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NovinyKEŽMAROK
Číslo: 1 Ročník: XIX. 13. január 2011      dvojtýždenník Cena 0,16 €

760 rokov od prvej písomnej zmienky o osade Sasov pri kostole sv. Alžbety

(pokračovanie na 3. strane)

Váš autorizovaný predajca vozidiel Škoda

KAŽDÁ RODINA JE INÁ 
A PREDSA MAJÚ NIEČO SPOLOČNÉ

www.skoda-auto.sk

POUKÁŽKABALÍČEK
BEZPEČNOSTI

BALÍČEK
POISTENIANA NÁKUP 

ELEKTRONIKY

VŠEtcI SI MôŽu VybRAť AŽ z tROch DARČEKOV
K modelom Škoda Fabia a Škoda Roomster od nás 
dostanete to, čo dostávate najradšej – darčeky. Rozhodnite 
sa pre balíček bezpečnosti, balíček komplexného poistenia 
na 1 rok (obidva v hodnote až 800 €) alebo si zvoľte 500 € 
poukážku na nákup elektroniky a váš nový rok bude šťastný 
a veselý.

SIMPLy cLEVER

Kombinovaná spotreba a emisie cO2 automobilu Fabia a Roomster 4,6-6,2 l/100 km, 
109-143 g/km. Ilustračné foto.

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

Zábavný program  
folkovo-folklórnej satirickej  

skupiny
DRIŠĽAK

(Pavol Antuš – gitara,  
Ján Jakubčín - sólo spev, 

Viliam Kalman – ozembuch, 
Peter Treciak – basa,  

Ľubomír Gális – husle)
sa uskutoční  

27. 1. 2011 (štvrtok)  
o 19. 00 hod.

v Mestskom kultúrnom  
stredisku v Kežmarku

Netradične komplikované úvodné mestské zastupiteľstvo
Hladký priebeh slávnostnej časti. Primátor mesta i po-

slanci zložili sľub. Pracovná časť s viacerými komplikácia-
mi. Najviac sa zapotili členovia mandátovej komisie. Mest-
skú radu zatiaľ Kežmarok nemá.

V pondelok 27. decembra 
2010 sa uskutočnilo v kež-
marskom mestskom kultúr-
nom stredisku slávnostné za-
sadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Kežmarku. Na ňom 
primátor mesta a poslanci, 
ktorí boli zvolení vo Voľbách 
do orgánov samosprávy obcí 
(v komunálnych voľbách) zlo-
žili poslanecký sľub.

Za primátora mesta Kežma-
rok bol zvolený Ing. Igor Šajtla-
va. Do Mestského zastupiteľ-
stva v Kežmarku boli zvolení tí-
to poslanci Mgr. Boris Švirloch, 
MUDr. Jaroslav Novotný, Ľud-
mila Rochová, Ing. Arch. Jozef 
Figlár, PhDr. Eleonóra Barátho-
vá, Ing. Milan Zubal, Katarína 
Šišková, MUDr. Mgr. Jana Víz-
nerová, Mgr. Sylvia Holopo-
vá, PhDr. Igor Kredátus, Adria-
na Saturyová, Ing. Eleonóra Le-
vická, MUDr. Ján Hencel, Juraj 
Švedlár, Milan Nevlazla. 

V úvodnom príhovore 
pred novým poslaneckým 
zborom staronový primátor 
mesta Igor Šajtlava požiadal 
poslancov, aby sa už nik ne-
hral po voľbách na koalíciu 
a opozíciu, ale aby všetci hra-
li za jeden tím, za Kežmarok.  
Primátor mesta si vybral z po-
slancov viceprimátora mes-
ta. Tým bude aj na ďalšie šty-
ri roky PhDr. Igor Kredátus, 
ktorý sa stáva zamestnancom 
mesta v zmysle novely zákona 
o obecnom zriadení a občania 
ho môžu kontaktovať podob-
ne ako primátora mesta v bu-
dove Mestského úradu v Kež-
marku (tel. 466 01 05).

Pri zostavovaní členov 
mestskej rady už nastal prob-
lém, pretože na návrh primá-
tora mesta, aby ním boli po-
slanci Igor Kredátus (ktorý 
ním je ako viceprimátor mes-
ta automaticky), Jozef Figlár, 

Sylvia Holopová, Boris Švir-
loch a Milan Nevlazla nesú-
hlasil klub poslancov za KDH. 
Naopak za svoj klub, ktorý ale 
na rokovaní nijako nedeklaro-
val že vôbec vznikol, navrhli 
poslanci KDH do mestskej ra-
dy namiesto Milana Nevlazlu 
poslancov Jána Hencela a Ele-
onóru Levickú. Na štyri mies-
ta v mestskej rade tak bolo 

šesť kandidátov. Poslanci tak 
pristúpili k tajnému hlasova-
niu, v ktorom rozhodli, že šesť 
kandidátov dostalo konkrétny 
počet hlasov - Figlár 14, Švir-
loch 13, Hencel 9, Holopová 
8, Levická 8, Nevlazla 7. Keď-
že mestská rada by mala mať 
nepárny počet členov, nastal 



2 KEŽMAROK 1/2011KOMUNÁLNE VOĽBY 2010

Vedenie mesta Kežmarok pre roky 2010 – 2014

Ing. Igor ŠAJTLAVA
primátor mesta

PhDr. Igor KREDÁTUS
viceprimátor mesta

Mgr. Boris ŠVIRLOCH
poslanec MsZ

MUDr. Jaroslav NOVOTNÝ
poslanec MsZ

Ľudmila ROCHOVÁ
poslankyňa MsZ

Ing. arch. Jozef FIGLÁR
poslanec MsZ

PhDr. Eleonóra BARÁTHOVÁ
poslankyňa MsZ

Ing. Milan ZUBAL
poslanec MsZ

Ing. Eleonóra LEVICKÁ
poslankyňa MsZ

MUDr. Ján HENCEL
poslanec MsZ

Juraj ŠVEDLÁR
poslanec MsZ

Milan NEVLAZLA
poslanec MsZ

Katarína ŠIŠKOVÁ
poslankyňa MsZ

MUDr. Mgr. Jana VÍZNEROVÁ
poslankyňa MsZ

Mgr. Sylvia HOLOPOVÁ
poslankyňa MsZ

Adriana SATURYOVÁ
poslankyňa MsZ
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(dokončenie z 1. strany)

problém, pretože k vicepri-
mátorovi Kredátusovi by ma-
li pribudnúť poslanci Figlár, 
Švirloch, Hencel, no poslan-
kyne Holopová a Levická do-
stali rovnaký počet hlasov po-
slancov. Následne medzi člen-
mi mandátovej komisie, kto-
rými boli Ján Hencel, Milan 
Nevlazla, Boris Švirloch a Syl-
via Holopová sa žrebom roz-
hodlo, že členom mestskej ra-
dy by sa mala stať poslankyňa 
Levická. Po tomto rozhodnutí 
primátor mesta vetoval výsle-
dok hlasovania, pretože nesú-
hlasil, aby o členovi mestskej 
rady rozhodol žreb namiesto 
opätovného hlasovania po-
slancov, keďže poslancov je 
nepárny počet. O definitív-
nom zložení členov mestskej 
rady resp. o rade vôbec sa tak 
rozhodne pravdepodobne na 
mimoriadnom mestskom za-
stupiteľstve.

V ďalšom rokovaní zastu-
piteľstva poslanci schválili čle-
nov komisií. Aj tu sa najviac 
zapotili členovia mandátovej 
komisie, pretože až do šies-
tich komisií boli na rokovaní 
zastupiteľstva nahlásení ďalší 
noví kandidáti, ktorých KDH 
priamo navrhlo priamo pred 
hlasovaním, oproti návrhu 
mesta. Preto sa muselo často 
hlasovať tajne o jednotlivých 
členoch. V troch prípadoch 
bol návrh aj na zmenu pred-
sedov komisií a tak sa poslan-
ci rozhodovali v tajnom hlaso-
vaní medzi tromi dvojicami, 
ktorého poslanca zvolia ako 
predsedu jednotlivej komisie. 
Výsledky týchto volieb – kul-
túrna komisia: Baráthová – 
Švedlár 9:6; sociálna a bytová 
komisia: Saturyová – Levická 
8:7; zdravotná komisia: Novot-
ný – Hencel 8:7.

Ďalším zaujímavým bo-
dom rokovania bolo zvolenie 
konateľa/konateľov technic-
kých služieb. Poslanci rozhod-
li, že nimi budú dvaja, a to Ing. 
Jozef Krok a Ing. Jiří Ruml.

Nemenej zaujímavým bo-
dom bolo i schválenie pla-
tu primátora mesta. Poslanci 
dostali na stôl návrh, aby plat 
primátora (ako súčin prie-
mernej mesačnej mzdy za-
mestnanca v národnom hos-

Netradične komplikované úvodné mestské zastupiteľstvo
podárstve a jeho násobok) 
bol 1,8 násobkom zamest-
nanca v národnom hospo-
dárstve, pričom sa primátor 
mesta vzdáva všetkých ďal-
ších odmien. Poslanec Hencel 
však podal návrh, aby bol ná-
sobok iba 1,2, pričom to odô-
vodnil tým, že nie je dobrá fi-
nančná situácia. Tento návrh 
neprešiel, no paradoxne ne-
prešiel ani pôvodný návrh 
s násobkom 1,8. Tým vlast-
ne poslanci primátorovi mes-
ta navrhovaný plat neodsú-
hlasili. Druhým návrhom po-
slancov bol, aby násobok bol 
1,4, čo už poslanci odsúhla-
sili. Paradoxom je, že týmto 
rozhodnutím išiel primátor 
mesta s platom výrazne dole 
a momentálne má nižší plat 
ako niektorí starostovia.

MsZ berie na vedomie
- výsledky volieb do orgá-

nov samosprávy obce
MsZ konštatuje
- novozvolený primátor 

mesta Kežmarok Ing. Igor 
Šajtlava zložil zákonom pred-
písaný sľub primátora mesta,

- zvolení poslanci mestské-
ho zastupiteľstva zložili záko-
nom predpísaný sľub poslan-
ca mestského zastupiteľstva,

MsZ zriaďuje 
- Mestskú radu v Kežmarku
MsZ volí 
za členov Mestskej rady v 

Kežmarku poslancov: PhDr. 
Igor Kredátus, Ing. arch. Jo-
zef Figlár, Mgr. Boris Švir-
loch, MUDr. Ján Hencel, Ing. 
Eleonóra Levická.

MsZ zriaďuje komisie
- Komisia financií, správy 

majetku a lesného hospodár-
stva,

- Komisia regionálneho 
rozvoja, cestovného ruchu a 
podnikateľskej činnosti

- Komisia výstavby, život-
ného prostredia, dopravy a 
verejných služieb

- Komisia školstva
- Komisia mládeže a športu
- Komisia kultúry a spolo-

čenského života
- Komisia sociálna a bytová
- Komisia zdravotníctva
- Komisia na ochranu ve-

rejného poriadku
- Komisia pre ochranu 

verejného záujmu pri vý-
kone funkcií funkcionárov 
mesta

MsZ volí 
- predsedov a členov ko-

misií:
Komisia financií, sprá-

vy majetku a lesného hospo-
dárstva

Predseda: Katarína Šiš-
ková, poslankyňa. Členovia: 
PhDr. Igor Kredátus, posla-
nec, Ing. Vojtech Bodnár, Ing. 
Jozef Krok, Mgr. Jaroslav Ma-
itner, Ing. Marián Bešenej, 
Ing. Vladimír Škára.

Komisia regionálneho 
rozvoja, cestovného ruchu a 
podnikateľskej činnosti

Predseda: Mgr. Sylvia Ho-
lopová, poslankyňa. Členo-
via: Ing. Milan Zubal, po-
slanec, Mgr. Pavol Kulanga, 
Mgr. Jana Majorová, Garst-
ková, JUDr. Dušan Modran-
ský, Stanislav Čajka, Ing. Ján 
Brejčák.

Komisia výstavby, život-
ného prostredia, dopravy a 
verejných služieb

Predseda: Ing. arch. Jozef 
Figlár, poslanec. Členovia: 
Ing. Milan Zubal, poslanec, 
Jaroslav Novák, Ing. Anton 
Baláž, Ing. arch. Miloslav Ne-
umann, Ing. Juraj Kulík, Ing. 
Vladimír Bory.

Komisia školstva
Predseda: MUDr. Mgr. Ja-

na Víznerová, poslankyňa. 
Členovia: Ľudmila Rochová, 
poslankyňa, Mgr. Miroslav 
Beňko, Mgr. Aneta Jurgovia-
nová, Mgr Juraj Fabis, PhDr. 
Iveta Vlčková, Mgr. Vladimír 
Janček.

Komisia mládeže a športu
Predseda: Ľudmila Ro-

chová, poslankyňa. Členo-
via: Mgr. Boris Švirloch, po-
slanec, PaedDr. Dušan To-
karčik, Jozef Breda, Franti-
šek Gemza, Ing. František 
Grochola, Vojtech Novanský. 

Komisia kultúry a spolo-
čenského života

Predseda: PhDr. Eleonóra 
Baráthová, poslankyňa. Čle-
novia: Katarína Šišková, po-
slankyňa, Juraj Švedlár, po-
slanec, Mgr. Roman Porubän, 
Ing. Erika Cintulová, Ing. Mi-
roslav Perignáth, Mgr. Milan 
Choma.

Komisia sociálna a bytová
Predseda: Adriana Satu-

ryová, poslankyňa. Členovia: 
Mgr. Sylvia Holopová, po-
slankyňa, Ing. Eleonóra Le-

vická, poslankyňa, Ing. Sláv-
ka Miháliková, Jozef Nahalka, 
MVDr. Ladislav Hužik, Ing. 
Vojtech Wagner.

Komisia zdravotníctva
Predseda: MUDr. Jaroslav 

Novotný, poslanec. Členovia: 
MUDr. Mgr. Jana Víznerová, 
poslankyňa, MUDr. Ján Hen-
cel, poslanec, MUDr. Andrej 
Rusňák, Ján Režňák, MUDr. 
Alexander Hrivik, MUDr. Pe-
ter Slovík.

Komisia na ochranu ve-
rejného poriadku

Predseda: Milan Nevlaz-
la, poslanec. Členovia: Vladi-
mír Brutovský, Milan Kušni-
rák, Emil Hoffmann, Franti-
šek Molčany, Ján Holova, Pa-
vol Dovjak.

Komisia pre ochranu ve-
rejného záujmu pri výkone 
funkcií funkcionárov mesta

Predseda: Mgr. Boris Švir-
loch. Členovia: PhDr. Igor 
Kredátus, Adriana Saturyo-
vá, Ing. Eleonóra Levická.

MsZ určuje
- v súlade so zákonom č. 

253/1994 Z.z. o právnom po-
stavení a platových pome-
roch starostov obcí a primá-
torov miest v znení neskor-
ších predpisov určuje plat 
primátorovi mesta Kežmarok 
s účinnosťou od 27. 12. 2010 
takto:

Minimálny plat určený 
podľa § 3 ods. 1 citovaného 
zákona ako súčin priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve a 
2,81 násobku (podľa § 4 ods. 
1 citovaného zákona) zvyšu-
je na 1,4 násobok v súlade s 
ustanovením § 4 ods. 2 cito-
vaného zákona.

MsZ berie na vedomie 
- vzdanie sa Ing. Jána So-

liara funkcie konateľa spoloč-
nosti Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok.

MsZ schvaľuje 
- Ing. Jozefa Kroka a Ing. 

Jiřího Rumla do funkcie ko-
nateľov spoločnosti Technic-
ké služby, s.r.o. Kežmarok, 
pričom konatelia sú povinní 
konať spoločne.

MsZ berie na vedomie 
- vzdanie sa Ing. Jozefa 

Kroka funkcie člena dozornej 
rady spoločnosti Technické 
služby, s.r.o. Kežmarok.

Pavol Humeník
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V samotnej kotolni je in-
štalovaný univerzálny kotol, 
ktorý dokáže spaľovať bio-
masu, t.j. drevný odpad – pi-
liny, štiepku. Kotol v spolu-
práci s plynovými kotlami 
dokáže sám, v rámci celého 
sídliska, vyrábať až polovi-
cu tepla, pričom tú druhú po-
lovicu vyrábajú ostatné ply-
nové kotly. Mesto Kežmarok 
rekonštrukciami kotolní na 
biomasu ušetrí peniaze svo-
jich občanov a vyhne sa aj 
priamej závislosti na cenách 
zemného plynu.

