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Nádvorie kežmarského hradu bude počas letnej sezóny 2015 dejiskom rôznych zaujímavých podujatí.



2 6. máj 2015 Kežmaroknoviny

V  okolí  Kežmarku  možno 
pribudnú  dve  nové  prie-
cestia.

Viac než šesť rokov obchádza-
li kežmarských vodičov neho-
dy na priecestiach v Kežmar-
ku či v jeho okolí. 

Podľa informácií Dany 
Šinkovej, zástupkyňe riadi-
teľky Odboru komunikácie 
Generálneho riaditeľstva Že-
lezníc Slovenskej republiky, 
podľa evidencie nehôd od 
1. januára 2009 k dnešnému 
dňu v Kežmarku, konkrétne 
v úseku Kežmarok – Spišská 
Belá a v úseku Studený Potok 
- Kežmarok evidujú  jednu 
nehodu z 5. marca 2015, keď 
na priecestí smerom na Ma-

lý Slavkov zrazil vlak osob-
né auto.

Okrem spomínaného 
priecestia sú v blízkosti mes-
ta ďalšie, ktoré sú zabezpe-
čené iba svetelnou signali-
záciou – v smere na Spišskú 
Belú pred Pradiarňou, na 
ulici Poľná, na ceste smerom 
na Rakúsy a Mlynčeky a vo 
Veľkej Lomnici na začiatku 
a na konci obce. Jediné prie-
cestie v meste zabezpečené 
závorami sa nachádza neďa-
leko železničnej stanice sme-
rom na Stráne pod Tatrami, 
mimo mesta vo Veľkej Lom-
nici. Táto skutočnosť sa za-
tiaľ nezmení.
„V  meste  Kežmarok,  resp. 

v  jeho  najbližšom  okolí  sa 
v  dohľadnej  dobe  neplánu-
jú  žiadne  rekonštrukcie  prie-
cestných zabezpečovacích za-

spravodajstvo

Lorant Paugsch
Foto: autor, Google Mapy

Nehoda na kežmarskom priecestí bola výnimkou

riadení  (PZZ),  ani  novoza-
bezpečené  priecestia,“  pove-
dala Šinková.

Ako však dodala, je mož-
né, že v najbližšom období 
pribudnú v neďalekom okolí 
ďalšie dva priecestia. „V úse-
ku  Veľká  Lomnica  –  Tatran-
ská  Lomnica  v  kilometri 
1,894 a 4,844 je plánované na 
cyklotrasách zriadenie dvoch 
zabezpečených  priechodov 
pre cyklistov. Tie sú zatiaľ vo 

fáze prípravy projektovej do-
kumentácie,“ priblížila naj-
bližšie plány Šinková.

Na Slovensku je 2 131 cest-
ných železničných prieces-
tí, z toho 1 079 je zabezpeče-
ných aspoň svetelnou signa-
lizáciou. Každé priecestie má 
svoje jedinečné identifikačné 
číslo, ktoré môžu vodiči na-
hlásiť na linke 112 v prípade 
akejkoľvek mimoriadnej situ-
ácie na priecestí.

Pri príležitosti 70. výročia 
ukončenia druhej svetovej 
vojny sa uskutoční pietny 
akt kladenia vencov.

Výbor Základnej organizá-
cie Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov v Kež-
marku spoločne s Okresným 
úradom Kežmarok a mestom 
Kežmarok srdečne pozýva na 
pietny akt kladenia vencov, 
ktorý sa uskutoční 7. mája 2015 
o 11.30 hod. na nádvorí kež-
marského hradu v Kežmarku.

Pred týmto pietnym ak-

tom na nádvorí kežmarského 
hradu sa uskutoční kladenie 
vencov a zapálenie sviečok 
pri pamätníku padlých voja-
kov na historickom cintoríne 
v Kežmarku. Tento pietny akt 
sa bude konať v rovnaký deň 
o 10.30 hod.

Pietny akt k oslobodeniu

Pavol Humeník

Železničné priecestie v smere na Malý Slavkov.

Jediné priecestie v meste zabezpečené závorami je ne-
ďaleko železničnej stanice.
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Budova  bývalého  PTK-
-ECHO,  resp.  budova  na 
ulici dr. Alexandra 30 opäť 
ožila.

Po rekonštrukcii celej budo-
vy sa do nej premiestnili dva 
úrady spadajúce pod mestský 
úrad Kežmarok a je tu aj sídlo 
hlavného kontrolóra mesta 
Kežmarok.

V hlavnej budove na príze-
mí sú priestory vyčlenené pre 
Stavebný úrad obcí a miest 
okresu Kežmarok. Z býva-
lých priestorov, keď úrad síd-
lil na ulici Mučeníkov, prišiel 
do nových priestorov 1. aprí-
la 2015.

Celkovo 5 pracovníkov tu 
zabezpečuje prenesený  kom-
plexný výkon  štátnej správy 
na úseku stavebného poriad-
ku. Jeden pracovník je vyčle-

Presťahované úrady pracujú v plnom režime

nený pre územie mesta Kež-
marok a traja pracovníci na 
prenesený komplexný výkon 
štátnej správy na úseku sta-
vebného poriadku pre mestá 
a obce okresu. Jeden pracov-
ník pracuje v podatelni, ako 
prvý kontakt pre občanov.

Na úrade sa povoľu-
jú drobné stavby a stavebné 
úpravy na území mesta Kež-
marok, a prakticky všetko čo 
sa týka výkonu stavebného 
úradu I. stupňa, t.j. vykoná-
va územné konania, vydáva 
územné rozhodnutia, či vyko-
náva stavebné konania a vy-
dáva stavebné povolenia.

Pracovná doba úradu je to-
tožná ako na mestskom úra-
de: pondelok, utorok, štvr-
tok 8.00 – 15.00,  streda 8.00 – 
16.30, piatok 8.00 – 14.30 hod.

V prístavbe hlavnej budo-
vy, ale so samostatným vcho-
dom, je sídlo Matričného úra-
du, kde pracujú tri pracovníč-

ky. Ten sa tu presťahoval z 
budovy okresného úradu do 
nových priestorov 5. marca 
2015 a má bezbariérový prí-
stup.

Na matričnom úrade sa 
vykonáva základná agenda 
registrácie každého občana 
Kežmarku, teda narodenie, 
úmrtie, či registrácia manžel-
stiev a rozvodov.

Vydávajú sa tu aj výpisy z 
matričných kníh na použitie v 
tuzemsku i cudzine. Prijíma-
jú sa tu súhlasné vyhlásenie 
rodičov o určení otcovstva k 
dieťaťu alebo priezviska die-
ťaťa, ak sa rodičia nedohodli 
na mene alebo priezvisku.

Medzi najnovšie agendy 
matričného úradu možno za-
radiť osvedčovanie podpisov.

Pracovná doba úradu je 
taktiež totožná s úradnými 
hodinami na mestskom úra-
de: pondelok, utorok, štvr-
tok 8.00 – 15.00, streda 8.00 – 

16.30, piatok 8.00 – 14.30 hod.
Obidva úrady (stavebný 

i matričný) i sídlo hlavného 
kontrolóra mesta sú na príze-
mí budovy. Prvé poschodie je 
ešte stále v rekonštrukcii. Do 
tých priestorov by sa malo ča-
som presťahovať oddelenie 
školstva a právne oddelenie 
mestského úradu.

Pavol Humeník
Foto: autor

40. Kežmarská hudobná jar
19. 5. 2015 (utorok) o 18.30 h,  ZUŠ A. Cígera v Kežmarku

Sandra Frátriková – husle
Beáta Tomčányiová – klavír

F. Kreisler – Siciliana a rigodon
N. Rimskij - Korsakov – Arabská pieseň (zo Šeherezády)

I. Zeljenka – Musica slovaca
B. Bartók – Rumunské národné tance (1. – 6.)

César Franck – Sonáta pre husle a klavír A-dur    
1. Allegretto ben moderato

2. Allegro
3. Ben moderato

4. Allegretto poco mosso
Vstupné: 3 €, členovia kruhu priateľov hudby: 2 €.

Čakáreň matričného úra-
du.

Časť zrekonštruovanej budovy, kde má sídlo matričný 
úrad.

Dr. Alexandra 30, sídlo presťahovaných mestských inšti-
túcií.

Stavebný úrad nájdete v prízemí budovy.
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Múzeum  v  Kežmarku má 
aj tento rok pripravený pre 
svojich návštevníkov  zau-
jímavý program.

Múzeum v Kežmarku má aj 
tento rok pripravené pre svo-
jich návštevníkov zaujímavý 
program. Okrem expozičnej 
a výstavnej činnosti sú to aj ďal-
šie podujatia, ktoré organizuje-
me buď pod hlavičkou múzea 
alebo aj v spolupráci s inými in-
štitúciami. Svoje brány múze-
um verejnosti slávnostne otvo-
rí počas Otvorenia letnej turis-
tickej sezóny na Kežmarskom 
hrade, ktoré bude spojené aj 
s oslavou Dňa matiek.

V nedeľu, 10. mája 2015 od 
13.00 h sa budú môcť návštev-
níci hradu preniesť do minu-
losti. Hlavným bodom bohaté-
ho kultúrneho programu budú 
vystúpenia divadelno-šermiar-
skej skupiny Bojník. Tá si okrem 
ukážky bojov a šermiarskeho 
remesla pripraví aj stredovekú 
dobovú kuchyňu, kde sa náv-
števníci oboznámia s prípravou 
placiek podľa starých recep-
túr, ktoré budú môcť aj ochut-
nať. Okrem nich sa v programe 
predstavia Sokoliari Majstra Va-
gana, folklórne súbory Magurá-
čik a Magurák, tanečný súbor 
Brilant a žiaci ZŠ Grundschu-
le. Pre najmenších návštevní-
kov sme si pripravili ukážky 
hrnčiarskeho a šperkárskeho re-
mesla spojené s tvorivými diel-
ňami, skákanie na nafukova-
com hrade, jazdu na drevenom 
kolotoči či na koňoch. Hradom 
vás za symbolické vstupné pre-
vedú dámy v historických kos-
týmoch. Občerstviť sa budete 
môcť v Kaviarni u Čiernej pa-
ni, nevynechajte však ani stán-
ky s cukrovinkami, zemiakový-
mi špirálkami či s ochutnávkou 
Tatranských čajov.  Novinkou 
oproti minulému roku bude vý-
nimočný koncert husľového or-
chestra 15 žiakov ZUŠ  Popra-
de v priestoroch kaplnky hradu, 
na ktorý by sme chceli srdečne 
všetkých pozvať. 

Pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa múzeí si kultúrno-
-výchovné oddelenie múzea 
pripravilo pre veľký záujem 

Múzeum Kežmarok
Foto: Lorant Paugsch

Kežmarské múzeum pripravilo program na letnú sezónu
detí podujatie Noc na hrade. 
Tá sa uskutoční večer, 15.má-
ja, v podkrovných priestoroch 
hradu. Pre deti sú pripravené 
zaujímavé súťaže, hry a ďal-
šie atrakcie. Následne v nede-
ľu, 17. mája, múzeum pozýva 
všetkých milovníkov histórie 
do areálu hradu na netradičnú 
Burzu starožitností. 

