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Ministerstvo kultúry Slo-
venskej republiky prispe-
lo tohto roku na pamiat-
ky v lokalitách UNESCO 
sumou vyše 1,2 milióna 
eur. Jedna z dotácií prišla 
i do Kežmarku.

Jedným z podporených pro-
jektov je i oprava fasády 
Evanjelického lýcea v Kež-
marku. Schválená dotácia na 
tieto práce bola 30 000 eur, aj 
keď požadovaná dotácia zo 
strany kežmarského Cirkev-
ného zboru Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na 
Slovensku bola 72 983 eur.

Drevený evanjelický arti-
kulárny kostol v Kežmarku je 
zapísaný do Zoznamu sveto-

vého kultúrneho a prírodné-
ho dedičstva UNESCO od 7. 
júla 2008 a keďže evanjelické 
lýceum je v priamom sused-
stve kostola, bol projekt na 
opravu fasády schválený.

S projektmi na obnovu kul-
túrnych pamiatok v lokalitách 
UNESCO na Slovensku sa na 
ministerstvo kultúry obráti-
lo tento rok 177 žiadateľov o 
viac ako 5,8 milióna eur. Mi-
nisterstvo podporilo zo svoj-
ho dotačného systému 94 žia-
dateľov sumou presahujúcou 
1,2 milióna eur.

V lokalitách, kde sa nachá-
dzajú pamiatky UNESCO na 
Slovensku, boli podporené 
viaceré projekty, ktoré skráš-
lia priestor či prostredie da-
nej pamiatky svetového výz-
namu. Tak to bude aj v Levo-
či, Bardejove, Banskej Štiavni-
ci, Žehre či vo Vlkolínci.

Spravodajstvo

Pavol Humeník
Foto: autor

Mestská  polícia  Kežma-
rok v rámci plnenia svo-
jich úloh a povinností pri-
jíma od občanov nájdené 
veci, pátra po ich majite-
ľoch a následne vracia ich 
majiteľom.  

Občas niektorý prípad sa  
maličkosťou a výnimočným 
prejavom emócií  zúčastne-
ných strán   odlišuje od ostat-
ných.  Tak tomu  bolo aj dňa 
9. 9. 2015, keď o 16.55 hod. 
na útvar mestskej polície do-

Poctiví nálezcovia
niesol nájdenú peňaženku  
čašník z reštaurácie Classi-
ca v Kežmarku M. K. V peňa-
ženke boli doklady študent-
ky študujúcej v  Česku B.Š. zo 
vzdialenej obce na východ-
nom Slovensku, peniaze či 
platobné karty.

Cez evidencie mestskej po-
lície sme sa nemohli dopátrať 
k utajenému telefónnemu čís-
lu študentky, preto sme po-
žiadali o pomoc Obvodné 
oddelenie Policajného zboru 
v Kežmarku, kde nám službu-
konajúci kolega Kežmarčan 
zistil telefónne číslo študent-
ky a kontaktoval jej matku.  
Do hodiny od ohlásenia ná-

lezu sa slečna dostavila 
na mestskú políciu, kde 
nemohla utajiť  emócie, 
úžasnú radosť  a vďač-
nosť za to, že sa našli jej 
doklady, peniaze, kar-
ty.  Preto  touto cestou  
ďakujem v mene mest-
skej polície poctivému 
nálezcovi a policajtovi 
z OO PZ Kežmarok.  

Doposiaľ v roku 2015 
nálezcovia doniesli  v 87 
prípadoch na mestskú 
políciu nájdené veci,  
z ktorých prevažná časť 
už bola vrátená majite-
ľom. Týmto občanom 
ďakujem a verím, že 
svojím poctivým a  čest-
ným  prístupom urobili 
radosť iným ľuďom. 

JUDr. Jozef Marhefka, plk.v.v.
náčelník MsP Kežmarok
Foto: Lorant Paugsch

Ministerstvo kultúry podporilo lokality UNESCO

Vytvorením novej verej-
noprávnej inštitúcie – Fondu 
na podporu umenia, sa zme-
ní doterajší dotačný systém 
ministerstva kultúry. Pod je-
ho správou od roku 2016 na-
ďalej ostane poskytovanie 
príspevkov na ochranu, ob-
novu a rozvoj kultúrneho de-
dičstva – to znamená kultúr-

nych pamiatok, pamiatok v 
lokalitách UNESCO či zrú-
canín hradov. Ďalej to bu-
de podpora kultúry znevý-
hodnených skupín obyva-
teľstva a kultúrne poukazy. 
Dotačný systém by mal v ro-
ku 2016 podľa návrhu roz-
počtu disponovať s vyše 10 
miliónmi eur.

Kežmarčania najčastejšie strá-
cajú kľúče a mobily.
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Úprava podkladových vrstiev a položenie asfaltového 
koberca boli hlavnou úlohou prác, ktoré sa uskutočili na 
časti ulici Priekopa pri bašte. 

                    Foto: Pavol Humeník

Časť oddychovej zóny  par-
ku, pomenovaného po pro-
fesorovi Groszovi, prechá-
dza revitalizáciou. V roku 
2014  podalo  mesto  Kež-
marok  projekt  za  účelom 
získania  finančných  pros-
triedkov na  revitalizáciu 
zeleného ostrovčeka  pred 
nákupným centrom.

Po schválení projektu En-
viromentálnym fondom, sa 

uskutočnili práce na skrášle-
ní tejto lokality, s celkovou 
sumou dotácie 6 749,75 eur. 
Odstránil sa betónový múrik 
z ostrovčeka, ktorý sa nahra-
dil úpravou z riečnych žulo-
vých valúnov, vyčistili  a po-
ložili sa nové  trávnaté plo-
chy, vysadili sa nové kry a  
dreviny, opravili lavičky, na 
ktoré sa dal nový náter, osa-
dili sa prvky drobnej archi-
tektúry ako aj informačná ta-
buľa o živote a diele profe-
sora Grosza. Táto prvá etapa 
revitalizácie oddychovej zó-
ny profesora Grosza by mala 

Jedno z turisticky naj-
frekventovanejších miest 
v Kežmarku bude mať no-
vý dizajn.

Priestor pred novým evan-
jelickým kostolom, dreve-
ným evanjelickým kostolom 
a gréckokatolíckym kosto-
lom je aj v súvislosti s jedi-
ným veľkým parkoviskom 
pre zájazdové autobusy jed-
nou z najfrekventovanejších 
lokalít pre turistov, ktorí pri-
chádzajú do Kežmarku. Už 
dlhšie neboli v danej lokali-
te žiadne aktivity na skráš-
lenie prostredia, no mesto 
Kežmarok začiatkom roka 
2015 podalo projekt cez Na-
dáciu Slovenskej sporiteľne, 
práve na skultúrnenie tohto, 

pre mesto i turistov, atraktív-
neho prostredia. Z progra-
mu Obce bližšie k vám 2015 
sa podarilo získať dotáciu vo 
výške 4000 eur, a tak z tej-
to, v súčasnosti esteticky nie 
veľmi príťažlivej lokality, sa 
mesto postupne  pokúsi uro-
biť zaujímavý priestor pre 
všetkých.

Realizáciou projektu by 
chcelo mesto prinavrátiť tej-
to lokalite jej historický vý-
znam a keďže v minulos-
ti v parku stála socha Svet-
lonosky, ktorá predstavova-
la pamätník na elektrifikáciu 
mesta Kežmarok v roku 1894, 
mesto má zámer v budúcnos-
ti jej kópiu do tohto priestoru 
aj prinavrátiť. Súčasná úpra-
va priestoru zahŕňa výme-
nu poškodených obrubní-
kov, úpravu komunikačných 
priestorov, výmenu lavičiek 

V Kežmarku ožíva Park Svetlonosky

a úpravu zelene. Práce na re-
vitalizácii parku , ktoré by sa 
mali ukončiť do polovice ok-
tóbra 2015 prispejú k celko-

vému zatraktívneniu a skul-
túrneniu prostredia susedia-
ceho so vzácnymi kultúrny-
mi pamiatkami.

Pavol Humeník
Foto: autor

Revitalizácia  časti oddychovej zóny parku  
profesora Grosza je pred dokončením

byť dokončená do konca sep-
tembra 2015.

Následne z financií mesta, 
resp. sponzorov, bude v časti 
zelenej plochy osadený aj vod-
ný prvok – malá fontána, ktorá 
by mala prispieť k celkovému 
zlepšeniu ochrany a tvorby ži-

votného prostredia v našom 
meste. Všetky práce na revita-
lizácii priestoru pred kežmar-
ským „Bažantom“ by mali byť 
ukončené do konca októbra 
2015. V ďalších rokoch mesto 
plánuje  postupnú obnovu  ce-
lého parku.

Pavol Humeník
Foto: autor
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Tradičný Poľovnícky deň pri-
lákal na kežmarské Hlavné 
námestie stovky ľudí.

Už päť rokov patrí druhá sep-
tembrová nedeľa poľovníkom 
a ich Poľovníckemu dňu, kto-
rý bol v tomto roku mierne 
ozvláštnený.

„Začali sme otvorením vý-
stavy najhodnotnejších tro-
fejí kežmarského regiónu po-
čas posledných piatich rokov. 
Bolo sa na čo pozerať,“ pre-
zradil predseda Obvodnej po-
ľovníckej komory v Kežmar-
ku Milan Nevický.

Oceňovali poľovníkov
Pri príležitosti piateho výro-
čia fungovania Obvodnej po-
ľovníckej komory v Kežmar-
ku získali niektorí jeho členo-
via či sympatizanti pamätné 
medaile. „Ocenenie si zaslú-
žil každý, kto ho dostal. Oce-
není boli navrhnutí poľovníc-
kymi združeniami a predsta-
venstvom obvodnej poľovníc-
kej komory. Odovzdali sme 
aj jedno najvyššie poľovnícke 
oddelenie Zlatý kamzík,“ po-
vedal Nevický.

Jedným z ocenených bol aj 
Michal Pluta z Abrahámoviec. 
„Poľovníkom som už vyše 40 
rokov. Mal som rád prírodu, 
lesy, polia. To všetko ma do-
stalo k poľovníctvu. Doteraz 
som aktívnym poľovníkom, 
pričom už mám 88 rokov,“ 
uviedol Pluta, ktorý má doma 
trofej diviaka či niekoľkých je-
leňov.

Kežmarskí poľovníci oslavovali päťročnicu
Tradície nedodržuje každý

Súčasťou programu na Hlav-
nom námestí bol okrem va-
renia gulášov, ktorých bolo 
v tomto roku 14, aj krst kni-
hy Poľovnícke zvyky a tradí-
cie a poľovnícka zábava pod 
Tatrami.

