ktoré 
bolo venované  v roku 2014 ener-
getike. XXI. Kongres Združenia 
Euroregión Tatry vyhodnotil aj 
výsledky kontroly hospodárenia 
a nakladania s finančnými pro-
striedkami za rok 2014, schvá-
lil Návrh rozpočtu združenia na 
rok 2015 a Plán činnosti Združe-
nia Euroregión Tatry na rok 2015. 

Na zasadnutí sa schválili no-
ví členovia Rady Združenia Euro-
región Tatry. Práve pre tento bod 
bol Kongres zvolaný takto netra-
dične už na začiatku kalendárne-
ho roka, pretože zo siedmich do-
terajších členov Rady ostal po ko-
munálnych voľbách iba jeden. Bo-
lo preto potrebné ju obnoviť, aby 
mali jej členovia všetky potrebné 

Na čele Združenia Euroregión Tatry je primátor Kežmarku
kompetencie na jej pružnosť a roz-
hodovaciu schopnosť. Delegáti 
preto schválili do nej nových čle-
nov, ktorými sa stali zástupcovia 
miest Trstená, Ružomberok,  Lipt. 
Mikuláš, Poprad, Spišská Nová 
Ves, Stará Ľubovňa a Kežmarok. 
Za predsedu Združenia Eurore-
giónu Tatry novozvolená Rada 
zvolila primátora mesta Kežma-
rok Jána Ferenčáka. Za podpred-
sedu primátora mesta Ružombe-
rok Igora Čombora. 

Následne sa schvaľovali aj 
členovia do pracovných komisií. 

Následne sa schvaľovali aj čle-
novia do pracovných komisií. 
Z Kežmarčanov boli do nich 
zvolení títo zástupcovia: Miro-
slav Karpiš (člen revíznej komi-
sie), Pavol Humeník (predseda 
Komisie informačnej), Eva Kel-
belová (predsedníčka Komisie 

životného prostredia), Gabriela 
Kantorková (predsedníčka Ko-
misie kultúry).

Na rokovaní vystúpili so 
svojimi prejavmi i hostia ro-
kovania. Zo slovenskej strany 
to bola čestná členka združe-
nia Oľga Marhulíková a z poľ-
skej strany Boguslaw Waksz-
mundzki a Antoni Nowak, kto-
rí sa nielen poďakovali členom 
za doterajšiu prácu, ale vy-
zvali členov združenia k ďal-
šej aktivite, aby sa euroregión 
naďalej rozvíjal k prospechu 

obyvateľov žijúcich na jeho 
území.

Na rokovaní združenia bo-
la primátorom mesta Spišská Be-
lá a predsedom Zhromaždenia 
Európskeho zoskupenia územnej 
spolupráce Tatry s r.o. Štefanom 
Bieľakom poskytnutá informá-
cia o úlohách tejto organizácie pre 
rok 2015, ktorá má právnu subjek-
tivitu podľa práva Európskej únie. 
Pre členov tohto zoskupenia je to 
nástroj na uľahčenie cezhranič-
nej, medzinárodnej a medziregio-
nálnej spolupráce. Toto zoskupe-
nie organizuje a riadi cezhranič-
né opatrenia s finančným príspev-
kom Európskej únie a je zložené 
z dvoch členov – Združenie Euro-
región Tatry (na slovenskej strane) 
a Zväzok Euroregión „Tatry“ (na 
poľskej strane).

V závere rokovania XXI. Kon-
gresu Združenia Euroregiónu 
Tatry sa členovia združenia po-
ďakovali doterajšiemu vedeniu, 
ktoré odviedlo záslužnú prácu 
v prospech celého regiónu pod 
Tatrami, a ktorý každému leží 
hlboko v srdci.

Pavol Humeník
Foto: autor

Rokovanie XXI. kongresu združenia Euroregión Tatry sa 
uskutočnilo v Poprade.

Nové vedenie združenia – primátor Kežmarku Ján Feren-
čák (vľavo) a primátor Ružomberku Igor Čombor.



25. február 2015 5Kežmaroknoviny spravodajstvo

Očami 
prisťahovalca

Odchádzajúcich deviata-
kov bude viac ako prvá-
kov, ktorí v septembri za-
sadnú prvýkrát do škol-
ských lavíc.

Podľa Renáty Krokovej, ve-
dúcej Oddelenia školstva 
pri Mestskom úrade v Kež-
marku sú počty prvákov 
ešte predbežné. K výrazným 
zmenám by však dôjsť 
nemalo.

Základnú školu (ZŠ) na 
ulici Dr. D. Fischera by malo 
podľa aktuálnych údajov od 
nového školského roka začať 
navštevovať 66 prvákov, pri-
čom v júni ju opustí 92 devia-
takov.

O niečo menej prvákov, 
konkrétne 62, by mala priví-
tať ZŠ Hradné námestie. De-
väťročnú školskú dochádzku 

Mladému 27-ročnému 
Eduardovi pochádzajú-
cemu z obce Ihľany bolo 
povereným príslušníkom 
Obvodného oddelenia Po-
licajného zboru Kežmarok 
vznesené obvinenie pre 
prečin krádeže.

Mladý muž sa mal tohto 
skutku dopustiť  v pondelok 
(16. 2. 2015) v čase obeda, 
kedy v Kežmarku na Ul. Si-
hoť, preskočil oplotenie po-
zemku jedného z rodinných 
domov a odtiaľ vzal plas-
tovú zbernú nádobu na od-
pad, s cieľom ju neskôr pre-
dať. Pri „odchode“ bol Edu-
ard prichytený hliadkou 

mestskej polície, ktorá ho 
predviedla na príslušné ob-
vodné oddelenie. Majiteľovi 
spôsobil krádežou škodu vo 
výške 30 eur. 

Za tento skutok hrozí ob-
vinenému mužovi v prípa-
de preukázania viny trest 
odňatia slobody až na dva 
roky –  stíhaný je na slobo-
de.

Hliadka mestskej polície prichytila 
zlodeja pri čine

Lorant Paugsch
Foto: autor

KR PZ

Počet žiakov na základných školách 
pravdepodobne klesne

do základnej školy ukončí 84 
žiakov.

Pravdepodobne najmenej 
prvákov zasadne do lavíc ZŠ 
Nižná brána – 55. Počet odchá-
dzajúcich deviatakov je však 
rovnaký. Okrem toho však 
škola otvorí aj dve triedy prí-
pravného ročníka, do ktorého 

je zapísaných zatiaľ 13 detí.
Základnú škol sv. Kríža 

bude od budúceho školského 
roka navštevovať predbežne 
33 prvákov.

Do troch mestských ZŠ 
by tak malo nastúpiť približ-
ne 183 detí. Naopak, odíde 
z nich 231 deviatakov.

Základná škola Dr. D. Fischera privíta najviac prvákov 
v meste.

V roku 2014 udelili členovia Les-
nej stráže z radov zamestnancov 
Štátnych lesov TANAPu pokuty za 
porušenie zákona č. 326/2005 Z.z. 
o lesoch v znení neskorších pred-
pisov v území TANAPu vo výške 
2 110 eur. Výška vybraných pokút 
však ani zďaleka neodzrkadľuje 
veľké množstvo priestupkov, ktoré 
členovia Lesnej stráže riešili väčši-
nou výzvou osôb na upustenie od 
protiprávneho konania priamo na 
mieste. Odzrkadľuje to viac ako de-
väťsto prípadov priestupkov, ktoré 
riešili dohovorom. 

Najvyššiu sumu vybrali z 

vreciek porušovateľov zákona v 
ochrannom obvode Oravice (1 
017 eur) a to podľa Jána Krušpá-
na, vedúceho ochranného obvo-
du Oravice najmä „za porušenie 
sezónnej uzávery turistických chod-
níkov, pohyb mimo značkovaných 
chodníkov alebo ich skracovanie a 
o nedovolené bivakovanie vo vyso-
kohorskom teréne. Nemenej zried-
kavým priestupkom bolo za vchá-
dzanie a státie motorovými vozidla-
mi na lesné cesty a pozemky. Ostat-
né porušenia zákona sa týkali najmä 
znečisťovania prostredia Tatran-
ského národného parku odpadkami, 

zakladania ohňov mimo vyznače-
ných miest a zberu lesných plodov.“ 

Pokuty od turistov nerešpektu-
júcich ustanovenia citovaného zá-
kona chrániace prírodné prostre-
die vyzbierali aj na Zverovke (261 
eur), v Tatranskej Javorine (246 eur), 
na Štrbskom Plese (190 eur) či v Tat-
ranských Matliaroch (165 eur). 

O dodržiavanie zákona o le-
soch sa v Tatranskom národnom 
parku a Pieninskom národnom 
parku stará popri svojich pracov-
ných povinnostiach viac ako 150 
členov Lesnej stráže Štátnych le-
sov TANAPu.                      TANAP

Aj v TANAPe sa pokutuje
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Vyzývame verejnosť o identifikáciu kežmarských študen-
tov prof. Grosza pri horolezeckom výstupe na Gerlachov-
ský štít.                                         Foto: profesor Alfréd Grosz

Inštitút Krista Veľkňaza realizoval v období 07/2013-1/2015 projekt z Im-
plementačnej agentúry pre operačný program zamestnanosť a sociálna inklú-
zia  s názvom Dajme im nádej a zmysel života.

Do aktivít projektu bolo zapojených 22 účastníkov cieľovej skupiny – od-
chovancov detských domovov, pre ktorých platí niekoľko spoločných zna-
kov, ako je nízka miera kvalifikácie, absencia pracovných návykov a zvýšená 
miera rizika závislosti na rôznych návykových látkach.  

Cieľom projektu bolo podporiť sociálnu inklúziu mladých dospelých po 
ukončení ústavnej starostlivosti s cieľom viesť samostatný život.

