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Číslo: 16 26. august 2015 Ročník: XXIII. Cena 0,20 €

Stavebné aktivity  
počas leta neutíchli

MsKS pozýva

Kežmaroknoviny

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nová ŠKODA Superb. Vstúpte do novej éry. Pripútajte sa, prosím, nový Superb práve štartuje. Nadpozemsky elegantný 
zvonka, nekonečne priestranný vo vnútri. Miesto v ňom dostane predovšetkým váš osobný štýl. Je jedno, či máte radšej 
športovú alebo komfortnú jazdu. Adaptívny podvozok sa vám prispôsobí a vezme pritom do úvahy aj stav vozovky. Ak máte 
plné ruky, praktický virtuálny pedál vám umožní otvoriť batožinový priestor jednoduchým pohybom nohy. A to je len malá 
ukážka toho, čo všetko nový Superb dokáže. Zoznámte sa s nekonečným priestorom pre váš štýl.
www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Superb: 4,1 – 6,2 l/100 km, 105 – 165 g/km. Ilustračné foto.

NekoNečNý priestor
pre váš štýl

www.autonova.sk
Tel.: 052/452 36 67
kezmarok@autonova.sk

AUTONOVA,s.r.o.
Huncovská 308
060 01 Kežmarok
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Nádvorie hradu  
bude plné hudby
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Úspešná futbalová adaptácia
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Kežmarok žil volejbalom
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Podtatranský festival  
hudobných skupín

KAPELAFEST
28. august 2015 od 17.00 hod.
Nádvorie kežmarského hradu

 Smola a hrušky
Zlokot

Saténové ruky
Millhouse
Wolfage

The Kowal Chicks
Dr. Feelgood rb.

Antimora
 Vstupné: v predpredaji 4 €, 

pred podujatím 5 €.
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V rámci projektu sa zrea-
lizuje výmena okien, dverí 
a obnova čelnej fasády.

Začiatkom roka 2015 poda-
lo mesto Kežmarok projekt 
na Obnovu meštianskeho do-
mu č. 25 na Hlavnom námes-
tí v rámci dotačného systému 
Ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky 2015 v progra-
me 1 Obnovme si svoj dom 
a podprograme 1. 1 Obnova 
kultúrnych pamiatok. Projekt 

bol úspešný  a výška schvále-
nej dotácie je 5 000 EUR.

V rámci projektu sa zrea-
lizuje výmena okien, dverí a 
obnova čelnej fasády, čím sa 
zlepší nevyhovujúci stavebno-
-technický stav budovy, zvý-
ši sa atraktivita tejto pamiat-
ky a uchová sa kultúrne dedič-
stvo pre ďalšie generácie.

Projekt bude spolufinan-
covaný z dotácie Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky.

Projekt na obnovu meštianskeho domu bol schválený

Lucia Pisarčíková
Foto: Lórant Paugsch

Drahí Kežmarčania,

zaujímajú nás Vaše postrehy, názory a problémy, s ktorými sa

v našom meste dennodenne stretávate a preto Vás všetkých srdečne

pozývame na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa:

2.9.2015(streda) o 17:00 v priestoroch zasadačky

Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku.

poslanci MsZ: Mgr. Ondrej Jankura, Ing. Vladimír Škára, Mgr. Andrej Zreľak

Do projektu Historicko-
-kultúrno-prírodná cesta 
okolo Tatier je celkovo za-
pojených 13 miest a obcí 
zo Slovenska

Dňa 1. 6. 2015 podpísa-
lo mesto Kežmarok zmluvu 
o dielo – „Historicko-kultúr-
no-prírodná cesta okolo Tatier 
– výstavba cyklotrasy – časť 
Kežmarok – Huncovce, úsek 
k.ú. Kežmarok“ so zhotovi-
teľom stavby Cestné stavby 
Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. 

Výstavba cyklotrasy sa rea-
lizovala v rámci projektu His-
toricko-kultúrno-prírodná ces-
ta okolo Tatier, ktorý je spo-
lufinancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európ-
skeho fondu regionálneho roz-
voja a štátnym rozpočtom SR 
v rámci Programu cezhranič-
nej spolupráce Poľsko-Sloven-
ská republika 2007-2013. Sta-
venisko bolo predmetnej firme 
odovzdané dňa 6. 7. 2015.

Do projektu Historicko-
-kultúrno-prírodná cesta oko-
lo Tatier je celkovo zapoje-
ných 13 miest a obcí zo Slo-
venska – mestá Kežmarok, 
Liptovský Mikuláš, Trstená 
a obce Hladovka, Huncov-
ce, Liesek, Nižná, Suchá Ho-
ra, Vrbov) a Poľska (Gmi-
naCzarny Dunajec, Gmina-
MiastaNowyTarg, GminaSza-
flary, Gmina a NowyTarg. 

Mesto Kežmarok v rám-
ci svojej časti vybudovalo 1090 

Ukončili výstavbu novej cyklotrasy

Janka Pajonko
Foto: autor

Výstavba novej cyklotrasy Kežmarok – Huncovce bola ukončená 
 
Do projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier je celkovo zapojených 13 miest a obcí zo 
Slovenska 
 
Janka Pajonko 
Foto: autor 
 
Dňa 1.6.2015 podpísalo mesto Kežmarok zmluvu o dielo – „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 
výstavba cyklotrasy – časť Kežmarok – Huncovce, úsek k.ú. Kežmarok“ so zhotoviteľom stavby Cestné stavby 
Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.  

Výstavba cyklotrasy sa realizovala v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, ktorý 
je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym 
rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Stavenisko 
bolo predmetnej firme odovzdané dňa 6. 7. 2015. 

Do projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier je celkovo zapojených 13 miest a obcí zo 
Slovenska - mestá Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Trstená a obce Hladovka, Huncovce, Liesek, Nižná, Suchá 
Hora, Vrbov) a Poľska (GminaCzarny Dunajec, GminaMiastaNowyTarg, GminaSzaflary, Gmina a NowyTarg.  

Mesto Kežmarok v rámci svojej časti vybudovalo 1090 m dlhú a 3 m širokú asfaltovú cyklotrasu, ktorá 
začína na ľavom brehu toku rieky Poprad za lávkou z ulice Sihoť a končí na katastrálnom území mesta 
Kežmarok.Realizovaná bola úprava pláne, odkopávanie zeminy, realizácia obrubníkov, zhotovenie nestmelenej 
podkladovej vrstvy, realizácia asfaltových vrstiev. spojovacie postreky, čistenie priekop, zriadenie priepustov, 
položenie asfaltovej vrstvy a zriadenie krajníc.  

Dňa 31. 7. 2015 mesto Kežmarok prevzalo stavenisko od dodávateľa stavby. Celkové výdavky sú 
116 013,96 EUR z toho 85% bude spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo 
štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu mesta Kežmarok.  
 

 

m dlhú a 3 m širokú asfaltovú 
cyklotrasu, ktorá začína na ľa-
vom brehu toku rieky Poprad 
za lávkou z ulice Sihoť a kon-

čí na katastrálnom území mes-
ta Kežmarok.Realizovaná bo-
la úprava pláne, odkopávanie 
zeminy, realizácia obrubníkov, 

zhotovenie nestmelenej podkla-
dovej vrstvy, realizácia asfalto-
vých vrstiev. spojovacie postre-
ky, čistenie priekop, zriadenie 
priepustov, položenie asfaltovej 
vrstvy a zriadenie krajníc. 

Dňa 31. 7. 2015 mesto Kež-
marok prevzalo stavenisko od 
dodávateľa stavby. Celkové 
výdavky sú 116 013,96 EUR 
z toho 85% bude spolufinan-
covaných z Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja, 10% 
zo štátneho rozpočtu a 5 % 
z rozpočtu mesta Kežmarok. 

Dom na Hlavnom námestí bude už onedlho zrekonštruo-
vaný.
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Letná sezóna 2015 sa 
prehupla do svojej druhej 
polovice. Slnečné horúce 
počasie, atraktívne novin-
ky a pravidelná propagá-
cia miesta s postupným 
skvalitňovaním služieb 
prináša destinácii Tatry-
-Spiš-Pieniny ovocie v po-
dobe dobrej návštevnos-
ti v porovnaní s minulými 
rokmi. 

Destinácia Tatry-Spiš-Pieni-
ny, ktorej členom je i mesto 
Kežmarok, sa vyznačuje rôz-
norodosťou ponuky a vynika-
júcimi podmienkami pre tu-
ristiku, cykloturistiku i spla-
vovanie. Kultúrno-historické 
danosti destinácie ju pred-
určujú k rozvoju kultúrneho 
cestovného ruchu. „Destiná-
cia vie uspokojiť túžby nielen 
športuchtivých návštevní-
kov vyhľadávajúcich aktívny 
odpočinok, ale aj tých, kto-
rí k nám prichádzajú za od-
dychom, hľadajú pokoj a pa-
nenskú prírodu,“ konštatovala 
Gabriela Bodnárová, výkon-
ná riaditeľka oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu Tatry-
-Spiš-Pieniny (OOCR).

V  OOCR Tatry-Spiš-Pie-
niny usilovne pracujú na ne-
ustálom vylepšovaní ponuky 
destinácie. „Momentálne pri-
pravujeme nový videoklip o 

Destináciu Tatry-Spiš-Pieniny objavuje stále viac návštevníkov
cykloturistike v našom regió-
ne ako o produkte cestovného 
ruchu, ktorý budeme propa-
govať v slovenských, českých 
i poľských médiách. Na jeseň 
pripravujeme zimnú verziu 
videoklipu Tatry-Spiš-Pieni-
ny, propagujúci aktívne trá-
venie dovolenky v našej des-
tinácii počas zimy,“ informo-
vala Bodnárová. 

Organizácia sa každoročne 
prezentuje na viacerých zaují-
mavých podujatiach s cieľom 
zaujať a prilákať zahranič-
ných návštevníkov. Dňa 21. 
8. 2015 sa zástupcovia OOCR 
zúčastnili na Slovenskom dni 
v Krakove, ktorý sa konal po-
čas podujatia Medzinaro-
dowe Targi Sztuki Ludowej. 
Na jeseň sa prezentuje v Pra-
he (20. - 21. 10. 2015) na veľtr-
hu Travel Meeting Point.

Prebiehajúce leto v Kež-
marku bolo mimoriadne pes-
tré vďaka širokej ponuke za-
ujímavých podujatí. Náv-
števníci si mohli vychutnať 
letné kino i divadelné pred-
stavenia na Kežmarskom 
hrade. Na námestí sa usku-
točnilo viacero zaujímavých 
koncertov, vyvrcholením bu-
de Kapelafest na hrade 28. 8. 
2015, kde sa predstaví 8 hu-
dobných skupín. Na svoje si 
prídu aj milovníci scénických 
zobrazení historických uda-
lostí - 30. 8. 2015 si takýmto 
spôsobom pripomenú uda-
losti spred 71 rokov - boje po-
čas SNP (ukážky bojov na ná-
mestí). Zaujímavým spestre-

rovaní pestrej ponuky. Veria, 
že záujem verejnosti pretrvá, 
pričom krása prírody a jedi-
nečnosť kultúrneho dedičstva 
sú hlavnými motívmi, prečo 
sa destináciu Tatry-Spiš-Pie-
niny určite oplatí navštíviť. 

Ing. Gabriela Bodnárová
Ing. Juraj Buranovský, PhD.

Do konca septembra 2015 by ma-
la byť ukončená revitalizácia parku 
pred kežmarským „Bažantom“.

Celkový rozpočet na túto revitalizá-
ciu sú vyčíslené na 10 tisíc eur, z toho  
6 749,75 eur získa mesto Kežmarok ako 
dotáciu z Environmentálneho fondu, 
o ktorom rozhodol minister životného 
prostredia Slovenskej republiky Peter 

Žiga na odporúčanie Rady Environmen-
tálneho fondu.

Práce na revitalizácii parku vykoná-
vajú pod odborným vedením pracovní-
ci kežmarských verejnoprospešných slu-
žieb.

Do kežmarského kina sa už dostaneme cez novovytvorený 
vchod. Jeho obvod má tvar polovičného šesťuholníka, za 
ktorým  vznikol voľný priestor – zádverie. Obnova nového 
vchodu kežmarského kina stála približne 23 500 eur.

ním sú návštevy historických 
vozidiel, v Kežmarku to bolo 
podujatie 20. 8. 2015 pod ná-
zvom Old Timer Rally Tat-
ry, ktoré zorganizoval Vetrán 
Club Liptov. 

Za posledné roky sa stalo 
pravidlom, že veľkú skupinu 
návštevníkov regiónu tvoria 
domáci turisti, ktorých počet 
z roka na rok rastie. Zo zahra-
ničných návštevníkov tvoria 
početnú skupinu návštevní-
ci z Českej republiky. Za nimi 
nasledujú susedské štáty Poľ-
sko, Rakúsko, Nemecko a Ma-
ďarsko. 

Rastúci záujem turistov 
o destináciu Tatry-Spiš-Pieni-
ny je pozitívnym dopingom 
pre producentov služieb, kto-
rí neustále pokračujú v rozši-

Uskutočňuje sa obnova parku

Pavol Humeník
Foto: autor
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Oznam
Oznamujeme všetkým  ab-

solventom Pedagogickej školy 
v Kežmarku a ich rodinným 
príslušníkom, že 4. septem-
bra 2015 (piatok) o 10.00 hod. 
pri príležitosti 65.výročia za-
hájenia činnosti Pedagogickej 
školy  pre vzdelanie učiteľov 
národných škôl a 55. výročia 
ukončenia činnosti tejto ško-
ly  bude na budove terajšieho 
Gymnázia P.O.H. v Kežmar-
ku odhalená pamätná tabuľa.

