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Číslo: 19 Ročník: XXI. 16. október 2013      dvojtýždenník Cena 0,20 €

550 rokov od udelenia práva používať erb a prvej zmienky o hrade

MsKS pozýva

Prvú nulovú splátku môžete využiť len v prípade, keď hodnota vášho súčasného vozidla, ocenená autorizovaným predajcom ŠKODA bude minimálne rovnaká ako ročná splátka na nové 
vozidlo ŠKODA Fabia, Fabia Combi, Roomster alebo Rapid. V prípade, že hodnota vášho súčasného vozidla bude nižšia ako výška prvej splátky, rozdiel bude treba doplatiť. 

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid a Roomster: 4,2 – 6,4 l/100 km, 109 – 149 g/km. Ilustračné foto.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Dovezte k nám svoje staré auto a prvú tretinu nového neplatíte. Navyše druhú splátku zaplatíte až o rok. ŠKODA Fabia,
Roomster alebo Rapid tak bude vaša a vy teraz nepotrebujete ani cent. Využite jedinečnú šancu prísť na starom a odísť 
na novom ešte dnes.
www.skoda-auto.sk

Za vaše staré auto vám 
dáme tretinu nového

ŠKODA Fabia
na tretiny už od

2 622 €

ŠKODA Roomster 
na tretiny už od

3 086 €

ŠKODA Rapid
na tretiny už od

3 593 €

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

27. 10. 2013 (nedeľa)  
o 16.00 hod.

SNEHULIENKA  
a 7 TRPASLÍKOV 

Rozprávková nedeľa.
V Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok

29. 10. 2013 (utorok)  
o 11.00 hod.

„Outsideri a víťazi“
Motivačný  koncert kapely Joker  

popretkávaný vstupmi známych osobností 
a psychologičkou MUDr. Danicou 
Caisovou. Hrá kompletná rocková 

kapela Joker s repertoárom príznačných 
rockových hitov. Uvádza Divadlo Maska 

Zvolen.
V Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok

Stavenisko bolo odovzdané 
firme NOPE, a.s., Bratislava 7. 
októbra 2013. A celkovo by sa 
malo na svetelnej križovatke 
preinvestovať 55 tisíc eur.

Nová svetelná križovatka 
by mala byť kompletne uro-
bená do konca kalendárneho 
roka 2013.

Vzhľadom k plánovanej 
výstavbe svetelnej križovat-
ky sa na tejto križovatke ne-
vyznačovali po letnej re-
konštrukcii cesty vodorov-
ným značením  prechody pre 
chodcov, nakoľko ich vyzna-
čenie je súčasťou stavby. Zvis-
lá značka pre vodičov ozna-

V meste bude zriadená 
druhá svetelná križovatka

Vytýčením inžinierskych sietí sa začali práce na výstav-
be druhej svetelnej križovatky v meste Kežmarok. Tá bude 
zriadená na Michalskej ulici, pri Mýte.

23. 10. 2013 (streda) o 19.00 hod. 
SEDEM BEZ ZÁRUKY

Zájazdová verzia obľúbenej televíznej 
relácie Sedem s.r.o.  

Účinkujú: Elena Vacvalová,  
Milan Lasica, Marián Leško,  

Oľga Feldeková a hudobný hosť.  
V Mestskom kultúrnom stredisku 

Kežmarok

mujúca, že je tam prechod 
pre chodcov, bola totiž pone-
chaná, takže vodiči  sú o exis-

tencii prechodu pre chodcov 
v tejto lokalite  informovaní.

Humeník
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Podľa uzatvorenej zmlu-
vy z júna 2013 s firmou Val-
bek, s.r.o. má diaľničný pri-
vádzač do Kežmarku pev-
né termíny výstavby. Firma 
má odovzdať do 13 mesia-
cov projektovú dokumentá-
ciu, ktorá bude definitívna, 
teda všetky doterajšie otvo-
rené otázky budú v nej s ko-
nečnou platnosťou zahrnuté. 
Stavba je už zahrnutá do in-
vestičnej výstavby štátu. Jej 
začiatok je naplánovaný na 
rok 2017 a jej ukončenie v ro-
ku 2020. Orientačné náklady 
na výstavbu by mali byť oko-
lo 132 miliónov eur bez DPH. 
Bude to jedenásťkilometro-
vý úsek, na ktorom bude 11 
mostov. Trasovanie cesty je 
už odsúhlasené, dokončujú 
sa už iba križovatky.

Mali by byť pri benzín-
ke pred Veľkou Lomnicou od 
Popradu. Tam by sa mal za-
čať obchvat Veľkej Lomni-

ce. Ďalšia križovatka by ma-
la byť medzi obcami Hun-
covce a Žakovce, ďalšia pred 
lesíkom pred turbínou (Kež-
marok – Juh), potom pri Mra-
ziarňach (Kežmarok – Zá-
pad) a privádzač by mal kon-
čiť pred Pradiarňou (Kežma-
rok – Sever).

Mimo témy výstavby diaľ-
ničného privádzača prednos-
ta okresného úradu informo-
val prítomných novinárov, že 
počas leta 2013 sa uskutoč-
nila rekonštrukcia cesty I/67 
v samotnom meste Kežma-
rok. Investorom bola Sloven-
ská správa ciest a išlo o re-
konštrukciu hlavnej cesty cez 
mesto v dĺžke 3,4 kilometra. 
Celkové náklady na túto re-
konštrukciu boli 826 tisíc eur. 

Termíny na výstavbu diaľ-
nice do Kežmarku sú schvá-
lené, takže nič nám neostáva, 
iba veriť, že sa to všetko po-
darí.                Pavol Humeník

Stále sa pracuje na výstavbe 
diaľnice do Kežmarku

Na tlačovej konferencii prednostu Okresného úradu 
v Kežmarku Jána Ferenčáka (9. 10. 2013) sa hovorilo aj o diaľ-
ničnom privádzači I/16 Poprad – Kežmarok. 

Takto vzniklo na Sloven-
sku 72 okresných úradov. 
V štruktúre okresných úra-
dov sa nič nemení. Ba nao-
pak. Všetku agendu, týkajúcu 
sa štátnej správy by mal občan 
vybaviť pod jednou strechou. 
Teda aj tú, ktorú doteraz vyba-
voval v iných budovách (napr. 
Okresný úrad životného pros-
tredia, správa katastra...).

Zjednotili sa aj úradné ho-
diny, ktoré od 1. 10. 2013 sú na 
okresnom úrade takéto: pon-
delok, utorok, štvrtok 8.00 
– 15.00, streda 8.00 – 17.00 
a v piatok 8.00 – 14.00 hod.

Úplnou novinkou na 
okresnom úrade bude klient-
ske centrum. To bude zria-
dené 1. januára 2014 a malo 
by byť elektronicky prepoje-

Prednosta okresného úradu informoval o novinkách
Prvá tlačová konferencia prednostu Okresného úradu 

v Kežmarku Jána Ferenčáka po 1. októbri 2013, ktorá sa ko-
nala v priestoroch okresného úradu 9. októbra 2013 ani ne-
mohla inak začať ako konštatovaním, že momentálne hlav-
ná zmena v štátnej správe je prechod od obvodných úradov 
k okresným. Od 1. októbra 2013 máme tak v Kežmarku opäť 
Okresný úrad Kežmarok. Obvodné úrady zanikli. 

né s databázou na všetkých 
okresných úradoch na Slo-
vensku, takže klient by mal 
konkrétnu agendu vybaviť 
rýchlejšie. Kežmarský okres-
ný úrad by mal mať túto vy-
moženosť ako prvý na Slo-
vensku. Toto klientske cen-
trum by malo byť hneď pri 
hlavnom vchode.

Účinnosťou zákona, kto-
rým sa zriaďujú okresné úra-
dy sa zrušujú obvodné úrady 
životného prostredia, obvod-
né pozemkové úrady, obvod-

né lesné úrady, obvodné úra-
dy pre cestnú dopravu a po-
zemné komunikácie a správy 
katastra. Onedlho bude pod 
okresný úrad patriť i Okres-
ný úrad práce, no tu sa čaká 
ešte na celkovú integráciu. 
Na čele okresných úradov je 
prednosta, ktorého menuje 
a odvoláva vláda Slovenskej 
republiky na návrh minis-
tra vnútra. Hlavným sídlom 
Okresného úradu v Kežmar-
ku ostáva objekt doterajšieho 
obvodného úradu na ulici Dr. 
Alexandra.

Pavol Humeník, foto: ph

Občianske združenie ŽIVOT A ZDRAVIE v Kežmarku
VÁS SRDEČNE POZÝVA

na vzdelávací cyklus programu NEW START 
„ZMENA PROSTREDNÍCTVOM VOĽBY“

 prednášky a diskusie, ochutnávky a recepty, vzťahy a zdravie
Miesto a čas stretávania:  

Hradné nám. č. 24 – prízemie – o 17.00 hod.

21. 10. 2013 • AKO VIAC JESŤ A MENEJ VÁŽIŤ I.
Rady a odporúčania MUDr. Igora BUKOVSKÉHO 

 Kontakt: 0904 395 892
Vstup voľný!

Tlačová konferencia prednosti Okresného úradu v Kežmarku Jána 
Ferenčáka (9. 10. 2013) bola i so spoluúčasťou primátora mesta Spiš-
ská Belá Štefana Bieľaka a starostu obce Veľká Lomnica Petra Dudu.
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Podľa doterajšieho zna-
čenia, resp. podľa pravidla 
pravej ruky, by vodič idú-
ci od tamojšej základnej ško-
ly smerom do mesta, mal dať 
prednosť vozidlám idúcim z 
Levočskej, Bardejovskej i Ko-
šickej ulice. To sa ale často 
porušovalo a vozidlá jazdia-
ce po Lanškrounskej ulici ne-
dávali prednosť v jazde vo-
zidlám prichádzajúcim do 
križovatiek zo spomínaných 
ulíc. Preto komisia odsúhla-
sila, že tu nastane zmena v 

dopravnom značení, aby do-
pravnú situáciu zjednodušila.

Odteraz už bude vyznače-
ná Lanškrounská ulica ako 
hlavná cesta a všetky vo-
zidlá prichádzajúce z boč-
ných ulíc musia dať prednosť 
vozidlám na nej. Myslím, že 
toto zjednodušenie privíta-
jú všetci vodiči jazdiaci v tej-
to lokalite Kežmarku, preto-
že niekedy tam prichádzalo 
k nebezpečným dopravným 
situáciám.

Humeník, foto: ph

Na sídlisku Sever to bu-
de na ulici Pod lesom, na síd-
lisku Juh to bude na ulici K. 
Kuzmányho a nový asfalt sa 
položí aj na Toporcerovej uli-
ci.

Predprípravu na polože-
nie asfaltu spočívajúcu vo 
výmene poškodených ob-
rubníkov a vyspravení pod-

kladných vrstiev  urobili pra-
covníci kežmarských technic-
kých služieb. Asfaltérske  prá-
ce už bude  realizovať  firma 
EUROVIA. 

Taktiež do konca októbra 
2013 sa urobia úplne nové as-
faltové chodníky na novom 
cintoríne.

Pavol Humeník, foto: ph

POZVÁNKA na XII. Slovensko-
-poľské hospodárske fórum
Ste malá alebo stredná firma a zaujímate sa o podnikanie 

v Poľsku? Ak áno, neváhajte a už teraz sa prihláste a príďte 
24. októbra do Spišskej Novej Vsi. Prečo? Už po XII. krát sa v 
historicky vzácnej Redute uskutoční Slovensko-poľské hos-
podárske fórum, ktoré organizuje Združenie Región „Tatry“.

Ministri hospodárstva, 
ale aj meritórni prednášajúci 
z PARP (Poľská agentúra pre 
rozvoj podnikania) a SIEA 
(Slovenská inovačná a ener-
getická agentúra) Vám pred-
stavia, ako môžete inovácia-
mi pohnúť svoju firmu dopre-
du. Budete počuť o nových 
možnostiach, nových vý-
zvach, ktoré pred Vami, ale aj 
Slovenskom a Poľskom stoja v 
oblasti inovácií.

Workshop
Aj toho roku sa môžete v 

časti Workshop dozvedieť 
praktické návody ako začať 
podnikať v Poľsku. Neváhaj-

te. Je to jediná krajina v EÚ, v 
ktorej aj počas krízy celých päť 
rokov hospodárstvo rastie.

Vzhľadom na našu jazyko-
vú blízkosť a podobný ľud-
ský naturel, predstavuje pre 
nás Poľsko obrovský potenci-
ál. Príďte preto 24. októbra do 
Spišskej Novej Vsi. Účasť na 
fóre je zdarma, počet miest je 
však obmedzený. 

Tešíme sa na Vás.
Jozef Ďubjak, predse-

da Rady Združenia Región 
„Tatry“

Jana Majorová Garstko-
vá, riaditeľka kancelárie 
Združenia Región „Tatry“

Vodiči pozor! Na Juhu bude 
zmena dopravného značenia!

Na základe požiadaviek občanov sa komisia bezpečnosti 
pri mestskom zastupiteľstve o. i. zaoberala aj dopravnou si-
tuáciou na dolnom sídlisku Juh. Ide predovšetkým o všetky 
križovatky na Lanškrounskej ulici.

Na sídliskách pribudnú nové 
asfaltové koberce

Na všetkých troch kežmarských sídliskách sa do konca 
októbra 2013 položí na niektorých chodníkoch nový asfal-
tový povrch.

Rozmiestnenie veľkoobje-
mových kontajnerov v 2. pol-
roku 2013 bude takéto:

18. - 21. októbra
• Severná ( pri škôlke).
• Pri zastávke (plocha pri 

železnici).
25. -  28 októbra
• Záhradná (pri trafosta-

nici).
• Ľubická cesta (park opro-

ti pekárni).
8. - 11. novembra
• Karola Kuzmányho (par-

kovisko pri 13).
• Gen. Štefánika (trafosta-

nica pri dopr. ihrisku).
Tieto kontajnery sú urče-

né na objemný odpad, teda 
odpad, ktorý sa nevmestí do 
zberných nádob používaných 

na komunálny odpad. Neuk-
ladať do neho biologický od-
pad a elektroniku. 