 Aktivity projektu:
1. Vzdelávanie a zvyšovanie odbornej kapacity  

odborného personálu 
1.1. Vzdelávací kurz - Mediácia pre oblasť sociálnoprávnej ochrany a sociál-

nej kurately 
1.2. Program supervízie pre zamestnancov

2. Individuálne poradenstvo 
2.1. Príprava individuálnych plánov osamostatňovania sa 

2.2. Spracovanie metodiky projektu
3. Programy osamostatňovania mladých dospelých  

v zariadeniach IKV 
3.1. Program osamostatňovania sa pre mužov 
3.2. Program osamostatňovania sa pre ženy 

3.3 Program ochranné krídla
Po skončení realizácia projektu žiadateľ očakáva skvalitnenie služieb mla-

dým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti s dôrazom na čo najväč-
šiu mieru spolurozhodovania klientov a rešpektovaní ich individuálnych po-
trieb, ktoré napĺňajú ich osobné ciele.

Slovenský Červený kríž, miestny spolok Kežmarok a občianske 
združenie ŠÍP vyhlasujú výtvarnú a literárnu súťaž pre žiakov MŠ, 

ZŠ, ŠZŠ, DSS, ZUŠ a CVČ okresu Kežmarok na témy:
1. Keď budem veľký, budem záchranárom

2. Poznám príbeh niekoho, kto rozdáva  šťastie  iným,  
i keď sám ho v živote veľa  nemal

3. Nie som iný – aj keď sa to niekomu možno zdá
I. kategória: žiaci MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ a ŠZŠ (len výtvarné práce)

II. kategória: žiaci 2. – 5. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce)
III. kategória: žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce)

Podmienky súťaže:
- výtvarné práce - ľubovoľná technika

- výtvarné práce si prevezmeme osobne po individuálnej dohode na každej 
škole (plánovaná je aj prezentácia a výstava všetkých súťažných prác)

- literárne práce – poézia, próza (rozsah maximálne 2 normované strany)
- literárne práce posielať na adresy: magsop@gmail.com a pavlak.martin@

gmail.com 
- všetky (výtvarné i literárne) práce označiť (názov práce, meno žiaka, škola, 

trieda, meno učiteľa, resp. vychovávateľa alebo iného vedúceho práce)
- počet zaslaných súťažných prác od jedného žiaka nie je obmedzený

Uzávierka súťaže: 31. marec 2015.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: apríl 2015.

Najlepšie práce budú prezentované na slávnostnej akadémii samotnými  
výhercami. Ocenení budú žiaci aj ich pedagógovia.

Už teraz sa tešíme na úžasné dielka všetkých zúčastnenýchJ. Vážime si čas 
a energiu učiteľov, vychovávateľov i opatrovateľov, ktorí  pomôžu deťom 

pochopiť význam nami vyhlásených súťažných tém a budú žiakov  
v tvorbe povzbudzovať a podporovať.

Mgr. Magdaléna Sopková, predsedníčka MS SČK Kežmarok,  
magsop@gmail.com  0907 300 799.

Mgr. Martin Pavlák, prezident občianskeho združenia Šíp,  
pavlak.martin@gmail.com   0910 964 997.

Inštitút Krista Veľkňaza realizoval v období 07/2013-1/2015 projekt z Implementačnej 
agentúry pre operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia  s názvom Dajme im nádej 
a zmysel života 
Do aktivít projektu bolo zapojených 22 účastníkov cieľovej skupiny  - odchovancov detských 
domovov pre ktorých  platí niekoľko spoločných znakov ako je nízka miera kvalifikácie,  
absencia pracovných návykov a zvýšená miera rizika závislosti na rôznych návykových 
látkach.   
 Cieľom projektu bolo podporiť sociálnu inklúziu mladých dospelých po ukončení ústavnej 
starostlivosti s cieľom viesť samostatný život. 
 Aktivity projektu: 
1. Vzdelávanie a zvyšovanie odbornej kapacity odborného personálu 
1.1. Vzdelávací kurz - Mediácia pre oblasť sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
1.2. Program supervízie pre zamestnancov 
2. Individuálne poradenstvo 
2.1. Príprava individuálnych plánov osamostatňovania sa 
2.2. Spracovanie metodiky projektu 
3. Programy osamostatňovania mladých dospelých v zariadeniach IKV 
3.1. Program osamostatňovania sa pre mužov 
3.2. Program osamostatňovania sa pre ženy 
3.3 Program ochranné krídla 
  Po skončení realizácia projektu žiadateľ očakáva skvalitnenie služieb mladým dospelým po 
ukončení ústavnej starostlivosti s dôrazom na čo najväčšiu mieru spolurozhodovania klientov 
a rešpektovaní ich individuálnych potrieb, ktoré napĺňajú ich osobné ciele. 

 

                       
S l o v e n s k ý     Č e r v e n ý     k r í ž , miestny spolok   K e ž m a r o k 

a      o b č i a n s k e     z d r u ž e n i e    Š Í P   

 
 

vyhlasujú výtvarnú a literárnu súťaž  
 

pre žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ, DSS, ZUŠ a CVČ okresu Kežmarok na témy: 
 

 
1.  Keď budem veľký, budem záchranárom 
2. Poznám príbeh niekoho, kto rozdáva  šťastie  iným, i keď sám ho v živote   
      veľa  nemal 
3. Nie som iný – aj keď sa to niekomu možno zdá 
  
 
I. kategória: žiaci MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ a ŠZŠ (len výtvarné práce) 
II. kategória: žiaci 2. – 5. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce) 
III. kategória: žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce) 

 
 
Podmienky súťaže: 

 výtvarné práce - ľubovoľná technika 
 výtvarné práce si prevezmeme osobne po individuálnej dohode na každej škole  

(plánovaná je aj prezentácia a výstava všetkých súťažných prác) 
 literárne práce – poézia, próza (rozsah maximálne 2 normované strany) 
 literárne práce posielať na adresy: magsop@gmail.com  a pavlak.martin@gmail.com  
 všetky (výtvarné i literárne) práce označiť (názov práce, meno žiaka, škola, 

trieda, meno učiteľa, resp. vychovávateľa alebo iného vedúceho práce) 
 počet zaslaných súťažných prác od jedného žiaka nie je obmedzený 
 

 
Uzávierka súťaže: 31. marec 2015 
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: apríl 2015  
Najlepšie práce budú prezentované na slávnostnej akadémii samotnými výhercami. Ocenení 
budú žiaci aj ich pedagógovia. 
 
Už teraz sa tešíme na úžasné dielka všetkých zúčastnených. Vážime si čas a energiu učiteľov, 
vychovávateľov i opatrovateľov, ktorí  pomôžu deťom pochopiť význam nami vyhlásených 
súťažných tém a budú žiakov v tvorbe povzbudzovať a podporovať. 
 
 
Mgr. Magdaléna Sopková, predsedníčka MS SČK Kežmarok, magsop@gmail.com  0907 300 799 
Mgr. Martin Pavlák, prezident občianskeho združenia Šíp, pavlak.martin@gmail.com   0910 964 997 
 

Rok Alfréda Grosza
Ako sme už informovali 

v predchádzajúcom čísle, rok 
2015 je i rokom významného 
Kežmarčana Alfréda Grosza. 
Tento spisovateľ, prírodove-
dec, športovec, milovník Vy-
sokých Tatier a profesor kež-
marského gymnázia by v au-
guste oslávil 130. výročie svoj-
ho narodenia. Pripomeňme si 
ho ďalšími zaujímavými po-
znatkami.

Kvíz 
Na ZŠ Grundschule Hradná 
38 je pre žiakov školy inštalo-
vaná  putovná  študijná výsta-
va o živote a diele prof. Alfré-
da Grosza. Je na nej študijný 
materiál pre pripravovaný 
kvíz v marci - mesiaci kníh. 
Dobrovoľníci, ktorí sa do 
kvízu v škole zapoja, si mô-
žu podľa uverejnených otá-
zok v textoch výstavy  nájsť 
aj odpovede z kvízu. Otázky 
sú tvorené tiež z príspevkov 
novín Kežmarok. Výhercovia 
budú odmenení hodnotnými 
cenami.

Výstava 
Začína sa tvoriť na chodbe In-
formačnej agentúry  v budove 
Barónky. Svoje výtvarné, lite-
rárne práce , spomienky, prí-
padne iné artefakty z Gros-
zovho života môžete odo-
vzdať  buď  do Kežmarskej 
informačnej agentúry, alebo 
do redakcie novín KEŽMA-
ROK.

Hádanky z dielne profesora
1. Ktorý vták nemá perie 

a nesadá na žiadnu vetvičku? 
(Pechvogel – vták smoliar)

2. Kto si ťahá svoju prácu 
do dĺžky a predsa je v správ-
ny čas hotový? (výrobca lán)

3. Ak je rozdiel medzi pa-
pierňou a krčmou? (Do pa-
pierne prichádzajú lumpi dnu 
a z krčmy sú vyhodení von)

4. Aký je rozdiel medzi sln-
kom a párkami? (slnko vychá-
dza na východe a párky pada-
jú dole na juh)

Preložil ing V. Wagner, 
upravil M. Choma
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Po trojmesačnej pauze 
navštívia kežmarský fil-
mový klub opäť slovenskí 
filmoví tvorcovia. 

V pondelok 2. marca o 19.00 h 
v kine Iskra svoj dokumentár-
ny film Návrat do horiaceho 
domu osobne uvedú režisér-
ka a scenáristka Anna Grusko-
vá a producentka Mirka Mol-
nár Ľachká. O deň neskôr si 
dokument za účasti oboch dám 
v rámci vyučovania pozrú aj 
tretiaci z gymnázia v Kežmar-
ku.

Návrat do horiaceho do-
mu predstavuje život pozoru-
hodnej ženy Chavivy Reicko-
vej. Prináša nielen množstvo 
neznámych archívnych mate-
riálov, spomienky pamätníkov 
a putovanie po Chaviviných 
stopách na Slovensku, vo Veľ-
kej Británii a v Izraeli, ale pre-
dovšetkým príbeh príťažlivej 
osobnosti, ktorý môže inšpiro-
vať i v súčasnosti. 