„V publikácii sú uvede-
né poľovnícke zvyky a tradí-
cie prispôsobené na sloven-

ské pomery. Nie je to nič no-
vé, ale dávno nebolo na Slo-
vensku niečo také vydané. Je 
to pre náš región, aby poľov-
níci vedeli tieto zvyky dodr-
žiavať, keďže sa nájdu aj vý-
nimky. V knihe je opísaná aj 
stručná história poľovníctva 
– zálomky, prvé prijatie za 
poľovníka, pasovanie za lov-
ca a podobne. Je to najmä na 
udržiavanie tradícií, keďže aj 
to patrí ku kultúrnemu bo-

hatstvu,“ opísal knižku jej au-
tor Vladimír Klein, kežmar-
ský okresný poľovný hospo-
dár.

Ako dodal Nevický, jej sú-
časťou je aj poľovnícka zába-
va. „Poľovníci sa zabávajú 
klasicky, organizujeme aj zá-
bavy či plesy. Existuje však 
poľovnícky súd. Vždy sa náj-
de prehrešok poľovníka, na-

príklad na spoločných poľo-
vačkách, za ktorý bude mu-
sieť niesť trest. Je to väčšinou 
zaplatenie občerstvenia či 
niekoľko symbolických úde-
rov po zadnej časti tela,“ pre-
zradil s úsmevom.

Jeleňa vydražil primátor mesta
Jedným z lákadiel Poľovnícke-
ho dňa bola aj dražba ulovené-
ho jeleňa. Ako aj v minulom ro-
ku, aj tento rok si ho vydražil 

kežmarský primátor, ktorý už 
vie, čo s jeleňom urobí.

„Ešte sme definitívne ne-
uzavreli tohtoročné Európ-
ske ľudové remeslo. Snažím 
sa spojiť príjemné s užitoč-
ným a pravdepodobne prá-
ve guláš bude tým spojením, 
kde si povieme čo bolo dobré, 
čo bolo zlé a ako budeme po-
stupovať na budúci rok,“ po-
vedal primátor Kežmarku Ján 
Ferenčák.

Primátor má úspešne 
ukončené poľovnícke skúšky, 
ale zatiaľ v združení nie je. 
Ako sám povedal, v blízkej 
budúcnosti sa chce poľovníc-
tvu venovať viac než doteraz.

„Mám rád prírodu, je mi 
blízka. Les vnímam ako celok, 
rád sa tam chodím prechá-
dzať, keďže niekedy je to ove-
ľa lepší oddych než prechádz-
ka v obytných zónach,“ dodal.

Poľovníkov mierne pribúda
Poľovníci pravidelne pri-
pravujú kurz pre záujemcov 
o poľovný lístok. 

„Každoročne absolvuje zá-
verečné skúšky 10 až 15 ľudí. 
Samozrejme, zaznamenáva-
me aj prirodzený úbytok po-
ľovníkov. Keď vznikala ob-
vodná poľovnícka komora, 
mali sme približne 485 poľov-
níkov,“ povedal Nevický.

V súčasnosti je v Obvodnej 
poľovníckej komore Kežma-
rok registrovaných 530 poľov-
níkov, ktorí vykonávajú prá-
vo poľovníctva v 14 poľovníc-
kych združeniach a v jednej 
organizácii, ktorou sú Vojen-
ské lesy a majetky Slovenskej 
republiky.

Na výstave boli tie najlepšie trofeje ulovené počas ostat-
ných piatich rokov.

Súčasťou dňa bola aj svätohubertská omša a posväte-
nie jeleňa.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Pasovanie za lovca.
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Jean-Marie Lehn získal si 
pozrel  námestie,  drevený 
kostol či lýceum.

Držiteľ Nobelovej ceny za 
chémiu z roku 1987 bol čest-
ným hosťom na 67. zjaz-
de chemikov začiatkom sep-
tembra. Počas svojho poby-

Kežmarok navštívil nositeľ Nobelovej ceny
tu v Tatrách chcel vidieť aj ich 
okolie.

„Musím povedať, že pred-
tým, než som sem prišiel, hľa-
dal som informácie o regió-
ne Vysokých Tatier a o okolí. 
Kežmarok som považoval za 
veľmi zaujímavý, ale predtým 
som o vašom meste nepočul,“ 
povedal Lehn.

Počas neformálnej pre-
hliadky mesta si Lehn pôso-

Lorant Paugsch
Foto: autor

Opätovne po roku budú 
dobrovoľníci čistiť turistické 
chodníky v Tatrách od odpad-
kov. Tohtoročný, už 37. ročník 
akcie Čisté hory sa uskutoční 
v sobotu 26. septembra a záu-
jemcovia sa môžu už o ôsmej 
ráno pristaviť na ktoromkoľ-
vek z dvanástich nástupných 
miest od Oravíc až po Červe-
ný Kláštor. V rámci podujatia 
zbavia po uplynulej letnej tu-
ristickej sezóne dobrovoľníci v 
Tatranskom národnom parku 
a Pieninskom národnom par-
ku od odpadkov najnavštevo-
vanejšie turistické trasy. 

Účastníci akcie Čisté ho-
ry si v tento deň môžu vybrať 
spomedzi dvanástich nástup-
ných miest, ktorými sú v Ora-
viciach rázcestie Tichej a Bob-
roveckej doliny (043/5324532), 
rampa v Roháčskej doline 
(043/539 52 18), horáreň Bie-
la skala v ochrannom obvo-
de Habovka (043/539 51 07), 
vstup do Tichej a Kôprovej do-

liny na Podbanskom (052/449 
01 36), rampa nad zastávkou 
TEŽ Popradské pleso, na Štrb-
skom Plese pri informačných 
mapách vedľa centrálneho 
parkoviska (052/449 21 48), v 
Tatranskej Polianke pri ram-
pe na ceste vedúcej na Sliez-
sky dom (052/478 33 16), na 
Hrebienku (052/478 33 11-12), 
na parkovisku pri kabínkovej 
lanovke v Tatranskej Lomni-
ci (052/4467 329), na zastáv-
ke SAD Biela voda (052/4467 
329), pri budove ochranného 
obvodu v Tatranskej Javori-
ne a pri vstupe do Bielovod-
skej doliny (052/449 91 06). 
V ochrannom obvode Čer-
vený Kláštor Štátnych lesov 
TANAPu sa v tú istú sobo-
tu uskutoční v spolupráci so 
Správou PIENAPu akcia Čis-
té hory a potoky. Dobrovoľ-
níci sa v ranných hodinách 
stretnú pri autokempingu v 
Červenom Kláštore (052/418 
10 74).                               TANAP

Idú sa čistiť Tatry. 
Dobrovoľne

Jean-Marie Lehn zahral na organe v drevenom artikulár-
nom kostole.

Každoročne 
sa koniec sep-
tembra spája 
so Svetovým 
dňom cestov-

ného ruchu, na ktorého kona-
ní sa opätovne podieľa aj naša 
škola Hotelová akadémia Otta 
Brucknera. Oslavy sa ponesú 
v duchu témy „Milión turistov 
– milión príležitostí“. Pre zá-
ujemcov sú pripravené sprie-
vodcovské výklady našich ma-
turantov v historických ob-
jektoch mesta: Kežmarská 

zvonica, Kežmarské lýceum, 
Bazilika sv. Kríža, Drevený ar-
tikulárny kostol, Nový evanje-
lický kostol, meštianske domy, 
Radnica, Reduta, Múzeum by-
tovej kultúry. Bližšie informá-
cie o Svetovom dni cestovného 
ruchu získate v stánku na ná-
mestí označenom logom našej 
školy. Prostredníctvom krát-
kej ankety si tiež môžete ove-
riť svoje poznatky z oblasti ces-
tového ruchu. Tešíme sa na 
Vás a na deň osláv cestovného  
ruchu.                             Žiaci IV.C

biaci na Univerzite Louisa 
Pasteura v Štrasburgu prezrel 
kežmarské námestie, drevený 
kostol či lýceum.

Zahral aj na organe
„Z toho, čo som u vás už vi-
del, som očarený. Drevený 
kostol je úžasný, rovnako aj 
knižnica v lýceu či pekné ná-
mestie. Vo vašom meste by 
som mal stráviť viac času,“ 
neskrýval nadšenie 75-ročný 
Francúz, ktorý v Kežmarku 

strávil približne tri hodiny.
Lehna zaujíma nielen ché-

mia a veda, ale aj história či 
hudba. Dôkazom toho bolo aj 
jeho hranie na organe v dre-
venom kostole.

„Naučil ma to môj otec. 
Bol pekárom, ale aj orga-
nistom. Keď som bol dieťa-
ťom, naučil som sa to. Väčši-
nou hrám na klavír, ale organ 
je veľmi zaujímavý nástroj. 
Každý organ je iný, zvuk kaž-
dého je odlišný,“ dodal Lehn.

Milión turistov – milión príležitostí
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Pripravila: Nora Baráthová

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

1705 – narodil sa v Kežmar-
ku Ján Daniel Perlitzi, lekár (+ 
1778). R. 1727 získal hodnosť 
doktora filozofie, r. 1728 získal 
doktorát medicíny a v tom is-
tom roku prednášal v Utrech-
te ako súkromný docent filozo-
fiu a medicínu. V roku 1729 sa 
stal mestským lekárom v Kež-
marku, od r. 1731 bol lekárom v 
Banskej Štiavnici a po poldruha 
roku sa stal lekárom Novohrad-
skej župy so sídlom v Lučen-
ci.  Zaoberal sa medicínou, fyzi-
kou, meteorológiou. R. 1750 dal 
návrh panovníčke Márii - Teré-
zii na založenie lekárskej fakul-
ty v Banskej Štiavnici, čo sa však 
nerealizovalo. V roku 1754 sa 
usadil na rodinnom majetku v 
Opatovej pri Lučenci, kde sa až 
do svojej smrti venoval vedec-
ko - výskumnej činnosti. Napí-
sal 23 prác z medicíny, matema-
tiky, fyziky, astronómie, filozo-
fie a práva, ale tlačou mu vyšlo 
len deväť. Svojou prácou Sac-
ra themidos Hungariae illustra-
ta sa stal zakladateľom súdne-
ho lekárstva v Uhorsku. Bol čle-
nom Akadémie Leopoldiny, Ci-
sárskej akadémie pre prírodné 
vedy vo Viedni, členom Kráľov-
skej učenej spoločnosti v Berlí-
ne. R. 1741 mu panovníčka Má-
ria Terézia udelila šľachtický ti-
tul.