Aj tento rok vás pozýva 
Múzeum v Kežmarku do svo-

jich expozícií, ktoré sa 1. – 3. 
júna premenia na rozprávku. 
Ženský vtip je veselým príbe-
hom chudobného, ale chytrého 
dievčaťa, ktoré si svojou múd-
rosťou, ale aj šarmom a vtipom 
získa srdce kráľa. V podaní 
hercov divadla exTeatro sa ne-
budete na rozprávku len poze-
rať, u nás budete jej súčasťou. 
Báť sa nemusíte – rozprávka 
je veselá, a tak, ako každý rok, 
aj tentoraz – nie je len pre de-
ti! Radi privítame aj veľké deti, 
rodičov a ostatných dospelých, 
pretože jej hrdinovia riešia to, 
na čom sa často pohádajú prá-
ve tí „veľkí“. 

12. – 13. júna sa uskutoční 
tradičné podujatie študentov 
stredných škôl – Festival štu-
dentstva, s ukážkami prác, sú-
ťažami a bohatým kultúrnym 
programom. Nádvorie hradu 
bude v dňoch 26. – 27. júna pat-
riť medzinárodn ému festiva-
lu Sviatku kultúry a vzájom-
nosti, ktorý organizuje Kar-
patsko-nemecký spolok na 
Slovensku a Múzeum kultúry 
Karpatských Nemcov na Slo-
vensku. Dňa 29. júna sa vo ve-

černých hodinách uskutoční na 
hrade koncert Lotz trio v rám-
ci Letného hudobného festiva-
lu HEVHETIA 2015. V reperto-
ári tria dominuje tvorba hudob-
ného génia Wolfganga Amadea 
Mozarta a prestížneho sloven-
ského skladateľa Juraja Družec-
kého. 

Tí, ktorí nestihli prvý termín 
nocovania na Kežmarskom hra-
de, môžu si vychutnať atmosfé-

ru noci počas Prvej prázdnino-
vej noci na hrade dňa 30. júna. 

Reprízované rozprávky 
na hrade aj večerné divadel-
né predstavenia pre dospe-
lých návštevníkov spríjemnia 
prázdninové dni počas festi-
valu Európskeho ľudového re-
mesla v dňoch 9. – 12. júla. „Aj 
zradcom sa odpúšťa“ je názov 
nočného  predstavenia v Kež-
marskom hrade na motívy rov-
nomenného románu Nory Ba-
ráthovej. Príďte si vychutnať 
jeden z menej známych, za-
to veľmi pôsobivých príbehov 
kežmarskej histórie priamo do 
expozície hradu. Do priestorov, 
ktoré majú genius loci. Vo ve-
černom čase, keď tma odhaľu-
je to, čo je cez deň ukryté, nevy-
povedané, zakázané. Staňte sa 
súčasťou príbehu lásky...

Tajuplnú atmosféru večer-
ných zákutí Kežmarského hra-
du budete môcť na vlastnej ko-
ži zažiť aj 17. – 18. júla. Tešia sa 
na vás hradné dámy v histo-
rických kostýmoch, ktoré vám 
priblížia veselé i smutné osudy 
majiteľov hradu počas nočných 
prehliadok hradu.

Posledný júlový týždeň bu-
de nádvorie hradu patriť rôz-
nym divadelným skupinám 
a žánrom počas Letného festi-
valu slovenskej a svetovej di-
vadelnej klasiky. Atmosféru 
večerného hradu a pozorova-
nie prekrásnej nočnej oblohy so 
sprievodným slovom odborní-
kov v oblasti astronómie zaži-
jete v auguste počas Astrono-
mickej noci na hrade.  V dňoch 

7. – 16. augusta  si Mestské kul-
túrne stredisko v Kežmarku aj 
tento rok pripravilo pestrú pa-
letu filmových chutí v podo-
be premietania filmov rôzne-
ho zamerania. V októbri vás, 
mladších, opäť na hrade počas 
Halloweenu privítajú strašidlá 
a tajuplné hradné bytosti, kto-
ré si pre vás pripravia strašidel-
né úlohy a hry. Kto z vás bude 
ten najodvážnejší? Koniec ro-
ka bude opäť patriť deťom. Pre 
tie máme pripravené tvorivé 
dielne, kde sa dozvedia niečo 
viac o tradíciách Vianoc, o via-
nočných zvykoch, ale zároveň 
sa naučia vyrobiť si vianočnú 
ozdobu z prírodných materiá-
lov, aké používali aj naši pred-
kovia. 

Program podujatí na Kež-
marskom hrade je naozaj bo-
hatý a rôznorodý. Dúfame, 
že každý návštevník si nájde 
v ňom to, čo ho najviac osloví 
a zaujme. Tešíme sa na vás!

Podrobnejšie informácie 
o všetkých akciách múzea, príp. 
o ich zmenách,  nájdu záujemco-
via na webovej stránke múzea 
www.kezmarok.com. 

Kežmarský hrad bude tento rok hostiť zaujímavé kultúrne podujatia.
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V meste Kežmarok sa opäť 
našli určité drobnosti, kto-
ré by mohli konkrétnym zá-
budlivcom chýbať. Či už sú to 
okuliare v modrom púzdre, 
ktoré sa našli pri Základnej 
škole Nižná brána 30. apríla 

2015 alebo čierna kabelka.
Obidve tieto veci si môžu 

majitelia vyzdvihnúť na od-
delení Mestskej polície v Kež-
marku na Hlavnom námestí 
3, na prvom poschodí.

Pavol Humeník

Straty a nálezy

V mesiaci máj budú v mes-
te  umiestnené  veľkoobje-
mové kontajnery na objem-
ný  odpad  na  konkrétnych 
miestach  a  v  konkrétnom 
týždni.

Kontajnery sú určené iba na 
objemný odpad, teda odpad, 
ktorý sa nezmestí do zber-
ných nádob používaných na 
komunálny odpad. Do nich 
sa neukladá biologický odpad 
a ani elektronika. 

7. mája - 11. mája 2015
• Pradiareň (cesta k prie-

myselnému parku)
• Kamenná baňa (parko-

visko pri cintoríne)
15. mája - 18. mája
• Severná (pri škôlke)
• Vyšný mlyn (park)
V prípade záujmu 

o umiestnenie kontajnera 
na inom mieste, kontaktujte 
Mestský úrad Kežmarok, č.t. 
46 60 119.

Občania Kežmarku mô-
žu zadarmo odovzdať odpad 
(objemný odpad, stavebná 
suť, biologický odpad, zme-
sový odpad, elektrospotrebi-
če, žiarivky a úsporné žiarov-
ky, autobatérie, kovový šrot,  
vyseparované komodity) na 
zbernom dvore v areáli Tech-
nických služieb na ulici Poľ-
ná 1, denne, okrem nedele od 
7.00 do 17.00 hod.

Rozmiestnenie kontajnerov

Pavol Humeník

Colný úrad Prešov otvára 
od  4.  5.  2015  nové  pra-
covisko  v  Poprade.  Bude 
ňou pobočka colného úra-
du Poprad – Pošta.

Ako uviedla hovorkyňa Col-
ného úradu Prešov mjr. Ing. 
Renáta Kravcová: „Nová po-
bočka colného úradu so sídlom 
na Wolkerovej 479 v Poprade, v 
budove Slovenskej pošty, pri že-
lezničnej stanici, bola zriadená 
s plánovaným počtom colníkov 
6+1.“ 

Táto pobočka Colného úra-
du Prešov bude pobočkou 
colnou – hraničnou a bude pl-
niť základné úlohy pri dovoze 
z tretích krajín (PCÚ Poprad 
Pošta bude prerokovávať vý-
hradne tovar dovážaný a vy-
vážaný v poštovej preprave). 

Územná pôsobnosť PCÚ 

Poprad Pošta, bola stanovená 
pre okresy Poprad, Kežma-
rok, Stará Ľubovňa, Spišská 
Nová Ves, Gelnica a Levoča, 
v dôsledku čoho sa odbreme-
ní z roka na rok stúpajúca za-
ťaženosť PCÚ Košice Pošta 
(narastajúci trend interneto-
vých obchodov z tretích kra-
jín). 

Začatie výkonu činnosti 
na novovznikajúcom útvare, 
po ukončení záležitosti týka-
júcich sa materiálno-technic-
kého zabezpečenia a iných, 
s tým súvisiacich činností, je 
plánované na 4. mája 2015. 
Verejnosti bude uvedená po-
bočka poskytovať svoje služ-
by  5 dní v týždni v čase od 
7.30 hod. do 15.30 hod.

Podrobnejšie informácie 
o prerokovávaní poštových 
zásielok sú uvedené aj na we-
bovej stránke FS v colnej sek-
cii.

Colný úrad otvára 
popradskú pobočku

Pavol Humeník

Si hudobník? Ozvi sa!
„Venuješ sa hudbe? Máš kapelu a chceš sa prezentovať? 

Tak neváhaj a daj o sebe vedieť. 
Pošli e-mail na adresu: polak.matus@gmail.com s infor-

máciou o tvojom hudobnom zoskupení, o žánri, ktorý hrá-
te a hlavne nechaj na seba telefonický kontakt. Staň sa súčas-
ťou kultúrneho diania v Kežmarku! Záštitu nad pripravova-
ným projektom prevzal Ing. Matúš Polák – poslanec mest-
ského zastupiteľstva.“

Matúš Polák

V  jednom  z  objektov  na 
ul. Slavkovskej, v Kežmar-
ku došlo 23. apríla 2015  
v  čase  o  13.30  hodine 
k požiaru. 

Vyšetrovaním na mieste 
bolo zistené, že doposiaľ ne-
známy páchateľ v zadnej čas-
ti areálu jednej zo spoločnos-
tí sídliacej na uvedenej ulici, 
zapálil dve kopy nahromade-
ných konárov a rôzneho dre-
va. Tie boli od seba vzdialené 
jeden meter. Vzniknutý po-
žiar sa rozšíril na susedný po-
zemok, kde došlo k zapáleniu 

naukladaného stavebného re-
ziva a k obhoreniu kamenár-
skeho kameňa. Oheň poško-
dil aj dva upevnené elektric-
ké káble, v dôsledku čoho bo-
lo nutné  vypnúť trafostanicu 
– nastalo odpojenie od elek-
trického prúdu takmer na ce-
lej ulici. Páchateľ svojím ko-
naním spôsobil celkovú ško-
du viac ako 19 000 eur.  Pove-
rený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zbo-
ru v Kežmarku v tejto súvis-
losti začal trestné stíhanie pre 
prečin všeobecného ohroze-
nia – zákon stanovuje trestnú 
sadzbu odňatia slobody až na 
jeden rok. 

Na Slavkovskej horelo

KRPZ

Východoslovenská distri-
bučná, a.s. v zmysle §31 ods. 2 
zákona č. 251/2012 Z.z. o ener-
getike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v plat-
nom znení oznamuje odbe-
rateľom elektriny, že pre od-
berné miesto Kežmarok-Pra-
diareň 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 
22, 24, 26, 28, 30, 36, 38 bude 
v termíne 8. máj 2015 od 7.40 
h do 17.30 h prerušená distri-
búcia elektriny z dôvodu plá-
novaných prác na zariadení 
nízkeho napätia. 