Chaviva pochádzala z chu-
dobných pomerov a aktivizo-
vala sa v mládežníckom sio-
nistickom hnutí HaShomer Ha-
Tzair v Banskej Bystrici. Ako 
jedna z mála žien v predvoj-
novej dobe jazdila na motorke. 
Odišla pred fašizmom do Pa-
lestíny (dnešný Izrael), kde sa 
podieľala na vybudovaní kibu-
cu Maanit. Stala sa tiež dobro-
voľníčkou Palmachu – elitných 
jednotiek podzemnej armády 
židovskej komunity, ktorá usi-
lovala o ukončenie britskej oku-
pácie Palestíny. 

Napriek tomu vstúpila do 
britských jednotiek SOE, aby 
mohla pomáhať prenasledova-
ným Židom. Po prílete na Slo-
vensko počas Slovenského ná-
rodného povstania aktívne po-
máhala nielen Židom, ale aj 
spojeneckým pilotom. Počas po-
vstania bola zajatá a následne za-
vraždená nacistami v Kremnič-
ke. Zostať v Palestíne znamena-
lo veľkú nádej prežiť a odísť na 
Slovensko, znamenalo riskovať 
život. Napriek tomu nezaváhala. 

Príbeh odvážnej ženy uvedú režisérka a producentka osobne
Príbeh Chavivy Reickovej 

zároveň otvára i všeobecnejšiu 
tému pôsobenia žien v Sloven-
skom národnom povstaní, kto-
rá zatiaľ čaká na komplexnejšie 
spracovanie. „Chavivin nepo-
kojný a odvážny duch stojí nie-
len za jej odchodom do vtedaj-
šej Palestíny, budovaním kibu-
cu a neskôr aj za vojenským a 
spravodajským výcvikom, ale 
rovnako za vzburou voči kon-
venčnému modelu správania 
vydatej ženy. Bola pracovitá, 
húževnatá, rada sa učila, a to 
ju priviedlo na vedúcu pozíciu 
medzi výsadkármi. Bola však 
aj vnímavá, dobrosrdečná, cit-
livá a obetavá. Z tejto dichotó-
mie vychádza koncepcia filmu – 
hľadanie oboch tvárí hrdinky,“ 
hovorí o svojej snímke režisérka 
A. Grusková.

Strohú reč vojenských doku-
mentov vo filme striedajú citáty 
z Chavivinej korešpondencie, 
nekonvenčné vzťahy s mužmi 
predchádza hľadanie stratené-
ho detstva v Nadabule a Radva-
ni. Bujnú zelenú a hornatú kra-
jinu v okolí Banskej Bystrice 
strieda žltá piesočnatá krajina 

dnešného Izraela na miestach, 
kde Chaviva podstúpila vojen-
ský výcvik. Cez príbeh Chavi-
vy Reickovej sa dostávame do 
života súčasných mladých žien 
vo vojenskej službe v Izraeli i 
na Slovensku. 

„Čítajú listy a dobové do-
kumenty, a tak prinášajú do 
filmu spontánnosť a autentický 
prejav tých, ktoré sú jej blíz-
ke svojou životnou voľbou. Čo 
vedie súčasné mladé ženy k to-
mu, aby slúžili svojej vlasti so 
zbraňou v ruke? Čo si myslia o 
postavení ženy v armáde, chcú 
byť vôbec hrdinkami? Mož-
no práve ony nám pomôžu na-
hliadnuť na zmysel príbehu a 
na tragickú smrť Chavivy Reic-
kovej,“ dodáva autorka filmu.

Záujemcovia o toto klubové 
premietanie za účasti režisér-
ky a producentky si môžu za-
kúpiť vstupenky už teraz onli-
ne na internetovej stránke kina 
www.kinoiskra.sk alebo pred 
samotným premietaním v po-
kladni kežmarského kina Iskra. 
Vstupné je 3,50 eur alebo 2 eu-
rá s platným klubovým preu-
kazom.

bšl

Čo robiť po vyhlásení me-
teorologických výstrah 2. a 
3. stupňa pri výskyte sneho-
vých jazykov a závejov, sne-
ženia a poľadovice.

Snehové jazyky a záveje
2. stupeň

Intenzívna tvorba sneho-
vých jazykov a závejov:

• vybaviť vozidlo zimný-
mi technickými prostriedka-
mi (zimné pneumatiky, sne-
hové reťaze, vlečné lano, lo-
pata a pod.),

• zabezpečiť sa komuni-
kačnými prostriedkami (mo-
bilný telefón, PDA, vysielač-
ka a pod.) pre prípad núdze.

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna 

tvorba snehových jazykov a 
závejov:

• obmedziť pohyb vo von-
kajšom prostredí,

• obmedziť jazdu vozid-
lom a inými prostriedkami.

Sneženie
2. stupeň

Silné sneženie pri ktorom 
spadne S2, > 20 cm nového 
snehu za 12h:

• na horách sledovať a dodr-
žiavať pokyny horskej služby,

• vybaviť vozidlo prí-
slušnými technickými 

prostriedkami (zimné pneu-
matiky, snehové reťaze, vleč-
né lano, lopata a pod.),

• v prípade mokrého sne-
hu a silného vetra obmedziť 
pohyb v lese a v blízkosti 
elektrických vedení. 

3. stupeň
Mimoriadne silné sneže-

nie pri ktorom spadne S3, > 
30 cm nového snehu za 12h:

• obmedziť pobyt a pohyb 
(i dopravnými prostriedka-
mi) v exteriéri.

Poľadovica
2. stupeň

Intenzívna tvorba poľa-
dovice:

• obmedziť pobyt a pohyb 
(i dopravnými prostriedka-
mi) v exteriéri,

• upraviť povrch chodní-
kov tak, aby umožňoval bez-
pečný pohyb.

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna 

tvorba poľadovice:
Pri 3. stupni je okrem rád 

a odporúčaní uvedených vyš-
šie potrebné zvážiť nutnosť 
vychádzania z domu. 

Ing. Ladislav Melikant
Mesto Kežmarok

Úsek: CO, KR

Odporúčania pre obyvateľstvo  
v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
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Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok

Od 4. 2. do 26. 2. 2015
KLAUZÚRNE PRÁCE

Výstava prác žiakov Strednej 
umeleckej školy Kežmarok.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11, Kežmarok

SPOMIENKY NA 
DETSTVO – HRAČKY

Výstava je sprístupnená do 
13. marca 2015.

Zbierkové predmety sú 
zapožičané od: Marmon s.r.o. 
Stará Ľubovňa, Balneologické 

múzeum Piešťany a rodina 
Fedáková zo Starej Ľubovne.

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Andrej Augustín
ANJELSKY NEŽNÁ

Výstava potrvá 
od 16. januára 2015 (18.00) 

do 23. marca 2015. 

21. 3. 2015 (sobota) o 18.00 h
Šialené nožničky 

Komédia s detektívnou zá-
pletkou sa odohráva v ka-
derníckom salóne Tonyho 

Kulmu „Šialené nožničky“. 
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok

Okienko do kultúry

kultúra

VÝSTAVY

PRIPRAVUJEME

Celkovo dvanásť súťa-
žiacich sa 19. februára 
2015 zúčastnilo v Mest-
skom kultúrnom stredis-
ku v Kežmarku okresného 
kola súťaže v prednese 
poézie a prózy žien a diev-
čat 48. ročníka Vansovej 
Lomničky.

Veľmi príjemným spestre-
ním s úvodným uvedením do 
súťaže bola scénka režiséra 
Milana Chomu, ktorú výbor-
ne stvárnili Ján Bachleda, Ka-
tarína Gurková spolu s režisé-
rom. Milan Choma nám pre-
zradil, že „scénku sme urobili 

Vansovej Lomnička zaujala

stretnutí Terézie Vansovej s 
botanikom Václavom Vra-
ným, ktorý tiež pôsobil v obci 
Lomnička, z roku 1889.

Po nej už nasledovala sú-
ťaž, ktorá bola v troch veko-
vých kategóriách, no súťažilo 
sa iba vo dvoch, do 25 rokov a 
nad 40 rokov.

Súťažiace  ukázali odbor-
nej porote a prítomným rôz-
nu škálu prednesu prózy či 
poézie, preto konečný výber 
určenia štyroch najlepších v 
každej kategórii nebol ľahký.

Organizačne podujatie za-
bezpečovala Únia žien Slo-
venska, okresná organizácia 
Kežmarok a Mestské kultúr-
ne stredisko Kežmarok. 

Do krajského kola, ktoré 
sa uskutoční 21. marca 2015 v 
Stropkove postúpili dve kvar-
tetá súťažiacich.

Kategória I. od 16 do 25 ro-
kov, poézia: Alžbeta BRČIA-
KOVÁ, autor: Valentín Beniak 
ŽOFIA (úryvok); próza: Silvia 
HLATKÁ, autor: neznámy 
OFFENBACH MLADŠÍ; Klau-
dia REĽOVSKÁ, autor: Mária 
Jančová O NÁVŠTEVE LEKÁ-
RA; Katarína VARTÁŠOVÁ, 
autor: Agi Jankuláková SRD-
CULIENKA – zbierka básní. 

KATEGÓRIA III. nad 40 ro-
kov, poézia: Darina CVEKO-
VÁ, autor: vlastná tvorba ČLO-
VEK – ZAMYSLENIA; Elena 
PIVOVAROVÁ, autor: Vladi-
mír Ivanič LEGENDA O SLO-
VENSKU; Eva RAFFAJOVÁ, 
autor: Agi Jankuláková zbier-
ka Anjel – AJ ZAJTRA JE DEŇ. 

Próza: Marta DEVEČ-
KOVÁ, autor: Ivan Izakovič 
CHULIGÁNIK.

Vyhodnotené súťažiace v I. 
aj III. kategórii boli umiestne-
né v zlatom pásme. 