V prípade záujmu o 
umiestnenie kontajnera na 
inom mieste, kontaktujte 
Mestský úrad Kežmarok, č.t. 
46 60 119.

Občania Kežmarku mô-
žu zadarmo odovzdať odpad 
(objemný odpad, stavebná 
suť, biologický odpad, zme-
sový odpad, elektrospotrebi-
če, žiarivky a úsporné žiarov-
ky, autobatérie, kovový šrot,  
vyseparované komodity) na 
zbernom dvore v areáli Tech-
nických služieb na ulici Poľ-
ná 1, denne, okrem nedele od 
7.00 do 17.00 hod.

MsÚ

Rozmiestnenie kontajnerov 
počas jesene



4 KežmaroK 19/2013spravodajstvo

Zoznam kandidátov na predsedu (Prešov)
Meno Politická strana
Ján Bajus Zmena zdola, DÚS - Snina
Dorota Bujňáková Nový parlament - Lipany
Peter Chudík SMER, s podporou strán Náš kraj 
 a Strana moderného Slovenska - Sabinov
Ján Hudacký KDH, SDKÚ, Most-Híd - Prešov
Vladimír Klein Naše Slovensko Spišská Belá
Anton Korba Nezávislý - Pavlovce
Jozef Mihalčin SĽS - Vranov
Štefan Straka KSS - Vranov
Ľubomír Vasilišin 7 statočných - Prešov

Voľby 2013 – kandidáti na prednostu a poslancov 
Prešovského samosprávneho kraja

1. Peter Bendík Mgr. 31 starosta Vlková Strana moderné-
ho Slovenska

2. Štefan Bieľak JUDr. 38 právnik Spišská Belá SMER - so-
ciálna demokracia

3. Stanislav Čajka 58 živnostník Kežmarok ÚSVIT
4. František Depta Bc. 51 podnikateľ Spišská Belá Nezávis-

lý kandidát
5. Radoslav Dovjak Mgr. 34 pedagogický zamestnanec Ľu-

bica Slovenská národná strana
6. Peter Duda Mgr. 39 starosta obce Veľká Lomnica SMER - 

sociálna demokracia
7. Štefan Džurný Ing. 47 stavebný inžinier Červený Kláštor 

Nezávislý kandidát
8. Ján Ferenčák PhDr., Mgr. 39 prednosta Okresného úradu 

Kežmarok SMER - sociálna demokracia
9. Michal Gáborčík Mgr. 41 SZČO Kežmarok Nová väčšina 

- Dohoda (D. Lipšic)
10. Jozef Grivalský 47 starosta obce Krížová Ves Kresťan-

skodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia - Demokratická strana; MOST - HÍD

11. Jozef Harabin Ing. 56 primátor mesta Spišská Stará Ves 
SMER - sociálna demokracia

12. Veronika Havírová Ing. 58 SZČO Kežmarok Slovenská 
národná strana

13. Pavel Hudáček 52 starosta obce Lendak Kresťanskode-
mokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia 
- Demokratická strana; MOST - HÍD

14. Ladislav Hužík MVDr. 59 veterinárny lekár Kežmarok 
Slovenská národná strana 

15. Peter Ježík 47 vedúci polesia Spišská Belá Ľudová stra-
na Naše Slovensko

16. Vladimír Klein Ing. 61 riaditeľ mestského podniku 
Spišská Belá Ľudová strana Naše Slovensko

17. Michal Kovalčík Mgr. 27 technik BOZP a PO Vrbov Slo-
venská národná strana

18. Bartolomej Kubik 40 majster odborného výcviku Ľubi-
ca Komunistická strana Slovenska

19. Jozef Kuna 49 viceprimátor Spišská Belá Nezávislý 
kandidát

20. Slavomír Majerčák Ing. 43 starosta obce Lechnica Kres-
ťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia - Demokratická strana; MOST - HÍD

21. Jana Majorová Garstková Mgr. 32 riaditeľka Združenia 
región "Tatry" Kežmarok Nezávislý kandidát

22. Zlatica Martančíková Ing. 42 SZČO Kežmarok Sloven-
ská národná strana

23. Michal Neupauer Mgr. 41 štátna služba Lendak Nezá-
vislý kandidát

24. Milan Paluba 68 pracovník SBS Ľubica Magnificat 
Slovakia

25. Katarína Petijová 47 živnostník Kežmarok PRÁVO A 
SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas

26. Zoltán Pišta 61 zvárač Rakúsy Nezávislý kandidát
27. Kamil Pompa 47 rómsky aktivista Stráne pod Tatrami 

Strana rómskej koalície - SRK
28. Jozef Potanko PhDr. 56 starosta obce Toporec Kresťan-

skodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia - Demokratická strana; MOST - HÍD

29. Andrej Rusňák Dpt. 63 technik Spišská Belá Magnifi-
cat Slovakia

30. Antónia Semaňáková Mgr. 40 odborný referent Ľubica 
Nezávislý kandidát

31. Pavol Slovík MUDr. 50 lekár Spišská Belá SMER - so-
ciálna demokracia

32. Juraj Švedlár 58 kultúrno-osvetový pracovník Kežma-
rok Nezávislý kandidát

33. Bystrík Václav Ing. 56 starosta Rakúsy Kresťanskode-
mokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia 
- Demokratická strana; MOST - HÍD

34. Pavol Vilček PhDr., Ing. 44 diecézny riaditeľ Žakovce 
Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)

35. Ján Zelizňak Ing. 61 živnostník Stará Lesná NÁŠ 
KRAJ 

(red.)

Prešovskému samosprávnemu kraju chce vládnuť deväť kandidátov
O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja 

(PSK) sa uchádza deväť kandidátov. Iba jeden z nich kan-
diduje ako nezávislý, dvaja za koalíciu a šiestich nominova-
li politické strany.

„Do 30. septembra do polno-
ci odovzdalo do volieb do VÚC 
v Prešovskom kraji kandidač-
né listiny 28 politických strán 
a dve koalície. Spolu sa o miesto 
poslanca v krajskom parlamen-
te uchádza 380 nominantov po-
litických strán a 81 nezávislých 
kandidátov,“ povedala pre 
TASR zapisovateľka volebnej 
komisie Prešovského samo-
správneho kraja Mária Luka-
číková.

Najmladším kandidátom 
na predsedu PSK je žena. Ide 
o 25-ročnú právničku Doro-

tu Bujňákovú z Lipian (No-
vý parlament). Najmladším 
mužom je 42-ročný Ján Baj-
us (Zmena zdola, DÚS) zo 
Sniny. Najstarším uchádza-
čom o post predsedu PSK je 
61-ročný Vladimír Klein (Na-
še Slovensko).

Ďalšími kandidátmi sú 
traja muži z Vranovského 
okresu. Nezávislý Anton Kor-
ba z Pavloviec, 54-ročný Jo-
zef Mihalčin (SĽS) z Vranova 
nad Topľou a 53-ročný Štefan 
Straka (KSS).

Z Prešova pochádzajú 

dvaja kandidáti. Ide o 54-roč-
ného poslanca NR SR Já-
na Hudackého(KDH, SDKÚ, 
Most-Híd). Druhým je daňo-
vý poradca Ľubomír Vasili-
šin (7 statočných). Kandidá-

tom strany SMER je súčasný 
predseda PSK, Sabinovčan 
Peter Chudík. Do volieb ide 
aj s podporou ďalších dvoch 
strán Náš kraj a Strana mo-
derného Slovenska.

Zoznam registrovaných kandidátov na poslancov do Prešovského samosprávneho kraja
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V oblasti Vysokých Ta-
tier vznikla ďalšia oblast-
ná organizácia cestovného 
ruchu. Svoje sily v prvej fá-
ze spojilo sedem podtatran-
ských obcí – Veľká Lomni-
ca, Stará Lesná, Nová Les-
ná, Veľký Slavkov, Mlynica, 
Štôla a Liptovská Teplička, 
dva podnikateľské subjekty 
a Združenie cestovného ru-
chu zo Starej Lesnej. 

Nová oblastná organi-
zácia cestovného ruchu má 
názov „Vysoké Tatry – Pod-
horie“. Nová organizácia je 
otvorená aj ďalším obciam, 
podnikateľom a združe-
niam v podtatranskom re-
gióne a tiež neziskovým 
organizáciám. Dlhodo-
bým záujmom je postupne 
prepojiť ponuku služieb a 
atraktivít obcí v celej pod-
horskej oblasti pod Vyso-
kými Tatrami. Predsedom 
jej predstavenstva je Peter 
Duda, starosta obce Veľká 
Lomnica.

Určitým odrazovým 
mostíkom pre vznik orga-
nizácie bolo to, že v obce 
Veľká Lomnica a Stará Les-
ná majú najvyšší počet pre-
nocovaní v okrese a je po-
trebné, aby aktivity boli pre 
návštevníkov koordinované 
a podávané im z prvej ruky, 
teda od organizácie a ľudí, 
ktorí žijú priamo v spomí-
naných obciach.

Cieľom je prilákať ešte 
väčšie množstvo turistov, 
preto najbližším cieľom tejto 
novej organizácie bude pre-
dovšetkým reklama. Tá bu-
de smerovať nielen k náv-
števníkom, ktorí sa prídu 
do regiónu ubytovať, ale aj k 
turistom priamo z nášho re-
giónu. Aktivity organizácie 
sa budú orientovať nielen 
na dopravné systémy – ski-
busy, aquabusy, Tatry-kar-
ty, ale aj na cyklistické tra-
sy v regióne. Najmä na pre-
pojenie cyklistickou trasou 
mesta Poprad a Kežmarok. 
Mala by kopírovať pobrežie 
rieky Poprad.

Pavol Humeník

Vznikla nová oblastná 
organizácia cestovného 

ruchu v okrese

Nie je to však od začiat-
ku tohto školského roka, ako 
bolo avizované, no o trochu 
neskôr. Ide celkovo o rieše-
nie vzniknutej situácie v pia-
tich obciach kežmarského 
okresu. Najskôr sa modulo-
vé školy postavia v obci Pod-
horany. Malo by to byť 5. no-
vembra 2013. Potom v polo-
vici decembra 2013 by to ma-
lo byť v Stráňach pod Tatrami 
a v Krížovej Vsi. V roku 2014 
by sa mali tieto školy postaviť 
v Jurskom a Rakúsoch. Pred 
obcami v našom okrese sa 
ako prvá modulovaná škola 
postaví v Jarovniciach.

Podľa prednostu okresného 
úradu Jána Ferenčáka chýba 
v okrese približne 71 tried. Do-

teraz sa to  zabezpečovalo zvá-
žaním detí do okolitých škôl, 
čo stálo ročne do 50 tisíc eur.

Termíny pre školy, ktoré sa 
otvoria v roku 2013 sú už uza-
tvorené. Od daných termínov 
by sa malo v triedach už aj 
vyučovať.

Náklady na výstavbu kaž-
dej jednej školy predstavujú 
dvesto tisíc eur, z toho na sa-
motné vybavenie dvadsať ti-
síc eur.

Zdržanie termínov pri vý-
stavbe modulových škôl zaprí-
činili niektoré technické, či le-
gislatívne záležitosti napríklad 
verejné obstarávanie. Teraz je to 
už iba na dodávateľovi stavby, 
ktorý je z Medzilaboriec a ktorý 
samotné moduly vyrába.

Do konca roka vzniknú tri modulové školy 
v okrese Kežmarok

V novinách KEŽMAROK sme už informovali o výstav-
be modulových škôl v niektorých obciach okresu Kežmarok. 
Z dôvodu populačného nárastu a jeho dopadu na povinnú 
školskú dochádzku neboli obce v stave vyriešiť túto situá-
ciu. V ich neriešiteľnom probléme podal pomocnú ruku štát.

V spomínaných obciach 
netrpezlivo čakajú na modu-
ly novej školy, aby obce mohli 
v riadnom režime zabezpečiť 
pre deti povinnú školskú do-
chádzku. Už teraz je ale zrej-
mé, že napríklad v takých 
Podhoranoch, kde je momen-
tálne dvojzmenná prevádz-
ka školy ani etablovanie tejto 
novej modulovej školy nevy-
rieši k úplnej spokojnosti da-
ný stav. Už teraz sa premýšľa 
o pristavenie ďalších priesto-
rov na vyučovanie, preto-
že populačný nárast je tam 
príliš veľký. V Podhoranoch 
má byť 10 tried po 24 žiakov, 
v Krížovej Vsi a v Stráňach po 
osem tried. Podobná situácia 
je aj v Stráňach pod Tatrami, 
kde sa už uvažuje o pristave-
ní ďalšieho poschodia.

Ide o pilotný projekt. Vý-
stavbou modulových škôl sa 
štátu ušetria nemalé finančné 
prostriedky nielen na dopra-
ve, ale aj na výstavbe modu-
lov, ktorých výstavba je o tri 
štvrtiny lacnejšia ako výstav-
ba tehlovej budovy.

Na tomto pilotnom pro-
jekte spolupracoval Okres-
ný úrad v Kežmarku spolu so 
splnomocnencom vlády pre 
rómske komunity a s minis-
terstvami školstva, financií 
a vnútra.

Pavol Humeník
Ilustračné foto: 

Milan Kapusta, TASR
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Jeruzalemský vrch v Kež-
marku je významnou arche-
ologickou lokalitou. V prave-
ku sa tu nachádzalo opevne-
né hradisko z mladšej doby 
železnej až staršej doby rím-
skej z obdobia púchovskej 
kultúry a tzv. predpúchov-
ského horizontu  (približne 
od 3. storočia pred n.l. po po-
lovicu 2. storočia n.l.). V oko-
lí hradiska sa rozvinulo po-
merne husté a intenzívne 
osídlenie, presahujúce hrani-
ce samotnej lokality. Výrazná 
vrstva púchovskej kultúry sa 
našla aj na nádvorí Kežmar-
ského hradu, nálezy z tohto 
obdobia sa našli na Michal-
skom vrchu nad železničnou 
stanicou a nálezy púchovskej 
kultúry sa sporadicky vy-
skytujú aj v centre Kežmar-
ku.  Jej vznik sa spája s kul-
túrou Keltov, ktorý migru-
júc celou Európou prišli aj na 
naše územie a prispeli k roz-
voju kultúry, ktorej ľud obý-
val hornaté kraje severného 
Slovenska a priľahlé územie 
Poľska. 

