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NovinyKežmarok
Číslo: 22 Ročník: XVII. 18. november 2009    dvojtýždenník Cena 0,16 € (5 Sk)

Rok 2009 je rokom 740. výročia udelenia mestských práv Kežmarku

BOHATÉ VIANOCE S

AKČNÉ MODELY SO ŠTEDROU VÝBAVOU A SKVELOU CENOU

Modely Škoda Fabia, Roomster
a Octavia Tour môžu byť vaše aj pri využítí

značkového financovania na tretiny.

www.skoda-auto.sk

ŠkodaOctavia Tour Family
už od 10 9794

330 753,35 Sk

- Klimatizácia
- Centrálne zamykanie
- Elektricky ovládané predné okná
- ABS, 2 x Airbagy
- Rádio s CD a MP3
- Tónované sklá
- Doživotná záruka mobility Premium

Váš predajca vozidiel Škoda

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Octavia Tour: 5,1–8,1 l/100 km, 135–194 g/km.
Konverzný kurz: 1 2 = 30,1260 Sk. Ilustračné foto.

AUTONOVA, s. r. o., kontaktné miesto Kežmarok, Huncovská 308, tel.: 052/452 36 67

Dvaja primátori, dvaja doktori a prednosta mestského 
úradu budú okres Kežmarok zastupovať ako poslanci kraj-
ského zastupiteľstva v Prešovskom samosprávnom kraji. 
Tak rozhodli voliči vo voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov, ktorí prišli k volebným urnám  v okrese Kežmarok 
v sobotu 14. novembra 2009. Volebná účasť v okrese Kežma-
rok bola 20,82 percent.

Najviac hlasov získal vo 
voľbách v okrese Kežmarok 
primátor mesta Spišská Be-
lá Štefan Bieľak (Smer-SD, 
ĽS-HZDS), ktorý získal 2 790 
hlasov. Druhý najúspešnej-
ší je Cyril Václav (KDH, SD-
KÚ-DS), ktorý získal získal 
2 134 hlasov, tretí Pavol Slovík 
(SF, ND, Liga, SZ) získal 2 064 
hlasov, štvrtý Jozef Harabin, 
primátor Spišskej Starej Vsi 
(Smer-SD, ĽS-HZDS) získal 
2 025 hlasov a piaty najúspeš-
nejší je prednosta Mestského 
úradu v Kežmarku Miroslav 
Perignáth (KDH, SDKÚ-DS), 
ktorý získal 1 908 hlasov. Po-
slanci Cyril Václav a Miroslav 

Perignáth môžu tak pokračo-
vať vo svojej poslaneckej prá-
ci aj naďalej, lebo iba oni zo-
stali z pätice, ktorá zastupova-
la okres Kežmarok v predchá-
dzajúcom volebnom období.  

Určite prekvapením je to, 
že za poslanca bol zvolený iba 
jediný priamy zástupca mes-
ta Kežmarok. Dvaja z poslan-
cov majú trvalý pobyt v Spiš-
skej Belej, jeden v Rakúsoch 
a jeden v Spišskej Starej Vsi.

Priamo v meste Kežmarok 
dostal najviac hlasov primá-
tor mesta Kežmarok Igor Šajt-
lava, no ani to mu nezabezpe 

Chrípkové prázdniny  
aj v Kežmarku

Pri absencii žiakov nad 20% je povin-
nosťou každej školy hlásiť situáciu na re-
gionálny úrad verejného zdravotníctva. 
Chrípkové obdobie sa v tomto roku do-
stavilo pod Tatry skôr a tak aj tunajšie 
školy zápasili pre ochorenie s neprítom-
nosťou žiakov na vyučovaní. Pri absencii 
30% žiakov rozhodne kompetentný úrad 
o možnom zatvorení zariadenia. Tak sa 
stalo aj v uplynulých dňoch, kedy boli pre 
chrípku zatvorené všetky školy v Kež-
marku, vrátane materských škôl. Hoci 
niektoré kežmarské školy zatvárali pre 
chrípku svoje brány už od stredy 11. no-

Chudík a Hudacký 
do ďalšieho kola

V piatok 13. novembra 2009 sa uskutočnil v športovej ha-
le bývalých kasární slávnostný program folklórneho súboru 
Magura. Tento folklórny súbor z Kežmarku slávi tohto roku 
55. výročie svojho vzniku a plná sála návštevníkov, ktorí si ne-
nechali ujsť jej slávnostný program, bola iba potvrdením, že je 
v srdciach tunajších občanov.

V programe uvideli priaznivci Magury to najlepšie, čo po-
núka tento folklórny súbor. Ten je už roky výborným repre-
zentantom slovenského folklóru i nášho mesta a za túto re-
prezentáciu sa poďakoval všetkým „Magurákom“ aj primá-
tor mesta Kežmarok Igor Šajtlava. Fotoreportáž zo slávnost-
ného programu je na strane 6.

Pavol Humeník, foto: B. Dravecká

55 rokov MAGURY
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1. 5 Peter Chudík 81 79 68 53 80 130 52 96 55 94 788
2. 4 Ján Hudacký 75 41 78 52 71 133 91 76 49 65 731
3. 3 Pavel Hagyari 50 58 68 46 53 115 53 86 58 77 664
4. 6 Ľuba Kráľová 5 4 2 7 7 13 3 12 7 10 70
5. 1 Ján Bajus 5 8 8 7 6 3 3 12 3 5 60
6. 2 Ján Blaščák 2 4 4 1 5 5 2 0 4 3 30
7. 10 Radoslav Ščuka 2 3 1 3 4 4 2 6 0 2 27
8. 7 Milan Kručay 1 1 0 0 1 4 0 2 3 1 13
9. 8 Kvetoslava Supuková 1 1 1 0 0 3 1 2 0 1 10
10. 9 Fedor Šandor 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 9

1. 31 Igor Šajtlava 66 92 96 55 85 151 67 96 71 89 868
2. 22 Miroslav Perignáth 90 73 88 70 75 123 88 79 48 88 822
3. 13 Ján Hencel 50 57 73 59 52 178 66 90 56 103 784
4. 29 Ján Soliar 87 55 79 48 86 118 82 66 43 72 736
5. 27 Marta Sabolová 53 46 71 54 72 97 51 68 52 59 623
6. 28 Pavol Slovík 44 55 63 43 47 124 73 69 39 58 615
7. 20 Ľubomír Mačko 53 45 46 27 68 112 54 52 50 48 555
8. 2 Štefan Bieľak 52 52 64 54 55 82 39 44 34 56 532
9. 36 Cyril Václav 31 48 36 28 42 76 45 37 29 45 417
10. 11 František Hanáček 37 26 42 40 36 52 43 29 34 33 372
11. 37 Andrej Višňovský 23 33 27 25 29 37 16 72 21 37 320
12. 33 Pavol Štec 22 15 13 21 31 46 22 54 33 37 294
13. 12 Jozef Harabin 34 36 34 21 35 39 20 27 9 35 290
14. 6 Juraj Fabis 30 38 34 14 21 30 12 30 33 14 256
15. 18 Jozef Krok 15 13 27 20 18 29 25 28 10 22 207
16. 23 Matúš Polák 11 4 15 13 5 27 22 42 12 23 174
17. 9 Jozef Glevaňák 6 25 11 6 7 26 2 38 19 12 152
18. 1 Peter Bendík 10 9 18 11 20 15 11 21 9 20 144
19. 17 Anna Jurgovianová 28 20 6 15 7 22 6 17 4 6 131
20. 35 Ján Turek 10 8 19 9 10 23 15 13 4 15 126
21. 21 Martin Noga 14 6 6 4 6 14 34 22 5 8 119
22. 25 Peter Repčák 4 5 3 8 7 23 16 13 4 15 98
23. 26 Štefan Rusnák 12 6 8 4 6 13 3 14 11 21 98
24. 24 Eva Raffajová 13 2 7 5 11 20 9 8 10 12 97
25. 7 Ján Fiolek 5 19 9 9 7 12 0 9 1 11 82
26. 4 Michal Brincko 8 11 11 5 6 7 10 7 7 7 79
27. 14 František Holluj 10 1 8 6 5 12 6 5 2 5 60
28. 30 Pavol Stašák 7 3 4 6 7 9 0 10 5 5 56
29. 10 Jozef Gurecka 4 3 8 1 4 16 1 8 2 8 55
30. 3 Jolana Bjalončíková 3 3 7 3 9 15 3 6 2 3 54
31. 16 Vladimír Jakubčo 10 2 4 5 1 7 4 6 0 4 43
32. 5 Ján Depta 2 0 2 4 4 12 4 5 6 2 41
33. 8 Martin Gallik 2 2 7 2 6 2 1 5 4 2 33
34. 19 Bartolomej Kubík 3 3 0 3 4 4 1 2 3 4 27
35. 32 Radoslav Ščuka 8 1 1 3 0 1 4 6 1 1 26
36. 34 Peter Štefaňák 0 2 1 3 4 6 0 2 4 2 24
37. 15 Jakub Horváth 2 0 1 1 2 1 0 3 0 1 11

Ako dopadli voľby do VÚC PSK v meste Kežmarok podľa okrskov

Chudík a Hudacký do ďalšieho kola

čilo poslanecké kreslo v Pre-
šove. Druhý skončil v meste 
Kežmarok prednosta mestské-
ho úradu Miroslav Perignáth, 
tretí riaditeľ záchrannej služby 
Ján Hencel, štvrtý riaditeľ tech-
nických služieb Ján Soliar a na 
piatom mieste skončila riadi-
teľka strednej školy Marta Sa-
bolová. Najviac hlasov z tejto 
pätice získal mimo mesta Kež-
marok Miroslav Perignáth, čo 
mu zabezpečilo ako jedinému 
zástupcovi mesta Kežmarok 
kreslo poslanca v Prešove. 

Na prešovského župana 

kandidovalo až desať kan-
didátov, no od začiatku bolo 
zrejmé, že sa o víťazstvo po-
bijú traja hlavní favoriti – Pa-
vel Hagyari, Ján Hudacký a 
Peter Chudík. Nakoniec sa 
tak aj stalo, pričom terajšiemu 
predsedovi Chudíkovi chý-
bali iba tri percentá, aby vy-
hral voľby v prvom kole. Ten-
to rozdiel má za následok, že 
o dva týždne, v sobotu 28. 
novembra 2009, sa v Prešov-
skom kraji uskutoční druhé 
kolo volieb na predsedu Pre-
šovského samosprávneho kra-
ja. Do druhého kola postúpili 
Peter Chudík a Ján Hudacký, 

ktorý porazil primátora Pre-
šova Pavla Hagyariho. 

Aj v meste Kežmarok do-
stal najviac hlasov na predse-
du Peter Chudík, s malým od-
stupom skončil druhý Ján Hu-
dacký a s ďalším malým od-
stupom tretí Pavel Hagyari.

Prešovský samosprávny 
kraj má celkovo 62 poslancov 
z 13 okresov. Okres Kežma-
rok v ňom bude mať piatich 
poslancov. I keď vo voľbách 
kandidovali za rôzne politic-
ké strany, veríme, že na kraj-
skej úrovni budú mať na zre-
teli najmä rozvoj nášho okre-
su.

Čo sa týka politického 
spektra tak zastupiteľstvo bu-
de mať takúto podobu: Koa-
lícia ĽS-HZDS,Smer-SD bu-
de mať 26 zástupcov, o jeden 
hlas menej, 25 získala pravi-
cová koalícia KDH, SDKÚ-
DS. Dva hlasy má v prešov-
skom krajskom parlamente 
koalícia LIGA, občiansko-li-
berálna strana, Nová de-
mokracia, Slobodné Fórum, 
Strana zelených. Po jednom 
kresle dosiahli HZD, Strana 
rómskej koalície a Úsvit. Do 
zastupiteľstva sa dostalo šesť 
nezávislých poslancov.

Pavol Humeník
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1. Peter Chudík SMER,ĽS-HZDS,HZD,SZS 71 424 47,17

2. Ján Hudacký KDH,SDKÚ-DS,SaS 37 340 24,66

3. Pavel Hagyari SF,ND,SZ,LIGA 26 035 17,19

4. Ľuba Kráľová NEKA 4 023 2,65

5. Radoslav Ščuka RIS 3 223 2,12

6. Ján Bajus DÚ 2 997 1,97

7. Ján Blaščák NEKA 2 482 1,63

8. Fedor Šandor ÚSVIT 1 608 1,06

9. Kvetoslava Supuková NEKA 1 493 0,98

10. Milan Kručay MOST-HÍD 788 0,52

1. Štefan Bieľak SMER, ĽS-HZDS 2 790

2. Cyril Václav KDH, SDKÚ-DS 2 134

3. Pavol Slovík SF, ND, SZ, LIGA 2 064

4. Jozef Harabin SMER, ĽS-HZDS 2 025

5. Miroslav Perignáth KDH, SDKÚ-DS 1 908

6. Ján Hencel NEKA 1 814

7. Ján Soliar KDH, SDKÚ-DS 1 695

8. Ľubomír Mačko KDH, SDKÚ-DS 1 608

9. Igor Šajtlava NEKA 1 403

10. František Hanáček KDH, SDKÚ-DS 1 286

11. Marta Sabolová NEKA 1 106

12. Radoslav Ščuka RIS 1 104

13. Ján Depta NEKA 1 103

14. František Holluj ĽS-HZDS, SMER 900

15. Peter Bendík ĽS-HZDS, SMER 808

16. Ján Turek ĽS-HZDS, SMER 755

17. Jozef Gurecka SNS 682

18. Anna Jurgovianová HZD 675

19. Pavol Štec HZD 581

20. Andrej Višňovský LIGA, ND, SF, SZ 555

21. Ján Fiolek SDĽ 471

22. Juraj Fabis NEKA 446

23. Jakub Horváth SRK 432

24. Peter Repčák EDS 387

25. Jozef Krok LIGA, ND, SF, SZ 381

26. Matúš Polák NEKA 347

27. Martin Noga NEKA 335

28. Štefan Rusnák SaS 329

29. Eva Raffajová SaS 312

30. Jolana Bjalončíková ZRS 293

31. Michal Brincko HZD 288

32. Jozef Glevaňák NEKA 269

33. Vladimír Jakubčo EDS 165

34. Martin Gallik ÚSVIT 157

35. Pavol Stašák HZD 153

36. Bartolomej Kubík KSS 136

37. Peter Štefaňák MOST-HÍD 103

Ako dopadli voľby do VÚC PSK v okrese Kežmarok
Legenda: prví dvaja kandidáti na predsedu PSK postupujú do druhého kola (28. 11. 2009) – v tabuľke je celkový počet získaných hla-

sov a percentálna úspešnosť kandidátov. Prvých päť najúspešnejších kandidátov na poslancov do zastupiteľstva PSK za okres Kežmarok je 
označených v sivom podklade. 
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17. 12. 2009 (štvrtok) zraz 
účastníkov je o 22.00  hod. 
na železničnej stanici v Po-
prade.  

20. 12. 2009 (nedeľa) 0.06 
hod. odchod rýchlikom 
z Prahy R 441, s príchodom 
do Popradu o 8.45 hod.

Spoločne navštívime: 
Václavské námestie, Staro-
mestské námestie s orlojom, 
Karlov most, Pražský hrad 
s Chrámom sv. Víta, sláv-
nostnú výmenu čestnej strá-
že, Zlatú uličku, Petřínsku 
rozhľadňu, Múzeum vosko-
vých figurín, Vianočný trh 
na Václavskom a Staromest-
skom námestí.

Poplatok: 89, 00 €.

V cene je zahrnuté: ces-
tovné Poprad – Praha a späť, 
2x lehátka – nocľah v rýchli-
koch, MHD v Prahe – 2x ce-
lodenné cestovné,1x ubyto-
vanie v centre Prahy,  vstup-
né Pražský hrad, vstupné 
výhľadňa Petřín, vstupné 
do Múzea voskových figu-
rín, poistné.

Prihlášky je potrebné 
odovzdať aj so zálohovou 
platbou 40 € v Centre voľ-
ného času Kežmarok najne-
skôr do 4. 12. 2009.

Info: CVČ Kežmarok, 
052/ 4684642, Bc. Ladi-
slav Kalasz, 0903 907 038, 
Mgr. Edita Modlová, 0905 
155 693.

Centrum voľného času Kežmarok vás pozýva 
na pobytové podujatie VIANOČNÁ PRAHA 

17. 12. –  20. 12. 2009

Druhé kolo volieb 
bude 28. novembra

Keďže v prvom kole volieb 
na predsedu Prešovského sa-
mosprávneho kraja sa neroz-
hodlo, lebo žiadny kandidát 
nedostal od voličov päťdesiat 
percent plus jeden hlas mu-
sí sa uskutočniť druhé kolo. 
To sa uskutoční medzi dvomi 
najúspešnejšími kandidátmi 
Petrom Chudíkom a Jánom 
Hudackým. 

Druhé kolo volieb sa usku-
toční v sobotu 28. novembra 
2009. Volebné miestnosti bu-
dú opäť v meste Kežmarok 
otvorené v tradičnom čase od 
7.00 do 22.00 hodiny.

Pavol Humeník

Pešia zóna s autami? Prečo je to tak?
Už niekoľkokrát sme boli svedkom rozhorčenia občanov 

Kežmarku, že po desiatej hodine cez deň, kedy platí v cen-
tre mesta pešia zóna, vidia v nej odparkované autá. Rozhor-
čení boli najmä preto, že videli okolo parkujúcich áut prejsť 
mestských policajtov a oni sa pri nich ani nezastavili.

