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NovinyKežmarok
Číslo: 8 Ročník: XVIII. 14. apríl 2010    dvojtýždenník Cena 0,16 €

Pred 420 rokmi vydalo mesto zákonník, určujúci povinnosti mešťanom a „ostatným“

MsKS pozývaOBĽÚBENÝ 
ČLEN RODINY
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SIMPLY CLEVER

 Váš predajca vozidiel Škoda

ŠkodaOctavia Family  od 12 159 3 / 366 302,03 Sk

Prijmite do svojej rodiny nového člena a plánovať rodinné výlety už pre vás nebude problém. Škoda Octavia Family vás poteší skvelou 
výbavou a cenou už od 12 159 eur. Jazdite bezstarostne s doživotnou zárukou mobility PREMIUM, ktorá pokrýva náklady na 
pomoc asistenčnou službou v situáciách, ktoré vzniknú vaším vlastným zavinením, napríklad pri zámene alebo nedostatku paliva, 
defekte pneumatiky, zamknutých alebo stratených kľúčoch a vybitej batérii.

 +  Climatic - poloautomatická 
klimatizácia

+  airbag vodiča a spolujazdca
+  bočné airbagy
+  výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
+  delené zadné sedadlo (60/40)
+  elektricky ovládané predné okná
+  el. nastaviteľné a vyhrievané 

vonkajšie spätné zrkadlá
+  centrálne zamykanie s diaľkovým 

ovládaním
+  rádio Blues s CD a MP3 
+  DAY LIGHT systém
+  Doživotná záruka Mobility 

Premium

ŠkodaOctavia Family

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

Mesto Kežmarok pozýva  
na Kežmarský predajný trh,  

ktorý sa uskutoční  
22., 23. a 24. apríla 

 na námestí v Kežmarku.

Po zime sa už tradične ako-
by roztrhlo vrece s odpad-
kami. Lietajú po sídliskách, 
v meste, ale čo je horšie, čoraz 
viac pribúdajú čierne sklád-
ky odpadu v prírode. Len 
v roku 2009 vydalo mesto na 
likvidáciu čiernych skládok 
v Kežmarku 2 287 eur. Od 

začiatku roka bolo na území 
mesta zlikvidovaných niekoľ-
ko smetísk, pričom tých, ktorí 
tieto nelegálne skládky odpa-
du vytvárajú, neodrádza ani 
hrozba blokovej pokuty. Tá je 
stanovená podľa § 47 zákona 
č. 372/90 Zb. do výšky 33 €.   
                               T/F-Adri-

Rozkvitajú aj čierne skládky

V rámci celorepubliko-
vej akcie Lesnícke dni 2010 
sa uskuitoční v piatok 23. 
apríla 2010 v Kežmarku na 
Hlavnom námestí Prezentá-
cia lesníckych činností for-
mou informačných stánkov 
a zážitkového učenia.

Podujatie priamo organi-
zuje Štátne lesy TANAPu, 
VLM SR, š. p. Pliešovce, Ob-
vodný lesný úrad Kežmarok, 
Mesto Kežmarok. Podobné 
podujatia sa okrem Kežmar-
ku organizujú aj vo Zvole-
ne, v Bratislave a v Košiciach. 

Podujatie slávnostne otvoria 
vo Zvolene 22. apríla a ukon-
čia v Lesníckom skanzene 
vo Vydrovskej doline v Čier-
nom Balogu 1. mája 2010, ke-
dy sa slávnostne otvorí sezó-
na Čiernohronskej železnice.

Projekt Lesnícke dni pria-
mo nadväzuje na tradíciu 
Apríl – mesiac lesov a hlav-
ným cieľom projektu je priná-
šať informácie o význame a 
funkciách lesa pre spoločnosť.

O podujatí sa môžete viac 
dozvedieť na www.lesnicked-
ni.sk.            Pavol Humeník

Lesnícke dni aj v Kežmarku

21. 4. 2010 (streda) o 19.00 hod.
CIGÁNSKI DIABLI – koncert

Virtuózne sóla  
primáša Štefana Banyáka,  

strhujúce výkony cimbalového majstra 
Ernesta Šarkoziho,  

nádherné tóny violončela jeho  
manželky Silvie, klarinetové  
majstrovstvo Zoltána Grunzu  

sú zárukou vynikajúceho  
hudobného predstavenia.

Vstupné: v predpredaji 6,5 €. 
V deň koncertu 8 €.

V Mestskom kultúrnom stredisku  
v Kežmarku na ulici Starý trh   
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Poľsko smúti. Týždňový 
štátny smútok ovládol našich 
severných susedov po tom, čo 
sa 10. apríla v Rusku zrúti-
lo lietadlo, ktorej posád-
ku tvorila poľská eli-
ta na čele s prezi-
dentským párom 
Mariou a Lechom 
Kaczynským, ná-
čelníkom generál-
neho štábu, šéfom 
národnej banky a 
ďalšími čelnými predstaviteľ-
mi Poľska. 

Spolu 96 obetí si vyžiada-
lo letecké nešťastie, ktorému 
predchádzal záujem obetí uc-
tiť si pamiatku vyše 20 000 
Poliakov – obetí tzv. Katyn-
skej masakry spred sedemde-
siatich rokov.

Tragédiu obrovských roz-
merov nepociťujú len samot-
ní Poliaci, ale aj okolitý svet, 
najmä krajiny, kde žijú silné 
komunity poľských emigran-

tov. Poľsko okamžite vyhlási-
lo do dňa pohrebu svojho pre-
zidenta (17. apríla 2010) štátny 

smútok. Spolupat-
ričnosť prejavi-
li aj ďalšie krajiny, 
pričom Sloven-
sko vyhlásilo za 

deň štátneho smút-
ku na počesť uctenia 

si pamiatky poľských 
obetí na sobotu sedem-

násteho apríla. 
O tom, že tragédia zasiahla 

celú krajinu, svedčia aj komen-
táre na internetových strán-
kach našich partnerských 
miest – Nového Targu, Zgier-
za, Bochne a Gliwíc. Tragédia, 
pri ktorej prišlo o život niekoľ-
ko desiatok Poliakov je pre na-
šich susedov o to silnejšia, že 
sa odohrala presne v deň pia-
teho výročia smrti význam-
nej poľskej osobnosti, svetovo 
uznávaného a obľúbeného pá-
peža Jána Pavla II. 

Poľsko smúti – sme 
s Vami, priatelia

V Gliwiciach bola v pon-
delok na radnici vyložená 
kondolenčná kniha, do ktorej 
mohli obyvatelia nášho part-
nerského mesta vpísať svo-
je kondolenčné odkazy a na 
webstránke mesta domino-
val smútočný príhovor pri-
mátora Gliwíc a predsedu 
mestskej rady. Takmer všet-
ky poľské mestá majú v tých-
to dňoch svoje interneto-
vé stránky v čiernobielých 
farbách a nechýba ani čier-
na stužka na znak spolupat-
ričnosti. V Bochni sa v uto-

rok 13. apríla v Bazilike sv. 
Mikolaja uskutočnila aj svä-
tá omša za obete leteckej tra-
gédie, Nowy Targ si pamiat-
ku zosnulého prezidenta pri-
pomenul aj fotografiami jeho 
návštevy u našich severných 
susedov. Svoje pocity na in-
ternete opísali aj obyvatelia 
Zgierza: „Nemáme slová, kto-
ré by opísali smútok a rozmer 
tragédie, ktorá postrehla Poľsko. 
Pre nás všetkých je to neopísa-
teľná bolesť, smútok a strata.“ 

-AdriSatury-, 
foto: ph, net

Kondolencie našim poľ-
ským partnerom zaslal aj pri-
mátor Kežmarku Igor Šajtlava. 
Poľský prezident Lech Kaczyn-
ski sa zapísal do pamäti Kež-
marčanov, keď spolu s manžel-
kou, po boku slovenskej hlavy 
štátu, Ivana Gašparoviča nav-
štívil dom Euroregiónu Tatry 
v Kežmarku. 

Občania Kežmarku taktiež 
môžu vyjadriť svoju sústrasť 
zapísaním sa do kondolenčnej 
knihy, ktorá je vystavená na 
Mestskom úrade v Kežmarku.

OPRAVA
V novinách KEŽMAROK 

v čísle 7, na 3. strane, v člán-
ku Zákaz vjazdu na sídlis-
ko, bolo v závere článku 
uverejnené, že „Za poruše-
nie dopravného predpisu, 
teda aj za parkovanie na uli-
ci Martina Lányiho môžu 
dostať niektorí vodiči poku-
tu do výšky 30 eur.“ Za po-
rušenie dopravnej značky 
môže byť vodičom udelená 
bloková pokuta až do výš-
ky 60 eur.   

-Adris-



3KežmaroK 8/2010 spravodajstvo

Detašované pracovisko 
Prešovského samosprávne-
ho kraja (PSK) v Poprade 29. 
marca slávnostne otvorili 
predseda PSK Peter Chudík 
a primátor mesta Poprad An-
ton Danko, ktorý je od 1. mar-
ca podpredsedom PSK. 

„Úlohou pracoviska je pri-
blížiť úrad samosprávneho kra-
ja ľuďom do regiónu. Bude pre-
dĺženou rukou PSK, ktorá za-
bezpečí prvý kontakt s občan-
mi v okresoch Levoča, Poprad 
a Kežmarok,“ zdôraznil po 
otvorení P. Chudík. Detašo-
vané pracovisko slúži aj ako 
podateľňa – je technicky pre-
pojené s úradom v Prešove. 
Pracovisko tvoria dve kan-
celárie na Mestskom úrade. 
Mesto ich uvoľnilo za sym-
bolické nájomné špeciálne 
na tento účel. A. Danko po-

tvrdil, že bude slúžiť aj pre 
všetkých poslancov zvole-
ných v týchto troch okre-
soch. „Problém, s ktorým ob-
čan príde za nami, sa bu-
de môcť v niektorých prípa-
doch vyriešiť priamo tu, alebo 
mu poradíme, za kým treba ísť 
v Prešove. Záujem o pracovisko 
evidujeme už teraz, obrátili sa 
na nás dvaja starostovia s prob-
lémom obecných komunikácií,“ 
dodal podpredseda PSK. 

V kancelárii zatiaľ vykoná-
va svoju funkciu podpredse-
da a jedna pracovníčka, ktorá 
zabezpečuje príslušnú agen-
du. V prípade potreby bude 
možné v budúcnosti počet 
pracovníkov rozšíriť. 

Detašované pracovisko pre 
východnú časť kraja by malo 
od 1. júna vzniknúť aj v Hu-
mennom.                        PSK

Detašované pracovisko PSK v Poprade má 
zabezpečiť hlavne prvý kontakt s občanmi

Po prvý raz zorganizova-
li tatranskí mestskí policajti 
spoločnú akciu, pri ktorej da-
rovali v popradskej transfúz-
nej stanici krv aj ich kolego-
via z Popradu a Kežmarku. 

Hlavným iniciátorom myš-
lienky bol zástupca náčelníka 
Mestskej polície vo Vysokých 
Tatrách Jozef Štefaňák, ktorý 
je zároveň držiteľom striebor-
nej Jánskeho plakety, ktorý 
k pondelňajšej akcii povedal: 
„Neraz sme boli svedkami do-
pravných nehôd, ktoré vyzerali 
už na prvý pohľad dramaticky 
a aj to v nás vzbudzuje priro-

dzený rešpekt pred tým najcen-
nejším, čo človek má - pred ži-
votom. A ak jeho záchrana závi-
sí od transfúzie krvi, nie je nič 
ľahšie, ako sa svojou „kvapkou 
krvi“ pričiniť o záchranu niečie-
ho života“.

Myšlienku spolupatričnos-
ti svojou kvapkou krvi pod-
porili aj kežmarskí mestskí 
policajti Viktor Olšavský (na 
snímke vľavo, s iniciátorom 
myšlienky a kolegom z Ta-
tier Jozefom Štefaňákom), Mi-
roslav Ugray, Michal Šterbák, 
Peter Mlynár a Jozef Bukovi-
na.              -Adri-, foto Lucia

Aj „meskáči“ darovali krv Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb.  

v platnom znení,
obchodnú verejnú súťaž

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného  
zákonníka na predaj nehnuteľností

časť pozemku KN-C 668/3, k.ú. Kežmarok
za účelom výstavby polyfunkčného domu

Termín na predloženie súťažných návrhov do:  
3. 5. 2010 do 12.00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu 

návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže,  
alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené  
na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb.  

v platnom znení,
obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281  

až § 288 Obchodného zákonníka
na predaj nehnuteľnosti

pozemku  KN-C 3296/95, k.ú. Kežmarok.

Termín na predloženie súťažných návrhov do: 
27. 4. 2010 do 12.00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu 

návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže,  
alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené  
na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. 

v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného  

zákonníka na predaj nehnuteľnosti
trojizbového bytu s príslušenstvom na ul. 

Lanškrounská č. 1722/9 v Kežmarku vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných  

priestoroch, zariadeniach a pozemku.

Termín na predloženie súťažných návrhov do:  
27. 4. 2010 do 12.00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu 

návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže,  
alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené  
na internetovej stránke www.kezmarok.sk
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Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Z celkového počtu vyšetre-
ných 332 bolo 241 občanov 
neliečených a z toho AŽ 63 
má vysokú hypertenziu 1. 
a 2. stupňa. Vôbec o svojom 
vysokom tlaku nevedeli. 
Občania boli poučení o náv-
števe svojho obvodného le-
kára, prípadne o ďalšej od-
bornej liečbe. Odosielali sme 
ich zároveň aj na vyšetrenie 
moču do biochemického la-
boratória. Moč si prišlo dať 
vyšetriť len 17 občanov, čo je 
veľká škoda, pretože mohli 
zistiť, či im obličky nepre-
púšťajú do odpadu aj bielko-
viny. Tak sa dá zistiť naru-
šená funkcia obličiek. Jeden 
z vyšetrených mal veľký od-
pad bielkovín do moču. Bol 
poučený a odoslaný na od-
borné vyšetrenie.

V tento deň sa zároveň ko-
nali v Mestskom kultúrnom 
stredisku vedecko populár-
ne prednášky pre širokú ve-

Kežmarčania mali o akciu záujem
rejnosť. Prednášok sa zúčast-
nilo 107 poslucháčov. Veľká 
škoda je, že z poslucháčov 
bolo len malé percento zo ši-
rokej verejnosti. Väčšinou tu 
boli zdravotnícky pracovní-
ci.