Pre väčšinu ľudí je Jeru-
zalemský vrch známejší pod  
názvom Štart. V priebehu 70. 
– 80. rokov tu bol vybudo-
vaný športový areál a kon-
com 60. rokov mestský am-
fiteáter. Z pohľadu  zacho-
vania lokality táto výstavba 
mala zničujúci účinok – am-
fiteáter je „posadený“ rov-
no do niekdajšieho centra 
opevneného hradiska. V am-
fiteátri samotnom a v jeho 
bezprostrednom okolí  sa 
dodnes nachádzajú pozo-
statky mohutného viacstup-
ňového opevnenia v podobe  
valov vybudovaných kedysi 
z hliny a kamenia, spevne-
ných pravdepodobne dreve-
nou konštrukciou ale aj ka-
menným múrom. Ak niekto 
navštívil múzeum v prírode 
pri Liptovskej Mare na loka-
lite Havránok, tak mal mož-
nosť vidieť rekonštrukciu ta-
kéhoto opevnenia. 

V okolí amfiteátra sa vy-
budovaním zjazdoviek na-
rušil pôvodný obraz lokali-
ty, ktorý s najväčšou prav-
depodobnosťou zachovával 
pôvodnú štruktúru osídle-
nia – azda terasy s menšími 

Archeologický výskum na Jeruzalemskom 
usadlosťami. Tieto terasy do-
teraz možno vidieť v zales-
nenom teréne  areálu. Aj M. 
Greisiger, či A. Münich ich 
pokladali za dielo dávnove-
kých obyvateľov Spiša. Na 
ich praveký pôvod, teda as-
poň časti z nich, poukazu-
je fakt, že na týchto terasách 
sa nachádzajú na rozoraných 
políčkach miesta s koncen-
tráciou nálezov a pri zisťova-
cej sondáži sa ukázalo, že or-
nica tu prekrýva praveké ob-
jekty.  

Napriek rozsiahlym sta-

vebným zásahom nebol na 
Jeruzalemskom vrchu do-
teraz realizovaný systema-
tickejší archeologický vý-
skum. Všetky informácie 
pochádzajú  z niekoľko má-
lo sond obmedzeného roz-
sahu, roztrúsených na rôz-
nych miestach, no predovšet-
kým zo zberov, povrchových 
prieskumov, či doslova vybe-
rania nálezov z lyžice bágrov 
počas výstavby (vďaka pánu 
L. Kieferovi z Kežmarku).

V roku 2013 sa Múzeu 
v Kežmarku naskytla príleži-
tosť realizovať archeologický 
výskum na Jeruzalemskom 
vrchu a to za účasti profesio-
nálnych archeológov. V rám-
ci programu Graduate Euro-
pean Archaeology Skills Ex-
change (GrEASE) od 5. au-
gusta do 5. októbra pracovalo 
na Jeruzalemskom vrchu v 
Kežmarku šesť zahranič-
ných študentov s ukončeným 
bakalárskym alebo magis-

terským štúdiom archeoló-
gie. Nina (Eastbourne, East 
Sussex), Polly (Axminster, 
Devon), Helen (Wilmslow, 
Cheshire), Paul (Dover, Kent) 
a Margaret (Yorkshire) z An-
glicka a Thomas (Aberdeen) 
zo Škótska. 

Sondážou v bezprostred-
nej blízkosti hradiska (ne-
ďaleko dnešného vstupu do 
amfiteátra) sa potvrdili sprá-
vy l. Kiefera o zničení tohto 
priestoru modernou zástav-
bou. Posledné stopy po exis-
tencii hradiska predstavujú 

pozostatky mohutného va-
lu obsahujúce mohutné kusy 
trosky tvorenej zlepencom 
do sklovita prepálenej hliny, 
kameňov, miestami črepov 
a zvieracích kostí, pozostat-
ky kamenného múra z na-
sucho kladených pieskovco-
vých kameňov nachádzajúce 
sa v areáli amfiteátra, kde sa 
výskum nemohol realizovať 
a takmer v jeho bezprostred-

nej blízkosti 1 m hrubá vrs-
tva premiešanej zeminy nad 
kamenným podložím obsa-
hujúca pravekú keramiku. 

Práce sa napokon sústre-
dili na jedno z miest s te-
rasovitou úpravou svahu 
v priestore športového are-
álu, kde už povrchový zber 
naznačoval prítomnosť vý-
raznej menej porušenej síd-
liskovej vrstvy. Výskum mal 
za cieľ zistiť, či k úprave teré-
nu mohlo dôjsť už v praveku, 
resp. či sa v tomto priestore 
nachádzajú pozostatky pra-
vekého osídlenia v podobe 
pozostatkov obydlí, či iných 
stavieb. 

Výsledok nakoniec potvr-
dil očakávania, no prinie-
sol aj mnohé prekvapenia. 
Potvrdil sa predpoklad, že 
k úprave terénu a jeho zme-
nám došlo už v praveku. Vy-
tvorenie terasy spôsobil ná-
rast terénu na jej okraji, na 
pôvodne svahovitom teré-
ne, o 2 metre práve v dôsled-
ku intenzívneho osídlenia 
v praveku. Iba z vrstvy les-
nej pôdy pochádzajú ojedi-
nelé novoveké črepy, všetky 
zistené vrstvy obsahujú vý-
lučne praveké nálezy.  

Zo sond pochádzajú po-
četné nálezy z keramiky, 
zvieracie kosti a ojedine-
lé kovové – bronzové a že-
lezné predmety. Koncentrá-
cia kameňov  na určitých 
miestach, prepálené plochy, 
ako aj kusy prepálenej hli-
ny s odtlačkami driev z kon-
štrukcie zrubu nasvedčovali, 
že sondy boli realizované na 
mieste s pozostatkami prave-
kých stavieb. Nálezy – kera-
mika, prasleny, úlomky tkáč-

Rôzne typy praslenov používaných pri pradení.

Študenti archeológie z Veľkej Británie v rámci programu Gradua-
te European Archaeology Skills Exchange počas archeologického vý-
skumu na Jeruzalemskom vrchu.
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vrchu v Kežmarku
skych závaží, kostená ihla, 
zas poukazujú na to, že išlo 
o stavby využívané na býva-
nie a bežné pracovné činnos-
ti. Veľké množstvo prasle-
nov, ako aj úlomky závažia 
svedčia o výrobe a spracová-
vaní priadze vo väčšom roz-
sahu. O bežných aktivitách 
niekdajších obyvateľov Jeru-
zalemského vrchu v ich voľ-
nom čase vypovedá nález 
okrúhlych kamenných kolie-

sok - hracích kameňov z hry 
podobnej dnešnej dáme. 

V závere sondážneho vý-
skumu vynaloženú  námahu 
v nie príliš výskumu nápo-
mocnom zalesnenom teréne 
korunoval nález kamennej 
piecky a pozostatkov kon-
štrukcie obytného domu. Za-
chytené nárožie pravdepo-
dobne zrubovej stavby sa na-
chádzalo v hĺbke 1 m . V prí-
pade, že sa podarí výskum 

na budúci rok zopakovať, cie-
ľom bude určite preskúma-
nie celého pôdorysu domu.

Analýza nálezov je nasle-
dujúcou fázou výskumu. Už 
teraz je však zrejmé, že pri-
nesie nové poznatky o osíd-
lení tejto lokality. Medzi ná-
lezmi keramiky sú zastúpe-
né nálezy z počiatkov pú-
chovskej kultúry, čo radí 
Kežmarok do oblasti jej for-
movania a vzniku. Niektoré 
nálezy sa hlásia ešte do star-
šieho obdobia – do záveru 
staršej respektíve počiatkov 
mladšej doby železnej a po-
tvrdili by tak predpoklad vý-
voja trvalejšieho osídlenia na 
Jeruzalemskom vrchu už  od 
5. storočia pred n.l..

Za zdarný priebeh výsku-
mu by sme sa touto cestou 
chceli poďakovať koordiná-
torovi projektu pánovi Mi-
roslavovi Knežovi, ktorý má 
nemalú zásluhu na tom, že 
zahraničný študenti do Kež-
marku prišli. Uznanie patrí 
Nine, Margaret, Helen, Pol-
ly, Thomasovi a Paulovi za 
skvelo odvedenú prácu od 
prvého výkopu rýľom po po-
slednú čiarku ceruzkou na Starší nález kosteného šidla a hrotu kopije.

Kostená ihla.

plánoch k výskumu. Nema-
lá vďaka patrí aj ústretové-
mu prístupu Mesta Kežma-
rok, ako i Vojenských lesov 
a majetkov SR OZ Kežmarok, 
bez povolenia ktorých by vý-
skum na štátnych a mest-
ských pozemkoch nebol 
možný.

Mgr. Marta Kučerová, 
Múzeum v Kežmarku
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KulTúRNE PROgRAMY

VýSTAVY

17. 10. 2013 (štvrtok)  
o 10.00 hod. 

PUĽS
Výchovný koncert z oblasti  
ľudového tanca, v podaní  

profesionálneho Poddukelského 
umeleckého ľudového súboru.
V Mestskom kultúrnom stredisku 

Kežmarok
17. 10. 2013 (štvrtok)  

o 18.30 hod.
Kežmarská hudobná jeseň  

– XXXII. ročník  
KVARTETO MARTINŮ

Koncert sa uskutoční v rámci 
Dní českej kultúry 2013.

Koncertná sála ZUŠ A. Cígera  
Kežmarok

21. 10. 2013 (pondelok)  
o 16.00 hod.

POPOLUDNIE ÚCTY  
K STARŠÍM

Pestrý kultúrny program  
venovaný seniorom a širokej  

verejnosti.
V Mestskom kultúrnom stredisku 

Kežmarok
23. 10. 2013 (streda)  

o 19.00 hod.
SEDEM BEZ ZÁRUKY

Zájazdová verzia obľúbenej  
televíznej relácie Sedem s.r.o.
Účinkujú: Elena Vacvalová,  
Milan Lasica, Marián Leško,  

Oľga Feldeková a hudobný hosť.
V Mestskom kultúrnom stredisku 

Kežmarok
27. 10. 2013 (nedeľa)  

o 16.00 hod.
SNEHULIENKA  
a 7 TRPASLÍKOV 

Rozprávková nedeľa.
V Mestskom kultúrnom stredisku 

Kežmarok
29. 10. 2013 (utorok)  

o 11.00 hod.
„Outsideri a víťazi“

Motivačný  koncert kapely Joker  
popretkávaný vstupmi známych 

osobností a psychologičkou  
MUDr. Danicou Caisovou.  

Uvádza Divadlo Maska Zvolen.
V Mestskom kultúrnom 

 stredisku Kežmarok
29. 10. 2013 (utorok) o 18.30 hod.

Kežmarská hudobná jeseň  
– XXXII. ročník  

Koncert manželov Timčákových
Slavomíra Timčáková  

– klavír, Ján Timčák – husle.
Koncertná sála ZUŠ A. Cígera  

Kežmarok

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46

VIDINY A SNY 
Výber z fotografickej tvorby 

Elišky Bednárovej.
Výstava je otvorená  
od  7. 10. do  2013.

Vernisáž je 7. 10. 2013  
(pondelok) o 16.00 hod.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

(ne)ZABUDNUTÍ (osudy  
ľudí, osobné hrdinstvá)

(ne)ANONYMNÍ
Výstava je otvorená v rámci 

Dni židovskej kultúry  
do 24. októbra 2013.
Vstupné na výstavu:  

dospelí 0,60 €;  
deti a dôchodcovia 0,30 €.

galéria u anjela
Starý trh 53

MYTOBIBLIA
Marek Ormandík

Výstava bude otvorená od 18. 
10. do 21. 11. 2013.

2 GUNS - 16. - 17. október 
(st, št), 19.00, titulky, 3,50 €, 
MN-15. Americká akčná drá-
ma. Agenti, ktorí sa spoloč-
ne ocitnú na úteku pred záko-
nom. Ich spojenectvo má však 
malý háčik. Ani jeden z nich 
netuší, že ten druhý je tajný 
federálny agent.

TURBO 3D  - 18. 
- 20. október (pia - ne), 17.00, 
dabing, 5 €, MP. Americká 
animovaná rozprávka. Turbo 
je obyčajný malý slimák, kto-
rý má veľký sen. Žiť svoj život 
slimačím tempom ho neuspo-
kojuje, túži po omnoho väč-
šej rýchlosti, vydá sa do sve-
ta, aby si naplnil svoje sny o 
vyššej rýchlosti. 

GRAVITÁCIA 3D  
- 18. - 20. október (pia - ne), 
19.00, titulky, 5,50 €, MN-12.  
Americká sci-fi, dráma. Osca-
rová Sandra Bullock a George 
Clooney sa predstavia v hlav-
ných úlohách dychberúceho 
thrilleru, ktorý vás zavedie 
do nekonečných a neúpros-
ných hlbín vesmíru. Nádher-
né spracovanie v 3D verzii 
bude neopakovateľným zá-
žitkom. 

POST TENABRAS LUX 
(FK) - 21. október (po), 19.00, 
FILMOVÝ KLUB, titulky, 2 
€/1,50 €, MP. Mexická dráma. 
Osudy mladej rodiny, ktorá sa 
z mesta odsťahuje na vidiek. 
Stret s miestnou vidieckou re-
alitou však nie je taký poetic-
ký, ako by sa mohlo na prvý 
pohľad zdať. Z minuloročné-
ho MFF Cannes si film odnie-
sol Cenu za réžiu.