Túto skutočnosť však mu-
síme pre občanov Kežmarku 
ozrejmiť. Odparkované au-
tá v centre mesta Kežmarku 
sú dôsledkom rekonštrukcie 
celej ulice Priekopa. Na túto 
ulicu, kde majú svoje gará-
že, sa totiž autá nemôžu do-
stať, lebo je absolútne nepre-
jazdná. Preto vedenie mesta 
umožnilo parkovať majite-
ľom osobných vozidiel, kto-
ré majú svoje garáže, ale-
bo bydlisko na tejto ulici, 
aby mohli mať, počas rekon-

štrukcie ulice, svoje autá od-
parkované na Hlavnom ná-
mestí. 

Zaparkované autá sú kon-
trolované, aby tam neparko-
valo také, ktoré tam nepatrí. 
Občania si tak momentálne 
musia zvyknúť, že sem-tam 
musia obchádzať zaparko-
vané autá v centre mesta, no 
okamžite po skončení rekon-
štrukcie ulice Priekopa sa re-
žim pešej zóny vráti späť do 
pôvodného stavu, bez áut.

Pavol Humeník 

V období od 50. kalendár-
neho týždňa roku 2009 do 12. 
kalendárneho týždňa roku 
2010 sa nebude vyvážať biolo-
gicky rozložiteľný odpad (trá-
va, lístie, konáre) zo záhrad 

rodinných domov. 
Posledný vývoz v roku 

2009 sa uskutoční 30. novem-
bra 2009. V roku 2010 sa začne 
vyvážať od 15. marca.

Msú

Oznam o prerušení vývozu bioodpadu

Prechodom Ľubovnianskou vrchovinou, pod malebným Ľubov-
nianskym hradom, ukončili dňa 8. novembra 2009 členovia TJ Štart 
a sympatizanti turistiky tohtoročnú bohatú turistickú sezónu. 

FOTO: archív tjš

Priestor na vašu príležitosť
Akadémia vzdelávania ponúka pre záujemcov  

v rámci projektu: Profesionálne učiaca sa Akadémia podporujúca 
celoživotné učenie sa zamestnancov verejnej správy
rekvalifikačný kurz Opatrovateľstvo

v rámci aktivity 3.4.3 Špecializované vzdelávanie  
zamestnancov samosprávy okresov  Kežmarok a Poprad

Prihlášky zasielajte do 30. novembra 2009 na adresu: 
Akadémia vzdelávania, Mnoheľova 828/23, 058 01 Poprad

Tel.: 052/7721 236, 0902 930 234, 0902 930 233
E-mail: akademiapp@stonline.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 www.esf.gov.sk • www.fsr.gov.sk
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Päťdesiatpäť rokov Magury 
očami fotografa

Zatiaľ najväčší úspech za-
znamenali na juniorskej sú-
ťaži PageFun Dance StarJu-
nior, ktorá sa uskutočnila 17. 
– 18. októbra 2009 v Marti-
ne. Súťaž v latinsko-americ-
kých tancoch totiž zvíťazili. 
Sezónu 2009/2010 však začali 
úspechom na prvej tanečnej 
súťaži v tejto sezóne na XIV. 
ročníku Zlatá putňa Tokaja, 
ktorá sa uskutočnila v Sečov-
ciach, na ktorej obsadili ako 
v latine, tak i v štandard-
ných tancoch štvrté mies-
ta. Nasledovalo tretie miesto 
v ŠTT na Parketovom tigro-
vi v Poprade, dokonca druhé 
miesto v LAT a tretie miesto 
v ŠTT na tej istej súťaži, ale 
v kategórii Dospelí a nasle-
doval už spomínaný úspech 
v Martine.

Na domácej pôde sme 
úspešný tanečný pár mohli 
vidieť na nedávnom Ľanovom 
kvietku a v súťaži O pohár 

primátora mesta Kežmarok 
2009. Doma im lepšie išla la-
tina, kde získali tretie miesto 
v kategórii Dospelí D a druhé 
miesto v kategórii Junior II.D. 
V oboch súťažiach sa pred 
nich dostali jedine maďarské 
páry, čo je významným úspe-
chom nášho mladého taneč-
ného páru. 

Veríme, že sa Marekovi 
Figlárovi a Kristíne Bajusovej 
bude dariť aj v ďalšom prie-
behu sezóny a budú vzorne 
reprezentovať naše mesto na 
tanečných súťažiach.

O talente presvedčil ten-
to kežmarský tanečný pár aj 
na poslednej súťaži O pohár 
primátora Trenčína, ktorý sa 
uskutočnil v nedeľu 15. no-
vembra 2009. Súťaž latinsko-
amerických tancoch vyhrali 
a v súťaži štandardných tan-
cov vo svojej kategórii skon-
čili druhí.

Pavol Humeník

Mladí tanečníci dávajú 
o sebe vedieť

V poslednom čase sa čoraz viac presadzuje na sloven-
ských parketoch kežmarský tanečný pár, Marek Figlár – 
Kristína Bajusová. Obaja sú členovia MŠK Tanečno-špor-
tového centra TEMPO Kežmarok a súťažia v juniorskej ve-
kovej kategórii.

Marek Figlár – Kristína Bajusová na súťaži Zlatá putňa Tokaja 
v Sečovciach.                    FOTO: archív MŠK TŠC TEMPO
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Prieskum ukázal, že až 
64% Európanov sa obáva, 
že recesia prispeje k väčšie-
mu výskytu vekovej diskri-
minácie na trhu pracovných 
miest a tiež, že práve kvô-
li kríze prestane byť politika 
rovnoprávnosti a rozmani-

tosti dôležitá. Toho sa obáva 
dokonca až 63% Slovákov v 
porovnaní s európskym prie-
merom 49%.

,,Zákaz diskriminácie patrí 
k základným princípom fungo-
vania Európskej únie. Európska 
komisia zaviedla celý rad opat-

Nominovaných bolo 23 
tradičných jedál. Vybrali ich 
na základe návrhov a recep-
tov, ktoré posielali obyvate-
lia, prípadne kuchári zo stra-
vovacích zariadení. 

Kraj zaevidoval 18 454 hla-
sov. Obyvatelia rozhodli, že 
najtypickejším jedlom pre 
Prešovský kraj sú pirohy, kto-
ré získali 2697 hlasov. O 900 
hlasov má jedlo na druhom 
mieste – halušky, za ktoré 
hlasovalo 1721 ľudí. Rozdiely 
v počet hlasov už potom ne-
boli také výrazné. Na treťom 
mieste sa umiestnili tradičné 
vianočné bobaľky (1591 hla-
sov), mačanka (1436 hlasov) 
a nalešniky (1200 hlasov). U 
mnohých obľúbené holub-
ky napokon skončili na sied-
mom mieste, veľkonočný sy-

Značkované turistické 
chodníky vo vysokohorskom 
prostredí Tatranského národ-
ného parku sú od nedele 1. 
novembra t.r. uzavreté. Po-
čas sezónnej uzávery bude vo 
Vysokých, Západných a v Be-
lianskych Tatrách neprístup-
ných približne 230 kilomet-
rov turistických trás. Týka 
sa 37 úsekov chodníkov, kto-
rých zoznam tvorí prílohu č. 
3 Návštevného poriadku TA-
NAPu. Počas zimných me-
siacov je od 1. januára obme-
dzený prístup aj na Symbo-

lický cintorín. Všetky miesta 
sezónnych uzáverov turis-
tických chodníkov sú v teré-
ne riadne vyznačené. Sezón-
na uzávera značkovaných tu-
ristických chodníkov platí do 
15. júna vrátane. 

V čase sezónnej uzávery 
v období od 21. decembra do 
15. apríla môžu do vysokohor-
ského prostredia vstupovať je-
dine organizovaní skialpinisti 
a horolezci a to v zmysle usta-
novení Návštevného poriad-
ku TANAPu. Viac na www. 
lesytanap.sk.                 Tanap

Slovákov najviac trápi veková diskriminácia
Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorý 

uverejnila Európska komisia, približne jeden zo šiestich Eu-
rópanov udáva, že počas minulého roka mal osobnú skúse-
nosť s diskrimináciou. Zo Slovenska sa prieskumu zúčastni-
lo 1037 respondentov.

rení na boj proti diskriminácii, a 
to od prijatia antidiskriminačnej 
legislatívy, dotovania projektov 
až po uskutočňovanie výskumu 
na podporu zvýšenia povedomia 
a informačných kampaní. Tieto 
informačné kampane sú tu pre 
občanov, aby si začali uvedomo-
vať svoje práva a zodpovednosti 
týkajúce sa diskriminácie, preto-
že ako ukázal aj tento prieskum, 
o svojich právach nie sme do-
statočne informovaní,“ pozna-
menala Andrea Elscheková-
Matisová, vedúca Zastúpe-
nia Európskej komisie na Slo-
vensku. 

Čo sa týka diskriminácie, 
Slováci vo všeobecnosti pova-
žujú za najrozšírenejšiu dis-
krimináciu na základe ve-
ku (64%), na druhom mieste 
je to diskriminácia na zákla-
de etnického pôvodu (49%) 
a tretia je diskriminácia po-
stihnutých občanov (44%). 
Najmenšia diskriminácia je 
podľa Slovákov na zákla-
de náboženstva a viery – len 
12% oproti európskemu prie-
meru 39%.

Pri pracovných pohovo-
roch sa občania Slovenska 
stretli s podobnou diskrimi-
náciou ako ich spoluobčania 
v rámci Únie. Výrazne viac 
opýtaných (69%) sa však pri 
pohovoroch stretáva s dis-
krimináciou na základe ve-
ku, kým v európskom prie-
mere je to len 48%. Taktiež je 
na Slovensku podľa výsled-
kov prieskumu viac ako v EÚ 
rozšírená diskriminácia na 
základe pohlavia (35% oproti 

Vysokohorské prostredie bude 
pre turistov v zime uzavreté

JeDNOzNAČNe VyHRAlI PIROHy

Anketa „Tradičná chuť“ 
má svojich víťazov

Tradičnými jedlami Prešovského kraja sa stali pirohy, ha-
lušky a mačanka. Do prvej päťky ešte paria bobaľky a džat-
ky. Rozhodli o tom obyvatelia kraja, ktorí sa zapojili do an-
kety Prešovského samosprávneho kraja Hľadáme tradičnú 
chuť Prešovského kraja. 

rek – hrudka na mieste de-
väť. 

Predseda PSK Chudík je 
presvedčený, že „aj takto pri-
spievame k budovaniu a udr-
žiavaniu tradícií našich pred-
kov a k hrdosti na našu minu-
losť. Práve touto akciou sme 
pripomenuli a priblížili obyva-
teľom našu výbornú a niekedy 
aj trochu zabudnutú regionálnu 
kuchyňu. Reakcie návštevní-
kov na ochutnávkach boli bez-
prostredné a vynikajúce – spo-
mínali, ktoré jedlá poznajú, na 
ktoré zabudli a ktoré si chcú ur-
čite navariť. Verím, že sa nám 
podarí naplniť aj ďalší zámer 
– vydať regionálnu kuchárku, 
ktorá zachytí všetky naše špe-
ciality.“

PSK
Foto: Pavol Humeník

19%). Oproti tomu sa ale Slo-
váci necítia byť v práci diskri-
minovaní pre svoje nábožen-
ské vyznanie (5%), kým 22% 
Európanom áno.

Na otázku, či sú Slová-
kom známe ich práva, pokiaľ 
by boli obeťami diskriminá-
cie alebo obťažovania (haras-
sment), len 41% opýtaných 
odpovedalo kladne, čo je do-
konca pokles o 5 bodov opro-
ti minulému roku. No aj na-
priek relatívne nízkemu per-
centu je toto číslo o 8 bodov 
vyššie ako európsky priemer. 
Vyše polovica respondentov 
zastáva názor, že na Sloven-
sku sa v boji proti diskrimi-
nácií robí dosť, čo je oproti 
prieskumu z minulého roku 
nárast o 6 bodov.

Ako sa ukázalo v rám-
ci celej Európskej únie (55%), 
aj Slováci by sa v prípade, ak 
by sa stali obeťami diskrimi-
nácie či obťažovania vo vyso-
kej miere obrátili na políciu 
(až 71%). Na druhom mies-
te by oslovili právnika (54%), 
napokon orgány zastávajú-
ce rovnocenné zaobchádza-
nie (42%). 

Konkrétne údaje o Sloven-
sku: http://ec.europa.eu/pub-
lic_opinion/archives/ebs/
ebs_317_fact_sk_en.pdf.

Pavol Humeník
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Som zvedavá, ako sa ma-
jú a čo robia. Ide zima, reku, 
či niektorí v lete urobili čosi 
pre to, aby svoje životné pod-
mienky zlepšili. Človek však 
nevie, ako klásť otázky. Idem 
na to po lopate a prítomnosť 
hliadky mestskej polície mi 
dodáva odvahu použiť pria-
me vety, bez zaobaľovania. 
Nie je to príjemné a tak otáz-
ky typu „hľadali ste si prácu?“ 
„ako gazdujete?“ , „čo bude-
te robiť v zime, keď bude mrz-
núť?“, „nehľadali ste si lepšie 
ubytovanie?“, „brigádovali ste 
aspoň v lete?“, „predávate No-
ta bene?“... položím všetky na-
raz už v úvode. Neohrabaný 
rozhovor medzi dverami dá-
va tušiť, že chlapi nevedia, čo 
majú povedať – akoby sa bá-
li, že som kontrola a tak zva-
žujú slová. Keď zistia, že som 
z kežmarských novín, už sa 
pousmejú a pochvália, že bo-
li aj v káblovke. „Teraz budeme  
aj v novinách,“ vydýchnu si ne-
pamätajúc na naše doterajšie 
stretnutia. Pomaly z nich do-
stávam odpovede a druhé po-

Bezdomovci? Svet gombička a život bez starostí
Klop, klop. „Kto je?!“ ...“Mestská polícia“. Niekto za dve-

rami otáča kľúčom a chvíľu mám pocit, že nestojím pred ga-
rážou, v ktorej bývajú bezdomovci, ale pred pevnosťou. Dob-
re, že som za nimi nešla sama.  Z trojčlennej partie, ktorú sme 
vyrušili pri sledovaní televízie mám zmiešané pocity.

zvanie dovnútra odmietame 
s tým, že vonku je viac svetla...
Musím však uznať, vo vnútri 
mali poriadok – možno pre-
to, že okrem piatich postelí, 
dvoch stolíkov, poličky a tele-
vízie sa do ich „domčeka“ viac 
nevojde. 

O chvíľu zistím, že baviť 
sa o práci je zbytočné. Jeden 
je na „péenke“, druhý sa vrá-
til práve z protialkoholické-
ho liečenia a tretí si ešte po-
riadne neužil prvé dni na slo-
bode. Momentálne tam býva-
jú štyria a tak sa pýtam, kde 
je ten štvrtý. Priam so zvu-
kom fanfár mi znie v ušiach 
veta „Je v práci“. No, aspoň 
niekto. 

Baviť sa o peniazoch je 
tiež zbytočné. „Keď zaplatím 
čo mám, ostane mi ani nie 190 
eur, z toho mám vyžiť?“ Neod-
povedám a predstavím si ne-
dávny rozhovor s kamarát-
kou bez práce, ktorá z takmer 
rovnakej sumy platí klasické 
nájomné, poistku, kupuje si 
hygienické prostriedky a po-
treby, občas zaplatí cestovné, 

Možno aj preto, že miestnosť obývajú bezdomovci je malá a nevojde do nej veľa nábytku a zbytoč-
ností, interiér pôsobí upravene. V súčasnosti je v ňom miesto pre päť osôb.

keď ide na pohovor a  stravo-
vať sa chodí k rodičom. No 
nedá mi a pripomeniem svoju 
ďalšiu otázku: „No a nehľadali 
ste si nejaké brigády, aspoň po-
mocné práce ste nerobili a nero-
bíte? Z čoho žijete, keď to minie-
te?“ Ten, ktorý práve zverej-
nil svoj príjem mávne rukou 
a poznamená, že má choré 
nohy a nevládze chodiť. Nie-
to ešte robiť. Všetci svorne do-
dajú, že keď sa peniaze minú, 
idú pýtať ku príbuzným. 

Na to jeden z policajtov tro-
jici pripomenie, že majú vza-
du za objektom latrínu, nech 
ju používajú  a nevykonáva-
jú potrebu priamo pred dve-
rami. Občania sa sťažovali. 
„My? Ale kdeže!“ Keď zistia, 
že je to zdokumentované, vin-
ník dodá: „Ta viete, mám choré 
nohy.“ Na policajtovu otázku, 
či ho nohy nebolia, keď si ide 
do mesta alebo do Lidlu kú-
piť „čučko“, mlčí. Časopis No-
ta bene nepredáva ani jeden. 
Momentálne čakajú na komi-
nára, majú niečo s komínom. 
To je aktuálny problém. A eš-
te drevo. Mesto im vraj sľúbi-
lo drevo na zimu, tak dúfajú, 
že bude aj popílené a porúba-
né. Pochopila som. Jediný po-
hyb, ktorý dokážu, je dlaň oto-

čená k oblohe. Nepohlo sa vo 
mne nič. Životné príbehy bez-
domovcov sú kadejaké. Tie zo 
Slavkovskej ulice sú však ne-
menné. Žiadna nádej, šanca, 
túžba, vôľa. Nič.

Pýtam sa ľudí z okolia. Za-
mestnanci okolitých firiem 
s nimi nemajú žiadne problé-
my. Registrujú ich, vidia ich, 
nekomentujú. Dozvedáme sa 
aj to, že v lete si chlapi robili 
guláš a občas je aj nejaká „žúr-
ka“. Veď to patrí k životu.