Redakcia

Mesto Kežmarok
Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov
Múzeum v Kežmarku
Okresný úrad Kežmarok
vás pozývajú na oslavu

1944   2015

Sponzori:

- pietny akt kladenia vencov 
 pri pamätníku na hradnom nádvorí

- bojová ukážka oslobodenia mesta Kežmarok,  
dobovú ukážku pripravili – KLUBY VOJENSKEJ HISTÓRIE:
- Poprad – tatranskí vlci,
- Krasnogvardejci Košice,
- Tatry Spišské Bystré,
- Gvardija Spišská Nová Ves,...

- ukážka práce Policajného zboru SR
- detský folklórny súbor MAGURÁČIK
- tanečno – športové centrum TEMPO
- prehliadka historických vozidiel

Sprievodný
program:

Hlavný
program:

Kežmarský hrad

Hlavné námestie v Kežmarku

30. 8. 2015
o 14.30 hod.

o 15.00 hod.

71. VÝROČIA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

VSTUP
na všetky podujatia

a aktivity v rámci  

osláv VOĽNÝ.

 Technika: BMW 71
  Dneper 61
  Willys Jeep
  mínomety, delá, ručné zbrane

Odhaľovanie 
pamätnej tabule

Pri príležitosti 130. výročia 
narodenia významného kež-
marského rodáka prof. Alfré-
da Grosza sa 26. augusta 2015 
o 18.00 hod. na ul. Dr. Alexan-
dra 21 odhalí pamätná tabuľa 
a zároveň sa uskutoční aj piet-
ny akt vďaky pri Groszových 
pamätníkoch.

Bude sa tam hovoriť aj o dl-
hu, ktorý ešte potrebuje naša 
generácia splatiť dielu prof. A.  
Grosza.

M. Choma 
a priaznivci tohto podujatia

Schválený projekt Minis-
terstvom zdravotníctva 
SR „Kežmarok proti dro-
gám“ snúbi v sebe nielen 
prevenciu s poučením, ale 
aj kultúrnu a športovú ak-
tivitu.

V súlade s Národnou proti-
drogovou stratégiou Sloven-
skej republiky 2013 – 2020 
budú hlavné aktivity projek-
tu prednášky pre žiakov zá-
kladných a stredných škôl, 
hudobné podujatie Ber hud-
bu – neber drogu, športo-
vé turnaje v streetbale a beh 
mestom s názvom Protidro-
gová míľa.

Projekt je myšlienkou po-
slanca Mestského zastupiteľ-

V septembri sa začne 
s realizáciou projektu 

„Kežmarok proti drogám“

Pavol Humeník

DOUČOVANIE ANGLIČTINA A NEMČINA

Kežmarok, 0901 705 462Doučovanie AJ a NJ, Kežmarok

najnižšie ceny v meste už od 5 Eur

¥ deti od 3 rokov
(hravouformou,prirodzenouformou)

¥ žiaci ZŠ a SŠ
(maturity,reparaty,kruzok)

¥ dospel’ 
(praca,zahranicie)

“Vašou 
budúcnosťou sú 

jazyky”

-individuálne a skupinové kurzy-

pondelok, 17. augusta 15

stva v Kežmarku Matúša Po-
láka.

Cieľovou skupinou by ma-
la byť mládež 14 až 16 rokov a 
začne sa už v septembri 2015.

Celkový rozpočet na pro-
jekt bol schválený vo výške  
6 300 eur, z toho spolufinan-
covanie zo strany mesta bude 
300 eur.
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Začiatkom augusta sa Det-
ský folklórny súbor Magu-
ráčik zúčastnil na 13. roční-
ku medzinárodného súťažné-
ho folklórneho festivalu Zla-
tá rybka 2015 v rumunskom 
meste Tulcea v delte rieky 
Dunaj.  Počas piatich festiva-
lových dní súbor absolvoval 
niekoľko vystúpení a sprie-
vod mestom.  Úvod festiva-
lu patril niekoľko kilometro-
vému  sprievodu, ktorý ab-
solvovali všetci účastníci fes-
tivalu a bolo ich neúrekom, 
celkom 30 súborov z Rumun-
ska i hostia z iných krajín 
sveta. Predstavili sa súbory 
z Južnej Kórey, Tajvanu, Bul-
harska, Ruska, Srbska, Mace-
dónska, Moldavska  a Sloven-
sko reprezentoval Maguráčik. 
Otvorenie festivalu za osob-
nej účasti predstaviteľov mes-

ta, regiónu i rumunského mi-
nisterstva kultúry roztanco-
valo celé námestie spoločným 
rumunským tancom, ktorý si 
všetky súbory nacvičili na zá-
klade požiadavky organizáto-
rov ešte doma. Program po-
kračoval vystúpením niekto-
rých súborov.  

Zahraničné kolektívy sa 
rozbehli po okolí, aby sa pre-
zentovali v niektorých čas-
tiach 80 tisícového mesta Tul-
cea. Maguráčik sa s domá-
cim súborom a hosťami z Bul-
harska predstavil  na jednom 
sídlisku na predmestí mesta. 
Každý kolektív sa predstavil 
20 minútovým pásmo zvykov 
svojej krajiny a Slováci uká-
zali jarné zvyky zo Zamagu-
ria pod názvom Goralská jar, 
tanečnú hru Kotka zo Ždiaru 
a pásmom hier Mome ftoska 

Maguráčik na Zlatej rybke
ve vorecku.

Hlavné – súťažné vystúpe-
nie  absolvoval Maguráčik na 
tretí deň svojho pobytu v Ru-
munsku na hlavnom pódiu 
na námestí v Tulcei za podpo-
ry okolo 5 000 divákov. Pred-
stavil folklór goralskej oblas-
ti Horného Spiša a to tance 
Pod Ždiarskou vidlou, Pali-
cový a najúspešnejšie pásmo 
posledných rokov hry Dolu 
pod Magurou. Odborná po-
rota konštatovala na hodnote-
ní , že súbor sa predstavil pri-
meraným programom vhod-
ným pre túto vekovú kategó-
riu a zaradil sa k súborom, 
ktoré dostali známku výbor-
ný. Súťažné vystúpenia pri-
niesli víťazstvo pre rumunský 
súbor z mesta Sibiu. O veľmi 
dobrom účinkovaní Magurá-
čika na tomto festivale sved-

čí fakt, že v galaprograme bol 
zaradený medzi posledné ko-
lektívy. 

Voľné chvíle spestrili orga-
nizátori výletom - plavbou po 
delte rieky Dunaj , ktorú Ma-
guráčik absolvoval  spoloč-
ne so súborom z Južnej Korey  
a deti sa vyšantili i v miest-
nom aquaparku.  Pekné doj-
my znásobilo i ubytovanie 
a veľmi dobrá strava, podob-
ná našej stredoeurópskej, ta-
kže všetci sme mohli konšta-
tovať, že tento zájazd patril 
k veľmi dobrým zájazdom sú-
boru v posledných rokoch. Je 
potrebné konštatovať, že sú-
bor disponuje dostatočným 
kádrom, ktorý je schopný po-
tvrdiť dobré meno súboru na 
vystúpeniach doma i za hrani-
cami. Veríme, že toto sa potvr-
dí i na premiérovom progra-
me, ktorý súbor pripravuje na 
17. októbra 2015 v Kežmarku. 

J. Švedlár, ved. DFS Maguráčik

Divadelný súbor TOTE 
TAM pri Základnej ume-
leckej škole Antona Cíge-
ra v Kežmarku mal aj 
cez prázdniny obsadený 
program rôznymi vystú-
peniami na zaujímavých 
podujatiach na Sloven-
sku.

V stredu 19. augusta  2015 
otváral náš divadelný súbor v 
Bratislave prvý ročník mikro-
festivalu amatérskeho divad-
la, a to dokonca dvomi pred-
staveniami. Najskôr to bo-
lo vystúpenie pod názvom 
„Kým si po nás príde zuba-
tá“. Bolo to o starobe a umie-
raní, čo sú témy, o ktorých sa v 
divadle často nežartuje. Smrť 

takmer automaticky asociu-
je záľahu mŕtvol v tragédiách 
antických či shakespearov-
ských rozmerov, alebo aspoň 
tu a tam nejaké obete v dedin-
ských drámach Stodolových i 
Barčových. Očakávanie smrti 
je aj lajtmotívom autorskej in-
scenácie DS TOTE TAM Kým 
si po nás príde zubatá. Už od-
ľahčený názov však napove-
dá, že tvorcovia sa k tejto na-
pohľad neveselej téme posta-
vili s nadhľadom a humorom.

Druhé vystúpenie bolo o 
dvoch bratoch a jednom zdroji 
ich záujmu pod názvom „Kde 
sa dvaja bijú, tam...“.

V závere prázdnin, 26. au-
gusta 2015 kežmarský diva-
delný súbor TOTE TAM zas 
otváral Scénickú žatvu na pó-
diu Slovenského komorné-
ho divadla v Martine s pred-

Aktivity divadelného súboru TOTE TAM počas augusta
stavením „Kým si po nás prí-
de zubatá“. Je to už 93. ročník 
prehliadky slovenských di-
vadelných súborov, ktorý tr-
vá od 26. do 30. augusta 2015, 
tentoraz pod titulom Prekroč 
hranice!

Na Scénickej žatve budú 
prezentované inscenácie diva-
delných súborov, ktoré boli do 
programu festivalu zaradené 

z celoštátnych postupových 
prehliadok amatérskeho di-
vadla, divadla mladých, det-
skej dramatickej tvorivosti, di-
vadla dospelých hrajúcich pre 
deti, divadla poézie a umelec-
kého prednesu. Na Scénickej 
žatve sa udeľuje Cena za tvo-
rivý čin roka, ktorú si z festi-
valu odnesie najlepšia insce-
nácia tohto roka. 

Pavol Humeník

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
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Nová zastávka ZŠ Hradná.

MozaIka

Cieľom je jej zatraktívnenie a efek-
tívnejšie využívanie.

Na základe výsledku spoločných roko-
vaní vedenia mesta Kežmarok s SAD 

Poprad, a. s., ktorá pre mesto Kežma-
rok zabezpečuje mestskú prepravu,  sa 
od 1. septembra 2015 upravuje cestov-
ný poriadok mestskej hromadnej do-
pravy. 

Pribudnú dve nové zastávky MHD 
a to jedna na ulici Mučeníkov  a druhá 
na   Hradnom námestí, upravujú sa časy 

jednotlivých spojov. 
Cieľom úpravy je zatraktívniť  MHD, 

vytvoriť podmienky pre jej efektívnejšie 
využívanie širokým vrstvám obyvateľ-
stva a priblížiť MHD predovšetkým žia-
kom, zamestnancom najväčších firiem 
v meste a dôchodcom.

Od septembra sa zmení MHD, pribudnú nové zastávky

Odd. ÚPŽPSP MsÚ Kežmarok
Foto: Lorant Paugsch

Nová zastávka pri ZŠ Dr. D. Fischera na ulici Mučeníkov.
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V rámci letného premieta-
nia na hrade prišiel Socia-
listický Zombi Mord pred-
staviť jeden z režisérov 
Rastislav Blažek. Netají 
sa tým, že vo filme impro-
vizovali a niekedy si pove-
dali, že niektoré scény „už 
nejak urobia“.

Ako vznikol nápad natočiť 
taký nezvyčajný film?

Dali sme sa dokopy piati pria-
telia s tým, že každý z nás má ne-
jaký obľúbený film a každý môže 
niečo z toho svojho vziať. Dohod-
li sme sa, že jeden poriadny ná-
met z toho urobíme. 

Nebolo to jednoduché, náme-
ty sme postupne predstavovali až 
prišiel ten, že dve školáčky – pio-
nierky, sa musia dostať zo školy 
plnej zombíkov. Zaujalo nás to, 
malo to v sebe nápad aj dobrú vý-
zvu urobiť horor či akčný film.

Dá sa jednoznačne určiť 
žáner vášho filmu?

Je problém charakterizovať 
ho. Na začiatku sme chceli nato-
čiť horor, ale zistili sme, že to bu-
de náročné, pričom sa nechcem 
vyhovárať iba na peniaze. 

Socialistický Zombi Mord videli aj v Mexiku
Nakoniec, ak sme nevede-

li niečo urobiť či zabezpečiť, tak 
sme improvizovali. Je to skôr akč-
ný film, než horor. Paródia to nie 
je, ale má to v sebe niekedy jej 
znaky. Oficiálne sme to nazvali 
akčný béčkový krvák. Akčný je, 
béčkový tiež a krvák tiež. Aspoň 
divák vie, čo ho čaká.

Prečo ste film zasadili do 
obdobia socializmu?

Jeden z tvorcov má rád ani-
me, čo sú japonské animované 
filmy a seriály. V nich sa vysky-
tuje veľa príšer či školské unifor-

my, a tak sme premýšľali, ako to 
preniesť do slovenských reálií. 

U nás však väčšinou unifor-
my na školách neexistujú, ale 
napadlo nám, že rovnošaty mali 
predsa pionieri. Pridali sa zombi-
-ľudia a podarilo sa.

S filmom ste navštívili aj 
niekoľko festivalov.

Na náš prvý festival ArtFilm 
sme sa dostali úplnou náhodou. 
Na premiére Zombi Mordu bol 
aj človek, ktorý mal na starosti 
hororovú a akčnú sekciu na Ar-
tFilme a po filme nám povedal, 

že nás tam chce. Potom to už iš-
lo ľahšie, tam sme si urobili dobré 
meno. Boli sme aj na Cinemati-
ku, na Štyroch živloch či na ďal-
ších v Českej republike.