1705 – 1708 pracovala v Kež-
marku v budove dnešnej redu-
ty kníhtlačiareň Mateja Glasera 
Vitraria (1653 – 1706). Glaser je 
po slovensky sklenár, po latin-
sky vitrarius – ale nositeľ tohto 
mena si písal aj Witrarius, Wit-
riarius, Witřiari, Vitrari... Praco-
val takmer dvadsať rokov ako 
tovariš a pomocník v levočskej 
tlačiarni známej rodiny Brewer, 
kde dokonca písal básne – jedna 
sa zachovala v matrike kežmar-
skej ev. a. v. cirkvi (v levočskom 
archíve sú ev.a.v. matriky z r. 
1601 – 1827). Báseň bola venova-
ná smrti dobrodinca Führnstei-
na. Glaser bol prvým známym 
kežmarským tlačiarom. Tlačia-
reň bola umiestnená v budo-
ve dnešnej reduty na Hlavnom 
námestí. Založená bola r. 1704, 
pracovala v rokoch 1705 – 1708, 
teda aj po smrti Vitriaria, mož-
no ju prevádzkoval syn (?) Juraj. 

súčasne zastupujúceho richtára 
a notára Jána Tromplera sa za-
choval opis udalostí okolo epi-
démie moru v Kežmarku z 22. 
októbra 1710 (uvedieme ho v 
skrátenej forme): „Nech ti je Boh 
milostivý, pekné mesto Kežma-
rok! V akom žalostnom stave sa 
nachádzaš! Kde sa podeli naj-
lepší z tvojich mešťanov? Kde sa 
podela tvoja kvitnúca mládež? 
Kde sa stratili mládenci a pan-
ny, ktorí predtým hromadne za-
plavovali šiance, kde sú veselé 
zhromaždenia pred hradnými 
stajňami? ...Domy starších meš-
ťanov takmer s celým služob-
níctvom skosil mor... Celé rodi-
ny vymreli, ostalo mnoho vdov 
a sirôt. Aj strážcovia mesta za-
hynuli. Bez pastiera sa ponevie-
ra opustené stádo. Mestskí slu-
hovia tiež všetci zomreli... Mest-
ský tesár umrel, z nižného mly-
na zahynul mlynár aj s čeľaďou, 
vo vyšnom mlyne zomreli všet-
ky deti. Oba hostince sú naka-
zené, krčmári aj s manželkou 
umreli. Všetky pôrodné baby 
umreli na mor. Hrobári a nosi-
či mŕtvol jeden za druhým ľah-
li do hrobu. Kat s celou rodinou 
sa stal korisťou moru... Starý trh 
vymrel, Na Močarisku sa sotva 
objavia jeden – dvaja ľudia, kto-
rých mor ušetril. Aj Nová uli-
ca takmer celá osirela... Stolári 
a truhlári takmer všetci zomre-
li. Anjel smrti sa však neobme-
dzil len na Starý trh, Močaris-
ko, Novú ulicu, Hradnú uli-
cu, ale zamieril aj na Ring (ná-
mestie) k radnici. Neušetril ani 
domy vznešených, po jednom 
schytával pyšné panny... Potom 
prišli na rad členovia súdu, se-
nátori... To bolo len bedákania, 
keď za tri-štyri dni sa zaplnilo 
tristo truhiel mŕtvymi a nebolo 
človeka, ktorý by ich pochoval... 
a aké hrozné bolo počuť sprá-
vy, že v tom alebo onom dome, 
majeri alebo márnici ležia traja 
– štyria mŕtvi nepochovaní, že 
treba donútiť obyvateľstvo, aby 
zakopalo mŕtvych, lebo hrobá-
ri a nosiči mŕtvol majú dosť prá-
ce s tým, že s dvoma vozmi po-
zbierajú mŕtvoly z mesta, ma-
jerov a márnic a dopravia na 
miesto pohrebu...“ 

Dokonca zánik tlačiarne sa kla-
die až do roku 1710, pretože r. 
1711 pomerne jej skromné za-
riadenie zakúpila mestská rada 
v Debrecíne, a to od Juraja Gla-
sera a Jána Muratorisa. Vo Vit-
riariho tlačiarni vyšlo celkove 
len sedem kníh v „slovenčine“, 
latinčine, maďarčine a nemčine.  

1710 – 1711 – prišiel na mesto 
mor, na ktorý vymrela 3/4 oby-
vateľov. Najčastejšími choroba-
mi stredoveku bol mor a chole-

ra. Mor je nemoc krýs. Do Euró-
py sa rozšíril obchodnými cesta-
mi z Ázie v polovici 14. storočia 
a často sa opakoval. Koho po-
štípala infikovaná krysia blcha, 
dostal najprv “hľuzový” mor – 
vysoké horúčky, zdurenie lym-
fatických uzlín a žliaz. To ešte 
smrteľné nebolo. Ak však bakté-
rie moru infikovali všetku krv, 
prešiel hľuzový mor do pľúc, a 
to sa už prežiť nedalo. Pri pľúc-
nom more došlo k podkožným 
krvácaniam a telo ľudí sčerne-
lo. Preto mor nazývali aj čier-
nou smrťou. Prevencia nebola v 
podstate žiadna. Prostý ľud bol 
presvedčený, že mor sa šíri špe-
ciálnym oblakom a zapríčiňu-
je ho skazený vzduch. Ľudia sa 
liečili prežúvaním cesnaku, ta-
baku, tí múdrejší sa kúpali v oc-
tovej vode, ale tzv. zaručeným 
liekom bola aj vysušená žaba, 
zavesená na okne alebo zavese-
ná okolo krku... Nedivme sa po-
tom, že následkom morových 
epidémií sa znížil počet oby-
vateľstva niektorých spišských 
miest a obcí aj o dve tretiny, či to 
bolo v 14., či dokonca v 18. sto-

ročí! Mor v Kežmarku sa spo-
mína už v rokoch 1419, 1453, 
1495, 1509; v r. 1544 – 1545 na 
mor umrelo v Kežmarku údajne 
1 400 ľudí, v r. 1599 – 1600 um-
relo 1 500 osôb, r. 1622 na mor 
umrelo 880 ľudí. Ďalšia epidé-
mia bola v r. 1644 – 1645, 1662 
a 1679. V roku 1710 vypukol v 
krajine mor, ktorý neobišiel ani 
Kežmarok. Uvádza sa, že od 
10. júla do 11. decembra 1710 
na mor umrelo 1 285 ľudí: napr.  

2 duchovní, 21 senátorov, 259 
remeselníkov a mešťanov, 253 
slobodných – mladých, 280 de-
tí, 329 ž124 sluhov a slúžok atď. 
Do konca epidémie, ktorá kon-
čila na jar 1711, zaregistrovalo 
mesto 2 178 mŕtvych, čo pred-
stavuje asi dve tretiny všetkých 
obyvateľov. Pritom vedenie 
mesta robilo, čo sa dalo. Uzav-
reli sa mestské brány, cudzí do 
mesta nemal prístup. Najali sa 
aj osobitní nosiči mŕtvol – spo-
čiatku boli štyria, vykopali sa 
veľké jamy, mŕtvoly pouklada-
li do nich, posypali vápnom na 
dezinfekciu a jamu zasypali. 
Keď išli s mŕtvolou, sprevádzal 
ich človek so zvončekom alebo 
krížikom, čím upozorňoval, aby 
sa ľudia sprievodu vyhli. Rodi-
na mŕtveho nesmela vyjsť z do-
mu, jedlo jej nosil na to určený 
človek pred dvere. Každý no-
sič mal dennú plácu: 1,5 funta 
mäsa, 2 funty chleba, žajdlík pi-
va, žajdlík liehoviny (1 žajdlík 
predstavoval 0,4 litra) a každý 
týždeň funt tabaku. Zriadil sa 
aj špitál mimo mesta, kde sa tiež 
nosilo jedlo. Z pera senátora a 

Reduta v Kežmarku
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Od  1.  októbra  2015  sa  uskutočnia 
úpravy v cestovnom poriadku mest-
skej hromadnej dopravy v Kežmarku.

Týkať sa to bude ako ranných spojov, tak i po-
poludňajších. K úprave prichádza na žiadosť 
nielen občanov, ale aj vedení firiem, aby sa 
zamestnanci dostali včas do práce. Preto ur-
čité autobusy pôjdu približne o 15 až 20 mi-
nút skôr, ako bolo uvedené v poslednom ces-
tovnom poriadku. Nový cestovný poriadok 
už by mal prísť i s nárastom o jeden spoj, a 
to okolo 15.00-tej hodiny. Ďalší spoj, okolo 
10.00-tej hodiny sa monitoruje, aby sa zistilo 
jeho využitie.

Všetko je v procese, i taká vec ako je využi-
teľnosť spojov v mestskej hromadnej doprave. 
A keďže sa i naďalej zisťuje optimalizácia spo-
jov, aby bol každý spokojný, stále je tu mož-
nosť, že sa situácia aj v mestskej doprave bude 
meniť postupne k lepšiemu.

S úpravami cestovného poriadku prichá-
dza i k úprave taríf, ktoré schválili poslanci za-
stupiteľstva na ostatnom rokovaní 10. 9. 2015.

Veď nikde nie je povedané, že sa raz sta-
ne napríklad aj to, že sa mestskou hromadnou 
dopravou spojí mesto Kežmarok s Ľubicou, či 
s mestom Spišská Belá. Veď ak niečo podobné 
môže fungovať medzi Martinom, a Vrútkami, 
tak to môže fungovať i medzi inými mestami.

Momentálne schválená tarifa v MHD 
Kežmarok

1. Cestovné na jednotlivú cestu a dovozné 
za prepravu batožín a psov (platba: čípovou 
kartou / v hotovosti 

a) základné ... 0,40 € / 0,50 € 
b) žiaci a študenti základných a stredných 

škôl podľa osobitného predpisu /zákon č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) v znení neskorších predpisov/, študenti 
vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného pred-
pisu (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov) v dennej forme 

V MHD nastanú zmeny štúdia do získania vysokoškolského vzdelania 
druhého stupňa, najneskôr do 26. roku veku s 
trvalým pobytom v SR ... 0,20 € / 0,30 € 

c) dovozné (batožina o rozmeroch väčších 
ako 30 x 40 x 60 cm, úzke predmety dlhšie ako 
150 cm a predmety v tvare dosky rozmerov 
väčších ako 10 x 80 x 100 cm a to i v prípadoch, 
že presahujú len jeden z uvedených rozmerov) 
... 0,20 € / 0,30 € 

d) pes ... 0,20 € / 0,30 € 
e) detský kočík ... 0,20 € / 0,30 € 
f) súprava lyží a sánky ... 0,20 € / 0,30 € 
g) zamestnanci Slovenskej autobusovej do-

pravy Poprad, a.s. zabezpečujúci služby vo ve-
rejnom záujme ... 0,05 € / 0,15 € 

h) deti zamestnancov uvedených v písm. g), 
spĺňajúce podmienky písm. b) ... 0,05 € / 0,15 € 

i) manželia/manželky zamestnancov uve-
dených v písm. g) ... 0,20 € / 0,30 € 

j) vdovy a vdovci po zamestnancoch uve-
dených v písm. g) ... 0,20 € / 0,30 € 

k) siroty po zamestnancoch uvedených v 
písm. g), spĺňajúce podmienky písm. b). 0,20 
€ / 0,30 € 

Bezplatná preprava 
a) deti do dovŕšenia 6. roku veku 
b) dospelé osoby po dovŕšení 62. roku veku 
c) držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, vrátane 

invalidného vozíka (kočíka), sprievodcu alebo 
vodiaceho psa, 

d) držiteľ diamantovej a zlatej Janského 
plakety a držiteľ Kňazovického medaily. 