Dotvoriť mozaiku obrazu 
o kežmarských bezdomov-
coch mi pomáha Mgr. Vie-
ra Hájovská, vedúca oddele-
nia sociálnych vecí a rodiny 
na Mestskom úrade v Kež-
marku a Ing. Petra Gemzo-
vá, ktorá je s bezdomovcami 
zo Slavkovskej takmer v den-
nom kontakte. „Boli tam dva-
ja takí, ktorí mali šancu zaro-
biť životné minimum. Dali sme 
im prácu. Po troch mesiacoch 
sme ich kvôli alkoholu prepus-
tili. Dostali komplet oblečenie, 
zo začiatku robili. Boli na pre-
chodoch, neskôr som ich dala ro-
biť obhliadky okolo kontajnerov. 
Končilo to tak, že zrána trošič-
ku pokontrolovali a potom sme 
ich našli pri tanku... Oni dva-
ja šancu mali, premrhali ju,“ 
hovorí Viera Hájovská, ktorá 
sa problematike bezdomov-
cov v Kežmarku venuje už 
dlhšie. Svetlým príkladom je 
však Kveto, ako ho familiár-
ne volajú na úrade aj na Slav-
kovskej. Pracovitý Róm, kto-
rý môže ísť príkladom ostat-
ným aj vďaka hygienickým 
návykom. Ten, ktorý chýbal 
pri našom stretnutí s trojicou 
bezdomovcov. Ženy z úradu 
ho pochvália, že sám poup-
ratoval neraz okolie, pokosil 
trávnik, chodí do práce, vie aj 
čo to opraviť. Keď sa pýtam, 
či je niekto, kto by si zaslú-
žil druhú šancu, ženy svorne 
dodajú, že práve on. Tieto je-
ho pozitíva však spolubýva-
júci neoceňujú, naopak, neza-
padá medzi nich. Vekom pat-
rí k starej generácii, ktorá bo-
la naučená robiť a prístupom 
k poriadku tiež nie je práve 
ideálnym parťákom. „Poupra-
toval drevárničku, ostatní sa mu 
vyškierali,“ povie na ilustráciu 
Petra Gemzová.
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Niekto dnes s úsmevom počúva 
o tom, ako sme kedysi stáli v troch 
rozdielnych Zelovococh na mandarín-
ky alebo banány, pretože sa predáva-
li prídelovým systémom na osobu ki-
lo a podobne.  Dnes, keď si uvedo-
mím, že prešlo dvadsať rokov odvte-
dy, čo ľudia nosili na šedom, tmavom 
oblečení farebné trikolory a padol ko-
munistický režim, nechce sa mi ve-
riť, ako čas beží. Každý nejak spomí-
na na to, ako sa žilo pred revolúciou. 
Aj ja si rada zaspomínam, hoci keď 
ma zastihla revolúcia, bola som ôs-
mačka na základnej, takže svoju spo-
lupatričnosť s novým závanom de-
mokracie som extra neriešila. Spomí-
nam si však na to, ako za komunistov 
chodili listy zo západu prelepované 
a ak v nich bol nejaký dolár či marka, 
bol tam aj úradný lístok s odkazom, 
dokedy musíte doláre vymeniť za bo-
ny. Nám  mamka potom za tie bony 
kúpila v tuzexe napríklad niečo pod 
stromček, alebo na tú dobu lukratív-
ne nemecké adventné čokoládové ka-
lendáre na Mikuláša, z ktorých obaly 
sme ani náhodou nevyhodili! Plechov-
ky od Coca Coly vyložené v bytoch 
mali hodnotu českého brusu a za-
hraničné žuvačky vážne konkurova-
li Pedru. V škole učiteľka zaznamena-
la mená detí, ktoré priznali, že chodia 
do kostola. Čínske gumy a peračníky 
boli pre nás deti asi na tej úrovni, ako 
dnes značkové tašky namiesto akto-
viek. Mlieko sa predávalo v  sáčkoch, 
v mäsiarni boli háky takmer prázdne, 
ale chlieb z kežmarskej pekárne mal 
aj vtedy úžasnú chrumkavú „krom-
ku“. Keď sme šli do Poľska, na hra-
niciach sme písali do tlačív, kto má-
me na sebe hodinky alebo zlaté šper-
ky. Nechápala som, že hoci som vy-
hrala na deň detí súťaž, dostala som 
čokoládu a za mnou niekto na piatom 
mieste dostal hračku. Protekciu som 
pochopila až pri slovách „podpultový 
tovar“. Žili tu ruskí vojaci, mali sme 
spartakiádu, 1. mája sme skandovali 
nezrozumiteľné heslá a boli sme pyš-
ní, že si dopisujeme v azbuke s roves-
níkmi zo Sovietskeho zväzu. Cestovali 
sme takmer výlučne po Českosloven-
sku, maximálne k dovolenému moru 
a do ZSSR. Mnohí sme si mysleli, že 
je všetko tak, ako má byť. Až padla 
opona a za hranicami aj naše sánky – 
najmä z plných obchodov a farebných 
domov. No keď sa začali napĺňať kos-
toly veriacimi,  ľudia mali zmiešané 
pocity. Ešte aj dnes je o zoznam na 
www.cibulka.com veľký záujem. Nuž, 
ale hoď kameňom...             -Adri-

Chrípkové prázdniny aj v Kežmarku
(dokončenie z 3. strany)

Jednou zo zásad užívania provizórnej nocľahárne je udržiava-
nie čistoty a hygienických návykov tak, ako sa to v civilizovanej 
spoločnosti patrí. Tento „kozmetický“ detail je však „malým prob-
lémom“.

Hygienickú stanicu, ktorú vybudovala obec Rakúsy na svojom 
pozemku využívajú aj kežmarskí bezdomovci. Tí, ktorí ju navštívia, 
môžu si nielen oprať svoje šatstvo, ale využiť aj tamojšie sprchy.

Keďže som zistila, že bez-
domovci musia hradiť aj ne-
jaké poplatky, zisťujem čo. 
Päť eur mesačne. Dve eu-
rá na elektrinu, dve eurá na 
práčovňu a hygienické potre-
by a euro na oblečenie. Stra-
vu im mesto nezabezpeču-
je. Vlani mali možnosť, za tri-
dsať korún na mesiac (!) ma-
li denne teplý obed. Najprv 
im ho vo varnici vozili mest-
skí policajti, no „donekoneč-
na to takto nešlo“. Na mest-
skom úrade usúdili, že chla-
pi si môžu po obedy chodiť aj 
sami: “Potom sme zakúpili obe-
dáre, aby si chodili sami po obe-
dy. Najprv chodili, potom od-
mietli. Že aby im „naši“ chodili 
po obedy tak ako predtým,“ do-
zvedáme sa od Viery Hajov-
skej, ktorá by vedela o skúse-
nostiach s jednotlivými oby-
vateľmi provizórnej nocľa-
hárne rozprávať dlho. Mesto 
zabezpečuje raz týždenne aj 
hygienický program, kedy 
príde na rad mydlo, šampón, 
voda a čisté oblečenie.  Ser-
vis, po akom niektorí bezdo-
movci túžia márne. „Nedáv-
no za nami prišiel zavšivavený 
bezdomovec, ktorý chcel vybaviť 
ubytovanie v domove dôchod-
cov. Nebol z Kežmarku, kon-
taktovali sme jeho obec v sna-
he pomôcť mu inou cestou,“ po-
vie pani Viera s dodatkom, že 
mnohým mesto naopak po-
moc ponúka, ale nie je o ňu 
záujem. Tak sa opýtam na to, 
čo by sa opýtali asi viacerí. Či 
po skúsenostiach, ktoré má, 
to nie je zbytočne vynalože-
ná energia a čas. Či vôbec má 
význam tejto skupine obča-

nov pomáhať. „Pre tých, kto-
rí sa dlhšie ponevierajú, je to 
zbytočné. Ich zmyslom života je 
prežívať zo dňa na deň. To sú tí, 
ktorí sú bez strechy nad hlavou 
viac ako päť rokov. Tí, ktorí sú 
bezdomovcami kratšie, okolo 2 – 
3 rokov, hľadajú pomoc. Máme 
párik, ktorý sa predajom časopi-
su Nota bene pozbieral a pracu-
je na sebe. Chcelo by to ale lepšie 
podmienky. Potrebovali by sme 
nocľaháreň – miesto na spanie, 
kde sa môžu okúpať, oprať si. 
Aspoň také hygienické stredisko 
ako je v Rakúsoch a v Stráňach. 
Ale darmo sa my budeme sna-
žiť, najprv musia chcieť tí, kto-
rí pomoc potrebujú a ktorým ju 
môžeme poskytnúť.“ 

T/F- AdriSatury-

vembra, na pondelok 16. no-
vembra boli vyhlásené chríp-
kové prázdniny  v Kežmarku 
celoplošne.

Opatrenia
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva odporúča ško-
lám, aby dodržiavali niekto-
ré opatrenia. 

Ak chýba viac ako dvadsať 
percent študentov, nárast ma-
jú okamžite hlásiť na oddele-
nie epidemiológie v Poprade.

Pri podozrení na chrípku 
u študentov ich treba okamži-
te izolovať, teda vylúčiť z vy-

učovania a kontaktovať zá-
konných zástupcov.

Treba poučiť žiakov, ako 
sa majú správať pri kýchaní, 
kašľaní. Dôležité je umývanie 
rúk. Každý žiak by mal mať 
vlastné mydlo, uterák a papie-
rové vreckovky. Jednou z mož-
ností je aj využívanie antibak-
teriálnych gélov na ruky a vlh-
čených obrúskov.

Treba dbať na časté vet-
ranie v triedach či umýva-
nie podláh v škole najmenej 
dvakrát denne. Raz do týž-
dňa odporúčajú urobiť dezin-
fekciu všetkých podláh v ško-
le.                                  -Adri-
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MesTsKé KulTúRNe 
sTReDIsKO POzýVA

VýsTAVy

20. 11. 2009 (piatok) o 8.15 h
RYTMUS LATINSKEJ  

AMERIKY
Cyklus sa zaoberá vznikom 
latinsko-americkej hudby s 
prvopočiatkami argentického 
tanca a jeho prieniku do Eu-
rópy cez rumbu, sambu, bossa 
novu a iné. Repertoár obsahu-
je aj ukážku syntézy latinsko-
amerického rytmu s džezom 
v podobe džez-samby. Obsa-
hové zameranie cyklu je pri-
jímané mladými poslucháč-
mi s mimoriadnym záujmom, 
vzhľadom na dynamiku a ryt-
mus melódií. Interpretačne je 
na vysokej umeleckej úrovni.

Výchovný koncert
V MsKS Kežmarok

Vstupné: 1 €/30,13Sk

24. 11. 2009 (utorok) o 11.00 h
PUĽZ

Tanečno-hudobný profil  
ľudového súboru 

V MsKS Kežmarok 
Vstupné: 1,50 €/45,18Sk

26. 11. 2009 (štvrtok) o 19.00 h
27. 11. 2009 (piatok)  

o 8.00, 10.00 a 12.00 h 
DON QUIJOTE  
DE LA ANCHA 

Voľná verzia o španielskom 
hrdinovi naštudovaná v ori-
gináli, ktorú predstaví čes-
ké Divadlo Klauniky Brno. 
V hlavnej úlohe sa predstaví 
herec na choduliach Leno-
ir Montain. Predstavenie je 
jedinečné svojím netradič-
ným spracovaním, prináša 
veľa smiechu a zábavy. Toto 
predstavenie sa koná v rámci 
projektu Kultúra bez hraníc.   
Divadelné predstavenie v 
podaní Divadla Klauniky 
BRNO.

V MsKS Kežmarok
Vstupné: 3 €/90,38Sk

Vstupné v piatok: 1 €/30,13 Sk

29. 11. 2009 (nedeľa) o 16.00 h
KOZLIATKA 

Rozprávkový príbeh  
v podaní hercov  

prešovských divadiel 
VMSKS Kežmarok 

Vstupné: 1,20 €/36,15 Sk

Výstavná sieň BARÓNKA, 
Hlavné nám. 46, Kežmarok

Kežmarok vo vývine storočí 
do 26. 11. 2009 

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11, Kežmarok

SVETLO V TME
Výstava svietnikov

Výstava potrvá  
do 31. decembra 2009.

Galéria u sediaceho anjela
starý trh 53, Kežmarok

Fero Lipták
BOREC

Výstava je otvorená  
do 19. novembra 2009.

G - FORCE: VEĽMI ZVLÁŠT-
NA JEDNOTKA - 19. - 20. novem-
bra (št, pia), 17.00, 21. - 22. novem-
bra (so, ne), 17.00 a 19.00. Film je 
nevhodný pre maloletých do 7 ro-
kov. Vstupné: 2,20 EUR/66,28 Sk. 
Svet potrebuje väčších hrdinov. 
Dobrodružná americká rodinná 
komédia o tajných agentoch mi-
niatúrnych rozmerov, nakrútená 
atraktívnou kombináciou hrané-
ho filmu a počítačovej animácie. 
Ľudstvo od nepamäti využívalo 
zvieratá k výzvedným a špionáž-
nym účelom. Pátracie psy, pošto-
vé holuby, delfíny hľadajúce mí-
ny... Tentoraz však špionážny vý-
cvik dostali morské prasiatka!

NORMAL – 24. – 25. novem-
bra (ut, st), 19.30. Film je nevhodný 
pre maloletých do 18 rokov. Vstup-
né: 2,20 EUR/66,28 Sk. Česko-ma-
cedónsky thriller natočený pod-
ľa skutočného prípadu sériových 
vrážd, ktoré v 30. rokoch minulé-
ho storočia otriasli celou Európou. 
Výpravný dobový film zachytáva 
vražedné besnenie i dramatický 
stret uväzneného vraha a jeho ob-
hajcu. Hrajú: Milan Kňažko, Pavel 
Gajdoš, Dagmar Havlová. 

DOMOV - 26. novembra (št), 
19.30. Film je nevhodný pre ma-
loletých do 12 rokov. Vstup-
né: 1,50 EUR/45,19 Sk. Francúz-
sky dokumentárny film Domov 
je fascinujúcim letom ponad 50 
krajín našej planéty Zem. Pohľa-
dom na úžasné scenérie z vtáčej 
perspektívy, zachytávajúci krá-
sy a poklady našej planéty. Ale aj 
zábery na krajiny zdevastované 
priemyslom a výstavbou ciest. 

Žiaci si tu pod vede-
ním svojich triednych učite-
ľov a poniektorí aj za výdat-
nej pomoci rodičov pripravi-
li bohatú prednášku  o kra-
jine, ktorú si vybrali, o jej 
zvykoch, tradičných jedlách, 
osobnostiach, pamätihodnos-
tiach, či iných veciach typic-
kých pre danú krajinu.

„Je to vlastne vyučovací  
projekt Európska únia v škole. 
Mnohí žiaci ani nevedia, že náš 
štát je členom EU a čo je úlo-
hou EU – solidarita, stabilita, 
spolupráca, zlepšenie podmienok 
a podobne. S tým účelom sme 
projekt rozdelili na vyučova-
cí proces – deti druhého stupňa 
pripravia informácie o jednotli-
vých krajinách a deti z prvého 
až štvrtého ročníka sa takto nie-
čo naučia. Je to dobré nielen pre-
to, že deti niečo pripravili, ale 
si aj zopakovali vedomosti o tej 

ktorej krajine. Robili sme to aj 
preto, aby rodičia videli, ako sa 
deti zapájajú do vyučovacieho 
procesu, aby videli vyučovacie 
priestory, aký je kolektív, spo-
lupráca s učiteľmi a podobne.“ 
– povedal na margo poduja-
tia riaditeľ školy Mgr. Miro-
slav Beňko. 

Svoje ratolesti v triedach 
navštívili aj niektorí rodičia 
a mnohí z nich prispeli do 
prezentácie zhotovením tra-
dičných jedál, alebo doda-
ním výrobkov, ktoré predsta-
vovali to typické pre jednotli-
vé krajiny. Či už išlo o maďar-
ský guláš, talianske špagety, 
alebo viedenskú kávu. Ná-
paditosť žiakov bola jedineč-
ná a občas i humorne lade-
ná. V každom prípade zauja-
la malých i veľkých návštev-
níkov tohto podujatia.

T/F-AdriSatury-

Deti spoznávajú krajiny 
EÚ aj cez projekty

V piatok 13. novembra sa priestory Základnej školy Hrad-
né námestie premenili na akúsi európsku zónu a pri vstupe 
do niektorých tried sa návštevníci preniesli do jednotlivých 
krajín Európskej únie. 
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Strach. Pocit, ktorý po-
zná každý z nás, pocit, ktorý 
nikto nechce zažiť. A predsa 
sa našlo 80 odvážlivcov, kto-
rí sa dobrovoľne rozhodli, že 
sa chcú báť.

Ich skúška odvahy začala 
28. 10. 2009 o 17.30 h, keď sa 
so sladkými dobrotami, kto-
ré nachystali ich rodičia a naj-
nutnejšou výbavou na spanie 
dostavili do školy.  O niekoľko 
minút sa títo nebojácni tretiaci 
zmenili  na postavičky, ktoré 
by mohli účinkovať v ktorom-
koľvek hororovom filme.

Na úvod ich privítali pani 
učiteľky Mgr. S. Kroftová, Mgr. 
J. Lacková a Mgr. M. Vančová, 
ktoré sa v ten večer zmenili na 
čarodejnicu, čerta a strigu.

Čarodejnica im priblíži-
la tento sviatok a jeho tradí-
cie. Potom nasledovalo za-
klínadlo. Po večeri sa každá 
skupinka odobrala do svojej 
triedy, kde z odpadového ma-
teriálu pripravili rôzne stra-
šidlá. S nimi si aj trošku za-

Halloweenská noc tretiakov

V tomto školskom roku 
vypracovala p. Martančíko-
vá nový projekt, ktorý bol 
úspešne schválený Európ-
skou úniou. Projekt pod ná-
zvom ,,Vocational eduka-
tion/Verstärkte Berufsorien-
tation´́ , ktorý je orientovaný 
predovšetkým na vychádza-
júcich žiakov a ich ďalšiu pro-
fesionálnu orientáciu.