Bližšie informácie nám po-
skytol riaditeľ kežmarskej 
spoločnosti Spravbytherm 
Marián Bešenej. „Biomasa je 
perspektívnejšia, pričom má-
me záujem si ju aj sami vyrá-
bať. Chceme pestovať rôzne ener-
getické rastliny, aby sme ich po-
tom mohli spracovať a následne 
aj spaľovať. Tento zámer podpo-
ruje aj mesto, pričom je to zau-
jímavá perspektíva v tom zmys-
le, že si budeme vyrábať energiu 
sami. Návratnosť vynaložených 

prostriedkov na rekonštrukcie 
kotolne je 5 rokov. Momentál-
ne biomasu dovážame z Liptov-
ského Mikuláša. Cena je 155 eur 
za tonu. Z paliva je odpad iba 1 
percento, čo je zanedbateľné číslo.

Čo sa týka pomeru vykuro-
vania biomasou a plynom tak 
tento pomer je 50 na 50, čo je 
optimálny pomer. Otvorenie tej-
to kotolne na sídlisku Sever bu-
deme vyrábať 12 percent tepla. 
Našou snahou je dostať sa k 25 
percent v horizonte jedného-
-dvoch rokov, aby sme mali spl-
nené kritériá európskej komisie, 
čo je 20 percent.“

Vzhľadom na to, že v mes-
te je stanovená priemerná ce-
na tepla, nie je podstatné či 
kotolňa na biomasu je napo-
jená na Severe, v centre mes-
ta, alebo na sídlisku Juh. Ce-
na tepla sa zohľadňuje pre 
všetkých rovnako, teda nie-
len pre tých, ktorí sú na ko-
tolňu napojení.

„Kotol na biomasu by do-
kázal odtemperovať celé sídlis-
ko pri teplote mínus 15 stup-

Druhá kotolňa na biomasu úspešne spustená
Dá sa povedať, že magické jednotky boli akoby sudička-

mi otvorenia novej kotolne na biomasu v Kežmarku. Totiž 
11. 1. niečo po 11.11 h bola otvorená, za účasti zástupcov 
všetkých zodpovedných firiem a spoločností, už druhá ta-
káto kotolňa v meste. Tentoraz na sídlisku Sever.

GARÁŽOVÉ BRÁNY A POHONY VONKAJŠÍCH BRÁN

GARÁŽOVÉ BRÁNY

 PRIEMYSELNÉ BRÁNY

  RÝCHLOBEŽNÉ BRÁNY

   POHONY VONKAJŠÍCH BRÁN

    AUTOMATICKÉ ZÁVORY

- Stavebniny KB (Slavkovská ul., pod silom)
- 22. januára od 09:00 do 12:00 hod.
- nové pohony garážových brán
- akciový model garážovej brány SOLID
- výstavové zľavy
- súťaž o montáž zdarma 
- občerstvenie- občerstvenie

viac informácií na www.heleomo.sk

POZÝVAME VÁS NA  

“Deň otvorených dverí”

ňov, obmedzovali by sme jedine 
teplú úžitkovú vodu, ale dodáv-
ka tepla by bola 24 hodín, ne-
bolo by teda prerušované vyku-
rovanie,“ pokračoval riaditeľ 
Spravbythermu. „Sto percent 
biomasy je však zbytočné vyrá-
bať, bolo by to neperspektívne.“

Riaditeľa Spravbythermu 
Mariána Bešeneja doplnil 
primátor mesta Igor Šajtla-
va, ktorý pripomenul, že je 
to otvorenie už druhej kotol-
ne tohto typu. Prvá je na Mo-
žiarskej ulici. Mesto má však 
záujem o to, aby ich malo 
v priebehu dvoch rokov štyri. 
Kotolňa na Toporcerovej uli-
ci sa zrealizuje do konca roka 
a kotolňa na sídlisku Juh by 
sa mala zrealizovať do dvoch 
rokov.

Primátor potvrdil, že 
mesto má záujem o výro-
ba vlastných drevín, vlastnej 
štiepky, aby ľudia mohli mať 
lacnejšie teplo a tým usporili 
peniaze. Samotné znižovanie 
cien za teplo plánuje mesto 

v roku 2012, ale určite sa ne-
bude zvyšovať cenu tepla na 
takú úroveň ako pôjde hore 
cena plynu.

 „Finančne náročné a neren-
tabilné sa javí možnosť využiť 
geotermálnu vodu na výrobu 
tepla. Samotné prerobenie kotol-
ní na geotermálnu vodu by nás 
vyšlo veľmi draho, je tam veľké 
množstvo rizík. V každom prí-
pade ale projekt pripravíme ako 
alternatívu k súčasnému stavu“, 
konštatoval primátor mesta 
Igor Šajtlava.

Pavol Humeník
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S cieľom komunikovať 
s voličmi aj po voľbách, náj-
du občania ulíc Bardejovská, 
Lanškrounská, Levočská, Ko-
šická a Weilburská všetky 
dôležité informácie aj na sú-
kromnej poslaneckej web-
stránke www.adrisatury.web-
node.sk. Informácie zo zastu-
piteľstva, zloženie komisií pri 
mestskom zastupiteľstve, ale 
i návrhy v diskusii sú obo-
hatené aj o anketu, ktorej té-

mu môžu navrhovať samotní 
občania uvedených ulíc. Prvá 
anketa zisťovala, čo považujú 
obyvatelia „dolného Juhu“ za 
prioritu. Tu sú odpovede a ná-
vod, ako sa môžete zapojiť do 
diania v meste. Teším sa na 
ďalšiu spoluprácu.

Čo považujete za prioritu 
na sídlisku?

Vytvoriť detské ihriská (19) 
Riešiť nedostatok parkova-

cích plôch (17) 

Anketa – Dolný Juh Zbaviť chodníky a zeleň 
psích exkrementov (6) 

Skrášliť vizuálne sídlisko a 
revitalizovať zeleň (1) 

Opraviť chodníky (2) 
Vytvoriť oddychovú zónu, 

napríklad popri Ľubickom poto-
ku (lavičky a pod.) (3) 

Bezpečnosť, častejšie po-
chôdzky mestskej polície (5) 

Iné (0) 
Celkový počet hlasov: 53

Adriana Saturyová, 
poslankyňa za volebný 

obvod č. 4

„V nemocnici vybuchla kotol-
ňa“ – také boli prvotné sprá-
vy po tom, čo nahromadený 

plyn koncom minulého roka 
explodoval v šatni údržbá-
rov, susediacej s kotolňou ne-

Výbuch neovplyvnil dodávky tepla
mocnice na Huncovskej uli-
ci. Vážne zranený pracovník 
nemocnice, ktorému výbuch 
spôsobil popáleniny tváre 
a rúk sa v šoku snažil uhasiť 
v snehu, pár metrov pred šat-
ňou, z ktorej sa v priebehu se-
kúnd stalo smetisko. Zrane-
ného údržbára po prvotnom 
ošetrení previezli do špecia-
lizovanej nemocnice v Koši-
ciach. Na mieste boli okam-
žite hasiči a polícia a nechý-
bali aj pracovníci slovenské-
ho plynárenského priemyslu, 
ktorí lokalizovali únik plynu 
na odbernom zariadení. Há-
vária si našťastie nevyžiada-
la odstávku kotolne, ani ne-
obmedzila dodávky tepla do 
nemocnice.  T/F-AdriSatury-

„V piatok, keď bol vývoz 
tuhého komunálneho odpadu, 
stálo pred kontajnermi auto. Ta-
kže sa k nim „smetiari“ nemohli 
dostať a ostali plné. Od tej chvíle 
je jedno, či sme na Juhu v Kež-
marku, alebo na Luníku v Koši-
ciach – horšie ako dobytok. Keď 
sa podarí zablokovať vývoz aj 
v budúcom termíne, bude možné 
sypať smeti možno už aj z ok-
na. To je len jeden z príkladov 
života podľa pesničky Olympiku 
„Já, já já, jenom já“...ostatní ma 
nezaujímajú. Nemajú Technické 
služby vybavenie, alebo spôsob, 
aby takéhoto konkrétneho idivi-
dualistu zdokumentovali a opä-
tovný vývoz zrealizovali na je-
ho náklady?“ Napísal ku fotke 
jeden z našich čitateľov, kto-
rému na rozdiel od niekto-
rých spoluobčanov, nie je jed-
no, v akom prostredí žije. Na 
možnosť pokutovania, resp. 
riešenia takto zablokovaných 

Za blokovanie kontajnerov môžete dostať pokutu

veľkoobjemových nádob na 
odpad sme sa opýtali pria-
mo náčelníka mestskej polí-
cie v Kežmarku, Ing. Milana 
Slotu: „Evidujeme prípady, ke-
dy pracovníci technických slu-
žieb privolali našu hliadku a tá 
majiteľa alebo vodiča takto od-
parkovaného auta riešila v blo-
kovom konaní. Dokonca v uve-

denom prípade, ak ide o obytnú 
zónu, môžeme vychádzať z § 59, 
kde sa podľa osobitného ustano-
venia píše, že „v obytnej zóne a 
pešej zóne je státie vozidiel za-
kázané, ak dopravnou značkou 
nie je určené inak“.“ 

Takéto prípady teda môžu 
byť teda riešené pokutou. 

 -AdriSatury-

Keď sme na strednej ško-
le dostali zo slovenčiny úlohu 
– napísať slohovú prácu na ľu-
bovoľnú tému, ľubovoľným žán-
rom, napísala som reportáž o Ja-
ponsku. Dopisovala som si vtedy 
s rovesníčkou z Japonska a tak 
som mala veľa zaujímavých in-
formácií, ktoré som sa rozhodla 
využiť v slohovej práci. Spokoj-
ná sama so sebou som odovzda-
la svoju prácu a tešila sa na dob-
rú známku. Ostala som však za-
razená ako štopeľ vo fľaši, keď 
mi učiteľ naparil trojku so slo-
vami, že som to odpísala z ne-
jakého časopisu. Moje argumen-
ty nezavážili - odpísané, troj-
ka a hotovo. A buď rada, že nie 
„pätorka“ – ako hovorieval slo-
venčinár. Úplne ma demotivo-
val, znenávidela som hodiny slo-
venčiny i samotného učiteľa, ho-
ci dovtedy patril medzi mojich 
obľúbencov. 

Nie je nič horšie, ako byť vy-
stavený subjektívnemu názo-
ru niekoho, kto o vás rozhoduje 
podľa toho, ako sa vyspí. Neho-
voriac, ak niekto podľa seba sú-
di teba.

Mám dvoch kamarátov. Mla-
dí ľudia, v súkromí riadne „drž-
ky“, ale trochu im to prepí-
na v robote. Stali sa riaditeľ-
mi. Jeden nerozpráva o ničom 
inom, len s kým významným 
bol (a kde) a prečo je taký úspeš-
ný. S podriadenými komunikuje 
už len mailami – kvôli kontrole. 
Druhý kamarát si najprv svo-
jich kolegov „vymazal z fejsbu-
ku“ a teraz im najnovšie vraj na 
vrátnici kontroluje dochádzku. 
Určite ho milujú, zvlášť, keď ve-
dia,  aký „pracant“ bol on sám. 
Kontrola je dnes obľúbená a ne-
vyhnutná, uznávam. 

Kde sú tie časy, keď v bytov-
kách, na vchodových dverách 
bytov neboli „gule“, ale kľučky. 
Dnes musí byť všetko pod kon-
trolou, zabezpečené a preverova-
né z každej strany. A hoci je to 
tak už takmer všade, nikdy ne-
bude všetko stopercentné. Kým 
v Anglicku majú v hypermarke-
toch pokladňu bez pokladníčky – 
zákazník si sám zoskenuje tovar 
a kartou zaplatí, u nás sa ne-
dá veriť ani samotným „stráž-
com“. Len keby tie prísne metre 
vždy platili rovnako na každé-
ho.                              -Adri-
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Colný úrad Prešov dáva 
do pozornosti všetkým pre-
pravcom tovaru podliehajú-
ceho spotrebnej dani infor-
máciu,  že od 1. januára 2011 
je možné prepravovať tovar 
v režime pozastavenia da-
ne na území únie len pros-
tredníctvom elektronické-
ho dokumentu! Všetky da-
ňové subjekty uskutočňujúce 
takéto prepravy sú povinné 
zabezpečiť si prístup na in-
ternet, zabezpečiť si certifi-

kát ZEP (zaručený elektro-
nický podpis) a zaregistro-
vať sa v elektronickej poda-
teľni.

Systém EMCS je nový 
elektronický systém na mo-
nitorovanie pohybu tovaru 
podliehajúceho spotrebnej 
dani medzi členskými štát-
mi v režime pozastavenia da-
ne. Tento systém od 1. 1. 2011 
úplne nahradí doposiaľ pou-
žívaný  papierový (4-dielny) 
sprievodný administratívny 

dokument novým elektro-
nickým dokumentom.

Návrh elektronického do-
kumentu a aj akákoľvek zme-
na vykonaná prostredníc-
tvom elektronického systému 
musí byť podpísaná zaruče-
ným elektronickým podpi-
som. Informácie týkajúce sa 
zaručeného podpisu, ako aj 
informácie o elektronickej ko-
munikácii nájdete na stránke 
www.colnasprava.sk v zálož-
ke El. komunikácia.           CÚ

Decembrová vedecká pra-
covná schôdza Spolku leká-
rov Dr. Vojtecha Alexandra 
sa tradične každoročne nesie 
v adventnej atmosfére a bi-
lancovaní dosiahnutých vý-
sledkov za uplynulý rok. Av-
šak každomesačné vzdelá-
vacie podujatie lekárov kež-
marského okresu prebiehalo 
16. decembra 2010 v školiacej 
miestnosti reštaurácie Legen-
da ešte v slávnostnejšom du-
chu, nakoľko jeho súčasťou 
bola oslava životného jubi-
lea významného kežmarské-
ho lekára prim. MUDr. Rafae-
la Podhájeckého, pôsobiaceho 
20 rokov vo funkcii primára 
v Odbornom liečebnom ústa-
ve respiračných chorôb v Tat-
ranskej Kotline.

V úvode slávnostného 

podujatia privítal predse-
da Spolku lekárov Dr. Vojte-
cha Alexandra v Kežmarku 
MUDr. Peter Slovík prítom-
ných hostí z tatranských lie-
čebných ústavov, ktorí pred-
niesli zaujímavé prednášky 
z oblasti pľúcneho lekárstva 
a zároveň sa pripojili k dlhé-
mu radu gratulantov, medzi 
ktorými nechýbali taktiež sú-
časní kolegovia MUDr. Rafa-
ela Podhájeckého, z Hospicu 
svätej Alžbety v Ľubici. 

Prvú prednášku veno-
val doc. MUDr. Ivan Solo-
vič, CSc. z Národného ústa-
vu tuberkulózy, pľúcnych 
chorôb a hrudníkovej chirur-
gie Vyšné Hágy problemati-
ke očkovania pacientov s bio-
logickou liečbou. V ďaľšom 
príspevku prezentoval doc. 

MUDr. Solovič  nové možnos-
ti liečby chronickej obštrukč-
nej choroby pľúc. Nasledova-
la prednáška prim. MUDr. Š. 
Reinhardta zo Sanatória Dr. 
Guhra Tatranská Polianka 
na tému „menej časté príčiny 
prieduškovej astmy“. MUDr. 
Bosmanová zo Sanatória Tat-
ranská Kotlina oboznámila 
prítomných so skúsenosťami 
s liečebným využitím nového 
prístroja Rhinoligt.