METALLICA: THROUGH 
THE NEVER 3D  - 23. 
- 24. október (st, št), 19.00, titul-
ky, 5 €, MN-15. Americký hu-
dobný film. Koncert jednej z 
najpopulárnejších a najvplyv-
nejších rockových kapiel v his-
tórii. Neopakovateľný a vzru-
šujúci 3D zážitok, ktorý vďaka 
oslňujúcej pyrotechnike, pre-
pracovaným javiskovým scé-
nam a obrazom snímaným na-
raz 24 kamerami nemá na plát-
ne obdobu

KAPITÁN PHILLIPS: 
PREPADNUTIE LODE - 25. 
- 27. október (pia - ne), 19.00, 
titulky, 3,50 €, MN-15. Ame-
rická dráma. Skutočná uda-
losť z roku 2009, kedy somál-
ski piráti uniesli americkú 
nákladnú loď Maersk Alaba-
ma. Film zároveň poukazuje 
na neblahé následky globali-
zácie.

TURBO - 26. - 27. október 
(so, ne), 17.00, dabing, 3,50 €, 
MP.  Animovaná rozprávka.

HIROŠIMA, MOJA LÁS-
KA (FK) - 28. október (po), 
19.00, FILMOVÝ KLUB, titul-
ky, 2 €/1,50 €, MN-12.  Fran-
cúzsko-japonská vojnová 
romantická dráma. Filmo-
vá báseň o láske a jej zma-
re, o večnej sile citu a o ne-
odvratnosti zabudnutia. Prí-
beh francúzskej herečky, 
ktorá prišla do Hirošimy na-
krúcať scény z pripravované-
ho mierového filmu a pred-
poslednú noc tu strávi s Ja-
poncom, ktorý v nej vyvo-
lá spomienku na tragédiu. 
Predfilm: MESIAC, Sloven-
sko 2012, animovaný film

KANDIDÁT - 30. - 31. ok-
tóber (st, št), 19.00, pôvodné 
znenie, 3,50 €, MN-15. Slo-
vensko-český cynický thril-
ler. Dej je situovaný na Slo-
vensku, kde prebieha kam-
paň na prezidenta republiky. 
Adam Lambert, reklamný 
mág sa na stretnutí šéfov 
agentúr v reklamnom klu-
be staví o celý svoj majetok, 
že z neznámeho Petra Potô-
ňa urobí prezidenta. Čo je 
ochotný pre túto stávku uro-
biť, je hlavnou príbehovou lí-
niou filmu.

MYTOBIBLIA, tak sa vo-
lá výstava Mareka Ormandí-
ka, ktorá bude vystavená v Ga-
lérii u anjela od 18. 10. 2013 do 
21. 11. 2013.

Marek Ormandík sa narodil 
v Bratislave. Študoval na Vyso-
kej škole výtvarných umení v 
Bratislave, u doc. Lebiša, doc. 

Rumanského a prof. Kállaya. 
Venuje sa maľbe, kresbe, grafi-
ke, knižnej ilustrácii.

Na jeho obrazoch sa často 
objavujú rôzne postavy a tvá-
re, znázorňujúce premenlivosť 
našich životov. Radosť, bolesť, 
melanchóliu, humor, smiech a 
hravosť.                                  (ph)

Pozvánka do galérie
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Tvorivá cesta rodáčky z 
Moravy viedla od štúdia ko-
vorytectva v Turnove a vášni-
vého záujmu o fotografiu, cez 
roky strávené v oblasti pro-
pagačného výtvarníctva, až 
k súčasnému pedagogickému 
pôsobeniu na výtvarnom od-
bore Základnej umeleckej ško-
ly Antona Cígera v Kežmarku. 

Autorkine tvorivé aktivi-
ty nabrali nový dych v 90. ro-
koch minulého storočia a od-
vtedy sa angažuje tiež v rôz-
nych umeleckých zoskupe-
niach, ako napr. vo voľnom 
združení fotografov DFIGI B, 
s ktorým spoločne vystavova-
la svoje práce na niekoľkých 
výstavách. Výber zo svojej 

tvorby prezentovala aj na sa-
mostatných výstavách v Spiš-
skej Sobote a v Poľskom No-
vom Targu. 

V dielach Elišky Bednáro-
vej sa spája láska k prírode, 
tejto nevyčerpateľnej studni-
ci inšpirácie, s prirodzenou 
túžbou vdýchnuť jej iskierku 
života pre chvíle, keď sa nám 
stráca z dohľadu. Jej tvorba v 
sebe nesie hravosť, prelínanie 
prvkov tela s prírodnými mo-
tívmi, ilustruje bohaté spek-
trum pocitov a nálad.  

Výstava, ktorej autorka da-
la názov  VIDINY A SNY ur-
čite poteší oko i dušu každé-
ho návštevníka – je sprístup-
nená do 30. 10. 2013.     (msks)

VIDINY A SNY
Výstava z fotografickej tvorby ELIŠKY BEDNÁROVEJ vo 

Výstavnej sieni BARÓNKA, Hlavné námestie 46.

názvom: „MOJE (NE)-ISTO-
TY“. Ide o súťaž vychádzajú-
cu zo zamyslenia sa nad is-
totami a neistotami v živo-
te. Súťaž napomáha hľadaniu 
vlastnej identity cez umenie a 
tým aj výchove mladej gene-
rácie.

Súťaž je vyhlásená pre 
žiakov základných a stred-
ných škôl Prešovského kraja 
pod záštitou predsedu Pre-
šovského samosprávneho 
kraja Petra Chudíka. Orga-
nizátorom súťaže je Stredná 
umelecká škola v Kežmarku, 
spoluorganizátorom je Pod-
tatranské osvetové stredisko 
v Poprade. 

Miesto konania: Stredná 
umelecká škola, Slavkovská 
19, 060 01 Kežmarok. 

Termín uzávierky: 7. feb-
ruár 2014.

Termín a miesto výstavy: 
10. – 22. marec 2014, OÚ Kež-
marok.

(suskk)

Stredná umelecká škola v 
Kežmarku vyhlasuje výtvar-
nú a fotografickú súťaž pod  

Žiaci zapojte sa do súťaže!

Zábery z vernisáže výstavy.                     Foto: Pavol Humeník
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Jubilejný XX. ročník bol prí-
jemným spestrením u všet-
kých súťažiacich popasovať 
sa v tradičných disciplínach 
z oblasti civilnej ochrany, ha-
senia malých požiarov, v po-
skytovaní prvej predlekár-
skej pomoci, orientácia  v te-
réne a streľba zo vzduchovej 
pušky.

V príhovore Ing. Marián 
Trembáč, riaditeľ súťaže na-
značil : „...pre úspešnosť vzni-
ku tejto súťaže sa podarilo spo-
jiť sily v spolupráci so školami 
v okrese Kežmarok k dosiahnutiu 
priblíženia učiva „Ochrana živo-
ta a zdravia“ z praktického hľa-

diska a pozitívom sú aj samotné 
výsledky, kde postupujúce školy 
dosahujú dobré umiestnenia na 
krajskej a celorepublikovej úrov-
ni. Z histórie vyplýva, že počas 
celého tohto obdobia bolo na ci-
vilnú ochranu do ďalšieho živo-
ta pripravených cca 1 000 de-
tí, ktorí si počas príprav na sú-
ťaž vybudovali a upevnili návy-
ky pri poskytovaní pomoci iným 
v núdzi a obohatili si svoje vedo-
mosti na sebaochranu a vzájom-
nú pomoc.

Najlepšie výsledky v tom-
to ročníku dosiahla ZŠ Dr. 
Fischera 2 Kežmarok v zlože-
ní  Anabela Jedidi, Viktória 

Plenér, pomenovaný pod-
ľa významného slovenské-
ho akad. sochára Tibora Bar-
tfaya sa tento rok konal bez 
účasti majstra z dôvodu je-
ho zhoršeného zdravotného 
stavu. 

Plenéra sa zúčastnilo 9 
študentov z odboru fotogra-
fický dizajn Strednej ume-
leckej školy z Kežmarku z 
2., 3. a 4. ročníka. Pracovali 
pod vedením magistra ume-
nia Mareka Rusňáka. Voľný 
čas trávili potulkami v Pie-
ninských horách naháňajúc 
inverziu, ktorá vykresľova-
la malebnosť tohto prostre-
dia. Tvorivá atmosféra sa vy-

kryštalizovala ihneď v hľa-
daní fotografických stvárne-
ní, ktorých výstupom nebola 
len fotografia okolitej krajiny, 
ale najmä architektonická ra-
rita daného kraja – národná 
kultúrna pamiatka kláštor 
kartuziánov .

Fotografie žiakov budú 
zdobiť Múzeum v Červenom 
Kláštore a ÚPSVaR Kežma-
rok. 

Viac informácií na: http://
www.suskk.sk/news/plener-
-v-cervenom-klastore-plener-
-bartfaya-/

Ing. Marta Perignáthová, 
riaditeľka školy

Foto: archív školy

Fotografi zo SuŠ Kežmarok na plenéri Tibora Bartfaya

Víťazmi súťaže mladých záchranárov sa stali žiaci ZŠ Dr. Fischera
Dejiskom výnimočného podujatia v jesenných dňoch má 

zastúpenie i súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany, 
ktorú dňa 26.9. 2013 pre žiakov 12 základných škôl v areá-
li ZŠ Nižná brána v Kežmarku pripravil organizátor súťaže 
Obvodný úrad Kežmarok, odbor COaKR. 

Ugrayová, Anton Remiáš a Ja-
kub Sarna pod vedením Mgr. 
Želmíry Juraškovej, druhé 
miesto obsadila ZŠ Nižná 
brána 8, Kežmarok v zložení 
Eva Modlová, Timea Franko-
vičová, Milan Wikarski a An-
drej Stracený, ktorých vied-
la Mgr. Terézia Stanová, a  na 
treťom mieste sa umiestnila 
ZŠ Huncovce v zložení Vane-
sa Vilčeková, Katarína Lam-
pertová, Dominík Haluščák 
a Adam Novák pod vedením 
Mgr. Kamily Haddenovej. 

Kolektívy na prvých troch 
miestach si odniesli športo-
vé poháre, medaile, diplomy 
a vecné ceny, ktoré do súťa-
že dodala Sekcia KR MV SR. 
Na záver súťaže prednosta 
Obvodného úradu Kežmarok 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák odo-
vzdal pre víťazné družstvo 
putovný pohár. Na krajské 
kolo postupujú a okres Kež-

marok budú reprezentovať 
družstvá umiestnené na pr-
vom a druhom mieste. 

Súťaž mladých záchraná-
rov civilnej ochrany podpori-
la spoločnosť Tatranská mlie-
kareň a.s. Kežmarok, Peká-
reň Gros spol. s r.o. Kežma-
rok, a kolektív zamestnancov 
školskej kuchyne zo ZŠ Niž-
ná brána Kežmarok, ktorí 
svojimi chutnými výrobkami 
a zdravou výživou prispeli 
k zdarnému priebehu súťaže.  

Obrovské poďakovanie 
na záver smerovalo pedagó-
gom, ktorí počas celého ob-
dobia pripravovali žiakov na 
vysokej úrovni a taktiež roz-
hodcovskému tímu v jednot-
livých súťažných disciplí-
nach, ktorí v duchu fair-play 
hodnotili výkony súťažných 
družstiev.            

Ing. Marián Trembáč, 
OÚ Kežmarok- odbor KR



11KežmaroK 19/2013 mozaiKa

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
Festival podporili: Lesy mesta Spišská Nová Ves s r.o. - CORAGEO s.r.o., prevádzka Poprad

Pondelok, 14. október 2013 .................................18.00 hod
Poprad, Divadelná sála Domu kultúry
 COLLEGIUM WARTBERG
  DALIBOR KARvAy, husle
  ZUZAnA BOUřOvá, viola
  JOZEf PODhORAnsKý, violončelo
  Ján KRIGOvsKý, kontrabas
  EvA CAhOvá, klavír
J. L. Dusík, F. Schubert, V. Didi

Pondelok, 14. október 2013 ...................................19.00 hod
spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina
 TOMáŠ ŠELC, bas
 MAREK vRáBEL, organ
F. X. Brixi, G. F. Händel, A. Stradella, J. J. Froberger, M. Schneider-
-Trnavský, A. P. F. Boëly, L. Stanček, Š. Németh-Šamorínsky,  
J. Móry, Ch. M. Widor

Utorok, 15. október 2013 ......................................19.00 hod
Kežmarok, Mariánsky kostol
 KATARÍnA TURnEROvá, harfa 
 EUGEn PROCháC, violončelo
A.Vivaldi, M. Tournier, D. Watkins, S. Cincadze, M. Ravel,  
M. Novák, D. van Goens, M. de Falla, E. Granados  
streda, 16. október 2013 ...................................19.00 hod
Markušovce, Letohrádok Dardanely
 KATARÍnA TURnEROvá, harfa
 EUGEn PROCháC, violončelo
A.Vivaldi, M. Tournier, D. Watkins, S. Cincadze, M. Ravel,  
M. Novák, D. van Goens, M. de Falla, E. Granados

Štvrtok, 17. október 2013 ..................................19.00 hod
smižany, Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža 
    sLOvEnsKÉ KvARTETO
  JOZEf hORváTh, I. husle
  EDUARD PInGITZER, II. husle
  MARTIn MIERny, viola
  MARTIn ŤAžKý, violončelo 
W. A. Mozart, J. S. Bach, A. Dvořák, M. Ravel 
sobota, 19. október 2013 ..................................19.00 hod
spišské vlachy, Malý katolícky kostol
    sPEváCKy ZBOR BRATIsLAvA vOCAL COnsORTs 
 IvETA vIsKUPOvá, zbormajsterka
 hILDA GULyásOvá, soprán
 ALEnA KOREKáČOvá, soprán
 JURAJ KUCháR, tenor
 MAROŠ KLáTIK, klavírna spolupráca
W. A. Mozart, T. L. de Victoria, A. Lotti, A. Vivaldi, J. Busto,  
J. Andriessen, J. Rutter, G. F. Händel

nedeľa, 20. október 2013 ..................................18.00 hod
spišská nová ves, Evanjelický a. v. kostol 
 sPEváCKy ZBOR BRATIsLAvA vOCAL COnsORTs  
 IvETA vIsKUPOvá, zbormajsterka
 hILDA GULyásOvá, soprán
 ALEnA KOREKáČOvá, soprán
 JURAJ KUCháR, tenor
 MAROŠ KLáTIK, klavírna spolupráca
W. A. Mozart, T. L. de Victoria, A. Lotti, A. Vivaldi, J. Busto,  
J. Andriessen, J. Rutter, G. F. Händel