Koncom októbra sa zúčast-
nila Mgr. Rusnáková a Ing. 
Martančíková prvého pra-
covného stretnutia v Augs-
burgu v Nemecku. Na tom-
to stretnutí sa zúčastnili noví 
partneri z Nemecka z dvoch 
škôl- Bobingen a Augsburg, 
zo Španielska – Veldapenas, 
z Finska – Outokumpu a z 
Rakúska – Perg.

Na tomto pracovnom stret-
nutí sme sa dohodli na ďalšej 
dvojročnej spolupráci. Naplá-
novali sme ďalšie pracovné 
stretnutia v máji 2010 v Ra-
kúsku, októbri 2010 na Slo-
vensku v Kežmarku,  v máji 
2011 v Španielsku a priebež-
ne hospitácie vo Fínsku, Ne-
mecku a Rakúsku.

Dozvedeli sme sa, že ne-
mecký a rakúsky systém je 
dosť podobný, kde už na zá-
kladnej škole dochádza k pr-
vému rozdeľovaniu žiakov 
podľa ich budúcej profesio-
nálnej orientácii. Vo Fínsku 
školský systém poskytuje po-
čas celej základnej školy vše-
obecné vzdelanie.

V Španielsku sa v posled-
nej dobe absolventi základ-
ných škôl nechcú venovať pro-
fesiám, kde potrebujú manu-
álnu zručnosť. Naopak, chcú 
sa venovať managementu, či 
ekonomike. Fíni dávajú pred-
nosť stredným odborným 
školám. Ich absolventi majú 
svoje remeslo už v rukách. Sú 
kvalifikovaní pracovať v da-
nom odbore ako je napr. zdra-
votná sestra, kozmetička, ta-
nečníčka, či tvorca počítačo-
vých hier. Ak by však chce-
li, môžu ísť študovať a získať 
vyššie vzdelanie. V Nemec-

tancovali. Nasledovali súťaže 
v lete na metle a tancovanie 
s balónom vo dvojici.

Halloweenská noc pokra-
čovala nočnou hrou v budove 
školy. Každá trieda ozbrojená 
baterkami sa vybrala hľadať 
ukrytý poklad. Na jeho získa-
nie museli splniť desať úloh, 
nájsť 10 indícií a hlavne pre-
konať strach z tmy a nočných 
príšer. Túto skúšku odva-
hy všetci zúčastnení absolvo-

vali na výbornú. Každá trie-
da našla svoj poklad. A keďže 
odzvonilo aj hodine duchov, 
strašidlá sa mohli utiahnuť do 
svojich škrýš – spacích vakov.

Halloweenska noc sa skon-
čila až o 9.00 h, keď si po ra-
ňajkách nevyspaté, ale šťast-
né mátohy odvádzali rodičia 
domov. Z ich očí sa dalo čítať 
„Na túto noc tak skoro neza-
budneme.“

Mgr. J. Lacková,  
Mgr. S. Kroftová,  
Mgr. M. Vančová

Základná škola Nižná brána v Augsburgu
Základná škola Nižná brána v Kežmarku už dlhé roky 

pracuje v medzinárodnom projekte Comenius. Takmer 10 
rokov úzko spolupracovala so školami z Nemecka, Švédska, 
Fínska, Maďarska a Ruska. Spoznávali sme krajiny, zvyky a 
tradície, školské systémy. Zorganizovali sme množstvo vý-
menných pobytov učiteľov i žiakov, na ktoré veľmi radi spo-
míname. Zúčastnili sme sa priameho vyučovacieho procesu 
v rôznych krajinách.

ku a Rakúsku sú trendom od-
borné školy. Ich absolventi 
majú remeslo v rukách.

Učitelia sa im snažia po-
môcť pri výbere študijného 
odboru. V tom by im malo 
pomôcť aj tzv. portfólio, rôz-
ny sociológovia, psycholó-
govia, besedy s pracovníkmi 
z úradu práce, ale aj zamest-
návateľmi z rôznych firiem. 
Portfólio je niečo ako osob-
ná knižka študenta, jeho do-
terajšie curriculum vitae. Ma-
la by poskytnúť zamestnáva-
teľovi, čo najviac informácií 
o danom uchádzačovi. O jeho 
prospechu, absolvovaní praxe 
v jednotlivých odboroch, či 
konkrétnych spoločnostiach. 
Venovali sme sa ja percentu-
álnemu porovnaniu žiakov 
na gymnáziá, stredné školy, 
učňovské školy, ako aj žiakov, 
ktorí nemajú záujem o ďalšie 
štúdiá.

Zistili sme, že naše základ-
né školy majú predovšetkým 
všeobecný charakter, aj keď si 
žiaci na druhom stupni môžu 
vybrať variant jazykový, ma-
tematický, športový...Má-
lo sa zameriavame na prax. 
A v poslednom čase kladie-
me malý dôraz na ,,výchovy“, 
pričom v zahraničí sú veľmi 
dôležité! Veď práve tie vedú 
žiakov k správnemu prístu-
pu ku práci, vytrvalosti, pre-
cíznosti. Či je to už výtvarná 
výchova, hudobná, telesná, 
technická výchova alebo pes-
tovateľské práce.

 Na základných školách je 
výchovný poradca, s ktorým 

konzultujú žiaci výber ďalšej 
školy. Organizujú sa aj ,,Dni 
otvorených dverí“, na ktorých 
stredné školy ponúkajú svo-
je možnosti. Chýba nám mož-
no viac spolupráca so psy-
chológmi, sociológmi, úrad-
mi práce.

 Výber ďalšej školy je však 
predovšetkým na žiakovi 
a jeho rodičoch.

S poznatkami sa radi po-
delíme so všetkými, ktorí ma-
jú o tieto informácie záujem. 

Chceme sa poďakovať aj 
pánovi primátorovi  Šajtlavovi 
za jeho podporu v tejto práci.

Ing. Martančíková, 
Mgr. Rusnáková
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Čo pre vás znamenal 17. 
november a v čom zmenil 
váš život? Ako sa dnes po-
zeráte  na 17.november 1989 
a ponovembrové udalosti?

Ten 17. november a novem-
brové udalosti mi rapídne zme-
nili život. Ocitol som sa v no-
vom prostredí, mohol som si po-
vedať čo chcem a hoci som bol 
za to zodpovedný, nikto ma za 
to neprenasledoval. Vytvorili 
sa podmienky pre väčšinu ľudí 
- mohli uplatniť svoje vedomos-
ti, skúsenosti, zručnosti v tom, 
aby si zlepšili svoj život. Neo-
čakával som od tých zmien, že 
každého niekto zoberie za ruku 
a odvedie do nejakého raja, ale 
očakával som – a to sa splnilo 
– že boli vytvorené podmienky, 
aby sa každý mohol uplatniť. Čo 
sa týka minulosti, každý z nás je 
poznačený – raz sme boli loka-
ji, raz rebeli, každý podľa svojich 
podmienok, presvedčenia alebo 
svedomia. Nemôžeme nikoho od-
sudzovať za to, že tomu režimu 
slúžil. Je málo takých, ktorí bo-
li absolútne proti tomu režimu. 
Ja som vyrástol v takom prostre-
dí, kde bol môj otec za komunis-
tov prenasledovaný, bol väzne-
ný za rozvracanie republiky, ale 
to všetko sa vlastne prenieslo na 
mňa, na našu rodinu, na bra-
tov. Ja môžem povedať, že áno, 
to čo nasledovalo po 17. novem-
bri zmenilo rapídne môj život. 

Môžete spomenúť aj me-
ná niektorých Kežmarča-
nov, ktorí tu spolu s vami 
stáli na tribúne a podieľa-
li sa v prvých „novembro-
vých dňoch“ na udalostiach 
v Kežmarku a boli na vte-
dajšie prvé zlomové okami-
hy takými odvážlivcami?

Boli to Vlado Klimeš, Karol 
Gurka, Jaro Štancel, ktorý za-
bezpečil ozvučovaciu techniku. 
My sme sa na to nejak nepri-
pravovali, to všetko spontánne 
vyplynulo. Ani neviem, ako som 

Nežnú revolúciu prežívali naplno aj Kežmarčania
Symbolicky, v utorok 17. novembra 2009, o sedemnástej 

hodine, presne po dvadsiatich rokoch od nežnej revolúcie 
bola na kežmarskej redute odhalená pamätná tabuľa, kto-
rá má tieto významné udalosti pripomínať. O jej umiestne-
nie na mieste, kde sa nachádzala v novembri 1989 provizór-
na tribúna a kde sa konali mítingy, sa postaral Kežmarčan, 
chatár a vysokohorský nosič PhDr. Peter Petras. S moderá-
torom vtedajších mítingov, ktorého mnohí poznajú ako za-
nieteného milovníka Tatier, sme sa o novembrových udalos-
tiach spred dvadsiatich rokov pozhovárali práve na mieste, 
kde sa začala písať nová história aj pre ľudí v Kežmarku.

sa na tej tribúne ocitol v úlohe 
moderátora mítingov práve ja. 
Nikto ma tu zo Slobodnej Eu-
rópy alebo Ameriky nenomino-
val. Je pravda, že predtým sme 
podnikali nejaké iniciatívy k to-
mu, že sme neboli až tak lojálni. 
Napríklad s Vladom Klimešom 
a Jožom Gemzom, sme podpísali 
prehlásenie Niekoľko viet. Vtedy 
išlo dá sa povedať o protištát-
ny – protikomunistický čin. Na-
koniec sa nám podarilo odsabo-
tovať  antipetíciu proti Niekoľ-
kým vetám. Podarilo sa nám ľu-
ďom vysvetliť, že tie vety nie sú 
namierené proti ľuďom, ale pro-
ti zriadeniu.

Deň 17. 11. 1989, kedy 
sme sa dozvedeli o prvej de-
monštrácii v Prahe bol pia-
tok. Ako vyzeral ten víkend 
v Kežmarku? Dialo sa už 
u nás niečo?

Ani nie, resp. ešte to nebolo 
vidieť. Ja som písal letáky a pla-
gáty a rozvešiaval som ich po 
meste. Kamarát Jaro Toček dá-
val pozor, keď išli policajti tak 
sme sa skryli.  Robil som to pod-
ľa šablóny, aby sa nezistil sklon 
písma, aby ma nejaký grafológ 
nemohol usvedčiť. Keď sme sa 
dozvedeli, že sa organizuje ge-
nerálny štrajk, potom sme zača-
li chodiť po podnikoch a po ško-
lách a pozývali sme ľudí na ten-
to míting. Bolo tu plné námestie 
ľudí, ktorí mali potom možnosť 
si na tejto tribúne povedať, aký 
mali vzťah ku zriadeniu a čo 
očakávajú od toho nového sys-
tému. Každý mal svoje ideály, aj 
november mal ideály, ktoré bo-
li všeobecné a niekedy aj naiv-
né. Ale bolo ich treba rozdeliť do 
ekonomických, etických, spolo-
čenských a politických ideálov. 
Ja som sa pridržiaval tých etic-
kých  ideálov – sloboda, rovnosť, 
sloboda náboženstva a slova...
to sa splnilo, ale už v tom čase 
zacítili príležitosť tí, ktorí ma-
li ekonomické ideály a chopili sa 

príležitosti. My sme možno ešte 
z tribúny nezišli a oni už vedeli, 
čo treba kúpiť a podobne. 

Mali ste nejaký svoj sen, 
ktorý ste si po revolúcii spl-
nili? Napríklad vycestovať 
niekam do zahraničia?

Nikdy som nemal ambície 
niekam ísť. K moru do Talian-
ska ma manželka musela pre-
hovárať. Ja idem do zahraničia 
vlastne len keď idem do Álp na 
nosičské preteky.  Už toto je vý-
dobytok nového zriadenia, že 
môžeme slobodne cestovať, ne-
musím zháňať víza a môžem sa 
stretnúť s priateľmi z Talianska 
a iných krajín a pretekať. Samo-
zrejme treba povedať, že mnohí 
ľudia nadávajú, tvrdia že komu-
nizmus bol lepší, že socialistické 
zriadenie bolo lepšie. Do určitej 
miery je to sentimentalita. Mys-
lím si však, že nový systém vy-
tvoril podmienky pre každého, 
kto je šikovný. Poviem príklad. 
Robil som v dvoch zamestna-
niach. Ako učiteľ a horský nosič. 
Robil som preto, aby sme mohli 
slušne žiť. Zarobil som peniaze 
a nemohol som rodine kúpiť fa-
rebný televízor. Chodil som do 
Popradu, do Spišskej, kdevšade. 
Nakoniec som sa postavil pred 

Elektro a prišlo tu toľko ľudí, 
ako keby bola nejaká demonštrá-
cia. Dostali osem televízorov, 
z toho hneď sedem bolo okamžite 
predaných kdejakým papalášom. 
A mne sa ten jeden televízor po-
darilo zohnať, stál som od pol 
šiestej pred obchodom. Predtým 
som sa pokúšal zohnať televízor 
v Poprade na Priore. O štvrtej 
ráno tam stálo kopec ľudí, pre-
dajňu neotvorili kedy mali a my 
zákazníci sme len cez sklo po-
zorovali, ako si vo vnútri kupu-
jú kadejakí vyvolení tie televízo-
ry. Búchali sme na sklo, tak  na 
nás zavolali verejnú bezpečnosť 
so psami. Jednoducho, keď ste aj 
mali nejaké peniaze, nemohli ste 
si kúpiť, po čom ste túžili. Ľu-
dia zabudli na to, ako sme pred 
Vianocami zháňali kakao, lentil-
ky, kokosovú múčku, mandarín-
ky a neviem čo. 

Tabuľa na redute bude 
pripomínať toto zlomové ob-
dobie aj ďalším generáciám. 
Kto je jej autorom?

Podľa môjho návrhu ju spra-
coval Matúš Kručaj, liata bola 
v Kremnici. Zároveň sa chcem 
poďakovať, že sme ju vyrobili 
s prispením Mesta Kežmarok. 

T/F -Adriana Saturyová-

reportáž
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Blažena Dravecká:
Bola som na námestí, a teši-

la sa, že moje deti budú mať lep-
šiu budúcnosť. Tešila som sa, že 
pôjdem na výlet do Egypta, lebo 
jeho história ma fascinuje. Tešila 
som sa, že si budeme všetci rov-
ní a že šikovní dostanú príleži-
tosť a záleží len na nás, kde to 
dotiahneme. Tým ľuďom na ná-
mestiach som vtedy závidela at-
mosféru, ktorú dýchali v tie no-
vembrové dni. Bolo to strašne 
emotívne.

Mgr. Erika Cintulová: 
Komunizmus pre mňa zna-

menal predovšetkým obdobie, 
keď som sa mohla ešte tešiť z 
prítomnosti mojich najdrahších, 
ktorí tu už, žiaľ, nie sú. Bolo to 
obdobie, ktoré so sebou prinášalo 
aj pozitívne aj negatívne stránky.  
Aj keď tento historický úsek dejín 
bol poznačený politickými čist-
kami a nezmyselným prenasle-
dovaním, ľudia boli ku sebe ohľa-
duplnejší a viac sme si dokázali 
vychutnávať tie nuansy všedné-
ho života – čaro Vianoc, prvé  
jarné kvietky, dobrý film v ki-
ne. Dnešný život je deformova-
ný nezmyselnými a ponižujúci-
mi politickými trenicami, hon-
bou za mamonom a túžbou byť 
za akýchkoľvek okolností „IN“. 
Novembrové udalosti 1989 som 
ja prežívala predovšetkým v ro-
dinnom kruhu, keďže moja dcé-
ra mala vtedy 2 roky a bolo to 
nádherné obdobie, ktoré som  
si vychutnávala plnými dúš-
kami. Takže štrngot kľúčov pri 
radnici v tomto čase pre mňa bol 
v inej rovine priorít.

Ľubomír Vývlek:
V roku 1989 som bol ešte 

príliš malý na to, aby som chá-
pal, aká veľká zmena práve pre-
bieha. Bola to ale revolúcia 17. 
novembra, ktorá umožnila roz-
delenie Československa a prá-
ve vďaka tomu sa moja rodi-
na presťahovala z Čiech na Slo-
vensko. Takže „nežnej“ vďačím 
za to, že žijem v Kežmarku, čo-
mu som samozrejme veľmi rád. 
Revolúcia tiež zmenila od zá-
kladu spoločnosť. To, že je táto 
spoločnosť demokratická, je asi 
najvyšší klad. A tiež si myslím, 
že dnes má človek oveľa väčšie 
možnosti na svoj osobný rozvoj 
– môže žiť ako chce a ako bu-
de žiť viacej závisí od jeho sna-
hy...

MUDr. Jaroslav Grocho-
la: 

Komunizmus potieral jed-
notlivca a podporoval rovnos-
társtvo. Bolo to obdobie pre-
tvárky, kde iné sme hovori-
li na verejnosti a iné si mys-
leli alebo hovorili v úzkom 
kruhu rodiny. Veriaci, najmä 
tí aktívnejší, boli pod „starost-
livým dohľadom“ ŠTB. V no-
vembri 1989 som bol študen-
tom druhého ročníka na lekár-
skej fakulte UK v Martine. Revo-
lučné  nálady na  škole vypukli 
ihneď na druhý deň po udalos-
tiach v Prahe, napriek „dobrým 
radám“ či varovaniam zo stra-
ny pedagógov. Preniesť  ich  však 
na  ľudí v Martine bolo ťažšie, 
vzhľadom k tomu, že sme bo-
li jediná vysoká škola v mes-
te s robotníc-
kym charak-
terom. Na 
a t m o s f é -
ru tej doby, 
to nadšenie 
a pocit spo-
lupatričnosti 
nikdy neza-
budnem.     

