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NovinyKEŽMAROK
Číslo: 4 Ročník: XX. 29. február 2012      dvojtýždenník Cena 0,16 €

155 rokov od narodenia Dr. Vojtecha Alexandra, priekopníka röntgenológie v Uhorsku

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

ŠKODA Yeti Smile 
s bohatou výbavou 
už od 14 199 €

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nová ŠKODA Yeti v limitovanej edícii Smile je dôvod na úsmev bez ohľadu na to, či vonku mrzne, 
sneží alebo svieti slnko. Získajte ju už od 14 199 € pri využití značkového financovania. Teraz 
s nadštandardnou výbavou vrátane klimatizácie, diskov z ľahkých zliatin, rádia s CD (MP3), 
elektricky ovládaných predných okien a ďalších atraktívnych prvkov výbavy. A deň je hneď krajší. 
www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Yeti: 5,3 - 8,0 l/100 km, 139 - 189 g/km. Ilustračné foto. 

Mesto Kežmarok, Mestský 
úrad v Kežmarku, oddelenie 
územného plánu, životného 
prostredia a stavebného ko-
nania vyzýva všetkých mla-
dých ľudí, ktorí majú vzťah 
k tvorbe priestoru a zele-
ne v meste a chcú sa nezišt-
ne zapojiť do procesu tvorby 
a údržby zelene, na predlože-
nie návrhu na úpravu a vý-
sadbu vnútornej zelenej plo-
chy kruhového 
objazdu na kri-
žovatke ulíc J. 
Kraya, Generála 
Štefánika  a Tr-
hovište.

Svoje návr-
hy môžete pred-
kladať v termíne 
do 30. 3. 2012 na 
Mestskom úra-
de v Kežmarku 

v podateľni MsÚ. Pri návr-
hu je potrebné mať na zrete-
li bezpečnosť cestnej premáv-
ky a zachovanie viditeľnosti. 

Návrhy budú posúdené v 
Komisii výstavby, životného 
prostredia, dopravy a verej-
ných služieb pri MsZ v Kež-
marku. Najlepší návrh bu-
de spropagovaný v kežmar-
ských novinách a kežmarskej 
televízii.                   Humeník

Máte nápad, ako skrášliť „kruháč“?

Výzva na skrášlenie križovatky
Ste mladý, tvorivý, chcete sa prezentovať a zapojiť do ná-

vrhu estetizácie a úpravy zelene vo svojom meste?   

Zima v uplynulých dňoch 
vyhnala bezdomovcov z ulíc 
a lavičiek na miesta, kde náj-
du počas dňa teplo. Zaruče-
ným útočišťom sú aj v tom-
to období zákutia na vlakovej 
a autobusovej stanici, nemoc-
nica, priestory pod schodišťa-
mi administratívnych budov, 

Zima zahnala bezdomovcov 
do bytoviek a úradov

„Čo tu chcete?“ – znela otázka smerujúca k bezdomovcom, 
ktorí sa snažili otvoriť dvere na podkroví jednej z adminis-
tratívnych budov v meste Kežmarok. „Trošku sa zohriať,“ od-
povedala trojica ľudí bez prístrešia a pobrali sa preč.

ale aj bytoviek, ktoré nemajú 
uzamknuté brány a je možné 
vniknúť do nich bez násilia.

Zaujímalo nás, či ľudia bez 
prístrešia sami vyhľadali po-
moc na miestach, kde im ju 
poskytnúť vedeli. „Tí, ktorí vô-
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Vo štvrtok 23. februára sa 
uskutočnilo prvé tohoroč-
né, mimoriadne  zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku, ktorého hlav-
ným bodom bolo preroko-
vanie členstva v novovznik-
nutej organizácii na podpo-
ru miestneho cestovného 
ruchu. Ide o Oblastnú organi-
záciu cestovného ruchu Tat-
ry-Spiš-Pieniny, ktorá by svo-
jou existenciu chcela využiť 
zákon z decembra minulého 
roku na podporu cestovného 
ruchu. Ten dáva priestor nie-
len mestám a obciam, ale aj 
podnikateľským subjektom, 
uchádzať sa o financie vo výš-
ke 90% zo sumy, ktorú sub-
jekty cestovného ruchu vybe-
rajú na ubytovaní. Členským 
príspevkom organizácie je 
suma, tvoriaca 15% z vybra-

tej dane a 0,10 € na obyvateľa. 
V prípade Kežmarku predsta-
vuje členský príspevok 2507 
€/rok. Keďže ide o prvé orga-
nizované členstvo Kežmarku 
v organizácii blízkej tomuto 
regiónu a miestnym podni-
kateľom v cestovnom ruchu, 
poslanci členstvo mesta Kež-
marok v organizácii schválili.  
Výhodou členstva v novej or-
ganizácii môže byť aj vzájom-
ná podpora subjektov ces-
tovného ruchu ponúkajúcich 
kompletný balík služieb ako 
napríklad ubytovanie, stravo-
vanie, kúpeľníctvo a zážitko-
vý turizmus. Preto sú spolu-
zakladajúcimi členmi organi-
zácie aj Múzeum v Červenom 
Kláštore, neďaleké termálne 
kúpalisko či lyžiarske stre-
disko. 

Adriana Saturyová

Pomôže to cestovnému ruchu?

Harmonogram 
rokovaní 

mestského 
zastupiteľstva
V roku 2012 sa uskutoč-

nia riadne zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Kež-
marku v týchto termínoch:

22. 3. 2012
3. 5. 2012

28. 6. 2012
13. 9. 2012

25. 10. 2012
13. 12. 2012

Môžete nám povedať kto 
teraz informačnú agentúru 
prevádzkuje? Namiesto vás 
tam totiž vidíme nejakých 
nových ľudí. 

Informačnú kanceláriu stále 
prevádzkujem ja. Nič sa nemení, 
len som na štúdijno-cestovateľ-
skej dovolenke v zahraničí, preto 
sú momentálne v kancelárii noví 
ľudia, ktorí ma zastupujú. Den-
nodenne sme online v kontakte 
a riešime takto bežné záležitosti 

ohľadom prevádzky. Denná ema-
ilová komunikácia je aj naďalej 
vybavovaná mnou.

Dokedy bude tento stav 
trvať?

Ešte nejaký ten mesiac to 
potrvá. Predpokladám, že ma-
ximálne do júna 2012. V rám-
ci dovolenky som nazbieral už 
veľa podnetov, ako aj videl ve-
ľa zlepšovákov v praxi, ktoré 
súvisia s rozvojom cestovné-
ho ruchu. Verím, že svoje po-

Nádoby na biologicky rozlo-
žiteľný odpad pre občanov budú 
rozvážané nasledovne:

• sobota 3. marca  od 7.30 na 
uliciach: Pod lesom, Strelnica, 
Hradská cesta, Komenského, Rá-
zusova, P. J. Šafárika, Kukučíno-
va, Trhovište, Ľubická cesta, Zo-
chova, Slavkovská, J. Záborské-
ho, Štúrova, Kamenná baňa, J. Je-
senského, S. Tomášika.

• sobota 10. marca  od 7.30 na 

Majiteľa informačná agentúra nezmenila

Zima zahnala bezdomovcov 
do bytoviek a úradov

bec nemali kam ísť, vyhľadali po-
moc od mesta prostredníctvom 
terénnych sociálnych pracovní-
kov a ich asistentov – ubytova-
li sme ich v Zariadení prechod-
ného ubytovania na Slavkovskej 
ulici, v súčasnosti tam býva spo-
lu 11 bezdomovcov, 8 mužov a 3 
ženy, niektorí prespávajú na žel. 
a autobus. stanici, doposiaľ ani 
jeden z nich nazamrzol,“ pove-
dala pre noviny Kežmarok 
JUDr. Viera Mačáková, vedú-
ca oddelenia sociálnych ve-
cí a rodiny na Mestskom úra-
de v Kežmarku, kde evidujú 
podrobný zoznam ľudí bez 
strechy nad hlavou.

Skúsenosti s bezdomov-
cami v zime majú aj mestskí 
policajti. „Naposledy nám hlá-
sili štyroch bezdomovcov, ktorí 
sa „ubytovali“ na daňovom úra-
de, riešime aj sťažnosti z byto-
viek, nemocnice, vlakovej a au-
tobusovej stanice. Ľudia majú 

vcelku pochopenie s týmito ob-
čanmi, ale pokiaľ sa bezdomov-
ci rozložia a ustelú si na lavič-
kách v nemocnici, kým pacienti 
pred ambulanciami musia stáť 
a sťažujú sa na hygienické pod-
mienky – riešime to prioritne. 
Naše hliadky pravidelne kon-
trolujú tradičné miesta výskytu 
bezdomovcov ako je pošta a sta-
nice, nikto sa však na vandaliz-
mus nesťažoval. Ak sa dostanú 
bezdomovci do bytoviek a vzbu-
dzujú strach, pohoršenie alebo 
znečisťujú bytovky, reagujeme 
aj na tieto podnety. Aby sa ta-
kýmto prípadom predišlo, odpo-
rúčame bytovky zamykať. Nie-
len kvôli bezdomovcom, po kto-
rých nemá kto upratať,“ pove-
dal nám zástupca náčelníka 
Mestskej polície v Kežmar-
ku Milan Kušnirák. Čo sa tý-
ka bytoviek, najideálnejším 
miestom pre bezdomovcov 
sú priestory pod schodišťom, 
ale aj podkrovia bytoviek. 

T/F -AdriSatury- 

Kežmarskí policajti v ne-
deľu 26. februára 2012 
vzniesli obvinenie z prečinu 
ohrozenia pod vplyvom ná-
vykovej látky a prečinu ma-
renia výkonu úradného roz-
hodnutia 42-ročnému mu-
žovi z Kežmarku. Obvinený 
muž 26. 2. v nočných hodi-
nách viedol vozidlo znač-
ky Peugeot v obci Jezersko, 
kde bol zastavený policaj-
nou hliadkou. Na výzvy po-
lície nereagoval, pokračoval 
v jazde, preto bol hliadkou 
prenasledovaný a zastavený. 
Následne bol vodič vyzvaný, 
aby predložil doklady po-

trebné na vedenie motorové-
ho vozidla, ktoré nemal u se-
ba. Ďalej bol vyzvaný, aby sa 
podrobil dychovej skúške na 
zistenie alkoholu v dychu. 
Dychovú skúšku ako aj od-
ber krvi odmietol. Lustráciou 
bolo zistené, že vodič má za-
držaný vodičský preukaz zo 
dňa 4. 2. 2011 a má uložený 
zákaz činnosti viesť motoro-
vé vozidlá na dobu 48 mesia-
cov. Z  tohto dôvodu bol vo-
dič zadržaný a umiestnený 
do cely policajného zaiste-
nia. Na obvineného je spra-
covaný návrh na jeho vzatie 
do väzby.                            (jk) 

Jazdil bez vodičáku

Termíny rozvozu biologického odpadu

Už dlhší čas vidíme, a ľudia sa nás aj na to pýtajú, že v Kež-
marskej informačnej agentúre je nejaké nové obsadenie. Pre-
čo je to tak, sme sa opýtali priamo prevádzkovateľa informač-
nej agentúry, pre ktorého mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo 
prenájom priestorov na rok 2012, Mareka Kollára.

znatky zúročím po príchode do 
Kežmarku. Všetko, čo by mohlo 
mestu Kežmarok priniesť úži-
tok, si spisujem a robím po-
známky, ako to aplikovať v pra-
xi.Verím, že veci, ktoré tu fun-
gujú sa budú dať zaviesť aj v 
našom meste.

Dá sa teda povedať, že 
Kežmarská informačná agen-
túra je momentálne v zastu-
povaní. Najdôležitejšie je, že 
neprerušila svoju činnosť, ba 
naopak, naďalej poskytuje 
tradičné služby – poskytova-
nie informácií a predaj suve-
nírov pre každého návštevní-
ka mesta Kežmarok.         (ph)

uliciach: Tehelňa, Biela voda, Tová-
renská, Pri zastávke, Nad traťou, 
Pod traťou, Pradiareň, Michalská.

Nádoby budú občanom odo-
vzdané bezplatne. Nádoby sa 
budú používať na lístie, trávu 
a zvyšky rastlín. Tento odpad sa 
bude vyvážať iba z týchto nádob, 
nie z vriec a krabíc!

Občania si môžu nádoby na 
bioodpad prevziať aj osobne 
na Technických službách Kež-
marok, Poľná 1. V pracovných 
dňoch od 6.00 do 17.00, v sobotu 
od 7.00 do 17.00 hod.             MsÚ
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Podľa nej sa nachádza na 
Hlavnom a Hradnom námes-
tí spolu sto šestnásť nehnu-
teľností – objektov, z ktorých 
je jeden známy ako radnica, 
druhý ako Paulínsky (Mari-
ánsky) kostol a tretí ako Zák-
ladná škola Hradná. V majet-
ku mesta je evidovaných už 
len jedenásť budov v centre 
mesta, ak neberieme do úva-
hy ulicu Dr. Alexandra, kde 
patrí mestu len rohová budo-
va oproti hotelovej akadémii 
(sídli v nej PTK echo) a dom 
s predajňou drogérie. 

Súčasný stav domov je te-
da vizitkou ich majiteľov. Na 

ilustráciu, mestu Kežmarok 
patrí na Hradnom námestí 
dom pri Paulínskom kostole, 
známy ako sídlo Euroregió-
nu Tatry a dom vyššie opro-
ti, v ktorom majú kanceláriu 
pohrebníctva Technické služ-
by mesta Kežmarok. 

O čosi „bohatšie“ na 
mestské domy je Hlavné 
námestie. Tam tvorí maje-
tok mesta budova č. 64 (bý-
valý „Skloporcelán“), bu-
dova bývalej starej lekárne, 
o dva domy ďalej je to ob-
jekt známy ako „kaderníc-
tvo a holičstvo“. Potom ešte 
domy na Hlavnom námes-

Väčšina domov v centre je už v súkromnom vlastníctve
Nie raz zaznievajú z úst domácich, ale aj návštevníkov 

Kežmarku kritické pripomienky k stavu domov na námes-
tí a jeho chodníkom. Kým cesty a chodníky Hradného ná-
mestia sú súčasťou prebiehajúceho verejného obstarávania 
k plánovanej rekonštrukcii, do stojatých vôd domov na kež-
marskom námestí sme sa pozreli s katastrálnou mapou.

Bytovka
Pozornosť oddelenia sa sú-

streďuje najmä na pokračovanie 
vo výstavbe 18-bytového domu 
na Lanškrounskej ulici. Zákla-
dové konštrukcie, ležaté rozvo-
dy kanalizácie ,plynová prípoj-
ka a murivo prvého nadzem-
ného podlažia boli zrealizova-
né v minulom roku. Čaká sa na 
zlepšenie poveternostných pod-
mienok, aby sa na stavbe mohlo 
pokračovať. Tento rok by sa ma-
li zrealizovať všetky podstatné 
stavebné práce. Termín ukonče-
nia bytovky je totiž apríl 2013, a 
stavbári by boli neradi, aby ter-
mín ukončenia bol ohrozený 
kvôli možnej tuhej zime na za-
čiatku budúceho roka.

Materská škôlka
Hospodársky pavilón Ma-

terskej škôlky na Severnej ulici 
čaká v tomto roku rekonštruk-
cia plochej strechy. I keď mňa, 
ako redaktora prekvapilo, či 
má v súčasnom období ešte 
význam opravovať ploché stre-
chy, na oddelení ma ubezpeči-
li, že v dnešnej dobe sú už ta-
ké stavebné technológie a izo-
lačné materiály, ktoré po kva-
litnom prevedení ,zabezpečujú 

bezproblémové užívanie plo-
chých striech i v podhorských 
oblastiach.

Centrum voľného času 
V tomto roku sa zrealizu-

je nadstavba  objektu Centra 
voľného času. V súčasnosti sa 
vypracúva projektová doku-
mentácia. Termín začatia stav-
by je plánovaný na jún 2012. V 
rámci mesiacov jún- septem-
ber sa predpokladá zrealizo-
vať prestrešenie v hrubej stav-
be a v takom rozsahu, aby ne-
bolo ohrozené užívanie objek-
tu na začiatku školského roka. 