XvIII. medzinárodný hudobný festival

MUsICA nOBILIs 
14. - 20. 10. 2013

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves • Mestské kultúrne stredisko Kežmarok 
Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie 

Mesto Spišské Vlachy • Obec Smižany • Mesto Poprad
v spolupráci s občianskym združením Musica nobilis za podpory Ministerstva kultúry SR

Na zabezpečenej ceste ve-
dúcej z Lomnického sed-
la na Lomnický štít už reťa-
ze nechýbajú. Postarali sa o to 
pracovníci Strediska terén-
nych služieb (STS) Štátnych 
lesov TANAPu. Počas uply-
nulej soboty a nedele namon-
tovali 108 metrov chýbajúcich 
reťazí, ktoré zo zabezpečenej 
trasy zmizli v jej najexpono-
vanejšom úseku. „Vzhľadom 
na expozíciu a terén, najmä za 
nepriaznivých poveternostných 
podmienok je nevyhnutné, aby 
tu reťaze boli. A tiež, aby v prí-
pade technickej poruchy lanovky 

či požiaru v budove, zamestnan-
ci pracovísk SAV, ako aj pracov-
níci lanovky s vyvezenými cestu-
júcimi mohli bezpečne zísť alebo 
vyjsť na Lomnický štít za každé-
ho počasia,“ komentuje Domi-
nik Michalík, vedúci STS Štát-
nych lesov TANAPu. 

Zabezpečená cesta istiaci-
mi prvkami, kramľami a re-
ťazami, nie je značkovaným 
turistickým chodníkom. Bo-
la vybudovaná ešte v čase vý-
stavby lanovky a budovy ob-
servatória na  Lomnickom 
štíte. Neskôr zostala priro-
dzenou núdzovou výstupo-

Núdzová cesta na lomnický štít je 
opätovne zabezpečená reťazami

Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46, 
060 01  Kežmarok  

052/449 21 35  
info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

vou i zostupovou cestou pre 
zamestnancov pracovísk SAV 
i lanovky a zároveň ako zo-
stupová cesta pre organizo-
vaných horolezcov, ktorí na 
štít vystúpia ktoroukoľvek 
horolezeckou cestou. 

V zmysle Návštevného 
poriadku TANAPu upozor-
ňujeme,  že predmetná ces-
ta nie je značkovaným turis-
tickým chodníkom a ani vý-
stupovou horolezeckou tra-

sou. Pre horolezcov je určená 
iba na zostup. Turistov, ktorí 
napriek tomu cestu vo výstu-
pe či zostupe na Lomnický 
štít použijú, môže člen Les-
nej stráže alebo Stráže prí-
rody vrátiť z cesty späť a po-
kutovať za porušenie zákona 
o lesoch a zákona o ochrane 
prírody a krajiny až do výš-
ky 66 eur.

TANAP
Foto: Dominik Michalík

Už po dvadsiaty krát sa v 
rámci akcie Čisté vody pono-
ria potápači pod hladinu tat-
ranských plies, aby z nich vy-
tiahli odpadky. Stane sa tak 
v piatok 18. októbra v rámci 
28. ročníka Medzinárodné-
ho festivalu potápačských fil-
mov. Tentoraz sa však prav-
depodobne zanoria len do 
troch plies. Do Nového Štrb-
ského plesa, do Velického 
plesa a do Popradského ple-
sa. „Štrbské pleso je dnes eš-
te stále plné rias, čo radikál-
ne znižuje dohľadnosť vo vo-
de na menej ako pol metra. 
Potápači by tak museli vyťa-
hovať neporiadok takmer po 
hmate, čo nie je reálne,“ vy-
svetľuje dôvod, prečo v tom-
to roku zostane Štrbské pleso 
počas akcie Čisté vody zrejme 
nevyčistené, Pavol Kráľ, koor-
dinátor akcie zo Štátnych le-
sov TANAPu. 

Akciu Čisté vody organi-
zujú Štátne lesy TANAPu v 
spolupráci s Potápačskou ško-
lou Technical Diving zo Spiš-

skej Novej Vsi, PK Vodnár z 
Popradu, Nemocnice Koši-
ce Šaca a.s., 1. súkromnej ne-
mocnice, Pivovarov Topvar, 
ktorého zamestnanci budú 
čistiť potok Biela v obci Ždiar 
a Turistický oddiel z Pribyli-
ny, ktorého členovia sa pod-
ujali v rámci akcie Čisté vo-
dy od odpadkov odbremeniť 
Račkov potok v Račkovej do-
line.

Za doterajších devätnásť 
rokov trvania akcie Čisté vo-
dy sa pod hladinou vysoko-
horských tatranských plies 
uskutočnilo takmer 1300 po-
norov, pričom dobrovoľníci 
na brehy vyniesli 4 770 kg od-
padu. Najviac, až 506 kg, vy-
tiahli potápači z vody v ro-
ku 2004, najmenej, iba 50 kg, 
v roku 1994. V minulom roku 
65 dobrovoľných potápačov 
vybralo na breh tatranských 
plies 189,5 kg odpadkov. Kým 
v minulosti prevládal staveb-
ný odpad, v posledných ro-
koch sú to zväčša obaly z po-
travín.                          TANAP 

Čisté vody v Tatrách 
po dvadsiatykrát
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PREDAJ
Predám tatranský profil pero-

-drážka, brúsený, 1. trieda 3,80 eurá, 
2. trieda 3,10 eurá, v ponuke aj dláž-
kovica a dokončovacie lišty. Dove-
ziem. Tel. 0905 508 163.  P-2/13

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. Informá-
cie na tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08.  
 P-1/13

INÉ
Obklady, dlažby, prerábka jadier, 

maľby a iné stavebné 
práce. 0905 338 124.

Ste bez peňazí? 
Zavolajte, požičiame 
Vám  na čokoľvek, 
peniaze do 24 hod. 
0918 359 588.

Prenajmem kan-
celársky priestor 18 
m2, Hviezdoslavo-
va 2, Kežmarok, 0905 
290 520.

Ponúkam do-
učovanie grama-
tiky a konverzá-
cií nemeckého jazy-
ka, dlhoročná prax 
v cudzine, alebo tl-
močenie vo firmách. 
Tel. 052/381 10 83, 
0918 13 12 87. 

P-47/13

Strihanie psov, bez čakania. Tel. 
0908 254 427.                           P-41/13

Ukrajinská liečiteľka, žijúca 
v Čechách, 1x v mesiaci prichádza 
liečiť na Slovensko do Kežmarku. 
Lieči rôzne ochorenia vrátane on-
kologických, poskytuje tiež energe-
tické čistenie domov a bytov. Infor-
mácie na  stránke www.pinkasova.
cz, tel. + 420 776 779 517. M-8/10/13

M+R HARIER, čistiace a upra-
tovacie služby (domácnosti, kance-
lárie, interiéry aut, čalúnený náby-
tok). Tel. 0918 974 954.             A-1/18

BAMBUĽKA – detské interiéro-
vé ihrisko s kaviarňou ponúka ak-
tivity pre najmenších v príjemnom 
prostredí, detské oslavy, angličti-
nu pre predškolákov a pod. Otvo-
rené PO-ST-PI: 14.00-19.00, UT-ŠT-
-SO-NE: 10.00 – 19.00 hod. Kontakt: 
0940 789 838, Nákupné stredisko 
„Zlatý Bažant“ – vchod zozadu.              

A-2/18
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, keramické nože a iné. Opra-
va bicyklov – skiservis. Tel. 0905 
43 41 53, www.imsport.webnode.
sk.                                            P-48/13

BYTY, DOMY, POZEMKY
Dám do nájmu 2-izbový byt 

v Kežmarku. Cena dohodou. Tel. 0918 
38 71 84.  P-45/13

Predám 3-izbový byt, BD, 
Lanškrounská 18, 2. poschodie, cena 
36 000 eur. Pri rýchlom jednaní cena 
dohodou. Tel. 0902 38 57 70.  P-46/13

Predám 1-izbový družstevný sl-
nečný byt s balkónom, 4 poschodie, 
Lanškrounská 18, KK. 0903 973 438.

Predám 1-izbový byt na Možiar-

Stretnutie v sobotu  
a mimo uvedených otváracích hodín  

si môžete dohodnúť telefonicky  
alebo osobne.
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PREDAJ
Predám tatranský pro l pero-

-drážka, brúsený, 1. trieda 4 eurá, 2. 
trieda 2 eurá, v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel. 
0915 86 32 27, 0911 16 89 82.  P-26/12

Predám zachovalý cirkulár a zim-
né pneumatiky na Daciu. Použité jed-
nu zimu. Cena dohodou. tel. 0904
51 82 36.  P-52/12

V obci Tvarožná predáme pohos-
tinstvo v prevádzke. 052 459 56 14, 
0915 349 270. 

Predám odstavčatá. 0905 497 360. 
Predám šteňatá bulteriéra. 0904 

150 881. 
Predám použité drevené regále, 

vhodné do štýlovej predajne, staro-
žitný nábytok. 0905 290 520. 

Predám kovovú jednoposteľ. 0905 
290 520. 

Predám zemiaky po 0,25 e za 1 
kg. Tel.: 052/459 33 26.  T-9/12

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žar-
novy a rôznu ľudovú tvorbu. Info na 
tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08. P-6/12

ZAMESTNANIE
Clubhotel*** Nezábudka vo Vyso-

kých Tatrách, Tatranská Štrba, príjme 
do trvalého pracovného pomeru, ale aj 
na dohodu o vykonaní práce kuchára, 
čašníka do reštaurácie, barmana, pra-
covníka relaxačného centra. Informá-
cie na tel.čísle: 0948 320 330. Žiadosti 
o prijatie do zamestnania s profesným 
životopisom posielajte na mailovú ad-
resu: manager@hotel-nezabudka.sk.

Pracujte z domu v 
papučiach. Bez šéfa, či 
zmluvy na určito. Za-
školíme Vás na naše ná-
klady. Privýrobok je is-
tý. Kliknite na: www.
podnikajzdomu.sk/vita-
 t. - NEMÔŽETE NIČ 
STRATIŤ, IBA ZÍSKAŤ!

Príjmeme čašníčku 
do reštaurácie Hidalgo. 

Nástup ihneď. 0907 940 306. 
Príjmem ženy na upratovanie v po-

poludňajších hodinách. 0910 998 642. 
Brigáda anketárky. 0915 849 345. 
Práca, brigáda s kozmetikou. 0915 

849 345 

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, nože, nožnice. Opravujem 
– bicykle, trenažéry, kolesá a iné. 
OPRAVA BICYKLOV IMRICH, 
Garbiarska 12, 0905 43 41 53. P-17/12

www.atrakcie.in.  P-21/12
Banka Vám nepožičia? požičaj-

te si u nás a vyhrajte AUTO! Pre za-
mestnaných a dôchodcov do 4 500 €. 
Živnostníci aj bez príjmu do 33 000 €. 
0911/913849.  P-48/12

Poradíme, ako hravo a zdravo 
schudnúť, žiť zdravým životným štý-
lom s optimálnou váhou a úžasnou kon-
díciou. Stačí vyplniť dotazník na: www.
chudnihravoazdravo.sk a my Vám zavo-
láme a poradíme ZADARMO.

Náter striech lacno, rýchlo, kva-
litne. 0915 334 786. 

BYTY, DOMY
Na predaj 2-izbový byt v Kežmar-

ku na Juhu s balkónom v OV. Cena 
35 000 eur. Dohoda možná. Tel. 0944 
07 80 68.  P-51/12

Dám do dlhodobého prenáj-
mu dom na ulici Nad traťou (3 izby, 
2 kúpelne, veľká kuchyňa a obýva-
cia izba), plne zariadené. Info na t.č. 
0902/194 184.

Dám do dlhodobého prenájmu 
2-izbový byt s balkónom, Levočská 
1, od decembra 2012. Kontakt: 0905 
418 956.

MADAF REAL, Hviezdosla-
vova 2, Kežmarok ponúka na pre-
daj v Kežmarku 1-izbový byt - ul. 
Kuzmányho, 3-izbový byt ul. - Petr-
žalská a Južná, rodinné domy - ul. 
Sihoť, Krvavé pole, Tatranská a Rá-
zusova, garáž - ul. Možiarska. Tel. 
452 41 84, 0907 99 99 82.        P-53/12

Predám 3-izbový byt na Petržal-
skej ulici v Kežmarku. Cena doho-
dou. Tel. 0905 32 33 61.  P-50/12

Predám čiastočne zrekonštruova-
ný  rodinný dom v okrese Kežmarok. 
Len seriózne. 0949 889 459. 

Predám 2 izbový byt v OV, Gen. 
Štefánika, KK. 0910 294 243. 

Už len kytič-
ku kvetov na hrob 
Ti môžeme dať a pri 
plamienku sviečky s 
láskou spomínať.

Dňa 31. 8. 2012 uplynul rok, čo 
nás navždy opustila naša milo-
vaná mamička, svokra, babička a 
prababička p. Etela GUZIOVÁ.

S láskou a žiaľom v srdci spo-
mína dcéra Mariana s celou ro-
dinou z Myjavy.