Mgr. Zlatica Martančíko-
vá:

Kde som bola v novembri 
1989? Neuveríte, ale na tzv. 
,,náhradnej“ materskej dovo-
lenke, hoci ja som ešte nemala 
dieťa. Totižto mojej sestre, vte-
dy študentke posledného roční-
ka na VŠ, sa narodila dcéra a 
nechcela prerušiť štúdium, tak 
ja, keďže som práve vtedy nebo-
la prijatá na VŠ som jej pomoh-
la práve tak, že som ostala doma 
s jej dcérkou. Pamätám si, ako 
sestra mi hovorila, že počula, že 
budú nejaké štrajky a nevie ako 
budú prebiehať. Veľmi ma pro-
sila, aby som s malou Luckou 
nevychádzala von na prechádz-
ky. Čo ak to bude nebezpečné, či 
nebudú nejaké ostré konflikty, 
bitky, či streľba... A čo zname-
nal komunizmus? Viem len to, 
že ani sestra, ani ja sme sa ne-
dostali na prvýkrát na VŠ, le-
bo naši rodičia neboli v strane. 
Ale našou vytrvalosťou sme sa 
tam predsa dostali a úspešne aj 
ukončili. Viem, že pred Viano-
cami sme čakali v rade na ba-
nány, mandarínky, oriešky... 
Chcela som ísť študovať, eš-
te pred revolúciou do Nemec-

ka, ale tiež to bolo problematic-
ké... a pre mňa vtedy nereálne. 
Prípravné gymnázium na za-
hraničné štúdium bolo len v 
Banskej Štiavnici... a keďže ro-
dičia neboli v strane, tiež to bolo 
nereálne. Celú udalosť-Revolú-
ciu- som sledovala v televízii.     

Ing. Janka Kolodzejová:
Komunizmus som zažívala v 

mojích detských časoch. Zdalo 
sa mi to fajn, rodičia boli spokoj-
ní, mali prácu a vždy sme cho-
dili niekde na výlety (na Sloven-
sko). Nemali sme toho veľa ale 
vtedy nám to stačilo. Boli sme 
šťastní. 

 Je pravda, že teraz sa dá kú-
piť všetko (bohužiaľ aj drogy), 
len treba mať peniaze. Sú otvo-
rené hranice a žije sa voľnejšie. 
A moje deti sa v tomto svete cí-

tia šťastné. 
 V roku 

1989 som bo-
la študentka 
1. ročníka na 
Vysokej ško-
le v Ostra-
ve. Revolúciu 
som prežíva-
la v uliciach 

medzi študentmi. Robila som to 
čo oni, vzpierali sme sa komuniz-
mu. Asi som to vtedy ani veľmi 
nechápala prečo to robíme a mys-
lím, že mnoho študentov na tom 
nebolo lepšie. Boli sme v uliciach 
a pripadali sme si veľmi dôležito. 
Otvoril sa svet a dali sa sľuby.  
Nie všetky sa však splnili. Teraz 
po čase konštatujem, že to malo 
význam len sľuby sa mali dávať 
opatrnejšie. 

Ľudmila Mašlonková:
V tom období som bola doma 

s deťmi, bývali sme v Lechnici. 
Manžel pracoval v Čechách. Ko-
munizmus vnímam ako obdobie, 
keď mali mladí lepšie podmien-
ky pri štarte do života – skôr 
sa dostali k bytu, mali výhodné 
mladomanželské pôžičky, ľudia 
mali istotu zamestnania. Dnes 
mladí končia školy bez vyhliad-
ky zamestnania, ťažšie tak zís-
kavajú pôžičku a podobne. Vte-
dy platilo, že kto nepracoval, za-
tvorili ho ako príživníka. Teraz 
kto nepracuje, dostane peniaze 
od štátu.

Jozef S.:
Prevrat sa stal, je to lep-

šie. Mládež má možnosť cesto-
vať a to je dobré. V komunizme 

bolo jedno dobré – bola zaistená 
práca. Či bol biely, alebo čier-
ny, robotu mal. Teraz je to hor-
šie a k tomu tá kríza. V tom ča-
se som pracoval v Čechách, boli 
tam vyššie zárobky.

Alžbeta Štanclová:
V tom čase som nastúpila 

do zamestnania, začínala som 
v kine. Pamätám si prvý míting 
pred redutou. Tých ľudí, atmo-
sféru. Obdobie komunizmu bo-
lo dosť ťažké. Bola aj drahota, 
niektorí sa ale mali dobre. Sú to 
podľa mňa podmienky ako teraz. 
Jedni sa majú lepšie, iní horšie.

Peter Mikulášik:
V čase revolúcie som žil tu, 

v Kežmarku. V komunizme bo-
li aj dobré veci, ktoré trebalo za-
chovať. Hlavne bola možnosť 
zveľaďovať veci, ktoré boli. Pod-
ľa môjho názoru 70% komuniz-
mu bolo dobých a 30% že dovo-
lili sa obohatiť ľuďom, ktorí boli 
pri koryte. Teraz sú zase pri mo-
ci tí, ktorých sme predtým zvrh-
li. Pádom komunizmu sa otvo-
ril trh. Boli sme tu v izolácii. 
Kto chcel žuvačku, musel čakať 
na návštevu z Ameriky. Teraz 
fakticky je dobré to, že sa otvo-
ril trh. Ľudia raz žijú, zaslúžia 
si dostať to, čo dostanú ľudia aj 
v Rakúsku, Nemecku, Maďar-
sku. Že keď si zarobia nejaké pe-
niaze, môžu si tie veci aj kúpiť. 

Ján Levocký:
Aj keď som mal možnosť ces-

tovať na západ ako muzikant 
(mal som služobný pas) nemám 
dobré spomienky. Pretekal som 
aj na lyžiach a nedostal som na-
pr. súhlas na vycestovanie do 
Fínska, kde som už mal uhrade-
né štartovné, pred každou ces-
tou chodiť na „poučenie“ po ná-
vrate znovu na „rozhovor“ a 
podobné nepríjemné záležitosti. 
V práci politické školenia a po-
hovory, to už dnešní učitelia ne-
poznajú.

Preto som bol jedným z ini-
ciatorov prerušenia vyučova-
nia a odišli sme zo školy na ná-
mestie aj napriek vyhrážkam.
Starší kolegovia váhali, ale ne-
skôr sa pridali. Krátko po no-
vembri boli volby, stal som sa 
riaditeľom a som ním dodnes.To 
bola pre mňa najväčšia zmena 
v celom živote, ktorú priniesli 
udalosti pred 20 rokmi. 

Za odpovede ďakuje
 -Adri-

ANKeTA: Čo pre vás znamenal komunistický režim a kde ste boli v čase nežnej revolúcie vy? 

reportáž
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Dňa 21. 10. 2009 sa žiaci 
alokovaných tried Huncovce 
Spojenej školy Veľká Lomnica 
zúčastnili návštevy Staroľu-
bovnianskeho hradu a skan-
zenu v Starej Ľubovni vďaka 
Nadácii HODINA DEŤOM. 
Žiaci prežili nádherný deň 
strávený na hrade, kde sa ma-
li možnosť dozvedieť o živo-
te majiteľov hradu. Sprievod-
ca hradu oboznámil žiakov 
s bývalými majiteľmi hradu, 
ktorých ešte dvaja poslední 
potomkovia žijú dodnes.

Návštevou ľubovnianske-
ho skanzenu sa žiaci oboz-
námili s ľudovou architektú-
rou. Dominantou expozície 
je drevený gréckokatolícky 

kostolík, zasvätený sv. Mi-
chalovi archanjelovi, posta-
vený v roku 1883. Patrí k vý-
znamným pamiatkam ľudo-
vej sakrálnej architektúry na 
východnom Slovensku. De-
ti mali možnosť vidieť život 
na dedine v predchádzajú-
cich storočiach a život bež-
ných ľudí v podhradí, oboz-
námiť sa s remeslami, kto-
rým sa venovali. Výlet bol 
ukončený chutným obedom 
v miestnom salaši. Žiaci svo-
je dojmy a pocity z tohto dňa 
vyjadrili kresbami, ktoré sú 
vystavené v areáli školy.

Žiaci alokovaných tried 
Huncovce, Spojenej školy 

Veľká Lomnica

zážitky s Pikasom v 21. storočí

Na tomto stretnutí 17. sep-
tembra sa nás zišlo pätnásť. Bo-
li sme poslednou oktávou kla-
sického gymnázia. Po nás v 
septembri končili štúdium na 
gymnáziu septimáni. Z pô-
vodného gymnázia stala sa 
jedenásťročná stredná škola. 
Ako sa ukázalo nebol to naj-
šťastnejší krok v reforme nášho 
školstva. Už hneď spomínaní 
septimáni sa ponosovali, že im 
ten rok v ďalšom štúdiu citeľ-
ne chýbal a navyše prišli aj o 
prázdniny. Museli sa celé leto 
pripravovať na skúšky a rok im 
to nenahradilo.

Napriek nepriaznivej poli-
tickej klíme totalitného režimu 
väčšina z nás si nadobudla vyš-
šie vzdelanie, však ani tí, ktorí 
po absolvovaní skúšok dospe-
losti rovnými nohami vhup-
li do života, neostali tradícii 
dobrého mena kežmarského 
gymnázia nič dlžní. Uplatnili 
sa bez problémov. Ono sa po-
vie, dobrá škola. Skôr by sa ma-
lo povedať dobrí učitelia. Mali 
sme to šťastie, že väčšina pro-
fesorského zboru, práve počas 
nášho štúdia, boli skúsení dl-
horoční pedagógovia, ktorí vy-
chovali celé generácie gymna-
zistov a práci s mládežou ve-
novali celé aktívne obdobie 
svojho života, ako profesor Z. 
Konček, R. Baráthová, L. Spa-
lek, Š. Raček a Julka Jacková, 
ktorá popri dôslednom bazíro-
vaní na vedomostiach dokáza-
la sa so študentkami aj kama-
rátiť. Nesmiem zabudnúť ani 
na profesora J. Kordovánika, 
hoci bol pomerne mladý a učil 
nás len krátky čas, bol ako je-
den z nás, natoľko sa vedel vcí-
tiť do pozície a mentality štu-
dujúcej mládeže.

Naši triedni učitelia L. Spa-
lek a Š. Raček boli milo prekva-
pení, keď sme na rozlúčku so 
školou zaspievali stredoveké 
Gaudeamus. Podľa vtedajšieho 
trendu tvrdého totalizmu päť-
desiatych rokov všetko tradič-
né patrilo do smetného koša 
buržoáznych prežitkov. "Najpo-
krokovejšia" vyučujúca nás pre-
sviedčala, aby sme si namiesto 
tabla dali na pamiatku zhotoviť 
fotografiu zo zemiakovej brigá-
dy. Šikanovanie študentov pod-

ľa pôvodu a majetkových po-
merov rodiny malo neraz citeľ-
né následky, ktoré tu nechcem 
rozoberať, ale my pamätáme.

Vrátim sa ešte ku profesor-
skému zboru. Väčšina z nich 
boli osobnosti s demokratic-
kým zmýšľaním a s európskou 
kultúrnou rozhľadenosťou. Ich 
optimálnou snahou bolo nie-
len vyzbrojiť nás vedomosťami 
do ďalšieho štúdia, či do života, 
ale v neposlednom rade vycho-
vať z nás svedomitých a roz-
hľadených intelektuálov, kto-
rí budú schopní správne sa zo-
rientovať nielen v praktickom 
živote, lež aj kultúrnych a mo-
rálnych hodnôt.

Nezabudnuteľne šlachet-
ný človek a výborný pedagóg 
Z. Konček dostal titul vzorné-
ho učiteľa, hoci nebol straník, 
čo na vtedajšiu dobu bolo ozaj 
raritou na slovo vzatou. R. Ba-
ráthová, dodnes – ona jediná – 
žijúca, už vyše devätnásťročná, 
vychovala, okrem celých gene-
rácií gymnazistov pre mesto 
Kežmarok historičku Nóri-
ku. Jej žiaci jej pri stretnutiach 
nikdy nezabudnú doniesť veľ-
kú kyticu vďaky a úcty.

Quidquid agis, prudenter 
ages et respice finem, pripo-
mínal nám okrídlenú múdrosť 
starých Rimanov pán profesor 
Spalek, hoci nebol latinčinár. 
Naši triedni učitelia – prof. L. 
Spalek a prof. Š. Raček zúčast-
ňovali sa našich stretnutí veľmi 
radi. Aj po rokoch nás pozná-
vali a oslovovali po mene. Živo 
sa zaujímali o naše osudy, zá-
žitky a názory. Vedeli sa tešiť 
z našich úspechov, vedeli po-
vzbudiť do ďalšieho žitia.

Skôr, než sme sa so školou 
rozlúčili, podarilo sa nám zo-
sadiť z riaditeľského "trónu" dl-
horočného riaditeľa – tyrana, 
ktorý tyranizoval nie iba štu-
dujúcu mládež, ale aj profesor-
ský zbor.

Naše stretnutia sú nám nie-
len nevšedne pekným a hod-
notným zážitkom, lež aj ničím 
nenahraditeľnou vzpruhou do 
ďalšieho života. S blížiacim sa 
šesťdesiatym výročím našich 
maturít stretávame sa častej-
šie, súc si vedomí neúprosného 
zákona žitia a bytia, ako vraví 

stretnutie po 56 rokoch – maturanti kežmarského gymnázia, ročník 1945 – 53
Stretávame sa pravidelne. V našom ročníku boli dve trie-

dy. Dovedna nás bolo štyridsaťpäť. Nažive je nás ešte dvad-
saťosem, z každej triedy štrnásť. Prejavuje sa tu akási gene-
račná spravodlivosť.

posledné slovo v texte stredo-
vekej študentskej piesne – ne-
mini parcetur – Smrti nikto ne-
bude ušetrený!

Hodno spomenúť, že okrem 
všedných profesií vyšli z nášho 
ročníka dvaja výkonní umelci, 
vynálezca liekov a zároveň ho-
meopatik a reakciou na nekom-
promisnú ateistickú výchovu 
misionár, ktorý až do konca ži-
vota pôsobil v Brazílii v štáte 
Bahia, medzi černošským oby-
vateľstvom. Jeden z našich spo-
lužiakov bol civilný letec, pilot 
na linke popradského letiska.

Spolužiak, žijúci v zahraničí, 
kontaktuje sa nielen so svojimi 
príbuznými, ale aj s nami, spo-
lužiakmi. Zúčastní sa každého 
stretnutia a fotografuje, potom 
zhotovuje fotoalbumy a rozo-
siela spolužiakom bez finančnej 
náhrady, na vlastné trovy.

V deň 21. augusta 1968 sme 
už dávno neboli študenti, však 
vedeli sme o sebe. Veď vte-
dy, keď sme boli všetci zajed-
no, každý vedel o každom. Po-
vzbudzovali a ukľudňovali i 
upozorňovali sme sa navzá-
jom na možné riziká, ako aj náš 
vtedajší prezident Ludvík Svo-
boda, ktorý nás vystríhal pred 
možným konfliktom a ozbroje-
nou mocou okupantov.

A vtedy zaznel z ústredné-
ho rozhlasu za Severovýchod-
né Slovensko hlas nášho spolu-
žiaka. Myslím, že sme ho všetci 
neomylne identifikovali. Ten 
zvučný, čistý hlas a logicky zne-
júcu reč si sotva bolo mžné po-
mýliť. Pred našou tvárou sot-

va môže niekto prekrúcať pod-
statné udalosti najnovších dejín. 
My vieme, kde je pravda.

Žiaľ, pomaly odchádzame. 
Však radi by sme odchádzali s 
vedomím, že súčasný svet, svet 
budúcich generácií bude lepší, 
nádejnejší, ako bol svet našej 
mladosti.          Baba Zoubková

KLUB ZDRAVIA
v Kežmarku vás pozýva
na vzdelávací program  
zameraný na prevenciu  
civilizačných ochorení  
a zdravý životný štýl

New Start
Prednášky – diskusie  

– ochutnávky – recepty
video ukážky – minikurz 

varenia
AKO CHUTÍ ZDRAVIE 
Miesto a čas stretávania:

MŠ, Severná ul. č. 5  
– vždy o 17.00 hod.

23. 11. 2009  
AKO VYCHOVAŤ  
ZDRAVÉ DIEŤA

MUDr. Švagrovská Ivana
Primárka detského  

oddelenia v Kežmarku
Milí rodičia, príbuzní,  

vychovávatelia...
Potrebujete radu, trápia vás 

nejaké otázky?
Príďte s nimi do diskusie, 

tu je priestor pre vás.
...DÝCHACIE CESTY – 

ALERGIE – JEDÁLNIČEK 
DETÍ...

Kontakt: 0904-39 58 92
Vstup voľný!
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PReDAJ
Predám tatranský profil pero – 

drážka, brúsený, I. trieda 4,15 € (125 
Sk), II. trieda 3,15 € (95 Sk). Dokončo-
vacie lišty. Doveziem. Tel. 0907 12 44 
55, 0915 86 32 27.  P-2/09

ZŠ Nižná Brána Kežmarok od-
predá 4 stoly na stolný tenis s vy-
bavením v cene 20 Eur za kus. Tel.:  
452 30 28. 