Už teda viete, aký máte 
krvný tlak???

A viete, čo preto robiť, aby 
sme tlak mali v norme?

Celkovo 332 z vás malo 
záujem sa to dozvedieť a do-
konca 17 si aj dalo vyšetriť 
moč.

Svetový deň obličiek sa 
opakuje každý  
rok. Je to vždy 
druhý štvrtok 
v mesiaci marec.

My sa za-
se budeme sna-
žiť urobiť v ten-
to deň všetko pre 
Vás – širokú ve-
rejnosť, aby sme 
Vám umožnili 
dozvedieť sa nie-
čo o svojom zdra-

Pomôžte pri 
pátraní

Hľadá sa fenka yorkshira!
Dňa 26. 3. 2010 sa stratila na 

ulici Štúrova (Kamenná baňa) 
ostrihaná, sivej farby. Hlava 
skoro biela, váha cca 1,5 ki-
la. Na náleznom sa dohodne-
me. Našim dvom deťom veľmi 
chýba. Tel. 0911 717 456. (red.)

Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
ako správca hnuteľného majetku Úradu Prešovského  

samosprávneho kraja ponúka fyzickým a právnickým  
osobám na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok formou  

priameho predaja.

Špecifikácia hnuteľného majetku:
Názov majetku: Osobné motorové vozidlo

Značka a typ vozidla:  
Škoda Felicia Combi 1.3 LXi Super 5 dv kombi

Rok výroby:  1997
EČ: KK – 535 AH

Počet ubehnutých km: 173 858
Vstupná cena: 6 843,36 Eur
Zostatková cena: 0,00 Eur

Technický stav: Úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených 
kilometrov. Technická kontrola platná do 21. 12. 2011 a emisná 

kontrola platná do 4. 9. 2011.
V žiadosti o odkúpenie je potrebné uviesť:

- presné označenie kupujúceho (u fyzickej osoby – meno,  
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo OP, u právnickej 

osoby – názov, IČO, sídlo, označenie v príslušnom registri)
- ponúkanú cenu

- bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho
Kritériom pre vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky bude  

ponúknutá cena.
Ďalšie podmienky:

- minimálna kúpna cena je určená znaleckým posudkom
- poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku pôjde na ťarchu 

kupujúceho
- s obsahom znaleckého posudku a s výškou poplatku za jeho  

vyhotovenie bude kupujúci oboznámený pred uzavretím  
kúpnej zmluvy

Žiadosti o uvedený majetok zasielajte na adresu:
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29 

060 01 Kežmarok
Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 29. 4. 2010.  

Rozhodujúci je dátum na prezenčnej pečiatke Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera v Kežmarku.

Oznam
Terénne sociálne pracov-

níčky pri Meste Kežmarok 
organizujú zbierku šatstva, 
posteľnej bielizne, topánok a 
hračiek za účelom humanitár-
nej pomoci sociálne slabším 
rodinám. Spomínané komo-
dity prosíme doniesť v pra-
covných dňoch na adresu Ko-
munitné centrum, Kostolné 
nám. č. 6 Kežmarok (v uličke 
za predajňou kníhkupectva) 
po 13.30 hod. Informácie na 
tel. čísle 0905 886 546.

Za poskytnutú pomoc vo-
pred ďakujeme.             (red.)

Zlodeji nafty 
skončili na polícií

Kežmarskí policajti obvi-
nili v pondelok 12. apríla z 
prečinu krádeže 32-ročného 
muža z obce Medzibrod, okr. 
Banská Bystrica a 54-ročného 
Kežmarčana.  

V nedeľu 11. 4. 2010 prišli 
obvinení v čase okolo 20.30 
h k nákladnému autu odsta-
venému na parkovisku v čas-
ti Pradiareň v Kežmarku. Pri-
neseným náradím odstránili 
uzáver palivovej nádrže tohto 
auta a za pomoci hadičky vy-
tiahli do bandasiek približ-
ne 100 litrov motorovej naf-
ty. V priebehu nasledujúcich 
hodín ich však policajti vy-
pátrali, usvedčili a zadrža-
li. Po vznesení obvinenie bol 
na oboch zároveň spracovaný 
podnet na podanie návrhu 
na ich vzatie do väzby. Spô-
sobená škoda je vyčíslená na  
144 €.                               -dd-

Už sme si písali, že oblič-
ky sú párový, životne dôle-
žitý orgán a pri ich ochorení  
– OBLIČKY  NEBOLIA.

Štvrtok 11. marec bol ška-
redý, mrazivý deň. Ale aj na-
priek tomuto počasiu naša 
snaha, urobiť niečo pre zdra-
vie ľudí, nebola márna.

V meste sme mali rozosta-
vených 5 stánkov, kde fundo-
vaní zdravotníci a študentky 
zo Zdravotníckej školy v Po-
prade, merali občanom krv-
ný tlak.

Krvný tlak si dalo od-
merať spolu 332 občanov. 
Pri meraní sme zisťovali, či 
sú už na vysoký tlak lieče-
ní, alebo neliečení. Závereč-
né zhodnotenie  nám uka-
zuje, ako to všetko dopadlo. 

ví a aby ste  pri tom nemuseli 
navštíviť lekára.

K lekárovi veľa z nás ide 
až vtedy, keď nám niečo sku-
točne JE. Ale to je v mnohých 
prípadoch už neskoro!!! Za-
búdame na všade spomínanú 
PREVENCIU.

Ďakujem všetkým zú-
častneným, že majú záujem 
o svoje zdravie a KEŽMAR-
ČANIA – pozývam  všetkých 
nezúčastnených na budúci 
rok v marci.

Mája Bílá 
– dialyzačné stredisko 

DIALCORP s.r.o. 
Kežmarok

Dňa 11. marca 2010 sa uskutočnila v rámci Svetového dňa 
obličiek v Kežmarku veľká akcia pre širokú verejnosť, za-
meraná na prevenciu ochorení obličiek.
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Hovorí sa, že všetko je v ľu-
ďoch. Platí to aj v prípade kaž-
doročnej udalosti, na ktorú sa 
tešia malí aj veľkí a ktorá ne-
odmysliteľne patrí k najväč-
šiemu kresťanskému sviatku 
– Veľkej Noci. Svätenie jedál. 
Odhliadnuc od hlavnej myš-
lienky veľkonočných sviatkov 
– obety ukrižovaného Krista, 
je svätenie veľkonočných je-
dál veľkou udalosťou. S ko-
šíkmi dobrôt prichádzajú ľu-
dia do, alebo ku kostolu, aby 
im kňaz požehnal sviatočný 
pokrm. Nechýbajú medzi ni-
mi aj detičky s mini košíčka-

mi, celé natešené, že sú pri tej 
zaujímavej udalosti. Nie je to-
mu inak ani pri kežmarskej 
bazilike. Pre veľký záujem ľu-
dí sa aj tohto roku svätenie je-
dál konalo tri razy. 

Žiaľ, v tej slávnostnej chví-
li už tradične dochádza k rov-
nakej situácii. Len čo majú 
poniektorí ľudia posvätené 
jedlo, zbalia sa a odchádza-
jú. Čo tam po tom, že kňaz 
ešte len vyšiel pred kostol, 
aby posvätil sviatočné jedlo 
aj tým, ktorí čakajú trpezlivo 
vonku? Tí, ktorí majú  jedlo 
posvätené, húfne sa tlačia na 
odchod pomedzi čakajúcich, 
nehľadiac na to, že preskaku-
jú pomedzi košíky pouklada-

né na zemi. Keď už neberie-
me ohľad na ľudí, ktorí čaka-
jú ticho na posvätenie, mohli 
by sme brať ohľad aspoň 
na kňaza a mať trochu úcty 
k všetkým udalostiam, kto-
ré sa spájajú s veľkonočnými 
sviatkami. Na jednej strane 
si podávame v kostole ruky 
a za bránou kostola sme ako 
barani. Keď má niekto prob-
lém počkať 15 minút, kým 
kňaz obíde okolo veriacich 
pred kostolom, aby aj im po-
svätil jedlo, tak potom nech  
stojí niekde vzadu, aby sa ne-
musel „trepať“ cez tú najväč-
šiu tlačenicu pri východoch 
len preto, že jeho košík je už 
posvätený.              T/F-Adri- 

Únia žien Slovenska Krajská 
organizácia Prešov v spolupráci 
s Obvodnou organizáciou ÚŽS 
Kežmarok, mestom Kežmarok 
a mestským kultúrnym stredis-
kom v Kežmarku uskutočnila 27. 
marca 2010 krajskú súťaž 43. roč-
níka Vansovej Lomničky.

Na mestskej radnici prijal pri-
mátor mesta Ing. Igor Šajtlava re-
ditátorky a hostí, ktorí sa po prí-
hovore primátora zapísali do 
Kroniky mesta Kežmarok.

Súťažilo sa v MsKS, do súťa-
že postúpilo 31 súťažiacich z ob-
vodných kôl a súťaže sa zúčastni-
lo 26 zo 7 okresov.

Kežmarok mal zastúpenie 6 
recitátoriek, 3 recitátorky do 25 
rokov, 3 nad 25 rokov.

Úspešne mesto aj okres za-
stúpila pani Anna Beťková 
z Kežmarku, ktorá súťažila 

43. ročník súťaže VANSOVEJ 
LOMNIČKA – krajské kolo

s prózou od Boženy Slančíko-
vej – Timravy. Vo svojej kate-
górii sa umiestnila na prvom 
mieste. Postúpila so celoslo-
venskej súťaže, ktorá sa usku-
toční 16. a 17. 4. 2010 v Banskej 
Bystrici. 

Prajeme jej, aby úspešne re-

prezentovala mesto, okres aj Pre-
šovský kraj.

Poďakovanie patrí primátoro-
vi mesta Kežmarok, ktorý finanč-
ne podporil túto krajskú súťaž. 

Antónia Šilonová, 
Obvodná organizácia 

Únie žien Slovenska Kežmarok

Na benzínke odstavilo osobné 
auto. Chlapík sa vypotácal, natan-
koval, zaplatil, cestou oplzlo akože 
flirtoval s nežnejším osadenstvom 
a po chvíli, tanečným krokom sa-
dol za volant a opitý odišiel smerom 
k zimnému štadiónu.  Vraj bežný 
jav, proti ktorému nemá kto zakro-
čiť. Tuším ho nikto nestihol zasta-
viť, no našťastie, nikde som neza-
chytila správy, žeby tento opitý vo-
dič niekoho zrazil. Zvlášť, keď šiel 
v čase obeda okolo „hradnej školy“, 
kde je zvýšený výskyt detí bežným 
javom. Horšie je, že išlo o človeka, 
ktorý má zákon takpovediac v krvi 
a kamarátov medzi policajtmi. Zrej-
me tieto výhody robia z niektorých 
ľudí všemohúcich a dodávajú ta-
kýmto vodičom odvahu.

Nie je deň, aby sa na našich ces-
tách nestala havária. Štatistické čís-
la sú v jednom vždy rovnaké – po-
čet zranených je vždy vyšší ako po-
čet dopravných nehôd, z čoho vyplý-
va, že pri jednej nehode je zvyčajne 
hneď niekoľko nešťastníkov.  Často 
krát sa však vinníkom nehody stáva-
jú tí, ktorí mali najmenší podiel vi-
ny – stačí, ak je chodec alebo cyklis-
ta v tme neoznačený a smolu má aj 
vodič, alebo si niekto svojvoľne určí 
pravidlá cestnej premávky. Ako ba-
bička v stredu ráno na križovatke pri 
Bille. V lejaku, v najhustejšej pre-
mávke, hlava dole a s bicyklom. Tak-
tika „buď alebo“. Buď ma nezrazia 
a urobím reťazovku, alebo ma zra-
zia a niekto bude mať opletačky, lebo 
mohol predvídať...Našťastie ani bab-
ka nebola zrazená, ani sa na mokrej 
ceste autá neťukli. 

S príchodom teplejších dní pri-
búdajú na cestách cyklisti ako hu-
by po daždi. Tých starších dnes už 
niekto sotva prerobí, ale najmlad-
ší sú ešte schopní osvojiť si zákla-
dy tých najdôležitejších vecí. Oce-
ňujem prácu policajtov – štátnych, 
alebo mestských, že sa venujú de-
tičkám v škôlkach a školách, aby im 
v rámci rôznych prednášok priblížili 
niekedy doslova životne dôležité in-
formácie. Horšie však je, že kým sa 
detičky vzdelávajú, niektorí dospe-
lí, od ktorých sa očakáva zodpoved-
ný prístup automaticky, sa správajú 
akoby boli na ceste sami. Jazda bez 
smerovky na križovatke, bez dodrža-
nia pravidiel cestnej premávky, ho-
ci aj s alkoholom v krvi však potom 
úplne dehonestuje to, čomu učia na-
še deti v školách a škôlkach.  

-Adri-
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Vodné toky v Tatranskom 
národnom parku sú na jar-
né topenie snehu za bežných 
okolností pripravené. Štát-
ne lesy TANAPu, ako správ-
ca takmer 1 200 km drob-
ných vodných tokov v tomto 
chránenom území, vyčistili 
ich korytá v dĺžke presahujú-
cej 82 km ešte v minulom ro-
ku. Súčasťou minuloročných 
protipovodňových prác bola 
aj výstavba nových protipo-
vodňových zariadení v podo-
be tzv. izbíc. A to najmä na 
tokoch v Tatranskej Javorine, 
na Podspádoch, v Červenom 
Kláštore a v Habovke na Ora-
ve, ktoré v júli 2008 poškodi-
la povodeň. V tom čase ško-
dy na majetku štátu presiahli 
470 000 Euro. Poškodené bo-
li najmä lesné cesty, brehy ko-

rýt, turistické chodníky, mos-
ty a zvážnice.

V 5. stupni ochrany príro-
dy starostlivosť o vodné toky 
obmedzuje zákon o ochra-
ne prírody a krajiny. To je dô-
vod, prečo sa v ich korytách 
nezriedka nachádzajú vývra-
ty či zlomy stromov a koná-
re, ktoré, v prípade prívalo-
vých zrážok, môžu byť pre-
kážkou v plynulom odtoku 
vody. „Riziko vzniku povodní 
a následných škôd je hlavne na 
mohutnejších tokoch v blízkosti 
ciest, mostov, horárni a v blíz-
kosti obcí. Takto ohrozené oblasti 
sú v súčasnosti najmä v Tichej 
a Kôprovej doline na Podban-
skom. Po vetrovej kalamite z ro-
ku 2004 a následných vetrových 
a hmyzových kalamitách či po 
páde lavín je tak čiastočne zava-

Tatranské potoky sú na topenie snehu pripravené

Miesta a druhy  
možných  mimoriadnych 

udalostí v oblasti 
mesta

a) Zdroje a miesta nebez-
pečenstva vzniku mimoriad-
nej udalosti (ďalej len MU) 
v okolí bydliska a pracoviska, 
kde môže dôjsť k ohrozeniu 
života, zdravia a majetku.