Všeobecne podmienky 
a) Maximálne sadzby cestovného a určené 

tarifné podmienky platia na linke MHD, ktoré 
prevádzkuje dopravca SAD Poprad, a.s. 

b) Cestovné je stanovené vrátane dane z 
pridanej hodnoty. 

c) Dopravca je povinný zverejniť tarifu v 
súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z.z. o 
cestnej doprave v znení neskorších predpisov. 

Podmienky pre poskytovanie zliav 
Nárok na poskytovanie zliav preukazujú 

oprávnené osoby týmito dokladmi: 
- preukazom na dokázanie veku dieťaťa, 
- žiackym preukazom alebo čipovou kartou, 
- preukazom zamestnanca, resp. preuka-

zom rodinného príslušníka zamestnanca, 
- dokladom totožnosti u osôb podľa bodu 

2 písm. b), 
- preukazom ŤZP, ŤZP-S u osôb podľa bo-

du 2 písm. c), 
- dokladom totožnosti a zároveň preukazom 

vydaným Červeným krížom o udelení zlatej a 
diamantovej Janského plakety a Kňazovického 
medaily u osôb podľa bodu 2 písm. d). 

Ak je možné súčasne uplatniť si zľavu z 
viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje iba raz. 
Pri súbehu sprievodcu ŤZP-S a vodiaceho psa 
sa poskytuje zľavnené cestovné iba jednému z 
nich. 

Tarifa nadobúda účinnosť dňa 1. 10. 2015. 
Nový cestovný poriadok uvedieme v bu-

dúcom čísle novín KEŽMAROK.

Pavol Humeník
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Okienko do kultúry

VÝSTAVY

25. 9. 2015 (piatok) o 11.00 h
„Klub 27“

Výchovný protidrogový 
program pre študentov SŠ

V MsKS Kežmarok 
25. 9. 2015 (piatok) o 19.00 h

45. Medzinárodný organový 
festival Ivana Sokola

Organový koncert, na ktorom 
si pripomenieme aj 330. 

výročie narodenia J. S. Bacha.
Účinkuje: Ariena 

Leistra (Holandsko).
Diela skladateľov: Bacha – 
Swelincka – Weckmanna – 

Grešáka – Liszta – Langlaisa 
– Guilmanta. 

34. ročník Kežmarskej 
hudobnej jesene

V Drevenom artikulárnom 
kostole Kežmarok – prvá časť
V novom evanjelickom kostole 
Kežmarok – druhá časť koncertu
1. 10. 2015 (štvrtok) o 19.00 h

Slovak Tango
Mladí hudobníci sa 

zameriavajú na interpretáciu 
slovenskej populárnej piesne 
30. až 50. rokov 20. storočia. 
Zaznejú evergreeny z dielní 

Gejzu Dusíka, Pavla Čádyho, 
Pavla Braxatorisa, Dušana 

Pálku, ktoré preslávili 
vtedajšie hviezdy ako 

František Krištof Veselý, 
Melánia Olláryová, či Jozef 

Kuchár a iní.
Drevený artikulárny kostol

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok 

Vladimír Krausz
Slová vo farbách

Výstava potrvá do 2. 10. 2015.
Galéria u anjela

Starý trh 53, Kežmarok
Martin Borodáč

Výstava potrvá do 12. 11. 2015.

Vlado Krausz sa narodil 
v  roku  1969  v  Kežmar-
ku. Študoval na Stred-
nej umelecko-priemyslo-
vej  škole  v  Košiciach.  Po 
maturite a základnej vo-
jenskej  službe  vystriedal 
viacero zamestnaní, naj-
dlhšie pracoval ako gra-
fik  v  reklamnej  agentúre. 
Od roku 2000 je v slobod-
nom povolaní, teda „na 
voľnej nohe“. 

Od malička inklinoval k ume-
niu, či už to bolo výtvarné 
umenie, písanie básní alebo 
hudobná tvorba. Pri tom zo-
stal aj doteraz. Základ jeho 
tvorby tvorí v súčasnosti písa-
nie textov pre interpretov slo-
venskej populárnej hudby, za 
ktoré dostal viacero ocenení. 

Jeho ďalšou vášňou je ma-
ľovanie obrazov, na ktorých je 
čitateľný jeho rukopis a vlast-
ný štýl. Realita sa mieša so 
snami, skutočné s neskutoč-
ným, perspektíva stráca svo-
je zaužívané pravidlá a zem-
ská príťažlivosť už nie je tým, 
ako ju poznáme z hodín fy-
ziky. V takmer nelogických 

Pozvánka na výstavu

spojeniach a kompozíciách a 
na kontrastnej farebnosti pri-
bližuje divákovi svoje myš-
lienky, svoje predstavy a tiež 
svoju osobnosť. Okrem tých-
to svojich osobitých obrazov 
rád maľuje aj klasické pohľa-
dy hlavne na svoje mesto. Či 
už je to výtvarná tvorba, pí-
sanie textov alebo hudba, dr-
ží sa jedného pravidla, a to 
je: žiadne veľké umenie pre 
umenie a kritikov, ale jedno-
duchosť, čitateľnosť a hlavne, 
aby sa pri tvorbe sám  zabával 
a bonusom a odmenou mu je, 
ak sa bavia potom aj diváci a 
poslucháči. 

V Kežmarku žije dodnes, 
lebo ako vraví: nie je náhoda, 

že som sa narodil práve tu, 
asi to tak malo byť, mesto ži-
je svojim pokojným životom, 
zhon väčších miest tu ešte nie 
je badateľný a internet a te-
lefón ma spojí s hocikým na 
ktoromkoľvek konci sveta, te-
da logicky nie je dôvod meniť 
svoje korene. Je ženatý, man-
želka Andrea, s ktorou má 
dcéru Lotu, mu je stálou in-
špiráciou, hnacím motorom  
a oporou. Ak by sa ešte raz 
narodil, nemenil by nič, takže 
sa v jeho prípade druhýkrát 
už asi nie je dôvod narodiť. 
Ako výtvarník mal niekoľko 
samostatných výstav a táto 
v centre Kežmarku je zatiaľ je-
ho najobsiahlejšia.

Barbora Kaprálová
Foto: Pavol Humeník

eny slovenskej populárnej scé-
ny z dielní Gejzu Dusíka, Pav-
la Čádyho, Pavla Braxatorisa, 
Dušana Pálku, ktoré preslávili 
vtedajšie hviezdy ako František 
Krištof Veselý, Melánia Olláry-
ová či Jozef Kuchár a iní.

V repertoári retro kapely 
však nechýbajú ani známe hity 
kežmarského rodáka, hudob-
ného skladateľa Ernesta Gener-
sich, ako napríklad Prečo tak 
pozde krásna pani alebo Pôjde-
me dnes, ktoré určite zaznejú aj 
v drevenom kostole.

Slovak Tango zatiaľ vyda-
li dva albumy skladieb z prvej 
polovice minulého storočia, v 
roku 2001 Prečo tak pozde... a 
o dva roky neskôr Ja sa neviem 
nikdy hnevať.

Vstupné na kežmarský kon-
cert je 9 €, predpredaj lístkov v 
administratívnej budove Mest-
ského kultúrneho strediska v 
Kežmarku na Starom trhu 47, v 
Kežmarskej informačnej agen-
túre na Hlavnom námestí 46 
alebo online na: www.msk-
skezmarok.sk.

So Slovak Tangom sa prenesiete do 
prvej polovice 20. storočia

SÚŤAŽ O 2x2 LÍSTKY NA SLOVAK TANGO
Napíšte správnu odpoveď na otázku: Odkedy pôsobí Slovak Tango 

na slovenskej scéne?
Správne odpovede nám doručte do redakcie poštou alebo mailom najne-

skôr do 1. 10. 2015 spolu s menom a telefonickým kontaktom. Pre dvoch vý-
hercov sú pripravené dva lístky na koncert Slovak Tango v Kežmarku.

Skupina mladých hudobní-
kov – študentov Vysokej ško-
ly múzických umení v Bratisla-
ve, Akadémie umení, Univerzity 
Mateja Bela, Konzervatória Jána 
Levoslava Bellu v Banskej Bystri-
ci a Janáčkovej akadémie múzic-
kých umení v Brne, ktorá si dala 
meno Slovak Tango a zameriava 
sa na interpretáciu slovenskej po-
pulárnej piesne 30. až 50. rokov 
20. storočia, vystúpi vo štvrtok 1. 
októbra o 19.00 h v Drevenom ar-
tikulárnom kostole v Kežmarku.

Slovak Tango pôsobí na slo-
venskej scéne od septembra 
2008 v zložení: Peter Račko 
(spev), Andrej Turčin (husle), 
František Kubiš (akordeón), Re-
né Bošeľa (viola, gitara, spev) a 
Milan Maťaš (kontrabas).Priná-
ša poslucháčom slávne evergre-

TŠC TEMPO MŠK Kežmarok 
srdečne pozýva priaznivcov spo-
ločenského tanca 10. 10. 2015 na 
28. ročník tradičnej súťaže Ľano-
vý kvietok Open 2015 a Pohár pri-
mátora mesta Kežmarok Open.

Podujatia sa uskutočnia v 
MŠH Vlada Jančeka v Kežmarku, 
kde sa prezentujú naši reprezen-
tanti, no i deti, juniori a nová ge-
nerácia Repre tímu TŠC TEMPO 
MŠK Kežmarok.                          tšc

Pozvánka na  
ĽANOVÝ KVIETOK
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CD Karpat Mater.

kultúra

Od 11. septembra 2015 do 12. novembra 2015 
je v Galérii u anjela v Kežmarku otvorená výstava 
Martina Borodáča.
Martin Borodáč je osobitý, silný, charizmatický 

solitér a taká je aj jeho maľba. Aj keď maľuje v ate-
liéri, cítime, že si pozýva k sebe na návštevu kus le-
sa. Borovice,  ktoré  obklopujú  jeho  ate-
liér zvedavo doň nakúkajú či tú prírodu 
autor zvečnil správne, dôstojne a veľko-
lepo. Ticho sa ukláňajú zelenými naondulovanými 
korunami a zdvorilo si šepkajú, že tentoraz sa mu 
to naozaj podarilo alebo šumia, že na tom treba ešte 
popracovať. Veľmi podobné sosny na chorvátskom 
pobreží ho vítajú každoročne ako domáceho obyva-
teľa. Niekde na  horizonte  lemuje morské  pobrežie 
obloha, čiary, súradnice, kóty.
Solitér  je  človek,  ktorý kráča  sám, nemá pod-

poru spolku, družiny, klubu či výtvarných súput-
níkov. Na  druhej  strane  to  vôbec  neznamená,  že 
nie je družný. Cesty a cestičky si zvyčajne prešľa-
páva sám. Nemusí nikomu pritakávať a konfron-
tovať sa s podobnými názormi. Upravovať formu 
či myšlienkový obsah, výrazové prostriedky. Soli-
tér je  jednoducho silný individualista v robote aj 
v živote. 