Predám kvalitné chlapčenské 
kolieskové korčule, č. 32, nové, eš-
te v krabici. Nevhodný darček. Ce-
na 20 €. Tel. 0902 272 389.  A-19/4

Predám klavír Petrof, farba ma-
hagón, ako nový, málo používaný. 
Cena podľa dohody. Tel. 0903 919 271.  
 20/2a

Predám plynový kotol VIADRUS 
32 – liatina, bojler 120 l – kúrenie, 
elektrina, chladnička s mrazničkou 
2 ks – 220/60 l. Cena dohodou. Tel. 
0907 182 567.  I-369/09

Predám sadbové zemiaky Viola, 
cena za 1 kg – 0,20 Euro (6 Sk). Tel.: 
0911/57 93 85.  T-21/09

Predám komplet pílčickú výstroj. 
Cena dohodou. Kontakt: 0903 97 91 98.  
 T-23/09

KúPA
Odkúpime vašu nehnuteľnosť, 

aj zadĺženú. Tel. 0907 944 715, 0903 
319 426.                               I-365/09

MOTO
Kúpim alebo vezmem do prenáj-

mu garáž v blízkosti sídliska Juh. Tel. 
0908 994 454.  a-11/01

Kúpim garáž na Toporcerovej 
ulici, platba v hotovosti. Tel. 0911 
528 038.  A-19/1

Predám garáž na M. Lányi-
ho (za  Bažantom). Cena 6638,78 €  
(200 000 Sk). Tel. 0915 278 533. A-21/2

N. diely na Felíciu 1.9 D: motor, 
náprava, ťažné z., disky+plášť 4x, sú-
prava kyslík-plyn, predné dvere P+Ľ, 
kapota. Tel. 0918 661 765.

Predám 4 ks letné pneumatiky 
Matador Stella 175 - 70 - 14 nové. Ce-
na: 30 €/ks. Inf.: č. t. 0904 692 453.   
 T-22/09

zAMesTNANIe
Prijmeme do pracovného pome-

ru Magistru-a farmácie. Nástup do 
príjemného kolektívu v lekárni v 
Kežmarku. Motivujúce ohodnote-
nie. Kontakt: 0903 638 377 od 14.30 – 
18.00, e-amil: fraudus@gmail.com.

Reštaurácia Slnečný dom v T. 
Lomnici príjme kuchára s praxou, 

Prenajmem v centre KK lukra-
tívny obchodný priestor 100m2, prí-
zemie, výklad, vlastný vchod (vedľa 
Unibanky). Tel. 0903 909 209. I-368/09 

POZOR AKCIA!
„Balíček pre stužkárky“
Nové gélové nechty komplet 

+ slávnostné líčenie len za 19,90.- 
Eur. Kontakt: Nechtové štúdio a vi-
záž, Vojtasová Lucia, Cintorínska 1, 
Kežmarok. Tel. 0904 938 786. 

I-367/09 
NOVINKA – maximálne výhod-

ná pôžička. Bez dokladovania príj-
mu. Tel.: 0905/43 34 33.

ByTy, DOMy, NeHNuTeľNOsTI
Vymením v Kežmarku 3-izbo-

vý byt v osobnom vlastníctve vo ve-
žiaku na Možiarskej ul. za 1-izbový 
s balkónom v osobnom vlastníctve 
okrem sídliska Juh. Tel. 052 452 3091 
v čase 19.00 – 20.00 hod.

Dám do prenájmu prízemie staré-
ho historického domu v centre Kež-
marku, 150 m2, vhodné na podnika-
nie. Tel. 0908 62 09 42, 0908 69 09 91.  
 P-71/09

Predám rozostavaný RD v Popra-
de-Matejovciach. Dohoda. Tel. 0905 
76 04 87.

Predám súrne 1-izbový byt v OV, 
na Severe, čiastočne prerobený, plo-
cha 41 m2. Tel. 0911 863 281.  A-22a/09

Kúpim 2-izbový byt nie na Juhu, 
resp. vymením 3-izbový na Severe 
za 2-izbový na Záhradnej. Tel. 0949  
88 47 95.  A-21/1

Predám menší RD so záhradkou, 
Poľná ulica v KK. Cena dohodou. Tel. 
0902 62 58 48.  I-354/09

Dám do prenájmu 2-izb. byt v 
KK. Tel. 0907 817 999.  I-359/09

Kúpim 1 až 3-izb. byt za prime-
ranú cenu. Platba ihneď v hotovosti. 
Tel. 0908 285 880.  I-366/09

Predám RD v Sp. Belej v OV s 
pozemkom. Tel. 0902 218 348, 0904  
397 663.  I-370/09

Kúpim 1-izbový byt v Kežmarku 
alebo v Sp.Belej , najlepšie v pôvod-
nom stave (bez stavebných úprav). 
č.t. 0904 225 931.

pomocnú silu do kuchyne a brigád-
ničky na zimnú sezónu do obsluhy. 
Tel. 0903 917 876.  I-371/09

RôzNe
Prenajmem nadštandardné am-

bulantné priestory v Kežmarku za 
výhodnú cenu: kontakt: 0903 638 377 
od 14.30 – 18.00, e-mail: fraudus@
gmail.com

Dám do prenájmu obchodné 
priestory (predajňa, ambulancia, 
kancelária) na Kostolnom námes-
tí oproti starej hasičskej zbrojni-
ci (býv. Nám. Požiarnikov). Kon-
takt: 0905 252 412.                20/1a

Vypracujem plán na výsadbu 
ZÁHRADY + poradenstvo s ná-
slednou realizáciou v roku 2010. Tel. 
0907 51 91 44, 0907 31 51 87. P-74/09

Spracovanie jednoduchého 
a podvojného účtovníctva, miezd 
a daňového priznania. T.4. 0905 
105 024, 0918 393 929.  A-22/09

Opravujem bicykle na počka-
nie, brúsim nože, nožnice, aj na ko-
sačky.  Brúsim hrany lyží. Opra-
va bicyklov a služby IMRICH, tel. 
0905 434 153.  a10/2

Rekonštrukcie bytov, elektroin-
štalácie, sadrokartón, stierky, omiet-
ky, plávajúce podlahy. Tel. 0905 
222 448.  20/3a

Obyčajnú, milú, úprimnú, peknú, 
dobrú gazdinku – spoločníčku živo-
tom a deťom dobrú kamarátku hľadá 
vdovec 48/177/90. Zn. Odpoveď pro-
sím v obálke do redakcie do konca 
novembra.  A-21/3

Pripravujem deviatakov na Moni-
tor zo slovenčiny. Tel.: 0908/26 93 13.

Preklady z/do nemčiny. Lacno. 
Tel.: 0908/29 63 13.

Čistenie sedačiek, čalúneného 
nábytku a autointeriérov. http://
tepovanie-strojom.meu.zoznam.sk 
Tel. 0907 92 33 02.               I-355/09

Dám do prenájmu rúrkové leše-
nie a robím podbitky, plávajúce po-
dlahy. Tel. 0903 32 06 86.  I-358/09

Poistenie automobilov, životné, 
neživotné poistenia, právna ochrana, 
sporenie. Tel. 0911 948 137.  I-360/09

Montáž sadrokartónov, interiéro-
vé úpravy, stierky, lamino. Tel. 0911 
948 137.  I-361/09

Staviam kachlové pece. Tel. 0915 
525 653, 0902 529 183.         I-362/09

Vykonávam prerábanie byto-
vých jadier, obklady, dlažby, voda, 
kopačské práce, murivo: kameň, 
ytong, tehla. Cena dohodou. Tel. 
0915 525 653, 0902 529 183. I-363/09

Ponúkame bezplatný finančný 
audit týkajúci sa vašej rodiny a ma-
jetku. Nájdite si svojho finančné-
ho poradcu. Tel. 0904 603 933, 0907  
945 019.                               I-364/09

Nezomrela som, lebo viem, že 
budem žiť stále v srdciach tých, 
ktorí ma milovali.

Dňa 7. novembra 2009 sme si 
pripomenuli nedožitých 88 ro-
kov a zároveň 8. novembra 2009 
uplynulo 6 rokov, čo nás opus-
tila naša mama, babka a pra-
babka Anna HORNIKOVÁ  
z Kežmarku.

Tichú spomienku jej ve-
nujte, prosím, všetci, ktorí ste 
ju poznali.

S úctou a láskou spomína 
smútiaca rodina.

So smútkom v srdci si 19. 
11. 2009 pripomenieme 5. vý-
ročie úmrtia nášho manže-
la, otca a dedka Ladislava  
DZURENDU.

Venujte mu s nami tichu 
spomienku. Smútiaca rodina.

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

Dňa 21. 11. 
2009 uplynie 15 rokov, keď 
nás navždy opustila naša dra-
há mama, stará mama, svok-
ra a sestra Helena HLATKÁ 
z Kežmarku.

S láskou spomína smútia-
ca rodina.

Chcela by som upozorniť na 
skutočnosť, ktorá už pred časom bo-
la uverejnená v médiách, no zrejme 
sa neriešila.

Na vychádzke k rybníku za Kež-
markom (smer Poprad pri areáli mo-
torestu) náhle začali štekať spoza 
oplotenia psy, ktoré však boli v prie-
behu niekoľkých sekúnd pri mne. 
Vybehli buď cez otvorenú bránu ale-
bo poškodené oplotenie, v každom 
prípade však majiteľ nemal zvieratá 
tohto bojového plemena zabezpečené 
tak, aby sa nedostali mimo areálu. 
Štyri psy ma oňuchávali, štekali aj 
vyskakovali. Na šťastie mi neublíži-
li a „odprevadili“ ma až do polovice 
lesoparku smerom do mesta.

Neviem ako by to dopadlo to-
to stretnutie v prípade prítomnos-
ti malých detí alebo starších osôb. 
Týmto článkom by som chcela po-
dobnému alebo horšiemu prípadu 
zabrániť.                        IRMA

Predám MT Sony Ericsson T303 
v záruke, neblokovaný, používaný 
mesiac za výbornú cenu 50 eur. info 
0907/93 76 35.

INZERUJTE
V NOVINÁCH
KEŽMAROK
Číta nás každá 

druhá domácnosť!
Riadkový inzerát

do 15 slov
len 1 €
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Organizátori podujatia, 
domáce košické oddiely TOM 
SALAMANDER a TOM KRT-
KO, v spolupráci so Súkrom-
ným Centrom voľného ča-
su Pohoda a ZŠ Bruselská, 
pripravili pestrý zaujímavý 
program plný poznávania, 
zábavy, súťaženia, ale i napä-
tia. 

Počas štvordňového poby-
tu navštívili kežmarskí mla-
dí turisti miestnu Zoologickú 

záhradu, Botanickú záhra-
du, ale i Technické múzeum, 
s veľmi hodnotnou expozí-
ciou v Sieni elektrických vý-
bojov, kde si mohli sami po-
kusmi vyskúšať jednotlivé 
zákonitosti elektrostatiky a 
techniky vysokých napätí.                                                                                               
V rámci historického centra 
navštívili i Dóm svätej Alžbe-
ty, budovu Štátneho divadla. 
Zúčastnili sa i fakultatívneho 
výletu turistickými chodník-

CVČ na Olympiáde mladých turistov
Koncom októbra sa v Košiciach uskutočnila IX. Medziná-

rodná olympiáda mladých turistov. Zúčastnilo sa jej takmer 
200 detí a mládeže 12 turistických oddielov z Čiech, Maďar-
ska a Slovenska. Medzi účastníkmi malo zastúpenie i kež-
marské Centrum voľného času v podaní jeho turistického 
oddielu TOM ČERVÍK. 

mi po Zádielskej doline. Pre-
hliadli si tu prírodnú expozí-
ciu Jasovskej jaskyne, v ktorej 
žije 21 rôznych druhov neto-
pierov.                                                                               

Po poznávaní a potul-
kách prírodou ich každý 
deň v priestoroch ZŠ Brusel-
ská čakal športový program, 
v podobe futbalového, či stol-
notenisového turnaja, ako 
i rôzne súťaže.                         

Piatok večer bol v zname-
ní veľkej nočnej celomest-
skej detektívnej hry. Druž-
stvá jednotlivých oddie-
lov sa postupne presúvali 
zo sídliska Ťahanovce k ná-
mestiu Maratóncov mie-
ru až do Starého mesta, na 
Hlavné námestie do parku, 
k obrovskej plastike Mest-
ského erbu s Anjelom pred 
Dómom svätej Alžbety, kde 
ich po postupnom vylúšte-
ní všetkých indícii a hlavo-
lamov čakal sladký poklad.                                                                                                                                    
Posledný sobotňajší večer sa 
niesol v slávnostnej atmo-
sfére galavečera medziná-
rodného podujatia. Zástup-
covia svojich oddielov tu 
prezentovali svoju celoroč-
nú činnosť v podobe úsmev-
ných scénok, tanca, či spevu, 
alebo veľkoplošnej fotopre-
zentácie. Počas úspešného 
kultúrneho programu boli 
priebežne vyhodnocované 
jednotlivé súťaže štvordňo-
vej Medzinárodnej turistic-
kej olympiády. Tu sme zís-
kali najvyššie ocenenie vo 
fotografickej súťaži, ktorá 
prebiehala počas celého po-
bytu. V kategórii „Divy prí-
rody“ bolo fotografii Pav-
la Imricha udelené víťazné 
1. miesto. Záver kultúrneho 
večera patril tradične disko-
téke.                

S dejiskom medzinárod-
ného stretnutia mladých tu-
ristov sa Kežmarčania z TOM 
ČERVÍK CVČ rozlúčili bláz-
nivou jazdou na miestnej bo-
bovej dráhe.

IX. Medzinárodná olym-
piáda mladých turistov bo-
la výborným stretnutím detí 
a mládeže za poznaním, dob-
rodružstvom a nadviazania 
nových priateľstiev.

Bc. Ladislav Kalasz, 
CVČ Kežmarok 

Ď a l š í -
mi zápasmi 
pokračova-
la prvá ho-

kejbalové liga, ktorá od tohto 
týždňa opäť nesie názov Kež-
marská MARCO POLLO ho-
kejbalová liga.

Angels Huncovce – GTC 
Hoffman Kežmarok 7:2 (S. 
Dubec 3, Bereta, Adamiak  2 – 
Pavlovič, S. Baláž), HBC Leo-
poldov Poprad – Tornádo Kež-
marok 9:1 (Kňurovský 2, Mel-
cher, Kuzmik, M. Šoltýs, Svi-
tana, Zeman, Kovalčík, Baran 
– Dubinský),  The Raeds Rats 
Kežmarok – HC Sokol Mat-
rix Kežmarok 2:3 sn (Jakubčo, 
Do. Glevaňák – D. Brejčák 2, 
L. Zwick), Bad Company Ľu-
bica – Snipers Kežmarok 3:1 
(P. Bachleda 2, Sklenár – T. Ši-
moňák), HBC Kubachy Spiš-
ské Bystré – Fighters Spiš-
ská Belá 1:3 (Budaj – Pavličko 
2, Nebus).  Fighters – Rats 4:6 
(Pavličko 2, M. Siska, Jacenko 
– Sivaninec, Jakubčo 2, Majer-
čík, Bača), GTC – Leopoldov 
1:9 (Kupský – Baran, Kňurov-
ský 3, Kuzmik 2, Zeman), Sni-
pers – Matrix 1:4 (Pa. Garst-
ka – M. Godla, L. Zwick, Šú-
pala, Šlosár), Tornádo – Ľubi-
ca 1:6 (Šaliga – Schneider 3, P. 
Bachleda 2, Sklenár), Ľubica – 
GTC 1:0 (P. Bachleda), Matrix 
– Tornádo 3:2 pp (D. Godla 2, 
Veselovský – Cvaniga 2), Ku-
bachy – Leopoldov 1:8 (Budaj 
– Kuzmik, Baran 2, Kňurov-
ský, Štrbka, Kovalčík, R. Šol-
tís), Rats – Snipers 10:2 (Gally, 
Majerčík, Oravec 2 Sivaninec, 
Bača, Do. Glevaňák, Mikša – 
P. Straka, Turek), GTC – Mat-
rix 3:6 (S. Baláž, Gemza, Na-
hálka – L. Zwick 3, D. Godla 2, 
Šlosár), Leopoldov – Fighters 
9:1 (Baran 3, Janov 2, Zeman, 
Svitana, Štrbka, M. Šoltýs – M. 
Siska), Tornádo – Snipers 5:3 
(Šaliga, Cvaniga 2, Richtarčík 
– Malina 2, Pa. Garstka).

Pavol Humeník
1. Leopoldov 7  56:16 17
2. Rats 6  35:16 16
3. Ľubica 6  26:13 15
4. Matrix 7  25:23 13
5. Fighters 6  32:18 12
6. Huncovce 4 18:14 7
7. Tornádo 7 22:38 7
8. Kubachy 5  14:25 3
9. GTC 7  12:39 3
10. Snipers 7  11:49   0

Účastníci IX. Medzinárodnej olympiády mladých turistov v Ko-
šiciach z TOM ČERVÍK CVČ KEŽMAROK, zľava Bc. Ladislav 
Kalasz, Richard Debre, Adrián Zavacký, Tomáš Michalíček, Matúš 
Tóth, Silvester Marek, Filip Ogurčák, Pavol Imrich, Veronika Svocá-
ková, Viktor Olšavský, Lívia Gočová, pri soche maliara Júliusa Jako-
byho, jedného z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarné-
ho umenia povojnovej doby, v pozadí Dóm svätej Alžbety.
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Ani v druhom dvojko-
le nenašli kežmarskí šachis-
ti, ktorí hrajú v druhej lige za 
B mužstvo, premožiteľa. Naj-
skôr tesne vyhrali s ambici-
óznym Zborovom, potom re-
mizovali v Sabinove, a tak 
sú v tabuľke stále na dostrel 
k vedúcemu Prešovu.

3. kolo: Veľké Kapušany – 
PŠK Prešov 2,5:5,5, Michalov-
ce B – Tatran Prešov 3,5:4,5, 
Sabinov B – Prakovce 6,5:1,5, 
UPJŠ Košice C – UPJŠ Košice 
D 3:5, Humenné – Margecany 
3,5:4,5.

Magura Zborov – MŠK 
KdV Kežmarok B 3,5:4,5 (F. 
Tropp 0, Tauber 1, Galovič 1, 
Krajňák 1, Šromovský 0, An-
dráš 1,  Hennel  0, O. Tropp 
0,5).