Smútočné oznámenia
Kežmarčania si už zvykli, 

že na objekte bývalej pošty, na 
provizórnej nástenke, sú zve-
rejňované smútočné oznáme-
nia občanov, ktorí nás opustili. 
Často sa stávalo, že na násten-
ke bolo málo miesta na umiest-
nenie viacerých oznámení 
atak boli vylepované po fasáde 
objektu, či na výklade. Vedenie 
Technických služieb v súčin-
nosti s vedením oddelenia sa 
preto rozhodlo niečo s týmto 
stavom urobiť. Technické služ-
by navrhli novú nástenku, aby 
na nej bolo dostatok miesta pre 

Stavbári nezaháľajú ani v zime
I keď vonku zúria kruté mrazy a zima sa ešte nechce len 

tak vzdať svojho panovania, oddelenie územného plánu, 
životného prostredia a stavebného poriadku na Mestskom 
úrade v Kežmarku už pracuje  na stavebných plánoch a akti-
vitách, ktoré by sa mali realizovať už na jar 2012.

vkladanie smútočných ozná-
mení. Po dohode s vlastníkom 
objektu a prerokovaní s Kraj-
ským pamiatkovým úradom 
v Prešove bola nástenka inšta-
lovaná. Veď istým spôsobom 
je to verejná tabuľa, ktorej pri-
náleží i dôstojný dizajn. Teraz 
je tam miesto pre päť smútoč-
ných oznámení.

Starý cintorín
Po rekonštrukcii hlavného 

vchodu na starý cintorín sa sta-
vebné aktivity na starom cinto-
ríne nekončia. Prevádzkovateľ 
cintorína a oddelenie má záu-
jem, aby výklenky, ktoré sú pri 
vstupe na cintorín, sa aj po re-
konštrukcii využili na ozna-
my a reklamu. Estetická strán-
ka by sa tu mala snúbiť s funkč-
nosťou. Vo výklenkoch sa po-
stupne inštalujú kovové vitríny, 
v ktorých bude umiestnená ma-
pa cintorína, prevádzkový po-
riadok, oznamy pohrebných 
služieb, či iné oznamy viažúce 
sa k prevádzke cintorína. Bude 
tu priestor aj pre relevantné re-
klamy. Cieľom je, aby návštev-
ník hneď pri vstupe našiel všet-
ky informácie, ktoré sa týkajú 
areálu, do ktorého vstupuje.

Krematórium
Občania sa pýtajú v akom 

stave je kežmarské kremató-
rium. Krematórium je stav-
bou, ktorá bude realizovaná 

súkromným investorom. Pod-
ľa dostupných informácií je 
v štádiu vyjadrovania sa do-
tknutých orgánov štátnej sprá-
vy a správcov verejného tech-
nického vybavenia územia 
k dokumentácii pre územné 
rozhodnutie pre umiestnenie 
stavby, ako aj spracovania zá-
meru pre posúdenie možných 
vplyvov na životné prostre-
die. Príprava realizácie také-
hoto druhu stavby predstavu-
je trochu zložitejší proces a pre-
to vyžaduje aj dlhší čas.

Nová bytovka
Na Lanškrounskej ulici sa 

pripravuje výstavba ďalšie-
ho bytového domu. Tentoraz 
by to mohla byť 27 – 32 byto-
vá jednotka. Po spresnení pod-
mienok podpory rozvoja bý-
vania Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálne rozvoja 
oddelenie pristúpi k projekto-
vej príprave stavby.

Silné mrazy nezmrazi-
li prípravu stavebných aktivít 
v meste Kežmarok. Akonáhle 
sa poveternostné podmienky 
zlepšia oddelenie pristúpi k re-
alizácii, či už spomínaných ak-
tivít, alebo i tých ďalších ako 
pokračovanie rekonštrukcie 
Štúrovej ulice, či práce na vy-
správkach na miestnych ko-
munikáciách a chodníkov po 
zime, či iných stavbách o kto-
rých vás budeme priebežne in-
formovať.                    Humeník

tí 46 a 48 – Barónka a ČSOB 
banka. Ak nerátame radni-
cu, z druhej strany námes-
tia patrí mestu už len budo-
va reduty (mestská polícia, 
knižnica, kino...) a objekt 
s potravinami, za ktorými 
sa nachádza niekoľko mest-
ských bytov. 

Najviac domov na námes-
tí sa predalo po roku 1989 a 
neskôr v rokoch 1996 a 1997. 
V súčasnosti však mnohé zo 
zadných traktov patria ešte 
mestu a z pohľadu námestia 
nevidieť, že jeden dom mô-
že predstavovať aj niekoľko 
nehnuteľností.   -AdriSatury-

Hoci sa v článku venujeme kežmarskému námestiu ako 
takému, je potrebné dodať, že časť nehnuteľností sa na-
chádza aj na priľahlých uliciach – Hviezdoslavova, Dr. 
Alexandra.
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Ich šperkom je prirodzená krása
Možno mnohí dodnes prechovávajú v spomienkach mená Kežmarčaniek, ktorým verejnosť fandila ako finalistkám celo-

slovenských súťaží krásy Miss. Kým jednu dnes môžete stretnúť pravidelne pred školou so svojou ratolesťou, ďalšia popri 
troch synoch zvláda kariéru v oblasti kozmetiky a iná zas popri vedeniu svojho butiku stihla nedávno uzavrieť manželstvo. 
Sú stále krásne, ale sú „minulosťou“. Názov mesta Kežmarok sa totiž aj dnes spája s dievčatami, ktoré razia kariéru možno 
budúcich „missiek“ a modeliek. Popri škole, práci a koníčkoch je však ich krása zatiaľ iba doplnkom a možno iba začínajú-
cim odrazovým mostíkom na profesnej ceste. Všimli sme si ich a veríme, že zaujmú aj našich čitateľov.

Lívia Lacková
Devätnásťročná študent-

ka marketingu na Fakul-
te masmediálnej komuniká-
cie Univerzity Cyrila a Meto-
da v Trnave je známa aj pod 
umeleckým menom Lívia La. 
V šestnástich objavila prá-
cu hostesky a fotomodelky 
a v súčasnosti popri štúdiu 
pracuje ako hosteska pre znač-
ku Audi. Jej fotografie boli sú-
časťou reklamných kampaní 
svetoznámych výrobkov, mo-
bilných operátorov, šperkov, 
spoločností a značiek, ako Hil-
ton, Coca-Cola, Playboy, Ca-
ro, Baileys, TV Markíza a ďal-
šie. Medzi najzaujímavejšiu 
doterajšiu ponuku patrilo fo-
tenie editoriálu na Kanár-
skych ostrovoch. 
A čo by poradi-
la dievčatám, kto-
ré by sa chceli ži-
viť ako modelky 
alebo hostesky?“ 
Pre mňa je najdô-
ležitejšia realizácia 
a tak vyhľadávam 
akcie, kde vyslove-
ne len nestojím a 
neusmievam sa, ale 
prichádzam do sty-
ku so samotným zá-
kazníkom a komuni-
kujem s nim. Preto, 
môžem poradiť skôr 
dievčatám, ktoré sa 
venujú hostessingu 
a to hlavne cibriť si 
vyjadrovacie schop-
nosti, trénovať si 
asertivitu, preto-
že nie každý klient 
vám vyhovuje. Hos-
tessing nie je len o 
kráse, krása je sa-

mozrejme benefitom, ale ak dievča 
príde len pekné a neschopné väč-
šinou sa neujme.“ A čo čaká vy-
sokoškoláčku v týchto dňoch? 
„Celý január až do konca februá-
ra chodíme po lyžiarskych stredis-
kách a nákupných centrách  pro-
movať  autá  Audi. Táto akcia za-
hŕňa v sebe hostessing, promotion 
a aj moderovanie. Klient mal veľ-
mi tvrdé kritéria na výber hostes-
siek, pretože na tejto akcie ste na-
ozaj stále v pohybe, musíte pra-
covať vonku, naposledy na ak-
cii vo Vrátnej bolo -20 stupňov 
a to vyžaduje aj isté sebazapre-
nie a disciplínu. Musíte byť k ľu-
ďom maximálne milý a ústretový 
a mať veľmi dobré vyjadrovacie 
schopnosti, kedže celý čas volá-
te ľudí mikrofónom a megafónom 
k Audi stanu, musíte ich nalákať, 
poukazovať na  benefity a na kon-
ci urobiť zábavnú tombolu.“

Životný sen/cieľ: harmó-
nia :)

Koníčky: marketing, ob-
chod, ezoterika, komuniká-
cia, moderovanie.

Film/kniha, hudba: kniha 
– Paulo Coelho, hudba – Enig-
ma.

Alexandra Ksiažeková
Trinásťnásobná majsterka 

Slovenskej republiky v spolo-
čenských tancoch, trojnásob-
ná majsterka Slovenska v cho-
reografiách a zároveň študent-
ka Hotelovej akadémie Otta 
Brucknera v Kežmarku v od-
bore manažment regionálne-
ho cestovného ruchu. Osem-
násťročná Alexandra sa venu-
je od jedenástich rokov spolo-
čenským tancom. Začínala v 
tanečnom klube Tempo, dnes 
reprezentuje popradský klub 

Fortuna, ktorý reprezentova-
la aj na majstrovstvách sveta 
v Moskve. Vďaka úspechom 
v spoločenských tancoch pre-
cestovala takmer celú Euró-
pu, zaujala v Kanade i v Juž-
nej Kórei. Okrem niekoľkých 
fotografií s umeleckým foto-
grafom Martinom Krysýn-
kom má s modelingom malé 
skúsenosti, no jej tvár môžeme 
v týchto dňoch vidieť (a pod-
poriť v internetovom hlasova-
ní) medzi finalistkami súťa-
že Miss dance 2012: „Do súťaže 
Miss dance Slovak republik 2012 
som sa prihlásila zo zvedavosti 
a tiež by som rada získala skúse-
nosti v modelingu. Je to súťaž krá-
sy pre dievčatá a ženy so špecia-
lizáciou na akýkoľvek tanec, kto-
rú organizuje agentúra Fabio pro-
duction- dance and model agency. 
Po úspešnom kastingu som sa zú-
častnila semifinálového kola v Ko-
šiciach, kde som postúpila do finá-
le, ktoré sa uskutoční v Prešove. 
Rada by som ešte niečo dokázala 
v tanečnom športe. Nebolo by zlé 
presadiť sa vo fotomodelingu a sa-
mozrejme, a to je teraz hlavné - 
dokončiť strednú školu, prípadne 

aj pokračovať 
v štúdiu na vy-
sokej škole“.

Ž i v o t n ý 
sen/cieľ: do-
kázať si ešte 
čo to v tanco-
vaní, prípad-
ne sa presadiť 
v oblasti foto-
modelingu po 
Miss, dokon-
čiť strednú 
školu, ísť na 
vysokú školu 
a založiť si ro-
dinku :-)

Kon íč k y : 
tanec, hudba, 
dobrá kniha.

Film/kni-
ha, hudba: 
kniha: Char-
lotte Bronteo-
vá - Jana Ey-
rová, hudba - 
Adele, Moby. 

Foto: Internet
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ničí alebo štúdiom na vyso-
kej škole. Naposledy zaujala 
svojim postupom medzi pät-
násť najkrajších stredoško-
láčok v rámci celoslovenskej 
súťaže Miss stredných škôl. 
Fotogenickosť a vystupova-
nie jej prinieslo niekoľko po-
núk na fotografovanie re-
klám, ale aj na predvádzanie 
šiat známe-
ho návrhá-
ra Lukáša 
Kimličku.

Životný 
cieľ a plá-
ny: „Čo mi 
život prine-
sie, ale ur-
čite úspeš-
ne ukončiť 
strednú ško-
lu a ísť ďa-
lej študovať. 
Dostať sa do 
zahraničia a 
nájsť si dobre 
platenú prá-
cu ktorá ma 
bude baviť.“

K o n í č -
ky: Fitness, 
p l á v a n i e , 

Stanislava Rufusová
Šestnásťročná Kežmar-

čanka Stanislava Rufusová 
je študentkou manažmentu 
cestovného ruchu na Hote-
lovej akadémii Otta Bruckne-
ra v Kežmarku. Svoje plány 
do budúcna spája táto mladá 
kráska s pôsobením v zahra-

Katarína Točeková
Usmievavá druháčka Katka je 

žiačkou 2.A triedy pre mimoriad-
ne nadané deti na Základnej ško-
le Nižná brána v Kežmarku. Dl-
hovláska s čokoládovými oča-
mi sa prvý krát objavila na re-
klamných fotkách ako bábätko 
pre odevnú značku A-RIN. Napo-
sledy fotila pre módnu návrhár-
ku Antóniu Widdowson. Čomu 
sa malá Katka rada venuje a ako 
vníma jej možnú „modelkovskú“ 
kariéru mamka Katarína Točeko-
vá? „Kačenka sa rada venuje predne-
su, zúčastnila sa aj súťaží v predne-
se poviedok a prózy, kde získala 4.-té 
miesto v školskom kole. Veľmi rada 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

číta. Momentálne chce byť ma-
žoretka. Dnešná doba je veľmi 
zradná na povolania modeliek, 
preto určite uprednostním nor-
málne zamestnanie a poriadne 
vzdelanie“.

Koníčky: Kreslenie, tanco-
vanie, spievanie.

Kniha - Kúzelníčka Alexa, 
film - Hary Potter, rozprávka 
Zvieratká z farmy.

Foto: archív K. T.

hudba, kamaráti, môj psík, fo-
tografovanie, čítanie.

Film/kniha, hudba: Mám 
rada všetky filmy, najradšej 
komédie a horory, naj. film  
Sin city, hudba pop, knihy 
detektívne alebo príbehy od 
života najoblúbenejší autor 
Dan Brown.

Foto: Martin Krystýnek

Ak z nejakého dôvodu vytŕčate 
z radu, musíte rátať s tým, že na-
stane jedna z piatich variant. Buď 
vás po čase niekto dorastie a ne-
budete jediný, alebo sa nájdu vyš-
ší od vás, aby vám dali najavo, že 
vaša éra skončila. Druhá možnosť 
je, že vás niekto úmyselne bude ťa-
hať dole. Tretí variant je, že si na 
vás zvyknú, nechajú vás tak a ne-
budú si vás všímať. Alebo tí, komu 
sa vaša výška nepáči, budú uvažo-
vať, ako vás „odstreliť“. To, že by 
vás niekto potiahol vyššie, sa stá-
va málokedy – musíte mať potreb-
né kvality.  Neplatí to len o ľuďoch. 
Mám na mysli aj cestovný ruch. 
Konkrétne Vysoké Tatry. Čoraz 
častejšie počujem v súvislosti so 
športovou turistikou viac Donova-
ly, ako Vysoké Tatry, ktoré mali ke-
dysi svoj punc.

Zaujal ma totiž nedávno člá-
nok, kde porovnávali turizmus 
na oboch stranách Vysokých Ta-
tier. A článok zaklincovali dvo-
mi fotkami – preplneným Zakopa-
ným v Poľsku a prázdnotou zíva-
júcim Starým Smokovcom na slo-
venskej strane. Že článok urobil 
peknú reklamu Poliakom, o tom ne-
treba pochybovať. Kto však v Zako-
panom bol čo len raz, vie, o čom je 
reč. Tam sa nepozastavíte ani nad 
tým, že pouličný divadelník s báb-
kami je Slovák. 

Nedovolím si polemizovať nad 
tým, čo sa podpísalo pod úpadok 
Vysokých Tatier, ale asi to bude 
tým, že našinec by chcel zbohatnúť 
hneď a z ničoho, investovať do ve-
cí nechce a ak niečo urobí, tak nejak 
polovičato. Ani ma tak, ani ma hen-
tak. Ako keď niekde v  budove čítate 
oznam, aby ste udržiavali poriadok, 
ale za svet neviete, kam vyhodiť od-
padky, keďže kôš nikde nevidíte. 