Po odborných pred-
náškach predseda Spolku le-
károv MUDr. Peter Slovík 
pripomenul najdôležitejšie 
medzníky v živote jubilanta, 
ktorý sa pri plnom zdraví do-
žil 80. narodenín a dnes ak-
tívne vykonáva lekársku prax 
v Hospici sv. Alžbety v Ľubi-
ci. Prim. MUDr. Rafael Podhá-

Colný úrad upozorňuje prepravcov tovaru

Spolok lekárov Dr. Vojtecha Alexandra oslávil 
životné jubileum významného kežmarského lekára

jecký sa narodil 25. decembra 
1930 v rodine prenasledova-
ného grécko-katolíckeho kňa-
za a v 50-tich rokoch bol s ce-
lou rodinou deportovaný do 
Severných Čiech. Po ukončení 
gymnaziálnych štúdií v Pre-
šove nastúpil MUDr. Podhá-
jecký na Lekársku fakultu P. 
J. Šafárika v Košiciach. Po pro-
mócii nastúpil do OÚNZ Ko-
šice na interné a pľúcne odde-
lenie. Neskôr pôsobil ako zá-
stupca primára interného od-
delenia Nemocnice v Gelnici 
a interného oddelenia v Spiš-
skej Sobote. Po úspešnom vý-
berovom konaní pracoval 
MUDr. Podhájecký od roku 
1979 vo funkcii primára OLÚ 
respiračných chorôb v Tatran-
skej Kotline, kde pôsobil až do 
roku 1999. Následne pôsobil 
ako posudkový lekár Sociál-
nej poisťovne a od roku 2008 
je dôležitou posilou lekárske-
ho tímu, pracujúceho v Hospi-
ci sv. Alžbety v Ľubici. Počas 
svojej bohatej lekárskej praxe 
publikoval jubilant v odbor-
ných periodikách, najmä v Le-
kárskom obzore, Orvosi Heti-
lap, Schweitzerische medizi-
nische Wochenschrift a Medi-
zinische Klinik.

Nášmu skromnému, pra-
covitému a humánnemu ko-
legovi želáme veľa zdravia do 
ďaľších rokov, Božie požeh-
nanie, pracovný entuziazmus 
a životný optimizmus. „Ad 
multos annos Rafael!“  

MUDr. Peter Marko, 
MPH za Spolok lekárov 
Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku

zo slávnostných, najmil-
ší z milých, najligotavejší z li-
gotavých koncertov sa uskutoč-
nil 6. januára 2011. Taký bol 
preto, lebo s láskavým dovole-
ním Farského katolického úra-
du v Kežmarku a vďaka obeta-
vosti manželov Zmaržlákových 
detí prinášali svoje hudobné da-
ry ku postieľke Ježiška v Mari-
ánskom kostole. Taký bol preto, 
lebo som v ich tváričkách číta-
la o veľkej snahe „rozospievať“ 
svoj nástroj čisto a úprimne. 
Hudobné dary postupne priná-
šali: David Waite, Dáša Vojte-
chová, Filip Vojtech, Alexandra 
Bachledová, Danielka Bachledo-
vá, Julka Huťová, Natálka Abto-
vá, Jakub Veštúr, Laura Špako-
vá, Adélka Timková, Klárka Ko-
šuthová, Simona Sosková, Zuz-
ka Maláková, Lukáš Veselovský, 
Adam Boršoš, Nikolka Slovíko-
vá, Monika Fričová, Kristína 
Gurníková, Mária Lukačková, 
Petra Hardoňová, Anna Vdovja-
ková a Dávid Bjalončík.

Taký bol aj preto, lebo pán Ján 
Levocký, riaditeľ ZUŠ A. Cígera 
predstavil hosťom DVD zo sláv-
nostného programu žiakov ZUŠ 
(14. 12. 2010) – „Vianočný prí-
beh o Cínovom vojačikovi“, kto-
ré vzniklo v spolupráci s Kež-
marskou televíziou a MsKS. Zá-
roveň predstavil už deviate CD, 

Najslávnostnejší...
zachytávajúce interpretáciu na-
šich žiakov. Patrónkou nového 
nosiča sa v tomto roku stala pani 
Gabriela Kantorková, riaditeľka 
Mestského kultúrneho strediska 
v Kežmarku. Pani riaditeľka ho 
symbolicky posypala lentilkami 
so želaním, „...aby sa nové CD 
dostalo ku vnímavým a vďač-
ným poslucháčom...“

...a taký bol aj preto, lebo keď 
som tesne pred začiatkom kon-
certu vstúpila do „zákulisia“, 
aby som ešte raz povzbudila 
svoje žiačky, naskytol sa mi veľ-
mi príjemný pohľad. Usmievali 
sa na mňa a vo svojich dlaniach 
držali ako najväčší poklad jedno-
rázový pohárik s teplým čajom. 
Opätovala som im úsmev, po-

vedala pár slov a zdvihla som 
svoj pohľad k ostatným čakajú-
cim deťom. Aj tie držali, rovna-
ko ako Danielka a Nikolka, vo 
svojich dlaniach pohárik s čajom 
a usmievali sa na mňa...

Aj vďaka „mamkovskej“ sta-
rostlivosti mojej kolegyne Zuzke 
Madejovej, aj vďaka majestátne-
mu priestoru Mariánskeho kos-
tola, aj vďaka deťom a ich hud-
be, aj vďaka dátumu a dieťat-
ku v postieľke bol tento koncert 
najslávnostnejší zo slávnost-
ných, najmilší z milých, najligo-
tavejší z ligotavých...

V mene žiakov a pedagó-
gov ZUŠ A. Cígera, pre čitate-
ľov Kežmarských novín napísa-
la Abtová Ivana
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Kežmarská informačná  
agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Zdravie pre vaše dieťa  
a spokojnosť pre vás

To je detská ambulancia  
na Severke v Kežmarku

Ponúkame 24-hodinový telefonický kontakt,  
individuálny prístup a kvalitnú starostlivosť

Kontakt:  
MUDr. Peter Ondo-Eštok,  

0903 69 11 88,  
www.zdravedieta.meu.sk

Zvýšený počet výjazdov 
k požiarom sadzí v komí-
noch neutícha.  

Komínové teleso je riziko-
vým miestom v dome. Nedô-
slednou kontrolou komínové-
ho telesa môže ľahko dôjsť k 
vyhoreniu domu či otravám 
spalinami. 

Zákon 314/2001 Z.z. o ochra-
ne pred požiarmi upravuje v § 
14 povinnosť pre občana – fy-
zickú osobu a to následovne:   

• zabezpečovať pravidel-
né čistenie komínov a vyko-
návanie kontroly komínov v 
jej objektoch alebo v priesto-
roch, ktoré má vo vlastníctve 
alebo užívaní, osobu s odbor-
nou spôsobilosťou 

• zabezpečiť odborné pre-
skúšanie kmínov pred pripo-
jením spotrebiča na komín. 
zámenou lokálneho spotre-
biča palív na ústredný, ale-
bo etážový zdroj tepla. pred 

Po prvýkrát pod záštitou  
ÚPSVaR, OSVaR, organizu-
je  oddelenie sociálnoprávnej 
ochrany detí a kurately dospe-
lých pomoc sociálne slabším 
rodinám. Na podnet úspešné-
ho medzištátneho osvojenia 
slovenského chlapčeka  Mare-
ka do nemeckej rodiny Ocker, 
vznikla spolupráca, pri ktorej 

Úprimne ďakujeme všetkým 
Kežmarčanom, ktorí v komunál-
nych voľbách podporili našu kan-
didatúru za poslancov MsZ. Va-
ša  dôvera nás zaväzuje - ako sme 
sľúbili počas prvého zasadania 
MsZ – čestne a v súlade so sve-
domím podporovať dobré inicia-
tívy v tomto meste. Naším kré-
dom je rozvoj silného Kežmarku 
a prospech jeho obyvateľov. 

PhDr. Eleonóra Ba-
ráthová, Ing. Eleonóra Le-
vická, Katarína Šišková, 
MUDr. Mgr. Jana Víznerová 
a MUDr. Ján Hencel.

Je úradník iba úradníkom? 
vďačná nová rodina chlapca  
zabezpečuje kamión plný šat-
stva, hračiek, kočíkov a postel-
nej bielizne pre slovenské ro-
diny s deťmi. Dňa 29. 12. 2010  
bol náklad kamiónu zložený 
v priestoroch budovy úradu. 
Tento sa bude v priebehu naj-
bližších dní triediť podľa po-
trieb a veku detí v rodinách, 
ktoré sú na túto formu pomo-
ci odkázané. Rodina 9-ročné-

ho Mareka navštívi úrad s ma-
teriálnou pomocou opäť v sep-
tembri roku 2011. 

Ústretovosť, ochota a pria-
teľský prístup pracovníčok 
oddelenia SPODaKD najmä 
Mgr. Terézie Špirkovej  sa 
„vyplatila“ a opäť sa raz po-
tvrdilo, že úradník nie je iba 
úradníkom, ale aj človekom.

Mgr. Gabriela Jadušová 
a kol. SPODaKD

Kontrola komínov – nepodceňuj to!
zmenou druhu paliva alebo 
po stavebných úpravách na 
telese komína.

A kde sa povinnosti ne-
dodržiavajú, tam nastupujú 
sankcie.  Preto to nepodceňuj-
te a svojmu bezpečnému býva-
niu sa venujte. A komín?

Komín si občania 
môžu čistiť sami ale 
z času na čas je dobré 
dať ho skontrolovať ko-
minárovi. Ak príde do 
domu kominár donesie 
šťastie v podobe bez-
pečného komína. 

Viete, že kedysi sa 
práve z nich stali prví 
hasiči? Pôvodne vlast-
ne pomáhali predísť 
požiarom, ktoré hrozi-
li v komínoch plných 
sadzí. Keď boli včas a 
profesionálne vymiet-
nuté, ľudia mali isto-
tu, že ich rodinný krb 

neutrpí škodu. A to je pred-
sa šťastie. Zatočenie gombíka 
keď vidíme kominára nemu-
sí fungovať. Ale  keď kominár 
zatočí zo sadzami v komíne, 
to určite fungovať bude. 

J. K. – OR HaZZ KK

OZNAM
Vrecia na separovaný 

odpad na rok 2011 si môžu 
obyvatelia Kežmarku bý-
vajúci v rodinných domoch 
vyzdvihnúť na mestskom 
úrade v Kežmarku od 20. 
decembra 2010.
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1251 – pred 10. júlom – v zakladajúcej listine Turčianske-
ho premonštrátskeho kláštora  (dnes Kláštor pod Znievom) sa 
spomína osada Sasov pri kostole sv. Alžbety a kostol sv. Mi-
chala

1301 – spomína  sa prvý známy kežmarský richtár Theodo-
ricus a piati senátori

1411  5. apríl – panovník Žigmund udeľuje Kežmarčanom 
právo slobodného rybolovu v jeho vodách: ak sa prichytí pri 
rybolove cudzinec, odoberú sa mu všetky veci, ktoré má pri 
sebe a na sebe 

1431 – celý  rok sa ťahajú spory Kežmarku so Spišskou Be-
lou o chotárne hranice

1441  15. – 16. október – Ján  Jiskra v službách vdovy po Al-
bertovi obsadil Kežmarok a bratrícke vojská ostávajú v Kež-
marku do r. 1462

1451 – proces o kostol sv. Michala zinscenovaný bývalým 
kňazom, pretože kostol musel byť zbúraný po odchode hu-
sitov r. 1433 a farár prišiel o miesto; 9. január – list  rímske-
ho kardinála Dionýza – Spišská kapitula žaluje Kežmarok, že 
napriek upomienkam nezaplatil ročnú daň 100 zlatých – ak  
mešťania nezaplatia, budú exkomunikovaní z cirkvi, z kostol-
nej veže sa majú odmontovať zvony, zhasnúť sviece na oltári 
a kliatba potrvá, kým dlh nezaplatia 

1461 – stavba dnešnej radnice na námestí v gotickom slohu
1466 – spomína sa nemocnica s chudobnými (chudobinec?)
1481 – v meste pracuje vodovodný majster – voda sa ťahala 

z predmestia Petra – Pavla, časti dreveného vodovodu sa na-
chádzajú v zemi doteraz

1486 – súd s najatými poľskými podpaľačmi, mesto však ne-
stihli podpáliť

1491 – kráľ Vladislav oslobodzuje Kežmarok od platenia cla 
a tridsiatku na dovezený tovar;  vznik Bratstva Jána Krstiteľa, 
ktoré združovalo všetkých spracovávateľov kože: červenogar-
biarov (garbiarov), bielogarbiarov (irchárov), ševcov, remená-
rov, sedlárov, taškárov a čižmárov 

1511 – Kežmarčania sa sťažujú na Beľančanov, že im chcú 
vytrhnúť jazyky a vypichnúť oči, Beľania to popierajú a žalujú 
na Kežmarčanov, že ich nepustia do ich vlastných lesov 

1521 – zhorelo celé mesto – 340 domov a kostol s vežou; 
vznik kamenársko-murárskeho cechu

1526 – kežmarský hradný pán Ján Zápoľský sa dáva koru-
novať za uhorského panovníka, ale to isté urobí aj Ferdinand 
Habsburský – medzi oboma kráľmi začína vojna, ktorá trvá do 
r. 1540 a neobchádza ani Kežmarok 

1531 – nový zemepán Hieronym Lasky si od mesta poži-
čiava jeho klenoty a zálohuje hrad Mikulášovi Minkoviczovi;  
boje s Levočou: 18. januára Kežmarčania zápalnými strelami 
podpálili Levoču  – šesť domov zhorelo, potom opreli rebrí-
ky na mestské múry, chceli ich preliezť, ale napokon bez úspe-
chu odtiahli. Dňa 28. januára Levočania s 500 pešiakmi a hu-
sármi obkolesili Kežmarok, ale márne útočili, márne vysie-
lali zápalné strely – všetky pokusy dobyť mesto boli márne. 
Keďže Kežmarčania mali málo streliva, pre nedostatok želez-
ných gulí strieľali na Levočanov z mažiarov guľami zo syra, 
zhotovenými z kravského tvarohu. Levočania sa rozhodli pre 
úskok – predstierali ústup, Kežmarčania otvorili mestské brá-
ny a dali sa do ich prenasledovania, čo sa im stalo osudným. 
Levočania sa rýchlo vrátili, v nerovnom boji šestnásť Kežmar-
čanov zabili a ďalších siedmich sťali na šašinových lúkach me-
dzi Kežmarkom a Ľubicou – odťaté hlavy odniesli do Levoče 
ako vzácnu trofej.  

1536 – postavenie kamennej školy pri kostole sv. Kríža, no-
vé zariadenie interiéru školy a zriadenie alumnea – jedálne 
pre chudobných študentov

1541 – 1556 – stavba renesančnej radnice, pretože pôvodná 

gotická zhorela 
1551 –  v  lete bolo tak horúco, že lesy sa zapaľovali samy 

od seba
1556 – vznik hrnčiarskeho cechu;  zemetrasenie 
1571 – Albert Lasky zálohuje hrad a mesto Jánovi Ruebero-

vi, kapitánovi Horného Uhorska    
1576 – umrela  Beata Laska, ktorú manžel zavrel v kežmar-

skom hrade preto, že sama šla na výlet do Tatier, ale podľa tra-
dície sa chcel zbaviť o 20 rokov staršej ženy a získať jej majetok

1581 – vznik kožušníckeho cechu; 1581 –1651 žil hradný pán 
Štefan Tököly I. 