4. kolo: V. Kapušany – Tat-

ran Prešov 5:3, Michalovce B 
– PŠK Prešov 3:5, Zborov – 
Prakovce 5,5:2,5, Košice C – 
Margecany 4:4, Humenné – 
Košice D 3:5.

ŠK Sabinov B MŠK KdV 
Kežmarok B  4:4 (F. Tropp 0,5, 
Tauber 0,5, Galovič 0,5, Kraj-
ňák 0, Šromovský 0,5, Andráš 
0,5, Hennel  1, O. Tropp 0,5).

Pavol Humeník
1. PŠK Prešov  4  21,5  12
2. Kežmarok  4  19,0  10
3. Košice D  4  17,0  9
4. Sabinov B  4  19,5  7
5. Margecany  4  17,0  7
6. Zborov  4  16,0  6
7. V. Kapušany  4  15,5  6
8. Košice C  4  17,5  4
9. Humenné  4  14,5  3
10. Michalovce B  4  14,5  3
11. Tatran Prešov  4  13,0  3
12. Prakovce  4    7,0  0

Kežmarok stále bez prehry

Šach patrí vďaka úspe-
chom súčasných kežmar-
ských reprezentantov medzi  
najznámejšie športy v meste. 
Neradí sa síce medzi fyzicky 
náročné športy, ale aj psychic-
ká námaha pomáha na odre-
agovanie sa a načerpanie no-
vej energie - aspoň pre nepro-
fesionálov. 

Populárna hra šach má 
však v našom meste dlhú tra-
díciu. Dnes šachisti patria 
pod Mestský športový klub. 
V meste Kežmarok už ale po-
čas prvej Československej re-
publiky existoval osobitne 
Šachový klub. Patril do kate-
górie športových spolkov. 

Vznikol už v roku 1927, 
hoci stanovy mal potvrdené 
až o desať rokov neskôr. Úlo-
hou tohto spolku bolo pes-
tovanie a šírenie hry šachu. 
Hráči sa stretávali na spoloč-
ných schôdzach, turnajoch, 
odoberali a čítali odborné 
(šachové) časopisy. Klub za-
nikol počas druhej svetovej 
vojny v roku 1940. Z archív-
nych materiálov sa nepoda-
rilo zistiť, či bol ešte obnove-
ný.   

Za vznikom spolku stála 
významná kežmarská osob-

nosť, Ing. Jozef Kovács. Patril 
k dobrým a populárnym sta-
viteľským odborníkom. Po-
stavil mestský dom v Spiš-
skom Podhradí a tunajší 
úrad (dnes nemocnica opro-
ti Gymnáziu P.O. Hviezdo-
slava). Okrem toho realizoval 
stavbu kasární v Kežmarku 
za vyše 14 miliónov českoslo-
venských korún. Spolupra-
coval pritom s Jozefom Ša-
šinkom a Ing. Oskárom Zu-
berom. Neboli len mestský-
mi zamestnancami,  ale tiež 
pracovali v Združených sta-
viteľských firmách. Okrem 
toho sa Jozef Kovács staral 
o záchranu starých pamiatok, 
najmä o udržanie rímsko-ka-
tolíckych kostolov a Kežmar-
skej zvonice. To všetko aj na-
priek odporu vtedajších ko-
munistov. 

Zo súkromného hľadiska 
vlastnil dve vily. Pred sve-
tovou vojnou, na konci roku 
1938 (presnejšie 19. decem-
bra) spolu s manželkou Al-
žbetou (rod. Schőntagovou), 
prešiel zo židovskej viery na 
rímsko-katolícku (dali sa po-
krstiť). No ani to ich cez voj-
nu nezachránilo od toho, aby 
ich naďalej považovali za Ži-

z KežMARsKeJ šACHOVeJ HIsTÓRIe

Ing. Jozef Kovács – osobnosť 
šachu v Kežmarku

dov. Bol im zaistený majetok 
i bytové zariadenie v hodno-
te asi 25 000 korún. Oslobo-
dili ich až 18. mája 1943. Jo-
zef Kovács ovládal okrem slo-
venského aj nemecký a ma-
ďarský jazyk. V šachovom 
klube zastával funkciu pred-
sedu. Miestopredsedom (zá-
stupcom) bol Frey Krejčír.

Je potešiteľné, že prácu, 
ktorú začal Ing. Kovács, má 
v dnešnej dobe úspešných 
nasledovníkov. Verme, že ta-
kýchto ľudí bude u nás vždy 
dosť, aby aj budúce generácie 
mohli v tomto smere pokra-
čovať. A tiež s veľkou vďač-
nosťou spomínať nato, čo do-
siahli ich predkovia.  

Vladimír Ševc
Zdroje: Štátny archív Le-

voča, pobočka Poprad, Okres-
ný úrad Kežmarok.

Úvodnými zápasmi sa za 
účasti jedenástich družstiev 
začala Kežmarská volejbalo-
vá liga.

1. kolo: Chrobáci - Schom-
burg 1:3 (-21, 21, -24, -12), Ľu-
bica - Vojsko 3:1 (23, -18, 19, 
22), Tatrapoma - Plesnivec 3:0 
(19, 21, 10), Kadeti - Twister 2:3 
(-21, 21, -23, 16, -13).

Tak to je i pre rok 2009 a 
Mesto Kežmarok v spolu-
práci s Redakciou novín 
KEŽMAROK vyhlasujú an-
ketu najlepších športovcov 
okresu Kežmarok. 

Športové kluby a ob-
ce môžu odteraz navrhnúť 
úspešných športovcov, či 
športové kolektívy ktoré do-
siahli úspech na športovom 
poli v roku 2009.

Kategórie:
- dospelí
- mládež do 19 rokov 
- tréner roka
- zaslúžilí športoví funkci-

onári a športovci (nad 60 ro-
kov)

Navrhnutí jednotlivci a 
kolektívy musia byť v hod-
notenom roku registrovaný-
mi členmi klubu, ktorý má 
sídlo na území okresu Kež-
marok. 

Kritériá hodnotenia:
- účasť a umiestnenie v re-

publikových súťažiach, účasť 
v reprezentácii Slovenskej re-
publiky, 

- reprezentácia klubu ale-

bo mesta v medzinárodných 
stretnutiach 

- účasť a umiestnenie na 
OH, MS a ME v najvyšších 
majstrovských súťažiach SR a 
majstrovstvách SR, 

- nominácia a výsledky v 
reprezentačných výberoch 
pre medzištátne stretnutia a 
zápasy 

- reprezentácia klubu ale-
bo mesta v najvyšších maj-
strovských súťažiach SR, maj-
strovstvách SR a medziná-
rodných stretnutiach. 

- dlhodobá úspešná tré-
nerská činnosť v športovom 
klube 

- dosiahnuté športové vý-
sledky s jednotlivcami alebo 
kolektívom v danom roku. 

Nomináciu športovca ale-
bo športového kolektívu, kto-
rý dosiahol v roku 2009 špor-
tový úspech, zašlite do 15. de-
cembra 2009 na adresu: Re-
dakcia novín KEŽMAROK, 
Hlavné námestie 3, 060 01 
Kežmarok, alebo ju na túto 
adresu doručte osobne.

Pavol Humeník

Môžete posielať návrhy 
úspešných športovcov okresu

V rámci verejnej prezentácie športu vyhlasuje Mesto Kež-
marok a Redakcia novín KEŽMAROK každoročne najlep-
ších športovcov a športové kolektívy okresu Kežmarok za 
vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu klu-
bu, obce, mesta za uplynulý rok. 

Na ZŠ sv. Kríža je otvorené 
pre širokú verejnosť bedmin-
tonové centrum. Otvorené je 
každý pracovný deň od 16.00 
hodiny. Objednávky môž-
te rezervovať na telefónnom 
čísle 0915-42 05 32, kde sa do-
zviete aj podrobnejšie infor-
mácie o tomto športe.      (red.)

Pozvánka na 
bedminton
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Úvodnými kolami sa zača-
li aj republikové stolnoteniso-
vé súťaže. Zaujímavosťou je, 
že v tretej lige z dvanástich 
účastníkov sú až tri mužstvá 
z Kežmarku.

III. liga mužov - západ
TJ Severka Kežmarok B 

- ŠKST Spišské Vlachy 9:9 
(Habiňák a Pojedinec po 3,5, 
M. Podolský a Adam po 1), 
TJ Slobytermia Stará Ľubov-
ňa C - TJ Severka Kežmarok 
A 11:7 (Š. Vnenčák 3,5, Mikša 
a Braťka po 1,5, Kelbel 0,5), 
1. PPC Fortuna Kežmarok - 
TJ Javorinka Levoča A 4:14 
(Vojtička 3, Mir. Harabin 1), 
Rožňava C - Levoča B 7:11, 
Spišská Nová Ves - Marge-
cany B 8:10, Jablonov n/T - 
Poprad 9:9.
1. Levoča A 5 58:32 15
2. Severka B 5 57:33 14
3. Poprad 5 57:33 13
4. Spiš. Vlachy 5 54:36 13
5. Margecany B 5 50:40 12
6. Severka A 5 45:45 8
7. Jablonov n/T 5 38:52 8
8. Fortuna 5 35:55 8
9. Levoča B 5 32:58 8
10. Sp. Nová Ves 5 41:49 7
11. Rožňava C 5 40:50 7
12. St. Ľubovňa C 5 33:57 7

IV. liga – sk. Podtatranská
Poprad Veľká - Veterán 

Poprad B 6:12, TJ Obce Spiš-
ský Štiavnik - TJ Severka 
Kežmarok C 11:7 (R. Popo-
vič 2,5, Groman, Koša a Kvas-
ňák po 1,5), Svit - Rakúsy 9:9, 
Lesnica - Spišský Štvrtok 
6:12, Spišská Stará Ves - Py-
robatys Poprad B 14:4, Slo-
venská Ves B - Nová Lesná 
8:10.
1. Spiš. Štvrtok 5 55:35 14
2. Veterán PP B 5 58:32 13
3. Spiš. Štiavnik 5 49:41 12
4. Svit 5 47:43 11
5. Rakúsy 5 46:44 11
6. Slov. Ves B 5 42:48 10
7. Poprad Veľká 5 39:51 10
8. Nová Lesná 5 46:44 9
9. Spiš. Stará Ves 5 43:47 9
10. Severka C 5 44:46 7
11. Lesnica 5 38:52 7
12. Pyrobatys B 5 33:57 7

Muži, I. liga, skupina Východ
Kežmarok – Hriňová 0:3 

(-22, -21, -22), 1:3 (-22, 21, -20, 
-20). Sobrance – Kežmarok 
3:0 (18, 23, 20), 1:3 (16, -19, 
-23, -15)
1 Stará Ľubovňa  10  30:4  20 
2 Vranov n/T  10  24:8  18 
3 Martin  10  26:12  18 
4 Sobrance  10  23:12  17 
5 Hriňová  10  14:21  14 
6 Kežmarok  10  13:22  13 
7 Revúca  10    8:30  10 
8 Banská Štiavnica  10    1:30  10

Juniorky, I. liga, skupina 
Východ

VK ŽS Poprad – VK Ok-
tan-Benzinol MŠK Kežma-
rok 2:3 (26, -14, -16, 25, -9), 2:3 
(-20, -1, 26, 25, -16).

Tretie dvojkolo odohra-
li kežmarské juniorky na pa-
lubovke súpera, v Poprade. 
Napriek viacerým absenci-
ám v družstve si pripísali do 
priebežnej tabuľky štyri cen-
né body.

Prvý set začali naše hráč-
ky už tradične v akomsi útl-
me, nesústredene, hrali zle 
v obranných činnostiach. Na-
priek tomu sa družstvá strie-
dali vo vedení, ale koncovku 
zvládli lepšie domáce hráčky 
a vyhrali prvý set. Zlepšenie 
z našej strany nastalo v dru-
hom a treťom sete, ktoré pre-
svedčivo vyhrali. Súper však 
v štvrtom pridal na dôraze 
a dobrým podaním donútil 
naše hráčky robiť chyby, po-
stupne získaval body a zrazu 
bolo vyrovnané. V rozhodu-
júcom piatom sete začali na-
še hráčky sústredene, zvýši-
li aktivitu, preto od začiatku 
kontrolovali setu a nedali tak 
súperkám šancu na jeho zís-
kanie.

Druhé stretnutie zača-
li Kežmarčanky v poho-
de. Vyhrali prvé dva sety 
a zdalo sa, že náš súper re-
zignoval. Stačila však chvíľ-
ka nepozornosti, zle zvlád-
nutá koncovka, nevynúte-
né chyby a domáce vyhra-
li tretí set 26:24, čím znížil 
na 1:2. Pre zlý príjem poda-
nia, zlý útok na sieti strati-
li naše hráčky aj štvrtý set 
a zrazu bol stav 2:2. V roz-
hodujúcom sete za stavu 8:8 
získali domáce hráčky dva 
body. Kežmarský tréner si 
vybral dva oddychové časy 
za sebou, ale na ukazovateli 

bol stav 14:11 v prospech Po-
pradčaniek. V skvele zvlád-
nutej koncovke, bojovnosťou 
a výbornou hrou kapitánky 
Kredátusovej na sieti zápas 
otočili a vyhrali aj druhé 
stretnutie. Naše hráčky ma-
jú stále rezervy, aby hrali eš-
te lepší volejbal.

Stretnutiam nechýbala 
dramatičnosť i pekné kombi-
nácie a celkovo mali stretnu-
tia dobrú úroveň. Druhý zá-
pas trval dve hodiny a deväť 
minút. Za Kežmarok hrali: 
Kredátusová, Labudová, Pje-
chová, Majerčáková, Skupi-
nová, Židovská, Štefaňáková, 
Mazurková, Lesná.

VK Spišská Nová Ves – 
Oktan Benzinol MŠK Kež-
marok 3:0 (24, 11, 16), 3:0 (11, 
25, 16)

V kežmarskom družstve 
chýbali v týchto stretnutiach 
zo základnej zostavy M. Pje-
chová, V. Skupinová, ale aj 
ďalšie hráčky a tak sa našim 
juniorkám nedávali veľké ná-
deje na úspešný výsledok.

Napriek tomu odohrali 
dobré stretnutia. V dvoch se-
toch mali dokonca tri setba-
ly, ale mladé hráčky nezvlád-
li žiaľ závery týchto setov, čo 
domáci náležite využili a aj 
so šťastím získali cenné ví-
ťazstvá.

Napriek snahe nemajú na-
še hráčky ešte dosť skúseností 
na to, aby v ťažkých stretnu-
tiach vedeli a dokázali využiť 
také výhody na zisk cenných 
bodov a víťazstvo v stretnutí.

Prvý set začali zle. Súper 
získal niekoľkobodové vede-
nie, ale hráčky postupne vy-
rovnali stav a v závere ma-
li dokonca setbal. Nevyuži-
li ho, a tak v koncovke domá-
ci predsa len získali potrebné 
body na víťazstvo. Potom zís-
kali aj ďalšie dva sety a prvé 
víťazstvo.

V druhom stretnutí sa za-
se domáce hráčky ujali vede-
nia, ale ďalší set patril našim 
hráčkam. V závere zase nevy-
užili dva setbaly na úspešné 
zakončenie tohto setu. V zá-
vere druhého stretnutia už 
domáce družstvo nenecha-
lo nič na náhodu a zaslúžene 
vyhrali aj druhé stretnutie.

Naše mladé a neskúsené 
juniorky pri absencii dvoch 
hráčok základnej zostavy do-
kázali aj tak vzdorovať našim 

súperkám a tak diváci vide-
li pekné volejbalové momen-
ty a akcie na oboch stranách 
týchto družstiev.

Naše juniorky odohrajú 21. 
11. 2009 v sobotu na domácej 
palubovke ďalšie dvojstretnu-
tia a budú hostiť silný celok 
TJ Slávia TU Zvolen. Stretnu-
tia odohrajú v športovej ha-
le T-2 gymnázia Kežmarok 
o 11.00 a 13.00 hodine.

VK OB MŠK Kežmarok
1 Lipt. Hrádok  8  22:6  15 
2 Poltár  8  20:8  14 
3 Vranov  8  20:10  14 
4 Krupina  8  17:13  13 
5 Zvolen  8  17:12  12 
6 Sp. N. Ves  8  14:12  12 
7 Žiar n/H  8  14:16  12 
8 Kežmarok  8  12:18  12 
9 Poprad  8    4:24    8 
10 B. Bystrica  8    3:24    8

Kadetky, Oblasť Východ
Oktan-Benzinol MŠK 

Kežmarok – ŠK Komenské-
ho Svidník 0:3 (-11, -23, -22), 
0:3 (-9, -10, -19).

Kadetky hostili vedúci ce-
lok súťaže, ktorý vyhral mi-
nulý ročník a postúpil pria-
mo na republikové majstrov-
stvá. 

Hneď v úvode Svidničan-
ky potvrdili svoje ambície. 
Mali výborné podanie, hru 
v obrane i v útoku a pomer-
ne ľahko vyhrali prvý set. 
V druhom sete Kežmarčanky 
vzdorovali súperkám do sta-
vu 18:18, no záver zvládli lep-
šie súperky. Podobný priebeh 
mal i tretí set, v ktorom roz-
hodla skúsenosť a nasadenie 
lídra súťaže a tak prvý zápas 
skončil zaslúžene 3:0 v pro-
spech Svidníka.

Aj druhé stretnutie zača-
li hráčky súpera lepšie. Hrali 
s prehľadom, kontrolovali vý-
voj stretnutia a prevýšili naše 
hráčky vo všetkých činnos-
tiach. Zaknihoval si tak ľahké 
víťazstvo 3:0. V našom druž-
stve chýbalo viac bojovnosti, 
nasadenie, lepšia koncentrá-
cia, z čoho vyplývalo veľa ne-
vynútených chýb.