Pavol Humeník
Foto: autor

Víťazné kvartetá recitátoriek na Vansovej Lomničke po-
stupujúce na krajskú súťaž.

na počesť všetkým organizá-
torom Vansovej Lomničky, a 
to nielen tým, ktorí organizo-
vali tento ročník, ale aj tých, 
ktorí nie sú medzi nami, pre-
tože táto recitátorská súťaž 
si to zaslúži. Je to scénka o 
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Jubilejný ročník Literárne-
ho Kežmarku je venovaný 
Ľudovítovi Štúrovi a spo-
mienke na 200. výročie 
jeho narodenia.

Literárnu súťaž pre žiakov 
základných škôl a študentov 
stredných škôl v Slovenskej 
republike a slovenských žia-
kov a študentov základných a 
stredných škôl v zahraničí vy-
hlasuje mesto Kežmarok pra-
videlne v troch kategóriách. 

Prvú reprezentujú žiaci 2. 
– 5. ročníka základných škôl, 
druhú žiaci 6. – 9. ročníka zá-
kladných škôl, resp. žiaci pr-
vých štyroch ročníkov osem-
ročných gymnázií. 

Treťou kategóriou sú štu-
denti stredných škôl a po-
sledných štyroch roční-
kov osemročných gymnázií. 

Všetci súťažiaci sa môžu za-
pojiť v poézii či v próze.

Každý súťažiaci môže po-
slať tri až päť vlastných básní 
alebo dva až tri prozaické útva-
ry v rozsahu spolu maximálne 
5 normovaných strán, ktoré ne-
boli publikované, ani zaslané 
do inej súťaže. Na každú prácu 
je potrebné uviesť meno, vek, 
bydlisko autora, kategóriu, na-
vštevovanú školu a ročník.

Štyri exempláre prác je po-
trebné poslať najneskôr do 10. 
apríla na adresu Mestské kul-
túrne stredisko, Starý trh 47, 
060 01 Kežmarok.

Pre účastníkov Literárneho 
Kežmarku budú pripravené 
kultúrne podujatia, výstavy či 
besedy s porotou. Pri príleži-
tosti okrúhleho výročia kona-
nia súťaže plánuje mesto vy-
dať zborník Päťdesiat Literár-
nych Kežmarkov.

Vyhodnotenie súťaže bude 
11. a 12. júna v Kežmarku.

V Tatrách zaznie swing
Umelecká agentúra Bell Canto Poprad uvedie 31. marca 2015 
exkluzívny koncert v retro štýle Ondřej Havelka a jeho Melo-
dy Makers hádžu Perly swingu. Známy český herec, spevák 
a steper, spolu s fantastickým 19-členným orchestrom z Pra-
hy ponúkne najkrajšie hudobné perly, ktoré zanechal svetový 
swing 30. – 40. rokov minulého storočia.

Táto strhujúca 120 minútová šou sa uskutoční v kongresovej 
sále Grand hotela Bellevue v Hornom Smokovci o 19.00 hod.

Cena: 20 eur – predpredaj, 22 eur – v deň koncertu.Pred-
predaj: Tatranská informačná agentúra Starý Smokovec, TIK 
Tatranská Lomnica, kníhkupectvo Alter ego Kežmarok, kníh-
kupectvo Christiania Poprad, umelecká agantúra Bell Canto 
(0903 966 327). Info: www.ticketportal.sk. 

Kežmarok bude opäť patriť literatúre

Lorant Paugsch
Foto: autor
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Bývalá kežmarská hlado-
morňa

Erb cechu povrazníkov

História

Pokračovanie v budúcom čísle

Pripravila: Nora Baráthová

Kežmarské výročia v roku 2015 vo faktoch, 
ale aj s trochou fantázie – 3. časť

1565 – uskutočnil sa v histó-
rii Vysokých Tatier prvý písomne 
doložený výlet – urobila ho ma-
jiteľka kežmarského hradu Bea-
ta Laska. Tradovalo sa, že Beata 
(1515 - 1576) pochádzala z lôžka 
poľského kráľa Žigmunda Sta-
rého a jeho najmilšej dvornej dá-
my Kataríny Telničanky, ktorá 
pochádzala z Moravy. Preto bo-
la Beata vychovaná aj na kráľov-
skom dvore. Vydala sa za bohaté 
knieža Iľju Ostrogského a po jeho 
smrti zdedila obrovské majetky. 
Ostala jej dcéra Alžbeta, zvaná 
aj Halška. V tom čase bol majite-
ľom kežmarského hradu tiež Po-
liak Albert Lasky, ani nie 30-roč-
ný vzdelaný, svetaznalý mladík, 
ktorý zdedil vlastnosť predkov 
– mrhanie peňazí. Nevedno, ako 
sa dopočul o pani Beate, či sa zo-
známili náhodne, ale ich stretnu-
tia poznačilo vzájomné porozu-
menie. Beata, ktorá sa blížila k 
päťdesiatke, uverila rečiam pre-
šibaného mládenca a podala mu 
svoju ruku k spoločnému živo-
tu. V dobových šľachtických ro-
dinách to nebolo nič mimoriad-
ne. Jej dcéra už bola vydatá, hoci 
tiež prežívala viacero dobrodruž-
ných manželstiev. Beata Laska 
pri príchode do Kežmarku osta-
la nadšená – učarovala jej krása 
blízkych Tatier. Márne však lá-
kala manžela do týchto hôr – Al-
bert mal iné záujmy, na jeho kež-
marskom hrade sídlili anglickí 
alchymisti, ktorí mu sľúbili vy-
robiť zlato, striebro, drahokamy 
i kameň múdrosti... A tak sa pa-
ni Laska vybrala do Tatier sama 
v spoločnosti kežmarských meš-
ťanov, zrejme aj pedagógov kež-
marskej školy, ktorí boli so svoji-
mi žiakmi častými návštevníkmi 
Tatier. Smerovali   pravdepodob-
ne k Zelenému plesu. Dobová 
kežmarská daňová kniha me-
dzi inými zápismi totiž uvádza: 
„Pani Laska našla veľké zaľúbe-
nie v tomto kraji a na Turíce ro-
ku Pána 1565, sprevádzaná mno-
hými mešťanmi, odcestovala do 
hôr.“ Pani Laska na túto odva-
hu, ktorá sa v tej dobe považo-
vala za nemravnosť, kruto dopla-
tila. Netušila, že Albert už dáv-
no rozmýšľa o tom, ako získať jej 
majetky a súčasne sa zbaviť o 20 
rokov staršej manželky. Beatin 

výlet mu prišiel veľmi vhod a vy-
užil ho ako príklad nemravnosti. 
Daňová kniha pokračuje v zápi-
se: „Keďže sa pani Laska previni-
la proti zásadám mravnosti, dal 
ju jej manžel Albert Lasky zavrieť 
do najpevnejšej veže svojho hra-
du.“ Dal ju zamurovať do miest-
nosti hladomorne, kde mala jed-
ným okienkom výhľad na Tatry 
a druhým okienkom sa jej podá-
vala strava. Tu ostala šesť rokov 
a vyslobodil ju nový majiteľ hra-
du Rueber. Podľa poľských his-
torikov ju mal prepustiť r. 1576 
už tretíkrát ženatý manžel a po-
voliť jej odchod do Košíc, čo je 
však menej pravdepodobné. V 
súčasnosti hlavne poľskí histo-
rici tvrdia, že na výlet do Tatier 
šli obaja manželia spolu. Dnes sa 
už nedozvieme, aká bola skutoč-
ná pravda, ale faktom je, že Bea-
ta Laska bola väznená prakticky 
až do svojej smrti a Albert Lasky 
jej majetok rozmrhal natoľko, že 
prišiel aj o kežmarský hrad. 

1570 – vznikol cech povraz-
níkov. Kežmarský cech je tretím 
najstarším svojho druhu z celko-
vého počtu 12 cechov na území 
Slovenska. Kto sa chcel stať maj-
strom, musel vyhotoviť z konope 
povraz dlhý 40 siah (1 siaha pred-
stavovala 190 cm), pri kontrole sa 
pripúšťalo plus mínus pol siahy, 
potom štyri kusy štvorlakťových 
a štyri kusy päťlakťových povra-
zov presnej dĺžky, pričom 5-lak-
ťový musel byť zhotovený z 12 
vlákien. Potom bolo treba zhoto-
viť bočné povrazy na koňa a dva 

druhy ozdobných povrazov - je-
den s kovovými ozdobami. Kto 
túto majstrovskú skúšku neuro-
bil ani na tretíkrát (s takouto tole-
ranciou sa nestretávame u žiad-
neho kežmarského cechu), mu-
sel ostať ešte ďalšie dva roky to-
varišom. Na trh mohol ísť každý 
člen cechu so svojím tovarom. 
Ak nejaký majster žiadal výpo-
moc, cech mu vyhovel, pridelil 
mu ďalšieho majstra a tovarišov 
na vlastné trovy. Ani jeden maj-
ster nesmel haniť prácu druhého. 
A čo sa prísne v artikuloch zaka-
zovalo, to bol oldomáš za prá-
cu, ktorá sa zatiaľ ešte nevyko-
nala. Pracovný čas kežmarských 
povrazníkov patril k najdlhším: 
pracovali od štvrtej hodiny rá-
na do devätnástej hodiny večer, 
pred nedeľou alebo iným sviat-
kom sa pracovalo o hodinu krat-
šie. O kvalite ich výrobkov hovo-

rí skutočnosť, že ich laná sa po-
užívali v 17. - 18. stor. v baniach 
v Banskej Štiavnici a Kremnici. 

1575 – zhorelo celé mesto. 
Dňa 15. mája 1575 vznikol po-
žiar založený neznámymi pod-
paľačmi na viacerých miestach. 
Podarilo sa ho zlikvidovať. Vzá-
pätí vznikol ďalší požiar dňa 21. 
mája. Ten už mal veľké následky. 
Zhorela Hradná ulica a majere na 
predmestí Nižnej brány. Oheň 
veľmi poškodil aj hrad a od tých 
čias sa začal meniť aj jeho vzhľad 
z pôvodnej gotickej pevnosti na 
prepychové renesančné sídlo. 