Na uliciach Trhovište 6, 8, 
10, Hradný vrch 2, Kamenná 
baňa 1 až 52, Štúrova 1 až 33, 
Ľubická cesta 1 až 31 nepár-
ne a 2 až 32 párne, P. J. Šafá-
rika 2, Rázusova 1 až 7 ne-
párne a 2 až 12 párne,  Ku-
kučínova 2 až 14 párne a 3, 
5, 17,  bude v termíne 11. máj 
2015 od 7.30 h do 12.30 h pre-
rušená distribúcia elektriny z 
dôvodu plánovaných prác na 
zariadení nízkeho napätia.

Distribútor ďakuje odbera-
teľom za porozumenie.      VSD

Prerušenie distribúcie elektriny
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Študenti Hotelovej akadé-
mie Otta Brucknera v Kež-
marku sa zúčastnili vzdeláva-
cieho programu pre stredné 
školy a navštívili štáty Bene-
luxu. Organizáciu a pedago-
gický dozor zabezpečovali p. 
profesorky RNDr. Eva Labu-
sová, PaedDr. Viera Kaprálo-
vá a Ing. Gabriela Križanová.

V dňoch od 15. 4. 2015 do 19. 
4. 2015 študenti Hotelovej aka-
démie vymenili školské lavice 
za turistickú pochodeň a vyces-
tovali na poznávací zájazd do 
významných miest ako Brusel, 
Bruggy, Maastricht, Gent, Aa-
chen, Leuven, a tak mohli spo-
znať prostredie, kultúru a his-
tóriu iných krajín. K dispozícii 
bola pani sprievodkyňa z ČR 
Anikó Dvořáková, ktorá ochot-
ne podala účastníkom zájazdu 
informácie o histórii a kultúre 
významných miest.

Ubytovaní sme boli v bel-
gickom Leuvene, meste štu-
dentov a piva. Krásne slneč-
né počasie prispelo k doko-
nalosti  zážitkov. Študenti sa 
mohli zúčastniť plavby lo-
ďou po kanáloch mesta Brug-
gy, nazývaného aj „Benát-
ky severu.“ Ďalším zaujíma-
vým objektom nášho pozná-
vania bolo Parlamentárium,  
kde v podobe interaktív-
nej výstavy sme sa dozvede-

Študenti hotelovej akadémie navštívili Brusel
li o dejinnom vývoji Európ-
skej únie až do takej podo-
by, aká je v súčasnosti. Pre 
študentov bola veľkým zá-
žitkom simulovaná situácia 
v parlamente, kde si mohli 
vyskúšať miesto  europoslan-
ca. Významnou súčasťou zá-
jazdu bola návšteva Atómia , 
ktorý symbolizuje kryštalic-

kú atómovú mriežku mole-
kuly železa. Výška Atómia je 
102 metrov a umožňuje nád-
herný výhľad na Brusel. Geo-
grafiu cestovného ruchu sme 
zopakovali v parku miniatúr 
– Mini-Európe, kde sú zmen-
šené modely najvýznamnej-
ších  budov  štátov Európ-
skej únie. Všetci  sme sa te-

šili z ochutnávky tradičných 
jedál ako napríklad teplé va-
fle, belgická čokoláda a hra-
nolky.  

V školských laviciach si 
pripomíname nezabudnuteľ-
né zážitky a už teraz sa tešíme 
na ďalšie poznávacie zájazdy 
Hotelovej akadémie.  
Autorka: Veronika Labantová, IV.A

Koncom septembra v r. 1941 som v 
sprievode slečny Ildiko Kehler, Karola 
Hollentonera a Egona Kehlera (všetci z 
Kežmarku) absolvoval spoločný výstup 
na Ždiarsku Vidlu (Greiner). Na spiatoč-
nej ceste sme oddychovali pred Votrubo-
vou chatou pri Bielom Plese (chata stá-
la vyššie od miesta vtedy ešte neexistu-
júcej, bývalej Kežmarskej chaty smerom 
na Kopské sedlo – pozn. editora).

Tu mi strčil nebadane Egon Kehler 
3-4 kg vápencový kameň do môjho ruk-
saku. Nič netušiaci som niesol tento ka-
meň až domov a zbadal som ho až vtedy, 
keď som obsah batoha začal vybaľovať. 
Na jar budúceho roka som sa mu takto 
revanšoval: 

Zabalil som ten istý kameň do via-
cerých vrstiev hodvábneho papiera, po-
tom baliaceho, nakoniec vlnitého papie-
ra a krabice ako poštového balíka. Potom 
môj kolega prof. Kűnsch zobral balík do 
Bratislavy a poslal ho na dobierku cez 
poštu ako vzácnu knižnú zásielku, kto-

rú si mal na kežmarskej pošte Egon Keh-
ler osobne vyzdvihnúť. Pri otvorení zá-
sielky si musel adresát najprv  prečítať 
môj list nasledujúcou inštruktážou:

Pánovi Egonovi Kehlerovi tlačovému 
vedúcemu Hitlerjugend v Kežmarku

V presvedčení, že máte ako tlačový ve-
dúci Hitlerjugend  pre výchovné otázky 
našej mládeže obvzvlášť veľký záujem, 
zasielame Vám vkusný prehľad ukážko-
vej zásielky najlepších a najmodernejších 
noviniek z oblasti národnosocialistickej 
výchovy mládeže. Sme presvedčení, že z 
týchto vzácnych základných prác budete 
môcť priehrštím čerpať a využívať. Túto 
ponuku Vám podľa dohovoru zasielame 
bez možnosti vrátenia.

Pressburg (Bratislava) 25.apríla 1941       
Knižné vydavateľstvo Wolfram Sten-

gel, Pressburg Palisády 5
Otec, zubný lekár dr. Eduard Kehler 

svojmu synovi, vtedy vysokoškolákovi 
podráždene vyčítal, aké sú drahé kni-
hy a ako si mohol dovoliť bez opýtania 

objednať  takúto zásielku. Egon si naj-
prv s vytreštenými očami nevedel ce-
lú udalosť vysvetliť.  Avšak, keď odba-
lil posledný papier v ktorom bol zabale-
ný vápencový kameň, zbadal  k svojmu 
úžasu ten istý kameň, ktorý mi v sep-
tembri 1941 vpašoval do môjho ruksaku. 
Na ňom našiel môj lístok s nasledovným 
krátkym nápisom: „Beštia, teraz sme si 
kvit!“

Poznámka editora: Votrubova chata, 
pomenovaná podľa generála Votrubu 
bola postavená za čelom vojenského hra-
ničného zabezpečenia sedlového pre-
chodu cez Vysoké Tatry  s Poľskom. Dre-
vená chata stála pri chodníku na Kopské 
sedlo severozápadne od Bieleho Plesa 
už od r.1922. Vojsko ju odovzdalo Klu-
bu československých turistov v r.1924. 
Potom sa postupne rozobrala, aby od r. 
1942  uvoľnila miesto novej reprezentač-
nej Kežmarskej chate.

Z rukopisnej pozostalosti prof. A.
Grosza spracoval  Milan Choma.

Groszove Zipserstücke: Teraz sme si kvit!
Študenti hotelovej akadémie pred Európskym parlamentom v Bruseli.
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Lucijný stĺpček

Repliky  náradia  vykráda-
čov kniežacej hrobky z Po-
pradu  Matejoviec  putuje 
do Múzea hlavního města 
Prahy.

Marta Perignáthová
Žiaci  3. ročníka odboru 

konzervátorstvo a reštaurá-
torstvo drevorezieb Strednej 
umeleckej školy v Kežmarku  
sa podieľali na výrobe replík 
drevených artefaktov nájde-
ných v Kniežacej hrobke z 
Popradu-Matejoviec (4. – 5. 
stor.).

Po výrobe repliky posmrt-
ného lôžka, modelu servíro-
vacieho stola a hracej dosky 
následne vyrobili aj rôzne 
drevené predmety. Jedná sa 

Repliky artefaktov vyrobili 
v kežmarskej umeleckej škole

o náradie, ktoré tam zane-
chali vykrádači. Zhotovili 3 
ks drevených lopát, motyku 
a sekeru. Tieto predmety sú 
vyrobené z dubového dre-
va v mierke 1:1. Všetky vyro-
bené repliky budú vystavené 
na Výstave náradia vykráda-
čov hrobov v Múzeu hlavní-

ho města Prahy a neskôr aj v 
Nemecku v Schleswigu, kde 
prebieha konzervovanie a vý-
skum predmetov z Kniežacej 
hrobky.

Náradie osobne prevzal 
PhDr. Karol Pieta, DrSc., zá-
stupca riaditeľa Archeologic-
kého ústavu SAV  Nitra.

Marta Perignáthová
Foto: 

Členovia Fragile bez pou-
žitia hudobných nástrojov, 
teda  a  cappella,  čiže  iba 
svojimi hlasmi, interpretu-
jú známe rockové, popové 
a  jazzové  hity  svetových 
umelcov.

Vo štvrtok 28. mája 2015 
o 19.00 h v Drevenom artiku-
lárnom kostole v Kežmarku 
opäť vystúpi slovenská hu-
dobná skupina Fragile, zlo-
žená z populárnych osobnos-
tí, známych z rôznych televíz-
nych seriálov, divadelných, 
muzikálových produkcií či te-
levíznych show.

Členovia Fragile bez po-
užitia hudobných nástrojov, 
teda a cappella, čiže iba svo-
jimi hlasmi, interpretujú zná-
me rockové, popové a jazzové 
hity svetových umelcov, aký-
mi sú napríklad Sting, Stevie 
Wonder, Norah Jones, Billy 
Joel, Tina Turner a ďalší. Ich 
repertoár však tvoria aj gospe-
ly, ktorým najlepšie pristane 
posvätná atmosféra kostolov. 
Koncert kapely Fragile je nie-
len hudobným stretnutím, ale 

je to nezabudnuteľný zážitok 
plný dojmov, ktorý je umoc-
nený vznešenou atmosférou 
prostredia chrámu.

Formácia Fragile funguje 
pod vedením dirigenta a pro-
ducenta Braňa Kostku a tvo-
ria ju známi umelci: Soňa No-
risová, Jana Golisová, Helena 
Krajčiová, Svetlana Rymaren-
ko, Slavo Košecký, Vilo Cson-
tos a Kamil Mikulčík. Alter-
nantmi skupiny sú: Kamila 
Apetauer, Janka Boltižiar, Jo-
zef Hečko, Martin Madej a Pe-
ter Lacho.

Fragile vydali sedem al-
bumov: Voice Mail, Next Le-
vel, Vianoce, Vianoce 2 a Fra-
gile deťom, Fragile & Oskar 
Rozsa Band Live a najnovšie 
CD Richard Müller & Fragi-
le – Hlasy. Na jeseň 2013 rea-
lizovala kapela Fragile turné 
s Richardom Müllerom, kto-
ré nieslo názov Hlasy a kto-
ré malo obrovský úspech na 
Slovensku a v Česku. S roz-
šíreným repertoárom v tom-
to projekte pokračujú aj toh-
to roku.

Vstupné na kežmarský 
koncert je 12 € (členovia Kru-
hu priateľov hudby 10 €) 
a lístky v predpredaji si záu-

jemcovia môžu kúpiť v Mest-
skom kultúrnom stredisku 
(MsKS) na Starom trhu 47, 
v Kežmarskej informačnej 
agentúre na Hlavnom námes-
tí 46 v Kežmarku, ale aj onli-
ne na www.mskskezmarok.
sk či v sieti Ticketportal. Viac 
informácií na telefónnych čís-
lach (MsKS): 0904 496 442 
a 052/452 21 65.