Živelné pohromy sú jedný-
mi zo štyroch druhov mimo-
riadnej udalosti (MU)  pod-
ľa zákona o Civilnej ochrane 
(CO)  ich rozdeľujeme na:

- živelné pohromy
- havárie
- katastrofy
- teroristické útoky
V dnešnom príspevku sa 

zameriame na možné MU, 
ktorými sú živelná pohroma 
a havária. 

Čo je to živelná pohroma?
Živelná pohroma je mi-

moriadna udalosť, pri ktorej 
dôjde k nežiadúcemu uvoľ-
neniu kumulovaných energií 
alebo hmôt v dôsledku ne-
priaznivého pôsobenia prí-
rodných síl, pri ktorých môžu 
pôsobiť nebezpečné látky ale-
bo pôsobia ničivé faktory,  
ktoré majú negatívny vplyv 
na život, zdravie a majetok – 
definované zo zákona o CO.

a.) Živelné pohromy:
Živelné pohromy, ktoré 

môžu  na území mesta pô-
sobiť a v rôznych intenzitách 
aj pôsobia tvoria  v preváž-
nej miere povodne a v men-
šej miere a menšom rozsahu 
aj požiare. Lokality možného 
vzniku čiastočného zaplavo-
vania a vzniku povodní s roz-
sahom na možné ohrozenie 
obyvateľstva, zvierat a majet-
ku sa vyskytujú (môžu  pôso-
bením určitých faktorov) vy-
skytnúť v lokalitách: Štúrova, 
Ľubická cesta, Jakuba Kraya, 
Trhovište, dolnej časti  Ľubic-
kého potoku v priestoroch je-
ho premostení. Pri dlhotrva-
júcich dažďoch a prívalových 
dažďoch v Tatrách aj v poto-
ku Biela voda.

V lokalite záhradkárskej 

osady Pri Hájovni. V prípade 
dlhotrvajúcich a prívalových 
dažďov rieka Poprad zapla-
vuje pivničné priestory, stud-
ne v priestoroch ulíc- Nábrež-
ná a Sihoť. 

Čo je havária?
Je to mimoriadna udalosť, 

ktorá spôsobí odchýlku od 
ustáleného prevádzkového 
stavu, v dôsledku čoho dôjde 
k úniku nebezpečných látok 
alebo pôsobeniu iných niči-
vých faktorov majúcich vplyv 
na život, zdravie a majetok.

b.) Havárie:
Možné ohrozenie zdrojmi 

nebezpečných látok (ďalej len 
NL), ktoré sú uskladňované 
alebo používané ako chladia-
ce médium v potravinárskych 
prevádzkach, ako aj pri tvor-
be ľadovej plochy na Zimnom 
štadióne sú objekty:

k Podtatranská hydina,  
a. s. – ktorá skladuje, ale-
bo používa  amoniak (NH3) 
v chladiarenských zariade-
niach. Objekt leží v západnej 
časti mesta. V predpoklada-
nom priestore pôsobenia ne-
priaznivých účinkov NL je 
voľné nezastavané a neobý-
vané priestranstvo

k Mraziarne, spol. s r. o.  – 
skladujúce  amoniak  v chla-
diarenských zariadeniach. 
Objekt sa nachádza v juhozá-
padnej časti mesta. V predpo-
kladanom priestore pôsobe-
nia NL, kde sa predpokladajú 
nepriaznivé účinky NL je voľ-
ný neobývaný priestor.

k Tatranská mliekareň, 
a. s. – objekt skladuje v chla-
diarenských technologic-
kých  zariadeniach amoniak. 
Nachádza sa v severnej časti 

mesta, ktorá je obývaná čias-
točne zo západnej strany

V týchto troch  uvede-
ných objektoch je nebezpe-
čenstvo ohrozenia NL mi-
nimálne, nakoľko ide o ob-
jekty mimo obývaných zón, 
alebo obývaných len z urči-
tého smeru a časti. V ohro-
zení smrteľnej, alebo zraňu-
júcej zóny sú zamestnanci, 
spravidla obslužný perso-
nál pracujúci priamo, alebo 
v tesnej blízkosti.

k Objekt – Zimný štadión 
(v rekonštrukcii) – skladuje  
cca  0,2 t  amoniaku v zbernej 
nádrži. Nachádza sa vo vý-
chodnej časti mesta. V ohro-
zenej zóne sa nachádzajú len 
pracovníci pracujúci priamo 
v strojovni ZŠ.  

Ing. Jozef Knapp,  
Ref. CO, PO a KR

lené koryto Kôprovského potoka, 
Tichého potoka, Krížneho poto-
ka  i  potoka Hlinná,“ hovorí 
Pavol Pitoňák z odboru prác 
celospoločenského významu 
Štátnych lesov TANAPu. Ško-
dy na štátnom majetku, kto-
ré len v tejto oblasti spôsobi-
la voda v rokoch 2006 a 2008, 
dosiahli takmer 10 000 Euro.

Celé územie Tatranského 
národného parku, v ktorom 
Štátne lesy TANAPu vod-
né toky spravujú, je zdrojom 
pitnej vody pre priľahlé ob-
ce a mestá. Je preto samozrej-
mé, že sa každoročne na tých-
to tokoch kontrolujú ochran-
né pásma vodných zdrojov. 
A ako dodáva Pavol Pitoňák: 
„Doteraz neboli zaznamena-
né negatívne vplyvy na kvali-
tu povrchových vôd v miestach 
odberu.“ Nečudo, že sa tu da-
rí udržať populáciu potoč-
ných rýb. „Násadou pri kaž-
doročnom zarybňovaní je naj-
mä pstruh potočný, ako pôvod-
ný druh vyskytujúci sa v tejto 
oblasti. Pritom využívame nása-
dy z vlastného odchovu vycho-
vaného v Stredisku genofondu 
rýb vo Východnej. Ročne púšťa-
me do vodných tokov na území 
Tatranského národného parku 
a Pieninského národného parku 
približne 85 000 kusov  pstru-
ha potočného a 5 000 kusov lip-
ňa tymianového.“

TANAP
Voda nánosom kmeňov a haluziny upchá pôvodné a nájde si no-

vé koryto.                                          Foto: Pavol Pitoňák
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Do 51. ročníka Fyzikál-
nej olympiády sa zapojili ví-
ťazi  školských kôl zo šies-
tich základných škôl, súťa-
žiaci mohli získať najviac 40 
bodov a to správnym vyrie-
šením štyroch úloh. V kate-
górii F (8. roč.) najvyšší počet 
bodov dosiahol Dinda Mi-
chal (32 b) a Maňak Michal 
(22 b) obidvaja zo ZŠ Dr. D. 
Fischera v Kežmarku. V ka-
tegórii E (9. roč.) sa stal  naj-
lepším Dominik Grigľák (29 

Motto 57. ročníka projek-
tu/súťaže Európa v škole 
v školskom roku 2009/10:

„Môže existovať ostrov bla-
hobytu v mori chudoby? Sme na 
jednej lodi.

Motto je príspevkom pro-
jektu k Európskemu roku bo-
ja proti chudobe a sociálne-
mu vylúčeniu.

Na zadaných  zaujíma-
vých a zároveň náročných té-
mach, ako je: Poznáš rozpráv-
ku o troch grošoch? Najviac 
získaš, keď sa podelíš. Skús ju 
prerozprávať alebo ilustrovať 
v modernom štýle.

Chudoba nie je iba slovo. 
Nepatrí minulosti. Pomáhaj-
me tým, ktorí si nevedia po-
môcť sami.

V Európe vyznávame so-
lidaritu. Nemôžeme byť ne-
vidiaci a nepočujúci, ak nás 
vo svete potrebujú. Právo na 
dôstojný život je univerzálne 
ľudské právo.

Kto platí účty sveta? V boji 
proti svetovej chudobe a soci-

álnemu vylúčeniu sme spolu-
zodpovední všetci. Sme na jed-
nej lodi, sa realizovalo vyše 140 
žiakov pre jednotlivých kate-
górií ZŠ a ZUŠ vo svojich lite-
rárnych a umeleckých prácach, 
ktoré postúpili do obvodného 
kola. V priestoroch Centra voľ-
ného času a  Základnej školy 
Hradné námestie v Kežmarku 
hodnotili  a vyberali tie najlep-
šie práce porotkyne - učiteľky 
Slovenského jazyka a Výtvar-
nej výchovy. 

Ocenené literárne – pí-
somné práce žiakov Zá-
kladných škôl, I. kategória: 
1. Vladimír Makara, ZŠ Niž-
ná brána, Kežmarok; 2. Sára 
Pisarčíková, ZŠ Hradné ná-
mestie, Kežmarok; 3. Domi-
nika Ondo-Eštoková, ZŠ Niž-
ná brána, Kežmarok. II. ka-
tegória: 1. Marek Madeja, 
ZŠ Hradné námestie, Kež-
marok; 2. Janka Plišková, ZŠ 
J. M. Petzvala, Spišská Belá; 
3. Štefan Glodžák, ZŠ Nižná 
brána, Kežmarok. III. kate-

gória: 1. Jana Brutovská, ZŠ 
Dr. Fischera, Kežmarok; 2. 
Michal Matava, ZŠ J. M. Pe-
tzvala, Spišská Belá; 3. Dani-
ela Vančová, ZŠ Hradné ná-
mestie, Kežmarok.

Ocenené umelecké – vý-
tvarné  práce žiakov  Základ-
ných škôl, I. kategória: 1. Vla-
dimír Makara, 9 r., ZŠ Nižná 
brána, Kežmarok; 2. Anna-
mária Oháleková, 7 r., ZŠ Dr. 
Fischera, Kežmarok; 3. Klau-
dia Zatkovská, 8 r., ZŠ J. M. Pe-
tzvala, Spišská Belá. II. kate-
gória: 1. Dorotka Bičárová, 10 
r., ZŠ Nižná brána, Kežmarok; 
2. Daniel Pekarčík, 12 r., Gym-
názium P. O. H., Kežmarok; 
3. Zuzana Maláková, 12 r., ZŠ 
Dr. Fischera, Kežmarok. III. 
kategória: 1. Peter Bednar-
čík, 13 r., Gymnázium P. O. H., 
Kežmarok; 2. Tomáš Rušin, 15 
r., ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok; 
3. Jana Brutovská, 15 r., ZŠ Dr. 
Fischera, Kežmarok.

Ocenené umelecké – vý-
tvarné  práce žiakov  Zá-

kladných umeleckých škôl, 
I. kategória: 1. Jakub Kubala, 
8 r., ZUŠ  8 r., A. Cígera, Kež-
marok; 2. Viktória Adam-
jaková, 9 r., ZUŠ  A. Cígera, 
Kežmarok; Veronika Dvorož-
ňáková, 9 r.,  ZUŠ  A. Cígera, 
Kežmarok; 3. Lívia Halčino-
vá, 7 r., ZUŠ  Dr. D. Fische-
ra, Kežmarok. II. kategó-
ria: 1. Gabriela Brandoburo-
vá, 11 r., ZUŠ  A. Cígera, Kež-
marok; 2. Dávid Javorský, 12 
r., ZUŠ  Dr. D. Fischera, Kež-
marok; 3. Sandra Zichačko-
vá, 11 r., ZUŠ  A. Cígera, Kež-
marok. III. kategória: 1.Kris-
tína Vdovjaková, 13 r., ZUŠ  
Dr. D. Fischera, Kežmarok; 
2. Ivana Starinská, 13 r., ZUŠ  
Dr. D. Fischera, Kežmarok; 3. 
Jakub Perignát, 14 r., ZUŠ  A. 
Cígera, Kežmarok. IV. kate-
gória: 1. Mária Semaňáková, 
16 r., ZUŠ  A. Cígera, Kežma-
rok; 2. Mária Vrábliková, 17 
r., ZUŠ  A. Cígera, Kežmarok; 
3. Neudelené. 

 Ega

Vyhodnotenie obvodného kola súťaže/projektu Európa v škole

V Kežmarku rastú úspešní fyzici a chemici
Kežmarské Centrum voľného času v spolupráci so Zá-

kladnými školami Dr. D. Fischera a Nižná brána zorgani-
zovali aj v tomto školskom roku obvodné kolá týchto zaují-
mavých prírodovedných olympiád, aby tí najlepší fyzikári 
a chemici zo základných škôl mali možnosť stretnúť sa a po-
merať si sily vo svojich vedomostiach.
b), druhý sa umiestnil Dani-
el Nuepauer (27 b) obidvaja 
zo ZŠ Dr. D. Fischera v Kež-
marku. 

Do obvodného kola 46. 
ročníka Chemickej olympiá-
dy sa zapojilo 14 súťažiacich 
zo 7 základných škôl v kat. D 

(9. roč.), mohli získať najviac 
100 bodov spolu za správne 
vyriešené úlohy v teoretic-
kej a praktickej časti súťaže. 
Prvé miesto obsadil Domi-
nik Grigľák (94 b) zo ZŠ Dr. 
Fischera v Kežmarku, druhé 
Michal Matava (81 b) a tretie 

Ľubomír Pisarčík (80 b) obi-
dvaja zo ZŠ J. M. Petzvala v 
Spišskej Belej. Víťazi postúpia 
na krajské kolo.

Všetkým víťazom pre 
školský rok 2009/10 blahože-
láme a želáme im veľa úspe-
chov na krajských kolách. 
Umiestnenia ďalších úspeš-
ných súťažiacich si môže-
te pozrieť na stránke Cen-
tra voľného času: www.cvc-
kezmarok.sk.

Ega

SOČ je dobrovoľná záuj-
mová činnosť žiakov gym-
názií, stredných odborných 
škôl, konzervatórií. Hotelo-
vá akadémia, ktorá je známa 
svojou pohostinnosťou vy-
tvorila pre celkovo 360 rie-
šiteľov z rôznych stredných 
škôl  prešovského kraja vý-
borné podmienky na prezen-
táciu svojich 244 prác. 