1585 – Kežmarok dočasne na 
pár mesiacov zaviedol gregori-
ánsky kalendár podľa reform-
nej buly pápeža Gregora XIII. 
z 24.februára 1582. Kapitula ho 

používala v máji - júni 1585, Bar-
dejov v novembri 1585, Prešpo-
rok  už v decembri 1583. V jú-
li 1586 sa Kežmarok vracia k sta-
rému kalendáru. K definitívne-
mu prijatiu nového dochádza v 
auguste 1599, v Spišskej župe už 
1588.

1590 – vydalo mesto svoj 
vlastný zákonník, ktorý určoval 
povinnosti pre mešťanov i “os-
tatných” – prísne sa postihovala 
pijatika v nedeľu, zakazovala sa 
svadba v nedeľu doobeda, lebo 
každý by pozeral len na nevestu 
a nepočúval farára...Zakazovali 
sa hazarné hry, úklady voči rich-
tárovi, rade, ale aj panovníkovi.

1595 – narodil sa v Ľubici Dá-
vid Frölich (+ 1648), neskôr kež-
marský študent a mešťan, cisár-
sko - kráľovský matematik, fyzik, 
astronóm, vydavateľ kalendá-
rov, autor prvého známeho ho-
rolezeckého výstupu v Tatrách r. 
1615. Vydal 155 diel, z toho 150 
kalendárov v reči latinskej, ne-
meckej, maďarskej a slovenskej. 
V latinskom diele Náčrt o pohybe 
sveta ako prvý vedec v Uhorsku 
vystúpil s tvrdením, že Zem nie 
je pevným bodom Vesmíru, ale sa 
točí okolo svojej osi a vo svojich 
úvahách dokonca predvídal prin-
cíp zákona všeobecnej gravitácie 
a relatívnosť pohybu.

1600 – prvá správa o knižni-
ci kežmarskej školy, z ktorej vy-
rástla lyceálna knižnica – najväč-
šia historická školská knižnica 
v strednej Európe. Podľa knihy 
výdavkov slobodného kráľov-
ského mesta Kežmarku r. 1600 
zriadilo mesto za čias nemecké-
ho kňaza Šebastiána Lama na far-
skom dvore klenutú miestnosť 
(budovu?), v ktorej mal farár 
opatrovať knihy. Zoznam spra-
coval r. 1601 Jakub Benedicti, kto-
rý ako slovenský kazateľ Lamovi 
podliehal. Zoznam obsahoval 455 
vymenovaných kníh a neoznače-
né množstvo ďalších  nevyme-
novaných. Cirkevných kníh bolo 
172, vyše 100 kníh latinských tex-
tov a 225 učebníc. Z jedného titu-
lu bolo aj viac exemplárov – šlo 
zrejme o učebnice. 
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Na pápežskom koncile má slovo jeden 
z kardinálov a hovorí:
- Drahí, bratia!... Kontaktovala ma firma 
Coca-Cola a ponúkla nám tri miliardy 
dolárov ako dar pre cirkev...
V miestnosti to radostne zašumí             
a kardinál pokra uje:
- Má to však jeden há ik. Chcú, aby 
sme v modlitbe "Ot e náš" zamenili 
"chlieb náš každodenný" na "Coca-Cola 
naša každodenná"... A tak sa vás teda 
pýtam,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

SUDOKU

Súťaž o dve 
vstupenky do 

kina Iskra
Správne odpovede z krí-

žovky nám posielajte na adre-
su redakcie (Noviny Kežma-
rok, Hlavné námestie 3, 060 
01  Kežmarok) príp. mailom 
na noviny@kezmarok.sk s 
predmetom správy KRÍŽOV-
KA do 6. marca. Nezabudnite 
uviesť telefónny kontakt, aby 
sme sa s vami vedeli, v prípa-
de výhry, spojiť. Ceny do sú-
ťaže venovalo kino Iskra.

Správna odpoveď z čísla 3 
znie: „Či to dieťa, ktoré čakám je 
jeho“. Dva lístky do kina Iskra 
vyhral Anton Danielčák.

Straty a nálezy
Vo štvrtok 19. februára 

2015 sa našli dámske hodin-
ky z bieleho kovu. Majiteľ-
ka si ich môže vyzdvihnúť na 
Mestskej polícii Kežmarok, 
Hlavné námestie 3, 1. poscho-
die).

Humeník
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Spomienky
PREDAJ

Predám jačmeň a pšenicu. Tel. 
0905 352 596.

MOTO
Predám garáž s pozemkom v ka-

meňolome. 0944 524 017.
Predám garáž pri Kaufl ande, sú-

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

Predám garáž s pozemkom v ka-
meňolome. 0944 524 017.

KÚPA
Kúpim starožitnosti, sklo, porce-

lán, striebro, keramiku, sošky, obra-
zy, hodiny, hracie stroje, šable, bodá-
ky, nemecké vojnové veci, kroje, ba-
čovské a kováčske veci, knihy a iné 
starožitnosti a pozostalosti. Tel.: 0903 
439 092 a 0918 038 408.  P-1/15

Kúpim obrazy od maliara K. Šo-
vánku. Ozvite sa. Tel: 0915 751 532. 
 P-2/15

Kúpim starší vlnitý plech na oplo-
tenie, použitý, výška 2 metre, 40 ku-
sov. Mobil: 0910/267 379. P-8/15

ZAMESTNANIE
Príjmem vodiča skupiny C, E. Tel: 

0905 352 596.

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korču-

le, keramické nože a iné. Oprava bi-
cyklov – skiservis. Tel. 0905 43 41 53, 
www.imsport.net.                     P-48/13

Expresná pôžička, novootvore-
ná kancelária Baštova 6, KK. 0915 329 

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za obsah 
a jazykovú úpravu inzerátov!

901. + RAMCEK
Expresne požičiame zamestna-

ným, dôchodcom, živnostníkom aj 
opatrovateľkám pracujúcim v Ra-
kúsku. Jednoducho a spoľahlivo. Dr. 
Alexandra 15, Kežmarok. 0918 359 
588.

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

BYTY, DOMY, POZEMKY
Predám zrekonštruovaný dvoj-

generačný dom 
v Poprade -Veľ-
kej so zariade-
ním a pozem-
kom 940 m2 so 

záhradným domčekom, prístreškom 
na palivové drevo a plechovou ga-
rážou. Dve samostatné bytové jed-
notky, murivo – tehla, zateplenie – 
Nobasil, plastové okná, laminátové 

Kežmarská informačná agentúra (Kia)
Hlavné námestie 46, 

060 01 Kežmarok 
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  • www.kezmarok.sk

iNzErCia, spoMiENkY

SLOVENKA
– TLAČ 

– TABAK 
– SUVENÍRY

Hlavné 
námestie 44, 

Kežmarok

Kontakt: 
052/452 44 19

Človek odchá-
dza, ale všetko krás-
ne, čo nám dal, ostá-
va v nás.

Dňa 6. 3. 2015 
si pripomenie-

me druhé smutné výročie úmrtia 
Igora DLUGOLINSKÉHO.

Tí, ktorí ste ho poznali a ma-
li radi, venujte mu s nami tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomína ro-
dina Dlugolinská

Dňa 17. febru-
ára 2015 uplynuli 
dva roky od chví-
le, kedy nás na-
vždy opustil náš 
milovaný Jozef 

DACH z Kežmarku.
S láskou spomína smútiaca 

rodina.

Foto v tlačiarni
Dňa 27. februára 2015 uplynú 

dva roky od chvíle, čo nás opus-
til náš milovaný Milan KOZA 
z Kežmarku.

Spomína smútiaca rodina.

Dňa 1. marca 2015 si pripo-
menieme smutné 3. výročie, čo 
nás navždy opustil náš milovaný 
synček Tomáško KRETT.

S láskou a úctou spomí-
na mama, otec, sestra a ostatná 
smútiaca rodina

Mal rád život, 
mal rád smiech, ve-
ril v dobro a milo-
val svet. 

Dňa 18. 2. 2015 
sme si pripomenuli 15. výro-
čie smrti nášho milovaného otca 
a dedka  Jána Sakaláša. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. 

S úctou a láskou v srdci spo-
mína smútiaca rodina.

Do večnosti 
odišla si spať, za-
plakal každý, kto 
Ťa mal veľmi rád. 
Odišla si od nás, 

my ostali sme v žiali, no vždy budeš 
žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. 

Dňa 20. februára uplynu-
li smutné 3 roky, čo nás navždy 
opustila naša mamka, babka a 
prababka Zuzana J INDROVÁ 
z Výbornej. S úctou spomíname.

podlahy, strešná krytina Tondach, 
centrálne vykurovanie - plynový 
a drevosplyňovací kotol. Bytová jed-
notka na prízemí –dve kachľové pe-
ce. Úžitková plocha 197 m2. Možnosť 
komerčného využitia. Kontakt: 0911 
363 313. M-12/2/15

Foto
Predám záhradku s chatkou Pri 

horárni v Kežmarku.Cena 16 000 €, 
tel. 0940 733 070.

Dám do prenájmu 1 izbový byt s 
dvoma balkónmi v Kežmarku-Sever. 
0903 361 390.

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

Zmena úradných hodín u colníkov
Colný úrad Prešov oznamuje podnikateľskej verejnosti, že  

na colno – daňovej pobočke colného úradu Prešov, na adrese 
Košická 30, 080 05 Prešov dochádza počnúc dňom 1. marca 
2015 k zmene úradných hodín. 

Pôvodný nepretržitý režim na colnej časti pobočky bude na-
hradený úradnými hodinami 7 dní v týždni v čase od 7.00 do 
22.00 hod.                                                                                       CÚ
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Dlhá a bohatá história kež-
marského gymnázia nedo-
voľuje žiadnemu tunajšie-
mu študentovi či profeso-
rovi zaspať na vavrínoch 
a aj preto Deň otvorených 
dverí, ktorý škola mala 20. 
februára 2015,  bol pes-
trou mozaikou nápadov 
a inšpirácií pre každého 
z návštevníkov, ktorí DOD 
2015 navštívili.