Dňa 14. sep-
tembra 2012 si 
pripomenieme 25 
rokov, kedy nás 
opustil otec, starý 

otec JÁN GALLIK .
Kto ste ho poznali venujte mu 

s nami spomienku
Spomína syn s rodinou

Hoc Tvoja 
hviezda zhasla a slnko 
Ťa už nemôže hriať, 
stále si s nami. A my 
budeme navždy spo-
mínať. 

Dňa 15. septembra 2012 uply-
nie 14 rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahý brat a strýko Jozef 
HOZZA . 

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

Sestra Anna a  smútiaca ro-
dina.

Generálna agentúra
KEŽMAROK

UNIQA pois ovòa, a.s., 
Generálna agentúra KEŽMAROK
Dr. Alexandra è. 18 , 060 01 Kežmarok
Telefón: 0911 873 313
E-mail: gakezmarok@uniqa.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Stretnutie v sobotu a mimo uvedených otváracích hodín si 
môžete dohodnú  telefonicky alebo na základe osobného 
dohovoru.

SME TU PRE VÁS!

Rozmiestnenie veľkoobjemo-
vých kontajnerov v 2. polroku 
2012:

14. - 16. 9. - Pradiareň (cesta 
ku školskému majetku), Košická 
(pri čísle 1).

21. - 23. 9. - Priekopa (pri dome 

č. 3), Nad traťou (pri žel. priecestí).
28. - 30. 9. – Gaštanová, Mar-

tina Lányiho (pri ihrisku).
5. - 7. 10. - Možiarska (pri 

škôlke), Krvavé pole (pri obcho-
de).

                                             MsÚ

Rozmiestnenie kontajnerov 

Predám čiastočne prerobený 3 iz-
bový byt,  výmenou za dvojizbový v 
Kežmarku. Ulica Huncovská, 3 po-
schodie. 0903 068 255.  

Prenajmem 2 izbový byt v Kež-
marku. 0904 377 452 

Predám 1 izbový byt v OV na síd-
lisku Sever v Kežmarku. Čiastočne 
prerobený, nová kuchynská linka a 
mieru, so vstavanými spotrebičmi, 
vymenené okná, podlahy a vstavaná 
skriňa. Cena dohodou. 0907 915 332. 

Prenajmem rodinný dom v KK, 
alebo 3 izby. Aj  rmám. 0903 619 880. 

Predám stavebný pozemok me-
dzi Ľubocou a Kežmarkom. Tel.: 
090363 51 29, 0907 43 52 67.  T-8/12

Generálna agentúra KEŽMAROK 
Dr. Alexandra 18
Telefón: 0911 873 313

E-mail: gakezmarok@uniqa.sk
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Predám 1 izbový byt v OV na síd-
lisku Sever v Kežmarku. Čiastočne 
prerobený, nová kuchynská linka a 
mieru, so vstavanými spotrebičmi, 
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Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK
Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

Firemná inzercia á 1 € (10 slov)
Inzeráty prijíma aj  

Kežmarská informačná agentúra

Najlacnejšia inzercia  
v regióne

Dňa 23. ok-
tóbra 2013 si 
pripomenieme 
desiate výro-
čie úmrtia náš-
ho drahého mi-

lovaného manžela, otca, ded-
ka, brata, švagra Miloslava  
TAHOVSKÉHO.

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú spo-
mienku.

Spomínajú manželka Ter-
ka, synovia Miloslav a Peter 
s rodinami, syn Ján, Michal 
a dcéra Terka, dvaja vnuci 
a dve vnučky.

Dňa 15.10. 
sme si pripo-
menuli štvrté 
výročie úmrtia 
Mgr. Ondreja 
ZADŽORU. 

S láskou spomína smútia-
ca rodina.

Srdečne ďakujeme všet-
kým príbuzným, známym, 
kolegom, ktorí sa prišli rozlú-
čiť dňa 3. 10. 2013 v Kežmar-
ku s naším drahým zosnulým 
manželom, otcom, svokrom, 
bratom, švagrom a ujom Ja-
roslavom ŠV IRLOCHOM .

Ďakujeme za prejavy sú-
strasti, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina

Po odchode redaktorky novín KEŽMAROK Adriany Sa-
turyovej na materskú dovolenku, bude do konca kalendár-
neho roka 2013 v redakcii pracovať na jej mieste Tatiana 
Dragašeková.                                                                     Redakcia

skej ulici, veľmi zachovalý, pôvod-
ný stav. Cena 20 900€ (Dohoda). 0903 
620 572.

Vymením 1-izbový družstevný 
byt v OV, na sídlisku Sever za 2 – 3 
izbový kdekoľvek v KK. 0910 380 689.

Predám stavebný pozemok od 
480 m2 do 630 m2, Kežmarok. Cena 
dohodou. 0905 688 580.

Predám pozemok na Kamennej 
bani, KK, 778 m2 (49 €/m2), svahovi-
tý, južný, IS. 0905 290 520.

Predám 3-izbový družstevný byt 
v KK, Juh, komplet prerobený, zatep-
lený s balkónom, pivnica v byte. Ce-
na 52 000€. 0949 281 318.
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 Po úspešnej súťaži v Slo-
venskom pohári v Nových 
Zámkoch, kde nás reprezen-
tovali v kat. dospelých Ma-
tej Madeja – Sára Šimoňáko-
vá a vytancovali si v ŠTT se-
mifinálové 11. miesto,  v LAT  
8. miesto. Marek Figlár – Mi-
riama Dupľáková obsadili v 
ŠT  tancoch 18. miesto v LAT 
19. miesto a Tomáš Slavkovský 
- Martina Kišková 23. miesto.

Dňa 5. októbra 2013 sa od 
ranných hodín schádzali do 
Mestskej športovej haly Vla-
da Jančeka tanečné páry 
juniorskej kategórie v tr. D, 
C a v kat. dospelých tr. C, B, 
A na bodovacích súťažiach, 
aby si vytancovali finálové 
umiestnenia na 26. ročníku 
Ľanový kvietok Open 2013 a 

TŠC TEMPO MŠK Kežmarok 
oslávilo päťdesiatku

Pohár primátora mesta Kež-
marok Open 2013 a oslávi-
li 50. výročie založenia TŠC 
TEMPO MŠK Kežmarok.

Usporiadateľom súťaží boli 
TŠC TEMPO MŠK Kežmarok 
a Mestský úrad Kežmarok. 

Súťaž otvorili členovia 
Junior klubu  a primátor mes-
ta Kežmarok Ing. Igor Šajtla-
va, v prestávkach sa predsta-
vili členovia Detského klubu 
TŠC TEMPO MŠK Kežmarok 
TK Brilant ZUŠ Kežmarok, 
dievčatá Childrenky a sólo-
ve páry. 

V kat. B nás úspešne repre-
zentovali Tomáš Slavkovský – 
Martina Kišková a  vytanco-
vali si krásne 3. miesto v ŠT 
tancoch.

V kat. A  v ŠT tancoch ob-
sadili 2. miesto  Ma-
rek Figlár – Miria-
ma Dupľaková v LAT 
tancoch 3. miesto.

V rámci večerné-
ho Galaprogramu sa 
zišli pri viedenskom 
valčíku bývalí i terajší 
členovia klubu, aby si 
prevzali ocenenia za 
úspešnú reprezentá-
ciu klubu, ako i tréne-
ri a zakladatelia klu-
bu Gertrúda Legutká 
– Scholtzová a Martin 
Legutky za dlhoroč-
nú úspešnú výcho-
vu mladej generácie 
a dosiahnuté úspechy  
v tanečnom športe.

Ocenenia si pre-
vzali i externí dlhoroč-
ní tréneri a hostia, kto-

rí boli ocenení za spoluorgani-
zovanie súťaží, vystúpení a re-
prezentácií mesta Kežmarok. 

Potom pokračoval gala-
program súťažou o POHÁR 
PRIMÁTORA MESTA Kež-
marok v kat. B, A, S v ŠT i 
LAT tancoch s medzinárod-
nou účasťou.

V ŠT tancoch si zaslužene a 
za veľkého potlesku vytanco-
val 1. miesto Kežmarský pár 
Matej Madeja – Sára Šimoňá-
ková, v LA tancoch 2. miesto. 6. 
miesto v ŠT tancoch  Tomáš 
Slavkovský – Martina Kišková. 

Vo večernom programe sa 
predstavili a poďakovali svo-
jim vystúpením Filip a Domi-
nika s Tangom Argentíno, čle-

novia TŠC TEMPO s choreo-
grafiou Polonéza, FS Magurák 
a TK Brilant ZUŠ Kežmarok.

Po ukončení programu 
sme sa spolu s bývalými a te-
rajšími členmi ako i hosťami z 
rôznych kútov sveta spoločne 
zabavili, zaspomínali a oslá-
vili 50. výročie založenia TŠC 
TEMPO MŠK Kežmarok.

Srdečné poďakovanie patrí 
všetkým darcom a sponzo-
rom, usporiadateľom, členom 
klubu, rodičom, ktorí prispeli 
k vydarenému priebehu celej 
súťaže a osláv.  

Tešíme sa na stretnuite v 
roku 2014. 

Gertrúda Scholtzová
foto: archív TŠC, ph 
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Úvodnými zápasmi sa za-
čali stolnotenisové súťaže.

2. liga
1. kolo: Fortuna Kežma-

rok A – STO Valaliky 7:7 (Ro-
ba, Harabin, Vojtička 2, Ištok). 

2. kolo: Fortuna Kežmarok 
A – STO Ivanstav Mokrance 
A 5:9 (Roba 2,5, Harabin 1,5, 
Vojtička).
1. Michalovce  2  21:7  8
2. Levoča  2  18:10  8
3. Prešov  2  16:12  8
4. V. Kapušany B  2  14:14  5
5. ŠKP Košice  2  14:14  5
6. Margecany B  2  14:14  5
7. Mokrance  2  13:15  5
8. STK Košice  2  12:16  5
9. Udavské  1  11:3  4
10. Valaliky  2  13:15  3
11. Kežmarok  2  12:16  3
12. Šar. Michaľany  2  12:16  2
13. Vojčice  2    9:19  2
14. Vranov  1    3:11  1

3. liga – Západ
1. kolo: TJ STO Slovenská 

Ves – Fortuna Kežmarok B 
13:5 (K. Kovalčík 2,5, Harabin 
1,5, Nebus). TJ Severka Kež-
marok A – Spišský Štiavnik 
A 10:8 (Kelbel 3,5, Habiňák 
2,5, Popovič, Mikša 1,5, Gro-
man 1).

2. kolo: TJ Severka Kežma-
rok – STO Letanovce 11:7 (Po-
povič 3,5, Mikša 3, Habiňák 
2,5, Kelbel 2). Spiš. Štiavnik – 
Fortuna B 15:3 (Harabin, Ne-
bus 1,5).
1. Rožňava C  4  49:23  14
2. Levoča B  2  28:8  8
3. Poprad  2  28:8  8
4. Slov. Ves  2  23:13  8
5. Severka KK  2  21:15  8
6. Spiš. Štiavnik  2  23:13  5
7. Letanovce  2  19:17  5
8. Rožňava D  4  20:52  4
9. St. Ľubovňa B  2  14:22  3
10. Spiš. Vlachy  2  12:24  2
11. Fortuna KK B  2  8:28  2
12. Jablonov n/T  2  7:29  2

4. liga – Podtatranská
1. kolo: TJ Severka Kežma-

rok B – Spišský Štiavnik B 14:4 
(Kelbel 3,5, Popovič 3,5, Poje-
dinec 3,5, Kvasňák 3,5). 

2. kolo: TJ Severka Kežma-
rok B – TJ Baník Hôrka 11:7 
(Groman 4,5, Koša 3,5, Pojedi-
nec 2,5, Kvasňák 0,5).        (ph)
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU v Kežmarku,
v spolupráci so Slovenským zväzom sebaobrany 

s akreditáciou MŠ SR,
oznamuje svojim členom (novým členom), 

že krúžok „SEBAOBRANY, JI- JITSU“už začal 
s činnosťou 2 x týždenne (pondelok, štvrtok, 

ZŠ Dr. Fischera) od 15.30 do 17.30 hod.
Zápis, prihlášky: priamo na tréningu

V školskom roku 2013/2014 
ponúkame:

predplavecký kurz 
- v trvaní 10 týždňov (10 

vyuč. h. - 1x týždenne)
Určený pre 8 – 10 detí, ne-

rozhoduje vek, ale výška (100 
cm). Cena kurzu: 60 Eur. Kurz 
bude prebiehať v stredu od 
17.00 do 18.00 hod. Prihlášky: 
priebežne, cez e-mail (aby sa 
kurz otvoril musí byť prihlá-
sených minimálne 8 detí);

plavecká príprava 
(v spolupráci s CVČ, po-

čas celého školského roku). 
Určený pre deti, ktoré už ve-
dia plávať. Krúžok bude pre-
biehať: v pondelok od 17.00 do 
18.00 hod., vo štvrtok od 17.00 
do 18.00

Začíname: plavecká prí-
prava  v pondelok 7. 10. 2013; 
predplavecký kurz v stredu 9. 
10. 2013.

Informácie a kontakt: Mgr. 
Igor Vaverčák, e-mail: igorva-

vercak@gmail.com, tel.: 0917 
440 778.

Pokyny na predplavecký kurz
Pred plavecká príprava

Naším cieľom je Vaše die-
ťa hravou formou naučiť pre-
konať strach z vody, teda sa 
zoznámiť, orientovať sa nad 
a pod vodou, dýchať a kon-
čiť by sme mali splývaním, 
všetko bude záležať na nála-
de dieťaťa, preto konkrétna 
hodina môže trvať aj menej, 
v 60 min. je zarátané aj pre-
zliekanie a sušenie, nič ne-
budeme náhliť a budeme po-
stupovať podľa chuti dieťaťa 
heslom by malo byť“ menej je 
niekedy viac“, to by sa mohlo 
zúčastňovať dobrovoľne a v 
dobrej nálade. Očakávam, že 
ak mi niekto zverí dieťa, bu-
de mi dôverovať a nebude so 
mnou vyjednávať o tom, čo 
mám robiť.