Triedy boli vybavené prí-
slušnou technikou a to počí-

tačmi a dataprojektormi, kto-
ré boli využívané pri prezen-
táciách. V prípade akýchkoľ-
vek problémov, ktoré sa mohli 
vyskytnúť mala škola k plnej 
dispozícii učiteľov, a tí boli 
vždy nablízku. Nápomocné 
boli orientačné tabule umiest-
nené na viditeľných miestach 
spolu s hosteskami rozmiest-
nenými po celom areáli ško-
ly, a svojim ochotným prí-
stupom uľahčili orientovať sa 

32. ročník krajskej prehliadky SOČ
V dňoch 30. – 31. 3. 2010 sa v budove kežmarskej hotelo-

vej akadémie konala krajská prehliadka v poradí už 32. roč-
níka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). 

v budove ško-
ly aj osobám, 
pre ktoré bola 
ten deň nezná-
mym objektom. 
Víťazmi SOČ 
sa stali riešite-
lia z gymnázií 
i stredných od-
borných škôl. 
Práve toto je cie-
ľom SOČ, spo-
jiť všetky dru-
hy škôl pre je-
den cieľ a to sa 
aj podarilo.

Štrauchová 
(haob)
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MESTSKé KuLTúRNE 
STREDISKO PRIPRAVuJE

VýSTAVy

Vyhodnotenie súťaže Ča-
rovná skrinka za mesiac ma-
rec. Súťaže sa zúčastnilo 29 
detských čitateľov, 17 detí od-
povedalo správne, nespráv-
nych odpovedí bolo 12. 

Správne odpovede – kate-
gória A: 1/ Gulliverove cesty, 
Pinocchiove dobrodružstvá, 
Charlie a továreň na čokolá-
du. 2/b-hrubému, nevzdela-
nému. 3/ kúzelník. Výherca 
nie je, v tejto kategórii sa zú-
častnil len jeden čitateľ, aj ten 
odpovedal nesprávne. Kate-
gória B: 1/ Harry Potter, Hľa-
dači pokladov, Tigrí tím. 2/ 
a/ neobmedzený vládca, ty-

ran. 3/ zdravotná sestra. Vý-
herca: Linda Horobová.

Otázky na mesiac apríl – 
kat. A: 1/Ikry sú vajíčka a/
hmyzu b/ rýb. 2/ Robust-
ný človek je: a/útly, drob-
ný b/mohutný, veľký, objem-
ný. Uhádni kto je to: Vymýš-
ľa príbehy pre deti. Predstava 
mu v diaľke zaletí. Do knihy 
ich spíše mnoho. Nuž, hádaj-
te, ale stroho!  KategóriaB: 
Obojživelníky žijú: a/ len na 
súši b/na súši aj vo vode. 2/ 
Vegetarián je ten: a/ čo sa ži-
ví prevažne rastlinnou stra-
vou b/živí sa prevažne mä-
som. 3/ Uhádni kto je to? Ja 
vám poznám odborníka, kto-
rý stále do úst vniká. Zub za 
zubom prezerá si, aby boli 
bielej krásy.

-msk-

Vo štvrtok 15. 4. o 16.00 hod. 
sa uskutoční  vo Výstavnej sieni 
BARÓNKA, na Hlavnom ná-
mestí 46 v Kežmarku vernisáž 
výstavy „JUBILANTI“, ktorú 
pripravili Klub kežmarských vý-
tvarníkov a Mestské kultúrne 
stredisko v Kež-
marku. 

Na výstave 
svoje práce pre-
zentujú jubilujú-
ci členovia Klubu 
kežmarských vý-
tvarníkov: Bedná-
rová Eliška, Com-
peľová Anna, Če-
kovský Jozef, Ha-
nina Marcel, 
Korkoš Andrej 
a Peter, Ivan Ku-
ba, Rabatin Ru-
dolf, Jozef Repka.

Rôznorodosť 

vystavovaných prác a použitých 
techník (maľba, kresba, grafika, 
drevené plastiky, reliéfy, foto-
grafie, artprotisy) poskytujú ne-
všedný zážitok z tejto výstavy, 
ktorú si návštevníci môžu po-
zrieť do 11. 5. 2010.         (gk)

VÝSTAVA  VÝTVARNEJ 
TVORBY JUBILANTOV

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné nám. 46 
JUBILANTI 

Klub kežmarských  
výtvarníkov 

Výstava potrvá do  
11. mája 2010.

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53

Gerhard Schmidbauer
ZA FASÁDOU

Výstava potrvá do  
29. apríla 2010 

Výstavná sieň múzea
MuDr. Alexandra č. 11

SVADBA
Výstava prezentujúca svadbu 

ako aj udalosti ktoré jej  
predchádzajú od  

zoznámenia, cez zasnúbenie, 
až po spečatenie  

partnerského zväzku. 
Organizátori výstavy:  

Prešovskýsamosprávny kraj - 
Múzeum v Kežmarku,  
Cirkevný zbor ECAV  

na Slovensku Kežmarok. 
Výstava potrvá do  

14. júna 2010.

16. 4. 2010 (piatok) o 11.00
MAĽOVANÉ NA SKLE
Hudobný recitál piesní  

z legendárneho predstavenia.
Vstupné: 2 €

V MsKS Kežmarok

20. 4. 2010 (utorok)  
o 8.30, 9.30 a 14.00
OBJAV MLIEKO

Hudobný príbeh v podaní 
postavičiek ELÁ a HOP.

Vstupné: zdarma 
V MsKS Kežmarok

21. 4. 2010 (streda) o 19.00
CIGÁNSKI DIABLI

Vstupné: v predpredaji 6,5 €
V deň koncertu 8 €
V MsKS Kežmarok   

25. 4. 2010 (nedeľa) o 16.00
ŠÍPKOVÁ RUŽENKA

Rozprávkový príbeh pre det-
ského diváka o spiacej Ru-
ženke a chrabrom princovi.

Vstupné: 1,20 €
V MsKS Kežmarok

15. apríla – štvrtok o 19.00 h
PERCY  JACKSON: ZLO-

DEJ  BLESKU (2010)  
Americký film. Sci-fi. Boho-

via Olympu žijú aj v 21. storočí. 
Titulky, 112 min.                                                                                         

Vstupné: 2,30  EUR. Tento film 
je nevhodný pre maloletých 
do 12 rokov.        

16. – 18. apríla – piatok, so-
bota, nedeľa o 19.00 h

DOKTOR  OD  JEZERA  
HROCHŮ (2010) 

Český film. Nová komédia 
Zdeňka  Trošku, režiséra triló-
gie Slunce, seno... Nakrútená 
podľa rovnomenného knižné-
ho bestselleru Miloslava Švan-
drlíka. 

České znenie, 102 min.                                                                                
Vstupné: 2,20 EUR. Tento film 
je nevhodný pre maloletých 
do 12 rokov.    

20. - 21.apríla – utorok, stre-
da o 19.00 h

SAMEC (2008)
Americký film. Komédia. 

Túži po ňom každá, ale nie kaž-
dá ho môže mať... 

Titulky, 97 min. Vstupné: 
2,00  EUR. Tento film je ne-
vhodný pre maloletých do 12 
rokov. 

22. apríla – štvrtok o 19.00 h
ULOVIŤ  MILIARDÁRA 

(2008)
Český film. Drzá komédia 

režiséra Tomáša Vorla. 
České znenie, 120 min. 

Vstupné: 2,00  EUR. Tento film 
je nevhodný pre maloletých 
do 12 rokov.

23. – 25. apríla – piatok, so-
bota, nedeľa o 19.00 h

 NEJAKO SA TO KOMPLI-
KUJE (2009)

Americký film. Romantická 
komédia. Rozvedená... s radom 
výhod. 

Titulky, 116 min.                                                                                             
Vstupne: 2,30  EUR. Tento film 
je nevhodný pre maloletých 
do 12 rokov.

27. – 28. apríla – utorok, stre-
da o 19.00 h

KNIHA  PREŽITIA
(2009)
Americký film. Akčná dob-

rodružná dráma.
Titulky, 118 min. Vstupné: 

2,00 EUR. Tento film je nevhod-
ný pre maloletých do 12 rokov.
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Mladý dizajnér zaujal aj odborníkov

ní Dany Duchoslavovej z Bra-
tislavy, Laury Tomečkovej 
z Košíc a Dominiky Kalafu-
tovej zo Spišskej Novej Vsi. 
Hlavnú cenu, nové violončelo 
pre absolútneho víťaza, veno-
vala do súťaže firma Strunal  
a potešila víťazku Dominiku 
Kalafutovú. 

Poďakovanie patrí aj ďal-
ším sponzorom: firme Ryt-
mus, Color music a mestu 
Kežmarok. Už teraz sa všetci 
tešíme na 9. ročník súťaže 
a veríme, že mladé violonče-
lové talenty sa opäť prihlásia 
do súťaže a zavítajú do nášho 
mesta.                              -zm-

Mladý violončelista Slovenska 2010 Výtvarné súťaže 
Kežmarok a remeslá

M e s t o 
Kežmarok 
a organi-
začný vý-

bor festivalu EĽRO pri prí-
ležitosti 20. ročníka festivalu 
Európske ľudové remeslo vy-
hlasujú výtvarnú súťaže pre 
predškolákov a žiakov zá-
kladných škôl na tému Kež-
marok a remeslá.

Výtvarné práce s využitím 
ľubovoľnej techniky je po-
trebné zaslať do konca mája 
na adresu: EĽRO – výtvarná 
súťaž, Mestský úrad, Hlavné 
námestie 1, Kežmarok.

Práce je potrebné ozna-
čiť menom autora, vekom a 
kontaktnou adresou, prípad-
ne telefónnym číslom rodiča, 
alebo vyučujúceho.

Najlepšie ocenené prá-
ce budú odmenené počas 20. 
ročníka festivalu EĽRO.   (as)

kej univerzity 
vo Zvolene však 
chytil príležitosť 
zúčastniť sa sú-
ťaže poriadne 
do rúk a výsled-
kom bola nie-
len finančná od-
mena, ale najmä 
zverejnenie ví-
ťazných návrhov 
v renomovanom 
katalógu, kde 
sa mohol k ná-
vrhom vyjadriť. 
„Modernému in-
teriéru by nema-

la chýbať predovšetkým priro-
dzenosť, čistota a tiež nápadi-
tosť a myšlienka. Mal by ponú-
kať technológie uľahčujúce život 
a priestor pre relax. Zároveň po-
trebuje veľa prirodzeného svet-
la, prepojenie s prírodou a útul-
nosť. Variabilita a sviežosť sú 
prínosom. To všetko ovplyvňu-
je výber farieb, materiálov. Po-
kiaľ ide o dnešné svetové tren-
dy, v mnohých prípadoch sa jed-
ná o unikátne návrhy, v ktorých 
dýchajú farby, prírodné materi-
ály, ale aj prázdnota a chlad,“ 
hovorí o svojej obľúbenej té-
me 23-ročný Kežmarčan Mi-
chal Seman, ktorý sa vo voľ-
nom čas venuje rekreačnému 
horolezectvu a hre na gitare. 

Inšpirácie pre svoje ná-
vrhy čerpá v prírode, v ro-
dine, medzi priateľmi. Inte-
riéry, ktoré tvorí, sú ako sa 
vraví, šité na konkrétneho 
človeka a jeho požiadavky 
a predstavy. Inšpiratívnou 
je pre mladého dizajnéra ar-
chitektonická tvorba Grékov 
a Rímanov, ale aj architek-
túra francúzskeho vidieka. 
V súčasnosti pracuje na ná-
vrhoch pre kežmarskú ka-
viareň a penzión. 

-AdriSatury-

Je mladý, má svieže ná-
pady, prehľad, ale hlavne ta-
lent to všetko spojiť do vý-
sledku, ktorý zaujme. Bu-
dúci interiérový architekt 
a úspešný Kežmarčan Mi-
chal Seman. V prestížnej sú-
ťaži jednej z medzinárod-
ných firiem zameraných na 
interiérové vybavenie, sa 
v súťaži o prvenstvo rozde-
lil so svojim o čosi starším 
kolegom z brandže, keď za-
ujal návrhom riešenia izieb 
a miestností s využitím po-
žadovaného nábytku. 

Presadiť sa v oblasti byto-
vého a interiérového dizajnu 
už počas štúdia je plusom do 
budúcnosti. Študent Technic-

Dňa 27. marca sa v kon-
certnej sále ZUŠ A. Cíge-
ra v Kežmarku uskutočnil 8. 
ročník celoslovenskej violon-
čelovej súťaže. Tridsať súťažia-
cich, z rôznych kútov Sloven-
ska, predstavilo svoj súťažný 
repertoár v štyroch kategó-
riách – v sólovej a komornej 
hre. Tohtoročnú súťaž oboha-
tili v I. a II. kategórii povin-
né skladby skladateľa Anto-
na Cígera: Mamičke k naro-
deninám, Môjmu priateľovi. 
Našu ZUŠ reprezentoval Se-
bastián Fuksa (I. kat.) a Filip 
Vojtech (III. kat.) Odborná po-
rota, v zložení pedagógov zá-
kladných umeleckých škôl, 
vysokej školy ako aj hudobné-
ho skladateľa, rozhodla o ví-
ťazoch. 

Súťaž vyvrcholila popo-
ludní vyhlásením výsledkov 
a koncertom víťazov, na kto-
rom zazneli skladby v poda-



10 KežmaroK 8/2010Kultúra

Pamätné miesta histórie 
národov v cudzine 

Videl som niekoľko poľ-
ských autobusov na vieden-
skom vrchu Kahlenberg ako 
poľská mládež sleduje emo-
tívny výklad svojich učiteľov 
o slávnej histórii oslobodenia 
Viedne Poliakmi od Turkov 
v r. 1683.

Videl som tiež zaujímavé 
vyučovanie rôznych predme-
tov talianskych, ale aj zahra-
ničných žiakov priamo v re-
áliach antického Fora Roma-
num v Ríme.

Ale videl som, aj neobyčaj-
ný záujem dospelých i detí, 
ktorí v obrovských skupinách 
navštevovali Husove múze-
um v Kostnici (Constanz). 
Ale aj pozoruhodnú úctu 
v akej prichádzali k miestu, 
kde bol Ján Hus upálený.

Dojímalo ma aj pietne 
správanie a dojímavý spev 
maďarských detí pri Tököli-
ho hrobke v Kežmarku i náv-
števe baziliky v Spišskej Ka-
pitule.