„Keď budete najbližšie písať 
ódy na tú akciu, tak tam napíšte, že 
síce reklama bola v novinách i tele-
vízii, ale akcia, pre ktorú som ne-
chal všetko doma, trepal som sa z 
konca mesta a tešil sa na ňu, skon-
čila už po hodine. Urobili ste z ko-
mára slona!“ – rozčúlil sa nedávno 
známy v telefóne, ktorý bol sklama-
ný z istej akcie v našom meste. Vl-
na kritiky sa zniesla aj na tých, čo 
tam prišli ako zvedaví diváci. Nuž 
viem, o čom hovorí. Ja som zas na 
dobre propagovanú akciu nešla, le-
bo zabudli povedať – kde to je a ako 
sa tam dostanem. No, ale nejak za-
čať treba.                              -Adri-Foto: Richard Palkovič
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Čistota mesta je jednou z mojich 
priorít

Verím, že nielen pisateľ(ka) listu, ale všet-
ci Kežmarčania si uvedomujú, že  problém so 
psími výkalmi na verejných priestranstvách 
má každé mesto na Slovensku vrátane náš-
ho, či tri spomínané ulice. Je to jav, ktorý ne-
zmizne z našich ulíc zo dňa na deň, keďže eš-
te stále je dosť majiteľov psov nielen na sídlis-

ku Juh, ale na území celého mesta, ktorí si po svojich štvornohých 
miláčikoch neupracú. Aj napriek tomu, že mesto Kežmarok má  
spôsoby pokutovania  a  pravidlá udržiavania verejného poriadku 
zakotvené v mestských uzneseniach a všeobecne záväzných na-
riadeniach, časť majiteľov psov tieto pravidlá nerešpektuje. Mno-
hí si asi neuvedomujú, že verejné priestranstvo je verejné – maji-
teľ psa na prechádzke nie je vo svojej záhrade a teda ak jemu špi-
na nevadí, iní majú rozdielny názor a každý majiteľ psa, by si mal 
uvedomiť, že prostredie, kam so svojím psíkom chodí, patrí nielen 
jemu, ale všetkým. Je na nás všetkých, ako benevolentne sa bude-
me voči takýmto majiteľom psov správať a tváriť sa, že špinu ne-
vidíme a už vôbec sa neozveme, keď okolo takéhoto nezodpoved-
ného majiteľa psa prechádzame. Je naozaj dôležité klásť dôraz na 
väčšiu spoluprácu s verejnosťou - represia vo forme pokút nebý-
va vždy najúčinnejšia (je potrebné upozorniť majiteľa psa, aby ex-
krementy upratal, alebo je možné oznámiť meno majiteľa psa, ak 
ho poznáme, či poslať fotografiu Mestskej polícii   v  Kežmarku). 
Čistota a poriadok v meste je vizitkou nás všetkých, preto čistota 
sídlisk a mesta je pre mňa jednou z priorít. Ak má pisateľ(ka) zá-
ujem o osobný rozhovor, rád sa s ním(ňou) stretnem – igor.kreda-
tus@kezmarok.sk, 0915 891 068.                          PhDr. Igor Kredátus

Ani mne sa to nepáči
Viem, že mnohým obyvateľom sídliska 

Juh, ale týka sa to určite aj iných častí sa ne-
páči to, čo vidia, čo vidíme na našich chod-
níkoch, zeleni. Sú to psie exkrementy. Ja sa-
ma mám doma psíka a nebolo tomu vždy tak 
a tiež sa mi to nikdy nepáčilo a vadilo mi to. 
Práve preto nerobím to, čo nechcem, aby robi-
li aj iní.  Psík však nie je vinný. Má svojho pá-
na. Ten je vinný, že to necháva po svojom psí-

kovi. Kde je chyba ? Kto to bude pratať ? Poslanci, vedenie mesta, 
technické služby ? Nie !  My všetci sme vinní! Svojou ľahostajnos-
ťou, nevšímavosťou a bojíme sa upozorniť iného, ak vidíme, že ko-
ná tak, ako by nemal. Je to, myslím si aj výchovou a tá začína v ro-
dine. Práve rodina je miesto, kde by sme sa všetci mali učiť toleran-
cii, úcte k iným, k okoliu, k nášmu prostrediu. Nebuďme nevšímaví 
a ak vidíme, že majiteľ psíka odchádza bez toho, že pozbiera výka-

Na neporiadnych psíčkarov sa sťažoval 

ly, upozornime ho, ale vždy s láskou, nie s hnevom, pretože jedine 
slušnosť môže zmeniť správanie iného. My, čo máme psíkov, páči sa 
nám to, čo po nich ostáva ? Buďme tolerantní, a uvedomme si, že ak 
chceme byť súčasťou tejto spoločnosti, tak nechávajme priestor po 
sebe čistý. Vzájomne sa upozorňujme, rešpektujme sa a nosme so 
sebou sáčky. Máme koše na psie výkaly, nech nie sú prázdne, nech 
neslúžia vandalom na ničenie, ale nech slúžia tomu účelu, na ktorý 
boli zakúpené a postavené. Okrem iného, mne sa nepáči ani to, že 
sa po zemi váľa iný odpad  -  papiere, pet fľaše a iné, čo patrí do ko-
ša, resp. do kontajnera . Preto prosím všetkých, aby sme sa každý 
z nás pričinili o krajšie a čistejšie prostredie v našom meste, na na-
šich sídliskách a nech začne každý sám od seba. Potom bude pek-
ne a čisto všade a nám všetkým sa bude žiť krajšie, veselšie a bude-
me mať chuť pracovať pre seba, na svojich sídliskách a na ich zveľa-
ďovaní a skrášľovaní.                                        Ing. Eleonóra  Levická

Máš pravdu človeče!
Milý anonym, máš pravdu, veľa ľudí sa 

pri rozčúlení nad kôpkami od psov nezdr-
žiava slovným spojením „psí exkrement“. 
Viem o čom píšeš,  ale podľa mňa budeme 
do psích ho_ien stúpať dovtedy, dokým si 
majitelia psov nevstúpia do svedomia. Le-
bo mestská polícia je len jednou zo strán zú-
častnených na probléme a má okrem poku-

tovania psíčkarov aj iné aktivity. Najviac zodpovednosti je na majite-
ľoch psov. Dovolím si pripomenúť, že z mojej iniciatívy boli osadené 
na dolnom Juhu oranžové koše pre psíčkarov – žiaľ, napriek krikľavej 
farbe ich mnohí dodnes nevidia a ďalší dobráci zopár košov rozbili. 
Ako rodič a človek, ktorý si váži zeleň nemám problém upozorňovať 
majiteľa psa keď vidím, že nevie, čo sa patrí. Ale ty si to asi neurobil 
– aby na teba niekto nehundral, keďže aj podpísať sa nechceš. Kľud-
ne zavolaj nielen Markízu, smelo aj CNN či BBC, ja ti dám len za prav-
du. K tejto problematike som sa vyjadrovala už neraz na svojej posla-
neckej stránke (www.adrisatury.webnode.sk) a aj vďaka rôznym re-
akciám občanov, ktorí tam píšu, sa podarilo na mnohé vec upozorniť, 
či prispieť k ich zlepšeniu. Aby si nabudúce nestúpil do ho_na, poze-
raj pod nohy. Tak ako to robia mnohí, ktorí radšej sklopia zrak, než by 
upozornili suseda, aby po svojom miláčikovi popratal. V blízkej do-
be, práve v spolupráci s ľuďmi, ktorí so mnou hovoria otvorene a pod 
svojim menom, pripravujeme práve k tejto špinavej veci malú kam-
paň. Pretože mnohí sme rodičmi malých detí a na nepríjemnej skú-
senosti môjho dieťaťa viem, aké svinstvo je škrkavka – červ zo psie-
ho ho_na, ktorý útočí najmä na malé deti na sídliskách. Touto cestou 
ďakujem tým, ktorí po svojich psíkoch pracú a záleží im na čistom 
prostredí. A tým, ktorí sú leniví zdvihnúť a vyhodiť to, čo ich pes ne-
chal na trávniku odkazujem: „Vidíte? Svojou aroganciou dvíhate tlak 
aj iným!“ Ozaj, a prepáč, že ti neslušne tykám, ale ani ty si nebol sluš-
ný a nepodpísal/a si sa.                                          Bc. Adriana Saturyová

V uplynulých dňoch obdržala Mest-
ská polícia v Kežmarku anonym na té-
mu znečisťovanie prostredia psími ex-
krementmi. Kópie dostali aj poslanci do-
tknutých ulíc, ktoré sa v liste uvádzajú. 
Hoci sa anonymom nedáva v Novinách 
Kežmarok zvyčajne priestor, vzhľadom 
k tomu, že ide o problematiku týkajúcu 
sa celého mesta, uverejňujeme neuprave-
ný list a stanoviská poslancov za dolný 
Juh a mestskej polície. 

Vážená Mestská polícia
Často sa mi stáva, že keď prídem domov, 

musím si čistiť topánky od výkalov psov 

a myslím si, že nie som sám. Nachádzajú sa 
všade (chodníky, cesty, vstupy do vchodov 
bytoviek).

Teraz to pekne vidieť keď je sneh, čo je to 
za kultúra. Vyvenčiť psa rovno pred vchod 
bytovky (samé hovno, samá žltá mláka, ošťa-
té lavičky, smetné koše, stromy, kríky). Jed-
ným slovom povedané, je to hnus. Človek 
musí kľučkovať, aby nestupil do hovna. Bo-
hužiaľ, ale je to tak.

Príďte a presvečte sa. Týka sa to sídliska 
JUH. Hlavne ulice Košická, Lanškrounská, 
Bardejovská a ďalšie. A čo poviete na tých 
našich poslancoch MZ, ktorí bývajú v tých-

to bytovkách a nič s tým nerobia. Tvária sa, 
že to nevidia a pritom sami kľučkujú aby sa 
vyhli tým hovnám. Za toto berú peniažky za 
nič nevidenie? Veď to sú základné veci. Čo si 
má o tom myslieť obyčajný človek? To, že au-
tá stoja a parkujú na chodníkoch, to tiež ne-
vidia, alebo lepšie povedané, nechcú vidieť. 

A týka sa to aj Mestskej polície. Určite nie 
je až také ťažké počkať si na „psíčkarov“ keď 
pôjdu venčiť psa a urobiť s nimi poriadok. Ak 
nedôjde k náprave, všetko bude medializova-
né prostredníctvom TV Markíza so sťažnos-
ťou aj na Vás. Na vedomie: Ing. Igor Šajtlava 
primátor mesta
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Svoje myšlienky predstavi-
telia združenia prezentovali 
vo štvrtok 23. februára 2012v 
Spišskej Sobote, na pracov-
nej konferencii inšpirovanú 
140. Výročím úmrtia Johan-
na Georga Rainera, zaklada-
teľa kúpeľníctva v Smokovci. 
Pri príležitosti tejto konferen-
cie sa uskutočnil aj pietny akt 
kladenia vencov na hrob tejto 
podtatranskej osobnosti.

Nominované osobnosti, 

ktoré môže navrhnúť hocikto, 
by mal byť rodákom z niekto-
rého nášho mesta alebo ob-
ce (podtatranská oblasť), jej 
činnosť je zviazaná s regió-
nom. Môže to byť z oblasti ve-
dy, hospodárstva, verejného 
života, umelec, alebo športo-
vec. Návrhy osobnosti druhé-
ho tisícročia (od roku 1000 do 
roku 2000) pošlite na adresu 
miki.argalac@stonline.sk do 
15. marca 2012.        Humeník

Navrhnite osobnosti 
druhého tisícročia

Takúto možnosť ponúka občianske združenie  Brokoff 
Poprad, ktorá si dáva za cieľ zmapovať osobnosti druhého 
tisícročia v regióne pod Tatrami.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia papiera:
 Dnešné pomenovanie „papier“ pochádza od slova papyrus. Svoje 
korene má v starovekom Egypte, kde bol prvý papyrus vyrobený už v 4. tisícročí 
pred naším letopočtom. Tvorí asi 20% odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje 
škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa           
v papierňach vyrobí nový. Patrí do modrej nádoby, kde odhadzujeme noviny, 
katalógy, prospekty, časopisy, zošity, knihy bez pevnej väzby, čisté papierové 
obaly (napr. papierik od žuvačky), listy, obálky, pohľadnice, cestovné lístky, 
lístky z kina, kancelársky papier, skartované dokumenty, kartóny a lepenky 
(napr. krabičky z liekov). Nepatria sem: brúsne papiere, obuvnícka lepenka, 
pauzovacie papiere, kopírovacie papiere, lakované papiere, voskované papiere, 
viacvrstvové obaly, celofán, stieracie losy, zamastený a inak znečistený papier.

časť 4.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia skla:
 Sklo je veľmi zaujímavý materiál, ktorý sa v prírode v čistej forme 
nevyskytuje. Vyrába sa však z prírodných surovín. Je považované za najstaršiu 
vyrábanú hmotu v dejinách ľudstva. Vyznačuje sa týmito vlastnosťami: veľkou 
tvrdosť, vysokou pevnosťou v ťahu, malou elektrickou a tepelná vodivosťou, 
ľahkou čistiteľnosťou, ľahkou tvarovateľnosťou. Tvorí asi 12% odpadu. Z vytrie-
deného skla sa v sklárňach vyrobí nové. Patrí do zelenej nádoby, kde odhadzu-
jeme neznečistené biele i farebné sklo, rozbité i vcelku, všetky druhy sklenených 
�iaš a fľaštičiek. Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, žiarovky, 
obrazovky z televízorov, ostatné sklo kombinované s inými materiálmi 
napríklad s drevom, s kovom a pod.

časť 6.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaného skla:
 Vyseparované sklo sa ďalej triedi na farebné a číre, a v sklárňach sa 
ďalej spracováva v týchto  fázach: a) úprava odpadového skla, b) zakladanie - 
príprava sklárskeho kmeňa, c) tavenie, d) tvarovanie, e) chladenie, f) zušľachťo-
vanie alebo ra�novanie. Z takto upraveného skla sa potom opätovne vyrábajú  
fľaše, sklenené tabule atd. Vedeli ste, že: • sklo je recyklovateľné na 98% až 100%, 
• recykláciou každej fľaše ušetríme energiu až 400 Wh, • recyklácia odpadového 
skla znamená menej emisií, • ak sa vráti do sklárne na recykláciu 100 miliónov 
odpadových �iaš a pohárov, ušetrí sa 30 000 ton sklárskeho piesku, 100 000 ton 
sódy, 6 000 ton vykurovacieho oleja, 18 000 MWh elektrickej energie,                    
76 000 000 m3 zemného plynu

časť 7.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia plastov:
 Plasty boli objavené  v prvej polovici 19. storočia. Charles Macin-
tosh v roku 1820 vyrábal plášte odolné proti vlhkosti tak, že pokryl tkaninu 
tenkou vrstvou gumy.  Tvoria asi 7% odpadu. Majú širokospektrálne využitie         
a to najmä v strojárstve, v textilnom priemysle, v elektronickom priemysle,           
v automobilovom priemysle, v obalovej technike, ... Patria do žltej nádoby, kde 
odhadzujeme fľaše označené ako PET fľaše. Fľaše z jedlých olejov musíme pred 
separovaním dobre vymyť horúcou vodou. Fľaše je potrebné pred vhodením do 
kontajnera stlačiť. Zmesové plasty - obaly od šampónov, sprchových gélov, 
saponátov, a pod. Nepatria sem: plastové obaly kombinované s iným materiá-
lom, silno znečistené obaly a výrobky. Na recykláciu nemožno použiť plasty, 
ktoré prišli do styku s  nebezpečnými látkami ako napr. obaly z  chemikálii, 
minerálnych olejov ...