1591 – postavená kežmarská zvonica, zvaná aj zlatá veža
1596 – prvý školský poriadok v kežmarskej škole (okrem 

iného bol v ňom aj zákaz medzi študentmi populárnych kohú-
tích zápasov);  najstaršia báseň o Tatrách, adresovaná kežmar-
skému učiteľovi Adamovi Kunischovi – napísal ju prešovský 
rektor Ján Bocatius s prosbou, aby Adam sprevádzal po tom-
to horstve jeho žiakov 

1601 – richtár a rada vydali nariadenie mesta Ako sa cho-
vať a postupovať v prípade vojny alebo požiaru; učiteľ a kňaz 
Jakub Benedikti spísal prvý katalóg školskej knižnice – mala 
455 kníh, z toho 172 cirkevných

1606 – vznik stolárskeho cechu;  16. február od rána do ve-
čera bolo vidieť popri riadnom Slnku dvoje ďalších – na ľavej i 
pravej strane, pričom to ľavé sa stále menilo 

1611 – poprava Agnesy Münchin, ktorá zavraždila svojho 
muža – pred domom jej odťali ruku, vyviedli ju na popravis-
ko a tam ju rozštvrtili

1621 – vznik klobučníckeho cechu; 24. júl – obrovská po-
vodeň

1641 – stavba  veže radnice
1646 –  umrel rektor kežmarskej školy, historik a prírodove-

dec Dávid Praetorius
1651 – Georg Günther dal zhotoviť v kostole sv. Kríža malý 

organ; 22. apríl – uzavrela sa medzi mestom a hradným pan-
stvom tzv. Viedenská zmluva, na základe ktorej sa Kežmarok 
zbavil Thökölyovcov ako zemepánov, hoci v hrade ostali ešte 
bývať vyše 30 rokov

1661 – narodil sa v Bardejove legendárny kežmarský rich-
tár Jakub Kray

1666 – vznikol gombikársky cech
1681 – zasadal Šopronský snem, ktorý uzákonil akú – takú 

náboženskú slobodu a povolil evanjelikom v slobodných krá-
ľovských mestách stavať tzv. artikulárne kostoly 

1691 – mesto vydalo štatút o povinnostiach svojich obča-
nov;  3.október – panovník Leopold oslobodzuje Kežmarok od 
platenia tridsiatku na dobu 8 rokov

1696 –  narodil sa kežmarský znalec Vysokých Tatier Jakub 
Buchholtz

1721 – narodil sa kežmarský chemik a lekár Michal Pfeiffer 
1726  1. marec – od 7. do 8. hodiny ráno vidieť dve slnká – 

jedno z nich svietilo žltozeleno ako dúha
1731 – postavená evanjelická ľudová škola – dnes najstaršia 

časť hotelovej akadémie
1741  19. december – horelo na Hradnej ulici, zhorel aj malý 

katolícky kostol, domy vyhoreli až po roh ulice, aj hrad
1746 – umrel kežmarský lekár stredoeurópskeho formátu 

Daniel Fischer
1761 – narodil sa preofesor lýcea Ján Genersich 
1776 – postavené lýceum
1791 – 1871  – žil slovenský spisovateľ a kežmarský profe-

sor Ján Chalupka 
1861 – umrel Pavol Jozef Šafárik, vedec, bývalý kežmarský 

študent
1801 – zlikvidovaná klietka hanby

KEŽMARSKÉ  VÝROČIA  V ROKU  2011
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1806 – vznik literárnej spoločnosti na lýceu – jej členmi boli 
príslušníci spišskej inteligencie, hovoriaci po maďarsky a ne-
mecky; 1806 - 1866 žil Karol Kuzmány, ev.a.v. kňaz, literát, bý-
valý kežmarský študent

1816 – vznikol cech  cinárov a tokárov
1826 – vznik srbskej spoločnosti na lýceu
1831  13. august – začiatok cholery v Kežmarku, umrelo je-

denásť ľudí; 1831 – 1911 žil Fridrich Scholcz, profesor lýcea; na-
rodil sa Anton Döller, jeden zo zakladateľov Uhorského Kar-
patského spolku; umrel maďarský spisovateľ a študent kež-
marskej školy František Kazinczy 

1846 – reduta  stratila vežu – či zhorela alebo bola rozobra-
tá, zatiaľ nie je známe

1851 – v  Kežmarku vyhlásené stanné právo ako dôsledok 
potlačenej maďarskej revolúcie; v dňoch 20. 9. – 3. 11. z tých is-
tých dôvodov bolo uzavreté lýceum

1861 – umrel slovenský vedec a študent lýcea Pavol Jozef 
Šafárik

1866 – narodil sa spisovateľ a študent lýcea Ladislav Náda-
ši –Jégé

1876 – zánik práv slobodných kráľovských miest; umrel slo-
venský básnik a študent lýcea Janko Kráľ; umrel slovenský 
spisovateľ a študent lýcea Jonáš Záborský

1881 – narodil sa prof. Jur Hronec, zakladateľ slovenské-
ho vysokého školstva a riaditeľ kežmarského gymnázia; 1881 
– 1931 žil Ernest Grosz, kežmarský rodák, hudobný skladateľ

1886 – vznikol mužský spevokol;  medzi hotelom Meese 
(dnes nemocnica na Huncovskej ulici) a Mlynčekmi ako aj me-
dzi hotelom a Tatranskou Kotlinou sa plánoval zaviesť omni-
bus; od 11. októbra do 13. decembra – ochorelo na choleru 31 
ľudí, zomrelo 12 ľudí

1891 – vznik Vyššej obchodnej školy; vznikol Maďarský tu-

ristický spolok – tatranský oddiel; umrel Pavol Hunfalvy, pro-
fesor lýcea

1896  1. máj – zasadila sa lipa pri radnici pri príležitosti Mi-
lénia; 13. september – bol položený základný kameň chlapčen-
skej meštianky a obchodnej školy 

1901 – vznik  továrne na súkno
1906  30. október – prevezenie pozostatkov Imricha Thö-

kölyho z Turecka do Kežmarku.
1911 – vznik turbíny – elektrárne pri Poprade, ktorá fungu-

je dodnes
1911 – 1913 – stavba Štátnej ľudovej  školy (tzv. červená škola)
1916 – umrel dr. Vojtech Alexander, kežmarský rodák, za-

kladateľ röntgenológie v Uhorsku
1921 – zriadený park pri stanici a začiatok zasklenia ná-

stupišťa; umrel Pavol Országh Hviezdoslav, najväčší sloven-
ský básnik a študent lýcea

1931 – otvorilo sa kežmarské múzeum
1936 – vzniklo samostatné slovenské gymnázium
1941  9. január – vznikol Institut für Heimatforschung z ini-

ciatívy Patronátneho konventu nemeckého lýcea na návrh 
prof. Jána Liptáka; zriadenie chudobinca v hrade

1951 – začali vychádzať noviny Nová dedina, v r. 1959 – 
1960 premenované na Kežmarské noviny, potom zanikli

1966 – začal sa I. ročník Literárneho Kežmarku
1971 – 1980 – stavba sídliska Sever
1976 – začiatok výstavby sídliska Juh; otvorený Domov dô-

chodcov
1981 – otvorenie zimného štadióna; postavenie škola na 

Nižnej bráne
1991 – I. ročník EĽRO
1996 – Kežmarok je opäť okresným mestom

Nora Baráthová

Kežmarské lýceum bolo 
miestom, kde vládla nielen 
národnostná, ale aj nábožen-
ská tolerancia. Niediv, že ho 
navštevovali študenti z celej 
strednej Európy.

V septembri 1865 sa do 
matriky žiakov zapísal Pa-
vol Országh z Vyšného Ku-
bína. Od začiatku bol pova-
žovaný za veľmi nadaného, 
avšak chudobného študen-
ta. Sám spomína, že ako stra-
vu mal zaistený iba obed v 
alumneu - to bola jedáleň pre 
chudobných. O raňajky a ve-
čeru sa musel postarať sám, 
ak nie, hladoval. Országh sa 
päť rokov vydržiaval na štú-
diách v Kežmarku iba z vlast-
ných síl - dával kondície a po-
beral viaceré štipendiá. V zo-
znamoch štipendistov bol na 
prvom mieste. Dôvody k od-
porúčanie na udelenie štipen-
dií boli rovnaké - chudobný 
pôvod, vynikajúci prospech a 
básnické nadanie.

Országh doučoval slabších 
spolužiakov vo viacerých po-
predných kežmarských rodi-
nách. K takým patrila aj rodi-

na Demiány. Július Demiány 
bol priamym účastníkom ma-
ďarskej revolúcie z r. 1848/49, 
podnikateľom, zakladateľom 
kežmarskej sporiteľne, ban-
ky, Prvej uhorskej mechanic-
kej pradiarne ľanu a konopnej 
priadze, dobrovoľného hasič-
ského spolku, propagátorom 
rozvoja priemyslu na Spiši... V 
jeho rodine bol na návšteve r. 
1845 aj maďarský básnik Ale-
xander Petőfi. Demiány mal 
bohatú knižnicu a je pravde-
podobné, že knihy požičiaval 
aj mladému Országhovi.

Országh v tom čase inkli-
noval k maďarčine - jeho ma-
ďarské verše majú vysokú 
úroveň a potvrdzujú, že Or-
szágh mohol byť raz tak is-
to vynikajúcim maďarským 
básnikom. Hoci teraz žil v 
nemeckom prostredí, dal 
prednosť písaniu v maďarči-
ne. Prevládol vplyv rodín, v 
ktorých dával kondície alebo 
snaha dostať sa takto do vyš-
ších kultúrnych vrstiev?

Keď chodil Országh vyu-
čovať do bohatých domov, vi-
del ich prepychové zariadenie, 

RODINNÁ FOTOGRAFIA

stravovanie - sám spomínal, že 
ho neraz pozvali na olovrant. 
Ich kubínsky dom bol opro-
ti kežmarským meštianskym 
domom naozaj biedny. Pocit 
chudoby hrdého Országha po-
nižoval. Preniesol ho dokonca 
aj do svojich maďarských bás-
ní. Stalo sa tak v školskom ro-
ku 1866/67. Sám býval v Kež-
marku len v študentskej komo-
re, kde sa platilo najmenej.

Čo sa to odrazu stalo s ná-
dejným maďarským básni-
kom? Mal hádam snahu viac 
sa zblížiť s bohatými spolu-
žiakmi a tam mu dali jasne 
najavo, že do tejto spoločnos-

ti nepatrí? Zaľúbil sa do pek-
ného meštianskeho dievča-
ťa v rodine Demiány? Poníži-
lo ho? Dalo mu najavo, že nie 
je jej seberovný? Alebo prišiel 
na to sám?

Niečo sa v Pavlovi Orszá-
ghovi v Kežmarku v ten spo-
mínaný školský rok zlomilo. 
No práve od tých čias začína 
veršovať po slovensky.

Po rodine Demiány osta-
lo v miestnom múzeu rodin-
né foto. Po Pavlovi Országho-
vi Hviezdoslavovi bohatstvo 
veršov, ktoré ho právom ur-
čilo za najväčšieho slovenské-
ho básnika.    Nora Baráthová
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

25. 1. 2011 (utorok)  
o 8.30 a 10.00 hod.
NEBERTE NÁM  

PRINCEZNU
- muzikál v podaní hercov 

prešovských divadiel
v MsKS Kežmarok

 27. 1. 2011 (štvrtok)  
o 19.00 hod.

D R I Š Ľ A K
- zábavný program
v MsKS Kežmarok

 28. 1. 2011 (piatok)  
o 8.30 a 10.00 hod.

SCHODY DO SEBA
- protidrogový hudobný  

koncert
v MsKS Kežmarok

30. 1. 2011 (nedeľa)  
o 16.00 hod.

V ZDRAVOM TELE  
ZDRAVÝ DUCH

- veselá rozprávka o dvoch 
kocúroch v podaní hercov 

prešovských divadiel

Výstavná sieň BARÓNKA, 
Hlavné nám. 46, Kežmarok

Karol KOŠÍK  
– Výber z tvorby

od 14. 1. 2011 do 7. 2. 2011

14. – 15. január (piatok, so-
bota) o 17.00 hod., 16.  január 
(nedeľa) o 15.00 hod. 

TOY STORY 3 – PRÍBEH 
HRAČIEK 

(2010) Americká animovaná 
rodinná komédia.

Slovenský dabing, 110 min. 
Vstupné: 2,20 €. Mládeži prí-
stupný.

14. – 15. január (piatok, so-
bota) o 19.00 hod., 16.  január 
(nedeľa) o 17.00 hod. 

TAJOMSTVO MÚMIE 
(2010) Francúzsky dob-

rodružný film.
České titulky, 107 min. 

Vstupné: 2,20 €. Mládeži do 12 
rokov neprístupný.

18. – 19. január (utorok, 
streda) o 19.00 hod. 

PARANORMAL  ACTIVI-
TY  2 

(2010) Americký horor.
Slovenské titulky, 91 min. 

Vstupné: 2,30 €. Mládeži do 15 
rokov neprístupný.

21. – 22. január (piatok, so-
bota) o 19.00 hod., 23. január 
(nedeľa) o 17.00 hod.

RED - VO VÝSLUŽBE A EX-
TRÉMNE NEBEZPEČNÍ 

(2010) Americká akčná ko-
média.

Titulky, 111 min. Vstupné: 
2,30 €. Mládeži do 15 rokov ne-
prístupný. 

22.  január (sobota) o 17.00 
hod., 23. január (nedeľa) 
o 15.00 hod. 

JA, ZLODUCH 
(2010) Americká animovaná  

komédia.
Slovenský dabing, 95 min. 

Vstupné: 2 €. Mládeži prístup-
ný. 

24. janu-
ár (pondelok) 
o 19.00 hod.  

BIELA STUHA
(2009) 
Rak./Nem./Franc./Tal. psy-

chologický film.
České titulky, 144 min. 

Vstupné: 2 €/1,50 €. Mládeži do 
12 rokov neprístupný 

25. – 26. január (utorok, 
streda) o 19.00 hod. 

FOTRI SÚ LOTRI 
(2010) Americká komédia .
Titulky, 98 min. Vstupné: 

2,30 €. Mládeži do 12 rokov ne-
prístupný.

Pozývame vás na
XVI. reprezentačný ples 
Hotelovej akadémie Otta 
Brucknera v Kežmarku

KDE? Hotel AGRO Veľká 
Lomnica

KEDY? 5. február 2011 
o 19.00 hod.

Ponúkame: slávnostnú  
večeru, 2. večeru (teplý, 
studený bufet), miešané 

nápoje a bohatý  
kultúrny program

Cena vstupenky: 29 eur.
Tombola: 1 euro.

Vstupenky si môžete  
zakúpiť na sekretariáte  
hotelovej akadémie od  

12. 1. 2011 v čase od 8.00 
do 15.00 hodiny

Tešíme sa vašu návštevu!

Stovky návštevníkov, kto-
rí sa rozhodli zúčastniť tejto 
malej slávnosti sú iba potvr-
dením toho, že podujatie má 
svojich priaznivcov, ktorých 
je každým rokom viac a viac. 
Nenáročné tatranské pozván-
ky, ktoré majú v sebe i vyšší 
význam, vždy občanov oslo-
via a tak je to i s pozvánkou 
k snehovému betlehemu. Veď 
podujatie sa za tú krátku his-
tóriu stalo jedno najzaujíma-
vejších podujatí vo Vysokých 
Tatrách v zimnej sezóne.

Ten tohtoročný sneho-
vý betlehem začal stavať Pe-
ter Petras, na mieste bývalej 
chaty Kamzík, po napadnutí 
prvého snehu, začiatkom de-
cembra. Preto tak skoro, pre-
tože nikdy neviete aká bude 
zima bohatá na sneh. 

Snehový betlehem, ktorý 
je vysoký 3,5 metra by mal 
vydržať približne do konca 
apríla. Vtedy by sa už popri 
ňom mala objaviť aj snehová 

veľkonočná kraslica. Samot-
ný snehový betlehem sa  pred 
rokmi začal „stavať“ vlast-
ne náhodou. Pri odhadzo-
vaní snehu spred Rainero-
vej chaty bolo toho snehu na 
jednej kope až-až a tak skrs-
la v chatárovi myšlienka, že 
by mohol z neho urobiť neja-
kú sochu. Keďže bol čas Via-
noc, tak oslovil brata, ktorý je 
rezbár, aby mu vytvoril malý 
betlehem.

Rainerova chata alebo aj 
Rainerova útulňa je najstar-
šou zachovanou turistickou 
chatou vo Vysokých Tatrách. 
V roku 1863 ju postavil Ján 
Juraj Rainer, ktorý mal v pre-
nájme Starý Smokovec. Po 
roku 1884 chata slúžila skôr 
ako sklad pre novopostavenú 
chatu Kamzík, tá však v roku 
1980 zanikla. Rainerovu útul-
ňu zrekonštruoval a 13. júna 
1998 otvoril súčasný nájomca 
Peter Petras.

Pavol Humeník

Snehový betlehem – zimný 
magnet návštevníkov Tatier

Tento rok začal kežmarský chatár na Rainerovej cha-
te Peter Petras už druhú dekádu stavať snehový betlehem 
(11. ročník). Tradične na deň Troch kráľov sa uskutočnilo 
pri ňom aj slávnostné stretnutie za účasti goralskej hudby 
Daniela Damera a koledníkov z Lendaku, ktorí predstavili 
návštevníkom tradičnú goralskú koledu.
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Vzdelanie je bohatstvom, 
na ktorom si zakladajú mno-
hé generácie. To, čo sa člo-
vek naučí a čo dokáže potom 
úspešne zužitkovať vo svojom 
živote, to je kapitál, na kto-
rom si mnohí postavili svoju 
kariéru. Ak sa povie, že niek-
torá škola píše 130 rokov svo-
jej existencie, stojí za zamys-
lenie, čím všetkým takáto in-
štitúcia počas svojej histórie 
prešla. Akýmsi slávnostným 
obzretím za úspešnou histó-
riou školy bola aj na sklon-
ku minulého roka slávnostná 
akadémia Strednej odbornej 
školy Garbiarska, kde sa svoj-
im zamestnancom, ale i part-
nerom a spolupracovníkom 
v oblasti vzdelávania stredo-
školskej mládeže, prihovorila 
riaditeľka školy PhDr. Marta 
Sabolová.