Pikoškou však je, že moja su-
seda, veľká fanúšička hororov, 
odišla pracovať do Mexika a po-
dieľala sa tam na filmovom fes-
tivale. Raz videla moje meno na 
našom plagáte, skontaktovala ma 
a dostala nás na festival Morbido 
Merida, do mesta o niečo väčšie-
ho než Praha.

Plánujete už teraz nejaké 
ďalšie projekty?

Po natočení Zombi mordu 
sme zistili veľmi veľa informá-
cií, ktoré sme predtým nevedeli. 
Vieme, že nemôžeme ísť opäť hla-
vou proti múru. Film nás stál ve-
ľa energie a času, keďže sme na 
ňom robili osem rokov. Samo-
zrejme nie každý deň, keďže má-
me aj svoje zamestnania. Navy-
še, po pauze bolo ťažké dať doko-
py v jeden deň približne 30 ľudí 
a podobne.

Tieto problémy by sme nech-
celi opäť zažívať. Potrebujeme 
teda dobrý rozpočet, dobrý ná-
met, ktorému budeme veriť a tak 
ďalej. Niekoľko ich už máme, ale 
napriek tomu ideme pomaly ďa-
lej, pripravíme nejaké krátke fil-
my a uvidíme, ako to pôjde ďalej.

Lórant Paugsch
Foto: 

2. september (streda)  
o 19.00 hod.

AMY (filmový klub)
Čo táto hudobná ikona 

skrývala pred okolitým sve-
tom a prečo zomrela vo veku 
len 27 rokov? Celovečerný do-
kument necháva hovoriť naj-
mä Amy samotnú prostred-
níctvom doposiaľ nezverejne-
ných archívnych záberov, roz-
hovorov, ale predovšetkým 
prostredníctvom jej hudby a 
pôvodných textov.

Réžia: Asif Kapadia. VB 
2015, hudobný dokument, titul-
ky,127minút, MP12, vstupné: 
3,5/2 €.  

3. – 4.september (štvrtok, 
piatok) o 19.00 hod.

RYTMUS: SÍDLISKOVÝ SEN
Silné emócie, výraz prekva-

penia, že videli niečo neočaká-
vané a potom vzápätí otázka: 
“To vám Rytmus dovolí zve-
rejniť?” Film teda určite nie je 
pomníčkom Rytmusovej “slá-
vy”, ani retrospektíva jeho 
tvorby, ani nič načo je divák 
zvyknutý z filmov o zaslúži-
lých umelcoch.

Réžia: Miro Drobný. SR 2015, 
dokument, pôvodné znenie, 90 
minút, MP12, vstupné: 3,5 €.  

5. – 6.september (sobota, 
nedeľa) o 17.00 hod.

V HLAVE
Obdobie dospievania môže 

byť veľmi komplikované. Riley, 
která je vytrhnutá zo svojho sta-
rého života na americkom Stre-
dozápade potom, ako sa jej otec 
musí kvôli novej práci presťaho-
vať do San Francisca, nie je žiad-
nou výnimkou. Rovnako ako 
my všetci, aj Riley je zmietaná 
svojimi emóciami.

Réžia: PeteDocter, Ronaldo 
Del Carmen. USA 2015, animo-

vaná rozprávka, dabing, 90 mi-
nút, MP7 , vstupné: 3,5 €.  

5. – 6.september (sobota, 
nedeľa) o 19.00 hod.

HITMAN:AGENT 47
Jeho najbližším cieľom je 

korporácia, ktorá má v úmys-
le zmocniť sa vytvoreného gé-
nu a pomocou neho vytvo-
riť armádu zabijakov, ktorých 
schopnosti prekročia dokonca 
aj vlastnosti agenta 47. Uspe-
je? Alebo sa stane ich korisťou 
a zdrojom ďalšej skazy?

Hrajú:  EmilioRivera, Hanna-
hWare Réžia: Aleksander Bach. 
USA 2015, akčný, titulky, 96 mi-
nút, MP15, vstupné: 3,5 €.  

7.september (pondelok)  
o 19.00 hod.

SLEPÁ (filmový klub)
Ingrid, ktorá len nedávno 

prišla o zrak, ustúpi z vonkaj-
šieho sveta do bezpečia svoj-
ho domova. Je tu sama so svo-
jím manželom a svojimi myš-

lienkami. Ale skutočné problé-
my Ingrid sú v jej vnútri, nie 
za múrmi bytu, a tak nad ňou 
postupne preberajú kontrolu 
jej najhlbšie obavy a potlačo-
vané fantázie.

Hrajú: EllenDorritPetersen, 
HenrikRafaelsen. Réžia: EskilVo-
gt. NOR 2014, dráma, titulky, 96  
minút, MP15, vstupné: 3,5/2 €.  

9. – 10.september (streda, 
štvrtok) o 19.00 hod.

KRYCIE MENO U.N.C.L.E 
Príbeh sa odohráva na po-

čiatku šesťdesiatych rokov 
dvadsiateho storočia, na vrcho-
le studenej vojny. Agent CIA 
Solo a agent KGB Kuryakin bo-
jujú proti záhadnej zločineckej 
organizácii, ktorá si podmaňu-
je svet prostredníctvom šíre-
nia jadrových zbraní a rôznych 
moderných technológií.

Hrajú: AliciaVikander, Ar-
mieHammer. Réžia: GuyRitchie. 
USA 2015,akčná komédia, titulky, 
116 minút, MP12, vstupné: 3,5 €.

Režisér Rastislav Blažek (vpravo) a ďalší tvorcovia filmu 
počas diskusie.
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Slovenský cestovateľ 
a režisér prišiel predstaviť 
svoj film Suri osobne do 
Kežmarku. Počas expedí-
cie sám zistil, aké dôleži-
té je poznať a akceptovať 
kultúry iných národností 
a národov.

Ako vznikla myšlienka nato-
čiť film o kmeni domorodcov 
v Etiópii?

V roku 2010 som bol na ex-
pedícii s priateľmi a prechádza-
li sme rieku Omo, najväčšiu rie-
ku v Etiópii. Išli sme cez úze-
mie, na ktorom žili iba domoro-
dé kmene a zatúžil som s jedným 
z nich žiť, prísť k nim, zažiť ich 
spôsob života, dostať sa do „do-
by kamennej“, do ich spoločen-
stva a tešiť sa z jednoduchých ve-
cí ako oni. 

Dlho mi to vŕtalo v hlave. 
Nakoniec sme sa rozhodli ísť ku 
Surmom, kde sme zažili veľmi 

zaujímavé dobrodružstvo.
Čo bolo pre vás najťaž-

šie?
Určite logistika. Museli sme 

hľadať dediny, etniká, ktoré eš-
te neboli kontaktované bielymi 
ľuďmi. Všetko sme si museli no-
siť na chrbtoch, išli sme cez úze-
mia, na ktorých sme nevedeli, čo 
nás čaká, čo bude zajtra či pozaj-
tra. Objavovali sme niečo nové 
a to je na tom to krásne.

Mali ste strach?
Strach to nie je. Keď hľadáte 

a objavujete, na strach nemyslí-
te. Vždy sme museli vyriešiť ne-
jaké problémy a to je ako v prá-
ci. Každou expedíciou získavame 
skúsenosti, ktoré následne vyu-
žijeme.

Ako by ste charakterizo-
vali posolstvo filmu Suri?

Je to predovšetkým akcep-
tácia rôznych kultúr na našej 
planéte. Je veľmi dôležité, aby 
sme si uvedomili, že náš spô-
sob života nemusí byť ten jedi-
ný a správny. 

Dôležité je učiť sa od iných 
kultúr. Práve tie nám nastavu-

Pavol Barabáš: Akceptáciou kultúr sa sami stávame kultúrnymi
jú zrkadlo a hovoria, akí sme, aká 
je tá naša kultúra. Ak všetky kul-
túry zlikvidujeme, skončíme vo 
vlastnej samoľúbosti.

Čo je pre vás najväčším 
zážitkom na expedíciách?

Najväčším zážitkom je pre 
mňa vždy návrat domov. Som 
rád, že žijem pod Tatrami, v tom-
to krásnom kraji.

Pripravujete už ďalší 
film?

Aktuálne pripravujem film 
o tatranských nosičoch. Ako štu-
dent som od roku 1978 deväť se-
zón nosil materiál na Zbojnícku 
chatu. 

Bolo to pre mňa remeslo, kto-
ré mi dali veľmi veľa do života 
a o tom by som chcel urobiť film 
a splatiť tak môj dlh, aby som to-
mu remeslu dal niečo aj ja. Dú-
fam, že na budúci rok bude ho-
tový.

Lórant Paugsch
Foto: Nikola Podolinská

Režisér Pavol Barabáš (v strede) na nádvorí kežmarského 
hradu.

Vážený priaznivec umenia, dovoľ-
te  pozvať Vás na nezabudnuteľnú výsta-
vu Nikolaja Feďkoviča v Slovenskom do-
me dňa 3. 9. 2015 o 17.00 hod. na Soukenic-
kej 3 v Prahe, ktorá je vystavená pod zá-
štitou slovenského veľvyslanca v Českej 
republike.

Výstava je súčasťou cyklu FedkovicTo-
ur, koncipovaného ako pocta pri príleži-
tosti autorovho životného jubilea .

Život autora je natrvalo spätý s jeho 
pražským pôsobením (patrí k prvým žia-
kom Zdenka Sklenáře), neskôr patril k spo-
luzakladateľom Košickej Strednej umelec-
ko-priemyselnej školy, po emigrácii pôso-
bil vyše 20 rokov v Kolíne nad Rýnom. 

Imaginatívna maľba Vás uchváti doko-

nalou technikou, úžasnou fantáziou a jem-
ným humorom.

Zároveň budeme radi ak láskavo po-
šlete informáciu svojim priateľom  a zná-
mym, aby sme potešili čo najviac divákov,

Výstava potrvá do 2. októbra 2015.
Mgr. Carmen Kováčová, 

Ing. arch. Marek Hosa

Máte cestu do Prahy? Navštívte výstavu od Kežmarčanov
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Okienko do kultúry

VÝSTAVY

4. 9. 2015 (piatok) o 19.00 h
Jááánošík po 300 rokoch 

V naštudovaní Radošinského  
naivného divadla.
V MsKS Kežmarok

11. 9. 2015 (piatok) o 18.30 h
Jesenný koncert študentov 
slovenských konzervatórií

34. ročník Kežmarskej hudobnej  
jesene.

V kaplnke Kežmarského hradu

18. 9. 2015 (piatok) o 17.00 h
Spievankovo

Hudobno-zábavný program  
pre deti.

V MsKS Kežmarok

19. 9. 2015 (sobota) o 13.00 h
Festival hudby, spevu a tanca 

seniorov
Nádvorie Kežmarského hradu

V prípade nepriaznivého  
počasia v MsKS.

20. 9. 2015 (nedeľa) o 16.00 h
Sakrálna klasika

Koncert Slovenského  
kresťanského speváckeho zboru 

KRÉDO - VIRUJU,  
pod vedením  

MUDr. Jána Zachara.
34. ročník Kežmarskej hudobnej  

jesene.
Drevený artikulárny kostol  

Kežmarok

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 – Swe-

lincka – Weckmanna – Grešáka – 
Liszta – Langlaisa - Guilmanta.
34. ročník Kežmarskej hudobnej  

jesene
V Drevenom artikulárnom kostole Kež-
marok – prvá časť koncertu a v novom 
evan. kostole Kežmarok – druhá časť.

Výstavná sieň BARÓNKA, 
Hlavné námestie 46

Vlado Krausz  
– „Slová vo farbách“

Od 11. 9. do 2. 10. 2015.



26. august 2015 11Kežmaroknoviny kultúra

Posledný prázdninový pia-
tok (28. augusta 2015) bu-
de nádvorie Kežmarského 
hradu patriť tretiemu roč-
níku podtatranského fes-
tivalu hudobných skupín 
KAPELAFEST 2015. Ten-
toraz sa na pódiu od pia-
tej popoludní predsta-
ví až osem kapiel, z toho 
štyri nádejné zoskupenia 
z Kežmarku a okolia a štyri 
známe skupiny zo sloven-
ských festivalov či rádií.

Ťahákmi tohtoročného Kape-
lafestu budú najmä skupiny 
Smola a hrušky, Zlokot, Sa-
ténové ruky a Millhouse, na 

chrbát im však budú dýchať 
a vytiahnuť sa na nich budú 
chcieť i štyri talentované ka-
pely z nášho regiónu. 

„Prvý ročník sme posta-
vili iba na skupinách z Kež-
marku a okolia, no pre zvý-
šenie atraktivity podujatia 
sme minulý rok už siahli aj 
po zvučnejších menách. Ten-
toraz je zloženie kapiel vy-
rovnané, čiže štyri z regiónu 
a rovnaký počet profesionál-
nych zoskupení,“ vysvetlila 
riaditeľka Mestského kultúr-
neho strediska v Kežmarku 
Barbora Kaprálová.

Kapelafest, ktorý je urče-
ný hlavne mladému publi-
ku, bude zároveň i bodkou 
za bohatým kultúrnym letom 
v Kežmarku. „Myslím si, že 
vstupné na festival, na kto-
rom vystúpi až osem skupín, 

je viac-menej iba symbolické 
a aj tento fakt priláka na ná-
dvorie hradu mnoho fanúši-
kov kvalitnej hudby,“ dodala 
Kaprálová

Súčasťou festivalu bude i 
Kapelafest_informačný stá-
nok Social Up. Ten bude slú-
žiť všetkým, ktorí túžia zužit-
kovať svoj akčný potenciál, a 
nevedia ako. Okrem možností 
pre osobnostný rozvoj sa náv-
števníci dozvedia viac o všet-
kých našich aktivitách Social 
Up, vrátane pripravovaného 
festivalu Be Active 2015 v Po-
prade.