Dreveným kostolom zaznejú hlasy Fragile

MsKS, lp

Opäť je tu hokejový čas a aj 
keď nie som športový fanúšik, 
majstrovstvá sveta v hokeji si 
každoročne nenechám ujsť. Ne-
patrím ale ani k tým pseudopat-
riotom, ktorí sa pokladajú za ho-
kejových znalcov pričom sledujú 
raz ročne pár zápasov počas maj-
strovstiev. Pre mňa je „fandenie 
našim“ hlbokou emocionálnou 
rovinou, v ten moment spätou s 
každým ďalším človekom sledu-
júcim zápas. Zároveň je aj silnou 
láskyplnou spomienkou na det-
ské časy, kedy sme sa s mojou 
mladšou sestrou obliekali do ho-
kejových dresov a spolu s otcom 
trávili čas pri hokeji a vykrikova-
li radostne z balkóna na susednú 
krčmu (kde tiež sledovali zápas), 
že sme vyhrali, alebo tú pamätnú 
vetu „sme majstri sveta!“.

Pre nás, dievčatá, v tuhom ot-
covom objatí poskakujúc na bal-
kóne sme sa skutočne cítili ako 
majstri sveta. Takéto momenty 
človeka ovplyvňujú možno aj na 
celý život. Vďaka nim si uvedo-
mí, že môže dosiahnuť čokoľvek, 
byť kýmkoľvek, že plniť svoje 
sny nie je nemožné. Dá priechod 
nefalšovanej radosti. Vtedy bo-
lo dovolené skákať, dupať, tlies-
kať, kričať a nikto nás nehrešil, 
pretože to bolo počuť aj od všet-
kých susedov. Vďaka týmto jed-
noduchým momentom sa vnútri 
nás budovala hrdosť na Sloven-
sko, začali sme si uvedomovať 
odkiaľ sme a v tých dresoch sme 
také malé stáli pred televízorom, 
s rukou na srdci a z plných pľúc 
sme hrdo spievali hymnu. Aj 
vďaka hokeju sme sa začali pýtať 
na našu históriu, symboly a vide-
li sme, ako taký malý štát dokáže 
byť majstrom celého sveta.

Často sa ku mne dostanú 
články či blogy poukazujúce na 
to, že sme jednotný národ len po-
čas majstrovstiev a bodajby sme 
sa tak vedeli zjednotiť v politike, 
školstve, sociálnych otázkach... 
Ja by som si namiesto kritiky a 
bojkotovania národného cítenia 
počas majstrovstiev radšej užila 
znova ten čas, kedy sme národ-
ne jednotní, hrdí na to, že sme 
Slováci a snáď to v nás zapáli is-
kričku pochopenia, aby sme hr-
dosť na náš národ vedeli preniesť 
do každodenného života, vracali 
sa k nášmu jazyku, hodnotám a 
prenádhernej zemi.

Lucia Vričanová

VÝSTAVY

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok

S vďakou našim mamám
6. – 20. 5. 2015
V spolupráci 

s MsKS Kežmarok výstavu 
organizuje Špeciálna 

základná škola Kežmarok.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

30. 3. – 15. 5. 2015
Prof. Alfréd Grosz – fotograf

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Výstava Aleny Adamíkovej
ANJELSKY NEŽNÁ

Výstava potrvá 
od 13. marca 2015 
do 14. mája 2015. 
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7. máj  (štvrtok) o 19.00 hod. 
DAJTE MI POKOJ 

Michela Leprouxe, vášnivého 
milovníka hudby stretlo nečaka-
né šťastie. Na blšom trhu obja-
vil vzácnu gramofónovú platňu- 
prvý album muzikanta Neila Yo-
uarta, ktorý sa volá ,,Me, myself 
and I“. A od tej chvíle túži Michel 
po jedinom: v úplnom tichu, kľu-
de, samote a domácej pohode si 
vychutnať tento hudobný klenot. 
Hrajú: Carole Bouquet, Chris-

tian Clavier  Réžia: Patrice Leconte
FRA  2014, komédia  ,titulky, 79 

minút, MP 12 , vstupné: 3,5 € 

8. - 10. máj (piatok, sobota, 
nedeľa) o 19.00 hod. 

AVENGERS 2: VEK ULTRONA 3D
pokračovanie najúspešnejšie-

ho komiksového filmu všetkých 
čias. Po divokých udalostiach v 
New Yorku a na ďalších miestach 
sa Tony Stark pokúša oživiť drie-
majúci program na udržanie sve-
tového mieru. Situácia sa však 
vymyká kontrole a najvýznam-
nejší superhrdinovia – Iron Man, 
Thor, Hulk, Captain America, 

Hrajú:  Aaron Taylor-John-
son, Cobie Smulders  Réžia: Joss 
Whedon. USA 2015, sci-fi – dob-
rodružný, titulky, 150 minút, MP 
12 , vstupné: 5,5 € 

9. - 10. máj (sobota, nedeľa) o 
17.00 hod.

KONEČNE DOMA 
Na našu krásnu modrú plané-

tu dorazili Buvovia, mimozem-
skí votrelci s chápadlami miesto 
nožičiek, ktorí doteraz putovali 
v medzigalaktickom priestore a 
hľadali pre seba planétu, na kto-
rej by mohli v kľude a snáď aj v 
miery žiť. Tú ich pôvodnú zničili 
nepriatelia Gorgovia, ktorí sa na 
nich z nejakého dôvodu naštvali 
a prenasledujú ich naprieč celým 
vesmírom. 

Réžia: Tim Johnson. USA 2015, 
animovaná rozprávka, dabing, 
105  minút, MP 7, vstupné: 3,5 € 

11. máj (pondelok) o 19.00 hod.
TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO 

(filmový klub) 
– film osobne uvedú režisér 

J. Vojtek a scenárista M. Leščák 
Nevšedný film z prostredia 

rodín s autistickými deťmi, kto-
rý odhaľuje každodennú nároč-
nosť života s nimi. Nie je však 
postavený na výpovediach a dia-

lógoch, ale na konkrétnych bez-
prostredných situáciách, v kto-
rých sa zamýšľa nad otázkami 
rodičovskej a partnerskej lás-
ky ľudí trpiacich autizmom. Do-
kument vznikal sedem rokov v 
spolupráci s neziskovou organi-
záciou Andreas, ktorá sa venu-
je pomoci v oblasti diagnostiky a 
problematiky autizmu. 

Réžia: Jaro Vojtek. SR 2015,  
dokument, pôvodné znenie, 80 
minút, MP 12, vstupné: 3,5/2 € 

13.máj (streda) o 19.00 hod.
CHOĎ DO PEKLA (filmový klub)

Osemnásťročný Jason, žijúci 
so svojou matkou v karavane v 
kočovníckej kolónii na okraji Pa-
ríža, sa chystá na svoj krst a už 
má za sebou pár drobných krá-
deží. K tomu všetkému sa na scé-
nu na dostáva jeho brat Fred, kto-
rý sa vracia po 15 rokoch z väze-
nia. Medzitým sa udialo mnoho, 
ale jedno sa nemení. 

Hrajú:  Frederic Dorkel, Jason 
Francois    Réžia: Jean-Charles 
Hue. FRA 2014, dráma  ,titulky, 
94 minút, MP 15 , vstupné: 3,5/2 € 

14.máj (štvrtok) o 19.00 hod. 
NEUTEČIEŠ

Devätnásťročná Jay sa po prí-
jemnej chvíľke na zadnom se-
dadle auta so sympatickým mla-
díkom ocitne zviazaná v opus-
tenej továrni a tento mladík 
ju z diaľky pozoruje. Čaká na 
chvíľu, kedy sa objavia démoni. 
Na chvíľu, kedy to pre neho ce-
lé skončí a pre ňu naopak začne. 
Nekonečná nočná mora.

Hrajú: Daniel Zovatto, Ja-
ke Weary  Réžia: David Robert 
Mitchel. USA 2015, horor  ,titul-
ky, 100 minút, MP 15, vstupné: 
3,5 € 

15.-17.máj (piatok, sobota, 
nedeľa) o 19.00 hod. 

MAD MAX: ZBESILÁ JAZDA 
Štvrtý film Georga Millera o 

„Bojovníkovi na cestách“ - Šiale-
nom Maxovi. Post-apokalyptic-
ký akčný film sa odohráva v naj-
vzdialenejších kútoch našej pla-
néty, v drsnej púštnej krajine, v 
ktorej je už ľudstvo skoro pora-
zené a takmer všetci medzi se-
bou bojujú za vlastné životné 
potreby. V tomto svete ohňa a 
krvi sú poslednou nádejou lep-
šej budúcnosti dvaja rebeli na 
úteku, ktorí by mohli obnoviť 
poriadok.

Hrajú:   Charlize Theron, 
Tom Hardy. Réžia: George Mil-
ler. USA 2015, akčný  ,titulky, 120 
minút, MP15, vstupné: 3,5 € 

16.máj  (sobota) o 17.00 hod. 
MALÝ PÁN

Rozprávkové dobrodružstvo 
Malého Pána s nádherným vý-
tvarným spracovaním

na motívy úspešnej detskej 
knihy „Veľká cesta Malého Pána“ 
maličký chlapík, ktorý si spokoj-
ne nažíva v dutine malého vŕšku. 
Jednej noci sa mu však sníva pre-
čudesný sen. Keď sa zobudí, ne-
dokáže sa zbaviť pocitu, že mu 
niečo chýba. Čo to je, netuší. Vydá 
sa preto na dlhú cestu plnú dob-
rodružstva, na ktorej stretne vše-
lijaké rozprávkové bytosti.

Réžia: Radek Beran. ČR/SR 
2015, detská rozprávka, dabing, 
75 minút, MP 7, vstupné: 3,5 € 

17.máj  (nedeľa) o 17.00 hod. 
PIESEŇ MORA (filmový klub)

V bájnej krajine starých Kel-
tov žije na osamelom majáku 
otec s dcérou a synom. Život ce-
lej rodiny sa obráti hore nohami 
vo chvíli, keď sa ukáže, že ma-
lá dcérka Saoirse je poslednou 
z tuleních víl. Jedine ona totiž 
môže piesňou zachrániť všetky 
rozprávkové bytosti, ktoré pre-
menila na kameň čarodejnica 
Macha. 

Réžia: Tomm Moore. FRA 2014, 
animovaná rozprávka, dabing, 93 
minút, MP 7, vstupné: 3,5/2 € 

18.máj  (pondelok ) o 19.00 hod.
PROTI PRÍRODE (filmový klub)

Film je cestou do drsnej nór-
skej krajiny a do hlavy tridsiatni-
ka Martina, mladého otca a man-
žela. Martin si pripadá odcudze-
ný od svojich kolegov v práci aj 
od svojej rodiny. Má pocit nedo-
statočnosti, pretože nedokáže za-
ujať rolu, v ktorej by sa cítil poho-
dlne. Vyráža preto sám na víken-
dovú túru do hôr a my počujeme 
jeho necenzurované myšlienky.