Ďalšie stretnutie odohrá 
naše družstvo vo Vranove 
(21. 11.).

OB MŠK
1. Kežmarok  6  12:8  10
2. Svidník  4  12:0    8
3. TU Košice  4    6:6    6
4. Spiš. N. Ves  2    2:6    2
5. ŠŠK Košice  2    0:6    2

Volejbal – juniorky sa natrápili s posledným

Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

Firemná inzercia á 1 € (10 slov)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal VsRM ml. mini ZŠ Dr. Fischera 21. 11., od 9.30 Kežmarok – Abovia KE

Hokej

1. liga seniori zimný štadión 20. 11., 18.00 Kežmarok – P. Bystrica

1. liga dorast zimný štadión 28. 11., 14.00 Kežmarok – Humenné

1. liga dorast zimný štadión 29. 11., 10.30 Kežmarok – Prešov

Hokejbal
extraliga seniori hokejbalový štadión 21. 11., 13.00 Kežmarok – Martin

extraliga žiaci hokejbalový štadión 29. 11., od 9.00 prvý turnaj U16

Stolný tenis

III. liga muži ZŠ Hradné nám. 22. 11., 10.00 Fortuna KK – Rožňava

III. liga muži ZŠ Nižná brána 22. 11., 10.00 Severka B KK – Margecany

III. liga muži ZŠ Nižná brána 29. 11., 10.00 Severka A KK – Jablonov

Volejbal
1. liga muži T2 G. P. O. H. 21. 11, od 15.00 Kežmarok – Vranov

1. liga juniorky T2 G. P. O. H. 21. 11., od 11.00 Kežmarok – Zvolen

Muži – 2. liga, sk. Východ

Odvetnými zápasmi pre-
dohrávaných jarných kôl po-
kračovala IV. liga dospelých, 
skupina Sever. Pôvodne sa 
malo hrať aj predohrávané 17. 
kolo, ale to sa kvôli zlým po-
veternostným podmienkam 
nehralo a je preložené do jar-
nej časti súťaže.               (ph)

16. kolo: Kežmarok – Fin-
tice 0:2. Svit – Kračúnovce 3:1, 
Bystré – Ľubica 3:0.
1. Svit 16 46:12 42
2. Bard. N. Ves 16 46:15 35
3. Ľubotice 16 37:21 33
4. Medzilaborce 16 41:19 30
5. Fintice 16 26:14 28
6. Dl. Klčovo 16 27:27 23
7. Hanušovce 16 17:24 22
8. Bystré 16 17:35 20
9. Breznica 16 23:36 19
10. N. Šebastová 16 18:21 18
11. Ľubica 16 13:23 18
12. Kežmarok 16 19:34 17
13. Kľušov 16 21:19 16
14. Kračúnovce 16 17:28 16
15. Raslavice 16 17:32 14
16. Stakčín 16 19:44 14

Dorast: Bardejovská Nová 
Ves - Kežmarok 5:1.
1. Š. Michaľany 15 59:15 39
2. Svit 16 33:22 34
3. Pušovce 16 47:15 32
4. Spiš. Bystré 16 47:22 32
5. Dulová Ves 15 35:23 32
6. Bard. N. Ves 16 58:29 31
7. Lendak 15 69:37 30
8. Jakubany 16 38:38 22
9. Malcov 16 26:42 22
10. Dlhá Lúka 16 61:40 19
11. Župčany 16 31:40 17
12. Kežmarok 16 29:54 17
13. V. Lomnica 15 41:38 16
14. Podolínec 16 33:53 16
15. Gaboltov 16 18:75 10
16. Hranovnica 16 15:97   0

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala prvá hokejová liga. 

Málokedy sa stáva, aby sa 
v základnej časti súťaže odo-
hrali dva zápasy v priebehu 
dvoch dní. Naše mužstvo si to 
vyskúšalo v druhý novembro-
vý víkend, no obe stretnutia 
nečakane prehralo. Po prehre 
aj v Brezne si však napravilo 
svoju reputáciu a v ďalšom zá-
pase, ktorý odohrali v Považ-
skej Bystrici dokázali zvíťaziť, 
keď sa hetrikom blysol Bed-
nár a výborný výkon v brán-
ke predviedol Glevaňák.

Výsledky: SKIPARK 
MHK Kežmarok – Piešťany 
1:2 (Mašlonka). Kežmarok – 

Topoľčany 2:4 (Bednár, Du-
baj). Brezno – Kežmarok 2:1 
(Marcinko). Považská Bystri-
ca – Kežmarok 2:4 (Bednár 3, 
Ficko).
1. Piešťany  19  78:37  48 
2. Bardejov  19  84:59  36 
3. Trebišov  19  64:58  35 
4. Trnava  19  68:54  31 
5. Topoľčany  19  60:58  30 
6. Kežmarok  19  59:46  28 
7. Dolný Kubín  19  57:61  27 
8. Prešov  18  50:51  25 
9. Pov. Bystrica  19  62:68  24 
10. Brezno  19  52:72  21 
11. Senica  17  49:59  19 
12. Michalovce  19  43:58  16 
13. Detva  18  44:63  15 
14. Prievidza  19  49:75  11

Dorast, I. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala druhá najvyššia súťaž 
dorastencov. Kežmarskí do-
rastenci však boli pre choro-
bu nútení svoje zápasy, kto-
ré mali hrať v Prešove a Hu-
mennom, odložiť a dohrávať 
sa u oboch súperov budú v 
náhradných termínoch.

Humeník
1. Prešov  15  95:29  42
2. Dolný Kubín  16  90:54  29
3. Ružomberok  16  75:53  27
4. Michalovce  16  66:77  25
5. Kežmarok  14  51:57  22
6. Žilina B  16  53:73  20
7. Trebišov  16  51:81  15
8. Humenné  15  41:98    6

Bednár v Považskej Bystrici s hetrikom

Kežmarčania odohrali ďal-
šie zápasy v súťaži, keď najskôr 
cestovali do Prešova, kde odo-
hrali zápas s BK 99 Prešov a o 
týždeň neskôr privítali doma 
družstvo Humenného.

V zápase s Prešovom nebo-
lo na začiatku poznať, že domáci 
sú jednoznačným favoritom zápa-
su. Hostia z Kežmarku hrali rov-
nocennú partiu takmer celú prvú 
štvrtinu. Na jej konci však domá-
ci prestriedali, na ihrisko sa dostal 
aj bývalý extraligový hráč Svitu 
a Lučenca Jozef Krajčo, ktorý pri-
niesol obrat v zápase. Domácim sa 
podarilo odskočiť aj vďaka  chy-
bám Kežmarku v obranných čin-
nostiach na rozdiel 21 bodov. Po 
veľkej prestávke sa hostia snažili 
ešte niečo s výsledkom urobiť, ale 

domáci už zvrat nepripustili a za-
slúžene vyhrali, aj keď v poslednej 
štvrtine videli prítomní diváci na 
ihrisku iba basketbalový odvar, z 
ktorého všetkých boleli oči.

V domácom zápase s Hu-
menným boli miernym favori-
tom hostia. Kežmarčania zdeci-
movaní chorobami držali krok s 
Humenným až do 6. min. druhej 
štvrtiny (26:24 pre Kežmarok), 
kde prišiel pre domácich neprí-
jemný zlom v zápase. Počas jed-
ného útoku sa nepríjemne zranil 
jeden z dvoch podkošových hrá-
čov a zápas nedohral. Tento mo-
ment hráčov Kežmarku natoľko 
vykoľajil, že až do konca zápa-
su nenašli žiadnu zbran na od-
vtedy jednoduchú a účelnú hru 
hostí. Domáci sa nedokázali pre-
sadzovať nielen z podkošových 
priestorov, ale úplne im odišla 
aj streľba z väčších vzdialenos-
tí. Hostia si nakoniec odniesli ví-
ťazstvo o takmer 50 bodov...

Výsledky: BK 99 Prešov – 
MŠK BK ŠK Kežmarok 1907 
70:47 (21:10, 21:11, 16:18, 12:8). 
Body Kežmarku: Husák 23, 
Stančák 12, Tybor 5, Konfal 4, 
Dinda a Koreň 2. MŠK BK ŠK 
Kežmarok 1907 – BK M-Basket 
Humenné 43:89 (19:16, 7:18, 4:25, 
13:30). Body Kežmarku: Šmálik 
11, Tybor 9, Koreň 6, Husák, Mi-
čo a Zavacký 5, Konfal 2.

Kežmarčania sú v priebežnej 
tabuľke na 8. mieste. V ďalšom 
kole cestujú  v nedeľu 22. no-
vembra do Prešova, kde odohra-
jú zápas proti BK Eilat Prešov. 
Doma sa Kežmarčania predsta-
via až prvý decembrový víkend, 
keď privítajú na palubovke SOŠ 
Kežmarok-Pradiareň družstvo z 
Bardejova.

Ostatné mládežnícke druž-
stvá Kežmarku svoje zápasy od-
ložili, kedže medzi nimi šarapa-
tili choroby respiračných dru-
hov.                                     (jmj)



20 KežmaroK 22/2009šport

KEŽMAROK - vydáva Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku. Vychádza každú nepárnu stredu. Uzávierka je každý párny štvrtok. Dvoj-
týždenník redakène pripravili Pavol Humeník (tel.: 052/452 40 46) a Adriana Saturyová (tel./zazn.: 052/466 02 07). Adresa redakcie: Noviny 
KEŽMAROK, Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok. Fax: 052/452 40 46. E-mail: noviny.kezmarok@post.sk, saturyova@kezmarok.sk, noviny@ 
kezmarok.sk, Internet: www.kezmarok.sk. Tlaè: Tlaèiareò Kežmarok, tel./fax: 052/452 32 07. Registraèné èíslo: 18/93 OÚ Poprad. 

Kežmarok odohral v so-
botu zápas 9. kola Sloven-
skej hokejbalovej extraligy 
proti HBK KOMETA Vrút-
ky. Zápas štvrtého a tretieho 
mužstva tabuľky sa očaká-
val s veľkým záujmom, no aj 
keď bolo vidieť, že nastúpili 
proti sebe skúsení súperi zá-
pas bol sklamaním pre vyše 
stovku prítomných divákov. 

Kežmarčania v ňom totiž 
odohrali viac ako polovicu 
zápasu v oslabení. Rozhod-
covia nemali na obe mužstvá 
rovnaký meter, veď nepo-

trestané narazenia na man-
tinel na našich hráčov, dva-
ja vylúčení Kežmarčania do 
konca zápasu, neuznaný gól 
Kežmarku sú iba malou mo-
zaikou, čo sa robilo počas 
zápasu. Kežmarok si tak za-
znamenal prvú domácu ex-
traligovú prehru.

Najbližšie nás čaká v so-
botu 21. novembra 2009 na 
domácej pôde vicemajster 
z Martina, ktorým skončí po-
lovica základnej časti.

Výsledkový servis
MŠK Kežmarok – HBK 

KOMETA Vrútky 1:3 (0:0, 
1:3, 0:0)

Góly: 17. Šúpala – Lihan, 
Fáber, Ľupták. 

Pavol Humeník
1. ŠK 98 Pruské 9 39:22 24
2. Doprastav BA 9 40:24 20
3. Vrútky 9 38:22 19
4. Martin 8 41:21 16
5. MŠK Kežmarok 9 21:23 15
6. Žilina 9 27:30 12
7. Skalica 8 25:24 11
8. Pov. Bystrica 10 33:42 11
9. Ružinov 10 33:38 9
10. Zvolen 9 25:42 7
11. ŠK Profis 32 BA 8 18:52 3

Prvá domáca prehra

Mariana Ošková získala bronz  
na majstrovstvách sveta!

Pred ňu sa dostali jedine 
Európanky, Španielka Jasmí-
na De Haro a Francúzka Ja-
de Vigreux. Vo finále na maj-
strovstvách sveta im v tejto 
kategórii robili súperky až tri 
fitnesky z domácej Južnej Af-
riky. I preto bronzová medai-
la je krásnym úspechom a ne-
bolo jednoduché ju vybojovať, 
lebo od štvrtého miesta ju de-
lil jediný bodík. Tretie miesto 
Mariany Oškovej je najväč-
ším úspechom slovenského 
športovca v tejto disciplíne. 
Mariana Ošková je býva-
lá profesionálna tanečníčka, 
momentálne je učiteľkou mo-
derného tanca a riaditeľkou 
na Základnej umeleckej ško-
le, na ulici Dr. Fischera v Kež-
marku. Fitnesu sa venuje ak-
tívne dva roky. Svoj prvý veľ-
ký úspech zaznamenala v 
tomto roku, keď v júni v Bel-
gicku na majstrovstvách Eu-
rópy získala bronzovú me-
dailu. Pred ňou skončili v rov-
nakom poradí práve tie fitne-
sky, ktoré boli úspešnejšie i 
na majstrovstvách sveta. Prá-
ve tretie miesto na ME v kate-

górii Fitnes figura v Naturál-
nej kulturistike jej zabezpe-
čilo účasť na majstrovstvách 
sveta do Južnej Afriky. Jej 
trénerom 
je Karol 
T a t r a n -
ský. Nie 
je tajom-
s t v o m , 
že Ma-
riana na 
S l o v e n -
sku nemá 
v kategó-
rii body-
form  kon-
k u r e n -
ciu a tak 
ako jedi-
ná ma-
la šancu 
na dobrý 
výsledok 
a tak na 
majstrov-
s t v á c h 
sveta i Európy  bola jedinou 
slovenskou reprezentantkou. 
Na Slovensku súťaží v kategó-
rii fitness figúra, kde nie je po-
trebná voľná tanečná  zostava.  

Denný dvojfázový tréning v posilňovni, úplne nová zo-
stava, boli hlavné atribúty prípravy na majstrovstvá sve-
ta Kežmarčanky Mgr. Mariany Oškovej v disciplíne body-
form, ktorá je jednou z disciplín Svetovej federácie naturál-
nej kulturistiky a fitnes. Tie sa uskutočnili na prelome ok-
tóbra a novembra 2009 v juhoafrickom Kapskom Meste a 
Mariana Ošková na nich získala tretie miesto.

Pobyt v Južnej Afrike nie je 
lacnou záležitosťou a nie je 
tajomstvom, že pri zháňa-
ní sponzorov, aby sa Maria-
na mohla zúčastniť na vr-
cholnom podujatí vo svojom 
športe pomohol aj primátor 
mesta Kežmarku Igor Šajtla-
va. Za čo mu veľmi ďakujeme! 
Súťažiaci v disciplíne body-
form musia predviesť štvrťob-

raty, pózy 
a zostavu. 
A práve 
tu Maria-
na Oško-
vá zúro-
čila svo-
je tanečné 
skúsenos-
ti, keďže 
je býva-
lou profe-
sionálnou 
tanečníč-
kou. Bo-
dyform je 
však aj o 
dodržia -
vaní ži-
votosprá-
vy a stra-
vovacích 
návykov, 

takže za všetkými úspechmi 
je predovšetkým pevná vôľa.

A aké má najbližšie plá-
ny? „Momentálne si dám tro-
chu pauzy a doprajem kúsok od-

dychu môjmu telu. Tréning bu-
dem však neustále mať, ale už 
iba udržiavací. Po oddychu sa 
opäť pustím do práce a budem 
sa snažiť zdokonaľovať hlavne 
v zostave, pracovať budem viac 
na silových prvkoch a na rozvoji 
svalovej hmoty. Tento šport ma 
veľmi baví a pomáha i pri mo-
jej práci – učiteľke tanca, kde 
pružnosť, svalovú prácu, elasti-
citu a kondíciu využijem naplno 
pri mojich žiakoch, ktorým tým-
to budem môcť o to viac napo-
môcť k zlepšeniu sa. V júni ma 
čakajú Majstrovstvá Európy, na 
ktoré sa budem snažiť pripraviť 
čo najsvedomitejšie.“ 

A ako to bolo v Afrike? 
„Súťaž v tak ďalekej a úplne inej 
krajine bola pre mňa veľkou skú-
senosťou a zážitkom na celý ži-
vot. Súťaž prebiehala 3 dni a ma-
la neobvyklý priebeh ako sme boli 
s trénerom zvyknutí, ale zvládli 
sme jej celý priebeh, hoci s ne-
malým stresom a nervami, kto-
ré k boju na Majstrovstvách sve-
ta patria. Prvé kolá prebiehali ty-
pickým vyraďovacím systémom 
– položením ruky na rameno sú-
ťažiacej, ktorá vypadáva.  Na tre-
tí deň, keď došlo k vyhlasovaniu 
výsledkov a záverečnej súťaži 
sme už boli obaja s trénerom vy-
čerpaní a nádherné tretie miesto 
nás veľmi potešilo. 

V kútiku duše sme očakáva-
li finále, ale nečakali sme až tre-
tie miesto. Slzy radosti na stup-
ni víťazov, pri ktorých mi bežali 
v hlave spomienky na tvrdý tré-
ning plný niekedy i sĺz, skorého 
ranného vstávania na tréning, 
ubúdanie sily na tréningu, čas-
té psychické boje proti všetkým 
ťažkostiam, ktoré nastali v prí-
prave, nočné šitie kostýmu, prís-
na diéta, niekoľkodenné odrieka-
nie a premáhanie sa - boli o to-
to všetko silnejšie a plné šťastia. 
Na tento pocit víťazstva – na 
obsah týchto sĺz radosti nikdy 
nezabudnem – na pocit naplne-
nia celej tej snahy. 

Z Afriky sme si priniesli ko-
pec zážitkov, ktoré boli i plné 
mimosúťažného stresu ako napr. 
posedenie v parku, kde nad na-
mi zimovali hady na stromoch 
a mi sme nič netušili...atď... Bo-
lo to nezabudnuteľné.“

Pavol Humeník