Social Up je mládežnícke 
občianske združenie z Popra-
du. „Sme skupinka aktívnych 
mladých ľudí a zanietencov, 
ktorých ambíciou je zvýšiť 
kultúrnu úroveň, vzdelanosť 
a šíriť osvetu medzi všetkými 

ľuďmi formou spoločenských 
aktivít a interaktívnych pod-
ujatí,“ vysvetlil člen združe-
nia Tomáš Budziňák.

Organizátorom festivalu je 
aj tento rok Mestské kultúr-
ne stredisko (MsKS) v spolu-
práci s Múzeom v Kežmar-
ku, mestom Kežmarok a pro-
dukčnou agentúrou Quera. 
Podujatie finančne podporili 
Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky a RWE – Mod-
rý plyn.

Vstupné v predpredaji je  
4 €, na mieste 5 €. Lístky si zá-
ujemcovia môžu kúpiť v ad-
ministratívnej budove MsKS 
Kežmarok na Starom trhu 
47 (0904 496 442), v Kežmar-
skej informačnej agentúre na 
Hlavnom námestí 46 alebo 
online na www.mskskezma-
rok.sk.

Osem hudobných skupín zahrá na Kapelafest 2015

Redakcia

Headlineri
Smola a hrušky

Spišskonovoveská skupina 
vznikla v roku 1997. Názov skupiny 
je inšpirovaný príslovím „Nachy-
taný na hruškách“. Členov kapely 
spájajú kanadské žartíky, basketbal, 
crazy komédie, horory, párty a vša-
deprítomná recesia. Ovplyvnení sú 
punkom, reggae, alternatívou a ska.

Kapela hrá v súčasnosti v zlože-
ní: Jozef Kramár (Spoko – spev, gi-
tara), Lukáš Pavelka (Lukino – gi-
tara, spev), Matúš Miženko (Ma-
tušenko – trúbka,spev), Ján Mižen-
ko (Jahn – trombón, spev), Vojtech 
Král (Ubo Gott – basa) a Štefan On-
dáš (Pišta – bicie).

Smola a hrušky vydali zatiaľ 
päť albumov: Jeseň 2003 (2003), Na 
chate (2005), Kameň Papier Nožni-
ce (2008), Lajfka (2010) a Palec ho-
re (2012)

Zlokot
Ocenený nováčik roka na Ra-

dio_Head Awards 2012 a nomi-
nant na album roka a Cenu kritikov 
za rok 2013 debutoval albumom 
Slowakische Idiot. Ten, zväčša od-
delene, prezentuje rôzne žánre ako 
punk, elektroniku, rock, hip-hop či 
klasické disko.

Ďalší album Slowakische Genius 
v tucte skladieb tieto prístupy spája 
už do relatívne kompaktného celku. 
Dostal taktiež nomináciu na album 
roka od poslucháčov Radia_FM a 
kritikov v Radio_Head Awards 2014.

Zlokot nazývajú aj superskupi-
nou, vzhľadom na to, že sa v nej zišli 

hudobníci z rôznych známejších ka-
piel. Pôsobia v nej Lyrik (Modré Ho-
ry) – rap, Erik „Losos“ Horák (Noi-
secut) – elektronika, basgitara, Stan-
ka Apfelová (Got Blue Balls) – gita-
ra a Michal Lašán (Noisecut) – bicie. 
O Zlokote sa často hovorí ako o 
nadžánrovej a najoriginálnejšej slo-
venskej kapele.

Saténové ruky
Bratislavskú skupinu tvoria dl-

horoční priatelia, ktorí sa najskôr 
s hudbou stretávali profesijne, ale-
bo ako hudobní fajnšmekri. Ako 
to už býva, kapela sa sformovala 
spontánne. Jej príbeh sa začal po-
čas silvestrovskej dovolenky v dnes 
už neexistujúcom penzióne Villa Ai-
da v obci Hodruša-Hámre, kde Vla-
do Janček a Bebe vymysleli v rámci 
krátenia chvíle pár pesničiek pre ich 
rodiny. Medzi nimi bol prvý singel 
s dadaistickým textom Príbor, ktorý 
sa nachádza aj na debutovom albu-
me Bozkávam.

Neskôr sa k dvojici pridal Kasko 
a dnes už tvoria spolu s Jožom Li-
pom kompletnú zostavu Saténo-
vých rúk. Štvorica hrá podľa ich 
slov primitive rock a s nadhľadom 
hovorí o svojej hudbe ako o „ne-
správnej odpovedi na britpop a 
správnej odpovedi na slovenský 
pop a český underground“. Na al-
bume Bozkávam je 14 skladieb, me-
dzi nimi aj hit Kde mám bundu?, 
skladba Fúzy, Spleen, DušaN či Pro-
stredsong. 

Millhouse
Štvorčlenná alter-stoner-rocková 

kapela je na scéne od roku 2007. Ka-
pela zaujala už v projekte Rádia_FM 
zvanom Demovnica_FM so singlom 
Mangy Wolf. Ich ďalší singel Super-
hero sa dokonca objavil na kompilá-
cii Demovnica naostro.

Bratislavská skupina má na svo-
jom konte EP Alea Iacta Est, kto-
ré vydala netradične na USB kľú-
či. V roku 2014 vydala už pod hla-
vičkou go2stage debutový album 
Event Horizon, ktorý obsahuje 12 
skladieb. Dvakrát reprezentovala 
Slovensko na medzinárodnej súťaži 
kapiel Emergenza. Millhouse si tiež 
zahrali aj na medzinárodných hu-
dobných festivaloch ako sú Pohoda, 
Waves, či Cinematik.

Regionálne kapely:
The Kowal Chicks

Pestrá hudobná tvorba rocko-
vej skupiny, zloženej z hudobníkov 
z Popradu a Spišskej Belej, obsahu-
je prvky folku, swingu, bluesu, re-
agge, punku i alternatívy. To všetko 
je odeté do svojskej poetiky sloven-
ských textov. 

The Kowal Chicks hrajú v zlože-
ní: Samuel Kovalčík (spev, gitara), 
Lukáš Kovalčík (gitara, sprievod-
ný spev), Jozef Pivovarník (bicie) a 
Jozef Heldák (basgitara, sprievod-
ný spev). V tejto zostave funguje ka-
pela od júla 2014 a práve dokončuje 
nahrávanie svojho prvého albumu.

Wolfage
Mladá kapela pochádza z Kež-

marku a v súčasnom zložení hráva 
od januára tohto roku: Kristián Ma-

jer (basová gitara, spev), Matej Poje-
dinec (sólová gitara), Matej Sedlák 
(rytmická gitara), Filip Vojtech (bi-
cie). Wolfage hrá metal, všetky sklad-
by sú ich vlastná tvorba. V repertoári 
má kežmarská skupina okrem iných 
aj piesne: Revolution, Sixteen Souls či 
Power of the Wolves.

Dr. Feelgood rb.
Podtatranská zostava vznikla na 

počesť rovnomennej oldschool brit-
skej blues-rockovej kapely, ktorej ko-
rene siahajú do roku 1971. S cieľom 
oživiť túto starú blues-rockovú mu-
ziku prišiel v decembri 2008 v Po-
prade bubeník Štefan Karel. Pôvod-
ne oslovil basgitaristu „Stanleyho“ 
Sedláka (ex Collegium SDS) a do 
partie pribudol aj Edo Duda, uzná-
vaný popradský muzikant, hlavne v 
80. a 90. rokoch. Spolu vytvorili zák-
lad skupiny. V roku 2010 sa k zosta-
ve pripojil kežmarský gitarista Karol 
Duchoň, ktorý pôsobí aj v starej pun-
krockovej kapele z 90. rokov Poopič-
ný stav.

V ich hudobnom prejave cí-
tiť najmä, že ich baví a inšpiruje aj 
muzika Erica Claptona, Rolling Sto-
nes, Deep Purple alebo Petra Gree-
na. Hudba je ladená hlavne do blu-
esového a miestami hard-rockové-
ho žánru.

Antimora
Kapela z Ľubice má troch členov 

a na svojej FB stránke majú napísa-
né: „Hráme to, čo nás baví a hádam 
sa náš štýl dá prirovnať ku grunge. 
Fungujeme asi už od leta 2014. Viac 
info sa na našich koncertoch.“

NA KAPELAFEST 2015 VYSTÚPIA:



12 26. august 2015 KežmaroknovinyHIstórIa

Pedagogické gymnázium, 
Pedagogická škola pre 
vzdelanie učiteľov národ-
ných škôl /PŠN/, tak sa 
menil názov novej stred-
nej školy zriadenej za-
čiatkom školského roku 
1950/51 v Kežmarku. 
Sídlom tejto školy sa sta-
la budova terajšieho Gym-
názia P.O. Hviezdoslava.

Plných 10 rokov škola pripra-
vovala budúcich učiteľov  ná-
rodných škôl. V júni tohto ro-
ku uplynulo 65 rokov od jej 
vzniku a 55 rokov od jej zá-
niku. Na škole zmaturovalo 
celkom 551 študentov, z to-
ho 149 chlapcov a 402 diev-
čat.  Po skončení tejto školy is-
tý počet absolventov pokračo-
val v štúdiu na vysokej škole 
pedagogického zamerania, no 
naprostá väčšina nastupovala 
na umiestenku ako učitelia na 
školy v okresoch Kežmarok, 
Poprad, Spišská Nová Ves. 
Často išlo o málotriedne školy 
alebo školy s väčším počtom 
Rómov. Prax pomerne skoro 
ukázala,  že aj čerství absol-
venti PŠN dokázali zvládnuť 
procesy a problémy na týchto 
školách. Na svojej strane mali 
totiž vysokú kvalitu prípravy 
na učiteľské povolanie. Veď 
okrem metodiky vyučovacie-
ho procesu vedeli všetci po-

vinne spievať, hrať na hudob-
ný nástroj /zvlášť husle/, kres-
liť , organizovať mimotriedne  
aktivity, hrať divadlo atď.

V tejto príprave išlo o vzác-
nu jednotu teórie a praxe, kan-
didáti na učiteľské povolanie 
získané teoretické poznatky, 
ktoré vychádzali z myšlienok 
a diel Jána Ámosa Komenské-
ho, realizovali v pridruženej 
cvičnej škole, na ktorej pôso-
bili p. učitelia Chmelár, Pav-
lenka, Smolinská, Leštinská 
a Neupaverová. 

Príprava na vyučovací pro-
ces bola organizovaná tak, 
aby študenti mali čo najviac 
náčuvov vyučovacích hodín 
a čo najviac praktických vý-
stupov na rôznych hodinách.  
Dr. Juraj Böör vytvoril taký 
systém, ktorý  maximálne ak-
tivizoval študentov. Vyvrcho-
lením bola dvojtýždňová sú-
vislá prax na vybraných ško-
lách spomínaných okresov.  
Mimoriadne citlivo, ale i ra-
cionálne pôsobili na budúcich 
učiteľov stretnutia s bývalý-
mi študentmi školy v pedago-
gickom krúžku, ktorí  po roku 
praxe prichádzali na školu, 
aby na ňom sprostredkovali 
svoje prvé skúsenosti. A ver-
te, boli to veľmi vzácne chví-
le, ktoré ani jedného študenta 
nenechali ľahostajným. Kaž-
dý už sa cítil byť učiteľom.  
Tieto stretnutia boli aj signá-
lom pre školu na zlepšovanie 
celkovej prípravy.

Neboli to totiž len husle, čo 

Dve jubileá učiteľov
Starý študent po rokoch sa vracia 

v spomienkach na to, čo škola dala mu.
V práci to všetko zúročil, mnohému žiakov naučil.
Vďaka, vďaka, vďaka, za všetko, čo škola dala mu.

študentov tejto školy zreteľne 
odlišovali od iných stredných 
škôl v meste. Bola to celková 
úroveň prípravy, výrazná ob-
sahom i rozsahom. Kto chce 
učiť, musí vedieť. Zrejme tým 
smerom sa uberala riadiaca 
práca riaditeľov (p. Ladislav 
Mečiar a  p. František Pírek). 
Pod vedením profesorského 
zboru sa na škole vytvára ši-
roký priestor pre krúžkovú 
činnosť. Boli to „veľký i malý“ 
spevácky zbor, ľudový súbor 
so spevákmi, tanečný súbor 
a jeho účasť na Ústrednom ko-
le STM /Súťaž tvorivosti mlá-
deže/v Ostrave, divadelný 
krúžok, literárno-dramatic-
ký krúžok. Tón jednoznačne 
udávala p.prof. Jana Chova-
nová, ktorá so svojím takmer 
100 členným speváckym zbo-
rom získava viacero ocenení 
pre školu a za svoju celoživot-
nú prácu získala  jedno z naj-
vyšších učiteľských vyzname-
naní.

Okrem vyššie už spomína-
ných profesorov na tejto škole 
počas jej desaťročnej  existen-
cie nemôžeme nespomenúť 
ostatných profesorov, ktorí 
prispeli k formovaniu budú-
cich pedagógov, a to Ruženu 
Baráthovú, Zlaticu Balogovú, 
Dr. Juraja Lányiho, Alexan-
dra Poľana, Laurenca Hodin-
ku, Karolínu Brnovú, Jozefa 
Ihnačáka, Štefana Tkáča, Jo-
zefa Lukáčika, Jozefa Cime-
ra  a ešte žijúcich  Jána Ščerbu 
a Martu Kevelyovú-Nadany-

ovú.  Tento profesorský zbor 
zabezpečoval rozsiahlu výuč-
bu, veď v treťom ročníku štu-
denti boli klasifikovaní zo 16 
predmetov a všetky boli po-
vinné!