Hrajú: Ole Giæver, Marte Mag-
nusdotter Solem Réžia: Ole Giæver. 
NOR 2014, komédia/dráma, titulky, 
80 minút, MP 15, vstupné: 3,5/2 € 

20.máj  (streda) o 19.00 hod. 
LADÍME 2

Majú skvelé hlasy, dokonalé te-
lá (až na výnimky) a sú kráľovna-
mi v spievaní a capella, takže vo 
svojich vystúpeniach nepoužíva-
jú hudobné nástroje. Celá Ameri-
ka im leží pri nohách a dokonca ich 
pozvú, aby zaspievali prezidento-
vi Obamovi k narodeninám. Len-
že stačí drobná technická kompli-
kácia, v ktorej figuruje speváčka s 
príznačnou prezývkou Tučná Amy

Hrajú:  Adam DeVine, Alexis 
Knapp     Réžia: Elizabeth Banks. 
USA 2015, hudobná komédia ,ti-
tulky,115 minút, MP 12, vstup-
né: 3,5 € 
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Do Filmového klubu Iskra 
prídu  tvorcovia  nového 
slovenského dokumentu.

Nový slovenský celovečerný 
dokumentárny film Tak ďa-
leko, tak blízko príde v no-
vom termíne, v pondelok 11. 
mája 2015 o 19.00 h, v rámci 
premietania filmového klu-
bu do kežmarského kina Is-
kra osobne uviesť jeho reži-
sér Jaro Vojtek a prípadne 
aj scenárista Marek Leščák.

Film je nahliadnutím do ži-
vota ľudí postihnutých autiz-
mom, pričom búra všeobec-
ne zaužívané názory spoloč-
nosti na túto vývinovú po-
ruchu. Príbehy z prostredia 
rodín s autistickými deťmi 
odhaľujú každodennú ná-
ročnosť života s nimi. Nie sú 
však postavené na výpove-
diach a dialógoch, ale na kon-
krétnych bezprostredných si-
tuáciách, v ktorých sa aktéri 
zamýšľajú nad otázkami ro-
dičovskej a partnerskej lás-

ky ľudí s autizmom. Doku-
ment vznikal sedem rokov v 
spolupráci s neziskovou orga-
nizáciou Autistické centrum 
Andreas, ktorá sa venuje od-
bornej a komplexnej pomo-
ci ľuďom s autizmom, ako aj 
podpore ich rodín.
„Podobne,  ako  rodičia 

týchto  detí,  som  po  čase  po-
chopil,  že  do  sveta  autizmu 
nie  je  možné  preniknúť.  Jedi-
ným východiskom bolo pozo-
rovať  ho  zvonku,  priblížiť  sa 
k nemu prostredníctvom vzťa-
hov detí k okoliu a k najbliž-
ším. Snažil  som sa natočiť, v 
čom  je  život  s  autistami  iný, 
čím  sa odlišuje  od našej  bež-
nej  existencie.  Autisti  majú 
svoje potreby a je na rodinách 
okolo nich, ako tie potreby do-
kážu napĺňať a do akej miery 
to  ovplyvňuje  ich  vlastný  ži-
vot,“ hovorí o nakrúcaní výni-
močného dokumentu jeho re-
žisér Jaro Vojtek.
„Zaujímavým  zistením  je, 

že rodičia týchto detí pocho-
pili,  že  východiskom  je  za-
budnúť na lieky, zabudnúť na 
rôzne liečebné metódy a sna-

Dokument zo života autistov uvedie režisér osobne

bšl
Foto: takdalekotakblizko.sk

žiť  sa  deťom  vytvoriť  pod-
mienky také, aké najviac po-
trebujú, v akých sa cítia naj-
lepšie.  Film  Tak  ďaleko  tak 
blízko  je  preto  najmä  o  vy-
tváraní  si  špecifických  vzťa-
hov medzi  autistami,  ich  ro-
dinami  a  ľudmi  okolo  nich. 
Toto  spolužitie  je  často  o 
zrieknutí sa vlastných, osob-
ných životných potrieb v pro-
spech  autistu,“ pokračuje re-
žisér a dodáva: „Snažil  som 
sa  vybrať  protagonistov  s 
rôznymi druhmi autizmu, aby 
som  vytvoril  pestrofarebnej-
ší  a  plastickejší  obraz  tohto 
postihnutia,  ktorý  sa  vymy-

ká  všeobecnej,  často  skresle-
nej predstave. Autizmus nie je 
o genialite, špeciálnom nada-
ní, ale ani o totálnej uzavre-
tosti. Vzťah  rodičov k autis-
tickému dieťaťu je predovšet-
kým o obetavosti  a  náročnej 
každodennej starostlivosti.“

Záujemcovia o toto klu-
bové premietanie za účas-
ti režiséra a scenáristu si mô-
žu zakúpiť vstupenky on-li-
ne na internetovej stránke ki-
na www.kinoiskra.sk alebo 
pred filmom v pokladni kež-
marského kina Iskra. Vstupné 
je 3,50 eur alebo 2 eurá s plat-
ným klubovým preukazom.
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Pripravila: Nora Baráthová

Kežmarské výročia v roku 2015 vo faktoch, 
ale aj s trochou fantázie – 6. časť

1695 -  narodil sa v Kežmar-
ku Daniel Fischer, lekár stredo-
európskeho významu (+ 1746). 
R. 1718 bol promovaný za dok-
tora medicíny. V r. 1719 – 1725 
bol úradný lekár – tzv. fyzi-
kus v Liptovskej župe a od leta 
1725 až do svojej smrti pôsobil 
ako mestský lekár v Kežmarku. 
Fischer v snahe zvýšiť lekársku 
osvetu založil v Kežmarku súk-
romnú lekársku školu pre nižšie 
zdravotnícke kádre – felčiarov, 
pôrodné baby, ale na tejto škole 
získavali mladíci aj základy pre 
ďalšie štúdium na univerzitách. 
Chcel založiť v Uhorsku aj prí-
rodovedeckú spoločnosť a vy-
dávať ročenky na spôsob v ce-
lej Európe známych Vratislav-
ských análov, do ktorých sám 
prispieval. Žiaľ, jeho úsilie stros-
kotalo pre nezáujem vyšších ve-
deckých i vládnych kruhov a 
hlavne pre nedostatok financií. 
Fischer sa zaoberal aj prírodný-
mi vedami a históriou, bol pria-
teľom známeho slovenského 
vedca Mateja Bela, ale nezhod-
li sa v otázkach vedeckého vý-
skumu. Fischer bol zástancom 
prísneho osobného vedeckého 
skúmania, kým Bel publikoval 
vo svojich knihách mnohé neo-
verené informácie. Fischer vy-
dal viacero samostatných kníh. 
Fischer bol prvým lekárom na 
Spiši, ktorý sa zaoberal patolo-
gicko –anatomickými zmenami 
v pôrodníctve a ženskými cho-
robami, pričom o tieto problé-
my sa začali lekári v Európe za-
ujímať len v 17.storočí. Podob-
ne ako dr. Augustini vyrábal aj 
dr. Fischer viaceré liečivá z ko-
sodreviny a limbového oleja a 
z bezoárových gúľ kamzíkov 
(bezoár je klbko rastlinných vlá-
kien a vlasov, ktoré doslova ska-
meneli v žalúdkoch prežúvav-
cov). Fischer bol od r. 1719 čle-
nom Sacri Romani imperii Aca-
demia Caesareo – Leopoldina. 
Panovník Karol VI. ho povýšil 
do zemianskeho stavu. Jeho erb 
bol v podobe mena, ktorý zo-
brazoval rybu (Fisch). 

1695 3. – 5. jún – napadol 
v Kežmarku sneh (anomálie po-
časia ako vidieť, boli aj v minu-
losti), dalo sa ísť so saňami do le-
sa.

1700  24. – 27. máj – napadol 
v Kežmarku sneh po pás.

1700 – zjavenie strašidiel 
v Kežmarku. Evanjelický kňaz 
Juraj Buchholtz vo svojej rodin-
nej kronike uvádza: „Dňa 12. ja-
nuára 1700 bolo medzi jednou 
a treťou hodinou popoludní vi-
dieť pri jasnom a peknom po-
časí na Hradnom vrchu stra-
šidlá v podobe dvoch bojujúcich 
a dvoch ich sekundantov - boli 
oblečení v nemeckých odevoch, 
ktoré volajú kaputy. Po súbo-
ji sa objavilo medzi postavami 
strašidlo, ktoré nieslo pod pa-
zuchou otep slamy – nakoniec 
sa zjavilo až sedem strašidiel. 
Najprv si pozorovatelia z mesta 
mysleli, že sú to poľovníci – vi-
deli ich a porátali pomocou te-
leskopu zo strechy Daniela Sza-
kmáryho staršieho, no vzápätí 
všetko zmizlo. Potom sa strhol 
strašný a nevídaný víchor, po-
miešaný s dažďom a snehom, čo 
trvalo až do večera.“ Tentoraz 
sa predpoveď nešťastia splnila. 
Práve z Hradného vrchu doby-
li r. 1709 Kežmarok, ktorý sym-
patizoval s povstaním uhorské-
ho šľachtica Rákócziho, cisárske 
vojská a vzápätí dali popraviť 
troch popredných radných pá-
nov - Kraya, Lányho a Topor-
cera.

1705 – umrel v Izmire Im-
rich Thököly (*1657), kežmar-
ský rodák a majiteľ hradu, ve-
liteľ proticisárskeho povsta-
nia. Imrich Thököly študoval na 
prešovskom kolégiu a dokon-
ca tam hral divadlo. Po úteku 
z obkľúčeného Oravského hra-
du sa utiahol do Sedmohradska 
– ohniska proticisárskych po-
vstaní. R. 1678 stal  sa aj on veli-
teľom ďalšieho povstania uhor-
skej šľachty a so svojimi vojska-
mi vtiahol úspešne do Uhorska. 
Celé 17. storočie ako aj začiatok 
18. storočia v Uhorsku boli po-
značené neustálymi povstania-
mi uhorskej šľachty. Príčin na 
vznik povstania bolo niekoľko: 
nespokojnosť uhorskej šľach-
ty, ktorá sa chcela podieľať na 
vláde krajiny a kontrolovať pa-
novníka – ten však jej snahy ne-
rešpektoval. Celé spomínané 
obdobie poznačila aj protirefor-
mácia – vystupovanie Habsbur-
govcov proti protestantským 
cirkvám. Na juhu Slovenska stá-
le bašovali Turci a Habsburgov-
ci si s nimi nevedeli dať rady. 