Spoločným menovateľom 
týchto mimovoľných stret-
nutí bola úžasná spolupat-
ričnosť a mimoriadne emo-
tívne prežívanie svojej histó-
rie mladými ľuďmi práve na 
týchto pamätných miestach.

Pamätné miesta z histórie 
Slovákov v cudzine

 O to bolestivejšie pôsobi-
li na mňa zistenia, že pamät-
né miesta viažuce sa na mi-
nulosť Slovenska v zahraničí 
sa takmer z našej vlasti nena-
vštevujú. Viedenský Kahlen-
berg nemá ani len zmienku 
o veľkom matematikovi J. M. 
Petzvalovi zo Spišskej Belej, 
ktorý takmer celý život pre-
žil v kláštore v blízkosti kos-
tola sv. Jozefa. Viackrát toto 
miesto navštívil dokonca aj 
pápež Ján Pavol II.

Pred dvomi rokmi som 
navštívil chorvátsku obec 
Selce na ostrove Brač, kde pô-
sobil ako obetavý lekár Dr. 
Matej Bencúr, známy ako vý-
znamný slovenský spisovateľ 
Martin Kukučín.

Aj keď táto obec leží vo 
vnútrozemí ostrova Brač, 
predsa nie je ďaleko od prí-
morského letoviska Makar-
ska, odtiaľ v dvojhodinových 

intervaloch prichádza tra-
jekt do blízkeho prístavné-
ho mestečka Sumartin, ktorý 
je len 6 km vzdialený od Se-
liec. Sumartin patril do obvo-
du lekárskej pôsobnosti Mar-
tina Kukučína.

V blízkych letoviskách 
Makarskej sú tisícky našich 
turistov. Tí bohatší majú na 
chorvátskych letoviskách do-
konca aj vily a jachty. 
Kukučín ako Selčan na Brači 

a v Južnej Amerike
Žiaľ Selce sa nemôžu pod-

ľa slov pracovníkov obec-
ného úradu pochváliť náv-
števou a záujmom Slovákov 
o pôsobisko Martina Kuku-
čína, priekopníka slovenské-
ho realizmu. Žiaľ, až teraz sa 
o ňom literárni kritici zmie-
ňujú, že by mal patriť svojou 
tvorbou a životom medzi no-
siteľov Nobelovej ceny.

Okrem pamätnej tabu-
li na jeho ordinácii v Sel-
ciach z čias 1. ČSR a jednej 
fotografie v príťažlivej mo-
nografii Seliec nie je žiadna 
zmienka o slovenskom leká-
rovi, ktorý nezištne 13 rokov 
liečil chudobných Bračanov 
zdarma. Dokonca im doplá-
cal aj na lieky. Vo svojom ro-
máne Dom v stráni, povied-
ke Mišo II, ale aj v iných emo-
tívnych literárnych dielach 
opisoval krásu tohto kraja 
s prirovnaním prírody svoj-
ho rodiska. Kukučínova bus-
ta nezdobí ani „Park zachval-
nosti“, v Selciach, kde sú vý-
znamní chorvátski i svetoví 
politici, ba ani park L. N. Tol-
ského pri miestnej katolíckej 
základnej škole. Pritom zalo-
ženie parku zrejme inicioval 
Martin Kukučín. Táto dedina 
, či mestečko nemá zo Sloven-
ska žiadne materiály o Kuku-
čínovi, ktoré by charakterizo-
vali aj ich významného obča-
na.

Veď vďační Selčania ho 
s bračskými vysťahovalcami 
vyprevádzali z Braču po 13 
rokoch lekárskej služby do 
Južnej Ameriky tak, že 6 km 
ťahali voz, na ktorom sa vie-
zol s manželkou ich vzácny 
„šor doktor Mate Bencúr“. Ti-
síce chorvátskych vysťahoval-
cov ho v Južnej Amerike po-
stavilo do svojho čela ako or-

ganizátora svojho verejného 
života. Aj z Južnej Ameriky 
ho po mnohých rokoch pô-
sobenia v Chile vyprevádzali 
jednoduchí ľudia ako svätca 
za nezištnú lekársku starost-
livosť a pomoc. 

Nám zatiaľ na Slovensko 
zasielal klenoty svojich diel. 
Stvárňoval v nich svoje pô-
sobenie medzi Chorvátmi na 
Brači a Južnej Amerike. Slo-
vensko ho však prijalo iba 
mŕtveho a mŕtvy ostal aj v po-
vedomí väčšiny a Chorvátov.
A predsa aj Kežmarok a tiché 

honoráre zhora! 
Ľady sa pohli aj u nás, aj 

v Chorvátsku. V chorvát-
skom Lipiku pred dvoma rok-
mi zriadili v kúpeľoch Kuku-
čínovu pamätnú izbu. Z prí-
ležitosti 150. výročia Kukučí-
novho narodenia sa v tomto 
roku jeho meno začína hlbo-
ko vrývať do sŕdc obidvoch 
národov vďaka mnohým za-
nietencom z jeho rodiska Ja-
senová, z miesta jeho štúdia 
v Revúcej, doc. Eve Tiben-
skej na Filozofickej fakulte 
v Záhrebe, Spolku Slovákov 
v Chorvátsku a vďačným Sel-
čanom na Brači. O Kukučíno-
vi sa v Chorvársku zachovalo 
ešte mnoho neznámeho ma-
teriálu , ktorý sa naďalej spra-
cováva na katedre slovakisti-
ky Filozofickej fakulty v Zá-
hrebe vďaka p. doc Eve Tiben-
skej a Dr. Zrinke Kovacevic.

Veľkým dielom prispieva 
aj mesto Kežmarok. Tohtoroč-
ný XLV. Literárny Kežmarok 
bude venovaný práve Kuku-
čínovi, ktorý tu externe štu-
doval v 5.-7. ročníku v r. 1881-
84. Musel si na svoje štúdia 
zarábať v rodisku ako učiteľ, 
aby mohol aspoň takto na-
dobudnúť maturitné vzdela-
nie. Na Literárnom Kežmar-
ku v dňoch 17.-18.6.2010 sa 
mu odhalí aj pamätná tabuľa 
v druhom okennom výklen-
ku „Školy národov a konfesii 
evanjelického Lýcea“, tak ako 
Jánovi Čajakovi a siedmim 
významným srbským štu-
dentom pred dvoma rokmi.

Vyplácanie tichých hono-
rárov zhora zaiste zacítil aj 
starý otec J. Milič, Srb z No-
vého Sadu keď predal svoje 
zeme a peniazmi kryl pred 

MARTIN KuKuČÍN Z KEŽMARKu NA BRAČ

Busta Martina Kukučína, 
ktorú nezištne pre bračské Selce 
zhotovil akademický sochár Ladi-
slav Galko (foto dole) zo Strednej 
umeleckej školy v Kežmarku.

troma rokmi študentský po-
byt svojej vnučke Isidore. Tá 
spolu so svojou matkou Ljilja-
nou našla v našich archívoch 
a v Lýceu záznamy o vý-
znamných srbských študen-
toch v Kežmarku.

Dnes ich mená už zdobia 
„Múr školy národov a konfesii 
evanjelického lýcea v Kežmar-
ku“. Isidora Pavlovič /Milič/ 
o nich vydáva v Srbsku krásne 
knihy. Schola Humanitatis

Veríme, že naisto sa nájdu 
aj v Chorvátsku, alebo i u nás 
takíto ľudia, ktorí by zaslúžili 
sa o to, aby aj druhý okenný 
výklenok kežmarského Lý-
cea bol venovaný Chorvátom 
a Kukučínovi. 

STREDNÁ uMELECKÁ ŠKOLA 
V KEŽMARKu 

Takmer rok už žije tá-
to škola s Martinom Kuku-
čínom. Tichý honorár zhora 
zaiste čaká aj na akademic-
kého sochára Ladislava Gal-
ku, ktorý zhotovil nádher-
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Stredná umelecká škola v Parku národovcov pri Prvom sloven-
skom gymnáziu v Revúcej.                                 Foto M. Ch.

nú bustu Martina Kukučína 
v nadživotnej veľkosti. Bu-
de zdobiť bývalý dom a or-
dináciu dr. Mateja Bencú-
ra– Martina Kukučína v Sel-
ciach na chorvátskom Brači. 
Žiaci a zodpovední učitelia 
tejto školy absolvujú v Sel-
ciach týždenný výtvarný 
plenér a v blízkom Sumar-
tine plavecký výcvik od 18. 
6. 2010. Dovtedy sa dôklad-
ne oboznámia s chorvátsky-
mi motívmi v tvorbe Kuku-
čína na Brači. Dňa 2. 7. 2010 
zavíta autobus detí z part-
nerskej školy v Selciach do 
Kežmarku, aby lepšie po-
znali prostredie, kde študo-
val ich“šor doktor Mate Ben-
cúr“. Už koncom minulého 
roka navštívili žiaci Strednej 
umeleckej školy v Kežmar-
ku rodisko Kukučína v Jase-
novej. Tvorili zaujímavé vý-
tvarné práce, stredoškolskú 
odbornú činnosť, fotografic-
ké umelecke práce, ale i be-
sedy na túto tému. Staros-
ta rodnej obce Martina Ku-
kučína v Jasenovej Raimund 
Bradík vysoko oceňuje prácu 
tejto školy a zapája ju do ce-
loštátnych kultúrnych akti-
vít jubilejných osláv Martina 
Kukučína. Oslavy budú kon-
com mája 2010. Stredná ume-
lecká škola v Kežmarku bu-
de v tomto čase vystavovať 
práce svojich žiakov v Kul-
túrnom stredisku tejto obce. 
Škola tiež 7. 4. 2010 navštívila 
Prvé slovenské gymnázium 
v Revúcej a v takmer všetky 
pamiatky týkajúce sa M. Ku-
kučína a vtedajšieho národ-
ného pohybu. Čaká ich  vzá-
jomná spolupráca s miest-

nym múzeom a Literárnym 
gymnáziom na spoločnej té-
me Kukučín. 

Výstava na SOŠ OaS 
a Literárny Kežmarok

Aj Schola Humanitas pri 
SOŠ OaS pomáha Strednej 
umeleckej škole výstavníc-
tvom, fotografickým a fakto-
grafickým materiálom zo živo-
ta a diela Martina Kukučína. 

Dnes zdobí chodbové 
priestory SOŠ OaS výstava na 
túto tému. Ťažisko výstavníc-
tva spočíva najmä v pobyte Ku-
kučína na Brači. Výstava potrvá 
celý rok 2010 a je sprístupnená 
v doobedňajších hodinách ško-
lám i širokej verejnosti. Bude sa 
priebežne rozširovať. 

S Mestským kultúrnym 
strediskom v Kežmarku spo-
lupracuje aj Základná ume-
lecká škola A. Cígera – dra-
matický odbor a  Gymnázium 
Kežmarok najmä v progra-
mových prípravách na Lite-
rárny Kežmarok. 

Slovenská národná knižni-
ca a Matica slovenská v Mar-
tine spolu s Kežmarkom sú 
hlavnými organizátormi Li-
terárneho Kežmarku, kto-
rý bude pod záštitou minis-
tra školstva Jána Mikolaja. 
Všetkým zúčastneným spo-
lupracujúcim subjektom mô-
žete pomôcť aj vy, ak ste bo-
li v bračských Selciach, ale-
bo v Južnej Amerike a máte 
dosť zážitkov, materiálu a fo-
tografií k tejto téme. Budete 
jedným z argumentov, že Slo-
váci sú predsa aj kultúrny ná-
rod, ktorý si vie uctiť svojich 
veľkých ľudí. Kontakt: Milan 
Choma, SOŠ Oa S Kežmarok.

Milan Choma

Predveľkonoč-
ný víkend 19. – 21. 
3. 2010 sa v  Sana-
tóriu v Tatranskej 

Kotline niesol v “rozlúčkovej at-
mosfére“ – konal sa tu totiž po-
sledný z desiatich realizovaných 
tréningov pod názvom „Kompe-
tencia k aktívnemu prístupu, or-
ganizácii a plá-
novaniu práce“ 
v rámci projektu 
“Kvalitnými in-
formáciami ku 
kvalite“, podpo-
reného  z  Eróp-
skeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamest-
nanosť a sociálna inklúzia.

Tréning sa konal pod vedením 
trojice mladých, erudovaných lek-
torov z ostravskej spoločnosti RPIC-
VIP, ktorí s vysokým nasadením 
a obdivuhodnou  zodpovednos-
ťou odovzdávali počas troch dní 
účastníkom tréningu cenné  po-
znatky, užitočné rady a doporuče-
nia aplikovateľné nielen v pracov-
nom, ale i osobnom živote. 

Svojím obsahom sa zame-
ral na aktívny prístup  riešenia 
problémov, osobné angažovanie 
sa nad rámec bežných povinnos-
tí alebo očakávání, ukázanie rôz-
nych možností a príležitostí rie-
šenia problémov, prácu s prio-
ritami a efektívne stanovovanie 
svojich osobných i pracovných 
cieľov, predstavenie možností 
ako lepšie plánovať, riadiť a or-
ganizovať svoj čas a optimálne 
ho využívať tak, aby sa predišlo 
zbytočnému stresu z návalu prá-
ce, odhalenie možných príčin ne-
efektívnych spôsobov plánova-
nia času, atď.

Účastníci tréningu na tri dni 
vymenili ambulancie či lôžko-
vé oddelenia za „lavice“, aby 
si mohli otestovať svoje mäkké 
zručnosti.

Každý účastník mal možnosť 
načrieť až na dno svojich schop-
ností, odhalenie ktorých milo 
prekvapilo. Človeku, ktorý dl-
hodobo nemá možnosť otestovať 
sa a porovnať s inými, hrozí, že 
si sám prestane veriť a jeho seba-
vedomie i výkon upadajú, čo je 
značným demotivačným prvkom 
v jeho práci i osobnom živote. 

Každý úspech lektori oceni-
li príslušným počtom bodov, sú-
čet ktorých ich zaradil na patrič-
né miesto v rebríčku celkového 
hodnotenia celej skupiny a zá-
roveň ich predurčil v tom istom 

poradí vybrať si z ponuky zau-
jímavých a milých darčekov od 
spoločnosti RPIC VIP práve ten, 
ktorý ich oslovil, ako odmenu za 
svoju „bojovnosť“ a nasadenie 
počas tréningu. 