Tvorba Martina Borodáča nie je čistá abstrak-
cie, má mnoho podôb – od viac či menej realistic-
kej  až  po  podprahovo  vnímanú  abstrakciu. Dob-
rá abstrakcia nás často zavedie k počiatočným vý-
tvarným  prejavom  ľudstva.  Navodzuje  atmosfé-
ru dávnych atavizmov, jaskynné maľby v skalách. 

Základné, hrubé deliace čiary pôsobia až sochársky 
robustne,  skôr  ako  hlboké  ryhy,  vrypy.    Používa 
skratku, kód, ide k podstate a nezaoberá sa podruž-
nými  záležitosťami. Výrazné línie vytvárajú geo-
metrické obrazce. Máme chuť ich sprevádzať do-
tykom a lúštiť ako Brailovo písmo, pevne ohrani-
čujú tvar a plochu. Koníky na monochromatickom 
čiernom pozadí našepkávajú, že realistická kresba 
a maľba nie sú autorovi až tak vzdialené.
Súborom malieb s názvom Morský cyklus nám 

naznačuje odpoveď na otázku. Prečo ľudia tak ra-
di vysedávajú na brehu mora a pozorujú nekoneč-
nú masu vody, neustále sa valiace vlny? Nekoneč-
no, plynutie času, zároveň večná istota vo veľkej 
neistote bytia. Možno  je  to  túžba nás suchozem-
cov  zažiť  pocit  bezhraničného  priestoru,  večnos-

ti. Preto zabudnime na detaily. Opusťme zväzu-
júci priestor a vydajme sa pozorovať zem z vesmí-
ru ako je to na obrazoch Tatranské torzá alebo Me-
sačné akty. Div divúci krajina sa mení na ženské 
torzá  s  vyčnievajúcimi  pahorkami.  Základným 
stavebným kameňom maľby Martina Borodáča je 

farebnosť  jasná,  výrazná  a  kontrast-
ná.  Čiernobiele  kontrasty  tvoria  sie-
te a vrstevnice obrazu, zvádzajú naše 

zmysly. Vyberte si či sú to odtlačky  prstov alebo 
je to spomienka na Afriku v zebrom podaní. Sýte 
žlté farby žiaria stredomorským slnkom.
Maľba M. Borodáča je energická, zmyselne ro-

bustná a živelná. Táto výstava bude  fascinovať di-
váka predovšetkým razantným rukopisom.
Martin Borodáč narodený  v Bratislave,  patrí 

k  pozoruhodným  postavám  slovenského  maliar-
stva. Je rýdzim solitérom a nedá sa zaradiť do nie-
ktorého z tunajších prúdov,  trendov či výtvarnej 
skupiny. V rokoch 1979 – 1983 vyštudoval stred-
nú  umelecko-priemyselnú  školu  u  prof.  R.  Filu 
v Bratislave  a ďalších  šesť  rokov  strávil  na  štú-
diách monumentálnej maľby na Surikovovej  vý-
tvarnej akadémii u prof. J Koroleva v Moskve. Žije 
a tvorí v Bratislave.                                         GUA

Pozvánka do galérie

Michal  Smetanka  s  Kež-
marčanom Eduardom  Fer-
táľom a s priateľmi len ne-
dávno  vydali  svoje  ďalšie 
CD.

„Nový album sa tematicky 
týka motívu ženy – od kolís-
ky až po starú ženu. Jeho ná-
zov je Karpat Mater, teda že-
na či matka v Karpatoch. 
Práve preto na albume spieva 
niekoľko vynikajúcich spevá-
čok,“ vysvetlil Smetanka. 

Jednou z nich je aj Smetan-
kova mama. „Mišo si spome-
nul na jednu pesničku, ktorú 
mu spievala ešte jeho stará 
mama. Prehovoril svoju ma-
mu, aby mu ju opäť zaspie-
vala. Nahral ju a nakoniec sa 

jej spev objavil v dvoch pies-
ňach,“ vysvetlil Fertáľ.

CD spoločne s ďalšími hu-
dobníkmi nahrávali v marci 
v Mestskom kultúrnom stre-
disku v Kežmarku a v kaštieli 
v Strážkach a vyšlo začiatkom 
septembra. 

Na albume má zastúpenie 
približne tridsať hudobných 
nástrojov. Smetanka sa in-
špiroval ľudovými piesňami 
karpatského regiónu, predo-
všetkým zo severného Zem-
plína, kde vyrastal. Väčšina 
skladieb je Smetankových, ale 
v jednej z nich spojil tri pô-
vodné, ľudové piesne do jed-
ného celku. 

Pripravujú ďalšie CD
Smetanka s Fertáľom počas 
prípravy CD Karpat Mater pra-
covali aj na ďalších projektoch. 

V Kežmarku nahrávané CD je už hotové, témou sú ženy

Jedným z nich sú uspávanky.
„V Mišovej rodine sa po-

čas posledného obdobia naro-
dilo niekoľko detí. Premýšľal, 
čo im venuje ako dar. Nako-
niec každému zložil jedinečnú 
uspávanku. Oslovili ho ďalší 
ľudia, zložil ďalšie uspávan-
ky a z toho vznikne náš na-
sledujúci album,“ povedal 
Fertáľ. Hudobníci by boli ra-
di, ak by album vyšiel ešte 
pred Vianocami, ale možný je 
aj budúci rok.

Ďalším projektom bola 
zvučka a hymna archeopar-
ku v Hanušovciach nad Top-
ľou, kde vydali knihu o hu-
dobných nástrojoch, ktoré sa 
v minulosti používali. Vy-
še 50 nástrojov Smetanka vy-

robil a jednotlivé nástroje na-
hral na CD, ktoré je súčasťou 
publikácie.

Okrem toho Smetanka 
s Fertáľom pripravili hudbu 
pre vianočný program v Žiari 
nad Hronom či scénickú hud-
bu pre folklórny súbor Jahod-
ná z Košíc.

„Radi by sme poďakovali 
Mestskému kultúrnemu stre-
disku v Kežmarku a pani Še-
lepovej z kaštieľa v Stráž-
kach, kde sme mohli naše CD 
nahrávať,“ doplnil Fertáľ.

CD Karpat Mater vyš-
lo v náklade 2 000 kusov a je 
v predaji v kníhkupectve Al-
ter ego, v predajni Colour 
Music a v informačnej kance-
lárii mesta Kežmarok.Michal Smetanka počas nahrávania CD.

Lorant Paugsch
Foto: autor
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Prídu dvaja kamaráti pred závere nou                    
do reštaurácie a chcú sa nave era .                       

ašník im hovorí, že už majú len trocha ryže          
a dva rezne, ale jeden je ve mi malý:
- To nevadí, my sa podelíme.
Ryžu si rozdelia na polovi ku a jeden si zoberie 
vä ší reze  a ten druhý hovorí:
- Ty si ale pekný kamarát, zobral si si ten vä ší!
- No a keby si si ty bral, tak ktorý si zoberieš?
- No ja by som si zobral ten menší!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

SUDOKU (www.puzzles.ca)

SLOVENKA,  
Hlavné námestie 44, 

Kežmarok
TLAČ – TABAK – 

SUVENÍRY
Kontakt:  

052/452 44 19

Súťaž o dve vstupenky 
do kina Iskra

Správne odpovede z krí-
žovky nám posielajte na adre-
su redakcie (Noviny Kežmarok, 
Hlavné námestie 3, 060 01  Kež-
marok) príp. mailom na novi-
ny@kezmarok.sk s predmetom 
správy KRÍŽOVKA do 5. ok-
tóbra. Nezabudnite uviesť te-
lefónny 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: „Nespal,  lebo  som  tréno-
val na bubnoch“. Dva lístky do 
kina Iskra vyhrala Veronika 
Švedová. Gratulujeme!
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Únia nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska (ÚNSS) or-
ganizuje verejnú zbierku Bie-
la pastelka 2015 s cieľom pod-
poriť ľudí s ťažkým zrakovým 
postihnutím v ich úsilí o sa-
mostatný život.

Hlavnými zbierkovými 
dňami v roku 2015 sú 25. a 
26. september. Verejnosť sa 
najmä v piatok 25. septem-
bra môže v uliciach takmer 
300 slovenských miest a ob-
cí stretnúť s dobrovoľníkmi 
zbierajúcimi príspevky do za-
pečatených pokladničiek. Pri-
spievateľov odmenia spinkou 

Ambasádor verejnej zbierky Biela pastelka 2015 
Michal Handzuš: „Hrám za tých, ktorí to potrebujú“

s vyobrazením bielej pastelky. 
Pomôcť je možné aj zaslaním 
SMS s ľubovoľným textom v 
hodnote 2 € na číslo 820 v sie-
ti všetkých mobilných operá-
torov alebo vkladom na účet 

zbierky 4030016204/3100, a to 
až do konca roka. Zbierka je 
zapísaná v Registri verejných 

zbierok Ministerstva vnútra 
SR od 15. júna do 31. decem-
bra.

Výnos zbierky bude použi-
tý na výučbu Braillovho pís-
ma, nácvik chôdze s bielou 

palicou, kurzy práce s kom-
penzačnými pomôckami, po-
skytovanie sociálneho pora-
denstva a ďalšie služby. „Ďa-
kujeme všetkým darcom za 
ich príspevok, ktorý sa pro-
stredníctvom našej činnosti 
pretaví do lepšej kvality ži-
vota mnohých nevidiacich 
a slabozrakých ľudí,“ hovo-
rí Branislav Mamojka, ktorý 
stojí na čele ÚNSS už 25 ro-
kov od chvíle, kedy bola or-
ganizácia založená. Aj vďaka 
verejnej zbierke Biela pastel-
ka, ktorá patrí k desiatke naj-
väčších zbierok na Slovensku, 

môže ÚNSS poskytovať svo-
je služby bezplatne v každom 
kraji SR.