Povstaleckí vojaci sa nazývali 
kurucmi. Pomenovanie “kuruc” 
sa vysvetľuje dvojako. Môže to 
byť skomolenina od latinského 
slova “crux” – kríž  – predstavu-
je možno pokračovanie starých 
žoldnierov – križiakov, druhá 
možnosť hovorí o výsmešnom 
skomolenom slove “Kruzitür-
ken” – “kresťanskí” Turci. Imri-
chovi Thökölymu sa spočiatku 
darilo – obsadil celé Slovensko. 
Po týchto úspechoch povstalcov 
bol r. 1681 cisár Leopold núte-
ný zvolať do Šopronu krajinský 
snem, ktorý uzákonil nábožen-
skú slobodu a povolil protes-
tantom za určitých podmienok 
stavať tzv. artikulárne kostoly 
i školy (vzťahovalo sa to aj na 
Kežmarok). Zároveň sa obnovili 
aj práva uhorskej šľachty a úrad 
palatína (palatín bol  zástupcom 
kráľa v Uhorsku, volený uhor-
ským snemom). Thököly sa ako 
jeho predchodcovia taktiež spo-
jil s Turkami, ktorí súčasne bojo-
vali proti Habsburgovcom. Tur-
ci ho dokonca r. 1682 korunovali 
za kráľa Horného Uhorska (Slo-
venska), sultán poslal Imrichovi 
symboly kráľovskej moci – va-
zalskú korunu, kráľovský plášť, 
meč, budzogáň a zástavu – kaž-
dý symbol mu odovzdal iný tu-
recký paša. Imrich sa však krá-
ľom nikdy netituloval – podpi-
soval sa “len” ako sedmohrad-
ské knieža. Knieža si urobilo 
z kežmarského hradu prepycho-
vé sídlo, hoci sa tam takmer vô-

bec nezdržiavalo. Do Kežmarku 
chodilo aj so svojou manželkou 
Ilonou Zrínyi (bola od Imricha 
o 14 rokov staršia) a nevlastným 
synom Františkom Rákóczim 
II. Hviezda Thökölyho však 
tiež nesvietila dlho – definitív-
ne zhasla v bitke pod Viedňou r. 
1683, kde cisár s pomocou Polia-
kov porazil spojené kurucko-tu-
recké vojská. Na Spiš prichádza-
jú cisárske vojská, vzdáva sa im 
aj Kežmarok a skladá prísahu 
vernosti cisárovi. Hoci v marci 
1684 Thököly poslednýkrát na-
vštevuje  Kežmarok, v apríli ho 
definitívne obsadia cisárske voj-
ská. Napokon bol Imrich nú-
tený uchýliť sa k svojim býva-
lým spojencom Turkom. Odišiel 
s manželkou i najbližšími spolu-
bojovníkmi do Turecka, kde aj 
zomrel. Po 201 rokoch boli po-
zostatky Imricha prevezené do 
Kežmarku a uložené do nové-
ho evanjelického kostola – stalo 
sa tak na základe žiadosti v jeho 
závete, kde si prial byť pochova-
ný v Sedmohradsku alebo Uhor-
sku v niektorom „na kľúč uzav-
retom evanjelickom kostole“ a 
nad jeho rakvou by mal byť ná-
hrobný kameň a zástava. O Im-
richove pozostatky bojoval Pre-
šov, kde chodil do školy a rodné 
mesto Kežmarok, ktoré boj vy-
hralo. Ku kostolu sa r. 1909 pri-
stavalo mauzóleum, kde sa sar-
kofág s pozostatkami umiestnil.

Súčasťou nového evanjelického kostola v Kežmarku je 
i mauzóleum Imricha Thökölyho, ktoré je v jeho pravej 
časti.
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výstredný,  
nerozum-  

ný        
(expr.)

vlnená     
tkanina

posielal    
(bás.)

útes       
(bás.)

1. as     
tajni ky klieš ovec

paša,      
pasienok

odraz     
svetla

zaschnutá  
vrstva     

krvi       
na rane

kaukazská 
osada     
ženské    
meno

ústredná   
rada      

smidka

Pomôcky: 
ail, imid,   
juniorát,    

Asa, adria

spriadalo,  
snovalo

väzenie    
(slang.)

2. as     
tajni ky    
3. as     
tajni ky

zotrvaj     
v spánku   

Ivana      
(dom.)

tu ný

sekundár-  
ny amid    
vojenskí   

jazdci

Katarína   
(dom.)

vitím      
zhotovil    
textilné    

družstvo

ponavlie-   
kal        

(zried.)

otec      
(hovor.)

rozprávko- 
vý hrdina   
týkajúca   
sa opuky

urobená   
z láže

judejský   
krá        
bola       

za úbená 

uzurpátor

E V      
Tvrdošína  
Richard    
(dom.)

Pomôcky: 
Agum, are- 
ka, akarid,  

Mašek

staroba-   
bylonský   

vladár

spôsob    
dedenia    
kultúrna    
rastlina

druh      
palmy

kilogram   
(hovor.)    
rímske     
íslo 1002

mestská   
štvr       

obývaná   
Židmi

eský     
skladate    

E V      
Nitry

posilnilo   
sa

babylon-   
ská bohy-  

a zeme

skladba    
pre sólo-   
vý spev

zna ka    
hliníka

Chlap chce vstúpi  do kláštora                
a jedinou podmienkou je, aby dodržal 
prísahu ml anlivosti s tým, že môže 
prehovori  len raz za sedem rokov, aj to 
iba dve slová. Prejde prvých sedem 
rokov, privedú ho pred starších a pýtajú 
sa ho, o im chce poveda . On na to:
- Studená podlaha!
Prejde alších sedem rokov, zase 
predstúpi pred starších a hovorí:
- Zlé jedlo!
Prejde alších sedem rokov, zase 
predstúpi pred starších a hovorí:
- Ja kon ím!
Na to mu jeden zo starších povie:
- Niet divu,... odkedy ste sem...
(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 ad-
resu redakcie (Noviny Kežma-
rok, Hlavné námestie 3, 060 01  
Kežmarok) príp. mailom na no-
viny@kezmarok.sk s predme-
tom správy KRÍŽOVKA do 
18. mája. Nezabudnite uviesť 
telefónny kontakt, aby sme sa 
s Vami vedeli, v prípade vý-
hry, spojiť. Ceny do súťaže ve-
novalo kino Iskra.

Správna odpoveď z čísla 8 
znie: „Ale mal by si, je lepšia ako 
tvoja“. Dva lístky do kina Is-
kra vyhrala Janka Čekovská. 
Gratulujeme!

SLOVENKA
– TLAČ  

– TABAK  
– SUVENÍRY

Hlavné  
námestie  

44,  
Kežmarok
Kontakt: 

052/452 44 19

(www.puzzles.ca)
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Spomienky

PREDAJ
Predám palivové drevo, mäkké aj 

tvrdé. Tel. 0903 394 080.  P-16/15
Predám domáce zemiaky, RE-

DANNA. Tel. 0903 394 080.  P-17/15
Predám kachľovú pec na vare-

nie na drevo, výška 77cm, šírka 57cm, 
dĺžka 88cm, nová nepoužitá, montáž 
do komína z 2 strán, cena dohodou. 
052/4522236 volať podvečer.

Predám kozičky, 3-mesačné, nie 
na mäso. Cena 30 eur/jedna. Kontakt: 
0902 194 184. 

Predám ošípané cca 120 kg 
– 2 €/kg (možnosť poráž-
ky). Predám pšenicu a jačmeň 
16 €/100 kg. Tel.: 0911/579 385. 
 T-7/15

MOTO
Predám garáž na ul. gen. Štefáni-

ka, nad Kaufl andom, súp. č. 3069. Ce-
na: 8000 eur. Tel. 0918 874 439. P-18/15

Predám VW Golf 5, variant kom-
fort line, 2,0 Tdi, 103 kW, r. v. 11/2007, 
224 000 km, modrá metalíza. Viac info 
na bazos.sk, číslo inzerátu 47878313. 
Tel.: 0905/237 628.  T-4/15

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
S.T.S. s. r. o. Slovakia Poprad, Niž-

ná brána 983/12, Kežmarok prijme do 
zamestnania zváračov s min. 2-roč-
nou praxou s platným zváračským 
preukazom na CO2. Informácie na tel. 
čísle 0908 215 064.

BERG Wine&Cafe hľadá čašníč-
ku. Tel. 0915 544 540.  P-15/15

Príjmeme vyučeného kuchára /ku 
a čašníčku do reštaurácie v KK. 0904 
547 667, 052/452 2933. 

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

Hľadám doučovateľku nemecké-
ho jazyka pre 6. ročník ZŠ. Tel.: 0948 
022 265.

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

Hľadám opatrovateľku pre star-
šiu pani v Kežmarku, ul. M. Lányiho. 
Pracovná doba dohodou. Tel. 0908 
654 400.  P-13/15

Hľadám výpomoc na pravidel-
né kosenie záhradky, cca 600 m2, 
v Kežmarku. Tel. 0903 228 525, 0911 
222 906.  P-14/15

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

RÝCHLA pôžička na čokoľvek s 
možnosťou vyhrať úver ZADARMO. 
Teraz akcia!!! Úver pre mladých za-
mestnancov od 18 rokov aj bez ruči-
teľa. Kontakt: 0918 359 588, Dr. Ale-
xandra 15 Kežmarok.

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

Hľadám doučovateľku sloven-
ského jazyka pre 7. roč. ZŠ. Kontakt: 
0915 949 769.  T-6/15

BYTY, DOMY, POZEMKY
Ponúkame na 

predaj pekný, veľ-
ký dvojgenerač-
ný rodinný dom 

v centre podtatranskej obce Rakú-
sy. Rodinný dom sa rozprestiera na 
pozemku 2 200 m2 z čoho zastavaná 
úžitková plocha je 278 m2. Nehnuteľ-
nosť prešla čiastočnou rekonštruk-
ciou – zateplenie, vymenené okná. 
Pre viac informácií a dohodnutie pre-
hliadky, kontaktujte na: Terézia Bar-
tonová Tel. 0911 508 052.

Predám záhradku s chatkou Pri 
horárni v Kežmarku.Cena 16 000 €, 
tel.0940 733 070.

Dám do dlhodobého prenájmu 
dvojizbový byt v Kežmarku na Ju-
hu, bližšie informácie na tel.č.0905 
478375.  M-18/3

Predám peknú chatku so záhrad-
kou v Ľubici na Kacvinkách. Cena 
dohodou. Tel.: 0908 335 085.

Predám 2 chaty na Zemplínskej 
šírave so zariadením, časť Biela hora, 
3 km od Michaloviec (chatová oblasť). 
Elektrika, voda, vlastný pozemok, asi 
80 m od vody. Cena 20 000 eur; 17 000 
eur. Tel. 0905 391 988.

Predám 3-izbový byt s balkónom 
v pôvodnom stave. Tel.: 0915 793 604.

Predám záhradnú chatu v Ľubici 
- Kacvinky. Cena dohodou. Tel: 0908 
062 242.

Predám 3-izbový byt na Levočskej 
ulici v Kežmarku. Čiastočná rekon-
štrukcia, 4. poschodie, balkón. Cena 
42 000 eur. Kontakt: 0911 175 400. 

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

opustil milovaný manžel, otec 
a dedko Peter ADAMJAK . 

Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku. 

Spomína smútiaca rodina.

Dotĺkli navždy vaše srdcia, 
utíchli vaše hlasy. Zavreli sa va-
še oči a spoločné chvíle kamsi sa 
podeli.

Zanechajúc všetkých čo vás 
mali radi. Odišli ste a my sme os-
tali v žiali, no vždy budete žiť v 
našich srdciach.

Dňa 24. aprí-
la 2015 uply-
nuli tri roky, 
čo nás navždy 
opustil náš dra-
hý otec Michal 

BUKOVSKÝ.
Dňa 7. septem-

bra 2015 uplynú 
tri roky, čo nás 
navždy opus-
tila naša drahá 
mamka Margita 

BUKOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, ve-

nujte im tichú spomienku.
S láskou na vás spomína 

vaša smutná rodina.