časť 8.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaných plastov:
 Po vyseparovaní sa plasty ďalej triedia a recyklujú. Poznáme tri 
základné spôsoby recyklácie. Fyzikálnu (čiže materiálovú), chemickú (surovi-
novú), ktorá sa niekedy označuje aj ako regenerácia a energetické zhodnotenie. 
Čo konkrétne sa vyrába z recyklovaných plastov? Z PET �iaš sa vyrábajú vlákna 
– z nich potom koberce alebo aj oblečenie. Z fólií, vreciek alebo tašiek opäť fólie. 
Z tvrdých obalov (krémy a pod.) sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa 
nedajú inak využiť, sa používajú na výrobu zatrávňovacích dlaždíc alebo 
alternatívneho paliva. Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme 
energiu. Percentuálna úspora energie je až  97%. Okrem toho sa plasty  vyrábajú 
z ropy, takže ich recykláciou šetríme ropu, čo je viac ako žiaduce, vzhľadom na 
jej malé zásoby, a chránime životné prostredie.

časť 9.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia kovov:
 V súčasnom štádiu rozvoja ľudskej spoločnosti – v etape vedecko-
technickej revolúcie si snáď nevieme predstaviť oblasť ľudskej činnosti, kde by 
sme sa nestretli v takej, či inej forme s kovovými materiálmi. Tvoria 4% 
odpadov. Patria do červenej nádoby, kde odhadzujeme konzervy, kovové 
výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, ... V meste Kežmarok do  
červenej zbernej nádoby odhadzujeme aj viacvrstvové kombinované obaly           
z mlieka, džúsov a lacných druhov vína (tzv. tetrapakové obaly alebo nápojové 
kartóny). Nepatria sem: kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové 
obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a iné kovové obaly, ktoré 
prišli do styku s nebezpečnými látkami.

časť 10.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaných kovov:
 Pri recyklácii kovov sa myslí recyklácia kovov, ktoré sú pri zakúpení 
výrobkov použité ako obalové materiály. Ide o hliníkový (AL) a oceľový (FE) 
materiál, z  ktorých sú vyrábané obaly ako plechovky od nápojov, viečka od 
jogurtov, konzervy, obaly, uzávery od zaváranín a pod. Spracovanie vyseparova-
ný kovov prebieha následovne: kovy sa vytriedia, podrvia, zbavia povrchových 
náterov a povlakov. Potom sa dajú do pece, kde sa roztavia. Výsledkom tohto 
procesu sú kovové odliatky (ingoty), z ktorých sa potom vyrábajú nové výrobky. 
Vedeli ste, že recykláciou 1 ks hliníkovej plechovky sa ušetrí toľko elektrickej 
energie, že by to stačilo na prevádzku počítača alebo televízora počas 3 hodín. 
Recykláciou hliníka sa ušetrí 95 % energie a redukuje sa obsah emisií o 99 %.   

časť 11.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia BRO:
 BRO - biologický rozložiteľný odpad - je odpad, pri ktorom dochá-
dza vplyvom vonkajšie prostredia k jeho rozkladu. Patrí sem kuchynský odpad 
(zvyšky z ovocia a zeleniny) a odpad zo záhrad (zelené šťavnaté zvyšky rastlín 
bohaté na dusík a pevné zvyšky rastlín, ako sú konáre, lístie, ... bohaté na uhlík). 
Hlavnými producentmi tohto odpadu sú obce (domácnosti, inštitúcie, obchody 
...), poľnohospodárstvo, priemysel (najmä drevospracujúci priemysel, potravi-
nárstvo, sadovníctvo), vodárenské spoločnosti. Medzi základné spôsoby 
spracovania BRO patrí: materiálové využitie – vlhkosť biomasy 40% - kompos-
tovanie, energetické využitie po predchádzajúcom spracovaní – vlhkosť bioma-
sy 30% - výroba energie a tepla.
 

časť 12.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Materiálové využitie BRO - kompostovanie
 - je založené na biochemickom procese, pri ktorom  z organických 
látok za prítomnosti kyslíka vzniká kompost – organické hnojivo.  Poznáme tri 
úrovne kompostovania: 1. Domáce – v súkromných záhradách – vlastné 
využitie, 2. Komunitné – skupina ľudí v záhradkárskej osade - ročne sa takto 
vyprodukuje cca 10 t kompostu, 3. Komunálne alebo priemyselné – bioodpad sa 
zbiera z väčšej zvozovej oblasti a spoločne sa kompostuje v centrálnej  
kompostárni – vykonáva ho �rma na to zaškolená. Zariadenie, ktoré sa používa 
na priemyselnú výrobu kompostu sa nazýva Fermentor.
Kompostovaním vznikne z jednej tony odpadu cca 0,550 tony kompostu.

časť 13.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Fermentor:
 - je hermeticky uzavreté zariadenie, v ktorom prebieha fermentácia 
bioodpadu za anaeróbnych podmienok. Cieleným regulovaním fermentácie        
v automatickom režime sú v procese korigované 2 stupne procesu:
1. Stupeň spracovania – stabilizácia a hygienizácia, 2. Stupeň – dosúšanie zmesi. 
Doba jedného uzatvoreného cyklu od naskladnenia po vysušený produkt je cca 
96 hodín s energetickou náročnosťou 4,8 kW/t produktu. Výsledkom je 
organické hnojivo - kompost.

časť 14.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Energetické využitie BRO 
 Jedným zo spôsobov energetického využitia BRO je jeho spaľova-
nie. V takýchto prípadoch sa biomasa len mechanicky respektíve fyzikálne 
upraví na dosiahnutie parametrov požadovaných výrobcom konkrétneho 
zariadenia na výrobu tepla, alebo elektrickej energie.
Vedeli ste, že 1000 kg suchej drevnej hmoty sa energetický rovná 450 kg čierne-
ho uhlia, respektíve 520 kg koksu, respektíve 340 kg vykurovacieho oleja,  alebo 
320 kg butánu. Spaľovať je možné aj slamu, ktorej výhrevnosť je vyššia ako 
výhrevnosť hnedého uhlia. Takto vyrobené teplo respektíve elektrická energia 
sa využíva v domácnostiach ako i v priemysle.

časť 15.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Energetické využitie BRO
 Druhý spôsob využitia biomasy je chemická úprava na bioplyn, 
respektíve na drevené uhlie, alebo biopalivá.
Premena biomasy na bioplyn za pomoci mikroorganizmov sa nazýva anaerób-
ne vyhnívanie. Považuje sa za najlepší z biochemických postupov. Koncovým 
produktom anaeróbneho vyhnívania organického materiálu je bioplyn – zmes 
metánu, oxidu uhličitého a ďalších zložiek. Táto technológia je dôležitá pre 
ochranu životného prostredia z dôvodu znižovania emisií skleníkových plynov.
Zariadenie, ktoré dokáže spaľovať bioplyn a meniť ho na teplo, respektíve na 
elektrickú energiu sa nazýva kongregačné jednotka.

časť 16.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Milí spoluobčania.
 Veríme, že tento miniseriál Vám napomohol sa zorientovať                  
v systéme separovania odpadov v našom meste a spolu s nami prispejete               
k ochrane životného prostredia, a ku krajšej tvári nášho mesta.

časť 18.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

 Záverom nášho seriálu si pripomeňme, čo je základnou �lozo�ou 
separovaného zberu. Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným 
riešením zníženia množstva komunálneho odpadu, a preto sa separácia stáva 
stále aktuálnejšou témou miest a obcí. Pri separovanom zbere sa nepotrebná 
vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobné-
ho procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne 
vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, 
ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde neseparovaný komunálny 
odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy. Základom úspešného fungo-
vania komplexného odpadového hospodárstva je požiadavka uskutočňovania 
dôsledného plošného separovaného zberu jednotlivých druhov odpadov.

časť 17.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaného papiera: 
 Vyseparovaný papier sa ďalej triedi podľa kvality, balí do balíkov       
a odváža na ďalšie spracovanie, kde prebieha jeho spracovanie v 3 fázach:
a) príprava papieroviny, b) tvorba papierového listu, c) úprava papiera. Z takto 
recyklovaného papiera sa potom vyrábajú výrobky každodennej spotreby, ako 
sú papiere na potlač tlačovín, papierové tašky a v neposlednom rade hygienické 
potreby. Vedeli ste, že: • 1 tona zberového papiera nahradí 2,5 m3 vyťaženej 
drevnej hmoty, • recykláciou papiera ušetríme 23-74% elektrickej energie             
v porovnaní s prvovýrobou, • recykláciou papiera sa zníži aj spotreba vody 
oproti prvovýrobe až o 58%,  • pri recyklácii papiera je vypúšťaných až o 74% 
menej emisií ako pri primárnej výrobe, • pri výrobe 1 kg bieleho papiera vznik-
ne cca 8 kg emisií CO2, • počet recyklácií je vo všeobecnosti 4-5 krát

časť 5.

Kežmarská informačná  
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46  
060 01  Kežmarok  

052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Lyžiari brázdiaci zasneže-
né svahy mimo vyznačených 
zjazdoviek ničia v Tatran-
skom národnom parku mla-
dé stromčeky. Pohybom na 
lyžiach či snowboardoch po-
škodzujú najmä ich vrcholce. 
Takto poškodené stromčeky 
v lete ľahšie napádajú škodco-
via a hubové ochorenia. Stra-

tou jednoročného prírastku 
sa odďaľuje ich úspešné od-
rastanie z dosahu buriny či 
zveri a tým sa odďaľuje aj ich 
schopnosť plnohodnotne pl-
niť všetky spoločnosťou po-
žadované funkcie. 

Štátne lesy TANAPu v spo-
lupráci s prevádzkovateľom 
zjazdových tratí v Tatranskej 

Lyžiari ničia v národnom parku mladé stromčeky
Lomnici už dohodli spôsob 
a umiestnenie ďalších me-
chanických zábran v tých naj-
citlivejších lokalitách. Popri 
zjazdových tratiach v smere 
zo Štartu do Tatranskej Lom-
nice budú na zákaz pohybu 
mimo vyznačených zjazdo-
viek lyžiarov upozorňovať  aj 
informačné tabule s piktogra-

mom „STOP“. 
V prípade 

nerešpektova-
nia usmerne-
ní zo strany 
lyžiarov Štát-
ne lesy TA-
NAPu nevylu-
čujú v zmysle 

zákona o lesoch aj represívny 
postup s využitím inštitútu 
lesnej stráže od slovného upo-
zornenia až po finančný po-
stih. Pokuta v tomto prípade 
môže byť až 66,00 eur. Pria-
mo v teréne sa budú najmä v 
predmetnej lokalite pohybo-
vať členovia lesnej stráže. Aj 
tieto kroky zo strany Štátnych 
lesov TANAPu vedú k tomu, 
aby nedochádzalo k poško-
dzovaniu mladých lesných 
porastov v kalamitnom úze-
mí a v čo najkratšom čase tu 
vyrástol plne funkčný les. To-
to upozornenie platí samozrej-
me aj v okolí ostatných lyžiar-
skych areálov na území Tat-
ranského národného parku.                                

TANAP

V meste Kežmarok bolo v roku 
2011 evidovaných 834 psov
Denne sa pri bežnej poriadkovej činnosti 

vykonáva minimálne jedna kontrola venčenia 
psov, pravidelnejšie v skorých ranných (medzi 
cca 6.30 hod. a 8.30 hod.), niekedy tiež v po-
poludňajších hodinách – čo nie je pravidelne, 
vzhľadom na výkon služby a potrebu hliad-
ky v centre mesta a podobne. (zvyčajne okolo 

16.30 hod.).  Tieto kontroly sa vykonávajú predovšetkým na sídlisku 
JUH, Sever, Záhradná a Toporcerova, Nižná brána. Hliadky sú tak-
tiež ku danému problému vysielané na základe zistenia operačnej 
služby z kamerového systému (hlavne na sídlisku JUH). 

V roku 2011 bolo riešených 64 občanov za nedodržanie Naria-
denia mesta č.3/2006 o chove a držaní zvierat a včiel na území 
mesta Kežmarok. Jedná sa o priestupky za nedodržanie podmie-
nok chovu a držania psa. Pri tomto pomerne veľkom počte psov 
je problémom aj v iných mestách, že po roztopení snehu tieto ex-
krementy ostávajú viditeľné, hlavne na miestach, ktoré boli dlh-
šie pokryté snehom (trávniky a pod.). Aj keď je stále tento problém 
akútny, dovoľujeme si tvrdiť, že majitelia psov si už zvykajú no-
siť pri sebe sáčky a tieto exkrementy za svojimi psami odpratávať.  
Taktiež nie je možné ani pri najlepšej vôli ustrážiť všetkých majite-
ľov venčiacich svojich psov v celom okruhu mesta a celý deň. Ve-
ľa záleží  od  samotného uvedomenia občanov.  

V meste Kežmarok bolo zriadených 10 venčovísk. Tieto však 
nie sú využívané občanmi ako bolo očakávané, pretože nie každý 
majiteľ psa vie ako ho správne venčiť a ani sa o to nezaujíma (ako 
psa naučiť robiť potrebu na venčovisku). 

por. Milan Kušnirák

aj občan – anonym SOŠ Kušnierska brána 349/2 Kežmarok dáva do 
prenájmu nebytový priestor, konkrétne objekt učebne 
na parcele číslo 2463, zapísané v katastri nehnuteľnos-
ti na liste vlastníctva č. 2664, katastrálne územie Kež-
marok o výmere 32,18 m2 a objekt učebne na parcele 
číslo 3722/3, zapísané v katastri nehnuteľnosti na lis-
te vlastníctva č. 1994, katastrálne územie Kežmarok o 
výmere 34,80 m2. Svoju ponuku zasielajte v zalepenej 
obálke na adresu školy s uvedením hesla „prenájom 
nebytových priestorov“ do 16. 3. 2012. Bližšie informá-
cie: Ing. Iveta Koššárová, tel. 052/452 30 40.
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

9. 3. 2012 (piatok) o 8.30 hod.
EZOPOVE  BÁJKY

- divadelné predstavenie 
  s unikátnymi maskami,  

hereckými výkonmi  
a poučnými piesňami

v Mestskom kultúrnom  
stredisku

14. 3. 2012 (streda) o 8.30 hod.
HĽADÁ SA NOVÝ  

MANŽEL
- divadelná komédia  

na motívy chorvátskeho  
autora Mira Gavrana

v Mestskom kultúrnom  
stredisku

25. 3. 2012 (nedeľa)  
o 16.00 hod.

ŽABIA  PRINCEZNA 
- rozprávka v podaní   

Divadla PORTÁL z Prešova
   o princovej ceste k stratenej 

korune, na ktorej mu žaba  
Elvíra pripraví nečakané úlohy.

v Mestskom kultúrnom  
stredisku

26. 3. 2012 (pondelok)  
o 19.00 hod.

NA KOHO TO SLOVO 
PADNE

- komédia Gábora Görgeya, 
réžia a výber hudby  
Peter Mankovecký,

hrajú protagonisti Divadla 
ASTORKA Bratislava:

Marián Miezga, Vladimír 
Kobielsky, Lukáš Latinák,
Róbert Jakab, Juraj Kemka

v Mestskom kultúrnom  
stredisku

27. 3. 2012 (utorok)  
o 8.30, 9.45 a 11.15 hod.

TERRA MAGICA  
FANTASTICA

- výchovný koncert spájajúci 
v sebe pálčivé témy  
diskriminácie, zla  

a šikanovania človeka  
človekom s bezohľadnosťou 

aj vo vzťahu k prírode.
v Mestskom kultúrnom  

stredisku
31. 3. 2012  (sobota)  

o 10.00 hod.
Z TATRANSKÉHO  

PRAMEŇA
- regionálna postupová súťaž 

hudobného folklóru
v Mestskom kultúrnom  

stredisku

Výstavná sieň BARÓNKA, 
Hlavné námestie 46

Ján KOLLÁR  
– výber z tvorby  
(kresby-maľby)
6. 3. – 30. 3. 2012

6. 3. 2012 (utorok) o 16.00 
hod. - vernisáž výstavy

Galéria u anjela
Starý trh 53

Dušan Mravec
ZÁTIŠIA

Výstava potrvá  
do 15. marca 2012.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

Nowy Targ, Kežmarok na 
starej fotografii 

Organizátori:  
Mestské kultúrne stredisko 

v Novom Targu,  
Podhalanské múzeum 
Czeslawa Pajerského  

a Múzeum Kežmarok. 
Výstava fotografií sa  

uskutoční v rámci projektu 
„Zachrániť pred zabudnutím 

fotografie  
poľsko-slovenského  
Podtatria a Tatier“. 