Je prirodzené, že škola s ta-
kýmto zázemím sa presadi-
la aj vo verejnosti. Akadémie, 
oslavy, významné udalosti 
v podnikoch,  to bol priestor 
pre aktívnu kultúrnu činnosť 
budúcich učiteľov. Školu po-
znali v širokom okolí Kež-
marku.

Bolo by nespravodlivé vy-
nechať z našich spomienok 
verejno – prospešnú činnosť – 
pracovné brigády počas hlav-
ných prázdnin, účasť na stav-
be Trate mládeže, žatevné 
štvortýždňové brigády bez 
pedagogického dozoru. Ten 
si vykonávali budúci učitelia 
sami a p. profesori prišli raz-
-dvakrát len sa pozrieť, ako 
im to ide. Bolo obdivuhodné, 
ako si vedúci brigád a vedúci 
čiat počínali. 

Na záver je potrebné ozrej-
miť len jeden fakt. Na ožíva-
nie spomienok stačí jedno vý-
ročie, my predkladáme dve. 
Sme totiž presvedčení,  že 
v slovenskom školstve exis-
tovala veľká skupina učiteliek 
a učiteľov, čo nechala svoje 
srdce na bojovom poli, čo za-
nechala viditeľnú stopu, sto-
pu absolventov  PŠN. Obno-
vujeme v spomienkach túto 
stopu a začnime teraz a mož-
no i takto:

Absolventi PŠN

Starý študent už putuje svetom,
So školou sa rozlučuje zbohom.
Zbohom, ty krásny školský čas,
v ktorom som prežil toľko krás,

zbohom, zbohom, zbohom, ja šiel som šírym svetom.
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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

Predám pšenicu. Cena 15 eur. Tel. 
0911 280 490.  P-29/15

Predaj živých pstruhov, Tvarožná. 
0905 653 449.

Predám obilie, pšenicu, ovos, slamu, 
seno. 0905 352 596. Cena dohodou, mož-
nosť dopravy.

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.

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá  
za obsah  

a jazykovú úpravu  
inzerátov!

ZAMESTNANIE
Do penziónu v Ždiari prijmeme 

šikovného kuchára/ku s praxou (ná-
stupný plat 900 euro) a šikovnú čaš-
níčku s výhodnými platovými pod-
mienkami. Možnosť ubytovania 
zdarma. V prípade záujmu prosím 
kontaktovať na t.č. 0907 197 249.  

 M-27/5/15
Chránená dielňa v Kežmarku prij-

me do TPP šičky-krajčírky. Nástup 
možný ihneď. Jednoduché šitie. Tel. 
0903 480587.  P-24/5

Firma Pluta-Strechy Kežmarok 
prijme do TPP odbornú referentku do 
predajne na predaj strešného materi-
álu. Nástup možný ihneď. Tel: 0905 
630 118, 052 452 3218.

Okresný súd Kežmarok prijme do 
dočasnej štátnej služby hlavného re-
ferenta – účtovník, rozpočtár. Pod-
robnosti na www.justice.gov.sk v čas-
ti Hľadám prácu v rezorte. 

Príjmem vodiča skupiny C, E, najlep-
šie Kežmarok a okolie. 0905 352 596.

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korču-

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

- starostlivosť šitá na mieru
- dostupnosť v každom smere: 

centrum mesta, lekárne, blízkosť detského oddelenia,
odborných ambulancií

-rozšírená možnosť liečby:
homeopatia, prírodné produkty

- poradenstvo pre vaše otázky a problémy
MUDr. Miriam Štubňová (rod. Forbergerová)

Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok
Mobil: 0904 89 34 56, amb. sestra: 0904 515 686

Mail: archimedica@centrum.sk
Facebook: Archimedica, s.r.o.

HĽADÁTE  
DETSKÉHO LEKÁRA?

Nátrery striech, lacno, 
rýchlo, kvalitne. 0915 334 786.

Pôžičky pre všetkých. 0915 
329 901. www.najdisvojhopo-
radcu.sk

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

STE BEZ PEŇAZÍ? Najlep-
šiu pôžičku na čokoľvek Vám 
poskytneme na ul. Dr. Alexan-
dra 15 Kežmarok. Tel: 0918 359 588.

Kvalitné autofólie, lacno a rýchlo. KK. 
0902705462.

Doučovanie anglického a nemeckého 
jazyka. Deti, mládež, dospelí. Efektívne a 
lacno. KK. 0901705462.

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 Se-
vernej ulici za 2 izbový na Záhradnej, ale-
bo okolí. 0949 884 795.

Predám rodinný poschodový dom v 
dobrej lokalite Kežmarku, cena dohodou. 
0948 393 443.

Predám stavebný pozemok v Ma-
lom Slavkove 2 130m2. Pridám aj projekt 
na výstavbu domu na tejto parcele. 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

JAZYKOVÁ ŠKOLA,  
U L . D. TATA R KU 4666/7, POPR AD 
(štátna), škola s oprávnením vykonávať 

štátne jazykové skúšky
ZÁPIS  NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Štátna jazyková škola Poprad otvára v školskom roku 2015/2016  
v elokovanom pracovisku v Kežmarku v budove Hotelovej  

akadémie O. Brucknera kurzy:  
° jazyka anglického pre žiakov ZŠ od 5. ročníka ZŠ,
° jazyka anglického pre dospelých začiatočníkov,

° jazyka anglického pre budúcich maturantov,
° jazyka nemeckého pre oblasť cestovného ruchu, 
° jazyka talianskeho pre žiakov ZŠ, SŠ i dospelých

Termín zápisu: 7. september 2015 od 14.30 do 15.30
Miesto zápisu: vestibul Hotelovej akadémie O. Brucknera, 

Dr. Alexandra 29, Kežmarok.
Bližšie informácie: www. jazykovka-poprad.sk, Tel. č.: 052/789 77 01

Dňa 25. au-
gusta 2015 uply-
nulo 22 rokov od 
chvíle, keď nás 
navždy opustil 
nášho otec, ded-
ko, brat a strýko 

Jozef  KUBOŠI.
Tí ktorí ste ho poznali ve-

nujte mu tichú spomienku. 
S láskou  a úctou  spomí-

najú  dcéra a syn s rodinami  
ako aj  ostatná rodina.

Odchod Tvoj 
bol rýchly a neča-
kaný, niet Ťa už 
medzi nami. Do 
večnosti si odi-
šiel spať, zaplakal 

každý kto Ťa mal rád. Už Ťa ne-
zobudí slnko ani krásny deň, na 
cintoríne spíš svoj večný sen.  

Dňa 6. septembra 2015 uply-
nú 2 roky od smrti milovaného 
manžela, otca, deda a pradeda  
Jozefa OGURČÁKA. 

S láskou a žiaľom v srdci spo-
mína manželka Magdaléna a sy-
novia Jozef a Peter.
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Na policajnej stanici manipuluje policajt                  
s pišto ou, zrazu zaznie výstrel, z pištole vyletí 
gu ka smerom hore a preletí plafónom                    
do vyššieho poschodia. Okamžite k policajtovi 
pribehne služba a reve:
- o si sa zbláznil, ve  si strelil sekretárke priamo 
medzi nohy!...
- A stalo sa jej nie o?...
- Jej ni , ale...
(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
Správne odpovede z krí-

žovky nám posielajte na adre-
su redakcie (Noviny Kežma-
rok, Hlavné námestie 3, 060 01  
Kežmarok) príp. mailom na 
noviny@kezmarok.sk s pred-
metom správy KRÍŽOVKA 
do 7. septembra 2015. Neza-
budnite uviesť telefónny kon-
takt, aby sme sa s vami vedeli, 
v prípade výhry, spojiť. 

Ceny do súťaže venovalo 
kino Iskra.

Občianska inzercia pre občanov  
1,50 €/do 15 slov;  

pre firmy  
2 €/do 10 slov.
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 Kto by to povedal, že ten-
to, stále čiperný, zhovorči-
vý človek, ktorý je vždy na-
bitý energiou a s ochotou 
pomôcť, oslavuje pekné 
okrúhle životné jubileum. 
V posledný augustový deň 
roku 1935 sa narodil, síce 
v Košiciach, no odmalička 
žijúci v Kežmarku, budú-
ci kežmarský futbalový a 
hokejový virtuóz, bez kto-
rého sa žiadna história 
oboch najpopulárnejších 
športov v našom meste 
nemôže zaobísť. Takým je 
Július Tenkáč.

 

Podkutý dobrými školskými 
základmi, keďže jeho tried-
nym učiteľom bola osobnosť 
kežmarského školstva profe-
sor Lányi, sa vydal do sveta, 
ktorý bol v každej chvíli po-
pretkávaný športom. Po skon-
čení meštianky v roku 1951, 
počas ktorej hral futbal za kež-
marský ŠK,  sa dal zlákať ná-
borom do ťažkého priemyslu 
a ako strojný zámočník, na čas 
zakotvil v českom Kolíne. Už 
tam a neskôr i priamo v Pra-
he sa zdokonaľoval vo svojom 
futbalovom umení.

Od roku 1955 je už ale v 
Kežmarku, kde učí na učiliš-
ti telocvik a ruštinu. Na vo-
jenčinu narukoval do špor-
tovej roty, do Trenčína. Tak 
ako pod hradom Matúša Čá-
ka i neskôr v Nitre bola vždy 
jeho hlavná láska futbal. Po-
nuky na futbalový prestup sa 
mu množili, najmä tá z Nit-
ry a neskôr z Prešova už bo-
li pomaly na spadnutie, no 
domáci funkcionári o odcho-
de svojho talentovaného od-
chovanca nechceli ani počuť, 
a tak stále hrával za ŠK Kež-
marok, ktorému pomohol až 
k postupu do divízie. Nik-
dy neľutoval, že nešiel preč 
z Kežmarku, lebo vždy bola 
pod Jeruzalembergom dob-
rá partia hráčov. Možno až te-
raz, s odstupom času si uve-
domí, že kde mohol byť keby 
odišiel z Kežmarku. No vtedy 

Ikona kežmarského športu oslavuje okrúhle narodeniny

prišiel. Veď extraligové tímy 
chodia do Tatier na sústrede-
nie, tak prečo by sa nedal vy-
baviť nejaký prípravný zá-
pas s nimi? To ale treba s tý-
mito vecami pracovať napl-
no na funkcionárskom poli a 
nečakať so založenými ruka-
mi. Peknú spomienku mám i 
na udelenie ocenenia odohra-
tia 500 zápasov za Kežma-
rok, a z dnešnej doby, že si na 
mňa spomenuli organizátori 
podujatia najlepší športovec 
okresu Kežmarok.“

Tento výborný kežmarský 
futbalista, pre ktorého, ako aj 
jeho spoluhráčov bolo najlep-
šou zimnou prípravou na se-
zónu hratie súťažných zápa-
sov za Kežmarok v hokeji, 
hral okrem brankára, na kaž-
dom futbalovom poste. I preto 
poznal všetky finesy futbalo-
vého života. Všestrannosť bo-
la jeho najväčšou devízou a ví-
ťazstvo najväčšou odmenou. 
Za najlepšieho funkcionára 
považuje Karola Gromana a 
najlepšieho manažéra Gros-
skopfa.

Jeho všestrannosť ho pri-
viedla i k ponukám na pre-
stup do známych hokejových 
klubov, pretože i v hokeji upú-
tal svojimi výkonmi a bol dô-
ležitou osobnosťou mestského 
ŠK, no táto športová kežmar-
ská ikona bola verná svojmu 
mestu a drvivú väčšinu svoj-
ho športového života prežil v 
Kežmarku.

I keď Július Tenkáč je vo 
svojom vnútri optimista, pre-
tečie Popradom asi ešte veľa 
vody, pokiaľ bude v Kežmar-
ku futbalový zápas opäť zále-
žitosťou celého mesta.

A keďže optimisti sme i 
my, možno ten čas nie je až tak 
vzdialený,... či?

Pavol Huemník
Foto: archív Phdr. Júliusa Tenkáča

tak neuvažoval, pretože načo 
meniť miesto, ak ste s daným 
miestom spokojný? V Kež-
marku si ale vystrieľal dva-
krát titul najlepšieho strelca 
východoslovenského kraja, čo 
je jasným dôkazom, že futba-
lového talentu mal populárny 
„Ďusi“ na rozdávanie.