Rana v srd-
ciach bolí a za-
budnúť nedovolí.

Dňa 3. 5. 2015 
uplynulo 5 rokov, 

čo si nás navždy opustila naša 
drahá Evka STRÁŇAVOVÁ, 
rod. Vojtičková.

S láskou spomíname – ma-
ma, dcéra Zuzka, sestra a 
bratia s rodinami.

Len kytič-
ku kvetov Ti na 
hrob môžeme dať. 
Zapáliť sviečku 
a s láskou spomí-
nať. 

Dňa 12. mája uplynú dva 
roky čo nás náhle opustila na-
ša mamka, manželka, babka 
Anna SAKSOVÁ. 

Tí, ktorí ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku. 

Spomína manžel, dcéra, 
vnúčatá, zať a ostatná rodina.

Kytičku kvetov 
na hrob Ti môže-
me dať, chvíľku 
ostať, ticho spo-
mínať. Sviečku 
zapáliť, slzy vyro-

niť a pošepkať, ako nám chýbaš. 
Láskavé slová chýbajú, no v srdci 
stále ostávajú. 

Dňa 13. mája uplynú tri ro-
ky, čo nás opustila naša mam-
ka, babka a manželka Mária 
ŠOLTÝSOVÁ. 

Tí, ktorí ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku. 

Spomína manžel Mi-
chal, synovia Pavol a Dušan 
a dcéry Božena a Anna s ro-
dinami.

Raz slzy vy-
schnú, prebolia 
žiale. Ty v našich 
srdciach, budeš 
žiť stále. 

Dňa 6. má-
ja uplynul rok, čo nás navždy 

AUTOLAKY
miešame na počkanie

Areál bývalých kasární, Kežmarok,

0948 814 701, www.coolauto.sk 

Kvalitná autokozmetika
Tmely, brúsivá, plniče, leštenie...

Kežmarská informačná agentúra (Kia)
Hlavné námestie 46, 060 01 Kežmarok 

052/449 21 35
info@kezmarok.sk  • www.kezmarok.sk
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Na  turnaji  v  Poprade  sa 
predstavili mladí Kežmar-
čania.

Dobré meno Kežmarskému 
futbalu opäť urobili mladí 
kežmarskí futbalisti, ktorí 
pôsobia pod záštitou Cen-
tra voľného času v Kežmar-
ku. 

Turnaj sa konal 29. 4. 2015 
v popradskej aréne a nie-
sol názov „O pohár ma-
lých majstrov“.  Názov tohto 
turnaja bol výstižný hlavne 
pre našich chlapcov, ktorí 
súťažili vo dvoch vekových 
kategóriách U8, U9. Kež-
marok reprezentovali až 3 
družstvá, kedy na posled-
nú chvíľu organizátorom od-
rieklo družstvo zo Starej Ľu-
bovne. 

Dve družstvá v kategó-
rii U 8, ktoré v konkurencii 
ďalších dvoch kvalitných Po-
pradských družstiev obsadili 
1. a 2. miesto. Tretie družstvo 
pozostávalo z hráčov kategó-
rie U 9, ktoré skončilo na pr-
vom mieste, keď umnou hrou 
a výborným nasadením vy-
hralo všetky svoje zápasy. Po-
stupne zdolali družstvá: Po-
prad II, Nový Targ, Poprad I. 

Chlapci do bodky naplni-
li želania trénerov a za to im 
patrí vďaka a uznanie. Priaz-
nivci kežmarského futbalu 
môžu mať opäť radosť z fut-
balistov reprezentujúcich na-
še mesto.

Kežmarok reprezentovali:
Kežmarok I. (U8) - Pe-

ter Irha, Filip Cirák, Richard 
Renner, Andreas Arpáš, Tri-
stan Miškovič, Hugo Barla, 
Oliver Harabin, Maxim Pir-
hala

Kežmarok II. (U8) - Tobias 
Hajkovský, Lukáš Bujňák, Sa-
muel Muncner, Richard Čer-
nák, Sebastián Černák, Alex 
Kovalčík, Markus Smrek, Da-
libor Holub

Kežmarok U9 - Patrik Kli-
mek, Filip Hanečák, Šimon 
Hanečák, Gabriel Miškovič, 
Jakub Ilenčík, Matej Meli-
kant, Marcel Madeja, Daniel 
Kovalčík, Kristián Tetemonte, 
Kristián Mačák, Richard Ci-
rák, René Dinda. 

Výsledky:
Kategória U8:
1. MFK Kežmarok I. - FK 

Poprad II. 2:0, góly: Barla 2. 
1. MFK Kežmarok II. - FK Po-
prad I. 2:2, góly: Richard Čer-
nák 2. 1. MFK Kežmarok I. - 
FK Poprad I. 1:1, gól: Pirhala. 
1. MFK Kežmarok II. - FK Po-
prad II. 1:0, gól: Hajkovský. FK 
Poprad I. - FK Poprad II. 1:1. 
1. MFK Kežmarok I. - 1. MFK 
Kežmarok II. 1:0, gól: Cirák.

Kategória U9: 1. MFK Kež-
marok - FK Poprad II. 4:0, gó-
ly: Filip Hanečák 2, Ilenčík 2. 
1. MFK Kežmarok - Podha-
lie Nowy Targ 1:0, gól: Ilen-
čík. Podhalie Nowy Targ - FK 
Poprad II. 1:0. FK Poprad I. - 
Podhalie Nowy Targ 0:1. 1. 
MFK Kežmarok - FK Poprad 
I. 4:2, góly: Filip Hanečák 2, 
Melikant, Šimon Hanečák.

Kežmarskí futbalisti naďalej úspešní

Radovan Novák, Ladislav Melikant
Foto: Zuzana Melikantová

Jarné prebúdzanie
Pozývame Vás ochutnať naše 

jarné kuchárske pochúťky  
v sprievode vín z našej  
vinotéky a živej hudby

každý štvrtok
od 18 hod počas celej jari.

Dominika a Jozef
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Potrebujete sa zbaviť 
starých kníh? 

Prineste ich k nám!
Kežmarská informačná 

agentúra (KIA)
Hl. námestie 46, 
06001 Kežmarok
052/4492135

info@kezmarok.sk, 
www.kezmarok.sk

Mesto Vysoké Tatry so sídlom 
v Starom Smokovci 1, 

prijme do zamestnania 
opatrovateľa –ľku -ľky. 

Kvalifi kačné predpoklady: 
Vzdelanie v zmysle Zákona 

448/2008 Z. z. 
Nástup možný ihneď. 
Žiadosti posielajte na 

adresu: Mesto Vysoké Tatry,  
oddelenie ekonomické – PaM, 
062 01 Starý Smokovec 1, lucia.
petrasova@vysoketatry.sk, tel: 

052/478 04 37 

Volejbal
Kadetky

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala prvá liga volejbalových 
kadetiek.

Michalovce – Kežmarok 
1:3 (-12, -20, 22, -18), 1:3 (22, 
-12, -17, -21).                          (ph)
1. Snina  32  95:12  91
2. Spiš. N. Ves  32  87:17  82
3. TU Košice  32  79:30  73
4. Vranov n/T  32  59:42  56
5. Prešov  30  54:41  52
6. Kežmarok  32  32:72  29
7. Poprad  32  31:78  25
8. Michalovce  30  19:83  10
9. ŠA Košice  32  11:92    8

Vo fi nálovom turnaji nakoniec štvrté miesto
Družstvo  starších  žiakov 
basketbalového  klubu 
MŠK Kežmarok sa zúčast-
nilo  fi nálového  turnaja  O 
stredoslovenský pohár.

V dňoch 25. – 26. aprí-
la 2015 sa v Lučenci uskutoč-
nil fi nálový turnaj v súťaži O 
stredoslovenský pohár v bas-
ketbale v kategórii starších 
žiakov. Postup naň si vybo-
jovali celky domáceho uspo-
riadateľa MBK Lučenec, MŠK 
BK Žiar nad Hronom, BK ŠPD 
Rožňava a BK MŠK Kežma-
rok.

V prvý hrací deň sa tí-
my stretli v semifi nále krížo-
vým spôsobom (v súťaži boli 
dve základné skupiny a prví 
dvaja postupovali na fi nálo-
vý turnaj), a tak si proti sebe 
zmerali sily v prvom semifi -
nále celky Žiaru nad Hronom 
a Kežmarku. Druhé semifi ná-
le obstarali hráči Lučenca a 
Rožňavy. Víťazi hrali fi nále a 
porazení odohrali súboj o tre-
tie miesto.

V semifi nálovom dueli 
proti Žiaru nad Hronom si ce-
lok Kežmarku nedokázal po-
radiť s premieňaním čistých 
príležitostí. Hráči nedokáza-
li využiť výškovú prevahu, 
pozahadzovali veľa sľubných 
príležitostí. Nevychádzala im 
žial ani streľba trestných ho-

dov, keď nedali celkovo 25 
pokusov. Žiarčania svoje prí-
ležitosti dokázali premeniť a 
zaslúžene postúpili do fi nále.

V druhom semifi nále Luče-
nec porazil celok Rožňavy vy-
sokým rozdielom, takže v sú-
boji o 3. miesto sa stretli starí 
známi – Kežmarok a Rožňava.

Duel bol vyrovnaný iba v 
prvých troch minútach. Ce-
lok Kežmarku však začal ro-
biť veľa nepochopiteľných 
chýb v obrane a útoku, čo 
Rožňavčania využili na vy-
budovanie 21-bodového ná-
skoku v prvom polčase. Po 
zmene strán sa na paubov-
ke ocitol iný Kežmarok, hráči  

celoplošnou obranou stiahli 
náskok Rožňavy na štyri bo-
dy, ale v závere im došli sily, a 
tak získali nakoniec nepopu-
lárne štvrté miesto.

Výsledky Kežmarku – 
semifi nále: MŠK BK Žiar 
nad Hronom – BK MŠK Kež-
marok 54:35 (10:9, 11:8, 18:6, 
15:12). O 3. miesto: BK MŠK 

Kežmarok – BK ŠPD Rožňava 
52:61 (10:25, 12:16, 12:5, 18:15).

Finálový zápas turnaja 
ovládol celok domáceho 
družstva, ktorý využil svo-
ju prevahu v podkošovom 
priestore. 

Výsledok: MBK Lučenec 
– MŠK BK Žiar nad Hronom 
73:48 (37:20).

Jozef Juhász
Foto: autor

Družstvo Kežmarku si vybojovalo na fi nálovom turnaji O stredoslovenský pohár nako-
niec štvrté miesto.

Medzinárodný basketbalový 
turnaj predo dvermi

V dňoch 29. – 31. mája 2015 
sa v Kežmarku uskutoční už 
tretí ročník medzinárodného 
basketbalového turnaja Me-
moriál Vladimíra Jančeka, 
ktorý je určený pre kategóriu 
chlapcov narodených v roku 
2000 a ml.

Tento rok sa turnaja zú-
častní 10 družstiev z Poľska, 
Čiech a Slovenska, pričom 

prvýkrát v histórii turnaja sa 
predstaví v Kežmarku aj no-
votvoriaca sa reprezentácia 
Slovenska v tejto kategórii.