Výstava potrvá 
do 23. marca 2012.

Vo Výstavnej sieni BA-
RÓNKA na Hlavnom námestí 
46  bude od  6. 3. do 30. 3. 2012 
sprístupnená výstava obrazov 
z tvorby JÁNA KOLLÁRA. 

Autor  svoj talent a vzťah 
k výtvarnému umeniu pre-
javil už počas návštevy zák-
ladnej školy, kedy sa úspešne 
zúčastňoval so svojou tvor-
bou rôznych výstav. Na ume-
nie nezabúdal ani počas štú-
dia na strednej škole a ani po-
pri zamestnaní. Jeho obrazy 
zdobia steny mnohých tat-
ranských hotelov. V r. 1994 

založil firmu Decor, ktorá sa 
doteraz zaoberá nástennou 
a stolovou kvetinovou deko-
ráciou. Je členom klubu po-
pradských výtvarníkov. Zú-
častnil sa niekoľkých výstav. 
Jeho námetový rozsah je širo-
ký. Z techník ho najviac fasci-
nuje grafika, perokresba, tuš 
a olej. V tvorbe je mu blízka 
nahota tela, duše a živly všet-
kého druhu. Žije a tvorí v Po-
prade. Výstava jeho prác za-
ujme návštevníka svojim ne-
všedným obsahom a pestros-
ťou.         Mgr. G. Kantorková

Z tvorby Jána Kollára

Rozmanitosť Pod názvom Rozmanitosť nájdete v týchto 
dňoch pestrú paletu výrobkov a prác žiakov Sú-
kromnej strednej odbornej školy Biela voda 2, 
Strednej umeleckej školy Slavkovská 19, Základ-
nej umeleckej školy Dr. D. Fischera a Súkromnej 
základnej umeleckej školy Rosnička a detí z Krí-
zového strediska DSS Ľubica. Rovnako ako výsta-
va, pútali svojimi výsledkami práce žiaci už pri 
samotnej vernisáži. Módna prehliadka, hudobný 
a literárny prednes, či tanec – to sú devízy, na kto-
ré vsadili šikovní žiaci a ich učitelia, aby tak ve-
rejnosti predstavili svoju činnosť a štúdium. Vý-
stava je sprístupnená do 9. marca 2012 vo veľkej 
sále Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kež-
marku (obvodný úrad, prízemie).            T/F-Adri-
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Krásne dámy, elegantní pá-
ni, kvalitný hudobný program, 
príjemná zábava a neodmys-
liteľný gastronomický záži-
tok, to všetko charakterizuje 
už 17. reprezentačný valentín-
sky ples Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera v Kežmar-
ku, ktorý sa konal 11. febru-
ára v Hoteli Agro vo Veľkej 
Lomnici. Otvorenie sa nies-
lo v znamení spoločenských 
tancov a pestrého kultúrne-
ho programu, ktorý pripravi-
li študenti školy. Nechýbala 
ani bohatá a hodnotná tombo-
la, za ktorú patrí veľká vďaka 
našim sponzorom. Hostia ma-
li možnosť vybrať si z množ-
stva gastronomických špecia-
lít zo studeného i teplého bufe-

tu, či cukrárenských výrobkov,  
ochutnali jedinečné mieša-
né nápoje  a gurmáni si určite 
pochutnali aj na pečenom pra-
siatku, ktorému sa nedalo odo-
lať. Aj tento rok bol  ples pre-
vierkou manažérskych zruč-
ností študentov maturitného 
ročníka. Vo svojich manažér-
skych funkciách vykonávali 
praktické cvičenia k praktickej 
časti maturitnej skúšky a ce-
lý ples organizačne pripravi-
li. Spokojní hostia a skvelá ta-
nečná zábava až do skorých 
ranných hodín sú dôkazom, že 
svoju maturitu zvládnu na jed-
notku. 

Lucia Vasková, 
manažér marketingovej 

komunikácie

Ples ako gastronomický 
zážitok

Na tohtoročnej medzi-
národnej kaderníckej sú-
ťaži Kalibr Cup v českom 
Lanškroune sa predstavilo 
stopäť súťažiacich z tridsia-
tich štyroch stredných škôl. 
Budúce kaderníčky a ich 
modelky súťažili v renomo-
vanej súťaži na tému Na vl-
nách luxusu. Zo Slovenska 
mali zastúpenie dve stred-
né školy – z Bratislavy a z 
Kežmarku. Žiačky Klaudia 
Horváthová a Simona Mišal-
ková v úlohe modelky pod 
vedením svojich majsteriek 
Evy Cehulovej a Marty De-
siatnikovej bojovali o pre-
stížne umiestnenie v konku-
rencii úspešných študentov 
odboru kaderník.

Fotogenický výsledok kež-
marských súťažiacich pri-
niesol na svojich stránkach 
aj Orlický denník (na sním-
ke hore), ktorý fotku model-
ky Simony zverejnil. Umiest-
nenie kežmarských žiačok – 
5. miesto, prinieslo nášmu tí-

Na vlnách luxusu
mu postup na medzinárodnú 
súťaž World of Beauty, ktorá 
sa uskutoční už tento víkend 
v Prahe. 

„Rada by som vyzdvihla, že 
naše dievčatá boli v Lanškrou-
ne jediné Rómky a teší ma, že 
za sebou nechali konkurenciu z 
takých miest ako Brno, Brati-
slava či Praha. Navyše, aj ša-
ty, ktoré mala naša modelka, 
šili rómske dievčatá z učeb-
ného odboru Výroba konfek-
cie. Teším sa, že chlieb, ktorý 
dávame do ruky mladým Ró-
mom, dokázali spoločne preta-
viť do profesionálnej zručnos-
ti,“ teší sa z úspechu PhDr. 
Marta Sabolová, riaditeľ-
ka Strednej odbornej školy 
Garbiarska 1 v Kežmarku. 
Okrem postupu na súťaž 
do Prahy sa chystá v týchto 
dňoch reprezentovať Kež-
marok v odbore kaderník 
ďalší rómsky žiak tejto ško-
ly, ktorý o úspech zabojuje v 
Košiciach.

-AdriSatury-
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„Ideme na ples, ale čo de-
ti?“ Aby takúto dilemu ne-
museli riešiť rodiny z Kež-
marku a okolia, vznikla 
myšlienka zorganizovať ro-
dinný ples. Tohto roku sa 
opäť v čase vrcholiacich fa-
šiangov v sobotu 18. feb-
ruára konal pod hlavičkou 
Združenia Domov Kežma-
rok ples rodín. Čím sa líšil 
od iných podobných poduja-
tí? Zúčastnili sa ho mladí a 
aj celé rodiny, teda i deti a to 
od veku, v ktorom sú schop-
né sa samostatne pohybo-
vať po parkete. Nakoľko 
vlani sa pri rodinnom ple-
se priestory reštaurácie Fli-
per vo Vrbove zdali už tes-
né, toho roku sa ples konal 
v Dome Henryho Dunanta 
v Mlynčekoch. Vďaka väč-
ším priestorom  sa ho mohlo 
zúčastniť úctyhodných 200 
zábavychtivých ľudí, z nich 
polovicu tvorili mladí. Kres-
ťanský charakter poduja-

Plesali celé rodiny

Aké by to bolo fašiangové obdobie, keby sa v meste nekonal aspoň 
jeden detský karneval. Škôlkari, školáci, ba i rodičia sa v uplynulých 
dňoch nechali uniesť fašiangovou atmosférou a vychutnali si nejeden 
karneval. O tom, že sa naň pripravovali svedomito, svedčila aj pestrá 
škála kostýmov, ktoré deťom na mieru ušili šikovné ruky mám i sta-
rých mám. V záplave hotových kostýmov z požičovní a obchodov tak 

nechali vyniknúť jedinečným kostýmom rozprávkových postavičiek, 
ale aj kultúram ďalekej Ázie. Víly, zdravotné sestričky, indiáni, ro-
boti, hasiči, či veľké cukríky, slnko, vtáci a zvieratá a mnoho ďalších 
krásnych masiek sme našim fotoobjektívom zachytili aj na mestskom 
karnevale, ktorý sa konal 19. 2. 2012 v mestskej športovej hale pod 
taktovkou Centra voľného času.                                        T/F -Adri-

Deti sa vyšantili na karnevale

dí sa plesu zúčastnili nielen 
ako hostia. Členovia spolo-
čenstva MOST pripravili aj 
zaujímavý program. Ešte ta-
nečné vystúpenia, scénky, 
disko... A počtom „objektov 
nadupaná“ tombola, z kto-
rej sa ušla takmer každému  
nejaká výhra. Plesu rodín 
a spoločenstiev sa okrem 
členov rodín zúčastnili čle-
novia napr. hnutia Equipes 
-Notre-Damme, oázy, spo-
ločenstiev Gabriel a MOST, 

tiež ich príbuzní, priatelia 
a známi a známi známych... 

Podujatie malo viacero 
prívlastkov NAJ: niektoré ro-
diny zahŕňali až tri generácie, 
najväčší počet zúčastnených 
pánov v oblekoch a krava-
tách vo veku s jednou číslicou 
a tiež to bol jeden z najpočet-
nejších plesov, ktorým prí-
tomní ukončili fašiangy, aby 
sa posunuli do ďalšieho, tich-
šieho a hĺbavejšieho obdobia. 

J.V.

tia podčiarkla aj svätá omša, 
ktorá sa konala pred oficiál-
nym zahájením plesu v kos-
tole v Mlynčekoch. Omšu 
slúžil a rodiny prišiel po-
vzbudiť spišský diecézny 
biskup Štefan Sečka. Štvori-
ca mladých hudobníkov dy-
namickou hrou vyburcovala 
tanečníkov na parkete k úc-
tyhodným výkonom. A mla-

Veselo bolo  
aj v školách

Azda nebolo v Kežmarku škôl-
ky, či školy, kde by učitelia a te-
ty vychovávateľky pripravili ma-
lým Kežmarčanom karnevalovú 
zábavu. Súťaže a detská diskotéka, 
sladkosti a občerstvenie – to bolo 
to, čo stačilo deťom k tomu, aby sa 
dobre zabavili v pestrých maskách 
z požičovní, obchodov, ale i z do-
mácich dielní šikovných rodičov.

Na snímke žiaci prvého stup-
ňa ZŠ Hradné námestie.

T/f: -Adri-
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V jeden mrazivý, februáro-
vý deň, prišla na návštevu do 
materskej školy Cintorínska 
3 Kežmarok, malá zdravot-
níčka Evička. Deti sa jej veľ-
mi potešili. Cestou po scho-
doch však spadla a porani-
la si kolienko. Hneď na pr-
vom stanovišti „ÚRAZY“, jej 
deti ošetrili poranenú nohu. 
Porozprávali sa, ako môžeme 
predchádzať úrazom a tým 
si prehĺbili poznatky o ľud-
skom tele. Pri ďalších stano-
vištiach pod názvom „SOS 
– ZDRAVÁ VÝŽIVA a BY-
LINKOVÝ RAJ“ si deti pros-
tredníctvom hrových aktivít 
a vytvorených modelových 
situácií, prakticky vyskúša-
li, telefonicky privolať rýchlu 
zdravotnícku pomoc, opiso-
vali príčiny možného nebez-
pečenstva pri úrazoch a uči-
li sa správať v krízových si-
tuáciách. Ochutnávali zdravé 

nátierky, rôzne druhy bylin-
kových čajov, ovocie a zeleni-
nu. Spoznávali liečivé výrob-
ky, ako sú krémy a oleje vy-
robené z byliniek. Rozpráva-
li sa o zdravých a nezdravých 
potravinách, ktoré sú pre de-
ti dôležité, ako súčasť zdravé-
ho životného štýlu. Cieľom 
aktivity „Evička nám ocho-
rela“, bolo prehĺbiť pozitívne 
postoje detí vo vzťahu k se-
be a iným, získať sebadôve-
ru v praktických činnostiach, 
rozvíjať komunikačné zruč-
nosti a zmyslové vnímanie. 
Po zaujímavých a poučných 
zdravotných aktivitách, od-
chádzala zdravotníčka Evič-
ka veľmi spokojná, lebo sa 
presvedčila, že deti na tejto 
materskej škole sú veľmi ši-
kovné. Poďakovala sa im za 
ošetrenie a bude sa tešiť aj na 
ďalšie stretnutie. 

Kolektív MŠ Cintorínska

Evička nám ochorela KLUB ZDRAVIA v  Kežmarku VÁS SRDEČNE POZÝVA
na vzdelávací program NEW START -cyklus prednášok  

a kurz prípravy jedál  „UČÍME SA ŽIŤ A VARIŤ ZDRAVO“
prednášky a diskusie, ochutnávky a recepty, vzťahy a zdravie

  Miesto a čas stretávania: Hradné nám. 24 - prízemie – o 17.00 h
5. 3. 2012 – VPLYV PÔSTU NA ZDRAVIE

Prednáša  Jozef KOPILEC – lektor ŽaZ, kontakt: 0904-39 58 92
 Vstup voľný!

Hotel Hviezdoslav v Kež-
marku vás srdečne pozýva  
na 2. literárny večer, ktorý 
bude patriť poetickému slovu 
i hudbe dňa 1. marca 2012 o 
18.00 hod.

Hosťom večera bude zná-
my kežmarský vydavateľ, 
grafik, fotograf, cestovateľ, 
ale aj básnik Jaroslav ŠLE-
BODA, ktorého poznáte aj 
ako organizátora obľúbených 
stretnutí Premietanie s JAD-
ROm. Menej však už viete o 
jeho básnickom talente a po-
ézii, ktorú si píše len tak, pre 

seba a práve ona bude pred-
metom tohto literárneho ve-
čera.

Ukážky z jeho básnickej 
tvorby bude recitovať, a aj ve-
čer moderovať Beáta ORAV-
COVÁ. Poetické slovo podfar-
bené intímnou hudbou v po-
daní Bibiány HABEROVEJ a 
Michaely PAVLÍKOVEJ vám 
pripraví určite zaujímavý 
umelecký zážitok.

Debatovať sa bude však 
nielen o poézii, ale aj o vyda-
vateľskej činnosti a zážitkoch 
z jeho zaujímavých ciest.

Pozvánka na druhý literárny večer

FAŠIANGY- obdobie od 
Troch Kráľov až po popolcovú 
stredu sa už od pradávna nies-
lo v duchu veselosti, zabíjačiek, 
folklóru. Tradície a zvyky toh-
to obdobia sa symbolicky spá-
jali s lúčením sa so zimou a ví-
taním jari. Pálenie Moreny, fa-
šianové sprievody v maskách, 
pečenie šišiek, fánok, zabíjač-
ky, plesy, zábavy – to všetko 
patrí ku fašiangom. Je pote-
šiteľné, že aj v súčasnosti sa v 
niektorých mestách a obciach 
nájdu nadšenci, ktorí sa sna-
žia tieto tradície oživiť a udr-
žať. Aj v samotnom meste Kež-
marok boli predsa známe zvy-
ky a obyčaje našich cechov, kto-
ré v období fašiangov dokázali 
všetkých obyvateľov Kežmar-
ku dostať do ulíc. So snahou 
„oprášiť“ tieto tradície v Kež-
marku prišli aj zamestnanci 

Fašiangy na hrade
Múzea v Kežmarku. Fašiangy 
na hrade sa tohto roku začali  
17. februára o 10.30 pred bu-
dovou radnice, kde za zvukov 
bubnov a spevu divadelníci z 
Ex – teatra a členovia folklór-
neho súboru Goralik pozýva-
li ľudí na nádvorie hradu. Tu 
sa začal hlavný program, po-
čas ktorého si mohli návštevní-
ci pozrieť vystúpenia súborov, 
ochutnať zabíjačkové špeciali-
ty, sladké dobroty a medovinu. 
Záver celého programu bol ve-
novaný vyhodnoteniu najkraj-
ších masiek.