Napriek tomu, že sa každé-
mu ťažko odchádzalo od rodiny 
na celý víkend, keďže kvôli troj-

smennej prevádz-
ke, v ktorej fungu-
jú, neostáva im ve-
ľa času na spoločne 
trávený čas s rodi-
nou, v konečnom 
dôsledku im dobre 

padlo, že sa aj o nich niekto raz 
„staral“ a mohli svojím spôso-
bom relaxovať, i keď času na re-
lax bolo naozaj málo. Prestávky 
medzi prednáškami a večery vy-
užili na vzájomné spoznávanie sa 
i výmenu skúseností zo zdravot-
níckej praxe, tradične bola v po-
nuke možnosť využitia Vodného 
sveta, návšteva Belianskej jasky-
ne, či prechádzky v malebnom ti-
chom prostredí – každý sa rozho-
dol podľa svojho gusta. Boli aj ta-
kí, ktorí voľný čas len „tak“ pre-
spali, pretože vo svojom bežnom 
živote na to neostáva čas. 

Tréning vyvrcholil v nedeľu 
vzájomným zhodnotením troch 
dní a  a osobnou výpoveďou kaž-
dého účastníka, čo mu tréning 
dal a odovzdaním zaslúžených 
certifikátov. Potom nasledovalo 
už len lúčenie a  vzájomné poďa-
kovanie i vyjadrenie presvedče-
nia, že sme sa s lektormi z RPIC 
nevideli poslednýkrát.

Rozlúčiť sa prišiel osobne aj 
riaditeľ RPIC-VIP z Ostravy pán 
Zdeněk Karásek, pretože tieto 
originálne tréningy mali svo-
ju premiéru na Slovensku prá-
ve u nás – v Sanatóriu Tatranská 
Kotlina, n.o. vďaka realizované-
mu projektu. Inak sú aplikované 
v iných štátoch EÚ. 

Na záver sme mohli skonšta-
tovať, že týchto 10 vzorových tré-
ningov na podporu rozvoja osob-
ných kompetencií bolo dobrou 
ukážkou pre organizácie partne-
rov projektu, kde je priorita in-
formačno-vzdelávacích procesov 
v súčasnosti a v čom by sa malo 
pokračovať. Zamestnanci part-
nerských organizácií mali takto 
možnosť prežiť aj neformálne fi-
remné vzdelávanie v novom štý-
le a mnohí sa pre tieto aktivity 
skutočne nadchli.

Ing. Bernardína Petrová, 
projektový manažér

Kvalitnými informáciami ku kvalite
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PREDAJ, KúPA
Predám drevený obklad, smreko-

vý, sušený, brúsený, 1. trieda 4 €/m2, 
2. trieda 3 €/m2. Ďalej v ponuke dláž-
kovica, lišty, aj dovezieme. Tel. 0902 
38 65 76.  P-15/10

Predám tatranský profil – Perod-
rážku, brúsený, 1. trieda 4 €, 2. trieda 
3 €, v ponuke aj dlážkovica a dokon-
čovacie lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 
863 227, 0911 168 982.  A-4/10

Predám knihu Lexikón k prijí-
macím skúškam na právnické fa-
kulty (obsahuje dôležité udalosti, 
osobnosti, výrazy a skúšobné testy, 
autor J. Chovanec a kolektív), cena 5 
€. Ďalej predám knihu Rímske právo 
(autori K. Rebro/P. Blaho) za 10 €. Tel. 
0902 272 389.  A-8/2

Predám pre zberateľa expozi-
meter WEIMARLUX 1963 NDR, tel. 
0908 654 400.  A-6d/10

Predám kuchynské zariadenie 
(chladnička s mrazničkou, chladnička 
malá, nerezový krájač, digitálna vá-
ha, pracovné dosky, pokladnica, misy, 
hrnce...). Tel. 0944 17 57 00.  P-33/10

Predám ošípané od 100 kg do 130 
kg. Možnosť porážky. Cena za kg 1,70 
Euro (50 Sk). Tel.: 0911-57 93 85.  T-2/10

KÚPIM CHATU SO ZÁHRAD-
KOU V KEŽMARKU. Tel. 0915 
948 381.  A-8b/10

MOTO
Predám garáž v centre KK. 0911 

214 724.
Predám Škoda Felícia vo veľmi dob-

rom stave. Cena dohodou. 0902 124 014.

ZAMESTNANIE
Hľadám prácu upratovačky, príp. 

pomôžem pri domácich prácach. Se-
riózne. Tel. 0910 15 66 55.  P-20/10

Reštaurácia Koliba Vrbov príjme 
na LS 2010 kuchára a pomocné sily 

do kuchyne, brigádnikov do obsluhy. 
0905 243 273.

Konkurz pre ,,Súkromné bez-
pečnostné služby“ na stráženie ob-
jektu ,,TOREAL s.r.o., Pradiareň 40, 
060 01 Kežmarok“. Písomné prihláš-
ky adresujte na už uvedenú adresu 
(v prihláške uveďte tel. kontakt). Uzá-
vierka prihlášok je dňa 23. 4. 2010. 
Podrobné informácie na tel. č. 0915/
96 09 85.  A-8/10a

RÔZNE
Preklady z/do nemčiny. Lacno. 

Tel. 0908 26 93 13.  P-76/09
Mladík 37 r., rozv., hľadá ženu, 

a to: kat., nef., bez titulov a predsud-
kov zo Spiša. E-mail: kezcan77@azet.
sk.  P-14/10

Administratíva vo veľkoobchode 
potravín. Tel. 0915 14 16 33.  P-19/10

Psychologické vyšetrenie vodičov 
v KK a SL. Mgr. Chomišáková. 0908 
988 061.

Čistenie sedačiek, čalúnené-
ho nábytku a autointeriérov. 0907/
92 33 02. www.cistenie-strojom.sk.

Uvažujete nad zajačikom pre Vašu 
ratolesť? Predám prenosnú plastovú 
(zelenobielu) klietku vhodnú pre ma-
čičku, zajačika alebo morča. Takmer 
nepoužívanú. K tomu napájadlo pre 
zajačika a drevená búdka pre trpasli-
čieho králička (vo vnútri sklenená vy-
ťahovacia podložka, dvierka sú s pleti-
vom). Búdka bola využívaná na balkó-
ne pre zajačika. Cena spolu za všetko 
20 €. Bonus – vodítko pre zajačika. Tel. 
0902 272 389.   A-s7/1

M+R Harier – ČISTIACE 
A UPRATOVACIE SLUŽBY. Tepova-
nie kobercov, sedačiek, čistiace a upra-
tovacie služby u zákazníka. Tel.: 0918 
974 954, 0911 148 889.   A-6o/10

Tvorba webstránok a reklama na 
GOOGLE. www.simweb.sk, tel. 0902 
053 794.  A-7/2

Ponúkam vodoinštalatérske a kú-
renárske práce (rekonštrukcia byto-
vých jadier, novostavby rodinných 
domov a firemných priestorov), ako 

aj drobné práce v tejto oblasti (výme-
ny batérií a pod.)  Tel.: 0903 620 420. 
 A-7/3

Dám do prenájmu obchodné 
priestory 40 m2 na Hlavnom námestí 
v KK. Tel.: 0903-61 65 45.   T-3/10

ByTy, DOMy, NEHNuTEĽNOSTI
Kúpim 2-izbový tehlový byt ale-

bo malý domček so záhradou v KK a 
okolí s dobrou dostupnosťou k vlaku. 
Tel. 0944 54 23 40.         P-34/10

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

Predám v KK pozemok 640 m2 + 
polyfunkčný objekt 10x10, vhodný aj 
na menšie podnikanie. 0949 461 705.

Predám 1-izbový byt s dvoma 
balkónmi, čiastočne prerobený, za-
teplený. 0915 258 064.

Prenajmem 3-izbový byt, prero-
bený, pod Štartom – Sever. Aj dlho-
dobo – aj firme. 0915 932 260.

Vymením 1-izbový byt s dvo-
ma balkónami, čiastočne prerobený 
za 2-izbový, alebo predám a kúpim. 
0915 258 064.

Predám pozemok v Kežmarku, 
svahovitý, južný, inžinierske siete, 
776 m2 (56 EUR/1 m2). 0905 290 520.

Predám byt v Kežmarku 2+1, 52 
m2, osobné vlastníctvo. 0907 833 880.

Dám do prenájmu 2-izbový byt v 
Kežmarku. 0907 817 999.

Predám 3 izb. DB v KK, čiastočne 
zrekonštruovaný, balkón, 3/8. 0907 
991 916.

Predám upravený, 3-izb. druž-
stevný byt na ul. Levočská v Kež-
marku s balkónom, 2. poschodie, 
0903 205 441.

Predám stavebný pozemok v Gá-
novciach, 1 050 m, cena dohodou. 
0944 152 125 alebo 0907 929 261.

Dám do prenájmu zariadený 3-iz-
bový byt v rodinnom dome za 350 € 
mesačne. Tel. 052/452 29 54.  A-6/1

Dám do prenájmu čiastočne za-
riadený 3-izbový byt na Južnej 1. Tel. 
0908 212 527.  A-6/10c

Predám záhradnú chatku v loka-

Príďte si vybrať z našej pestrej ponuky 
pobytových, poznávacích a pútnických zájazdov, 
exotiky, rekondičných, rehabilitačných, kúpeľných 

pobytov, školských výletov, stužkových, 
svadobných ciest a detských táborov...

CESTOVAť S MARCOM POLLOM sa oplatí!
Nájdete nás na ul. Hviezdoslavova 2 

nad Pizzeriou CLASSICA

u nás ste vždy vítaní!
kontakty: 052-452 36 62, 0903-86 32 86, 0905-86 32 86, 

call centrum 0910-91 11 51
mail: marcopollo@marcopollo.sk 

www.marcopollo.sk

Čas akoby sa za-
stavil, bolesť v srd-
ci vrytá, len spo-
mienka nám zosta-

ne, je v našich mysliach skrytá. 
Dňa 9. 4. 2010 sme si pripo-

menuli 10 rokov odkedy nás na-
vždy opustil náš drahý JOZEF 
ZIBURA. Tí, ktorí ste ho pozna-
li, venujte mu s nami prosím ti-
chú spomienku. Spomína rodi-
na a priatelia.

Utíchlo srdce, 
utíchol hlas, milo-
val život a všetkých 
nás.

Dňa 10. apríla 
2010 uplynulo 10 

rokov, čo nás navždy opustil môj 
manžel a otec Ján RUSNAČÍK.

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

Smútiaca rodina

lite Kamenná baňa. Chatka je pod-
pivničená, rozmery 5 x 3,5, dvere 
a okná zamrežované, voda na po-
zemku. Tel. 0907 063 761.  A-8/10b

Predáme rodinný dom v Ľubici, 
cena dohodou. Tel. 0915 409 334. 

A-8/10n
Predám 3-izbový byt na severe, 

s výhľadom na Tatry, po kompletnej 
rekonštrukcii, v OV, cena dohodou. 
Tel. 0903 265 240.  A-8/10c

Predám rodinný dom na Kostol-
nom námestí, cena 60 tis. €, kontakt: 
0903 530 822, 0902 781 870.

víkendy životných príbehov
OBYČAJNÍ ĽUDIA • KRAJNÉ SITUÁCIE • NEČAKANÉ RIEŠENIA 
Príďte si vypočuť príbehy, ktoré napísal sám život

KDE: • Spišská Nová Ves, Školská 22 • Kežmarok, Hradná 24 
 • Poprad, Popradské múzeum, Vajanského 72/4

začiatok vždy o 18:00 hod. Spišská Nová Ves Kežmarok Poprad

„Šikmá plocha — nečakané stretnutie s Bohom“  
príbeh Jozefa Kopilca

23. 4. (Pi) 24. 4. (So) 25. 4. (Ne)

„Nádherný šok — rozlomené putá ateizmu…“  
príbeh manželov Kernovcov

21. 5. (Pi) 22. 5. (So) 23. 5. (Ne)

„Otec a syn“ príbeh syna alkoholika Kamila Kreutzigera 25. 6. (Pi) 26. 6. (So) 27. 6. (Ne)

Organizuje Maranatha o.s. v spolupráci s Cirkvou adventistov s. d. www.odhaltesvetbiblie.sk

OSB_SK.indd   5 6.4.2010   9:54:19

Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK

Občianska inzercia  1 € (15 slov)

Firemná inzercia  1 € (10 slov)

Inzeráty prijíma aj 
Kežmarská informačná agentúra



13KežmaroK 8/2010 mozaiKa

V sobotu 13. marca privíta-
la košická športová hala naj-
lepších slovenských taneční-
kov, aby sa tu odohralo tre-
tie dejstvo majstrovstiev Slo-
venska v tanečnom športe pre 
rok 2010, tentoraz v disciplí-
ne štandardných tancov. Viac 
ako 100 tanečných párov sa 
v piatich vekových kategóri-
ách pobilo o kovy najcennejšie 
a zároveň o nominácie na šta-
tutárne súťaže pre rok 2010.

Viac ako úspešne si počí-
nali kežmarskí reprezentan-
ti vo farbách Tanečného cen-
tra FORTUNA Poprad. V ka-
tegórii Juniori II sa do finále 
prebojovali Branislav Šoltýs 
s Emíliou Scherfelovou (na 
toto druhý sprava), keď v zá-
verečnom súčte obsadili pia-
tu priečku. Tento mladučký 
pár tancuje spolu iba od sep-
tembra a už zaznamenali ta-
kýto výrazný úspech.

Obrovskú radosť spravi-
li v kategórii Mládež Dušan 
Gruľa s Alexandrou Ksia-
žekovou, ktorí si po vynika-
júcom výkone odniesli strie-
borné medaily a zároveň už 
svoju tohtoročnú piatu nomi-
náciu, tentoraz na majstrov-
stvá sveta do juhokórejského 
Soulu, kde sa bude šampionát 
konať 1. mája. Dušan s Ale-
xandrou boli pri ich skvelých 
výkonoch zároveň „smoliar-

Kežmarčania opäť úspešní mi dňa“, keď im k zisku titu-
lu majstrov Slovenska chýba-
la jedna jediná známka z cel-
kového počtu 55 známok, čo 
je ozaj ten najtesnejší výsle-
dok, aký len môže byť.

TC FORTUNA sa výsled-
kami svojich tanečných pá-
rov opäť zaradilo k najúspeš-
nejším klubom týchto maj-
strovstiev. MSR pre rok 2010 
sú za nami, začína sa prípra-
va na rok 2011.