Zaujala už hlavná myšlienka 
podujatia, ktorou bol prierez 
20. storočím očami gymnazis-
tu. Každá trieda zobrazila ur-
čité desaťročie minulého sto-
ročia a pripomenula hlavné 

medzníky daných 10 rokov, či 
už pripomenutím si osobností 
doby, ale aj vtedajšou módou, 
gastronómiou, hudbou, vyná-
lezmi, či rôznymi perličkami. 
Veľmi príjemným spestrením 
každej prezentácie boli vždy 
ukážky tanečných čísel, ktoré 
pripomenuli ako sa tancovalo 
za oných čias. 

Na DOD 2015 ale nechý-
bali ani prototypy vtedaj-
ších automobilových pirá-
tov ciest, ale ani Gagarinov 
vesmírny Sputnik či deti éry 
hippies. A keďže každá mlá-
dež žije s hudbou, bolo pek-
né, že nezabudli ani na The 
Beatles, Abbu alebo sloven-
ský Elán.

Jednoducho, ten kto pri-
šiel a v budúcnosti príde do 
kežmarského gymnázia, ur-
čite sa v škole ani mimo nej 

Spolupráca s Archeologickým 
ústavom 

V priestoroch SUŠ v Kežmar-
ku sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie vedenia školy s PhDr. 
Karolom Pietom, DrSc. -  zá-
stupcom riaditeľa  Archeologické-
ho ústavu  SAV  v Nitre. Hlavným 
dôvodom stretnutia bolo zosú-
ladenie detailov  zhotoveného  
modelu  kniežacej hrobky zo 4. 
– 5. storočia, rozloženie mobili-
áru v modeli hrobky na zákla-
de konkrétnych nálezov.  Rieši-
teľmi práce v rámci stredoškol-
skej odbornej činnosti  boli žiaci 
3. a 4. ročníka Ladislava Zavacká, 
Petra Hoffmanová, Michal Kriššák 
a Matej Tomaľa pod vedením Ing. 
Mačákovej a Bc. Reznického.  Ich 
práca postupuje do regionálne-
ho kola SOČ. 

V posudku k stredoškol-
skej odbornej činnosti Dr. Pieta 

uviedol: „Oceňujem teoretickú 
prípravu a zhromaždenie podkla-
dov k práci s využitím dostupných 
zdrojov najmä cestou internetu, ale 
predovšetkým prístup k realizácii 
včítane pôsobivého umelecko-re-
meselného riešenia modelu hrobky, 
ktorý po malých úpravách má expo-
zičnú kvalitu. Naviac, vzhľadom na 
dodržaný pomer zmenšenia poslúži 
pri variantnom usporiadaní mobili-
ára, čo bolo doteraz možné len v po-
čítačovej animácii.

Prácu uvedených riešiteľov 
hodnotím ako výbornú a vede-
niu školy i školiteľom blahoželám 
k úspešnej práci.“

Škola momentálne pracu-
je na zhotovení ďalšej repliky 
posmrtného lôžka a replík ná-
radia lupičov z kniežacej hrob-
ky, ktoré po jej vykradnutí zlo-
deji  v 5. storočí v hrobke  za-
budli. V máji 2015 budú nami 

Flexibilita študentov posúva gymnázium vpred

nebude nudiť. Škola totiž po-
núka široké spektrum mož-
ností uplatnenia pre mladých 
flexibilných ľudí a tých, ktorí 

si chcú samostatne formovať 
svoju budúcnosť. DOD 2015 
to na kežmarskom gymnáziu 
plne potvrdil.

Aktivity strednej umeleckej školy
zhotovené repliky náradia vy-
krádačov kniežacej hrobky z Po-
pradu v Matejoviec  vystavené 
v Historickom múzeu v Prahe.

Didaktická technika 
Sme veľmi radi, že budúcich 
prvákov budeme môcť v na-
šej škole privítať už s najnovší-
mi technickými prístrojmi a vý-
konným najnovším zariade-
ním. Z projektu Moderna a tra-
dícia nám v polovici februára  
prišla prvá časť dodávky di-
daktickej techniky a zariadení 
do fotoateliéru z celkovej hod-
noty 82 000 eur.

Prvá časť techniky v hodno-
te  43 000 eur je určená predo-
všetkým pre odbor fotografic-
ký dizajn. Študentov a vyuču-
júcich potešia: tucet stolových 
počítačov s vybavením profe-
sionálnych grafických progra-
mov, tablety, notebooky, ka-
mery, fotoaparáty, množstvo 
rozmanitých objektívov, mul-
tifunkčné zariadenia na výro-
bu a spracovávanie fotogra-
fií, filtre, blesky, pozadia pre 

umelecké fotografie, datapro-
jektory, DVD prehrávač, LCD 
televízor, mikroskop, profesio-
nálne ozvučenie a osvetľovacia 
technika, interaktívna tabuľa 
s vlastným počítačom a progra-
mami (už piata), keramické ta-
bule a mnoho iného vybavenia.

Druhú časť dodávky tech-
nických zariadení pre odbor 
propagačné výtvarníctvo oča-
kávame v máji.  Za približne 
34 000 eur pribudne do školy 
zariadenie do keramickej diel-
ne: keramická pec, hrnčiarske 
kruhy, valcovací stôl, technické 
vybavenie pre dve nové odbor-
né učebne, stoličky, pracovné 
stoly, figuríny, skrinky, obnit-
kovací stroj, naparovacia žeh-
lička a iné. 

Naši študenti dlhodobo pra-
cujú s výnimočnou technikou, 
no odteraz už  naša škola nebu-
de mať, čo sa týka vybavenos-
ti školy, žiadneho relevantného 
konkurenta na celom východ-
nom a strednom Slovensku.
Ing. Marta Perignáthová, riaditeľ-

ka SUŠ v Kežmarku

 

 
 
 
 
 
 
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 
 

Didaktická technika pre Strednú umeleckú školu v Kežmarku za 82 000 
EUR – málo, či veľa? 

 

Sme veľmi radi, že budúcich prvákov budeme môcť v našej škole privítať už s najnovšími 
technickými prístrojmi a výkonným najnovším zariadením. Z projektu Moderna a tradícia nám 
v polovici februára  prišla prvá časť dodávky didaktickej techniky a zariadení do fotoateliéru 
z celkovej hodnoty 82 000 EUR. 

Prvá časť techniky v hodnote  43 000 EUR je určená predovšetkým pre odbor fotografický dizajn. 
Študentov a vyučujúcich potešia: tucet stolových počítačov s vybavením profesionálnych grafických 
programov, tablety, notebooky, kamery, fotoaparáty, množstvo rozmanitých objektívov, multifunkčné 
zariadenia na výrobu a spracovávanie fotografií, filtre, blesky, pozadia pre umelecké fotografie, 
dataprojektory, DVD prehrávač, LCD televízor, mikroskop, profesionálne ozvučenie a osvetľovacia 
technika, interaktívna tabuľa s vlastným počítačom a programami (už piata), keramické tabule 
a mnoho iného vybavenia 

Druhú časť dodávky technických zariadení pre odbor propagačné výtvarníctvo očakávame v máji.  Za 
približne 34 000 EUR pribudne do školy zariadenie do keramickej dielne: keramická pec, hrnčiarske 
kruhy, valcovací stôl, technické vybavenie pre dve nové odborné učebne, stoličky, pracovné stoly, 
figuríny, skrinky, obnitkovací stroj, naparovacia žehlička a iné.  

Naši študenti dlhodobo pracujú s výnimočnou technikou, no od teraz už  naša škola nebude mať, čo sa 
týka vybavenosti školy, žiadneho relevantného konkurenta na celom východnom a strednom 
Slovensku. 

Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka SUŠ v Kežmarku. 

 

(originálne logá 300 dpi nižšie) 

Dr. Pieta na stretnutí so študentmi.

Deň otvorených dverí na gymnáziu deviatakov zaujal.

Pavol Humeník
Foto: autor
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Šach

Za podpory Obvodnej poľov-
níckej komory a Okresnej or-
ganizácie Slovenského poľov-
níckeho zväzu v Kežmarku, 
nadšencov a milovníkov po-
ľovníckej streľby sa dňa 18.ja-
nuára 2015 na strelnici Ma-
jer pod lesom v Zaľubici za-
čal už štvrtý ročník Podtat-
ranskej malokalibrovky ligy 
M-400 v streľbe na poľovníc-
ke terče. Počas troch predchá-
dzajúcich ročníkov, ktorých 
sa spolu zúčastnilo 88 jednot-
livcov, boli pravidelne dosa-
hované výsledky aj v bodo-
vej hodnote najvyšších vý-
konnostných tried. S poteše-
ním môžeme konštatovať, že 

markantné zlepšenie strelec-
kých výsledkov badať naj-
mä u pravidelných účastní-
kov našej ligy. Účelom tej-
to dlhodobej súťaže sú však 
aj stretnutia v kruhu priate-
ľov, vzájomná pomoc, výme-
na skúseností, odbúranie stre-
su a napätia, získavanie zruč-
ností a zdokonaľovanie stre-
leckých návykov.

V prvom kole štvrtého roč-
níka (18. 1.) sa medzi 19 štar-
tujúcimi  najviac darilo Duša-
novi Juríkovi, ktorý zvíťazil 
nástrelom 395/400. Druhého 
kola (15. 2.) sa zúčastnilo spo-
lu 22 pretekárov. Víťazom sa 
stal Cyril Bebko vynikajúcim 

výkonom  399/400. 
Za  doterajší priebeh, za 

myšlienku a nápad zorgani-
zovať a uviesť do života Pod-
tatranskú malokalibrovú ligu, 
za organizáciu, za vedenie 
evidencie a nezištnú pomoc 
je treba úprimne poďako-
vať predovšetkým Ing. Zuz-
ke a Vladovi Ilášovcom, Ľu-
bovi Tomaľovi, Palovi Harni-
šovi a Petrovi Ježíkovi. Vďaka 
za pomoc a podporu patrí aj 
predstavenstvu Obvodnej po-
ľovníckej komore v Kežmar-
ku a tiež personálu strelnice 
za korektnosť, ústretovosť pri 
plánovaní a organizácii počas 
celého priebehu súťaže.   