„Od roku 1880 táto škola 
prešla mnohými premenami – 
menil sa jej názov, zriaďovateľ, 
obsah vyučovania aj štruktúra 
učebných odborov. Ale vždy si 
škola zachovala svoje základné 
smerovanie – prípravu odborní-
kov pre kvalifikované robotníc-
ke povolania a odborné činnos-
ti. Vzdelanie našich absolventov 
vďaka získaným medzinárod-
ným certifikátom otvára dve-
re do celého sveta,“ povedala 
počas osláv jubilea školy Dr. 
Sabolová, ktorá pôsobí v ško-

le tridsať rokov, z toho desať 
vo funkcii riaditeľky. Za je-
den z úspechov školy pod jej 
vedením považuje premenu 
učilišťa v likvidácii na mo-
dernú, dynamickú strednú 
školu: „Poznám starosti, boles-
ti, trápenia, ale i radosti a ma-
lé každodenné obyčajné šťastie 
ľudí v nej. Veľmi si vážim ich 
obetavú prácu a úprimnú sna-
hu o rozvoj školy. Úprimne ďa-
kujem všetkým, ktorí s každo-
denným nasadením pracujú na 

pretrvávajúcom rozvoji školy. 
O tom, že kladný vzťah k ško-
le majú aj samotní žiaci, sa pre-
svedčilo vedenie i pedagógovia 
školy počas prác po vlaňajšej ni-
čivej povodni, ktorá neobišla ani 
odborné učebne a dielne školy 
na Tvarožnianskej ulici.“ 

Keď v roku 1880 založi-
li Spolok pre domáci spiš-
ský priemysel, Obchodná ko-
mora Košice a mesto Kežma-
rok Odbornú tkáčsku školu 
v Kežmarku, jedinú v Hor-

Najstaršia škola oslavovala

nom Uhorsku, netušili, čím 
všetkým ich spoločný projekt 
prejde a že tu bude aj o 130 
rokov. V zmenej podobe, 
no vždy s cieľom vzdelávať. 
Dnes síce školu nenavštevu-
jú žiaci z Rumunska, Ukraji-
ny, Poľska či Turecka – ako to 
niekedy bolo, no svojim poč-
tom žiakov si aj dnes zacho-
váva prvenstvo – ako najväč-
šia stredná škola v Prešov-
skom kraji. Doterajšie názvy 
školy akoby predpovedali jej 
budúcnosť – často sa v nich 
skloňovali slová obchodná, 
odborná alebo živnostenská 
škola. 

So školou sa spájali v mi-
nulosti rôzne mimoškolské 
aktivity, lyžovačky, výlety. 
Ani dnes škola nezaostáva za 
svojimi predchodcami a za 
mnohé stačí spomenúť azda 
študentské divadielko Scho-
la Humanitatis, ktoré oživu-
je slávu niekdajších kežmar-
ských osobností, či podujatie 
Kvapka ľudskosti, vďaka kto-
rej sa mnohí Kežmarčania za-
pájajú do jednej z najväčších 
akcií bezplatných darcov kr-
vi na Slovensku.

Aj z tohto miesta patrí ško-
le gratulácia a prianie, aby eš-
te veľa rokov pôsobila úspeš-
ne na poli vzdelávania a na 
ceste, ktorou kráča. 

T/F-AdriSatury-
PhDr. Marta Sabolová, riaditeľka školy so svojimi zástupcami Ing. Jurajom Soskom, Ing. Vojtechom 

Wagnerom a primátorom mesta Ing. Igorom Šajtlavom počas osláv 130. výročia školy. 

Škola počas svojej existencie menila názvy i odborné učebné osnovy. Nikdy však nezmenila svo-
ju adresu.
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Vláčiky sú obľúbeným dopravným prostriedkom detí. Aj 
keď majú rodičia auto, najlepšie výlety sú práve takýmto do-
pravným prostriedkom – aspoň čo sa týka najmenších cesto-
vateľov, ktorí si vedia vychutnať jazdu vlakom. O to lákavejšie 
znie, ak sa môžu povoziť na starom vlaku ťahanom parným 
rušňom. A práve taký premával 11. decembra 2010 medzi Kež-
markom a Popradom. A nielen to – Klub historických parných 
vlakov Poprad zamestnal v tento deň aj Mikuláša a dvoch čer-
tov, ktorí sa s deťmi vo vlaku pozhovárali, alebo tým nesme-
lým iba s úsmevom odovzdali sladký darček. T/F-AdriSatury-

Štvrtok 16. decembra 2010 
otvorila po prvý raz svoje 
brány verejnosti aj Základná 
škola Hradná, v rámci pod-
ujatia Deň otvorených dverí. 
Nielen pre malých škôlkarov, 
ale aj pre rodičov boli dostup-
né triedy i zákutia základnej 
školy, najstaršej fungujúcej 
školy pre základné vzdela-
nie v Kežmarku. Dnes školu 
navštevuje 475 žiakov, z to-
ho dochádza do školy z okoli-
tých obcí 126 detí. 

Škola v rámci poduja-

tia pripravila pod vedením 
triednych učiteliek aj malé 
ukážky a rozprávky pre na-
menších návštevníkov. Hra-
vou formou predstavili svo-
jim malým nasledovníkom 
svoje učenie prváci i tí star-
ší. Najmä dievčatá sa zhosti-
li úlohy hostesiek a živo bolo 
aj vo vyzdobených chodbách 
školy. Spokojnosť neskrývali 
ani rodičia, ktorí v čase vyu-
čovania do školy v tento deň 
zavítali.

T/F –AdriSatury-

V Materskej škole Cinto-
rínska v Kežmarku sa 9. de-
cembra uskutočnili Tvorivé 
dielne, do ktorých sa zapoji-
li naši najmenší spoločne so 
svojimi rodičmi, starými ro-
dičmi a učiteľkami. Okrem 
zdobenia stromčeka sa piekli 
medovníčky, vyrábali po-
hľadnice, spoločnými sila-

mi sme zhotovili svietniky z 
ihličia a voňavého pomaran-
ča. Pri vykrajovaní medov-
níčkov sa nedalo neodštipnúť 
si z cesta a neochutnať medo-
vú dobrotu. Po obedňajšom 
spánku si deti pochutnali na 
hotových, vlastnoručne vyro-
bených dobrotách. 

T/F-B. Kaprálová

Parná lokomotíva 
prilákala deti 
aj Mikuláša

To, že Vianoce sú výni-
močným obdobím pre kaž-
dého, vedeli aj deti z Krízo-
vého centra na Starom trhu. 
Benefičný vianočný koncert 
pre deti z detských domo-
vov chytil za srdcia všetkých 
– hostí, ale i samotné deti, 
ktoré sa do predvianočného 
koncertu zapojili a spoločne 
tak 16. decembra slávnostne 
ukončili rok 2010, aby sa os-
tatných pár dní, mohli veno-

vať naplno vianočným prí-
pravám.

Zážitkom pre rodičov, blíz-
kych, ale i spolupracovní-
kov bol tiež Vianočný koncert 
v Stacionári, kde neodolali via-
nočným básničkám a koledám 
ani žiaci zariadenia, mladí ľu-
dia s mentálnym a fyzickým 
postihnutím, ktorí si pod ve-
dením svojich učiteliek a ošet-
rovateliek pripravili vianočný 
kultúrny program.   T/F-Adri- 

Škôlkari tvorili – ozdoby i medovníčky

Koncerty hlásali čas Vianoc 

Škola privítala rodičov 
aj predškolákov
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Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Kežmar-
ku v spolupráci so Spišskou 
charitou nezabudol na ľudí 
bez prístrešia z mesta Kež-
marok a okolia ani počas 
vianočných sviatkov. Pri-
bližne 20 ľudí denne využi-
lo priestory úradu  určené 
na výdaj stravy. Počas sviat-
kov sa podávala kapustnica, 
ryba so zemiakovým šalá-
tom  a chutný dezert . Riadi-
teľ úradu RNDr. Ivan Kotora 
sa osobne zúčastnil výda-

ja stravy a poprial každému 
šťastné sviatky a veľa úspe-
chov v osobnom živote. Vý-
daj stavy bude v rámci pro-
jektu „Program zabezpeče-
nia výdaja jedného teplé-
ho jedla denne pre ľudí bez 
prístrešia z mesta Kežmarok 
a blízkeho okolia“  zabezpe-
čený aj v posledný deň staré-
ho roku a prvý deň Nového 
roku 2011.    

Mgr. Gabriela Jadušová
vedúca oddelenia PvHN, 

gestor projektu

Vo vianočnom programe 
mesta Kežmarok majú už 
niekoľko rokov stále miesto 
Spišské Vianoce. Prvýkrát 
bolo toto podujatie už v ro-
ku 1994 v evanjelickom dre-
venom artikulárnom kosto-
le, neskôr bolo aj v katolíc-
kej Bazilike svätého Kríža. 
Po prestávke bolo toto pod-
ujatie opäť obnovené. V tom-
to roku boli Spišské Vianoce 
v poslednú adventnú sobotu 
18.decembra 2010 tak ako aj 
minulého roku v Gréckoka-
tolíckom chráme v Kežmar-
ku.  

Cieľom tohto podujatia je 
poukázať, že na Spiši a pres-
ne tak aj v Kežmarku po stá-
ročia spolu bez väčších prob-
lémov spolu žili ľudia rôz-
nych národností a rôznej 
náboženskej príslušnosti. 
V našom programe účinko-
vali Slováci, Nemci a Rusíni 
a taktiež  evanjelický, gréc-
kokatolícky a rímskokatolíc-
ky spevokol. 

Úvodné slovo na začiat-
ku podujatia predniesol gréc-
kokatolícky farár Peter Fe-
dor ThDr. Phd. Rímskokato-
lícky spevokol z Kežmarku 
zaspieval niekoľko vianoč-
ných kolied a po ňom vystú-
pili zo svojim programom 
deti z Karpatskonemecké-
ho spolku v Kežmarku. Toh-
to roku deti zarecitovali via-
nočné básničky v nemčine 
a zaspievali známe nemecké 
vianočné piesne ako O Tan-
nenbaum, Kling Glöckchen a 
pod. Rusínske vianočné žela-

nia a koledy v rusínskom ja-
zyku sme počuli od známych 
sestier Uhlárových, ktorých 
rodičia pochádzajú z dnes už 
neexistujúcej rusínskej obce 
Blažov. Božie slovo prítom-
ným sprostredkoval vo svo-
jom príhovore aj evanjelický 
farár z Kežmarku Mgr. Ro-
man Porüban. Hneď potom 
pod jeho vedením zaspieval 
spevácky zbor tiež niekoľko 
pekných vianočných kolied. 

Po programe plnom via-
nočných piesni a vianočných 
básni v rôznych jazykoch pri-
niesli kežmarský skauti bet-
lehemské svetlo. Celý ad-
ventný program Spišských 
Vianoc bol zakončený spo-
ločným zaspievaním najzná-
mejšej vianočnej piesne Tichá 
noc, svätá noc v slovenskom 
a nemeckom jazyku.

Dovoľte mi na záver v me-
ne Karpatskonemeckého 
spolku v Kežmarku poďa-
kovať Spolku Rusínov Spiša, 
Gréckokatolíckej farnosti Ľu-
bica – Kežmarok, Cirkevné-
mu zboru Evanjelickej cirkvi 
a.v. na Slovensku Kežmarok, 
Spevokolu Rímskokatolíc-
kej cirkvi farnosti Kežmarok, 
3. Zboru skautov a skautiek 
Kežmarok za spoluprácu a za 
prípravu programu. Dúfame, 
že prítomným sa program 
páčil a podľa možnosti sa bu-
deme snažiť pripraviť podob-
né podujatie aj na Vianoce 
v roku 2011.

Ing. Vojtech WAGNER
predseda MS KNS 

Kežmarok

Lyžiarsky areál Štart 
v Kežmarku sa v stredu 29. 
decembra niesol v zname-
ní sánkovačky a karnevalu 
na lyžiach. V tento deň po-
čas ideálneho zimného poča-
sia sa uskutočnila akcia s ná-
zvom Buď COOL na svahu! 
Od poludnia boli nielen pre 
deti pripravené súťaže pria-
mo na svahoch. Po ocene-
ní súťažiacich, podujatie ply-
nule prešlo do večernej lyžo-

vačky a párty  na zjazdov-
ke. Všetkým zúčastneným 
sa chcem poďakovať za účasť 
a pochopenie pri menšom 
zdržaní, ktoré na poduja-
tí nastalo. Pre všetkých, kto-
rí obľubujú zábavu na sva-
hu, pripravujeme akciu ktorá 
sa uskutoční pravdepodobne 
už v druhej polovici januára. 
Všetky informácie budú zve-
rejnené na www.coollangaa.
sk.                  Pavol Kulanga    

SPIŠSKÉ VIANOCE

Vianočná kapustnica

Štart ožil karnevalom

Najmenší milovníci sán-
kovačiek sa zapojili do súťa-
že v sánkovaní.
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DOPRAVNÉ OK IENKO

Krv – nepretržitá živá ria-
va, zásobujúca všetky bun-
ky organizmu. Nikto nezrá-
ta, koľko miliónov litrov tej-
to drahocennej tekutiny pre-
tieklo zo žíl zdravých ľudí 
do špeciálnych vrecúšok 
a z nich do krvného systému 
ohrozených. Darcovstvo krvi 
patrí medzi  najhumánnejšie 
skutky v ľudskej spoločnosti. 
Každý z nás si tento fakt dob-
re uvedomuje, no nie každý 
sa podujme podeliť sa o túto 
vzácnu tekutinu. Krv sa nedá 
ničím nahradiť a ani vyrobiť. 
Možno ju dostať iba ako dar 
od iného človeka. Od človeka 
s otvoreným srdcom. 

A takí sa našli aj v Stred-
nej odbornej škole  v Pradiar-
ni. Táto aktivita, Špinerajská 
kvapka krvi, si na škole vy-
tvára peknú tradíciu a štu-
denti darovanie krvi berú 

ako prejav dospelosti a sna-
hy pomôcť tým, ktorí ju po-
trebujú.

Sanitka Národnej trans-
fúznej služby z Popradu sa 
už piatykrát  zastavila pred 
vchodom do strednej odbor-
nej školy v Špineraji (ako túto 
časť Kežmarku pozná verej-
nosť), aby študenti mohli vy-
strieť ruku a darovať 400 ml 
červenej životodarnej tekuti-
ny pre neznámeho človeka.    

Vedenie školy skoordino-
valo vyučovací proces s mo-
bilným odberom krvi tak, 
aby ani jedna činnosť nebo-
la narušená, ctiac si myšlien-
ku, že škola má mladých ľudí 
nielen vzdelávať, ale ich aj vy-
chovávať. Najdôležitejšie, čo 
sa môžu naučiť, je byť ľuďmi. 
Stačí obyčajnými, bez pompy 
a slávy, no s dobrým srdcom.

Z prihlásených študentov 

bola väčšina prvodarcov. Od-
povede mladých ľudí, aké bo-
li  ich  pohnútky  k tomuto 
činu, boli takmer navlas rov-
naké: „Dnes sme vo väčšine 
prípadov darovali  krv po prvý-
krát v živote. Namiesto neprí-
jemných pocitov a nevoľnosti 
sme pocítili  ľahkosť a morálne 
uspokojenie, pretože  sme nie-
komu pomohli. Odporúčame aj 
ostatným, aby sa podelili čas-
ťou seba samého s inými a do-
konca to nie je bolestivé, ba aj 
užitočné,“ skonštatovali mno-
hí.  „A odteraz to budeme robiť 
každý rok.“ 

Darovať krv však nie je ta-
ké jednoduché. Najskôr treba 
splniť niekoľko podmienok. 
Okrem iného musíte mať 18 
rokov a viac ako 50 kíl, ne-
môžete mať pearsing, ope-
rovaný ste museli byť mini-
málne 6 mesiacov pred plá-

novaným darovaním, nepre-
konali ste infekčnú chorobu, 
takisto antibiotiká nemôžete 
brať menej ako mesiac pred 
darovaním. Deň predtým by 
ste sa mali vyhnúť mastným 
jedlám a alkoholickým ná-
pojom. Pred samotným da-
rovaním musíte vyplniť do-
tazník, odoberú vám z prsta 
malé množstvo krvi, aby zis-
tili, či máte dostatok železa, 
nie ste anemický, odmerajú 
vám tlak a opýtajú sa dopl-
ňujúce otázky vyplývajúce 
z dotazníka.