Ambasádorom tohtoroč-
nej verejnej zbierky je slo-
venský hokejový reprezen-
tant Michal Handzuš. „Ľudia 
si majú pomáhať. My, kto-
rí sme dostali možno trochu 
viac, máme vrátiť tým, kto-
rí dostali menej. Zrak je veľ-
mi dôležitý, o tom niet po-
chybností. Ten, kto vidí, si 
ani len nevie predstaviť, aké 
je to žiť v tme,“ tvrdí skúsený 
hokejista a majster sveta z ro-
ku 2002. Michal Handzuš dá-
va celej zbierke hokejový ná-
dych. V spolupráci s ním pri-
pravili organizátori aj dražbu 
originálnych hokejových 
predmetov od známych slo-
venských hokejistov ako Ma-
rián Hossa, Zdeno Chára či 
Tomáš Tatar. Výťažok dražby 
bude venovaný na konto Bie-
lej pastelky 2015. 

Ďalšie informácie o zbierke 
sú k dispozícii na www.bie-
lapastelka.sk alebo na Face-
booku Bielej pastelky.  únss, ph

24. – 25. september (štvrtok, 
piatok) o 19.00 hod.

EVEREST
V letovej výške Boeingu nemá 

ľudské telo šancu prežiť. Napriek 
tomu sa ľudia do takej výšku špl-
hajú, aby pokorili Everest, naj-
vyššiu horu sveta. Kašlú na ne-
pohodlie, zimu, nástrahy počasia 
a aj na to, že sa dole už nemusia 
nikdy vrátiť.

Hrajú: Emily Watson, Jake Gyl-
lenhaal. Réžia: Baltasar Kormákur. 
USA 2015,  dobrodružná dráma,  ti-
tulky,  121  minút,  MP12,  vstupné: 
3,5 €.  

26. – 27. september (sobota, 
nedeľa) o 17.00 hod.

MIMONI
Zamysleli ste sa niekedy nad 

tým, prečo vlastne tí žltí a nesku-
točne roztomilí Mimoni dobro-
voľne slúžili Gruovi, zloducho-
vi s veľkým Z? Odpoveď priná-
ša animovaná komédia Mimoni, 
ktorá z nich konečne a predovšet-
kým úplne zaslúžene robí hlavné 
postavy ich filmu.

Réžia:  Kyle  Balda,  Pierre  Cof-
fin. USA 2015, animovaná rozpráv-
ka, dabing, 100 minút, MP7, vstup-
né(2D) 3,5 € (3D) 5 €. 

26. – 27. september (sobota, 
nedeľa) o 19.00 hod.

STÁŽISTA 
Robert De Niro hrá vo filme 

70 ročného vdovca, ktorý si uve-
domil, že odchod do dôchodku 
nie je až tak skvelý, ako sa hovorí. 
Využije príležitosť vrátiť sa zno-
vu do hry a stane sa vedúcim stá-
žistom módneho webu, ktorý za-
ložila a prevádzkuje Jules.

Hrajú: Anne Hathaway, Robert 
De  Niro.  Réžia:  Nancy  Meyers. 
USA 2015, komédia, titulky, 121 mi-
nút, MP12, vstupné: 3,5 €. 

28. september (pondelok)  
o 19.00 hod.

KLUB BITKÁROV  
(filmový klub – Projekt 100)
Mainstreamový film, ktorý 

úplne narušil pravidlá mainstre-
amu, ukázal na veľkom plátne 
šokujúce násilné scény, obnažené 
pohlavné orgány a inteligentný 
terorizmus. Komplikovaná dejo-
vá skladačka adap¬tujúca rovno-
menný a podobne prevratný ro-
mán Chucka Palahniuka.

Hrajú:  Edward  Norton,  Brad 
Pitt.  Réžia:  David  Fincher.  USA/
NEM 1999, dráma, titulky, 139  mi-
nút, MP15, vstupné: 3,5/2 €.  

30. september (streda)  
o 19.00 hod.

SURI (filmový klub)
Dobrodružná cesta po nezná-

mej africkej rieke nás zavedie k 
unikátnemu prírodnému kme-
ňu Suri. Počas putovania ich úze-
mím spoznávame spoločenstvo, 
ktoré sa rozhodlo bojovať za za-
chovanie svojich tradícií a pôvod-
ného spôsobu života.

Réžia: Pavol Barabáš. SR 2015, 
dokument,  pôvodné  znenie,  65   mi-
nút, MP12, vstupné: 3,5/2 €.  
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Spomienky

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

Opravte si lak poškodený od kamienkov.
Namiešame Vám 50 ml farby podľa kódu 
farby Vášho auta do špeciálnej fľaštičky 
s aplikátorom. Poradíme Vám ako na to.

AUTOLAKY

PREDAJ
Predám palivové drevo, mäkké aj 

tvrdé. Tel. 0903 394 080.  P-16/15
Predaj živých pstruhov, Tvarožná. 

0905 653 449.
Predám obilie (pšenicu, jačmeň), 

cena dohodou, tel: 0918 117 967.

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

MOTO
Trvalo prenajmem garáž v ob-

lasti sídliska Juh – Kežmarok, Su-
chá hora 8. Nevytápaná oblasť. Ce-
na dohodou. Tel.: 0905 562 605.

Predám garáž s pozemkom v ka-
meňolome pri ceste. Tel: 0949 884 795.

ZAMESTNANIE
Spoločnosť Slovanet a.s. prijme 

do zamestnania predajcu na poboč-
ke v Kežmarku. Bližšie informácie 
o pracovnej pozícii Vám poskytne-
me na tel. čísle 0918908129.

Do penziónu v Ždiari prijme-
me šikovného kuchára/ku 
s praxou (nástupný plat 
900 euro) a šikovnú čašníč-
ku s výhodnými platový-
mi podmienkami. Možnosť 
ubytovania zdarma. V prí-
pade záujmu prosím kon-
taktovať na t.č. 0907 197 249.                 
M-27/5/15

Chránená dielňa v Kež-
marku prijme do TPP šičky-

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá  
za obsah  

a jazykovú úpravu  
inzerátov!

-krajčírky. Nástup možný ihneď. Jed-
noduché šitie. Tel. 0903 480587. P-24/5

Okresný súd Kežmarok prij-
me do stálej štátnej služby hlav-
ného referenta – asistent senátu. 
Podrobnosti na www.justice.gov.
sk v časti Hľadám prácu v rezorte.

Príjmem šoféra na taxi Kežmarok. 
0907 442 525.

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

Doučujem angličtinu a nemči-
nu žiakov 5. až 9. ročníka, tel. 0915 
980 620.

Kvalitné nátery striech so záru-
kou, lacno. Tel: 0907 545 258.

Nátrery striech, lacno, rýchlo, kva-
litne. 0915 334 786.

Pôžičky pre všetkých. 0915 329 
901. www.najdisvojhoporadcu.sk.

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

Prenajmem 60 m2 na podnikateľské 
účely, Toporcerova 3, hlavný ťah opro-
ti Bille. Kontakt: 0915/949 769.       T-8/15

BYTY, DOMY, POZEMKY
Dám do prenájmu 2-izbový byt 

v KK. Tel. 0903 448 462. P-27/15
Na predaj 2-generačný dom v ti-

chej časti obce Ľubica, okres Kežma-
rok. Dom je v pôvodnom stave s vý-
merou obytnej plochy 130 m2 na kaž-
dé podlažie a celkovou výmerou po-

zemku 698 m2. Dom je v osobnom 
vlastníctve, k dispozícii a obývateľný 
ihneď. V prípade záujmu volať na tel 
0918 980 092. 

Vymením 3-izbový byt v OV na 
Severnej ulici za 2-izbový na Záhrad-
nej, alebo okolí. 0949 884 795.

Dám do prenájmu 1-izb. byt v KK, 
nie RK. 0908 400 874.

Predám 2-izbový byt v pôvod-
nom stave v tehlovom dome, ku kto-
rému patrí garáž. K bytu za obytným 
domom sa nachádza záhrada, ktorá je 
v podnájme na mestskom pozemku. 
Plocha (m2) - úžitková: 69, zastavaná: 
89. Pod traťou 8, Kežmarok.

Predám stavebný pozemok v Ma-
lom Slavkove 2 130 m2. Pridám aj pro-
jekt na výstavbu domu na tejto par-
cele. Cena 15 €/m2 + dohoda. 0907  
944 715.

Prenajmem 1-izbový byt v rodin-
nom dome so samostatným vcho-
dom. Tel.: 0904/117 991.  T-10/15

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

Potrebujete sa zbaviť starých kníh? 
Prineste ich k nám!

Kežmarská informačná agentúra (KIA)

Hl. námestie 46, 06001 Kežmarok, 052/449 21 35

info@kezmarok.sk, www.kezmarok.sk

Dňa 8. 10. 
2015 si pripo-
menieme 10. vý-
ročie, keď nás 
navždy opus-

til manžel, otec, brat a dedko 
 Peter ORDZOVENSKÝ.

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

Spomína manželka, syn, 
dcéra s rodinou.

Želám  Ti  več-
ný pokoj, spi slad-
ko,  snívaj  svoj 
sen,  v  spomien-
kach sme pri Tebe 
každý deň. 

Dňa 26. septembra si pri-
pomenieme 6. výročie úmrtia 
nášho Martina KLIMEKA .

S úctou a láskou smútiaca 
rodina.

Oznam
Dňa 27. 9. 2015 odvysiela 

Kežmarská televízia záznam 
benefičného galavečera ob-
čianskeho združenia LECA, 
na podporu talentovaných 
detí a mládeže zo sociálne 
znevýhodnených skupín.

Redakcia

Vedenie Mestského kul-
túrneho strediska vyslovuje 
poďakovanie riaditeľke Ing. 
Eve Grotkovskej a všetkým 
zamestnancom verejno-pro-
spešných služieb mesta Kež-
marok za významnú pomoc 
pri zabezpečení čistoty, pre-
voze technického zabezpeče-
nia a ústretovosť pri príprave 
programov v rámci Kežmar-
ského kultúrneho leta, ale aj 
ďalších podujatí, ktoré počas 
roka v meste pripravujeme.

Mgr. Barbora Kaprálová

Poďakovanie

Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46, 
060 01 Kežmarok  

052/449 21 35 
info@kezmarok.sk   
www.kezmarok.sk
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Kežmarskí  chlapi  zavýjajú  od  smiechu,  že-
ny sa tvária pohoršene, hoci majú dlaňami tak 
zakryté tváre, aby pomedzi prsty videli všetko, 
čo sa robí. Deti zaháňajú do domov. Možno nie-
ktoré aj pozerajú von oknom, ale  to už rodičia 
nevidia. 
Fešácky kat ženie pred sebou dvojicu mužov. 