Ako prihlásiť Vaše dieťa?  

Plavecký kurz v CVČ Kežmarok
Cez e-mail na adresách : 

igorvavercak@gmail.com
Prípadne otázky: 0917 440 

778
Čo uviesť v prihláške cez 

e-mail?
Meno a priezvisko dieťaťa, 

rodiča, telefónne číslo rodiča 
príp. email

Na každom „tréningu“ by 
mal byť prítomný rodič (po-
vzbudiť, vysušiť, prezliecť a 
pod.)

Predplavecký kurz otvára-
me 9. 10. 2013 v bazéne ZŠ Ľu-
bica každú stredu v týždni

Ideálne by bolo, ak by ste 
svoje deti prihlásili do 5. 10. 
2013 aby, sme vedeli, či sa 
kurz otvára, všetkým prihlá-
seným, odpíšem a potvrdím 
prihlásenie do kurzu.

Cena kurzu: 60 € za 10 týž-
dňov, platí sa po prvej hodine.
Čo budeme potrebovať? 

Plavky, uterák, prezúvky (aj 
rodič), plavecká čiapka, veci 
na osobnú hygienu, gumenú 
hračku.

Všetko ostatné načo som 
momentálne zabudol dopo-
viem na prvom tréningu.

Tešíme sa naše stretnutia
CVČ

Prvý InternetBox bol na 
Slovensku otvorený v no-
vembri 2008 ako jeden z pr-
vých projektov verejno-súk-
romného partnerstva (PPP). 
V súčasnosti tieto mobil-
né boxy prevádzkuje ope-
rátor Slovanet, ktorý chce aj 
takto vzbudiť v ľuďoch záu-
jem o najmodernejšie tech-
nológie. Vyznačujú sa origi-
nálnosťou a svojim prevede-
ním, jednoduchou prístup-
nosťou a vysokou mobilitou. 

„Sme radi, že aj oby-
vateľom Kežmarku a blíz-
keho okolia môžeme tým-
to spôsobom priblížiť svet 
internetu a zjednodušiť im 
prístup k dôležitým infor-
máciám, ktoré hýbu kaž-
dodenným svetom. Bude-
me radi, pokiaľ budú In-
ternetBox využívať pravi-
delne a o kvalitách služieb 
od Slovanetu sa presvedčia 
osobne,“ povedal Ing. Du-
šan Križan, obchodný ria-
diteľ pre rezidenčný predaj 
spoločnosti Slovanet.

InternetBox s bezplatným prístupom má už aj mesto Kežmarok
Bratislava, 27. septembra 2013 – Slovanet v meste Kežmarok 

o ciálne otvoril svoj ďalší InternetBox – miesto, v ktorom majú náv-
števníci zadarmo prístup na internet, kvalitné poradenstvo ohľadom 
telekomunikačných služieb a možnosť si tieto služby ihneď aktivovať.

Pre návštevníkov Inter-
netBoxu v Kežmarku je okrem 
možnosti vyskúšať si zadarmo 
rýchlosť a kva-
litu interneto-
vého pripoje-
nia priprave-
né aj špeciálne 
balíky služieb za zvýhodnené 
ceny, v ktorých okrem interne-
tu získajú aj televíziu s až 34 ka-
nálmi a až 22 kanálmi aj v digi-
tálnej kvalite. Navyše je pre zá-
kazníkov pripravená aj špeci-
álna ponuka, ktorou je internet 
na 6 mesiacov zadarmo, pričom 
zákazník neplatí žiadne mesač-
né poplatky za zariadenia. 

InternetBox v Kežmarku 
sa nachádza na Lanškroun-
skej ulici a zákazníkom je 
k dispozícii v pracovné dni 
v čase od 16.00 do 20.00. Viac 
informácií na telefónnom čís-
le 052 28 676 64 a na interne-

tovej strán-
ke www.slo-
v a n e t . s k /
kezmarok.

S l o v a n e t 
patrí medzi najväčších po-
skytovateľov vysokorých-
lostného internetu na Sloven-
sku. Samostatne i vo výhod-
ných balíkoch Triple play po-
núka internetové pripojenie, 
telefónne služby a digitál-
nu televíziu pre domácnos-
ti. Vo  remnom sektore po-
skytuje integrované komu-

nikačné a hlasové služby, 
virtuálne privátne siete a 
bezpečnostné riešenia men-
ším či stredným podnikom 
ako aj veľkým slovenským 
organizáciám. V súčasnos-
ti sa zameriava na budova-
nie vlastnej optickej infraš-
truktúry, hlavne prostred-
níctvom akvizícií lokálnych 
operátorov a rozširovaním 
ich sietí. Od roku 2009 má 
Slovanet certi kovaný sys-
tém manažérstva v súlade 
s medzinárodnými norma-
mi ISO 9001 a ďalšími. Pod-
ľa rebríčka TREND Top Te-
lecom 2012 je Slovanet pod-
nikom s najvyšším počtom 
internetových klientov spo-
medzi alternatívnych tele-
komunikačných operátorov. 

Viac informácií:
Roman Greguš

manažér pre internú 
a externú komunikáciu

Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151

Bratislava
tel.: 02/208 28 324
fax: 02/208 28 222

e-mail: pr@slovanet.net
www.slovanet.sk

Dňa 12. októbra 2013 (sobo-
ta) odohrali kežmarské junior-
ky KV MŠK OKTAN Kežma-
rok prvé kolo I. ligy junioriek – 
východ, keď sa na domácej pa-
lubovke stretli v dvojzápase  s 
juniorkami VO AC UNIZA Ži-
lina. „Naše hráčky vyhrali po vý-
bornom výkone obidva zápasy v 
pomere 3:1 a 3:1. V oboch stretnu-
tiach sme prvé sety prehrali, ale na-
priek proti dobre podávajúcej Žiline 
sme koncentrovanou hrou na pri-
hrávke, tvrdým útokom a dobrou 
obranou zaslúžene zvíťazili“, po-
vedala trénerka Zuzana Kredá-
tusová.  Najbližší dvojzápas I. li-
gy junioriek bude 26. 10. 2013 so 
začiatkom o 11.00 hod. v Mest-
skej športovej hale Vlada Janče-
ka, kedy privítame juniorky z 
Hnúšte.
1. kolo – prvá liga junioriek – 

východ 
Výsledky: 1. KV MŠK OK-

TAN Kežmarok - VO AC UNI-
ZA Žilina 3:1 (-22, 22, 21, 26). 

2. KV MŠK OKTAN Kež-

Juniorky s dvomi víťazstvami, kadetky nerozhodne
marok - VO AC UNIZA Žili-
na 3:1 (-17, 20, 20, 16).

1. kolo – M SR – oblasť 
východ kadetky 

Výsledky: 1. KV MŠK OK-

TAN Kežmarok – VK SLÁ-
VIA TU Košice 3:0 (14, 23, 20).

2. KV MŠK OKTAN Kež-
marok - VK SLÁVIA TU Ko-
šice 0:3 (-16, -19, -17).           (ik)

domáci si svoj náskok s pre-
hľadom strážili.

Výsledky: MBK Lučenec 
– BK MŠK Kežmarok 54:82 
(33:37). Body Kežmarku: Le-
nárt 19, Lopušniak 16, Seman 
15, Tybor 14, Slezák 7, Šterbák 
5, Tomáš 4, Žuffa 2. MŠK BK 
Žiar nad Hronom – BK MŠK 
Kežmarok 101:83 (53:30). Bo-
dy Kežmarku: Lenárt 30, Se-
man 12, Tybor 10, Lopušniak 
7, Slezák 6, Harabín, Marhef-
ka, Zavacký a Žuffa po 4, Šter-
bák 2.

Juniori cestovali na zápa-
sy k svojim súperom v znač-
ne oklieštenej zostave preto-
že choroby a zranenia zdeci-
movali káder Kežmarku. Tým 
pádom v derby stretnutiach 
vo Svite a v Spišskej Novej Vsi 
nemohli pomýšľať na úspech.

Výsledky: BKM Svit – Kež-
marok 94:43, AC LB Spišská 
Nová Ves – Kežmarok 100:48.

Výsledky tretieho dvoj-
kola: 1. BK Michalovce – Kež-
marok 73:26 a 55:26.         (jmj)

Muži – 1. liga, sk. Východ

Juniori – Dl juniorov SR
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Keď sa pozerám do nedáv-
nej minulosti – mali sme tu 
napr. vystúpenie hercov zo 
Slovenského národného di-
vadla – spomeniem len Má-
riu Kráľovičovú, o známych 
postavách z televízie ani ne-
hovorím, resp. nepíšem. Hľa-
disko by malo byť natrieska-
né. Sme radi, keď do kultúr-
neho strediska príde stovka 
divákov. Kapacita je do 300. 
Posledné predstavenie Ko-
laps sa muselo pre nezáujem 
zrušiť. Pracovníci kultúrne-
ho strediska sa môžu roztr-
hať, robia propagáciu na pla-
gátoch, na internete (pre tých, 
čo vyhlasujú, že je neinfor-
movanosť, uvádzam webové 
stránky: www.kezmarok.sk, 
www.kezmarok.net, www.
mskskezmarok.sk), dokonca 
aj osobne – keď nie je záujem, 
čo narobia?
Ľudia si zrejme neuvedo-

mujú, že známi herci si zapý-
tajú aj nejaký honorár, treba 
ich ubytovať, stravovať – za-

darmo to nie je a samozrej-
me sa to musí odraziť aj na 
vstupnom. Ale keby sme ob-
čas osobnosti nevolali, zase 
by sa hovorilo: tu sa nič nede-
je... Divadlo bolo v lete aj na 
hrade. Záujem síce bol, ale o 
preplnenom hľadisku sa opäť 
hovoriť nedá, hoci prišli aj re-
kreanti z Tatier. Tak už ne-
viem, čo by sa sem malo za-
volať. Z Hollywoodu nám 
sem niekto ťažko príde.

Bola som od začiatku pri 
vzniku Literárnych Kežmar-
kov. Od prvých ročníkov bo-
li perfektné a ľudia mali záu-
jem – trvali aj tri dni, stálymi 
hosťami bol skutočné celebri-
ty Viliam Záborský, Mikuláš 
Huba... Dnes? Ak vie každý 
desiaty Kežmarčan, čo je Lite-
rárny Kežmarok, tak je dobre.  

Mládež pripravila týžden-
né podujatia Piknikk – vy-
stupujúcim sa nelenilo prísť 
až z Blavy. Domácim sa le-
nilo vytiahnuť päty z domu. 
Ešte mládežníkom aj vyrubi-

V KEŽMARSKEJ KULTÚRE PES NEZDOCHOL
Ospravedlňujem sa za názov, ale keď počujem vo vše-

obecnosti hovoriť, že v Kežmarku zdochol pes, tak ma to 
dvíha. Možno v niečom áno, ale v kultúre, na ktorú sa tiež 
poukazuje, rozhodne nie. Pes je „zakopaný“ niekde inde.

li daň za používanie priesto-
ru, chvalabohu, po odvolaní 
nemuseli platiť nič. Mladým 
chýba stály priestor – nejaký 
klub, možno sa to v budúc-
nosti vyrieši?

Hudba – Kežmarská hu-
dobná jar, Kežmarská hu-
dobná jeseň, rôzne koncerty 
v kostoloch – záujem ako ke-
dy. Uprednostňuje sa tz v. ľah-
ká hudba, známi speváci. Pre-
to som si myslela, že koncert 
Lipa – Cmorík bude nabitý. 
Opak bol pravdou. Nedávno 
bol na námestí koncert domá-
cich rockových a metalových 
skupín. Šla som o polhodinu 
skôr, aby som si mohla sad-
núť. Nakoniec som sedela s 
bratmi a sestrami počernej 
pleti a bezdomovcami a dob-
re sme sa zabávali. Poslednú 
časť videlo už len pár ľudí...

Filmy – máme  lmový 
klub. Výborné  lmy. No ale... 
ak príde 50 ľudí, je veľa. Pre-
mieta sa aj na ulici, aj v hra-
de. S rovnakým výsledkom - 
možno ešte vedie tá ulica. No 
ale mesto je večer prázdne, 
pomaly už aj cez deň.

Plače sa nad tým, že tu ne-

máme vianočné programy. 
Akože nie? Na hrade, v kos-
toloch, známe sú Spišské Via-
noce... len tá účasť. Pred nie-
koľkými rokmi sme počas ce-
lého adventu robili každý deň 
nejaký program. Záujem mi-
nimálny. Na nedostatok pe-
ňazí sa nemôžeme vyhovárať, 
akcie sú väčšinou zadarmo. 

Pritom kultúru už robia 
aj iní – máme agentúry, pre-
mietajú sa diáky a  lmy o ces-
tách do zahraničia. Výborné 
literárne akcie robí historic-
ký hotel v Kežmarku, ale prí-
du obyčajne tí istí ľudia, kto-
rí chodia aj na iné podujatia.

Samozrejme, ani ja ne-
chodím všade ako kedysi – 
po úraze mám problémy so 
schodami i samotným cho-
dením. Možno si čitateľ po-
vie: dobre sa jej kritizuje a sa-
ma tam nechodí. Lenže na 
rozdiel od viacerých si vážim 
prácu tých, ktorí v Kežmarku 
robia kultúru profesionálne 
či amatérsky a robia to poväč-
šine zadarmo. Inde je chyba 
– ten pes zdochol v nás mno-
hých, sme bez chuti, sme apa-
tickí. Ako hovoril francúzsky 
kráľ Ľudovít XV.: Po nás po-
topa.               Nora Baráthová

 „SOŠ Kušnierska brána 349/2 Kežmarok dáva 
do prenájmu tenisový kurt nachádzajúci sa na ulici 
Jakuba Kraya 8 na parcele číslo 1079 zapísanej na 
LV č.3, v dobe po vyučovacom procese. Minimálna 

cena nájmu je trhové nájomné podľa prieskumu cien 
za hodinu. Bližšie informácie získate na tel. čísle 
052/452 30 40 – Ing. Iveta Koššárová. Žiadosti 
o prenájom s uvedením Vašich identifikačných 

údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme 
doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom 

tenisového kurtu-neotvárať“ v termíne do 18. 10. 
2013 na adresu: Stredná odborná škola, Kušnierska 

brána 349/2, 060 01 Kežmarok.“

Zdravie pre Vaše dieťa 
a spokojnosť pre Vás. 