Podtatranská liga v streľbe z malokalibrovky  M-400 
Zároveň Vás chceme po-

zvať na ďalšie súťažné ko-
lá, o ktorých je pravidelná in-
formácia na web stránke OPK 
Kežmarok:   www.opk-oko-
-kezmarok.sk.

Peter Ježík, strelecký referent 
OPK Kežmarok

Ďalším kolom pokračova-
la tretia liga šachových druž-
stiev. 

KdV Kežmarok B – Bija-
covce 4:4 (M. Hagara 0,5, Lu-
káč 1, Hennel 0, Budzák 0,5, E. 
Hagara, st. 1, Kulhomerová 0, 
Šilon 1, Antal 0).          Humeník
1. St. Ľubovňa  9  51,5  25
2. Poprad A  9  46,0  22
3. Smižany  9  43,5  19
4. Margecany  9 39,5  19
5. Kežmarok B  9  39,5  14
6. Gelnica A  8  35,0  14
7. Vernár  9  35,5  11
8. Bijacovce  9  32,0  10
9. Levoča  8  29,0    7
10. Hranovnica  9  26,0    7
11. Gelnica B  9  19,5    3
12. Poprad B  9  27,0    1

Začiatkom februára sa v Kež-
marku uskutočnilo rozšírené 
zasadnutie pléna Regionálne-
ho združenia zdravotne po-
stihnutých Prešovského kraja 
(RZZP PK). Riešilo otázky 
vnútrozväzového života, spo-
luprácu so samosprávou a za-
bezpečovanie 2 %. 

RZZP PK poskytuje bez-
platné sociálne poradenstvo 
všetkým zdravotne postih-
nutým občanom  každú stre-
du od 9.00 do 13.00 hod. v 
kancelárii č. 2 na ÚPSVaR, ul. 
MUDr. Alexandra  61 v Kež-
marku a oznamuje, že v ter-
mínoch 20. – 25. apríla 2015 sa 
uskutoční rekondičný pobyt 

v Nimniciach a 11. – 17. mája 
2015 vo Vyšných Ružbachoch 
s bezplatnými rehabilitácia-
mi. Bližšie informácie získa-
jú záujemcovia aj na t.č.: 0914 
150 909, 0908 392 793.

Regionálne združenie 
zdravotne postihnutých Pre-
šovského kraja so sídlom v 
Kežmarku, tel.: 0914 150 909, 
oznamuje držiteľom parkova-
cích preukazov ZŤP (zdravot-
ne ťažko postihnutý), že od 
1.1.2015 nadobudol účinnosť 
zákon o dialničnej známke. 
O oslobodenie od dialničné-
ho poplatku môže požiadať 
každý držiteľ platného par-
kovacieho preukazu ZŤP.  Po 

novom musia držitelia pako-
vacieho preukazu ZŤP auto-
mobil, ktorý chcú oslobodiť 
od povinosti úhrady, vopred 
zaregistrovať zaslaním troch 
dokumentov poštou na adre-
su NDS. Na www: dialnicne-
nalepky.sk/oslobodenie od 
úhrady, treba vyhľadať a vy-
písať  žiadosť držiteľa parko-
vacieho preukazu ZŤP o oslo-
bodenie od platenia úhrady, 
ku ktorej treba priložiť kópiu 
technického a parkovacieho 
preukazu a všetky tri doku-
menty poslať poštou na adre-
su Národnej dialničnej spo-
ločnosti (NDS). 

Juraj Balta, 
tajomník RZZP PK Kežmarok 

Množstvo snehu, ktoré za-
čiatkom februára napadlo, 
využívajú v súčasnosti lesní-
ci v Tatrách na to, aby ním na-
plnili snehové jamy. V nich na 
jar, keď sa sneh na záhonoch 
v Stredisku genofondu dre-
vín  Rakúske lúky (približ-
ne 800 m n. m.) začne roztá-
pať, na čas uskladnia sadeni-
ce stromčekov pestovaných 
v lesných škôlkach určené na 
výsadbu v kalamitnom úze-
mí Tatranského národného 
parku. Sadeniciam tak pre-
dĺžia ich vegetačný pokoj do-
vtedy, kým sa sneh neroztopí 
a pôda nerozmrzne aj vo vyš-
ších nadmorských výškach, 
v ktorých sa majú vysádzať 
(nad 1 200 m n. m.). „Práve na 
to využívame už spomínané 
snehové jamy,“ dozvedáme 
sa od Ivana Šoltýsa z odboru 
starostlivosti o lesy Štátnych 
lesov TANAPu. „Sú to zaria-
denia, ktoré sú vybudované 
z betónových stien alebo ako 
zrubová stavba, zapustené 
do zeme. Dôležité je, aby bo-
li vybudované na miestach, 
ktoré okolité prostredie udr-
žiava v chlade čo najdlhšie 
a sneh sa v nich odtápal čo 
najmenej. Teda v dolinkách, 
tienené hustým porastom. Je 
dobre, ak sú dvere oriento-
vané na sever. Pretože dve-
re sú najslabším miestom z 
pohľadu výmeny tepla me-
dzi vonkajším prostredím a 
vnútrom snehovej jamy.“ 

Oznamy pre zdravotne postihnutých

Snehové jamy už naplnili snehom
Sneh v snehových jamách 

sa prikrýva vrstvou pilín tak, 
aby sadeničky, keď sa budú 
ukladať do jám, neležali pria-
mo na snehu, ale aby si vlh-
kosť dokázali potiahnuť z pi-
lín, ktoré nasajú vodu zo sne-
hu. „V minulosti sme po-
užívali aj ľad, ktorý sme 
rezali na jazierku v Tatran-
skej Lomnici. Aj to bol dobrý 
spôsob, ako zabezpečiť pod-
mienky na uskladnenie sa-
deníc po tom, ako sa vyberú 
zo zeme a predtým, ako sa do 
zeme opäť zasadia,“ konšta-
tuje Ivan Šoltýs.  

Predĺženie vegetačného 
pokoja vyzdvihnutých sa-
deníc zo záhonov v lesnej 

škôlke je teda dôvodom ich 
dočasného uskladnenia v 
snehových jamách. V tomto 
roku obnovia Štátne lesy TA-
NAPu v nimi spravovanom 
území Tatranského národné-
ho parku približne stošesťde-
siat hektárov kalamitných 
plôch. Potrebovať na to bu-
dú približne tristotridsaťtisíc 
sadeníc stromčekov. V drevi-
novom zložení bude, vzhľa-
dom na vyššiu nadmorskú 
výšku, v ktorej sa obnovova-
né územia nachádzajú, pre-
vládať smrek, smrekovec, 
jedľa a borovica, z listnatých 
buk, javor, jarabina, jelša či 
osika. 

TANAP
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Stolný tenis

Šport

Volejbal
II. liga

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala druhá liga.

Valaliky A – MŠK For-
tuna Kežmarok A 7:7 (Mry-
glot, Matej Harabin 3,5). 

Lokomotíva Košice A – 
MŠK Fortuna Kežmarok A 
10:4 (Mryglot, Matej Harabin 
1,5, Vojtička 1).
1. Lokomotíva KE  18  218:34  72
2. Levoča A  19  199:67  70
3. MŠK Kežmarok  19  158:108  58
4. Stadex Košice  18  157:95  58
5. Humenné A  18  133:119  50
6. Mokrance A  18  135:117  48
7. Šar. Michaľany A  19  122:144  46
8. Vojčice A  19  127:139  42
9. Michalovce A  19  120:146  40
10. V. Kapušany B  19  107:159  39
11. Valaliky A  18 104:162  36
13. Prešov A  19    49:217  22
14. Humenné B  18    65:187  21

III. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala III. liga mužov, skupina 
Západ.

Slovenská Ves A – Sever-
ka Kežmarok A 11:7 (Pojedi-
nec 3,5, Funket 2,5, Vojtičko).

Severka Kežmarok A – 
Spišský Štvrtok A 2:16 (Š. Iš-
tocy, T. Ištocy).

Humeník
1. Spiš. Vlachy  16  193:105  59
2. Slov. Ves  16  174:114  52
3. Spiš. Štvrtok  16  182:106  52
4. St. Ľubovňa B  16  169:119  51
5. Margecany B  16  137:151  38
6. Rožňava C  16  153:135  37
7. Jablonov n/T  16  144:144  36
8. Levoča B  16  142:146  36
9. Poprad  16  136:152  32
10. Spiš. Štiavnik  16  130:158  32
11. Spiš. N. Ves  16  109:179  25
12. Severka KK  16    69:219  17

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala prvá liga volejbalových 
junioriek. Kežmarčanky v pr-
vom zápase svojou bojovnos-
ťou strhli víťazstvo na svoju 
stranu úspešne zvládnutým 
štvrtým setom a tajbrejkom, 
avšak v druhom stretnutí sú-
per lepšie zvládnutými kon-
covkami drámu nepripustil. 

KV MŠK Oktan Kežma-
rok – Hnúšťa 3:2 (19, -21, -21, 
19, 13), 0:3 (-21, -16, -21).
1. Spiš. N. Ves  20  53:16  50
2. L. Hrádok  18  47:18  41
3. Stropkov  18  45:24  37
4. Zvolen  16  36:27  31
5. Brusno  18  39:32  29
6. Kežmarok  18  20:45  14
7. Hnúšťa  20  21:52  13
8. Žiar n/H  20  9:56    7

Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
kadetiek. Mladé volejbalové 
nádeje odohrali súboje s cel-
kami, ktoré sú v tabuľke na 
prvých dvoch miestach.

Spišská Nová Ves – KV 
MŠK Oktan Kežmarok 3:0 
(10, 14, 8), 3:0 (5, 12, 11).

Kežmarok – Snina 0:3 (-5, 
-13, -10), 0:3 (-11, -4, -5).