Dvadsiatka mladých ľu-
dí zo Strednej odbornej ško-
ly v Pradiarni bola pri odbere 
úspešná a zaradila sa k tým, 
ktorých príklad šírenia ľud-
skosti poteší každé ľudské 
srdce. Maturitu z darcovstva 
majú úspešne za sebou. 

Mgr. Ján Angelovič

Študenti z Pradiarne absolvovali „krvavú“ maturitu

Takmer každný z vodičov 
už určite zažil situáciu, keď 
sa v poslednej chvíli vyhol 
chodcovi, ktorého na ceste 
vôbec nevidel pretože na se-
be nemal reflexný prvok. Naj-
mä pri počasí, ktoré vládne 
Slovensku v poslednom ob-
dobí. Stmieva sa veľmi skoro, 
a navyše počas hustého daž-
ďa, hmly alebo sneženia vidi-
teľnosť prudko klesá. 

Ohrozené sú najmä deti 
a starší ľudia. Našťastie v po-
slednom období je možné za-
kúpiť oblečenie a doplnky pre 
deti, na ktorých sa už reflex-
né prvky nachádzajú. Star-

ší ľudia, ktorí v skorých ran-
ných, alebo večerných hodi-
nách navštevujú kostly, sú 
väčšinou oblečení v tmavých 
(čiernych) odevoch. Pri jed-
nej ankete sa babičky vyjad-
rili, že oni už o reflexných 
prvkoch niečo počuli, ale ne-
hodia sa im ku odevu a hlav-
ne sa hanbia nosiť ich v situ-
ácii, keď väčšina ich rovesní-
kov ich na sebe nemá.

Veľmi vítam aktivity Poli-
cajného zboru SR, príslušní-
ci ktorého robia osvetu ohľa-
dom nosenia reflexných prv-
kov na školách, v domovoch 
dôchodcov, v kostoloch... Po-

Používanie reflexných prvkov

pri prezentáciách rozdávajú 
zdarma rôzne druhy reflex-
ných materiálov.

Čo hovorí o nosení reflex-
ných prvkov naša legislatí-
va? Zákon č.8/2009 z.z., o cest-
nej premávke v Štvrtej hlave, 
Osobitné ustanovenia o chod-
coch, § 52, odsek 3: Chodci 
smú ísť po krajnici alebo po 
okraji vozovky najviac dvaja 
vedľa seba, ak tým najmä za 
zníženej viditeľnosti alebo za 
zvýšenej premávky neohrozia 
alebo neobmedzia cestnú pre-
mávku; to neplatí pre osoby, 
ktoré sa pohybujú po krajnici 
alebo po okraji vozovky na ly-
žiach, korčuliach alebo na ob-
dobnom športovom vybavení, 

ktoré samôžu pohybovať len 
v rade za sebou. Za zníženej 
viditeľnosti mimo obce mu-
sí mať chodec idúci po kraj-
nici alebo po okraji vozovky 
na sebe viditeľne umiestne-
né reflexné prvky alebo ob-
lečený reflexný bezpečnost-
ný odev.

Na záver malá rada. Re-
flexné prvky sa dajú zakú-
piť v športových obchodoch, 
na čerpacích staniciach, au-
todieloch, alebo jednoducho 
zadajte do internetového pre-
hliadača heslo: reflexné prv-
ky. Cena nie je vysoká a verte 
mi, oplatí sa nosiť ich, dokážu 
totiž zachrániť to najcennejšie 
– ľudský život.   M. Nevlazla

Vyhodnotenie súťaže Ča-
rovná skrinka za mesiac de-
cember 2010.V Mestskej kniž-
nici sa súťaže zúčastnilo 36 
detských čitateľov. Na otázky 
správne odpovedalo 30 de-
tí, nesprávnych odpovedí bo-
lo 6. 

Správne odpovede: Kat. 
A:1. Ľadového medveďa, 2. 
Traja králi, 3. ...Vianoce. Vý-
herca: Jakub Ferenčák. 

Kat. B: 1. Noe, 2. Sviat-
kom narodenia Ježiša Kris-

ta, 3....snehuliaka, ...strom-
ček. Výherca: Sabína Želon-
ková. Otázky na mesiac ja-
nuár: Kat. A: 1. Ako sa hovorí 
hustým chlpom, ktoré má lev 
okolo krku? a- brada, b- hriva. 
2. Ako hovoríme svorke vl-
kov? a- stádo, b- svorka 3. Vy-
lúštite z LEČÍV ĽÚ, kam cho-
dia medvede na med. 

Kat. B: 1. Čo znamená slo-
vo „dinosaurus“ a- hrozný 
jašter, b- veľká ryba. 2. Čo lo-
via ľadové medvede? a- hmyz, 
b- tulene, c- vtáky 3. Vylúštite 
z KLADYTÁ to, čo má hmyz 
na hlave.

MsK

Súdny exekútor Mgr. MVDr. Kovaľ Pavol,  
Exekútorský úrad Bardejov, vykoná dňa 21. 1. 2011 

o 12.00 hod. dražbu nehnuteľností:
byt č. 8, 2. poschodie, obytného domu súpisné číslo 

1192, na parcele č. 971
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach obytného domu súpisné číslo 1192,  
na parcele č. 971 vo veľkosti 5410/170522

Na ul. gen. Štefánika 34, Kežmarok (LV 1767).
Cena nehnuteľnosti: 30 900 Eur.

Obhliadka nehnuteľnosti:  
14. 1. 2011 od 10.00 do 11.00 hod.

Bližšie informácie na tel. č.:  
0905 396 355 – Mgr. Justiňák.
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I keď si odišiel a 
nie si už medzi na-
mi, v našich spo-
mienkach ostávaš 
navždy.

Dňa 9. januára 
2011 uplyxnuli 4 roky od tragic-
kej smrti nášho syna, brata, uja 
a švagra Petra KAMINSKÉHO.

S láskou a žiaľom v srdci spo-
mínajú rodičia, sestra Martina s 
rodinou a brat Daniel s rodinou.

Ako skromne ži-
la, tak tíško odišla. 
Skromná vo svojom 
živote, veľká vo 
svojej dobrote.

Dňa 7. januára 
2011 sme si pripomenuli 25. vý-
ročie, čo prekročila prah večnos-
ti naša drahá mama a stará ma-
ma Mária KOŠOVÁ. 

Dňa 10. janurára 2011 sme si pri-
pomenuli jej nedožitých 86 rokov.

S úctou a láskou na ňu spo-
mínajú dcéry a syn s rodinami.

Dňa 16. januá-
ra si pripomína-
me 25. výročiwe 
úmrtia nášho 
drahého manžela, 
otca astarého otca 

Bedricha NITSCHA.
Kto v srdciach žije, ten neu-

miera. Manželka a deti s rodi-
nami.

Deti v  materskej škole trá-
via veľkú časť dňa. Materiál-
ne vybavenie tried je na vy-
sokej úrovni. Deti majú k dis-
pozícii veľa hračiek a didak-
tického materiálu, neustále 
nadobúdajú nové poznatky 
a vedomosti. Pani učiteľky sú 
k deťom veľmi milé a zhovie-
vavé.

Ale ako trávia naše deti 
pobyt vonku? Preliezky ma-
jú zakázané, lebo sú  nebez-
pečné, piesok je špinavý, hoj-
dačky sú polámané, kolotoč 
je zdevastovaný, stolčeky zni-
čené. Keď deti práve nie sú na 
prechádzke, tak sa na dvore 
nudia. Prechádzajú sa, postá-
vajú, behajú ale radšej by bo-
li dnu, lebo tam sa majú s čím 
hrať. Pre zdravý vývoj je však 
aktívny pobyt na čerstvom 
vzduchu nenahraditeľný. Po-
trebujú sa vyblázniť, vydať 
so seba nahromadenú ener-
giu, možno byť chvíľku sa-
mi. A zároveň ich aktivity by 
mali byť bezpečné. No na sú-
časnom detskom ihrisku trčia 
ostré drôty a káble z múri-
kov, pódia nemajú zábradlie, 
a to že niekto spadne a ublí-
ži si, je len otázka času. A to 
určite nie je nikomu ľahostaj-
né. Vedenie materskej školy si 
je vedomé týchto skutočností, 
ale  nemá dostatočné množ-
stvo financií na to, aby ihris-
ko samé zrenovovalo, keďže 
bojuje so zatekaním, prieva-
nom a inými nedostatkami. 
Vytvorili sme preto projekt, 
ktorý by mohol túto situáciu 
vyriešiť. Chceli by sme zre-
konštruovať ihrisko, ktoré 
bude funkčné, bezpečné, ná-
padité a moderné.

Škôlkarom na Juhu svitá na krajšie časy
Týmito slovami oslovili 

rodičov, priateľov a známych 
manželia Koreňovci z Kež-
makru, ktorí sa rozhodli, že 
sami pomôžu nelichotivej si-
tuácii s detskými ihriskami 
v meste, najmä keď po opra-
vách volajú aj niektoré ihris-
ká v materských školách. Ro-
dičia dvoch malých slečien 

Termíny vydania 
novín v roku 2011

Január 12., 26.
Február 9., 23.
Marec 9., 23.
Apríl 6., 20.
Máj 4., 18.

Jún 1., 15., 29.
Júl 13., 27.
August 24.

September 7., 21.
Október 5., 19.

November 2., 16., 30.
December 14.

Rana v srdciach 
stále bolí a zabudnúť 
nedovolí. Aj keď nie 
si medzi nami, v na-
šich srdciach žiješ s 
nami.

Dňa 8. januára 2011 uplynú 
dva roky čo nás navždy opustil 
náš drahý, milovaný manžel, otec, 
svokor a opa Vojtech WAGNER. 

Kto ste ho poznali a mali 
ho radi, venujte mu tichú spo-
mienku.

 S láskou spomína smútiaca 
rodina.

Život a smrť. 
V nich nikdy nie 
si sám, Tvoj odchod 
žije s nami.

Aj trýzeň smút-
ku do nádejí pre-

kvitá. Ty žiješ v nás – my v Tebe, 
nie sme sami.

Dňa 20. januára 2011 si pri-
pomenieme 1. výročie, kedy nás 
navždy opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko Jozef BELKO 
z Kežmarku.

Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu prosím s nami tichú spo-
mienku.

Manželka Eva, dcéra a syno-
via s rodinami

Jozef Koreň, pričom predpo-
kladané investície na rekon-
štrukciu ihriska v škôlke na 
Kuzmányho by mali pred-
stavovať cca 16 000 €. „Pomoc 
nám prisľúbil primátor, aj posla-
nec Milan Nevlazla. Veríme, že 
sa nám podarí osloviť aj niekto-
rých podnikateľov, či získať fi-
nancie aj vďaka vlastnej zbier-
ke“. 

-AdriS-

zorov zatiaľ nemajú, na začia-
tok ich motivuje nadšenie os-
tatných rodičov a ich záujem 
podieľať sa na konečnom vý-
sledku možnou brigádou, ale-
bo finančne. „Zamestnaný pra-
cujúci rodič nemá možnosť vi-
dieť, ako jeho dieťa trávi čas. Re-
konštrukciou ihriska v škôlke na 
Kuzmányho ulici by sme urobi-
li z pódií hracie polia, kde by sa 
deti v rámci hier stali figúrkami, 
vláčikové lavičky by sa využi-
li aj pri iných podujatiach či po-
hybových aktivitách, dopravné 
ihrisko by dostalo ozajstné do-
pravné značenie, stolčeky so sto-
ličkami deťom umožnia olovran-
tovať na čerstvom vzduchu...“ 
vymenováva jedny z mno-
hých plánovaných zámerov 

v predškolskom veku, pracu-
jú na svojom projekte od sep-
tembra minulého roku – aby 
pomohli vytvoriť krajšie pro-
stredie pre deti v Materskej 
škole K. Kuzmányho v Kež-
marku. Ich predstyv pomaly 
pretvárajú do reálnej podo-
by a provotné vizuálne plá-
ny sa páčia mnohým. Spon-
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PREDAJ
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 šťeňatá írskeho vlkoda-
va bez PP, odber od 1. 2. 2011. Cena 
dohodou. Tel. 0902 43 62 52. P-112/10

MOTO
Lacné autovýfuky, spojky, tlmiče 

. 0907181800.  P-3/11
Prenajmem garáž na Juhu. Tel. 

0904 497 874.  A-24/10
Dám do prenájmu garáž v KK na 

ul. Tvarožnianska. 452 36 06. 
Predám Š - 125 L , r. v. 1990, vý-

borný tech. stav, nová batéria, nové 
pneumatiky, platné EK + TK. Lacno. 
0907 308 878.  

ZAMESTNANIE
Koliba u Zbojníkov vo Veľkej 

Lomnici príjme do zamestnania ku-
chára s praxou. 052/ 468 4351. Volať 
po 12.00 hod.  

RÔZNE
Montáž strešných snehových 

zábran. Kontakt: 0905 48 05 75. 
P-94/10

Pripravujem lyže a snowboardy 
na sezónu.  Opravujem a voskujem 
skĺznice, brúsim hrany, kontrolujem  
viazania.  Oprava bicyklov a skiser-
vis  Imrich , Garbiarska 12, KK. Tel. 
0905 434 153.  P-95/10

LIAHNE PRE HYDINU. 
0914291265.  P-2/11

Darujem písacie stroje s nemec-
kou a slovenskou klávesnicou. Mo-
bil: 0905 30 25 67.  A-3/11

Spracujem mzdy, jednodu-
ché a podvojné účtovníctvo. Tel. 
0948008 051, ucty.mzdy@gmail.
com, www.ucty-mzdy.sk. 

A-22/10

Zrealizujem vaše jednoduché 
a podvojné účtovníctvo. Tel. 0910 
494 720.  A-21/10

Liečiteľ - psychotronik, pomoc s 
problémami zdravotnými, psychic-
kými, v práci, narušené vzťahy, smrť 
blízkeho, čudné veci. 0904 864 912. 

Obchodný priestor na prená-
jom, hotel Legenda. 0910 342 524. 

Čistenie, prehliadky, servis ply-
nových kotlov. 0907 541 750. 

Rekonštrukcie interiérov. Výhod-
né ceny. 0911 055 559.  

Prenajmem priestory v centre 
mesta, 42 m2, vhodné na kaderníc-
tvo, pedikúru. 0903 641 931. 

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám 3-izbový byt v OV v Kež-

marku na Petržalskej ulici, 4. poscho-
die. Po zaplatený voľný. Kontakt po 
17.00 hod. 0905 35 08 33.  P-102/10

Predám dom na námestí v Ľubi-
ci, vhodný na podnikanie. Tel. 0917 
53 72 20.  P-113/10

Dám do prenájmu 3-izbový byt 
s balkónom na 3. poschodí v Kež-
marku, ul. Obrancov mieru. Byt je re-
konštruovaný, vybavený základný-
mi elektrospotrebičmi. Volať 0910 87 
16 23 po 17.00 h.  P-1/11

Predám 3 izbový byt v osobnom 
vlastníctve, Garbiarská 15, Kežma-
rok, 4.poschodie zateplený a prero-
bený. Kontakt:0907 978629.  A-1/11

Predám 3-izbový byt na ulici To-
porcerova, cena 55 000 €. Tel. 0915 
962 089.  A-2/11

Dám do prenájmu záhradku 
s murovanou chatkou a skleníkom 
na Kamennej bani. Chata komplet 
vybavená. Tel. 0903 025 903.  

A-23/10
Predám 2-izbový byt s 2 loggia-

mi, v OV, Toporcerová ulica. Cena 41 
990 € + dohoda. 0904 846 086.  