Ing. Peter Pastorek
prezident TC

Základná umelecká ško-
la Dr. Daniela Fischera sa 
vo všetkých odboroch sna-
ží a dáva to značne najavo 
i svojmu okoliu. Výtvarný 
odbor pod vedením dvoch 
vynikajúcich učiteliek Jan-
ky Kučkovskej a Mgr. Janky 
Gallikovej sa stále rozrastá, 
žne úspechy po výtvarných 
súťažiach a v marci skrášlil 
chodby nemocnice v Kež-
marku. Na prvom  poschodí 
polikliniky čakáreň pre krč-
nú, psychiatrickú a inter-
né ambulancie momentál-
ne zdobí a obveseľuje množ-
stvo výtvarných diel žiakov 
ZUŠ.  

Hudobný odbor sa po-
chlapil vo významných ak-
ciách ako je napríklad Eu-
rovízia, kde sa prezentoval 
pedagóg Matúš Miženko 
s kapelou „Smola a hruš-
ky“. Tento vynikajúci hu-
dobník má na starosti  trúb-
ku a flautu a v súťaži Eu-
rovízia s kapelou postúpili 
do semifinále. Lukáš Šimo-
nov pedagóg spevu nás re-
prezentoval v marci cez ví-
kend v Taliansku, kde sa zú-
častnil spomienkovej sláv-
nosti vynikajúceho umelca 
Pavarottiho. Spolu so svo-
jimi kolegami si v Talian-
sku i zaspieval. Hudobníč-
ky Mgr. Sylvia Zimová, Ru-
ženka Regecová, tanečníč-
ky Mgr. Monika Svocáková 
a Mgr. Zuzana Kisková sa 
spolu stretli na speváckej 
súťaži v MsKS v Kežmarku. 

Literárno – dramatický 
odbor má novú pedagogič-
ku Mirku Čenščákovú, ktorá 
hrávala bábkové divadlo a te-
ší sa na nových žiakov. 

Tanečný odbor sa zúčast-

nil v tomto školskom roku 
prvej súťaže „Deň tanca“ vo 
Svite – 24. a 25.3.

Tanečný súbor Brilant mal 
zastúpenie vo všetkých sú-
ťažných kategóriách a prinie-
sol veľký úspech.

Z Brilantu súťažilo 65 ta-
nečníkov. V prvý deň sa 
predstavili choreografie Bc. 
Daniely Háberovej a Simon-
ky Točekovej. Choreografia 
Bc. Daniely Háberovej „Vô-
ňa lesa“ bola prvým debu-
tom malých tanečníčok, kto-
ré začínajú svoju tanečnú ka-
riéru.  Ocenenie získala cho-
reografia Simonky Točekovej 
a najmladšie detičky Brilan-
tu – 5 ročné „Dračulence“, 
ktoré zatancovali hip – hop. 
Porota im udelila diplom za 
radosť z tanca. Pre tieto de-
tičky to bol zážitok a ocene-
nie hovorí za všetko. Určite 
ich to bude motivovať k ďal-
šej práci a pre pani učiteľku 
je cena istým zadosťučine-
ním za drinu vynaloženú pri 
nácvikoch s takými maličký-
mi tanečníčkami. Mgr. Ma-
riana Ošková – riaditeľka tej-
to ZUŠ získala v tento prvý 
deň 1.  miesto za  choreogra-
fiu „Policajtky“, ktorú akčne 
zatancovali Nina Vasičáko-
vá, Stela Stracheová a Miška 
Vojtičková. 

Druhý deň súťaže bol ex-
celentným pre súbor Brilant–
vo všetkých kategóriach to-
tiž vyhral 1. miesta!

Všetky choreografie Mgr. 
Mariany Oškovej získali 1. 
miesta. Bolo to príjemné pre-
kvapenie  a úspech pre súbor 
Brilant. Duo „Plač“ kde tan-
cuje Mária Figlárová a Salo-
me Ratajová získalo v sólach 
a duách 1. miesto a trio „Ino-

ZuŠ Dr. Fischera a jej úspešné kroky. Brilant má štyri prvé miesta!
kmeňka“ tanečníčky Alexan-
dra Chovancová, Frederika 
Plučinská a Annamária Jen-
drejáková taktiež 1. miesto. 
Veľká scénická choreografia 
„Výkriky duše“ stála na pr-
vom stupienku víťazov. Bri-
lant tak vo veľkom oslavo-
val.

Navyše Brilant a jeho ria-
diteľka Mgr. Mariana Oško-
vá – jedna z najúspešnejších 

športovcov roka 2009 okre-
su Kežmarok spolu so svo-
jim trénerom Karolom Tat-
ranským – začali vychovávať 
nové fitnesky. Paula Orinčá-
ková a Simona Vasičáková sú 
skvelé tanečníčky, ktoré bu-
dú reprezentovať svoje mesto 
v máji na prvej fitness súťa-
ži. Držme im palce i celej ZUŠ 
Dr. Fischera.

MO

Kežmarská volejbalová liga
18. kolo: Kadeti - Vojsko 

3:2 (-20, 21, 25, -22, 5), Almma 
- Chrobáci 3:2 (10, 18, -14, -12, 
13), Ľubica - Plesnivec 3:0 (19, 
19, 20), Jasoni - Twister 3:0 (14, 
14, 11).          
1. Ľubica  17  48:15  33
2. Jasoni  16  48:2  32
3. Tatrapoma  15  42:10  27
4. CVČ  16  38:17  27
5. Almma  16  30:28  25
6. Vojsko  16  26:31  23

7. Chrobáci  17  25:33  23
8. Plesnivec  16  21:35  21
9. Twister  17  10:48  20
10. Schomburg  16  10:44  18
11. Kadeti  16    9:44  18

Muži, I. liga, skupina Východ, 
o 5. – 8. miesto

Banská Štiavnica - Kežma-
rok 0:3 (-27, -22, -18), 1:3 (-15, 
15, -15, -17).                       (ph)

Konečná tabuľka
5. Sobrance  40  74:74  60 
6. Kežmarok  40  64:79  57 
7. Hriňová  40  62:78  57 
8. Banská Štiavnica  40  14:120  38



14 KežmaroK 8/2010šport

Ako prví s i svoje sily zme-
rali chlapci a silnej konku-
rencii  11 družstiev predvá-
dzali  napínavé súboje naj-
prv v troch základných  sku-
pinách a potom v skupinách 
o umiestnenie. Najlepšiu vý-
konnosť a prvenstvá v skupi-
nových bojoch získali mladý 
stolný tenisti z Lipian, Svidní-
ka a Spišského Štiavnika, ktorí 
si v priamych súbojoch finálo-
vej skupiny rozdelili medaily.   
Pekné tretie miesto obsadili 
stolný tenisti so Spiš. Štiavni-
ka  a tak skvelo reprezentova-
li podtatranský región. O ví-
ťazovi sa rozhodovalo v pria-
mom súboji medzi hráčmi so 
Svidníka a Lipian. Tento sú-
boj musel uspokojiť i náročné-
ho diváka nechýbala mu gra-
dácia ani napätie. Po štyroch 
zápasoch bol stav 2:2 a o maj-
strovi  kraja rozhodovala až 
posledná dvojhra kde pres-
nejšiu ruku a pevnejšie nervy 
mali hráči z Lipian   a zaslúže-
ne získali titul majstra kraja.

O deň neskôr  svoje ume-
nie a hernú kvalitu ukázalo  
i 10 najlepších dievčenských  
družstiev kraja. Družstvá bo-
li rozdelené do 2 skupín kde 
hrali systémom každý s kaž-
dým. Do semifinále postú-
pili prvé dve družstvá z kaž-

V sobotu 27. marca 2010 
v druhom kole Tatranskej 
únie v karate štartovalo sedem 
kežmarských karatistov. Traja 
z nich dosiahli pekné umiest-
nenia. Pavol Grich súťaž KA-
TA starších žiakov vyhral, Zu-
zana Uhlárová v súťaži KATA 
starších žiačok obsadila druhé 
miesto a Tamara Zavacká sú-
ťaž KATA junioriek vyhrala. 
Všetci traja postúpili na Maj-
strovstvá Slovenska, ktoré sa 
uskutočnia v máji.

V nedeľu 28. Marca 2010 sa 
konala v Žiline medzinárod-
ná súťaž, ktorú priamo orga-
nizoval Slovenský zväz ka-
rate Grand prix Žilina. Sú-
ťaže sa zúčastnilo 62 klubov 
a priamo sa štartovalo vyše 
500 karatistov z 5 krajín Eu-

Stredné školy
Gymnázium POH Kežma-

rok spoločne s CVČ Kežma-
rok  zorganizovali tesne pred 
veľkonočnými sviatkami vo-
lejbalové turnaje študentov 
stredných škôl.

V oboch kategóriách sa 
predstavilo po 5 družstiev, 
ktoré medzi sebou zviedli za-
ujímavé súboje plné zvratov 
a prekvapujúcich rozuzlení. 
V kategórii chlapcov boli po 
skončení najspokojnejší  vo-
lejbalisti z Hotelovej akadé-
mie Kežmarok. Medzi diev-
čatami si postup na majstrov-
stvá kraja zabezpečili hráčky 
z Gymnázia POH Kežmarok. 

Celkové poradie SŠ – diev-
čatá: 1. Gymnázium P.O.H., 
Kežmarok, 2. Hotelová Aka-

démia Otta Brucknera, Kež-
marok, 3. SOŠ Garbiarska, 
Kežmarok, 4. SOŠ Pradiaren-
ská, Kežmarok, 5. SUŠ Slav-
kovská, Kežmarok.

Celkové poradie SŠ – 
chlapci: 1. Hotelová Akadé-
mia Otta Brucknera Kež-
marok, 2. Gymnázium P. O. 
H., 3. SOŠ Garbiarska Kež-
marok, 4. SOŠ Pradiarenská 
Kežmarok, 5. Gymnázium 
Spišská Stará Ves.

Základné školy
Začiatkom marca organi-

zoval garant školských špor-
tových súťaží CVČ Kežmarok 
okresné kolá žiakov a žiačok 
ZŠ vo volejbale. Hostiteľmi 
týchto turnajov boli v kate-
górii chlapcov ZŠ Hradné ná-
mestie Kežmarok a u dievčat 

to bola ZŠ Spišská Stará Ves. 
V obidvoch kategóriách sa 

na finálový turnaj prebojovali 
4 víťazi kvalifikačných skupín. 
V chlapčenskej kategórii sa 
žiadne prekvapenie nekona-
lo a jednoznačne zvíťazilo do-
máce družstvo z Hradnej pred 
hráčmi s osemročného gym-
názia so Spišskej Starej Vsi.

Aj kategória dievčat ma-
la jedného favorita a ten vo 
všetkých zápasoch potvrdil 
svoju dominanciu a jasne bez 
straty setu vybojoval pre ZŠ 
Nižná brána okresné prven-
stvo druhé skončili nadejné 
volejbalistky z Fischerky.

 Víťazom srdečne blahože-
láme a prajeme veľa úspechov 
na majstrovstvách kraja.

CVČ Kežmarok

Volejbalové turnaje študentov a žiakov

Medzinárodný úspech 
karatistky Zavackej

Majstrovstvá Prešovského kraja 
v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ

V polovici marca usporiadali CVČ Kežmarok v spoluprá-
ci so ZŠ Nižná brána Kežmarok majstrovstvá Prešovského 
kraja v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. 

dej skupiny. Prvou semifiná-
lovou dvojicou boli družstvá 
ZŠ Koškovce z okresu Hu-
menné a ZŠ Vranov n. Top-
ľou  Juh podľa predpokladov 
skúsenejšie Vranovčanky zví-
ťazili hladko 4:0. Druhé semi-
finále bolo o niečo dramatic-
kejšie a skončilo 4:2 pre stol-
né tenistky z  ZŠ s MŠ Lomné 
z okresu Stropkov , ktoré po-
razili Prešovčanky z Gymná-
zia Svätého Mikuláša. V súbo-
ji o bronzový pohár sa zrodil 
výsledok 4:1 pre lepšie hrajúce 
hráčky z Prešova. Zápas o pr-
vé miesto sa zmenil na exibí-
ciu v podaní mladých Vranov-
čaniek, ktoré svojho súpera 
zničili výsledkom 4:0.  Poďa-
kovanie za vytvorenie skve-
lých podmienok na  patrí ve-
deniu a telocvikárom  zo ZŠ 
Nižná brána ako i  ostatným 
organizátorom a rozhodcom 
pánom  Stankovi, Hanigov-
skému a Harabínovi.  

Obidve víťazné družstvá 
postupujú na Majstrovstvá Slo-
venska, ktoré sa uskutočnia  14. 
- 15. apríla 2010 opäť pod orga-
nizátorskou taktovkou   CVČ 
Kežmarok v telocvični ZŠ Niž-
ná brána Kežmarok.   

CVČ Kežmarok

Kežmar -
ská MARCO 
POLLO ho-
kejbalová li-

ga pokračovala iba jediným 
zápasom: GTC Hoffmann 
Kežmarok – Bad Company 
Ľubica 4:2 (Kupský 2, Pirha-
la, A. Baláž – Jaseňák, Schnei-
der).                                    ph
1. Rats Kežmarok  13  78:34  33
2. Poprad  13  94:31  30
3. Ľubica  14  72:35  30
4. Spišská Belá  14  68:33  28
5. Spišské Bystré  14  49:62  20
6. GTC Kežmarok  15  31:62  16
7. Tornádo Kežmarok  14  38:81  12
8. Huncovce  13  31:60  10
9. Snipers Kežmarok  13  22:88    3

rópy. Kežmarské karate za-
stupovali pod vedením tré-
nera Jaroslava Božoňa dve 
karatistky – Zuzana Uhláro-
vá a Tamara Zavacká. Úspeš-
nejšia bola Tamara Zavacká, 
ktorá v nabitej konkurencii sa 
umiestnila na treťom mieste. 

ph, foto: archív karate
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Dorast, V. liga - severozápad
Kežmarok – Malcov 1:0. 