Vyzerajú, akoby vyšli práve z raja, chýba im len 
figový list. Ešte šťastie, že v tento deň sa trochu 
oteplilo.   Nezamrznú na tejto ceste hanby. Ich 
vina. Nemali kradnúť ryby. Za hradbami mesta 
im kat hodí nejaké háby a potom nech idú kade-
ľahšie. Obyčajne sa zohrievajú v krčme za Vyš-
nou bránou. Súcitní ľudia im aj pálenku zapla-
tia, ba aj čosi pod zub a všetci spoločne budú na-
dávať na slobodné kráľovské mesto Kežmarok.
–  Baby,  schovajte  sa,  –  zrúkne  kat,  ale  v 

očiach má smiech, – nepatrí sa, aby ste zízali na 
holých chlapov.
– Však sa prikrývajú dlaňami, nič nevidíme, 

– zapiští jedna zo zvedavkýň, ale pre istotu po-
zerá, či v blízkosti nestojí manžel.
– Pravdaže,  to  je  chyba, –  rehoce  sa ktorý-

si z chlapov, – náš pán kat im mal ruky doza-
du zviazať!
– To by bolo ono! – jačia baby, a najviac tie, 

ktoré majú čierne šaty, teda vdovy. 
Kat len pokrúti hlavou. Už sa nečuduje no-

vému príkazu pána richtára, že každá vdova má 
mať v noci pred dverami stráž. Lenže dosiahol 

Na histórii sa dá aj smiať
úplný opak. Vojakov je dosť a okrem stráženia 
ich vdovy občas pustia aj do domu, vraj aby sa 
zohriali. A že sa zahrejú a zohrejú, je viac než 
pravda. Kat Tomáš to dobre vie, ale vojakom ne-
závidí. Dvere jeho domčeka za hradbami mesta 
pri Vyšnej bráne sú otvorené vo dne v noci. Kat 
totiž musí bývať mimo mesta. Tento príkaz sí-
ce dodržiava, ale hocikedy vojde do mesta, ba i 
do panských domov, kam ho volajú hlavne že-
ny. Príčina  sa  vždy nájde:  potkany, myši,  tú-
lavé mačky a psy, ba niekde aj pavúky. Či  ich 
nájde, či nie, vždy je dobre. Dostane jesť, piť a 
veľmi často aj samotnú paničku. Tomáš je mla-
dý  chlap, mohutný,  krásny, múdry,  šikovný... 
Lenže ako katov syn sa nemohol vyučiť žiadne-
mu remeslu, ba nesmel ani do škôl. Katovské re-
meslo sa totiž dedí z pradeda na deda, z deda na 
otca, z otca na syna a tak ďalej. Toto remeslo je 
na jednej strane vážené, ale na druhej špinavé. 
Oboje je pravdou. 

SSSSS
Toto je úryvok z historického románu 

- máme viaceré varianty jeho názvu a stá-
le nad nimi špekulujeme - ktorý by mal vo 
vydavateľstve JADRO vyjsť asi za mesiac. 
Bude o vojne Kežmarku s Levočou, kto-
rá sa „zomlela“ pred 500 rokmi pre právo 
skladu. Dnes nám to právo nehovorí nič, 
ale v tých časoch znamenalo, že do mesta 
musel vojsť každý okoloidúci obchodník a 
tam predávať svoj tovar. Na Spiši mala to 
právo Levoča a Podolínec. A získal ho aj 
Kežmarok, ale ako! 
Neprezradíme - o 
tom sa práve píše. 
Levoča sa naštvala 
a vypovedala Kež-
marku vojnu. Kež-
marčania neosta-
li dĺžni. A tak to šlo 
sto rokov. Ťažké ča-
sy, ale v nich stihla 
prekvitať hriešna i 
čistá láska, ba našiel 
sa čas aj na zábavu. 
A o tom kniha je. 
Obsahuje aj kresby 
Jozefa Česlu mlad-
šieho, ktorý nemal 
problém „presťaho-
vať sa“ o 500 rokov 

dozadu a dokreslí čitateľovi vtedajšiu do-
bu. Budete čítať pravdepodobne prvý no-
vodobý humoristický historický román. 
Len musíme naň stále zháňať peniažky, le-
bo dnes nájsť ľudí pre sponzorovanie kni-
hy je nesmierne ťažké... Veríme, že sa nám 
to podarí. 

Nora Baráthová

PLÁVANIE
V školskom roku 2015/20156 ponúkame:

Prípravný (predplavecký) kurz – v trvaní 4 týždňov 
(8 vyuč. h. – 2x týždenne)

Určený pre 8 – 12 detí, nerozhoduje vek, ale výška (100 cm)
Cena kurzu: 60 Eur.

Kurz bude prebiehať v utorok a vo štvrtok od 16.30 h. do 
17.30 h.

Prihlášky: priebežne, cez e-mail (aby sa kurz otvoril musí byť 
prihlásených minimálne 8 detí).

Začíname po 15. 9. 2015. 
Informácie a kontakt: Mgr. Igor Vaverčák,  

e-mail: igorvavercak@gmail.com, tel.: 0917 440 778.
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V akcii boli aj dvojplošníky.

Šport

Prvá  modelárska  pre-
hliadka  môže  byť  novým 
míľnikom  vo  fungovaní 
modelárskeho klubu. 

„V tomto roku to robíme prvý-
krát v takom veľkom rozsa-
hu, predovšetkým pre pria-
teľov, ale samozrejme aj pre 
priaznivcov modelárstva. Aj 
my navštevujeme také akcie 
a chceli sme niečo také uro-
biť aj pod Tatrami. S pomo-
cou obce Veľká Lomnica, klu-
bov RC Tatry a LET Lomnica 
sa nám to podarilo,“ priblížil 
podujatie Branislav Dudáš, je-
den z jeho organizátorov.

Počas dvoch dní sa do pre-
hliadky na letisku vo Veľ-
kej Lomnici, ktoré v minulos-
ti využívali práškovacie lie-
tadlá, prihlásilo 39 modelá-
rov, ktorí predviedli takmer 
50 modelov.

„Myšlienkou bolo uspo-
riadať vzlet obrích modelov. 
To sú tie, ktoré majú rozpätie 
krídel viac než dva metre. My 
máme lietadlá s rozpätím 2,5 
– 4,5 metra, najväčší je vetroň 
so šesťmetrovým rozpätím,“ 
dodal Dudáš.

Modelárom od detstva
Jedným z najatraktívnejších 
lietadiel bola maketa anglic-
kej cvičnej stíhačky Hawk zo 
skupiny Red Arrows – Červe-
né šípy. Tú predviedol Ban-
skobystričan Michal Lalík.

„Celý model som si posta-
vil z kúpených dielov a stav-
ba trvala približne rok. Stí-
hačka má približne 15 kilo-
gramov, letí rýchlosťou ma-

ximálne 250 kilometrov za 
hodinu, model je poháňaný 
spaľovacou turbínou,“ pove-
dal.

Pre Lalíka to je už štvrtý 
turbínový model, celkovo 66. 
v poradí. Ako uviedol, mode-
lárčine sa venuje od 15 rokov. 

„Súťažne som lietal 19 ro-
kov, teraz ma nasleduje môj 
syn, ktorý je aj reprezentan-
tom v kategórii presnej akro-
bacie,“ prezradil Lalík, ktorý 
sa chce naďalej venovať práve 
turbínovým modelom.

V súčasnosti si pripravu-
je ďalší, ktorý bude dlhý tri 
metre s rozpätím krídel dva a 
pol metra. Dúfa, že počas je-
sene s ním uskutoční prvé le-
ty a v nasledujúcom roku bu-
de lietať už len s ním. Stíhač-
ka Hawk bude pre neho zá-
ložným modelom.

Ešte skôr začínal s mode-
lárstvom Vladimír Rengevič 
z Liptovského Mikuláša. Svo-
je prvé lietadlá skladal v dva-
nástich rokoch a jeho deti za-
čínajú ešte skôr. Syn Vladko 
má päť rokov a lieta od troch, 
dcéra Lenka má tri roky a tiež 
už začína s lietaním.

„Keď týmto deťom poviete, 
že ich nevezmete na modelár-
sku akciu, je to pre nich naj-
väčší trest. Počas roka cho-
dievame na stretnutia po ce-
lom Slovensku, boli sme aj 
v Čechách či na Morave. 
Vladko už lieta sám. Snažím 
sa, aby už pomáhal aj v diel-
ni, nech sa postupne učí,“ po-
vedal Rengevič, podľa ktoré-
ho sa najjednoduchšie mode-
ly z materiálu podobnému 
polystyrénu dajú zložiť počas 
jedného večera, model „čme-
liaka“ však z dreva, preglejky 

Leteckí modelári sa stretli vo Veľkej Lomnici

a ďalších materiálov skladal 
počas celej zimy.

Haváriám sa nevyhne nik
Takmer každý letecký mode-
lár sa počas svojej praxe nevy-
hol menším či väčším neho-
dám, ktoré môžu skončiť ako-
koľvek. 

„Záleží od toho, aká to je 
havária. Malé incidenty sa 
dajú prežiť týždenným poby-
tom v dielni, ale niekedy ne-
pomôže nič,“ povedal Dudáš, 
ktorý priznáva, že modely nie 
sú lacnou záležitosťou: „Mo-
dely stoja tisíce eur, teda toľ-
ko, ako lepšie jazdené auto. 
Dúfate však, že úspešne s ním 
pristanete a nerozbijete ho.“

Jednu zo svojich stíhačiek 
nezachránil ani Michal La-
lík. „Predposledné turbínové 
lietadlo mi pred dvoma rok-
mi zhorelo úplne. Vznikol na 

ňom plameň a kým sme ho 
prišli hasiť, palivo sa vznieti-
lo,“ doplnil.

Ženy sú vzácnosťou
Manželky leteckých modelá-
rov väčšinou nemajú na výber 
a musia sa s koníčkom svo-
jich manželov zmieriť. Man-
želka Michala Lalíka chodie-
va na prehliadky s ním, man-
želka Vladimíra Rengeviča sa 
venuje koňom. „Ona si jaz-
dí a my si lietame,“ vysvetlil 
Rengevič.

„Žien je v leteckom mo-
delárstve veľmi málo. Nebo-
ja sa, ale je to veľmi technic-
ká záležitosť spojená s fyzi-
kou, s elektrickými obvodmi, 
so zručnosťou. Skôr ich vidieť 
na súťažiach s vetroňmi, keď-
že majú v rukách veľmi dobrý 
cit. U nás ide o veľkú silu mo-
torov,“ uzavrel Dudáš.

Najväčšiu pozornosť pútala stíhačka Hawk.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Memoriál Karola Štepánka 
v basketbale

V sobotu 12. septembra uspo-
riadal Basketbalový klub Mest-
ského športového klubu ďalšiu 
edíciu memoriálu Karola Štepán-
ka v basketbale mužov. 