Predám starší, dvojgeneračný, ro-
dinný dom v centre Kežmarku. 79 
000 €, 0907 124 412. 

Predám 3-izbový byt v OV, KK 
Juh. Cena dohodou. 0903 016 242, 
0904 242 573. 

Predám 1-izbový byt v OV v KK, 

čiastočne prerobený, Petržalská, síd-
lisko Juh. 0915 791 561. 

Predám 3 - izbový byt v OV, byt je 
po čiastočnej rekonštrukcii v zateple-
nej bytovke na Kuzmányho ulici, 1/8. 
Cena 50 000 €. 0903 960 246.  

Dám do prenájmu 2 izbový byt v 
KK. 0904 377 452. 

Kúpim chatu. 0904 377 452. 
Prenajmem komplet zrekonštruo-

vaný 3 izbový byt, čiastočne zariade-
ný, pod Štartom v KK, 180 € + ener-
gie, bezdetným, solventným, príp. 
podnikateľ. 0915 932 260. 

Dám do prenájmu slnečný 2-izbo-
vý byt v St. Ľubovni, voľný od 15. 1. 
2011. Inf.: č. t. 0905 652 979.   T-1/11

Dám do prenájmu 3-izbový byt 
na ul. Petržalská. Tel.: 0903/80 15 79. 

T-2/11

QWALT PAKA, s.r.o.
Záľubica

Uskutočňuje opravy:
Osobných motorových  

vozidiel
Nákladných motorových  

vozidiel
Návesov, prívesov

Traktorov, LKT,  
pracovných strojov

Pneuservis
Dielne – Záľubica, 

bývalé priestory VLM
Tel. 0905 74 70 89

Akadémia vzdelávania
otvára 

nový typ jazykovej  
školy od 1. 2. 2011  

a pozýva na výberové  
konanie lektorov  

AJ, ŠJ, FJ a TJ  
dňa 17. 1. 2011 o 15.00 hod. 

v priestoroch AV,  
Mnoheľova 828/23,  

Poprad.
Individuálny kontakt: 

052/772 12 36,  
0902/93 02 34

Veríte v liečivú silu pravých kameňov?

Ak áno, tak práve pre vás máme výnimočnú  
ponuku náhrdelníkov, náramkov a náušníc  

v uvádzacích cenách.

Príďte si urobiť radosť v bižutérii FANTASY  
na Starom trhu 3 v Kežmarku.

Poradíme, aký kameň je vhodný pre vás podľa  
znamenia zverokruhu.
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Pre poľovníkov
Obvodná poľovníc-

ka komora v Kežmarku 
oznamuje, že v mesiaci ja-
nuár 2011 otvára prípra-
vu kandidátov – uchádza-
čov o prvý poľovný lístok. 
Bližšie informácie získa-
te priamo v kancelárii OPK 
na adrese: Obvodná poľov-
nícka komora, Hlavné ná-
mestie 10, Kežmarok, na tel. 
č. 052/7781812, alebo elek-
tronicky na e-mailovej adre-
se: kezmarok@kk.opk.sk.

OPK

Ďakujeme všetkým – rodi-
ne, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 27. 11. 
2010 rozlúčiť s mojim milova-
ným manželom a našim otcom 
Jánom Kaňukom a svojou prí-
tomnosťou a kvetinovými dar-
mi zmiernili náš smútok. 

Manželka Anna 
a dcéry s rodinami
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3. liga
10. kolo: St. Ľubovňa B - 

Rožňava C 14:4, Levoča B - 
Margecany B 7:11, Krompa-
chy B - Veterán Poprad A 5:13. 
TJ Slobytermia Stará Ľubov-
ňa C - TJ Severka Kežmarok 
A 4:14 (Hagara 4,5, Š. Vnen-
čák a Kelbel po 3,5, Mikša 
2,5),  1. PPC Fortuna Kežma-
rok - ŠKST Spišské Vlachy 
9:9 (Vojtička 4,5, Mir. Harabin 
2, Ištok 1,5, Mat. Harabin 1), 
TJ Severka Kežmarok B - ŠK 
Veterán Poprad B 15:3 (Kró-
lik a Habiňák po 4,5, Kocúr 4, 
Pojedinec 2) 

11. kolo: Veterán Poprad 
A – St. Ľubovňa B 8:10, Vete-
rán Poprad B - Krompachy B 
14:4, Rožňava C – St. Ľubov-
ňa C 11:7. ŠKST Spišské Vla-
chy - TJ Severka Kežmarok 
B 15:3 (Kocúr 2, Habiňák 1), 
ŠKST Topspin Margecany B 
- 1. PPC Fortuna Kežmarok 
12:6 (Vojtička a Ištok po 2,5, 
Mat. Harabin 1), TJ Severka 
Kežmarok A - TJ Javorin-
ka Levoča B 13:5 (Hagara a 
Š. Vnenčák po 4,5, Mikša 2,5, 
Kelbel 1,5).

11. kolo: Poprad A – St. 
Ľubovňa B 8:10, Poprad B - 
Krompachy B 14:4, Rožňava 
C – St. Ľubovňa C 11:7, ŠKST 
Spišské Vlachy - TJ Sever-
ka Kežmarok B 15:3 (Kocúr 
2, Habiňák 1), ŠKST Topspin 
Margecany B - 1. PPC For-
tuna Kežmarok 12:6 (Vojtič-
ka a Ištok po 2,5, Mat. Hara-
bin 1), TJ Severka Kežma-
rok A - TJ Javorinka Levoča 
B 13:5 (Hagara a Š. Vnenčák 
po 4,5, Mikša 2,5, Kelbel 1,5).

družstva, no výsledok zápasu 
ovplyvnila i situácia na prvej 
šachovnici, na ktorej svoj zápas 
odohral kapitán kežmarského 
družstva František Tropp. I keď 
svoj zápas prehral, podal protest  
v rámci pravidiel súťaže, voči 
výsledku partie. 

A čo sa vlastne stalo? Po-
čas partie totiž súperovi vydal 
mobil zvuk, takzvané pinknu-
tie. V súťažnom poriadku súťa-
že totiž jasne stojí, že ak akékoľ-
vek elektronické zariadenie, na-
pr. mobil, vydá zvuk hráč pre-
hráva partiu.

Paradoxom danej chvíle bolo 
to, že najskôr súper potvrdil, že 
mu mobil vydal zvuk. Náš kapi-
tán okamžite podal protest vo-
či porušeniu pravidiel, jeho sú-
per v danej chvíli opustil hraciu 
miestnosť, no keď sa vrátil, tak 

svoje tvrdenie, že mu jeho mobil 
vydal zvuk odvolal.

Športovo-technická komisia 
Slovenského šachového zväzu sa 
daným zápasom zaoberala a vy-
dala rozhodnutie, že výsledok 
ostáva v platnosti nakoľko sa jed-
noznačne nepreukázalo, že daný 
mobil vydal zvuk. Tá istá komi-
sia však konštatovala, že rozhod-
ca zápasu (ten je zväčša domá-
ci funkcionár) sa dopustil niekoľ-
kých porušení svojich povinností 
vyplývajúcich z Pravidiel šachu 
FIDE, napríklad i toho, aby sa 
sám presvedčil, so súhlasom hrá-
ča, či na mobil prišla SMS sprá-
va, alebo hovor. Komisia rozhodla 
aj o tom, že kežmarskej strane sa 
vráti protestný vklad v celej výš-
ke. Kežmarok teda nakoniec zá-
pas prehral, no určite ho nepre-
hral pred sebou samým.         (ph)

Fauly existujú aj v šachu

1. St. Ľubovňa B 11 153:45 33
2. Poprad A 11 127:71 29
3. Rožňava C 11 115:83 28
4. Sp. Vlachy 11 114:84 24
5. Severka KK A 11 110:88 24
6. Margecany B 11 108:90 23
7. Levoča B 11   86:112 22
8. Severka KK B 11 103:95 21
9. Fortuna KK 11   94:104 19
10. Poprad B 11   78:120 17
11. St. Ľubovňa C 11   52:146 12
12. Krompachy B 11   48:150 12

4. liga
10. kolo: Slovenská Ves C 

– Poprad-Veľká 12:6, Svit – 
Spiš. St. Ves 13:5, Spiš. Bystré 
- Rakúsy 8:10, Spiš. Štvrtok – 
Spiš. Štiavnik 10:8, Nová Les-
ná - Pyrobatys Poprad 16:2. 
TJ STO Slovenská Ves B - TJ 
Severka Kežmarok C 11:7.

11. kolo: Poprad - Sloven-
ská Ves C 8:10, Spiš. Štiavnik 
- Nová Lesná 13:5, Rakúsy – 
Spiš. Štvrtok 9:9, Spiš. St. Ves 
– Spiš. Bystré 12:6, Poprad-
-Veľká - Slovenská Ves B 2:16. 
TJ Severka Kežmarok C - 
MŠK Adento Svit 2:16 

11. kolo: Poprad - Sloven-
ská Ves C 8:10, Spiš. Štiavnik 
- Nová Lesná 13:5, Rakúsy – 
Spiš. Štvrtok 9:9 Spiš. St. Ves – 
Spiš. Bystré 12:6, Poprad-Veľ-
ká - Slovenská Ves B 2:16. TJ 
Severka Kežmarok C - MŠK 
Adento Svit 2:16.
1. Svit 11 143:55 29
2. Rakúsy 11 104:94 28
3. Sp. Štvrtok 11 121:77 28
4. Sp. Štiavnik 11 111:87 26
5. Slov. Ves B 11 114:84 25
6. Sp. St. Ves 11 107:91 24
7. Severka KK C 11   98:100 22
8. Slov. Ves C 11   85:113 19
9. Nová Lesná 11   93:105 18
10. Sp. Bystré 11   86:112 18
11. Poprad-Veľká 11   74:124 14
12. Poprad 11   52:146 13

V dňoch 30. – 31. 12. 2010 sa 
zúčastnili žiaci 4. ročníka zo zá-
kladnej školy Nižná Brána na 
novoročnom turnaji vo Frýd-
ku Místku. Turnaja sa zúčast-
nili mužstvá domáceho Frýd-
ku-Místku, Kométy Brno, diev-
čenského výberu ČR, Rožnova a 
Techniky Brno. 

Kežmarčania dosiahli tie-
to výsledky: Kežmarok – Kome-
ta Brno 6:4, najlepší hráč zápasu 
brankár Gabriel Adamiak. Frý-
dek-Místek – Kežmarok 16:4, Kež-
marok – Dívčí výber 5:5, Rožnov 
– Kežmarok 8:4, Technika Brno – 
Kežmarok 8:4. Naši chlapci obsa-
dili vynikajúce 4. miesto, po jed-
nej výhre a remíze. Nástup do 
turnaja sme mali vynikajúci po-
razili sme Kometu, ktorá mala 
vysoké ambície a po prehre s na-
mi to už nerozchodili, v zápase 
s Frýdkom sme si oddýchli a prí-
ležitosť v bráne dostal aj malý To-
máško Noga, a potom prišiel zá-
pas z Dievčenským výberom ČR, 

kde sme zasa ukázali naše kva-
lity a remizovali sme 5:5. Druhý 
deň turnaja sme odohrali dva zá-
pasy s rovnakým výsledkom 8:4 
v náš neprospech a skončili sme 
na 4. mieste.

Touto cestou sa chcem poďa-
kovať trénerovi Lacovi Majer-
číkovi za spostredkovanie tur-
naja, rodičom za to že boli ochot-
ný financovať deťom tento tur-
naj, CVČ Kežmarok za príspevok 
na autobus, šoférovi Vilkovi a na 
záver by som rád pozdravil 
Mesto Kežmarok, ktoré sme re-
prezentovali s hrdosťou, veď sme 
Kežmarčania.

Turnaja sa zúčastnili títo hrá-
či: Gabriel Adamjak, Tomáš No-
ga, Martin Semaňák, Richard 
Hodorovič, Alex Hohol, Ra-
doslav Hohol, Sebastián Ritter, 
Samuel Štancel, Matej Majer, Ju-
raj Figura, Martin Šeliga, Bruno 
Hlatký, Sebastián Solár, Kristián 
Varga, Gabriel Pisoň a Boris Če-
sánek.                     Martin Noga

Mladí hokejisti na turnaji

2. liga, skupina D
4. kolo: Slávia UPJŠ Ko-

šice D - MŠK KdV Kežma-
rok B 4,5:3,5 (F. Tropp 0, L. 
Tropp 0, Tauber 0,5, O. Tropp 
0, Krajňák 0,5, Šromovský 0,5, 
Hennel 1, Gurčík 1.

5. kolo: MŠK KdV Kež-
marok B - Stará Ľubovňa 3:5 
(Seelinger 0, F.Tropp 0, Galo-
vič 0,5, L.Tropp 0,5, Andráš 
0,  Šromovský 0,5, Lukáč 0,5, 
Hennel 1).
1. Margecany  5 26,0  12
2. UPJŠ Košice D  5  23,0  12

3. PU Prešov  5  21,0  10
4. TU Košice E  5  21,5  9
5. Sabinov B  5  21,0  9
6. St. Ľubovňa  5  20,5  9
7. Tatran Prešov  5  19,5  9
8. V. Kapušany  5  21,0  7
9. Kežmarok B  5  19,0  6
10. Michalovce B  5  19,0  6
11. Zborov  5  15,0  0
12. 1.ŠK Košice  5  13,5  0

Na zápas 4. kola druhej li-
gy šachových družstiev vyces-
tovali kežmarskí šachisti do Ko-
šíc. Vyrovnaný zápas sa skon-
čil najtesnejšou prehrou nášho 
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Dňa 18. 12. 2010 usporia-
dali mladší volejbaloví vete-
ráni Kežmarku v spolupráci 
s mestom Kežmarok a firmou 
Almma, s.r.o., Kežmarok V. 
ročník volejbalového turnaja 
zmiešaných družstiev dospe-
lých „Silvester cup“. Turnaj 
sa uskutočnil v telocvični ZŠ, 
Nižná brána 8, Kežmarok.

V úvode privítali organi-
zátori primátora mesta Ing. 
Igora Šajtlavu, ktorý poprial 
účastníkom úspešný priebeh 
turnaja. Na turnaji sa zúčast-
nili 4 družstvá

Výsledky: CVČ - Plesnivec 
2:0 (13, 21), Almma - Old boys 
0:2 (-23, -10), CVČ - Almma 
1:2 (24, -19, -6), Plesnivec - Old 

boys 1:2 (22, -17, -14), Almma 
- Plesnivec 2:0 (20, 16), Old 
boys - CVČ 2:1 (-22, 22, 11).             

Poradie: 1. Old boys 3 6:2 6 
b., 2. Almma 3 4:3 5 b., 3. CVČ 
3 4:4 4 b., 4. Plesnivec 3 1:6 3 b.        

Víťazné družstvo hralo 
v zostave: I. Cermanová, J. 
Bittner, M. Lajda, S. Škára, P. 
Andraško,  J. Kuzma, M. Cer-
man, P. Kovalčík.   

Prvé tri družstvá obdržali 
poháre (víťaz aj putovný po-
hár), všetky družstvá diplo-
my. Uvedený turnaj bol vhod-
ným vyplnením prestávky v 
prebiehajúcej KVL. Účastní-
ci turnaja si touto cestou do-
voľujú poďakovať mestu Kež-
marok (prostredníctvom fir-

Volejbalový turnaj 
„SILVESTER CUP“

my Almma, s.r.o., Kežmarok) 
a MŠK KV Oktan Kežmarok 
za finančnú podporu, pekár-
ni LK Tatry, s.r.o., V. Lomnica 
za sponzorstvo, vedeniu ZŠ, 
Nižná brána 8, Kežmarok za 
poskytnutie svojich priesto-

rov, P. Lajdovi a  M. Rothovej 
za obsluhu v bufete, P. Koval-
číkovi za prípravu tradičnej 
a chutnej škvarkovej poma-
zánky a M. Lajdovi za orga-
nizáciu turnaja.

Ing. Stanislav Škára

Volejbalový turnaj dvojíc pre Legutkého so Zavackým
Tradične v prvý vianočný 

sviatok 25. 12. 2010 v Mest-
skej športovej hale usporia-
dali aktívni odchovanci volej-
balu Kežmarku už XLV. roč-
ník Vianočného volejbalové-
ho turnaja mužov-dvojíc.