Šarišské Michaľany – Kežma-
rok 2:0.
1. Š. Michaľany  20  72:22  49
2. Bard. N. Ves  21  69:37  43
3. Svit  20  47:29  40
4. Dulová Ves  21  48:36  40
5. Sp. Bystré  20  52:30  35
6. Pušovce  21  52:24  34

7. Lendak  20  78:51  34
8. Jakubany  20  52:47  31
9. Župčany  21  44:43  30
10. Malcov  21  34:47  29
11. Dl. Lúka  21  77:50  26
12. V. Lomnica  21  56:50  26
13. Podolínec  20  46:56  24
14. Kežmarok  20  32:57  24
15. Gaboltov  21  21:101  10
16. Hranovnica  20  18:118    0

IV. liga, skupina Sever
20. kolo: Kežmarok – 

Svit 1:2 (0:1). Gól Kežmar-
ku: Krull. Hanušovce – Ľubi-
ca 2:1.

Dohrávané 17. kolo: Svit – 
Kľušov 2:1, Ľubica – Brezni-
ca 3:0. 

Raslavice – Kežmarok 2:2 
(2:1). Góly Kežmarku: Krull, 
Pokrivčák.

Z množstva šancí v pr-
vom polčase Kežmarok vy-
užil iba jednu, keď Krull po 
priamom kope Lábusa skóro-
val v 13. min. hlavou na 0:1. 
Polčasový stav 2:1 dokázali 
hostia zmeniť opäť hlavičkou, 
tentoraz Pokrivčákom v 52. 
min. po centri Sluku na 2:2. 
V samotnom závere mal ob-
rovskú šancu Jágerský, ktorý 
išiel sám na brankára domá-
cich, no v rozhodujúcej chvíli 
volil strelu namiesto prihráv-
ky na voľného Sluku.

21. kolo: Svit - Bystré 8:0 
(5:0), Ľubica - Dlhé Klčovo - 
hostia nepricestovali. 

Medzilaborce – Kežma-
rok 2:4 (1:2). Góly Kežmar-
ku: Sluka 2, Rams 2 (1 z 11 
m). 

Po centri Dolnačka z pra-
vej strany otvoril Sluka stelou 
z voleja na 0:1. V 26. min. po 
rohovom kope sa v šestnást-
ke Kežmarku uvoľnil najlep-
ší hráč domácich Gavuľa, kto-
rý má svoje skúsenosti z pr-
vej českej ligy, kde pôsobil 
v Hradci Králové, no z uhla 
zakončil nad. V 33. min. rozo-
hrali domáci rohový kop, no 
po signále zakončili strelou 
nad. V 35. min. po krásnom 
pase Ramsa na Šavela využil 
Šavelov center Sluka a zblíz-

Reprezentanti tanečno-
športového centra TEMPO 
MŠK Kežmarok sa dňa 10. 
– 11. apríla 2010 zúčastnili 
Zlínskeho tanečného festiva-
lu v Zlíne. 

Za účasti 40 tanečných pá-
rov z Česka, Poľska a Sloven-
ska obsadil v kategórii A Do-
spelých v štandardných tan-
coch finálové štvrté miesto 
kežmarský pár Marek Beľjur-

ský – Radka Britaňáková. 
V kategórii JUN. II.C si 

zas vytancoval náš úspeš-
ný tanečný pár Marek Figlár 
– Kristína Bajusová prvé 
miesto v štandardných tan-
coch a druhé miessto v latin-
sko-amerických tancoch.

Srdečne blahoželáme za 
úspešnú reprezentáciu mes-
ta i klubu.

Gertrúda Scholtzová

Zlínsky tanečný festival 
úspešný aj pre Kežmarok

ka upravil na 0:2. Do prestáv-
ky dokázali domáci znížiť 
v 39. min. na 1:2.

V 55. min. zahrával pria-
my kop Lábus. V 16-tke pek-
ne našiel Pokrivčáka, ktorý 
ako na podnose naservíroval 
Ramsovi a ten bez problémov 
z prvej zvýšil na 1:3. V 64. 
min. Tokarčík vyrazil strelu 
domácich do tyče a nebezpe-
čenstvo sme hasili odkopom 
z bránkovej čiary. V 65. min. 
sa už domácim podarilo zní-
žiť na 2:3. V 69. min. Rams 
pekne uvoľnil Sluku, ktorého 
strelu kryl domáci brankár. 
Snaha domácich o vyrovna-
nie nepriniesla ovocie. Na-
opak v 90. min. unikol Šavel 
a po následnom faule naňho 
zavŕšil svojim druhým gólom 
Rams z pokutového kopu na 
konečných 2:4.

Tréner Marián Litvin: 
V Raslaviciach sme nedokáza-
li premeniť väčšinu našich šan-

Mládežnícke extraligové 
súťaže v hokejbale pokračo-
vali počas prvého aprílové-
ho víkendu ďalšími zápas-
mi. Tretí turnaj šestnásťroč-
ných sa uskutočnil vo Vrút-
kach, kde Kežmarok potvrdil 
pozíciu druhého najlepšieho 
družstva v súťaži, lebo pre-
možiteľa našiel iba v domá-
com tíme. Štrnásťročných ho-
kejbalistov prvýkrát privíta-
lo susedné mesto Spišská Be-
lá. Kežmarčania na známom 
„letisku“ nezabodovali, tak 
ako domáce družstvo, preto 
obidvom družstvám patria 
posledné dve priečky.

Extraliga u 16
Tretí turnaj vo Vrútkach 

(4. 4. 2010): Kežmarok – 
Vrútky 1:5 (Dinda), Kežma-
rok – Čadca 6:1 (Štrauch 2, 
Dinda, Drozd, Ženčuch, To-
mečko), Kežmarok – Martin 
6:0 (Kopkáš 2, Štrauch, Ho-
vanec, Zakopjan, Ženčuch), 
Čadca – Partizánske 3:8, 
Zvolen – Martin 1:6, Mar-
tin – Vrútky 0:4, Partizánske 
– Zvolen 5:2, Zvolen – Čad-
ca 2:2, Vrútky – Partizánske 
2:0.
1.  Vrútky           8   36:7     15
2.  Kežmarok   8   31:13   12
3.  Partizánske   8   31:19      9

4.  Martin            8   19:19      8
5.  Čadca           8   23:35      3
6.  Zvolen          8      7:54       1

Extraliga u14
Druhý turnaj v Spišskej 

Belej (3. 4.): Kežmarok – 
Martin 2:4 (Duchnitzký, Ma-
zurek), Pruské – Kežmarok 
3:2 (Mazurek, Valenčík), Spiš. 
Belá – Vrútky 2:5, Vrútky – 
Pruské 0:2, Martin – Spiš. Be-
lá 3:1.            Pavol Humeník
1.  Martin         4   11:5    8
2.  Pruské        4     8:5      6
3.  Vrútky        4   11:8    4
4.  Kežmarok   4   10:13  2
5.  Spiš. Belá   4     5:14   0

Nečakané víťazstvo v Medzilaborciach

Kežmarské mládežnícke hokejbalové protipóly

cí, no v Medzilaborciach sa nám 
to darilo vo väčšej miere. Na-
priek zraneniu Mariančíka, Ha-
niska, Jágerského a Miženka na-
šlo mužstvo v sebe dostatok síl 
a sebavedomia a v Medzilabor-
ciach ukázalo, že títo chlapci fut-
bal hrať vedia. My sme ešte stá-
le v štádiu hľadania a skúšania, 
keďže po zmenách vo vedení fut-
balového klubu došlo k zmenám 
v kádri. Prišli Mariančík zo St. 
Ľubovne, Dolnačko zo Spiš. N. 
Vsi, Miškovič z Hôrky. Do kádra 
sa vrátili Rams a Groman. Po-
sledné dva výsledky budú, osob-
ne dúfam, tým správnym impul-

zom pre ďalšie boje v jarnej časti 
sezóny. No zlepšovať toho máme 
ešte stále veľa.

Pavol Humeník
1. Svit     20    60:14    54
2. Bard. N. Ves     21    60:19    48
3. Ľubotice     21    45:27    42
4. Medzilaborce     20    48:30    33
5. Fintice     21    29:25    30
6. Hanušovce     21    22:29    30
7. Breznica     21    30:43    28
8. D. Klčovo     20    33:36    26
9. Bystré     21    22:47    26
10. Ľubica     20    19:28    24
11. Kračúnovce     21    26:35    23
12. N. Šebastová     20    22:27    22
13. Raslavice     21    28:41    22
14. Kežmarok     20    27:43    21
15. Kľušov     21    26:27    20
16. Stakčín     21    29:55    20 
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
VsRM st. žiaci SOŠ – Pradiareň 17. 4., od 10.00 Kežmarok – Svit

VsRM ml. mini ZŠ Dr. Fischera 24. 4., od 10.00 Kežmarok – Sp. N. Ves

Futbal

IV. liga muži futbalový štadión 17. 4. Kežmarok – Ľubotice

IV. liga muži futbalový štadión 24. 4. Kežmarok – Kľušov

V. liga dorast futbalový štadión 17. 4. Kežmarok – Dlhá Lúka

II. liga st. žiaci futbalový štadión 24. 4. Kežmarok – Levoča

II. liga ml. žiaci futbalový štadión 24. 4. Kežmarok – Levoča

Hokejbal
extraliga seniori hokejbalový štadión 17. 4., 13.00  Kežmarok – Pruské

extraliga seniori hokejbalový štadión príp.18. 4., 13.00 Kežmarok – Pruské

Kežmarskí extraligoví ho-
kejbalisti odohrali posledné 
kolo základnej časti Sloven-
skej hokejbalovej ligy na ih-
risku jej víťaza, v Martine. Po 
jasnej prevahe domácich po-
čas prvých dvoch tretín, ke-
dy tréner Ladislav Majerčík 
dal ešte možnosť všetkým 
hráčom možnosť ukázať sa, 
sa priebeh hry i skóre v tej 
poslednej úplne otočilo. Tam 
už tréner zredukoval zosta-
vu, čo prinieslo pekné ví-
ťazstvo u lídra, ktorý už po 
štvrtýkrát po sebe vyhral zá-
kladnú časť slovenskej extra-
ligy. Ani toto víťazstvo však 
nestačilo kežmarským ho-
kejbalistom na poskočenie 
čo len o jedno miesto, čo by 
im zabezpečilo hrať prvé dva 
zápasy play-off na domácej 
pôde. Tak museli cestovať do 
Pruského.

Tam odohrali úvodné 
dva zápasy štvrťfinále play-
off a v oboch zápasoch tes-
ne prehrali. Najskôr po sa-
mostatných nájazdoch, keď 
ešte v tretej tretine sťahova-
li dvojgólové manko. V dru-
hom zápase opäť premrhali 
prvú tretinu, aby od druhej 
začali sťahovať náskok súpe-
ra. Ten sa im však až do kon-
ca stretnutia nepodarilo vy-
rovnať.

Po dvoch dueloch na Po-
važí je tak kežmarské muž-

ANI VÍťAZSTVO u LÍDRA NESTAČILO NA ŠTVRTé MIESTO

Teraz ťa potrebujeme, slušný fanúšik!
stvo pred ťažkou skúškou, 
pretože v sérii prehráva 2:0 
a súperovi stačí už iba jed-
no víťazstvo na postup do 
semifinále. Práve preto te-
raz je ten pravý čas, aby kež-
marských hokejbalistov po-
vzbudili domáci fanúšiko-
via a dodali im nových síl, 
ktoré budú v náročných zá-
pasoch potrebovať, lebo keď 
prehrá tak sa pre nich pre-
miérova sezóna v hokejba-
lovej extralige skončí. Muž-
stvo však určite túto sériu 
nevzdáva, pretože má na to, 
aby cez svojho súpera pre-
šiel, preto sa zdravo pobi-
je o postup medzi najlepšie 
štyri klubové mužstvá na 
Slovensku.

Výsledkový servis
ŠKB Izoglobal Martin – 

MŠK Kežmarok 4:5 (1:0, 2:1, 

1:4). Góly: 4. Chlebec, 21. Fe-
dor, 28. Nauš, 44. Hrivnák – 
27. Majer (Jakubčo, Baran), 
37. Oravec (D. Brejčák), 39. Ja-
sovský (D. Brejčák), 40. Siva-
ninec (T. Jankura), 41. Oravec 
(Jasovský, D. Brejčák). Vylúče-
ní: 5:5. Presilovky: 1:2. Osla-
benia: 0:1. Strely: 38:17.

Konečná tabuľka  
po základnej časti  
sezóna 2009/2010

1. Martin  20  92:53  42
2. Doprastav BA  20  75:48  41
3. Vrútky  20  83:56  39
4. Pruské  20  81:51  39
5. Kežmarok  20  58:53  39
6. Ružinov BA  20  74:55  34
7. Žilina  20  68:64  29
8. Skalica  20  61:73  24
9. Pov. Bystrica  20  55:84  20
10. Profis BA  20  43:107  13
11. Zvolen  20  45:91  10

PLAy-OFF
Štvrťfinálové dvojice Slo-

venskej hokejbalovej extrali-
gy, sezóny 2009/2010:

Martin – Skalica 5:6 sn, 
5:2.

Doprastav BA – Žilina 3:1, 
5:4.

Vrútky – Ružinov BA 4:0, 
0:5.
ŠK 98 Pruské – MŠK Kežmarok 

4:3 sn  
(2:1, 0:0, 1:2 – 0:0, 1:0). 
Góly: 2. Kučera, 10. Maděra, 

35. Kučera, rozhodujúci sa-
mostatný nájazd Fumač – 12. 
Sivaninec, 35. Jasovský (D. 
Brejčák), 37. Oravec. Vylúče-
ní: 6:7. Presilvoky: 2:1. Strely: 
30:36. Diváci: 70.
ŠK 98 Pruské – MŠK Kežmarok 

2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Góly: 4. Gavač, 11. Kuče-

ra – 18. Jakubčo (Majer). Vy-
lúčení: 11:8, z toho Chotár 
(Pruské) na 10 min. Presil-
voky: 2:1. Strely: 31:22. Divá-
ci: 30.

Zostava Kežmarku: M. 
Glevaňák (Harabin) – Jakub-
čo, Kromka, Majer, Melcher, 
Smejsík – Svitana, K. Jankura, 
T. Jankura, Baran, Kuzmik, 
Sivaninec, Jasovský, D. Brej-
čák, Oravec, Cvaniga, Do. 
Glevaňák.

Hrá sa na 3 víťazné zápasy. 
Pruské vedie 2:0.             (ph)

Štefan Sivaninec (číslo 7) 
strieľa úvodný gól Kežmarku  
v prvom štvrťfinálovom zápase 
play-off do siete Pruského a zni-
žuje stav stretnutia na 2:1. 

Foto: Jozef Vaško