(ph)
1. Snina  24  71:7  69
2. Spiš. N. Ves  22  63:8  60
3. TU Košice  22  59:16  55
4. Vranov n/T  22  41:29  38
5. Prešov  24  37:38  36
6. Poprad  22  26:50  22
7. Kežmarok  22  16:54  14
8. ŠA Košice  24  11:68    8
9. Michalovce  22  11:65    4

V nedožitých 94 rokov 
zomrel 15. februára 2015 
Ladislav KOLODZEJ. 

Narodil sa 26. apríla 1921 v 
Reľove-Hágoch na Zamagurí. 
Bol športovcom telom aj du-
šou. Výborný futbalista a ho-
kejista. Futbal hral za najväč-
šej slávy kežmarského futbalu. 

Po skončení školy začal 
pracovať v Tatraľane, kde o. 
i. mal na starosti šport. Bol 
prvým tajomníkom Českoslo-
venského zväzu telesnej vý-
chovy (ČSZTV) v Kežmar-
ku. Po reorganizácii štátnej 

správy a zlúčení okresov pra-
coval na OV ČSZTV v Popra-
de ako ekonóm, od roku 1965 
ako tajomník a od roku 1978 
ako vedúci oddelenia v Tat-
ranskej správe ČSZTV v No-
vom Smokovci, kde pracoval 
až do dôchodku.

Celý svoj aktívny život ve-
noval rozvoju športu v Kež-
marku, Poprade a vo Vyso-
kých Tatrách.

Žil v Kežmarku. S manžel-
kou Radkou mal dve deti. Sy-
na Ladislava a Radku, ktorá 
sa vydala do Nemecka. Tam, 
za ňou sa aj s manželkou od-
sťahoval a tam aj 15. februára 
zomrel.

Česť jeho pamiatke!

Odišiel športovec 
telom a dušou

Zoro Porubovič
Foto: archív autora

Juniori v Pezinku neuspeli, starší žiaci víťazne s Rožňavou 
Basketbalové súťaže po-
kračovali aj v uplynulých 
víkendoch. Juniori odo-
hrali súboje v Pezinku, 
starší žiaci privítali súpera 
z Rožňavy. Muži mali ne-
plánované voľno, keďže 
vďaka chorobám museli 
odložiť zápasy v Seredi a 
Žiari nad Hronom.

Juniori odohrali prvé due-
ly najvyššej basketbalovej 
juniorskej súťaže v skupine o 
14. – 16. miesto, keď ich hostil 

celok BK Pezinok. Hostia z 
Kežmarku odohrali v oboch 
stretnutia katastrofálne prvé 
štvrtiny, ktoré sa odzrkadlili 
aj na výsledkoch. Pezinok do-
kázal naplno využiť výhodu 
domáceho prostredia a zví-
ťazil v oboch stretnutiach. V 
jeho drese zahral excelentne  
Denis Kuznecov, ktorý pode-
dil basketbalové gény po svo-
jom otcovi, ktorý dlhoročne 
obliekal dres Pezinku a stal 
sa s ním aj niekoľkonásob-
ným majstrom Slovenska.

Výsledky: BK Pezinok – 
BK MŠK Kežmarok 105:48 
(33:14, 27:11, 19:11, 26:12), bo-
dy Kežmarku: Halaga 9, Hor-
man, Neupauer a Rúra po 8, 
Safk o 6, Belej 4, Liščinský 3, 

Fabrici 2. BK Pezinok – BK 
MŠK Kežmarok 66:39 (27:6, 
18:17, 10:10, 11:6), body Kež-
marku: Safk o 10, Halaga 8, 
Fabrici 7, Hocman a Rúra po 
4, Belej, Kseňák a Liščinský 
po 2.

V sobotu 21. februára odo-
hrali starší žiaci Basketbalo-
vého klubu MŠK Kežmarok 
tretie dvojkolo skupiny Sever 
súťaže o Stredoslovenský po-
hár, keď v domácom prostre-
dí MŠH Vlada Jančeka priví-
tali celok Rožňavy.

Obe stretnutia boli v ré-
žii domáceho tímu, ktorý sa 
však nevyhol tradičnému útl-
mu v tretej štvrtine. Hostia z 
Rožňavy stavili na individu-
álnu priebojnosť Alexandra 

Ikriho, čo však nemohlo sta-
čiť na kolektívnejšie poňa-
tie hry domáceho celku. Kež-
marčania sa dokázali oprieť 
o hru všetkych hráčov, kto-
rí sa dostali na palubovku. Z 
celku domácich najviac bo-
dov dali Dávid Štancel a Ro-
man Kurtý, ktorí zaťažili kon-
to hostí celkovo 29 a 24 bodmi 
v oboch zápasoch. 

Výsledky stretnutí: BK 
MŠK Kežmarok – BK ŠPD 
Rožňava 64:59 (19:18, 18:11, 
7:19, 20:11) a 66:57 (27:14, 13:13, 
11:17, 15:13).

Ján Kolodzej (druhý zľava) počas konferencie OV ČSZTV

Jozef Juhász



16 25. február 2015 Kežmaroknoviny

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

1. liga muži MŠH Vlada Jančeka 27. 2., 19.30 h Kežmarok – Prešov

DL juniori SR juniori MŠH Vlada Jančeka 28. 2., 16.00 h Kežmarok – Humenné

DL juniori SR juniori MŠH Vlada Jančeka 1. 3., 11.00 h Kežmarok – Humenné

Stredoslovenský pohár st. žiaci MŠH Vlada Jančeka 28. 2., od 11.00 h Kežmarok – Lipt. Mikuláš

Hokejbal extraliga seniori hokejbalový štadión 7. 3., 13.00 h Kežmarok – Svidník

Stolný tenis
II. liga seniori ZŠ sv. Kríža 8. 3., 10.00 h MŠK Kežmarok – Humenné B

II. liga seniori ZŠ sv. Kríža 8. 3., 15.00 h MŠK Kežmarok – Humenné A

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

Šport

Dňa 26. januára 2015 
sa uskutočnilo rokovanie 
Výkonného výboru Mest-
ského športového klubu, 
s hlavným bodom progra-
mu, schválenia finančných 
dotácií športovým klubom 
sústredeným v tejto naj-
väčšej športovej organizá-
cii v meste Kežmarok.

Rokovanie viedol povere-
ný prezident MŠK Kežma-
rok, predseda Výkonného 
výboru MŠK Kežmarok Ľu-
boslav Kovalský. Na rokova-
ní sa všetkým zástupcom po-
skytla informácia o vyčerpa-
ní finančných prostriedkov 
za rok 2014 ako aj rozdelenie 

pre kluby pre rok 2015. Do 
roku vstupuje MŠK Kežma-
rok so 16-timi športovými 
klubmi. 

I keď finančné dotácie ne-
pokryjú celý rozpočet klu-
bov, bez týchto dotácií by 
šport v Kežmarku nemohol 
dosahovať také úspechy, aké 
dosahuje na športovom poli 
v rámci celého Slovenska.

Preto sa športovci môžu 
mestu i vedeniu MŠK iba po-
ďakovať za prejavenú dôveru, 
že finančné dotácie z mesta sú 
v takom štedrom objeme. Ve-
rím, že je to oveľa sympatic-
kejší spôsob ako udržať špor-
tovochtivú mládež pri zmys-
luplnom využívaní voľného 
času, ako neskôr investovať 
oveľa väčšie finančné pros-
triedky na prevýchovu dro-
gujúcej mládeže.

Finančné dotácie v MŠK Kežmarok sú už rozdelené

Basketbal  7 985 €
Hokejbal  8 393 € (10 500 €)
Jazdectvo  4 253 €
Karate  3 600 €
Kynológia  3 842 €
Lukostreľba  6 966 €
Ľadový hokej – mládež 0 (422 €)
Ľahká atletika  3 469 €

Stolný tenis  5 954 €
Šach  4 808 €
Športový tanec  7 029 €
Volejbal  8 754 € (10 500 €)
Futbal – mládež  9 370 €
Lyžovanie  5 411 €
Cyklistika  4 711 €
Bojové športy  3 455 €

Kežmarské volejbalistky 
vo svojom druhom domá-
com zápase v skupine o 5. – 7. 
miesto nenašli recept na svo-
je súperky a podľahli za nie-
čo vyše hodiny 0:3, keď naj-
mä druhý set im vyslovene 
nevyšiel. Všetko si vynahra-
dili v zápase s Paneurópou, 
keď súpera na jeho pôde, po 
prvom prehranom sete doko-
nale zaskočili a ďalšie tri vy-
hrali po úspešných koncov-
kách setov.

V posledný februáro-
vý deň sa skončia zápasy v 
skupinách a potom už za-
čnú boje play-off. Kežmar-
čanky, keďže majú isté sied-
me miesto, sa stretnú pro-
ti druhému družstvu. Tým 
môže byť jedine Spišská No-
vá Ves alebo Slávia EU Bra-
tislava. 

Fanúšikovia volejbalu sa 

tak môžu tešiť na určite za-
ujímavého súpera a výborný 
volejbal.

KV MŠK OKTAN Kež-
marok – BVK Bratislava 0:3 
(-18, -6, -18). Najviac bodujú-
ce hráčky: Kredátusová 7, Ja-
kušová 6, Dragašeková 5.

VŠK Paneurópa – KV 
MŠK OKTAN Kežmarok 
1:3 (16, -23, -22, -23). Najviac 
bodujúce hráčky: Jakušová, 
Zátrochová 15, Kredátuso-
vá 14.

Humeník
1. Slávia BA  23  65:13  63
2. Spiš. N. Ves  23  64:17  62
3. UKF Nitra  23  46:38  38
4. Pezinok  23 44:39  37
5. BVK Bratislava  21  50:30  41
6. Paneurópa  21  36:44  27
7. Kežmarok  22  28:49  22
8. COP Nitra  21  29:47  20
9. Senica  21  20:52  14
10. Prešov  22  10:63    5

Volejbalistky sa už pomaly 
pripravujú na play-off 

Rozpočet MŠK Kežmarok pre rok 2015 (+ účelové dotácie)

Pavol Humeník
Foto: autor

Členovia Výkonného výboru Mestského športového klu-
bu na rokovaní 26. januára 2015.