Keďže pracoval na Okres-
nom národnom výbore i v 
dovtedy „podnikovej“ liahni 
kežmarských športovcov, na 
OSP, poznal detailne i zákuli-
sie športového sveta. Z týchto 
skúseností doteraz vie načer-
pať dostatok skúseností a po-
radiť nejednému funkcioná-
rovi i čelnému predstaviteľovi 
mesta ako by sa mohol šport 
posunúť vpred. Je potrebné 
ale tie dobre mienené rady i 
vedieť počúvať, aby sme ich 
mohli aplikovať do reálneho 

výsledku. A jeho jednoduchý 
recept na lepšie financovanie 
športu v meste? „Lepšia spo-
lupráca s podnikateľmi by 
mala vyústiť do výraznejšej 
podpory športu v meste. Po-
tom by bola i väčšia zapále-
nosť Kežmarčanov do špor-
tu s čím priamo súvisí repre-
zentácia mesta navonok. Veď 
nie je možné, aby futbal do-
stal menej financií ako iné 
športy. Futbal a hokej sú a 
vždy budú výkladnou skri-
ňou mestského športu.“

Keďže nielen učil, ale vy-
konával i funkciu riaditeľa na 
školách nemálo skúseností má 
i z tejto oblasti. A čo ho v tej-
to oblasti najviac mrzí? „Ako 
pozorujem, tak v dnešnej do-
be je telocvik najťažším pred-
metom na školách. Tak ako 
sme sa kedysi báli matemati-
ky, či slovenčiny, tak dnes sa 
žiaci akoby báli telesnej vý-

chovy. Veľmi málo mládeže 
športuje. S tým sa musí nie-
čo urobiť. Som aj za väčšiu 
angažovanosť telocvikárov 
na športových podujatiach 
v meste, lebo tak môžu pria-
mo so sebou stiahnúť k špor-
tu mladých.“

„Kežmarok vždy žil špor-
tom. Bolo to športové mesto. 
Futbal, hokej, hádzaná, bas-
ketbal, volejbal, lyžovanie, 
to boli všetko športy na vy-
sokej úrovni. Športové zá-
pasy boli spoločenskou uda-
losťou, čo dnes chýba. Šport 
išiel kvalitou dole a je ško-
da, že chýbajú v ňom nielen 
financie, ale i talenty a v po-
slednej dobe i funkcionári. 
Je to ale celoslovenský feno-
mén, že bývalých hráčov ne-
pustíme k tomu, čomu rozu-
mejú, ale o športoch rozho-

dujú osoby, ktorí majú fi-
nancie, no do chodu daného 
športu sa nerozumejú,“ po-
vedal nám populárny „Ďusi“ 
na margo fenoménu zvanom 
šport.

A ktoré sú najväčšie úspe-
chy Júliusa Tenkáča? „Nie 
je to jeden či dva zápasy, 
ale vlastne celá moja karié-
ra. Úspechom je i to, že dnes 
som zdravý a môžem o svo-
jich skúsenostiach rozprá-
vať a možno niekomu eš-
te aj pomôžu. Úspechom na-
šej doby bolo, že v Kežmarku 
hrala reprezentácia Maďar-
ska, s ktorou sme prehra-
li 1:9, reprezentácia Alžír-
ska, s tou sme prehrali 1:6, 
ale aj Kuby, s ktorou sme vy-
hrali 6:0 a tej som dal šty-
ri góly. V Kežmarku hral ale 
i v príprave ŠK Slovan Brati-
slava, s ktorým sme prehrali 
2:4, no išlo o to, že tu vôbec 
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Víťazné mužstvo Kežmarku v kategórii 40 – 50-ročných 
mužov.

Šport

Dňa 8. 8. 2015 sa v Kežmar-
ku uskutočnili 6. Medziná-
rodné majstrovstvá SR ve-
teránov mužov a žien vo vo-
lejbale súčasne aj ako XIX. 
ročník „Memoriálu Františka 
Mizdoša“.

Usporiadateľmi turnaja boli: Slo-
venská volejbalová federácia, 
Klub volejbalu MŠK Oktan Kež-
marok, Mesto Kežmarok a Volej-
baloví veteráni Kežmarku. Cen-
trum tohto turnaja bolo tradične 
v areáli ZŠ, Nižná brána 8.

Na turnaji sa zúčastnilo asi 250 
hráčov a hráčok z 31 družstiev (6 
družstiev z Ukrajiny - Kyjev, Ode-
sa, Ľvov (muži aj ženy), Užhorod 
a Bila Cerkva, 2 družstvá z Českej 
republiky - Opava a Bohumín, 1 
družstvo z Rumunska - Siget a 22 
družstiev zo Slovenska).

V deň turnaja ráno sa usku-
točnilo najprv slávnostné otvore-
nie za účasti zástupcu Slovenskej 
volejbalovej federácie - oblasti vý-
chod Zorislava Poruboviča a pri-
mátora mesta Kežmarok PhDr. 
Mgr. Jána Ferenčáka. Pozvanie, 
ako čestní hostia, prijala aj počet-
ná skupina starších veteránov vo-
lejbalu v Kežmarku. Za rodinu F. 
Mizdoša prišla tento turnaj po-
zdraviť manželka Vierka s dcé-
rami Zuzkou a Katkou, ktorá bo-
la opäť aj aktívnym účastníkom 
tohto turnaja v družstve Kežmar-
ku. Turnaj v jeho priebehu navští-
vil ako čestný hosť aj predseda 
Slovenskej volejbalovej federácie 
- oblasti východ PaedDr. P. Rich-
man s manželkou.

Za organizátorov najprv všet-
kých privítal predseda Klubu vo-
lejbalu MŠK Oktan  Kežmarok 
Ing. Milan Špak. Po ňom sa ujal 
slova primátor mesta Kežmarok, 
ktorý po peknom príhovore tur-
naj slávnostne otvoril. Potom ma-
nažér MŠK Kežmarok Jozef Bréda 
oboznámil účastníkov so systé-
mom odohrania turnaja, hracími 
miestami a ostatnými organizač-
nými pokynmi. 

Turnaj sa uskutočnil podľa „su-
chej“ alternatívy v náročnom ho-
rúcom a veternom  počasí. Kategó-
ria mužov 40-50 ročných sa odo-
hrala na vonkajších dvoch antuko-
vých ihriskách, kategória mužov 
nad 50 rokov na dvoch vonkajších 

Medzinárodný volejbalový turnaj v Kežmarku bol opäť úspešný
ihriskách s umelou trávou, kategó-
ria mužov nad 60 rokov v telocvič-
ni ZŠ, Hradné námestie 38 a ka-
tegória žien dve skupiny v MŠH V. 
Jančeka a tretia skupina v telocvič-
ni ZŠ, Nižná brána 8.

Zápasy v kategóriách mužov 
40-50 ročných a mužov nad 50 ro-
kov sa odohrali na 2 hrané sety 
do 20 bodov na „zlatú loptu“. Zá-
pasy mužov nad 60 rokov a žien 
sa odohrali na 2 hrané sety do 25 
bodov na „zlatú loptu“. Zápasy o 
konečné umiestnenia sa hrali na 2 
vyhrané sety do 20 bodov na „zla-
tú loptu“ a prípadný tretí set do 
15 bodov na „zlatú loptu“.

Skupinu rozhodcov tvorili: Š. 
Derevjaník - hlavný rozhodca, J. 
Niklová, I. Porvazník, J. Servický, 

J. Foľvarský, Ľ. Krojer, J. Záhrad-
ník, J. Baďura, S. Kuchár, B. Topor-
cer, I. Hudák, T. Lipták, P. Mudrík 
a P. Lajda.

Od 8.30 hod. sa začali naplno 
boje v troch kategóriách:

- 9 družstiev mužov 40-50 roč-
ných hralo v dvoch skupinách 
systémom každý s každým. Po 
odohraní zápasov v skupinách 
sa odohrali zápasy  o konečné 
umiestnenie.

- 8 družstiev mužov nad 50 ro-
kov hralo v dvoch skupinách po 
štyroch systémom každý s kaž-
dým. Po odohraní zápasov v sku-
pinách sa odohrali zápasy o ko-
nečné umiestnenie.

- 4 družstvá mužov nad 60 ro-
kov hrali systémom každý s kaž-
dým.

- 10 družstiev žien(nad 35 ro-
kov) hralo v troch skupinách 
systémom každý s každým. Po 
odohraní zápasov v skupinách 
sa odohrali zápasy o konečné 
umiestnenie medzi družstvami z 
3. a 4. miest zo skupín  k.o.-systé-

mom o 7. - 10. miesto, medzi druž-
stvami z 2. miest zo skupín o 4. - 
6. miesto a medzi družstvami z 1. 
miest zo skupín o 1. - 3. miesto.

Muži 40-50 roční
Skupina A: Prešov - Banská 

Štiavnica 1:1, Ľvov - Vysoké Tatry 
2:0, Opava – Prešov 1:1, B. Štiavni-
ca – Ľvov 1:1, Opava - Vysoké Tat-
ry 2:0, Prešov – Ľvov 0:2, B. Štiav-
nica – Opava 0:2, Vysoké Tatry – 
Prešov 1:1, Ľvov – Opava 2:0, Vy-
soké Tatry – B. Štiavnica 1:1.          

Poradie: 1. Ľvov 4 7:1 7 b., 2. 
Opava 4 5:3 5, 3. B. Štiavnica 4 3:5 
(0,907) 3, 4. Prešov 4 3:5 (0,897) 3, 5. 
Vysoké Tatry 4 2:6 2 b.

Skupina B: Kežmarok – Si-
get 2:0, Banská Bystrica - Kežma-

rok 1:1, Stará Ľubovňa – Siget 2:0, 
B. Bystrica – St. Ľubovňa 1:1, Kež-
marok – St. Ľubovna 1:1, Siget – B. 
Bystrica 0:2.  

Poradie: 1. Kežmarok 3 4:2 
(1,480) 4 b., 2. B. Bystrica 3 4:2 
(1,130) 4, 3. St. Ľubovňa 3 4:2 
(1,093) 4, 4. Siget 3 0:6 0 b.

Zápasy o konečné umiestne-
nie. O 7. - 8. miesto: Prešov – Siget 
2:0 kont., o 5. - 6. miesto: B. Štiav-
nica – St. Ľubovňa 2:0 (11, 17), o 3. 
- 4. miesto: Opava – B. Bystrica 2:0 
(13, 10). Finále: Ľvov - Kežmarok 
2:0 (13, 16).                                            

Konečné poradie Majstrov-
stiev SR: 1. Kežmarok, 2. Banská 
Bystrica, 3. Banská Štiavnica, 4. 
Stará Ľubovň, 5. Prešov, 6. Vyso-
ké Tatry .                               

Konečné poradie Memoriá-
lu F. Mizdoša: 1. Ľvov, 2. Kežma-
rok, 3. Opava, 4. Banská Bystrica, 
5. Banská Štiavnica, 6. Stará Ľu-
bovňa, 7. Prešov, 8. Siget, 9. Vyso-
ké Tatry.

Družstvo Kežmarku  tvo-
rili hráči: B. Drozd, J. Kuna, D. 

Müncner, M. Nadányi, B. Trčka, 
V. Šterbák, D. Šiška, V. Škára, M. 
Špak .                                                                                                                        

Ako najlepší  hráč bol vyhod-
notený Dušan Müncner - Kež-
marok.

Muži 50-60 roční                                    
Skupina A: Černová - Košice-

-KD 3 0:2, Kežmarok - Košice 2:0, 
Košice-KD 3 – Košice 1:1, Černová 
- Kežmarok 0:2, Kežmarok - Koši-
ce-KD 3 0:2, Košice – Černová 2:0.               

Poradie: 1. Košice-KD 3 5:1 5 
b., 2. Kežmarok 3 4:2 4, 3.  Košice 3 
3:3 3, 4. Černová 3 0:6 0 b.

Skupina B: Patrónka Brati-
slava - Hliník nad Hronom 2:0, 
Prešov – Odesa 0:2, Hliník n/H – 
Odesa 2:0, Bratislava - Prešov 2:0, 
Prešov - Hliník n/H 2:0, Odesa - 
Bratislava 1:1.

Poradie: 1. Bratislava 3 5:1 5 b., 
2. Odesa 3 3:3 3, 3. Hliník n/H 3 2:4 
(0,854) 2, 4. Prešov 3 2:4 (0,791) 2.

Zápasy o konečné umiestne-
nie. O 7. - 8. miesto: Černová - 
Prešov 0:2 kont. O 5. - 6. miesto: 
Košice - Hliník n/H 1:1 (19, -18). O 
3. - 4. miesto: Kežmarok – Odesa 
0:2 (-7, -18). Finále: Košice-KD 3 – 
Patrónka Bratislava  0:2 (-9, -9).

Konečné poradie Majstrov-
stiev SR: 1. Patrónka Bratislava, 2. 
Košice-KD 3, 3. Kežmarok, 4. Hli-
ník n.Hronom, 5. Košice, 6. Pre-
šov, 7. Černová .                                   

Konečné poradie Memoriá-
lu F. Mizdoša: 1. Patrónka Bra-
tislava, 2. Košice KD 3, 3. Odesa, 
4. Kežmarok, 5. Hliník nad Hro-
nom, 6. Košice, 7. Prešov, 8. Čer-
nová.     

Družstvo Kežmarku tvorili 
hráči: A. Cvek, J. Pisarčík, I. Kre-
dátus, R. Petras, M. Kačmarek, O. 
Gašpar, I. Hlinka. 

Ako najlepší hráč bol vyhod-
notený Sergio Ušakov - Odesa.

Muži nad 60 rokov
Kyjev - Hliník nad Hronom  

2:0 (17, 23), Užhorod – Prešov 2:0 
(16, 12), Hliník n/H – Prešov 2:0 
(13, 7), Kyjev - Užhorod  2:0 (15, 
15), Užhorod - Hliník n/H 1:1 (20, 
-20), Prešov – Kyjev 0:2 (-7, -24).  

Konečné poradie Memoriálu 
F. Mizdoša:
1. Kyjev  3   6:0  6
2. Hliník n/Hronom  3   3:3 (1,174)  3
3. Užhorod  3  3:3 (1,106)  3
4. Prešov  3  0:6  0

Ako najlepší hráč bol vyhod-
notený Voronkov - Kyjev. Naj-

Spracoval Milan Lajda
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starším hráčom bol Victor Sobo-
lev - Kyjev. 

Ženy
Skupina A: Bohumín - Ľvov 

0:2, Bratislava - Košice-bosorky 
2:0, Ľvov - Košice 2:0, Bohumín 
– Bratislava 0:2, Bratislava - Ľvov 
0:2, Košice – Bohumín 2:0.      