Múzeum v Kežmarku tou-
to cestou ďakuje všetkým, kto-
rí podporili podujatie „Fašian-
gy 2012“ – účinkujúcemu fol-
klórnemu súboru Goralik pod 
vedením Zuzany Chovanovej, 

ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku, 
ZŠ Hradná, MŠ Severná pod 
vedením p. učiteliek Jankuro-
vej a Burkovičovej, tanečno-
-športovej skupine Brilant ako 
aj divadelným hercom a ochot-
níkom z divadla Ex-teatro za 
pomoc pri organizácii podu-
jatia. Naše poďakovanie patrí 
MsÚ – oddeleniu regionálne-
ho rozvoja a cestovného ruchu 
za sprostredkovanie občer-
stvenia od jednotlivých pod-
nikateľských subjektov. Občer-
stvenie na podujatie zabezpe-
čili: Reštaurácia U 3 apoštolov, 
Kežmarská reštaurácia, Ho-
tel Club, Reštaurácia u Jakuba, 
Reštaurácia Legenda, Bistro 
Apetito. Ďalej ďakujeme kníh-
kupectvu Alter Ego, predajni 
hračiek- p.Matějovská, predaj-

ni hračiek Anja-J. Hrabkovská 
za poskytnutie sponzorských 
darov do tomboly. Za pomoc 
a spoluprácu ďakujeme Hote-
lovej akadémii O. Brucknera v 
Kežmarku za vynikajúce zabí-
jačkové špeciality. Teší nás, že 
všetci vyššie spomenutí aj tým-
to spôsobom kežmarskej verej-
nosti preukázali ochotu spolu-
pracovať a podporovať kultúr-
ne podujatia v našom meste. 
Dúfame, že tohtoročné „Fa-
šiangy“ sa stanú príjemnou 
tradíciou a prispejú k obohate-
niu kultúrneho života v meste 
Kežmarok. Budeme radi, keď 
do budúcoročných fašiangov 
sa nám podarí zapojiť širokú 
verejnosť Kežmarku a blízke-
ho okolia, aby sa toto poduja-
tie stalo nezabudnuteľnou tra-
díciou v našom regióne.

-ecgb-
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Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia papiera:
 Dnešné pomenovanie „papier“ pochádza od slova papyrus. Svoje 
korene má v starovekom Egypte, kde bol prvý papyrus vyrobený už v 4. tisícročí 
pred naším letopočtom. Tvorí asi 20% odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje 
škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa           
v papierňach vyrobí nový. Patrí do modrej nádoby, kde odhadzujeme noviny, 
katalógy, prospekty, časopisy, zošity, knihy bez pevnej väzby, čisté papierové 
obaly (napr. papierik od žuvačky), listy, obálky, pohľadnice, cestovné lístky, 
lístky z kina, kancelársky papier, skartované dokumenty, kartóny a lepenky 
(napr. krabičky z liekov). Nepatria sem: brúsne papiere, obuvnícka lepenka, 
pauzovacie papiere, kopírovacie papiere, lakované papiere, voskované papiere, 
viacvrstvové obaly, celofán, stieracie losy, zamastený a inak znečistený papier.

časť 4.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia skla:
 Sklo je veľmi zaujímavý materiál, ktorý sa v prírode v čistej forme 
nevyskytuje. Vyrába sa však z prírodných surovín. Je považované za najstaršiu 
vyrábanú hmotu v dejinách ľudstva. Vyznačuje sa týmito vlastnosťami: veľkou 
tvrdosť, vysokou pevnosťou v ťahu, malou elektrickou a tepelná vodivosťou, 
ľahkou čistiteľnosťou, ľahkou tvarovateľnosťou. Tvorí asi 12% odpadu. Z vytrie-
deného skla sa v sklárňach vyrobí nové. Patrí do zelenej nádoby, kde odhadzu-
jeme neznečistené biele i farebné sklo, rozbité i vcelku, všetky druhy sklenených 
�iaš a fľaštičiek. Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, žiarovky, 
obrazovky z televízorov, ostatné sklo kombinované s inými materiálmi 
napríklad s drevom, s kovom a pod.

časť 6.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaného skla:
 Vyseparované sklo sa ďalej triedi na farebné a číre, a v sklárňach sa 
ďalej spracováva v týchto  fázach: a) úprava odpadového skla, b) zakladanie - 
príprava sklárskeho kmeňa, c) tavenie, d) tvarovanie, e) chladenie, f) zušľachťo-
vanie alebo ra�novanie. Z takto upraveného skla sa potom opätovne vyrábajú  
fľaše, sklenené tabule atd. Vedeli ste, že: • sklo je recyklovateľné na 98% až 100%, 
• recykláciou každej fľaše ušetríme energiu až 400 Wh, • recyklácia odpadového 
skla znamená menej emisií, • ak sa vráti do sklárne na recykláciu 100 miliónov 
odpadových �iaš a pohárov, ušetrí sa 30 000 ton sklárskeho piesku, 100 000 ton 
sódy, 6 000 ton vykurovacieho oleja, 18 000 MWh elektrickej energie,                    
76 000 000 m3 zemného plynu

časť 7.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia plastov:
 Plasty boli objavené  v prvej polovici 19. storočia. Charles Macin-
tosh v roku 1820 vyrábal plášte odolné proti vlhkosti tak, že pokryl tkaninu 
tenkou vrstvou gumy.  Tvoria asi 7% odpadu. Majú širokospektrálne využitie         
a to najmä v strojárstve, v textilnom priemysle, v elektronickom priemysle,           
v automobilovom priemysle, v obalovej technike, ... Patria do žltej nádoby, kde 
odhadzujeme fľaše označené ako PET fľaše. Fľaše z jedlých olejov musíme pred 
separovaním dobre vymyť horúcou vodou. Fľaše je potrebné pred vhodením do 
kontajnera stlačiť. Zmesové plasty - obaly od šampónov, sprchových gélov, 
saponátov, a pod. Nepatria sem: plastové obaly kombinované s iným materiá-
lom, silno znečistené obaly a výrobky. Na recykláciu nemožno použiť plasty, 
ktoré prišli do styku s  nebezpečnými látkami ako napr. obaly z  chemikálii, 
minerálnych olejov ...

časť 8.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaných plastov:
 Po vyseparovaní sa plasty ďalej triedia a recyklujú. Poznáme tri 
základné spôsoby recyklácie. Fyzikálnu (čiže materiálovú), chemickú (surovi-
novú), ktorá sa niekedy označuje aj ako regenerácia a energetické zhodnotenie. 
Čo konkrétne sa vyrába z recyklovaných plastov? Z PET �iaš sa vyrábajú vlákna 
– z nich potom koberce alebo aj oblečenie. Z fólií, vreciek alebo tašiek opäť fólie. 
Z tvrdých obalov (krémy a pod.) sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa 
nedajú inak využiť, sa používajú na výrobu zatrávňovacích dlaždíc alebo 
alternatívneho paliva. Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme 
energiu. Percentuálna úspora energie je až  97%. Okrem toho sa plasty  vyrábajú 
z ropy, takže ich recykláciou šetríme ropu, čo je viac ako žiaduce, vzhľadom na 
jej malé zásoby, a chránime životné prostredie.

časť 9.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia kovov:
 V súčasnom štádiu rozvoja ľudskej spoločnosti – v etape vedecko-
technickej revolúcie si snáď nevieme predstaviť oblasť ľudskej činnosti, kde by 
sme sa nestretli v takej, či inej forme s kovovými materiálmi. Tvoria 4% 
odpadov. Patria do červenej nádoby, kde odhadzujeme konzervy, kovové 
výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, ... V meste Kežmarok do  
červenej zbernej nádoby odhadzujeme aj viacvrstvové kombinované obaly           
z mlieka, džúsov a lacných druhov vína (tzv. tetrapakové obaly alebo nápojové 
kartóny). Nepatria sem: kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové 
obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a iné kovové obaly, ktoré 
prišli do styku s nebezpečnými látkami.

časť 10.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaných kovov:
 Pri recyklácii kovov sa myslí recyklácia kovov, ktoré sú pri zakúpení 
výrobkov použité ako obalové materiály. Ide o hliníkový (AL) a oceľový (FE) 
materiál, z  ktorých sú vyrábané obaly ako plechovky od nápojov, viečka od 
jogurtov, konzervy, obaly, uzávery od zaváranín a pod. Spracovanie vyseparova-
ný kovov prebieha následovne: kovy sa vytriedia, podrvia, zbavia povrchových 
náterov a povlakov. Potom sa dajú do pece, kde sa roztavia. Výsledkom tohto 
procesu sú kovové odliatky (ingoty), z ktorých sa potom vyrábajú nové výrobky. 
Vedeli ste, že recykláciou 1 ks hliníkovej plechovky sa ušetrí toľko elektrickej 
energie, že by to stačilo na prevádzku počítača alebo televízora počas 3 hodín. 
Recykláciou hliníka sa ušetrí 95 % energie a redukuje sa obsah emisií o 99 %.   

časť 11.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia BRO:
 BRO - biologický rozložiteľný odpad - je odpad, pri ktorom dochá-
dza vplyvom vonkajšie prostredia k jeho rozkladu. Patrí sem kuchynský odpad 
(zvyšky z ovocia a zeleniny) a odpad zo záhrad (zelené šťavnaté zvyšky rastlín 
bohaté na dusík a pevné zvyšky rastlín, ako sú konáre, lístie, ... bohaté na uhlík). 
Hlavnými producentmi tohto odpadu sú obce (domácnosti, inštitúcie, obchody 
...), poľnohospodárstvo, priemysel (najmä drevospracujúci priemysel, potravi-
nárstvo, sadovníctvo), vodárenské spoločnosti. Medzi základné spôsoby 
spracovania BRO patrí: materiálové využitie – vlhkosť biomasy 40% - kompos-
tovanie, energetické využitie po predchádzajúcom spracovaní – vlhkosť bioma-
sy 30% - výroba energie a tepla.
 

časť 12.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Materiálové využitie BRO - kompostovanie
 - je založené na biochemickom procese, pri ktorom  z organických 
látok za prítomnosti kyslíka vzniká kompost – organické hnojivo.  Poznáme tri 
úrovne kompostovania: 1. Domáce – v súkromných záhradách – vlastné 
využitie, 2. Komunitné – skupina ľudí v záhradkárskej osade - ročne sa takto 
vyprodukuje cca 10 t kompostu, 3. Komunálne alebo priemyselné – bioodpad sa 
zbiera z väčšej zvozovej oblasti a spoločne sa kompostuje v centrálnej  
kompostárni – vykonáva ho �rma na to zaškolená. Zariadenie, ktoré sa používa 
na priemyselnú výrobu kompostu sa nazýva Fermentor.
Kompostovaním vznikne z jednej tony odpadu cca 0,550 tony kompostu.

časť 13.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Fermentor:
 - je hermeticky uzavreté zariadenie, v ktorom prebieha fermentácia 
bioodpadu za anaeróbnych podmienok. Cieleným regulovaním fermentácie        
v automatickom režime sú v procese korigované 2 stupne procesu:
1. Stupeň spracovania – stabilizácia a hygienizácia, 2. Stupeň – dosúšanie zmesi. 
Doba jedného uzatvoreného cyklu od naskladnenia po vysušený produkt je cca 
96 hodín s energetickou náročnosťou 4,8 kW/t produktu. Výsledkom je 
organické hnojivo - kompost.

časť 14.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Energetické využitie BRO 
 Jedným zo spôsobov energetického využitia BRO je jeho spaľova-
nie. V takýchto prípadoch sa biomasa len mechanicky respektíve fyzikálne 
upraví na dosiahnutie parametrov požadovaných výrobcom konkrétneho 
zariadenia na výrobu tepla, alebo elektrickej energie.
Vedeli ste, že 1000 kg suchej drevnej hmoty sa energetický rovná 450 kg čierne-
ho uhlia, respektíve 520 kg koksu, respektíve 340 kg vykurovacieho oleja,  alebo 
320 kg butánu. Spaľovať je možné aj slamu, ktorej výhrevnosť je vyššia ako 
výhrevnosť hnedého uhlia. Takto vyrobené teplo respektíve elektrická energia 
sa využíva v domácnostiach ako i v priemysle.

časť 15.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Energetické využitie BRO
 Druhý spôsob využitia biomasy je chemická úprava na bioplyn, 
respektíve na drevené uhlie, alebo biopalivá.
Premena biomasy na bioplyn za pomoci mikroorganizmov sa nazýva anaerób-
ne vyhnívanie. Považuje sa za najlepší z biochemických postupov. Koncovým 
produktom anaeróbneho vyhnívania organického materiálu je bioplyn – zmes 
metánu, oxidu uhličitého a ďalších zložiek. Táto technológia je dôležitá pre 
ochranu životného prostredia z dôvodu znižovania emisií skleníkových plynov.
Zariadenie, ktoré dokáže spaľovať bioplyn a meniť ho na teplo, respektíve na 
elektrickú energiu sa nazýva kongregačné jednotka.

časť 16.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Milí spoluobčania.
 Veríme, že tento miniseriál Vám napomohol sa zorientovať                  
v systéme separovania odpadov v našom meste a spolu s nami prispejete               
k ochrane životného prostredia, a ku krajšej tvári nášho mesta.

časť 18.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

 Záverom nášho seriálu si pripomeňme, čo je základnou �lozo�ou 
separovaného zberu. Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným 
riešením zníženia množstva komunálneho odpadu, a preto sa separácia stáva 
stále aktuálnejšou témou miest a obcí. Pri separovanom zbere sa nepotrebná 
vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobné-
ho procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne 
vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, 
ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde neseparovaný komunálny 
odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy. Základom úspešného fungo-
vania komplexného odpadového hospodárstva je požiadavka uskutočňovania 
dôsledného plošného separovaného zberu jednotlivých druhov odpadov.

časť 17.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaného papiera: 
 Vyseparovaný papier sa ďalej triedi podľa kvality, balí do balíkov       
a odváža na ďalšie spracovanie, kde prebieha jeho spracovanie v 3 fázach:
a) príprava papieroviny, b) tvorba papierového listu, c) úprava papiera. Z takto 
recyklovaného papiera sa potom vyrábajú výrobky každodennej spotreby, ako 
sú papiere na potlač tlačovín, papierové tašky a v neposlednom rade hygienické 
potreby. Vedeli ste, že: • 1 tona zberového papiera nahradí 2,5 m3 vyťaženej 
drevnej hmoty, • recykláciou papiera ušetríme 23-74% elektrickej energie             
v porovnaní s prvovýrobou, • recykláciou papiera sa zníži aj spotreba vody 
oproti prvovýrobe až o 58%,  • pri recyklácii papiera je vypúšťaných až o 74% 
menej emisií ako pri primárnej výrobe, • pri výrobe 1 kg bieleho papiera vznik-
ne cca 8 kg emisií CO2, • počet recyklácií je vo všeobecnosti 4-5 krát

časť 5.

Poznáte to. Idete čosi odložiť a zistíte, že už nemáte miesto v 
skrini, v pivnici, v garáži – nikde. Je vám ľúto vec vyhodiť, veď 
čo ak sa ešte zíde. Niekde ju nakoniec  schováte a po čase prí-
dete na to, že vec je síce funkčná, ale už ju nepotrebujete. Čo s 
ňou? V iných mestách, ale najmä v zahraničí majú na to jedno-
duchý recept. Burzy. Tak si ľudia svoje dobré, ale nepotrebné 
veci vymieňajú, alebo predávajú za symbolickú cenu. S podob-
nou myšlienkou sa snažia preraziť aj Kežmarčania. 

Už v sobotu 17. marca sa uskutoční Kežmar-
ská burza, na ktorej budú môcť svoj tovar jed-
norazovo predať, alebo vymeniť ľudia z Kež-
marku, alebo okolia. V krytej hale za benzíno-
vou čerpacou stanicou, v areáli bývalých ka-
sární si za poplatok 4 eurá prenajmú miesto tí, 
ktorí sa chcú zbaviť nie nových, ale funkčných 
vecí ako sú domáce elektrospotrebiče, kočíky, 
bicykle, športové potreby a výstroj, rôzne vy-
bavenia do domácností- ako lustre, porcelán, 
či veci pre domácich majstrov – vŕtačky, pílky, 
rebríky a podobne. 