Tohtoročného turnaja sa 
okrem domáceho Kežmarku zú-
častnili aj družstva Dastet Krom-
pachy a BK Dolný Kubín. V rám-
ci turnaja sa odohral aj exhibičný 
duel starých pánov Kežmarku a 
Rožňavy.

Celkovým víťazom turnaja sa 
stal celok Dastet Krompachy, kto-
rý vyhral obe stretnuta, na dru-
hom mieste sa umietnili hráči 
Dolného Kubína. Tretie miesto 
obsadil domáci kolektív, ktorý sa 

pripravuje na súboje v prvej lige 
mužov s ostrým štartom 17. ok-
tóbra 2015.

V exhibičnom stretnutí sta-
rých pánov medzi Kežmarkom a 
Rožňavou sa z víťazstva tešili na-
ši priatelia z Rožňavy. 

Organizátori podujatia chcú 
poďakovať mestu Kežmarok, 
MŠK Kežmarok a partnerom 
podujatia za pomoc a podporu 
pri jeho organizácii. 

Výsledky stretnutí: Kežma-
rok – Krompachy73:83, Krompa-
chy – Dolný Kubín 69:54, Kežma-
rok – Dolný Kubín 62:73. Starí pá-
ni: Kežmarok – Rožňava 40:66.

BK MŠK Kežmarok
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Ďalšími  dvomi  zápasmi 
pokračovala štvrtá  futba-
lová liga, skupina Sever, 
v ktorej hrá i 1. MFK Kež-
marok.  V  obidvoch  ťaha-
li  kežmarskí  futbalisti  za 
kratší koniec a patrí im 
naďalej štrnásta priečka.

8. kolo: 1. MFK Kežmarok – 
MŠK Spartak Medzilaborce 
0:2 (0:1). Góly: 37. Potoma, 50. 
Kuruc. ČK: 67. Bednár. Divá-
ci: 100.

Zostava Kežmarku: Bart-
ko – Bednár, Toporcer, Orenič, 
Šugarek, Pitoňák, Pálfi, Kala-
fut, Svitek, Tomčák, Dejneka.

9. kolo: FK Slovan Ken-
dice – 1. MFK Kežmarok 2:1 
(1:0). Góly: 9. Korinko, 73. Ďa-
ďovský – 71. Svitek. ČK: 67. 
Adam, 75. Labus (obaja Kež-
marok). Diváci: 100.

Zostava Kežmarku: Bartko 
– Kalafut, Havrilčák, Tomčák, 
Labus, Adam, Orenič, Svitek, 
Toporcer, Fejerčák, Pálfi (81. 
Pitoňák).
1. Zámutov  9  16:7  20
2. Vyšný Mirošov  9  16:7  19
3. Šariš. Michaľany  9  16:8  17
4. Fintice  9  21:15  17
5. Svit  8  25:12  16

6. Raslavice  9  22:14  15
7. Radvaň n/L  9  20:13  15
8. Medzilaborce  9  18:23  13
9. Dlhé Klčovo  9  15:17  12
10. Kračúnovce  9  10:16  12
11. Pakostov  8  15:11  10
12. Spiš. Podhradie  9  15:11  10
13. Ľubotice  9  9:16  10
14. Kežmarok  9  8:20  7
15. Štrba  9  11:20  5
16. Kendice  9  11:33  4

Dorast, 3. liga
1. MFK Kežmarok – Veľká 

Lomnica 0:3. Levoča – Kež-
marok 1:1 (Pokrivčák). Kež-
marok sa v tabuľke nachádza 
na 10. mieste.

Žiaci, 2. liga
Starší žiaci. Kežmarok – 

Nová Ľubovňa 3:5 (Janči 2, 
Gardoš). Kežmarok – Ľubi-
ca 3:0 (Žiga, Gardoš, Vilček). 
Spišská Belá – Kežmarok 1:2 
(Gardoš 2). Družstvo Kežmar-
ku je v priebežnej tabuľke na 
treťom mieste.

Mladší žiaci. Kežmarok 
– Nová Ľubovňa 5:0 (Dučák, 
Baláž, Želinský, Novák, Pav-
lík). Kežmarok – Ľubica 10:0 
(Novák 3, Pavlík, Baláž 2, Mrá-
zik, Lech, Tokarčík). Spišská 
Belá – Kežmarok 0:8 (Pavlík 
3, Novák 2, Želinský, Baláž, 
Glevaňák). Kežmarčania sú v 
tabuľke na 2. mieste.

Šport

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal DL kadeti SR kadeti MŠH Vlada Jančeka 26. 9., 13.00 h Kežmarok – Pov. Bystrica

Futbal

4. liga muži futbalový štadión 27. 9., 15.00 h Kežmarok – Raslavice

3. liga, podtatranská dorast futbalový štadión 26. 9., 14.00 h Kežmarok – Sp. Podhradie

2. liga starší žiaci futbalový štadión 26. 9., 10.00 h Kežmarok – Plavnica

2. liga mladší žiaci futbalový štadión 26. 9., 11.45 h Kežmarok – Plavnica

Hokejbal

extraliga seniori hokejbalový štadión 26. 9., 13.00 h Kežmarok – Pov. Bystrica

extraliga seniori hokejbalový štadión 3. 10., 13.00 h Kežmarok – Skalica

extraliga seniori hokejbalový štadión 3. 10., 13.00 h Kežmarok – Ružinov BA

extraliga U16 hokejbalový štadión 27. 9., od 10.00 h turnaj

Lukostreľba Majstrovstvá SR jednotlivci lukostrelecký areál 3. – 4. 10. 2015 súťaže

Volejbal extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 3. 10., 17.00 h Kežmarok – UKF Nitra

Pavol Humeník
Foto: autor

Dve prehry futbalistov
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Reprezentanti  TŠC TEM-
PO MŠK Kežmarok Marek 
Figlár – Imola Gergelyová 
sa zúčastnili dňa 29. 8. 2015 
WDSF WORLD OPEN LAT 

v Budapešti. V silnej konku-
rencii obsadili z 50 párov 28. 
miesto. 

Ďalšou súťažou bola v 
dňoch 4. – 6. 9. 2015 WDSF 

Tanečníci sa predstavili na medzinárodných súťažiach

Kežmarskí  hokejbalis-
ti odohrali 19. septem-
bra 2015 v Martine svoj 
druhý  extraligový  duel  v 
najvyššej hokejbalovej sú-
ťaži na Slovensku a tento-
raz  sa  tešili  z  plného bo-
dového zisku.

V Martine odohrali zápas tre-
tieho kola, proti nováčiko-
vi súťaže z Diakovej. Po dra-

matickom priebehu, keď kež-
marskí hokejbalisti vyhráva-
li 2:0, 3:2 i 4:3, no súper vždy 
vyrovnal, sa misky váh nako-
niec priklonili na stranu lep-
šieho mužstva spod Tatier. I 
keď v poslednej minúte, za 
stavu 4:4 mali domáci výho-
du presilovej hry, obrancom 
ušiel Boris Oravec, ktorý bol 
následne faulovaný a sekun-
du pred koncom, z nariade-
ného trestného strieľania roz-
hodol o výhre Kežmarku 5:4. 
Zakončil tak výborný výkon v 

tomto zápase, v ktorom dal až 
štyri góly!

D.C.S.I. Diaková  
– MŠK Mimisolar Kežmarok  

4:5 (0:1, 2:1, 2:3)
Góly: Kohút, Vojt, Orechov-

ský, Žáčik – Teplický (Bednár, 
Kundľa), Oravec (Dejneka), 
Oravec (Šlachtič), Oravec (Ha-
víra, Pisarčík), Oravec. 

Zostava Kežmarku: Pri-
staš – Šlachtič, Bednár, Kun-
dľa, Kovalčík, Čarnogurský, 
Dejneka, Kromka, Godal-

la, Pisarčík, Teplický, Oravec, 
Kopkáš, Knapik, Fečunda, D. 
Glevaňák, Tóth, Havíra.
1. Skalica  3  14:1  9
2. Nitra  2  11:3  6
3. Ružinov  3  13:8  6
4. Jokerit  3  14:10  6
5. LG Bratislava  3    7:5  5
6. Vrútky  3    7:12  5
7. Pruské  2    8:6  4
8. Svidník  3    8:11  3
9. Kežmarok  2    6:11  3
10. Pov. Bystrica  3    6:11  1
11. Martin  2    1:8  0
12. Diaková  3    5:14  0

V súlade s harmonogra-
mom Dní športu mesta Kež-
marok 2015 sa dňa 12. 9. 2015 
uskutočnil turistický pochod 
na trase Štrbské Pleso-Mlynic-
ká dolina-vodopád Skok-sedlo 
Bystrá lávka-Wahlenbergove 
plesá-Furkotská dolina-Cha-
ta pod Soliskom-Štrbské Ple-
so. Dĺžka trasy bola cca 13 km.

Aj keď začiatok túry bol eš-
te v daždi, postupne sa po-
časie zlepšovalo a poskytlo v 
sedle krásny pohľad do obi-

dvoch dolín a tak si mohli 
účastníci konečne po dvoch 
rokoch vychutnať krásu tejto 
časti Vysokých Tatier. 

Na podujatí sa zúčastnilo 
celkom 26 osôb. Touto cestou 
si dovoľujú účastníci tohto po-
chodu poďakovať mestu Kež-
marok za úhradu väčšej časti 
nákladov na dopravu, vodičo-
vi M. Theiszovi za bezpečnú 
prepravu a Ing. I. Kučárovi za 
zorganizovanie tohto poduja-
tia.                  Ing. Stanislav Škára 

Vydarené turistické podujatie

OPEN LAT v Prahe. Z 88 pá-
rov obsadili 60. miesto.

Dňa 13. 9. 2015 na WDSF sú-
ťaži Slovak Open Champion-
ship 2015 Soch under 21 latin 
boli úspešní. Vytancovali si fi-
nálové 4. miesto.

V kategórii dospelých v 
súťaži WDSF World Open la-
tina za účasti majstrov Eu-
rópy obsadili z 54 párov 44. 
miesto.  

Ďalším našim úspešným 
reprezentantom je Matej Ma-
deja – Lenka Šepeľová. V 
dňoch 5. – 6. 9. 2015 sa zúčast-
nili WDSF World Open v Pra-
he, kde v silnej konkurencii 
obsadili v ŠT tancoch z 76 pá-
rov 49. Miesto a v LA tancoch 
z 88 párov 59. miesto. 

Na súťaži Slovak Open 
Championship 2015 WDSF 

World Open v ŠT tancoch dňa 
12. 9. 2015 obsadili zo 72 párov 
58. miesto a v LAT 13. 9. 2015 z 
54 párov 45. miesto. 

Gertrúda Scholtzová
Marek Figlár – Imola Gergelyová

Matej Madeja – Lenka Še-
peľová

Hokejbalisti vybojovali prvé víťazstvo

Pavol Humeník