Na turnaji sa zúčastnilo 8 
dvojíc hráčov, ktorí aktívne 
hrajú volejbal v rôznych špič-
kových kluboch SR a v ligo-
vých súťažiach vo Francúzsku 
a v ČR. Turnaj sa odohral naj-
prv vo dvoch skupinách a na 
záver druhé dvojice zo skupín 
hrali zápas o 3. - 4. miesto a ví-
ťazi skupín zápas o 1. - 2. miesto. 

Skupina A: A1 = M. Mali-
na + L. Šimoňák, A2 = R. Kli-
mek + M. Matik, A3 = Ľ. Bré-
da + R. Królik, A4 = B. Jaduš 
+ M. Fric.                                       

Výsledky: A1 – A4 2:0, A2 
– A3 0:2, A3 – A1 0:2, A4 – A2 

2:0, A1 – A2 2:0, A3 – A4 0:2.                               
Poradie: 1. A1 3 6:0 6, 2. A4 

3 4:2 4 b., 3. A3 3 2:4 2, 4. A2 
3 0:6 0 b.                               

Skupina B: B1 = L. Legut-
ký + Ľ. Zavacký, B2 = P. Lajda 

+ P. Cerman, B3 = J. Ogurčák 
+ A. Vojčík, B4 = I. Kredátus 
+ R. Kromka.

Výsledky: B1 – B4 2:0, B2 – 
B3 1:1, B1 – B3 2:0, B4 – B2 1:1, 
B1 – B2 0:2, B3 – B4 2:0.

Poradie: 1. B1 3 4:2 4, 2. B2 
3 4:2 4, 3. B3 3 3:3 3, 4. B4 3 
1:5 1 b.

Zápas o 3. - 4. miesto:  A4 
– B2 1:2 (-17, 16, -13).

Zápas o 1. - 2. miesto:  A1 
– B1 0:2 (-17, -17).

Konečné poradie: 1.  B1, 2. 
A1, 3. B2, 4. A4, 5. B3, 6. A3, 7. 
B4, 8. A2.

Najlepší jednotlivci:  naj-
všestrannejší hráč - L. Šimo-
ňák, najlepším smečiarom - P.
Cerman).

Usporiadatelia si dovoľujú 
poďakovať mestu Kežmarok 
za finančnú pomoc, B. Droz-
dovi a I. Gašparovi za spon-
zorstvo a STZ Kežmarok za 
poskytnutie priestorov MŠH. 

Účastníci turnaja si dovo-
ľujú poďakovať P. Lajdovi za 
zorganizovanie turnaja.

Ing. Stanislav Škára

Mesto Kežmarok si touto cestou dovoľuje osloviť 
športové, kultúrne, vzdelávacie, a spoločenské inštitúcie 
mesta so žiadosťou o poskytovanie podkladov ich špor-
tových, kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré plá-
nujú realizovať v priebehu roka 2011 na území mesta.

Tieto podujatia budú zahrnuté do kalendára športo-
vých a kultúrnych a spoločenských podujatí mesta na 
rok 2011.

Kalendáre týchto podujatí budú mesačne zverejňo-
vané na internetovej stránke mesta  a v informačných 

tabuliach v meste a priebežne v Novinách KEŽMA-
ROK a v infotexte Kežmarskej televízie.

Podklady na predpísaných tlačivách (ktoré budú 
zverejnené na stiahnutie na stránke www.kezmarok.
sk) je potrebné zasielať do 15. dňa predchádzajúceho 
mesiaca buď elektronicky na adresu kollar.@ricon.sk 
alebo doručením osobne alebo poštou do Kežmarskej 
informačnej agentúry-Marek Kollár, Hlavné námestie 
46, 060 01 Kežmarok.

Ing.Stanislav Škára

V ý z v a
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Muži – 2. liga, sk. Východ

ŠPORT

V dohrávke proti Prešovu víťazne
Muži tesne pred vianočnými a novoročnými sviatkami do-

hrávali zápas proti Eilatu Prešov a hneď po sviatočnej pre-
stávke hostili ašpiranta na víťazstvo v súťaži UVL Košice.

Kežmarská volejbalová liga
5. kolo: Chrobáci - Schom-

burg 3:1 (11, 19, -15, 12), Alm-
ma - Ľubica 0:3 (-14, -27, -20), 
CVČ - Vojsko 1:3 (20, -19, -17, 
-20), Plesnivec - Kadeti 1:3 
(-19, 21, -17, -25), TatraLift - 
Slovenská Ves 3:0 (22, 24, 18).

6. kolo: Schomburg - Slo-
venská Ves 0:3 (-16, -16, -16), 
Vojsko - Kadeti 3:1 (16, 13, 
-15, 16), Almma - Plesnivec 
1:3 (-20, 20, -15, -15), Chrobáci - 

Ľubica 0:3 (-22, -12, -18), Tatra-
Lift - CVČ 3:1 (23, -24, 20, 20).
1. TatraLift  6  18:3  12
2. Ľubica  6  18:3  12
3. Slovenská Ves  6  13:9  10
4. Kadeti  6  13:10  10
5. Vojsko  6  13:11    9
6. Plesnivec  6  11:13    8
7. CVČ  6  10:15    8
8. Chrobáci  6    7:15    8
9. Almma  6  10:17    7
10. Schomburg  6    1:18    6

V rámci verejnej pre-
zentácie športu vyhlasuje 
Mesto Kežmarok a Redak-
cia novín KEŽMAROK kaž-
doročne najlepších špor-
tovcov a športové kolektívy 
okresu Kežmarok za vyni-
kajúce športové výsledky a 
vzornú reprezentáciu klubu, 
obce, mesta za uplynulý rok. 

Tak to je i pre rok 2010 a 
Mesto Kežmarok v spolu-
práci s Redakciou novín 
KEŽMAROK vyhlasujú an-
ketu najlepších športovcov 
okresu Kežmarok. 

Športové kluby a obce mô-
žu odteraz navrhnúť úspeš-

ných športovcov, či športo-
vé kolektívy ktoré dosiah-
li úspech na športovom poli 
v roku 2010.

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 hodno-
tenom roku registrovanými 
členmi klubu, ktorý má sídlo 
na území okresu Kežmarok. 

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 
alebo športového kolektí-
vu, ktorý dosiahol v roku 
2010 športový úspech, zašli-
te do 15. januára 2011 na ad-
resu: Redakcia novín KEŽ-
MAROK, Hlavné námestie 
3, 060 01 Kežmarok, alebo 
ju na túto adresu doručte 
osobne. 

Pavol Humeník

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala I. liga dorastu.

Základná časť: MHK Kež-
marok – MHK Ružomberok 
4:2, Kežmarok – Lučenec 12:0, 
ežmarok – Humenné 3:6.

Nadstavbová časť: Senica 
– Kežmarok 4:2, HOBA Brati-
slava – Kežmarok 4:5, Kežma-
rok – Pov. Bystrica 2:4, Kež-
marok – Prievidza 3:6.
1. Pov. Bystrica  24  153:38  68 
2. Senica  23  112:39  60 
3. Piešťany  23  172:52  56 
4. Trnava  23  127:71  52 
5. Humenné  23  145:66  51 
6. Ružomberok  24  121:56  51 
7. Michalovce  17  163:37  41 
8. Prievidza 23    94:90  40 
9. Žilina B  24    78:77  34 
10. Kežmarok  24    87:81  26 
11. Martin B  22    56:94  26 
12. Levice  22    74:86  25 
13. Detva  23    55:87  23 
14. Brezno  24    68:104  23 
15. Trebišov  21    69:130  17 
16. Bratislava  23    69:169  10 
17. Púchov  22    47:157  6 
18. Lučenec  21    24:280  0

Môžete posielať návrhy úspešných športovcov okresu

2. Martin  16  32:29  25 
3. Brezno  16  33:30  24 
4. Kysucké NM  16  24:39  21 
5. Tvrdošín  16  13:44  18

Juniorky, I. liga
Krupina - Kežmarok 3:0 

(18, 23, 24), 3:1 (24, 21, -22, 18).
Pavol Humeník

1. Poltár  16  45:9  31 
2. Zvolen  16  41:17  29 
3. Vranov  16  36:17  28 
4. Lipt. Hrádok  16  36:21  27 
5. Krupina  16  32:25  25 
6. Žiar n/H  16  30:26  24 
7. Spiš. N. Ves  16  20:35 22 
8. B. Bystrica  16  16:45  18 
9. Kežmarok  16  14:45  18 
10. Žilina  16  13:43  18 

Muži, I. liga
Revúca - Kežmarok 3:0 (12, 

21, 18), 3:0 (11, 15, 14). Kežma-
rok - Stropkov 0:3 (-23, -20, 
-18), 3:2 (-23, 20, 21, -18, 14). 
1. Vranov nad Topľou  16  44:13  30 
2. Revúca  16  34:23  26 
3. Sobrance  16  28:31  24 
4. Stropkov  16 27:34  22 
5. Kežmarok  16 13:45  18

Ženy, I. liga
Brezno - Kežmarok 1:3 (-15, 

-21, 21, -12), 0:3 (-23, -17, -29).
1. Kežmarok  16  48:8  32 

V dohrávanom zápase 10. 
kola, ktoré sa odohralo tesne 
pred vianočnými sviatkami 
privítali Kežmarčania celok 
Eilatu Prešov, ktorý okupu-
je posledné miesto v tabuľke.

Domáci boli favoritom 
stretnutia avšak úvod stretnu-
tia tomu vôbec nenasvedčo-
val. Kežmarčanom viazla sú-
hra v útoku i v obrane, čo hra-
lo do karát hosťom z Prešova. 
Domáci sa prebrali až v 8. mi-
núte úvodnej štvrtiny, konečne 
spresnili a zrýchlili hru, čoho 
výsledkom bola šnúra 12:0 a 
vedenie po prvej štvrtine 22:9. 
Tento rozlet vydržal Kežmar-
čanom do tretej minúty druhej 
štvrtiny, keď po ďalšom bodo-
vom úniku už vyhrávali 32:12. 
Od tohto momentu nastalo 
opäť útočné trápenie, pretká-
vané chybami. Našťastie ob-
rana fungovala spoľahlivejšie 

ako útok, takže hráči Kežmar-
ku si držali odstup 10 až 14 bo-
dov od hostí z Prešova. Tento 
ráz stretnutia pokračoval aj po 
veľkej prestávke. Kežmarčania 
naďalej striedali lepšie okami-
hy so slabšími, ktoré však hos-
tia nevedeli využiť. Domáci 
hráči nakoniec získali povinné 
víťazstvo, no hra mala ďaleko 
od ideálu.

V 12. kole (prvom odvet-
nej časti) privítali Kežmarča-
nia družstvo UVL Košice, kto-
ré je na prvom mieste v tabuľ-
ke spoločne so Svitom. Hostia 
boli jednoznačným favoritom 
stretnutia a od začiatku to po-
tvrdzovali na ihrisku. Domáci 
hráči mali medzery v podkošo-
vej súčinnosti v útoku i obrane 
a keďže sa trápili aj strelecky, 

tak polčas skončil v prospech 
hostí 25:37. Hráči Kežmarku si 
prežili svoje „Waterloo“ v tre-
tej štvrtine, keď Košičania pes-
trou hrou zmarili všetky náde-
je domácich na úspešný výsle-
dok. Posledné dejstvo sa do-
hrávalo v pokľudnom tempe z 
oboch strán.

Výsledky: BK MŠK Kež-
marok – BK Eilat Prešov 
81:66 (22:9, 19:21, 22:19, 
18:17), Tybor 30, Husák 19, 
Šmálik 10, Cehlárik 9, Hupka 
a Stančák 4, Kolečanyi a Lav-
rík 2, Kroták 1. Kežmarok – 
BK UVL Košice 61:85 (16:21, 
9:16, 12:27, 24:21), Šmálik 17, 
Kolečanyi 12, Cehlárik 11, 
Stančák 8, Tybor a Zavacký 5, 
Marhefka 2, Hupka 1.

Kežmarčania sa nachádza-
jú v priebežnej tabuľke na 
6. mieste z 12. družstiev. Do 
play-off o postup do prvej li-
gy postupuje prvých 8 druž-
stiev.                               (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
2. liga, sk. východ muži SOŠ Pradiareň 22. 1., 17.00 h Kežmarok – 1.BK Humenné

VsRM kadeti SOŠ Pradiareň 22.1., od 10.00 h Kežmarok – Levoča

Hokejbal Tatranská extraliga seniori hokejbalový štadión 23. 1., 13.00 South Park KK – Bardejov

Šach
extraliga Mestský úrad 15. 1., 13.00 h Kežmarok – Trenčín

extraliga Mestský úrad 16. 1., 10.00 h Kežmarok – Dubnica n/V

Volejbal

1. liga muži športová hala 16.1. od 15.00 h Kežmarok – Vranov

1. liga ženy športová hala 22.1. od 11.00 h Kežmarok – Kysucké NM

1. liga juniorky športová hala 16.1., od 11.00 h Kežmarok – Žilina

Oproti tradičnej hracej 
miestnosti, v Dome stretá-
vania Karpatskonemeckého 
spolku na ulici Priekopa, sa 
tentoraz bude hrať na Mest-
skom úrade v Kežmarku! A 

to ako v sobotu, tak aj v ne-
deľu. V sobotu sa zápas začí-
na o 13.00 a v nedeľu o 10.00 
hodine.

Ďalšou úplnou novinkou 
je, že obidva zápasy sa budú 

štadiónom kežmarskí dobro-
voľní hasiči spolu s primáto-
rom mesta Igorom Šajtlavom. 

"Chcem sa našim hasičom 
veľmi pekne poďakovať, bo-

la to taká naša spoločná dob-
rovoľná aktivita. Ľad sa pri-
pravoval asi desať dní a pre-
čerpalo sa z Ľubického poto-
ka približne šesťstotisíc litrov 

Priamy prenos šachovej extraligy z Kežmarku na intenete!
V sobotu 15. januára 2011 a v nedeľu 16. januára 2011 sa 

odohrá v najvyššej súťaži šachových družstiev druhé dvoj-
kolo. V sobotu privíta Kežmarok ŠK Trenčín a v nedeľu 
družstvo ŠKŠ Dubnica nad Váhom. Vzhľadom na to, že je 
to prvý extraligový zápas po najväčšom šachovom úspechu 
kežmarského družstva v histórii, ktoré v minulej sezóne 
skončil na treťom mieste, rozhodli sa domáci organizátori 
ponúknuť svojim fanúšikom niektoré novinky.

Súrodenci Jožo, Marek a Oliver Dlugošovci využili mrazivé prázdninové dopoludnie a na ľade si zakorčuľovali do sýta. S povrchom plo-
chy boli možno budúci hokejisti spokojní.

Deti klzisko uvítali

odohrávať v priamom pre-
nose! Na internetovej strán-
ke http://www.csweb.sk/
chess/exlkk/kolo3/ a http://
www.csweb.sk/chess/exlkk/
kolo4/ budú obidva zápa-
sy ponúknuté pre šachových 
priaznivcov, ktorí sa nebudú 
môcť priamo zúčastniť týchto 
duelov. Na začiatok šachovej 
sezóny je to príjemná ponuka 
z kuchyne domáceho šacho-
vého oddielu, za ktorým stojí 
vedenie klubu v osobách Ing. 

Františka Troppa, Ladislava 
Gurčíka, ale i primátora mes-
ta Igora Šajtlavu.

Všetkých šachových 
priaznivcov pozývame na 
tieto zápasy, ktoré môžu v 
konečnom účtovaní výrazne 
prispieť do konečnej tabuľky. 
Keďže všetky družstvá sú 
približne na rovnakej úrovni 
očakávajú sa dramatické zá-
pasy na všetkých ôsmich ša-
chovniciach.

Pavol Humeník

Uplynulé zimné prázd-
niny deťom priali. Aj na-
priek "slabším" Vianociam, 
sa mohli po zvyšok voľna vy-
blázniť na snehu i na ľade. 
Ten pre deti prichystali na 
ploche za starým futbalovým 

vody. Akonáhle počasie do-
volí, ešte v tom budeme po-
kračovať" - povedal na margo 
prírodného klziska primátor. 

O tom, že to bola vítaná ak-
tivita, svedčila chvíľami prepl-
nená ľadová plocha. T/F-Adri-