Ak chcete aj vy predať svoje ešte funkčné 
veci, prineste a predajte si ich na Kežmarskej 
burze. Od rána 7. hodiny si môžu svoj tovar vy-
kladať predávajúci, vstup pre kupujúcich je od 
deviatej hodiny do popoludňajších hodín, pri-
bližne do 16.00 h. 

Záujemcovia o miesto sa môžu hlásiť osob-
ne v deň burzy, najlepšie však vopred a to od 5. 
marca na telefónnom čísle 0905 155 052. –Adri-

Už ste robili upratovanie po sviatkoch?
Predajte si nepotrebné veci na Kežmarskej burze

Tým, že Kežmarok je najvý-
chodnejším extraligistom v sú-
ťaži, je spolu s Liptovským Mi-
kulášom jedinou alternatívou 
na odohratie dvojkôl pre brati-
slavské mužstvá, či tímy zo zá-
padného Slovenska. Nehovo-
riac i o zápasoch play-off, ktoré 
sa hrajú za jeden víkend dva. 
Prvý v sobotu o 13.00, druhý v 
nedeľu o 11.00 hodine. 

V takýchto prípadoch 
často do Kežmarku prichá-
dzajú hosťujúci hráči už v 
piatok. Keďže tunajšie pros-
tredie, možnosti ubytovania, 
stravovania nepoznajú, pý-
tajú sa vedenia hokejbalové-
ho mužstva, aby im poradi-
li, resp. pomohli nájsť vhod-
né zariadenia. A uznáte, že 
dvadsaťčlenná, alebo ako te-

raz z Nitry, dokonca vyše tri-
dsaťčlenná výprava je pre 
každé mesto vítanou a zaují-
mavou skupinou. 

Dá sa teda povedať, že i ho-
kejbalisti prispievajú k tomu, 
že cez víkendy je v meste tro-
chu viac ľudí, lebo každý hľadá 
po zápase dobrú reštauráciu, či 
kaviareň s príjemnou obslu-
hou, dobrou gastronómiou. 
Ale často sú aj takí, veď sú to 
väčšinou mladí hráči, ktorí hľa-
dajú dobrý relax po prehratom 
zápase s Kežmarčanmi.

Je teda i na nás všetkých, 
aby sme si i týchto športovcov 
udržali. Aby sa radi k nám 
vracali a aby radšej vyhľadá-
vali ubytovacie zariadenia u 
nás ako v neďalekom Popra-
de.                              Humeník

Grantový program Think 
Big nerozdáva iba peniaze. 
Snaží sa vyškoliť mladých ľu-
dí, aby si vedeli poradiť a za-

Program Think Big je pre 
mladých ľudí

Máš nápad, čo by si s kamarátmi vo svojom okolí vylep-
šil, ale chýbajú ti financie? Aj tento rok môžeš pre svoj pro-
jekt získať podporu od 500 € do 2 000 € z grantového progra-
mu O2 Think Big. Celkovo získajú mladí ľudia formou fi-
nančnej podpory a vzdelávania viac ako 75 000 EUR. V ro-
ku 2011 program podporil 41 projektov po celom Slovensku. 
Teraz môžeš svoju šancu využiť aj ty. Stačí si pozrieť strán-
ku www.o2thinkbig.sk, spísať svoj nápad a doručiť pri-
hlášku do 15. marca 2012. Think Big je grantový program, 
ktorý realizuje O2 v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadá-
ciou pre deti Slovenska.

Môžu skrášliť prostredie, v kto-
rom žijú, vymyslieť novú náplň 
priestorom, v ktorých sa stretá-
vajú, upraviť športové plochy, 
zorganizovať zaujímavé kul-
túrne alebo spoločenské pod-
ujatie, zrealizovať projekt v ob-
lasti umenia alebo vzdelávania. 
Keďže O2 je telekomunikačný 
operátor, dôraz bude kladený 
hlavne na projekty technolo-
gického zamerania, napríklad 
vývoj rôznych aplikácií alebo 
inovatívne digitálne riešenia. 

V rámci Think Big budú 
podporené tzv. malé projekty 
sumou do 500 € a veľké pro-
jekty čiastkou do 2000 €. Cel-
kovo bude do finančnej pod-
pory a vzdelávania investova-
ných viac ako 75 000 EUR.

O finančné prostriedky na 
projekt môžete žiadať ako ne-
formálna skupina mladých ľu-
dí do 24 rokov, ktorú bude re-
prezentovať jedna osoba zod-
povedná za projekt a jedna 
dospelá osoba alebo v mene 
mimovládnej organizácie. Žia-
dosti je potrebné doručiť do 
sídla nadácie Ekopolis do 15. 
marca 2012 alebo prostred-
níctvom online formulára na 
stránke www.o2thinkbig.sk 

riadiť všetko potrebné sami. 
Program dáva mladým ľuďom 
príležitosť zapojiť sa do pozi-
tívnych zmien vo svojom okolí. 

do polnoci toho istého dňa. Ví-
ťazné projekty vyberie poro-
ta podľa stanovených kritérií 
do 16. apríla 2012. Tieto bu-
de potrebné ukončiť do aprí-
la 2013 formou kultúrneho ale-
bo iného podujatia pre mla-
dých. Všetky potrebné infor-
mácie o prihláške, grantovom 
programe a kritériách hod-
notenia projektov nájdete na 
stránke www.o2thinkbig.sk. 

Ak potrebujete poradiť 
s prihláškou alebo konzul-
tovať projekt, môžete sa ob-
rátiť na projektovú manažér-
ku programu Think Big v Na-
dácii Ekopolis Luciu Skoka-
novú, skokanova@ekopolis.
sk, 0944 555 701.                Eko

Hokejbalisti pomáhajú 
mestskému turizmu

Opravujem bicykle, 
trenažéry, kolesá aj na 

kočiare.  
Brúsim keramické nože  

a iné náradie.   
Po dohovore prídem po 

pokazenú vec.  
Oprava bicyklov Imrich 

0905 434 153.
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PREDAJ 
Predám funkčný farebný TV 

značky OVP Orava, uhlopriečka 70 
cm  a domáce kino Panasonic. Cena 
120 EURO. Informácie na tel. č. 0910 
949 548.  M-19/1

Predám štovradličný pluh PHX. 
Veľmi dobrý stav. Cena 800 eur. Tel.: 
0911/57 93 85.  T-2/12

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žarno-
vy a rôznu ľudovú tvorbu. Info na tel. 

Dňa 20. februá-
ra sme si pripome-
nuli, že nás navždy 
opustila naša mi-
lovaná mama, sta-
rá mama, sestra a 

svokra, pani Helena BALÁŠOVÁ. 
Nech odpočíva v pokoji, česť 

jej pamiatke.
Spomínajú na ňu deti, vnuč-

ka a vnuk, sestra, nevesta a zať.

0903 43 90 92, 0918 03 84 08.     P-76/11
MOTO

Hľadám garáž na prenájom v KK. 
0903 863 283.

Kúpim garáž v blízkosti sídliska 
Juh.0905 362 434.

INÉ
Opatrím vaše dieťa, alebo star-

šieho člena rodiny počas vašej neprí-
tomnosti. Tel. 0910 17 48 58.  P-9/12

Penzión pre seniorov v Novej Les-
nej poskytuje krátkodobé a dlhodobé 
pobyty pre mobilných a imobilných 
klientov bez vstupných poplatkov. 
Mesačný poplatok za lôžko činí 420 
Eur. V cene je zahrnutá strava, ubyto-
vanie, zdravotná starostlivosť, rehabi-
litácie atď. Tel. č. 0948 33 90 01, www.
lubach.sk, mail:info@lubach.sk. 

M-26/1

Vyučujem anglický, francúzsky 
a ruský jazyk, súkromne, školy, kur-
zy. Tel. 0910 17 48 58.  P-8/12

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

Výhodne požičky, splátka 
1xmesačne. 0903 559 479. 

Požičiavam karnevalové masky 
pre deti. Tel. 0904 37 77 86.  P-3/12

Dám do prenájmu obchodné 
(skladové) priestory, cca 80 m2 v Pra-
diarni. Tel. 0917 52 19 20.  P-4/12

Spracovanie daňových priznaní, 
vedenie jednoduchého a podvojné-
ho účtovníctva. Kontakt: 0904 70 43 
76, uctovnik.mk@gmail.com.   P-5/12

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Kúpim 2-izbový byt v Poprade. 

Blízko centra, optimálne na sídlisku 
Západ, s výťahom, balkónom, s vý-

Odišiel preč, 
nás to teraz bolí, 
opustil tento svet 
aj proti svojej vô-
li. Zostali len spo-
mienky a odkaz je-

diný: Chýbaš nám otecko v kruhu 
našej rodiny. 

Dňa 23. 2. 2012 sme si pripo-
menuli 15. výročie od smrti náš-
ho drahého manžela, otecka a 
dedka Michaela K NA PIK A . 
S láskou a žiaľom v srdciach na 

neho spomínajú manželka Eva s 
rodinou.

Čas tíško plynie, 
smutno je nám všet-
kým, už nič nie je ta-
ké, ako bolo predtým.

Dňa 2. marca 
2012 uplynie 10 rokov od smrti 
nášho milovaného manžela a oc-
ka Ondreja MADEJU.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka Vierka, syn Marek a 
dcéra Naďka.

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

Dňa 5. marca 
uplynie 10 rokov 

od poslednej rozlúčky s man-
želom a otcom Ing. Františkom 
MARHEFKOM.

S láskou a úctou spomínajú 
rodiny Marhefkova a Mareko-
va.

hľadom na Tatry, platba v hotovosti. 
Nie realitná kancelária. Tel. 0903 43 
90 92, 0918 03 84 08.  P-1/12

Predám 3-izbový byt s balkónom 
v OV na ul. Petržalská (Juh). Cena do-
hodou. Tel. 0905 35 08 33.  P-2/12

Prenajmem 1-izbový byt v blíz-
kosti centra v Kežmarku. 0905  
422 276.

Dám do prenájmu 2-izbový byt v 
Kežmarku. 0904 377 452.

Dám do prenájmu 3-izbový byt v 
Kežmarku. 0902 309 010.

Predám 1-izbový byt na Garbiar-
skej ul., 34 m2, 24 500 eur, tel. 0905  
92 43 03.  P-7/12

Ponúkam na dlhodobý aj krát-
kodobý prenájom izby v novovy-
budovanom penzióne vo V. Lom-
nici. Tel. 0907 18 25 67.         P-10/12
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V piatok 17. 2. 2012 sa 
prvým kolom rozbehol 1. roč-
ník Kežmarskej lyžiarskej li-
gy amatérov, ktorú organizuje 
Ski Štart Kežmarok pri Hote-
li Štart, s.r.o., Kežmarok. Pre-
teky sa uskutočnili v disciplí-
nach snowboard a lyžovanie 
a pozostávali z jedného kola 
obrovského slalomu. 

Na pretekoch sa zúčastni-
lo celkom 22 pretekárov, 14 
v snowboarde a 9 na lyžiach 
(jeden  pretekár súťažil v obi-
dvoch disciplínach).

Výsledky – snowboard 
ženy. Do 13 r.: 1. Lenka Žem-
bová 40,20 s. Nad 13 r.: 1. Si-
mona Šestáková 30,37 s, 2. 
Lenka Maniaková 31,10 s. 

Snowboard muži. Do 13 
r.: 1. Alan Veselý 24,35 s., 2. 
Matej Maniak 26,97 s, 3. Li-
bor Hanáček 29,95 s, 4. René 
Pivko 32,37 s, 5. Andrej Pito-
ňák 44,44 s. Nad 13 r.: 1. Ma-
túš Kulík 24,15 s, 2. Ladislav 
Vojtička 24,21 s, 3. Ernest Abt 
24,78 s, 4. Boris Kulík 24,79 
s, 5. Lukáš Žemba 26,59 s, 6. 
Adam Štefánik 28,75 s.

Lyžovanie ženy. Do 6 r.: 
1. Ivanka Szekelyová 35,77 

s. 7 - 10 r.: 1. Karin Vese-
lá 31,78 s. 11 - 15 r.: 1. Simo-
na Szekelyová 25,17 s. 21 - 40 
r.: 1. Martina Kopecká 23,03 s.                                                                                          
Lyžovanie muži. 7 - 10 r.: 1. 
Rastislav Wikarski 20,26 s, 2. 
Tomáš Džuban 71,82 s. 16 - 20 
r.: 1. Boris Kulík 19,99 s. Nad 
40 r.: 1. Štefan Ištocy 20,82 s, 
2. Volker Kesler 23,35 s.

V piatok večer dňa 24. 2. 
2012 druhým kolom pokračo-
vala  Kežmarská lyžiarska li-
ga amatérov. Na pretekoch sa 
zúčastnilo celkom 23 prete-
károv, 12 v snowboarde a 11 
v lyžovaní.

Výsledky. Snowboard že-
ny. Do 13 r.: 1. Žembová 44,02 
s. Snowboard muži. Do 13 
r.: 1. Veselý 27,68, 2. Wikar-
ski 31,08, 3. Majerčák 34,10, 
4. Maniak 35,18, 5. Pitoňák 
41,55. Nad 13 r.: 1. Maniaková 
34,50, 2. Šestáková 34,81. Nad 
13 r.: 1. Vojtička 27,20, 2. Kulík 
27,39, 3. Michalák 29,05, 4. Ma-
jerčák 34,05 s.

Lyžovanie ženy. Do 6 r.: 1. 
Szekelyová 35,21, 2. Minaríko-
vá 39,49 s. Lyžovanie muži. Do 
6 r.: 1. Horský 42,94 s. 7 - 10 r.: 
1. Makara 24,02, Petrík 34,71, 

Kežmarská lyžiarska liga

3. Džuban 48,83 s. 11 - 15 r.: 1. 
Szekelyová 21,90, 2. Minaríko-
vá 27,39, 21 - 40 r.: 1. Kopecká 
25,08 s. 11 - 15 r.: 1. Ištocy 24,70 
s. Nad 40 r.: 1. Ištocy 21,75 s. 

Lídri kategórií po dvoch 
kolách – snowboard ženy do 
13 r.: Žembová. Snowboard 
muži: do 13 r.: Veselý. Nad 13 
r.:  Šestáková. Nad 13 r.: Voj-
tička. Lyžovanie ženy. Do 6 r.: 
Szekelyová. Lyžovanie muži. 
Do 6 r.: Horský. 7 - 10 r.: Wi-
karski. 7 - 10 r.: Veselá. 11 - 15 
r.: Szekelyová. 21 - 40 r.: Ko-
pecká. 11 - 15 r.: Ištocy. 16 - 20 
r.: Kulík. Nad 40 r.: Ištocy. 

Všetci pretekári si do-
voľujú poďakovať sponzo-
rom podujatia - R. Kovalíko-

vi a AIR - Transport Europe, 
s.r.o., Poprad ako aj kolektí-
vu organizátorov (F. Gemza, 
Š. Gemza, P. Gemzová, S. Iš-
tocy, R. Škára, M. Janoško, A. 
Kovalíková a J. Štefanko).

Podujatie bude pokračovať 
ďalšími kolami v závislos-
ti od počasia v nasledujúcich 
dvoch piatkoch - 2. 3. 2012 a 
9. 3. 2012.                                                 

Do celkového poradia sa 
bude počítať súhrn časov zo 
všetkých štyroch kôl. Prete-
károvi, ktorý sa nezúčastní v 
nejakom kole, sa za každú ne-
účasť pripočítava +50 s.(týmto 
sa ospravedlňujeme za chyb-
ný údaj v článku po 1. prete-
koch).     Ing. Stanislav Škára

Dňa 4. 2. 2012 sa zúčast-
nili bodovacej súťaži Veselé 
sloníčatá v Martine a obsadi-
li v kategórii JUN.II v triede 
D na prvej súťaži piate miesto 
v štandardných tancoch Ma-
rek Madeja – Lucia Hámo-

rová. V JUN.II D v latinsko-
-amerických tancoch Dospe-
lí si prvé miesto vytancoval 
pár Martin Zibura – Klára 
Purtzová a v triede C Dospelí 
v ŠTT obsadili štvrté miesto.