Poradie: 1. Ľvov 3 6:0 6 b., 2. 
Bratislava 3 4:2 4, 3. Košice 3 2:4 2, 
4. Bohumín 3 0:6 0.

Skupina B: Kežmarok - Ko-
šice-MI 3 2:0, Spišská Nová Ves - 
Košice-MI 3 2:0, Kežmarok – Spiš. 
N. Ves 2:0.                                   

Poradie: 1. Kežmarok 2 4:0 4 b., 
2. Spišská Nová Ves  2 2:2 2, 3. Ko-
šice-MI 3 2 0:4 0.

Skupina C: Bila Cerkva - Ľu-
bica 0:2, UPJŠ Košice - Bila Cerkva 
1:1, Ľubica - UPJŠ Košice 2:0.                                                     

Poradie: 1. Ľubica 2 4:0 4 b., 2. 
Bila Cerkva 2 1:3 (0,987) 1, 3. UPJŠ 
Košice 2 1:3 (0,835) 1 b.

Zápasy o konečné umiestne-
nie. O 7. - 10. miesto: UPJŠ Koši-
ce - Bohumín 2:0 (17, 16), Košice-
-bosorky - Košice-MI 3 2:0 (15, 14), 
UPJŠ Košice - Košice-bosorky 0:2 
(-15, -4), Bohumín - Košice-MI 3 
0:2 (-18, -7).                           

Poradie: 7. Košice-bosorky, 8. 
Košice-MI 3, 9. UPJŠ Košice, 10. 
Bohumín.

O 4. - 6. miesto: Spiš. Nová Ves 
- Bila Cerkva 2:0 (9, 13). Bratislava 
– Spiš. Nová Ves 0:2 (-11, -17), Bi-
la Cerkva – Bratislava 0:2 (-8, -14). 

Poradie: 4. Spiš. Nová Ves 2 
4:0 4 b., 5. Bratislava 2 2:2 2, 6. Bila 
Cerkva 2 0:4 0 b.

O 1. - 3. miesto: Kežmarok - 
Ľubica 2:0 (11, 9), Ľvov - Kežma-
rok 0:2 (-9, -13), Ľubica - Ľvov 0:2 
(-11, -7).                                     

Poradie: 1. Kežmarok  2 4:0 4 
b., 2. Ľvov 2 2:2 2, 3. Ľubica 2 0:4 
0 b.

Konečné poradie Majstrov-
stiev SR: 1. Kežmarok, 2. Ľubica, 
3. Spišská Nová Ves, 4. Bratislava, 
5. Košice-bosorky, 6. Košice-MI 3, 
7. UPJŠ Košice.                                

Konečné poradie Memoriálu 
F. Mizdoša: 1. Kežmarok, 2. Ľvov, 
3. Ľubica, 4. Spišská Nová Ves, 5. 
Bratislava, 6. Bila Cerkva, 7. Koši-
ce-bosorky, 8. Košice-MI 3, 9. UPJŠ 
Košice, 10. Bohumín.

Družstvo Kežmarku tvori-
li hráčky: M. Smák, Z. Kredátu-
sová, K. Jakušová, E. Koseková, Ľ. 
Mižáková a Z. Cuníková.                                                               

Družstvo Ľubice tvorili hráč-
ky:  E. Matejková, P. Malinová, 
S. Gemzová, N. Pisarčíková, M. 
Müncnerová a S. Michaličková.

Ako najlepšia hráčka bola vy-
hodnotená Katarína Jakušová - 
Kežmarok. Ako najsympatickej-
šia hráčka bola vyhodnotená Šár-
ka Poštůlková - Bohumín.

Posledný zápas celého turnaja 
sa skončil cca o 18.35 hod. Počas 
turnaja sa odohralo celkom 64 zá-
pasov.

Vyhodnotenie podujatia sa 
uskutočnilo o 19.00 hod. na an-
tukovom kurte č.1 ZŠ, Nižná 
brána 8. Turnaj vyhodnotil Ing. 
Milan Špak za účasti predsedu 
organizačného výboru Milana 
Lajdu.

Prvé tri družstvá všetkých ka-
tegórií boli v rámci Majstrovstiev 
SR ocenené pohármi a medaila-
mi, ktoré poskytla SVF. Prvé tri 
družstvá všetkých kategórií bo-
li v rámci Memoriálu F. Mizdo-
ša ocenené pohármi. Najlepší jed-

notlivci  boli ocenení hodnotnými 
vecnými cenami.

Tohoročné podujatie bolo pre 
kežmarských zástupcov v rám-
ci majstrovstiev SR mimoriadne 
úspešné, veď z troch družstiev 
sa dve stali majstrami SR a jed-
no skončilo na 3. mieste. A to eš-
te ženské družstvo Ľubice, za kto-
ré hrali skoro všetko Kežmarčan-
ky, skončilo na 2. mieste.

O občerstvenie v bufete sa po-
starala Agentúra Quera Kežma-
rok - V. Novanský s kolektívom a 
obsluhu prístroja Kávomatov za-
bezpečil J. Pecho s manželkou. O 
teplú stravu formou výborného 
gulášu sa postaral šéfkuchár D. 
Neupauer.

O prípravu pohostenia a vzor-
nú obsluhu v miestnostiach V.I.P. 
sa postarali P. Kovalčík, I. Cerma-
nová, M. Cerman, K. Cermanová, 
A. Dudášová a B. Zavacká.  

O ozvučenie turnaja sa posta-
ral S. Ištocy, na spomienkovom 
večierku opäť vytvorila výbornú 
náladu skupina Albatros.

Poďakovanie za prenájom are-
álov, telocviční a spoločenských 
priestorov  patrí vedeniam ZŠ, 
Nižná brána 8, ZŠ, Hradné ná-
mestie 38, MŠK a SOŠ, Garbiar-
ska 1. Za poskytnutie svojich uby-
tovacích kapacít a jedálne patrí 
poďakovanie Súkromnému DM 
Kežmarok a za zabezpečenie po-
hostenia pre ukrajinských recip-
ročných hostí Reštaurácii sv.Hu-
bert Kežmarok.

Poďakovanie organizátorov 
patrí I.Gašparovi za zhotovenie 
viacerých vkusných cien podľa 
vlastných nápadov, volejbalovým 
kadetkám za zapisovanie zápa-
sov, Kežmarskej televízii, novi-
nám KEŽMAROK a mestu Kež-
marok za propagáciu turnaja. Po-
ďakovanie patrí aj rozhodcom za 
spravodlivé rozhodovanie a orga-
nizovanie zápasov.

Za poskytnutie zdravotnej služ-
by zdravotnou sestrou L. Neupau-
erovou patrí poďakovanie Nemoc-
nici Dr. Alexandra v Kežmarku.    

Moje osobné poďakovanie 
patrí ostatným členom organizač-
ného výboru a ďalším volejbalo-
vým nadšencom za zodpovednú 
a obetavú prípravu tohto turnaja 
a J. Kuzmovi za poskytnutie do-
vozu materiálu pri úprave antu-
kových ihrísk.

Ani tento turnaj by sa neusku-
točnil bez pomoci nasledovných 
sponzorov:

Mesto Kežmarok, Slovenská 
volejbalová federácia, PLASTIF-
LEX, s.r.o., Kežmarok, MIMISO-
LAR, s.r.o., Kežmarok - M. Godla, 
Klub volejbalu MŠK Oktan Kež-
marok, ECOVIS LA PARTNERS 
TAX, k.s., Bratislava, WAGON 
TRADING, s.r.o., Nitra, Tatran-
ská mliekareň, a.s., Kežmarok, BE-
DIK, s.r.o., Kežmarok, Kávoma-
ty, s.r.o., Kežmarok,  Podtatranská 
hydina, a.s., Kežmarok, ORIN Slo-
vakia, s.r.o. - D. Miškovič, KAR-

LOFF Slovakia, COCA-COLA Slo-
vakia, QUILTEX, s.r.o., L. Miku-
láš - P- Sobolič, KARAT PLUS St. 
Ľubovňa - D. Knapiková, ALL 
STARS, s.r.o., Kežmarok - Ľ. Há-
mor, Technické služby, s.r.o., Kež-
marok, BBG.Stav, s.r.o., Poprad, 
KILTEX, s.r.o., L. Mikuláš, J+J RE-
ALINVEST, s.r.o., Kežmarok, ALL 
STARS, s.r.o., Kežmarok - Ľ. Há-
mor, Pekáreň GROS, s.r.o., Kežma-
rok, Tatralift, a.s., Kežmarok, TAT-
RA-THERM SK, s.r.o., Kežmarok 
- J. Habiňák, Stavebná spoločnosť 
RONDO, s.r.o., Kežmarok, Vojen-
ské lesy a majetky, š.p., Kežma-
rok, VO Delta Kežmarok - M. Šol-
tés, ALMMA, s.r.o., Kežmarok - M. 
Mrva, Čalúnnictvo Kežmarok - P. 
Brixi, KUPO-SK, s.r.o., Kežmarok, 
P-J Stav Kežmarok - Ing. J. Pisar-
čík, Satelity Kežmarok - V. Lukáč, 
Zelenina-ovocie Spišská Belá - M. 
Mešár, ELKOVOD Kežmarok - M. 
Ignáci, FERI TRADE Kežmarok - 
F. Dravecký, Lekáreň ĽUBKA, 
Adus, s.r.o., Kežmarok, M.M.Pro-
jekt Kežmarok - Ing. M. Mačičák, 
MILEO, s.r.o., Kežmarok - M. Va-
lenčík, SKI Bachledová Ždiar - D. 
Šiška, Združenie pltníkov Dunaj-
ec Majere - R. Velička, Alergoi-
muno, s.r.o., Kežmarok - MUDr. I. 
Hlinka, URPINER, s.r.o., B. Bystri-
ca, Family penzión ZORA T. Lom-
nica, Penzión „U Jakuba“ Kežma-
rok - V. Modla, Reštaurácia „Eso“ 
Kežmarok -  S. Pavličko, Reštau-
rácia „U troch apoštolov“ Kežma-
rok - F. Košický, Reštaurácia „Gól“ 
Kežmarok - M. Labus, Reštaurácia 
sv.Hubert Kežmarok, Kežmarská 
reštaurácia,  Hostinec pod hradom 
Kežmarok - M. Džadoň, Hostinec 
Buková Kežmarok, OK Bar Kež-
marok - P. Cehula, Pizzeria Vene-
zia Poprad - S. Adamjak, Ing. arch. 
R. Kruliac, JUDr. P. Zavacký, P. 
Viener, F. Rams, F. Tomčák, JUDr. 
M. Jevický, MUDr. M. Magera, 
MUDr. H. Tvarůšková, A. Kalafut.

Veríme, že sme  dôveru Slo-
venskej volejbalovej federácie 
opäť nesklamali, lebo toto vyda-
rené podujatie dokázalo, že kež-
marskí volejbaloví nadšenci a or-
ganizátori sú schopní zorganizo-
vať ho aj na najvyššej republiko-
vej úrovni k spokojnosti všetkých 
účastníkov.

Tieto konštatovania povzbu-
dzujú, ale hlavne zaväzujú orga-
nizátorov voči príprave jubilej-
ného XX. ročníka Memoriálu F. 
Mizdoša a dúfame, že aj 7. roční-
ka Majstrovstiev SR veteránov v r. 
2016, na čo sa všetci pripravujeme 
a úprimne tešíme už teraz.

Víťazné družstvo Kežmarku v kategórii žien.
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Vážení športoví priatelia, jed-
ným zo športov, ktoré robia nášmu 
mestu výborné meno nielen po ce-
lom Slovensku, ale i za jeho hranica-
mi je bezpochyby hokejbal.  

Na území mesta pôsobia dva 
kluby. Jedným z nich bol HkÚ 
MŠK Kežmarok a druhým Mhbk 
CTM Worms Kežmarok. Kedysi 
dávno dva rôzne kluby, potom je-
den spoločný pod hlavičkou MŠK, 
zanedlho znova dva. Pátrať po prí-
činách nezhôd a rozchodov nie je 
cieľom tohto článku. Cieľom je 
správa o tom, že som sa ako zastu-
pujúci prezident MŠK na žiadosť 
jedného z klubov pokúsil o zjedno-
tenie oboch klubov tak, aby mohli 
pod hlavičkou MŠK ešte viac na-
predovať vo svojom rozvoji, aby 
dali väčší priestor aktívnemu 
a zmysluplnému tráveniu voľné-
ho času kežmarským deťom , do-
rastajúcej mládeži i kategórii do-
spelých, a podať im pomocnú ruku 
pri dosahovaní ešte lepších špor-
tových výsledkov. Cieľom bolo na 
podnet jedného z klubov oba kluby 
spojiť, aby sa tak pomohlo s finan-
ciami, tréningovými a zápasovými 
podmienkami, aby sa naplnili sú-

pisky nového – spoločného klubu 
menami Kežmarčanov v čo najšir-
šej miere.          