Viac o turnaji sa čitatelia 
dozvedia v nasledujúcom čís-
le novín KEŽMAROK.     (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Futbal

V. liga muži futbalový štadión 17. 5., 17.00 h Kežmarok – Sp. Bystré

V. liga muži futbalový štadión 24. 5., 17.00 h Kežmarok – Smižany

III. liga, podtatranská dorast futbalový štadión 16. 5., 14.00 h Kežmarok – Rudňany

U19
Slovenská hokejbalová ex-

traligová súťaž do 19 rokov sa 
skončila nielen na maximál-
ny počet zápasov, ale aj ner-
vydrásajúcim rozhodujúcim 
súbojom, v ktorom o víťazo-
vi rozhodli až samostatné ná-
jazdy.

Víťaz základnej časti, MŠK 
Spišská Belá, nakoniec v nich 
šťastne zvíťazil nad MHbK 
Worms Kežmarok 4:3, a tak aj 
keď v samotnom zápase pre-
hrával už 2:4, nakoniec sa po 
celkovom víťazstve 5:4 tešili 
jej hráči z extraligového titu-
lu v tejto sezóne.

Finále: MŠK Spišská Belá 
– MHbK Worms Kežmarok 
4:1 (Krmenčík 2, Čupka, Bja-
lončík – Kosár), 4:5sn  (Bed-
narčík, Lindeman, Bjalončík, 

Hokejbal
L. Zadžora - J. Tóth, M. Olej-
ník, Ugray, Tešlár, rozh. ná-
jazd Godalla), 5:4sn (Paloč-
ko, M. Krempaský, Bjalončík, 
L. Zadžora, rozh. nájazd Re-
ľovský – D. Mazurek, J. Tóth, 
Krupa, B. Martančík). 

Na zápasy vyhrala Spišská 
Belá 2:1. Družstvo MŠK Spiš-
ská Belá sa stalo majstrom 
Slovenska v kategórii U19.

KONEČNÉ PORADIE 
SHbE U19

1. Spišská Belá
2. Kežmarok            
3. Pruské             
4. Nitra     
5. Martin            
6. Ružinov             
7. Pov. Bystrica            
8. Zvolen 

U14
MŠK Kežmarok – Žilina 

5:0 (Kupčo, Čevela, Štancel, 
Danielčák, Babík), MŠK Kež-

marok – Pruské 0:0, MŠK 
Kežmarok – Martin 0:3, 
MHbK CVČ Worms Kežma-
rok – Ružinov 9:0 (Skokan 
2, Bača, Ludányi, R. Pavliko-
vič, Novák, Kubala, Tyrpák, 
Garan), MHbK CVČ Worms 
Kežmarok – Gajary 1:2 (R. 
Pavlikovič), MHbK CVČ 
Worms Kežmarok – Spišská 
Belá 2:2 (Ludányi, Bača). 

Konečná tabuľka
1. Gajary  16  112:20 
2. Pruské  16    72:15  23
3. MŠK Kežmarok  16    91:20  22
4. MHbK Kežmarok  16    68:37  20
5. Spišská Belá  16    54:47  15
6. Žilina  16    51:53  15
7. Martin  16    57:47  15
8. Ružinov  16    16:112    3
9. Spiš. Vlachy  16    6:176    1

U12
Záverečným turnajom sa 

skončila sezóna 2014/2015 aj 
v Slovenskej hokejbalovej ex-

Majstri Slovenskej hokejbalovej extraligy kategórie do 16 rokov, horný rad zľava: Sta-
nislav Slavkovský, Hai Tran Vo Dai, Pavol Krajč, stredný rad zľava Michal Tomeček (tré-
ner), Peter Petriľák, Daniel Krempaský, Martin Bača, Sebastián Majer, Adam Zemjanek, 
Petronela Sušienková, Oliver Zakopjan, Marko Regec, dolný rad zľava Adam Jahoda, 
René Svitana (kapitán tímu), Nicolas Skokan, Milan Mekel (tajomník klubu), PhDr. La-
dislav Kalasz (predseda klubu).

tralige v kategórii do 12 ro-
kov.

Výsledky: MHBK CVČ 
Worms Kežmarok – MŠK 
Kežmarok  3:7 (Soják, S. Kop-
káš, Kredatus – Kupčo 3, Da-
nielčák, Pokorný, Šulík, Šo-
tek), Spišské Vlachy – MŠK 
Kežmarok 0:6 (Danielčák 3, 
Pokorný, Michalčík, Šotek), 
Spišská Belá – MHBK CVČ 
Worms Kežmarok 3:2 (Škva-
rek, Brejčák), MŠK Kežma-
rok – Gajary 5:5 (Danielčák 
5).  

Konečná tabuľka
1. Gajary  12  69:16  22
2. Spišská Belá  12  36:26  18
3. Vrútky  12  36:28  15
4. MHBK Kežmarok  12  28:24  12
5. MŠK Kežmarok  12  39:43  11
6. Martin  12  24:32     6
7. Spišské Vlachy  12  12:75     0

Družstvo L2 Hockey Gaja-
ry Flames sa stalo víťazom 
extraligy a majstrom SR v ka-
tegórii.

U10
Záverečným turnajom sa 

skončila sezóna 2014/2015 aj 
v Slovenskej hokejbalovej ex-
tralige v kategórii do 10 ro-
kov.

Výsledky Kežmarku: 
MHbK CVČ Worms Kež-
marok – Spišská Belá 3:5 
(Harabin, S. Kopkáš, Seke-
rák), Gajary – MHbK CVČ 
Worms Kežmarok 5:1 (Seke-
rák), Vrútky – MHbK CVČ 
Worms Kežmarok 4:2 (Ivan-
čák), Martin – MHbK CVČ 
Worms Kežmarok 3:2 (S. 
Kopkáš, Sekerák). 

Konečná tabuľka
1. Gajary 10 50:19 18
2. Vrútky 10 45:31 12
3. Spišská Belá 10 35:29 11
4. Martin 10 31:32 10
5. MHbK Kežmarok 10 30:32   7
6. Žilina 10 15:63   2

Družstvo L2 Hockey Gaja-
ry Flames sa stalo víťazom 
extraligy a majstrom SR v ka-
tegórii U10.

Pavol Humeník
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Šport

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala  piata  futbalová  liga 
skupina Podtatranská.

Kežmarskí futbalisti po dvoch 
remízach s ťažkými súpermi 
porazili v derby-zápase Levo-

ču, keď museli otáčať nepriaz-
nivý výsledok. K svojim naj-
bližším súperom v tabuľke 
sa už priblížili na jediný bod. 
Kežmarskí futbalisti ťahajú ne-
čakanú sériu, keď už štyri zá-
pasy nepoznajú čo je to prehra.

Dohrávka 16. kola: Kež-
marok – Hrabušice 1:1 (1:0). 
Gól Kežmarku: Oravec. Kež-

Futbalová séria neporaziteľnosti pokračuje
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marok: Bartko – Kalafut, 
Bednár, Adam, Tomčák, Dej-
neka, Fejerčák, Svitek (46. La-
bus), Toporcer, Pitoňák (83. 
Labus), Oravec.

19. kolo: FK Poprad B – 1. 
MFK Kežmarok 2:2 (1:2). Gó-
ly Kežmarku: Pálfi, Svitek. 
Kežmarok: Bartko – Kalafut, 
Bednár (71. Šugarek), Tom-
čák, Dejneka, Fejerčák, Svi-
tek (66. Šugarek), Toporcer 
(89. Kačmarek), Pitoňák (89. 
Kačmarek), Mezovský, Pálfi.

20. kolo: Kežmarok – Le-
voča 2:1 (1:1). Góly Kežmar-
ku: Pálfi, Oravec. Kežmarok: 
Bartko – Bednár, Adam, Tom-
čák, Dejneka, Fejerčák, Svitek 
(66. Šugarek), Toporcer (89. 
Kačmarek), Pitoňák (75. Me-
zovský), Labus, Oravec, Pálfi.
1. Gelnica  20  50:24  40
2. Smižany  20  42:23  40
3. Hrabušice  20  54:32  38
4. Spišská Belá  20  45:23  35
5. Poprad B  20  36:15  35
6. Spišské Bystré  20  25:32  31
7. Kravany  20  37:24  30
8. Helcmanovce  20  19:27  26

9. Nálepkovo  20  29:30  24
10. Prakovce  20  22:34  23
11. Levoča  20  35:36  22
12. Teplička  20  22:46  15
13. Toporec  20  20:49  15
14. Kežmarok  20  14:55  14

Dorast
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala tretia futbalová liga star-
šieho dorastu v skupine Pod-
tatranská.

Krompachy – 1. MFK 
Kežmarok 1:1 (Vyletel). 20. 
kolo: Kežmarok – Levoča 2:2 
(Kellner, Duda).
1. Spiš. Podhradie  19  58:18  45
2. Svit  20  57:19  43
3. Prakovce  20  44:29  39
4. Spiš. Vlachy  20  48:47  37
5. Levoča  20  43:35  35
6. Smižany  19  43:17  34
7. Harichovce  20  46:42  32
8. Poprad  20  45:37  28
9. Kežmarok  19  37:29  25
10. Krompachy  20  39:32  22
11. Rudňany  20  23:46  17
12. Ľubica  19  28:55  16
13. Spiš. Štvrtok  20  21:55  14
14. Margecany  20  20:91    5

V  prvom  kole  Slovenské-
ho pohára v terčovej luko-
streľbe,  ktoré  sa  konalo 
18.  – 19.  apríla 2015  vo 
Viničnom, sa prezentovalo 
svojimi výkonmi aj 12 kež-
marských lukostrelcov.

V kategórii Dospelí – muži na 
70 m najlepšie skončil Vladi-
mír Hrin z 21 štartujúcich na 
9. mieste, teda tesne za štvrť-
finalistami. Ďalší dvaja kež-
marského lukostreleckého 
klubu MŠK Kežmarok Denis 
Mačák a Patrik Novotný ne-
prešli kvalifikáciou. 

V kategórii do 12 rokov UNI-
VERSAL do 30 m skončil Jakub 
Novotný na treťom mieste a Ján 
Majerčák na štvrtom mieste z 
piatich štartujúcich.

Pekným výkonom sa ale 
prezentoval v kategórii Do-

spelí – muži, na 50 m Mari-
án Marečák, ktorý zo 16 štar-
tujúcich obsadil štvrté miesto. 
Na piatom mieste skončil je-
ho klubový kolega Marcel 
Pavlík. Ďalší dvaja kežmar-
skí lukostrelci v tejto kategórii 
Martin Kobza a Jaro Klein do 
štvrťfinále nepostúpili.

Jediné prvenstvo pre Kež-
marok si v prvom kole Sloven-
ského pohára odniesol z Vinič-
ného Sebastián Šilon, ktorý v 
kategórii do 12 rokov vyhral v 
trojčlennej konkurencii.

Nedarilo sa našim zástup-
com v ženských kategóriách. 
Nina Kleinová, v kategórii 
do 15 rokov FITA 50 m, skon-
čila mimo medailovej prieč-
ky, na štvrtom mieste zo šty-
roch a rovnako skončila i Ale-
na Mačáková, ktorá súťažila v 
kategórii do 15 rokov.

Druhé kolo Slovenského 
pohára sa uskutoční 8. – 9. 
mája 2015 vo Veľkom Záluží. 

Striedavé úspechy lukostrelcov
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