Dňa 11. 2. 2012 pokračovali 

Úspešní tanečníci
Po úspešnom finálovom umiestnení reprezentantov 

TŠC TEMPO MŠK Kežmarok na Majstrovstvách Sloven-
ska v 10-tich tancoch, sme pokračovali v ďalších finálových 
umiestneniach našich juniorov.

naši juniori na súťaži v L. Mi-
kuláši pod názvom Stop Shop 
Dance Cup a úspešne. V JUN.II 
D si pár Marek Madeja – Lucia 
Hámorová vytancoval druhé 
miesto v ŠTT a piate miesto 
v LAT. Prvé miesto v JUN.II.D 
LAT a šieste miesto v kategó-
rii Dospelí v triede C v ŠTT ob-
sadili Martin Zibura – Klára 
Purtzová. V kategórii Dospelí 
v triede C si v ŠTT vytancova-
li štvrté miesto Tomáš Slavkov-

ský – Martina Kišková.
Dňa 18. 2. 2012 sa repre-

zentanti nášho klubu zúčast-
nili M-SR v LAT v Martine. 
V silnej konkurencii 19 pá-
rov do 21 rokov si finálové 
miesto piate miesto vytanco-
val pár Matej Madeja – Ale-
na Reznická. V kategórii Mlá-
dež z 29 párov si semifinálové 
dvanáste miesto vytancoval 
pár Marek Figlár – Sára Šimo-
ňáková. Gertrúda Scholtzová

Úspešné juniorské páry M. Zibura – K. Purtzová, M. Madeja – 
L. Hámorová.                                                  Foto: archív TEMPO

Tanečný pár Matej Madeja s Alenou Reznickou počas súťaže v 
LAT tancoch na M-SR.                                          Foto: archív TEMPO
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3. liga mužov – Západ
16. kolo: Rožňava C - TJ 

Severka Kežmarok B 14:4 
(Habiňák 2,5, Kocúr 1,5), Rož-
ňava D - 1. PPC Fortuna Kež-
marok 9:9 (Vojtička a Ištok po 
3,5, Mat. Harabin 1,5, Mir. Ha-
rabin 0,5), TJ Severka Kež-
marok A - Margecany B 9:9 
(Kelbel 2, Hagara a Mikša po 
1, 5xWO).

17. kolo: TJ Severka Kež-
marok A - Rožňava C 9:9 
(Kelbel 3,5, M. Hagara 3, 
Mikša 1,5, R. Vnenčák 1), 1. 
PPC Fortuna Kežmarok - Po-
prad 9:9 (Mat. Harabin 4,5, 
Vojtička 3,5, Ištok a Mir. Ha-
rabin po 0,5), Spišský Štiav-
nik - TJ Severka Kežmarok 
B 12:6 (Habiňák a Kocúr po 2, 
Królik a Pojedinec po 1).
1. Rožňava C  17  203:103  49
2. Spiš. Štiavnik  17  182:124  41
3. Spiš. Vlachy  17  172:134  39
4. Margecany B  17  175:131  38
5. Levoča A  17  172:134  36
6. Severka KK A  17  156:150  36
7. Poprad  17  144:162  32
8. Levoča B  17  143:163  31
9. Fortuna KK  17  143:163  31
10. Severka KK B  17  131:175  27
11. Rožňava D  17  133:173  27
12. Spiš. Štvrtok  17    82:224  21

4. liga mužov – Podtatranská
16. kolo: Spiš. Štvrtok - TJ 

Severka Kežmarok C 9:9 ( Po-
povič 4,5, Kvasňák 2,5, O. Ko-
ša 1,5, Groman 0,5), TJ Sever-
ka Kežmarok D - Spiš. Bys-
tré 7:11 (Potisk 2,5, A. Funket 
2, Adam 1,5, R. Vnenčák 1).

17. kolo: TJ Severka Kež-
marok D - Spiš. Štvrtok 11:7 
(Potisk 4,5, A. Funket 3,5, J. 
Podolský a M. Podolský po 
1,5), Nová Lesná - TJ Sever-
ka Kežmarok C 7:11 (Gro-
man, R. Popovič a O. Koša po 
3, Kvasňák 2). Humeník
1. Poprad-Veľká  17  193:113  47
2. Slov. Ves B  17  188:118  42
3. Rakúsy  17  174:132  41
4. Severka KK C  17  169:137  39
5. St. Ľubovňa C  17  176:130 38
6. Spiš. Stará Ves  17  150:156  36
7. Nová Lesná  17  158:148  32
8. Spiš. Štvrtok  17  157:149  32
9. Spiš. Bystré  17  143:163  32
10. Svit  17  165:141  31
11. Poprad B  17    79:227  19
12. Severka KK D  17    84:222  19

Tretia februárová sobota sa opäť niesla 
v znamení tanečného športu. Martin privítal 
133 najlepších slovenských tanečných párov zo 
všetkých kútov Slovenska, tentoraz v latinsko-
-amerických tancoch, ktorí si na druhých maj-
strovstvách Slovenska v roku 2012 zmerali si-
ly vo všetkých piatich vekových kategóriách. 
A Tanečné centrum FORTUNA Poprad opäť 
kraľovalo.

V kategórii Juniori 1 (do 13 rokov) naši naj-
mladší bojovníci – Kežmarčania Daniel Vác-
lav – Eva Modlová obsadili po solídnom vý-
kone pekné 17. miesto. Najúspešnejšou kategó-
riou bola kategória Mládež (do 19 rokov). Oli-
ver Pavličko s Kristínou Bajusovou obsadili 
pri svojom druhom štarte medzi mládežníkmi 
17. priečku, iba krôčik pred semifinále.

Finále sa ušlo dvom našim zástupcom – 
všetko skvelým Kežmarčanom vo fortuňác-
kych farbách. Druhýkrát medzi mládežník-
mi a nádherné 5. miesto získali Branislav Šol-
týs s Emíliou Scherfelovou. V mládežníckej 
kategórii však opäť kraľovali naši hviezdni re-
prezentanti Dušan Gruľa a Alexandra Ksia-
žeková. Víťaznú trofej v tento krásny deň nad 
hlavu dvíhali hneď dvakrát. Štartovali totiž aj 
v kategórii Do 21 rokov, kde títo sedemnásťroč-
ní športovci taktiež nenašli premožiteľov a po-
starali sa o ďalší zápis do histórie slovenského 
tanečného športu. Bol to pre nich už trinásty 
majstrovský titul v ich spoločnej tanečnej ka-

Majstrovstvá Slovenska v latine opäť 
v znamení Kežmarčanov z FORTUNY

Druhá liga šachových 
družstiev pokračovala záve-
rečným dvojkolom.

TU Košice - MŠK KdV 
Kežmarok B 4:4 (L. Tropp 1, 
Andráš 1, F. Tropp 0,5, Tau-
ber 0,5, Lukáč 0, Hennel 0, O. 
Tropp 0, Šromovský 1).

Veľké Kapušany - MŠK 
KdV Kežmarok B 3,5:4,5 (L. 
Tropp 0, Andráš 0.5, F. Tropp 
0, Tauber 1, Lukáč 1, Hennel 0, 

Zľava horný rad: M. Tauber, F. Tropp, T. Andráš, L. Tropp, J. Lu-
káč, J. Šromovský. Dolný rad: O. Tropp, K. Hennel. Foto: archív kdv 

O. Tropp 1, Šromovský 1). 
Humeník

Konečná tabuľka
1. Stará Ľubovňa  11  66,5  33
2. Margecany  11  54,0  24
3. TU Košice C  11  46,5  20
4. MŠK Kežmarok B  11  44,5  18
5. Gelnica  11  43,0  16
6. TU Košice D  11  46,0  15
7. PŠK Prešov  11  39,5  15
8. PU Prešov  11  46,0  15
9. Tatran Prešov  11  42,0  14
10. Zborov  11  30,5    9
11. Veľké Kapušany  11  38,5    8
12. Akademici Košice  11  31,0    4

Basketbalisti 
neúspešní

V 18. kole druhej ligy mu-
žov privítali Kežmarčania na 
palubovke mestskej športovej 
haly družstvo UVL Košice. 
Tento duel bol zápasom gene-
rácií, ked za domáci tím hra-
jú v prevažnej miere juniori 
a hostia zase majú tím skúse-
ných hráčov, ktorí pôsobili aj 
v najvyššej slovenskej súťaži.

Domáci hráči sa do súpe-
ra pustili s vervou, hned od 
začiatku si vybudovali nie-
koľkobodový náskok, ktorú 
však nedokázali navýšiť, keď-
že sa nevyvarovali chýb v ob-
rane. Po zmene strán sa duel 
zmenil v prospech hosťujúce-
ho celku, ktorý dokázal vnú-
tiť kežmarským hráčom svo-
ju hru. Domáci znervózneli 
a umožnili hosťom stretnutie 
dotiahnuť do víťazného kon-
ca.

Výsledok: BK MŠK Kež-
marok – BK UVL Košice 55:68, 
najviac bodov za domáci ce-
lok nastrieľal Šmálik – 24.

riére a zároveň ďalšie tohtoročné nominá-
cie na majstrovstvá Európy a sveta.  Fortu-
ňáci sa tak dvoma zlatými medailami sta-
li opakovane najlepším slovenským taneč-
ným klubom týchto majstrovstiev, tentoraz 
spolu s TK UNI-DANCE Bratislava.

Ing. Peter Pastorek
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
2. liga, sk. východ muži športová hala 10. 3., 14.00 h Kežmarok – Prešov

VsRM starší mini športová hala 10. 3., od 10.00 h Kežmarok – KAC Košice

Hokejbal

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

extraliga seniori hokejbalový štadión 4. 3., 13.00 h Kežmarok – LG Bratislava

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

extraliga seniori hokejbalový štadión 11. 3., 13.00 h Kežmarok – Žiar n/H

Stolný tenis

III. liga muži ZŠ Nižná brána 4. 3., 10.00 h Severka KK B – Fortuna KK

III. liga muži ZŠ Hradné nám. 11. 3., 10.00 h Fortuna KK – Sp. Štiavnik

III. liga muži ZŠ Nižná brána 11. 3., 10.00 h Severka KK A – Sp. Vlachy

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 4. 3., 10.00 h Severka KK C – Svit

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 11. 3., 10.00 h Severka KK D – PP-Veľká

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala Extraliga volejbalistiek. 
Krásny zápas videli kežmar-
skí fanúšikovia v zápase Kež-
marok – UKF Nitra, v ktorom 
favorit spod Zobora bol blíz-
ko prehry a porazil kežmar-
ského nováčika až po päťseto-
vej dráme. 

Podobný dramatický zápas 
videli kežmarskí fanúšikovia 
volejbalu aj v zápase so Žia-
rom, v ktorom záver piateho 
setu bol ešte dramatickejší ako 
v zápase s Nitrou. Po vyhra-
nom štvrtom sete Kežmarku 
bolo rozhodnuté, že Kežma-
rok sa udržal naisto na pred-
poslednej priečke a čaká ho už 
iba baráž s víťazmi prvých líg. 

Družstvo Žiliny definitív-
ne vypadáva do prvej ligy. Na 
tomto už nič nezmení ani po-
sledný zápas proti Kežmarku.                    

Humeník
22. kolo: Pezinok - Spišská 

Nová Ves 1:3 (-23, 20, -21, -22), 

COP Nitra – Bratislava 1:3 (18, 
-13, -24, -22), Žilina - Žiar nad 
Hronom 1:3 (-22, 21, -18, -19).

Kežmarok - UKF Nitra 2:3 
(-17, 26, -24, 21, -11)

23. kolo: Spišská Nová Ves 
- Žilina 3:0 (21, 12, 16), Žiar 
nad Hronom - COP Nitra 0:3 
(-15, -18, -14), UKF Nitra - Pe-
zinok 2:3 (18, -16, 14, -25, -12).

Bratislava - Kežmarok 3:0 
(10, 14, 20).

24. kolo: Pezinok - Brati-
slava 3:1 (22, -13, 33, 21), COP 
Nitra - Žilina 3:1 (-19, 25, 14, 
20), UKF Nitra - Spišská Nová 
Ves 3:2 (-13, -23, 21, 22, 9).

Kežmarok - Žiar nad Hro-
nom 2:3 (15, -20, -22, 23, -13).
1. Pezinok  27  77:26  71
2. Bratislava  27  70:31  61
3. Spiš. N. Ves  27  65:32  58
4. UKF Nitra  27  56:44  47
5. COP Nitra  27  50:56  36
6. Žiar n/H  27  44:61  32
7. Kežmarok  27  21:73  11
8. Žilina  27  17:77    8

Dňa 21. 2. 2012 uskutočnili traja kežmarskí nadšenci zimnej prí-
rody náročný, ale krásny prechod na lyžiach hrebeňom Spišskej Ma-
gury na trase Magurské sedlo - Bachledova dolina. Na fotografii zľa-
va Pavol Kulanga, Rastislav Škára.                Foto: Stanislav Škára

Úvodnými zápasmi sa za-
čala jarná časť Slovenskej ho-
kejbalovej extraligy. Kežmar-
čania v prvom zápase privíta-
li na svojom ihrisku majstra z 
Nitry. V dramatickom zápase 
vyhral líder tabuľky spod Zo-
bora 5:2. 

Najbližšie dva víkendy ča-
kajú kežmarských hokejbalis-
tov domáce dvojzápasy. Naj-
skôr sa stretnú s bratislavský-
mi mužstvami Profis a LG a o 
týždeň neskôr si zmerajú sily s 
Jokeritom Bratislava a Žiarom. 
Všetky stretnutia sa začínajú o 
13.00 h.

Výsledky: Vrútky – Jokerit 
2:1, Martin – Žilina 10:1, Prus-
ké – P. Bystrica 0:2, L. Miku-
láš – Nitra 4:6, LG – Profis 5:2, 
Martin – Jokerit 6:4, Ružinov 

– P. Bystrica 8:2.
MŠK Kežmarok – HBK 

Nitrianski rytieri Nitra 2:5 
(1:0, 1:3, 0:2). Góly: 8. Oravec, 
29. Oravec (Teplický) – 17. La-
diver, 18. Hrivnák, 23. Mach, 
42. Kučerka, 43. Thron. 

Vylúčenia: 9:11. Presilov-
ky: 1:3. Diváci: 120. Humeník
1. Nitra  18  94:30  51
2. Ružinov BA  17  78:33  43
3. Martin  17  70:38  34
4. LG BA  17  53:41  33
5. Vrútky  17  62:53  30
6. Kežmarok  16  59:49  23
7. P. Bystrica  15  41:44  23
8. Žilina  17  45:67  19
9. L. Mikuláš  17  52:77  19
10. Pruské  18  44:75  18
11. Jokerit BA  18  48:76  17
12. Žiar n/H  16  38:64  11
13. Profis BA   17  32:69      9

Kežmarčanky potrápili Nitru i Žiar

Majster nad sily Kežmarku

Muži, I. liga 
Po rozdelení tabuľky hrajú 

kežmarskí prvoligoví volej-
balisti už iba o 5. – 7. miesto. 

MŠK KV OKTAN Kež-
marok - ŠA Galeje Košice 0:3 
(-23, -23, -15), 3:1 (21, 22, -18, 
20). 

Sobrance - Kežmarok 3:0 

(23, 18, 21), 3:1 (18, -23, 16, 12).
5. Sobrance  26  45:48  38
6. Kežmarok  28  27:76  15 
7. Košice  26  21:69  14
Kadetky, Majstrovstvá oblasti 

- Východ
Kežmarok - Prešov 3:0 

(20, 22, 18), 0:3 (-15, -9, -19), 
Kežmarok - Spiš. N. Ves 1:3 
(-22, -20, 24, -18), 1:3 (18, -14, 
-22, -18). 

Humeník