Rokovania so zástupcami oboch 
klubov sa tiahli takmer pol roka. 
V prvom momente sa dohoda i aká-
koľvek komunikácia zdala byť ne-
reálna. Až po zostavení pracovného 
výboru tvoreného novými zástup-
cami oboch klubov a predstaviteľ-
mi MŠK sa veci pohli. Podarilo sa 
nám spoločne sa priblížiť k dohode 
o spolupráci, riešili sa nielen spoloč-
né družstvá, ale aj nový vnútorný 
poriadok (tvorba výkonného výboru 
nového – spoločného klubu, tréner-
ské obsadenie, príprava stanov, čo 
všetko sa bude z rozpočtu nového 
klubu MŠK  financovať – vklady do 
súťaží, hráčske a trénerské licencie, 
doprava, ubytovanie, rozhodcovia, 
nájmy...). Podarilo sa vytvoriť or-
ganizačný poriadok (harmonogram 
tréningových jednotiek, zodpoved-
né osoby za celý chod klubu vo všet-
kých smeroch fungovania, zmeny 
v súpiskách, nová registrácia na ho-
kejbalovom zväze a centre talentova-
nej mládeže). Zdalo sa, že sme blíz-
ko cieľa.                                                                                                             

Na moje veľké sklamanie  sa 

dielo nezdarilo. Zástupcovia oboch 
klubov sa nezhodli na názve nové-
ho spoločného klubu. Neboli ochot-
ní ustúpiť športovej rivalite a his-
tórii a k zjednoteniu klubov nedo-
šlo.                  

Vedenie MŠK navrhlo preto 
ako najspravodlivejšiu verziu, vy-
tvorenie jedného nového spoločné-
ho klubu pod názvom Hokejbalo-
vý klub MŠK Kežmarok s možnos-
ťou vstupu pre obe strany. Ktorý 
z klubov má záujem hrať pod hla-
vičkou MŠK, čerpať finančné pro-
striedky vyčlenené pre tento klub 
a využívať výhody MŠK, môže do 
nového klubu vstúpiť.                                                                                                   

Do vedenia nového klubu bol 
vymenovaný  nezávislý, ale prob-
lematiky znalý človek, poslanec 
mestského zastupiteľstva, aby je-
ho hodnovernosť voči zástupcom 
oboch klubov, MŠK i mestu bo-
la nespochybniteľná.  Nový pre-
zident sa stretol s predstaviteľmi 
oboch  klubov a z ich radov vytvo-
ril nový realizačný výbor. Ani tie-
to záruky však k zlúčeniu  klubov 
neviedli. K dnešnému dňu je stav 
taký, že možnosť vstupu do no-
vootvoreného Hokejbalového klu-

Turistické podujatie
V súlade s harmonogra-

mom Dní športu mesta Kež-
marok 2015 sa dňa 12. 9. 2015 
uskutoční ich posledné toho-
ročné podujatie - turistický 
pochod na trase Štrbské Pleso 
- Mlynická dolina - vodopád 
Skok - Bystrá lávka (2 302 m 
n.m.) - Wahlenbergove plesá - 
Furkotská dolina - Chata pod 
Soliskom - Štrbské Pleso. Dĺž-
ka trasy je cca 13 km.

Záujemcovia o toto podu-
jatie sa môžu v uvedený deň 
dostaviť na parkovisko pri 
futbalovom štadióne v Kež-
marku, odkiaľ je plánova-
ný odchod autobusom o 7.00 
hod. Túto dopravu hradí 
mesto Kežmarok. V prípade 
individuálnej dopravy ozna-
mujeme záujemcom, že od-
chod zo Štrbského Plesa na 
hore uvedenú trasu je pláno-
vaný o 7.45 hod. 

Vzhľadom k obmedzené-
mu počtu účastníkov je po-
trebné, aby sa záujemcovia 
prihlásili garantovi poduja-
tia - Ing. I. Kučárov i(0915 207 
358), najneskôr do 11. 9. 2015.

Odchod zo Štrbského Ple-
sa do Kežmarku je plánovaný 
o 18.00 hod., návrat do Kež-
marku cca o 19.00 hod.

Ostatné náležitosti (stravo-
vanie, občerstvenie, prípad-
ne poistenie a i.) si zabezpe-
čí a uhradí účastník podujatia.

Ráno v deň podujatia bude 
trasa operatívne prispôsobe-
ná prípadnej zmene počasia.

Ing. Stanislav Škára

Z hokejbalového zákulisia bu MŠK Kežmarok využil  len je-
den z klubov. Klub Mhbk CTM 
WORMS túto možnosť nevyužil 
a naďalej bude hrať pod pôvodnou 
hlavičkou mimo MŠK.

Hoci nie som úplný odborník 
na dianie v kežmarskom hokejba-
le, ako nezávislého účastníka jed-
naní nepoznačeného históriou toh-
to športu v našom meste, bez inkli-
nácie k jednému z klubov, ma tento 
výsledok mrzí. Rozhodnutie vstú-
piť alebo nevstúpiť bolo na každom 
z jednotlivých klubov. V každom 
prípade viem, že som urobil pre 
vec danú maximum a bola to nová 
skúsenosť. Počas mnohých hodín 
rokovaní som bližšie spoznal ľu-
dí, ktorí stoja za úspechmi kežmar-
ského hokejbalu a držím im palce 
v ďalšej športovej činnosti.

Mgr. Ľuboslav Kovalský, poverený 
prezident MŠK Kežmarok

Majstrovstvá Slovenska 
v cestnej cyklistike mlá-
deže 2015 a Slovenský 
pohár v cestnej cyklistike 
žien, junioriek, juniorov 
a mužov sa tentoraz usku-
točnil v dňoch 15. – 16. 
augusta 2015 v Žiari nad 
Hronom. 

Kežmarská cyklistika mala na 
tomto podujatí iba jedného 
zástupcu, a to Denisa Vojtič-
ka, ktorý štartoval v kategó-
rii kadeti. Člen Cyklistického 
klubu MŠK Kežmarok trať dl-
hú 69 kilometrov absolvoval 
za 1:48:37, čo bolo 3:43 min. 
za víťazným Matúšom Štoč-
kom zo Žiliny. Celkovo náš 
reprezentant zo 48 štartujú-
cich skončil v silnej konkuren-
cii na 15. mieste.

A čo na absolvovanie trate 

Denis Vojtičko na domácom šampionáte 
vybojoval pätnáste miesto

hovorí Denis Vojtičko? „Trať 
bola dosť ťažká. Najskôr do de-
siateho kilometra na rovine fú-
kalo, vtedy bolo dôležité sa do-
stať do háku niekoho. Potom sa 
odbočilo z hlavnej cesty a išlo sa 
cez dedinky, stále hore dole, až do 
cieľa. Zjazdy boli dosť technické 
a keďže pršalo, bolo mokro a dosť 
sa pri zjazdoch šmýkalo. Trať sa 
išla prakticky na tri okruhy. V 
prvom sa neu-
dialo nič pod-
statné, ale v 
druhom sa zo-
pár dobrých 
jazdcov roz-
hodlo odísť 
z hlavného ba-
líka. Najprv 
nikto na ich 
nástup nerea-
goval, takže po 
niekoľkých ki-
lometroch, bo-
la už na nich 
dosť veľká 
strata. Potom 

sa začalo nastupovať a dobiehať 
vedúcu skupinu. Nakoniec sa to 
spojilo až na zopár jazdcov vpre-
du, ktorí už došli do cieľa na pr-
vých priečkach. Ja som prišiel do 
cieľa vo veľkej skupine, približ-
ne 20 cyklistov. Z nej som pri-
šiel, po úspešnom absolvovaní 
záverečného kopca, do cieľa na 4. 
mieste, čo v celkovom poradí zna-
menalo 15. miesto.“ 

Pavol Humeník
Foto: archív CK MŠK Kežmarok
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Kontakt: 0902 705 462
Areál kasární, 

Kežmarok

Profesionálne, rýchlo, kvalitne a lacno!

najnižšie ceny v meste

pondelok, 17. augusta 15

Chata pri Zelenom plese 
je v trojici vysokohorských 
chát, ktoré idú do výbero-
vého konania.

Klub slovenských turistov so 
sídlom v Bratislave a Sloven-
ský horolezecký spolok JA-
MES so sídlom v Bratisla-
ve ako spoluvlastníci nehnu-
teľností – vysokotatranských 
chát, zverejňujú výzvu na 
predkladanie ponúk do výbe-
rových konaní na podnájom-

cov a na výkon funkcií chatá-
rov na chatách: Chata pri Ze-
lenom plese, Chata pod Rys-
mi, Zbojnícka chata.

Úplné znenie výzvy, vrá-
tane kritérií výberu, podmie-
nok výberového konania a 
požadovaného spôsobu za-
slania ponuky, je k dispozícii 
na www.james.sk.

Ponuky je treba zaslať poš-
tou alebo doručiť osobne naj-
neskôr 11. septembra do 12.00 
hod., do sídla Klubu sloven-
ských turistov, Záborského 
33, 831 03 Bratislava.

Výzva na nájom troch 
vysokotatranských chát

Pavol Humeník

V dňoch 24. 8. - 28. 8. 2015 
usporiada TŠC TEMPO MŠK 
Kežmarok už tradičné 52. 
Letné sústredenie pre deti 
a juniorov a prípravu nové-
ho Repre-tímu reprezentan-
tov.

Trénovať sa bude v Mest-
skej športovej hale V. Janče-
ka v Kežmarku. V nedeľu 30. 

8. 2015 o 16.00 hod. sa pred-
stavíme s novým programom 
pred radnicou v rámci Kež-
marského leta 2015. Tak nás 
prídťe povzbudiť. Tešíme sa 
na Vás. 

Srdečne pozývame nových 
členov v kategóriách deti a 
juniori do nášho klubu.

Gertrúda Scholtzová 

Letné sústredenie tanečníkov

V dňoch 10. 8. - 15. 8. 2015 
nás úspešne reprezentova-
li na WDSF súťaži German 
Open v Stuttgarte Matej Ma-
deja - Lenka Šepeľová. V sil-
nej konkurencii párov z Eu-
rópy i zámoria si vytancova-
li 13. 8. 2015 v LA tancoch z 
248 párov 146. miesto a 14. 8. 
2015 v ŠT tancoch 222. miesto 
z 258 párov. Dňa 14. 8. 2015 v 
LA tancoch z 315 párov 242. 
miesto.

Bola to veľmi náročná sú-

ťaž z dôvodu veľkého počtu 
súťažiacich párov.

Po týždennom sústrede-
ní v Martine ich čaká súťaž 
v Maďarsku, a potom v dňoch 
11. 9. -13. 9. 2015 ďalšia WDSF 
súťaž Slovak Open Cham-
pionship 2015 v Aegon aréne 
NTC v Bratislave.

Ďakujeme za úspečnú re-
prezentáciu a prajeme v no-
vom tanečnom roku 2015/16 
veľa finálových umiestnení.

Gertrúda Scholtzová 

Kežmarskí tanečníci súťažili 
na nemeckom parkete
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Úspešná futbalová 
adaptácia na 

štvrtú ligu
Úvodnými kolami sa za-
čala štvrtá futbalová liga, 
skupina Sever, v ktorej 
hrá i 1. MFK Kežmarok.

Doteraz sa odohralo päť kôl 
a v nich sa kežmarský účast-
ník, ako úplný nováčik súťaže, 
úspešne adaptoval. S každým 
súperom hrá vyrovnané zápa-
sy a aj výsledkovo na tom nie 
je najhoršie i keď určite sa dalo 
získať i viac.

1. kolo: 1. MFK Kežmarok – 
Zámutov 0:1.

2. kolo: Kežmarok – Štrba 
2:1 (Oravec, Pálfi).

3. kolo: Vyšný Mirošov – 
Kežmarok 3:0.

4. kolo: Kežmarok – Spiš-
ské Podhradie 2:2 (Bednár, Šu-
garek).

5. kolo: Fintice – Kežmarok 
3:1 (Toporcer).
Priebežná tabuľka po 5 kolách:
1. Raslavice  5  18:6  12
2. Svit  5  18:7  12
3. Zámutov  5  11:4  12
4. Spišské Podhradie  4    8:3  10
5. Fintice  5  11:7  10
6. Vyšný Mirošov  5    8:5  10
7. Šarišské Michaľany  4   7:2  8
8. Radvaň n/L  5  10:10  6
9. Pakostov  5    8:8  6
10. Kračúnovce  5    6:10  6
11. Dlhé Klčovo  5    6:11  6
12. Medzilaborce  5  10:17  6
13. Kežmarok  5    5:10  4
14. Ľubotice  5    3:7  3
15. Štrba  5    4:9  2
16. Kendice  5    6:23  0

Najbližší zápas odohrajú 
hráči 1. MFK Kežmarok 30. 8. 
2015 o 16.00 hod. proti Kračú-
novciam.

Dorast
Kežmarské dorastenecké 

družstvo hrá v 3. lige, v skupi-
ne Podtatranskej.

Odohral zatiaľ 3 zápasy s tý-
mi to výsledkami: FAM Poprad 
– Kežmarok 2:1 (Starinský), 
Kežmarok – Spišský Štvrtok 
4:1 (Starinský, Hudaček, Vyle-
tel, Pokrivčák). Prakovce – Kež-
marok 0:2 (Božek 2).

V sobotu 29. 8. 2015 sa môžu fanúšikovia bojových športov tešiť na celovečerný program 
pod názvom Knockout Kežmarok Fight Night. Galavečer bude pod záštitou MŠK Goral 
gym Kežmarok. 

V ringu sa predstavia kvalitný boxeri zo Slovenska, Poľska a taktiež domáci boxeri z klubu 
MŠK Goral gym Kežmarok ako Jozef Kolodzej či Boris Zavadský. V hlavných zápasoch večera 
nastúpia do ringu majster Poľska v K1 Bartosz Zajac proti slovenskému šampiónovi Lukášovi 
Debnárovi a zlatý klinec programu bude zápas medzi majstrom sveta Pavlom Garajom z po-
pradského Body gymu a majstrom Európy z Poľska Lukaszom Plaweckim. 

Diváci sa môžu tešiť aj na zápas z obecenstva o fľašu alkoholu či na tanečnú skupinu Bri-
lant z Kežmarku.

Pavol Humeník