To je detská ambulancia na Severke 
v Kežmarku. 

Ponúkame 24 hod. telefonický 
kontakt, individuálny prístup, kvalitnú 

starostlivosť. 
Príďte sa presvedčiť alebo zavolajte. 

MUDr. Peter Ondo-Eštok, 
0903/691188.

Prvoligisti si priviezli víťazstvo z lučenca
Naplno pokračujú aj basketbalové súťaže. Muži v 1. lige 

odohrali ďalšie zápasy v Lučenci a Žiari nad Hronom, junio-
ri odohrali derby stretnutia vo Svite a Spišskej Novej Vsi a 
žiaci cestovali do Michaloviec.

Muži odohrali druhé a tre-
tie kolo prvoligovej súťaže. V 
zápase v Lučenci si Kežmar-
čania vybudovali rozhodujú-
ci náskok v tretej štvrtine. Po 
vyrovnaných prvých dvoch 
štvrtinách sa v tretej strelec-
ky utrhli, keď im padli aj troj-
kové pokusy. V zápase sa vy-
striedali všetci hráči, čo však 
nemalo žiaden vplyv na skó-

re zápasu, ktoré rástlo neustá-
le v prospech Kežmarku.

V stretnutí v Žiari nad Hro-
nom si domáci tím v prvej 
štvrtine vybudaval náskok 
šiestich bodov. Hosťom z 
Kežmarku nevyšiel vstup do 
druhej štvrtiny, stratili niekoľ-
ko jednoduchých lôpt a nevy-
užili dobré strelecké príleži-
tosti, ktoré Žiarčania trestali 
rýchlymi akciami a bodmi. Po 
polčase sa hra zrovnala, avšak 

Žiaci – OHK východ
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Ďalšími zápasmi pokračo-
vala piata liga skupiny Sever.

11. kolo: Kežmarok – Kľu-
šov 1:0 (1:0). Gól Kežmarku: 
Svitek.

12. kolo: Štrba – Kežmarok 
8:0 (3:0)
1. Pušovce  12  55:17  29
2. Štrba  12  32:16  25
3. Ľubotice  12  31:18  22
4. Raslavice  12  16:12  21
5. Kračúnovce  12  22:12  20
6. Radvaň n/L  12  20:19  19
7. Kendice  12  18:16  18
8. Pakostov  12  23:25  18
9. Zámutov  12  26:19  17
10. St. Ľubovňa  12  17:14  17
11. Fintice  12  25:24  16
12. Medzilaborce  12  19:26  15
13. Kľušov  12  21:27  12
14. Hanušovce n/T 12 11:23  12
15. Dlhé Klčovo  12  13:28  11
16. Kežmarok  12    5:58   3

Dorast – III. liga
Spišské Bystré – Kežmarok 

2:1 (Pitoňák). Rudňany – Kež-
marok 0:5 (Pitoňák 2, Šimbe-
ra, Toporcer, Glodžák).     (ph)
1. Spiš. Vlachy  10  28:10  24
2. Smižany  10  32:13  22
3. Spiš. Podhradie  10  28:12  22
4. Poprad  10  26:13  20
5. Kežmarok  10  23:14  19
6. Ľubica  10  32:17  17
7. Krompachy  10  32:20  14
8. Spiš. Bystré  10  23:25  13
9. Levoča  10  25:35  12
10. Lendak  10  22:22  10
11. Harichovce  10  17:34  10
12. Rudňany  10  17:34    9
13. Prakovce  10  14:30    6
14. Gelnica  10    9:49    3

Úvodným dvojkolom sa 
začala prvá liga šachových 
družstiev. Po zmene vede-
nia v šachovom klube boli fa-
núšikovia zvedaví ako vstú-
pia kežmarskí šachisti do no-
vej sezóny, keďže aj káder A 
mužstva sa trochu obmenil. 
Obidva zápasy úvodného 
dvojkola kežmarskí šachisti 
zvládli na výbornú a zazna-
menali v ňom dva tesné, ale 
veľmi cenné víťazstvá.

1. kolo: MŠK CORA GEO 
KdV Kežmarok – ŠK Sabi-
nov 4,5:3,5 (Repka 1, Repko-
vá 1, Štočková 1, M. Hagara 

0,5, Tauber 0,5, Andráš 0, Ho-
ták 0, Lukáč 0,5).

Ďalšie výsledky: Prakov-
ce – Bardejov 4,5:3,5, Banská 
Bystrica – Žilina 4:4, Fiľakovo 
– Kysucké Nové Mesto 4:4, Mi-
chalovce – Dolný Kubín 6,5:1,5, 
Humenné – Liptovská šachová 
škola L. Mikuláš 6,5:1,5.

2. kolo: Kežmarok – BŠK 
Bardejov 4,5:3,5 (Repka 1, 
Štočková 1, M. Hagara 0,5, 
Tauber 0, Andráš 1, Hoták 0, 
Lukáč 0, Budzák 1)

Ďalšie zápasy: Prakovce – 
Sabinov 3,5:4,5, Banská Bys-
trica – Kysucké Nové Mesto 

5,5:2,5, Fiľakovo – Žilina 
1,5:6,5, Michalovce – Liptov-
ský Mikuláš 6:2, Humenné – 
Dolný Kubín 7:1.

Humeník
1. Humenné  2  13,5  6
2. Michalovce  2  12,5  6
3. Kežmarok  2  9,0  6
4. Žilina  2  10,5  4
5. Ban. Bystrica  2  9,5  4
6. Sabinov  2  8,0  3
7. Prakovce  2  8,0  3
8. Kysucké NM  2  6,5  1
9. Fiľakovo  2  5,5  1
10. Bardejov  2  7,0  0
11. L. Mikuláš  2  3,5  0
12. Dolný Kubín  2  2,5  0

Šachistom sa úvod vydaril

Ďalšími zápasmi pokra-
čovala Slovenská hokejbalo-
vá extraliga. V oboch zápa-
soch kežmarskí hokejbalis-
ti neboli favoritmi, pretože 
hrali so súpermi z čela ta-
buľky. Paradoxom je, že lep-
šiu hru predvádzali na hos-
ťujúcom ihrisku ako doma, 
no aj tak v oboch zápasoch 
vyšli bodovo naprázdno.

Imperial Vitamins Martin  
– MŠK Vegomont Kežmarok 

3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Góly: Ďurkovič, Fodrek, 

Wagner – Teplický (P. Krom-
ka).

Ďalšie zápasy: Skalica 
– Nitra 6:5pp, Pruské – LG 
2:3pp, Vrútky – Svidník 7:0, 
Jokerit – Pohronie 7:2.

MŠK Vegomont Kežmarok  
– ŠK 98 Pruské  

1:5 (0:4, 1:0, 0:1)
Góly: Teplický (Majer, Svi-

tana) PP – Gavač, Lajčiak 2, 
Vozár.

Ďalšie zápasy: Martin – 
Skalica 4:1, Vrútky – Jokerit 
1:0, Nitra – LG 3:1, Svidník – 

Pov. Bystrica 5:4pp, Pohronie 
– Ružinov 5:4sn.

Pavol Humeník
1. Martin  7  23:7  19
2. Pruské  7  27:16  17
3. Skalica  6  29:16  14
4. Vrútky  7  27:16  14
5. LG Bratislava  6  18:12  11
6. Jokerit BA  6  23:13  10
7. Pov. Bystrica  5  15:17  9
8. Nitra  6  26:18  7
9. Kežmarok  7  16:33  4
10. Ružinov BA  6  12:30  4
11. Svidník  7  18:42  3
12. Pohronie  6  16:30  2

S favoritmi sme nezabodovali

KHbl
Ú v o d n ý -

mi zápasmi sa 
začal 15. roč-
ník Kežmar-

skej MARCO POLLO hokej-
balovej ligy.

Hell KK – Tornádo KK 
4:2 (G. Svitana 2, Lux, Ko-
rec – Smejsík, Pavličko), So-
uth Park KK – Podolínec 
12:1 (M. Jankura 5, Ištocy 4, 
L. Zwick 2, Šúpala – Reľov-
ský), The Red Rats KK B – 
Spiš. Belá 6:3 (Šlachtič, Kel-
bel 2, Jakubčo, Tóth – Bekeš 
2, T. Siska), Ľubica – Podo-
línec 0:4 (Krempaský 3, Za-
vacký), Rats KK B –Rats KK 
A 4:6 (Knapik 2, Dvorožňák, 
Duchnitzký – Gally 4, Pisar-
čík, Dejneka ), Hell KK – So-
uth Park KK 0:9 (P. Krom-
ka, J. Kovalčík, M. Jankura 
2, Bednár, Kišidaj, Majerčík), 
Rats A – South Park 2:6 (B. 
Kromka, Gally – M. Jankura 
2, Kopkáš, Ištocy, P. Krom-
ka, K. Jankura), Tornádo – 
Rats B 4:8 (M. Valenčík 2, 
Novák, P. Toporcer – Jakub-
čo 4, Tóth 2, Kovalčík, Din-
da), Spiš. Belá – Ľubica 5:0 
kontumačne.
1. South Park KK  3  27:3  9
2. Rats B KK  3  18:13  6
3. Spiš. Belá  2    8:6  3
4. Rats A KK  3    8:10  3
5. Podolínec  2    5:12  3
6. Hell KK  2    4:11  3
7. Tornádo  2    6:12  0
8. Ľubica  2    0:9  0

Extraliga u16
Druhým extraligovým tur-

najom pokračovala Extraliga 

U 16. Z kežmarských druž-
stiev sa viac darilo MŠK. To 
na ňom odohralo dva zápasy. 
V prvom rozstrieľalo domá-
cich 9:1, v druhom gólom mi-
nútu pred koncom prehralo s 
Vrútkami 2:3. Družstvo CVČ 
prehralo obidva zápasy.

Výsledky kežmarských 
družstiev: MHbK CVČ 
Worms Kežmarok – HBT Slo-
van Bratislava 1:5 (Krajč), 
PROTEF DT Pov. Bystrica – 
MŠK Kežmarok  1:9 (Kan-
torek, Romaňák, Frič, Baf-
fia po 2, Majer), MHbK CVČ 
Worms Kežmarok – HBK Ko-
meta Vrútky 0:4, HBK Kome-
ta Vrútky – MŠK Kežmarok 
3:2 (Frič, Romaňák). 
1. Spišská Belá 6 31: 9 8
2. MŠK Kežmarok 5 25: 7 8

3. Martin 5 24: 7 8
4. Vrútky 5 19: 7 8
5. CVČ Kežmarok 5   8:23 2
6. Slovan BA 5   9:33 2
7. Pov. Bystrica 5   4:34 0

Extraliga u12
Prvý extraligový turnaj sa 

odohral vo Vrútkach.
Výsledky kežmarské-

ho družstva: MHbK CVČ 
Worms Kežmarok – Vrút-
ky 5:4 (Šeliga 2, Janček, S. 
Kubala, Zummer ), Martin – 
Kežmarok 5:3 (Šeliga 2, Jan-
ček), Kežmarok – Gajary 4:3 
(Zummer 3, Šeliga). Humeník
1. Martin  4  30:7  8
2. Gajary  4  18:12  4
3. Kežmarok  3  12:12  4
4. Spiš. Belá  3      7:18  2
5. Vrútky  4      6:24  0

Pozvánky na športové podujatia  
v meste Kežmarok môžete zasielať na adresu  

humenik@kežmarok.sk,  
resp. telefonicky na číslo 052/452 40 46.
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

1. liga, sk. východ muži MŠH Vlada Jančeka 19. 10., 18.00 h Kežmarok – TU Košice

1. liga sk. východ muži MŠH Vlada Jančeka 20. 10., 10.30 h Kežmarok – Prešov

OHK – východ žiaci MŠH Vlada Jančeka 19. 10., od 11.00 h Kežmarok – Jun. Košice

Liga juniorov SR juniori MŠH Vlada Jančeka 26. 10., 20.00 h Kežmarok – Žiar n/H

Futbal V. liga – sever muži futbalový štadión 20. 10., 14.00 h Kežmarok – Raslavice

Stolný tenis

2. liga muži ZŠ sv. Kríža 27. 10., 10.00 h Fortuna KK – Margecany B

2. liga muži ZŠ sv. Kríža 27. 10., 15.00 h Fortuna KK – ŠKP Košice

3. liga muži ZŠ sv. Kríža 27. 10., 10.00 h Fortuna KK B – Sp. Vlachy

3. liga muži ZŠ Nižná brána 27. 10., 10.00 h Severka KK – Veterán PP

4. liga muži ZŠ Nižná brána 27. 10., 10.00 h Severka KK B – Rakúsy

Volejbal

1. liga junioriek SR juniorky MŠH Vlada Jančeka 26. 10., od 11.00 h Kežmarok – Hnúšťa

extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 26. 10., 17.00 h Kežmarok – COP Nitra

oblasť Východ kadetky MŠH Vlada Jančeka 27. 10., od 10.00 h Kežmarok – ŠA Košice

KEŽMAROK - vydáva Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku. Vychádza každú párnu stredu. Uzávierka je každý nepárny štvrtok. 
Dvojtýždenník redakène pripravil Pavol Humeník (tel.: 052/452 40 46). Adresa redakcie: Noviny KEŽMAROK, Hlavné námestie 3, 060 
01 Kežmarok. Fax: 052/452 40 46. E-mail: noviny@kezmarok.sk, noviny.kezmarok@post.sk. Internet: www.kezmarok.sk. Tlaè: Tlaèiareò 
Kežmarok GG, s. r. o., tel./fax: 052/452 32 07. Registraèné èíslo: 18/93 OÚ Poprad. 

V treťom kole porazili v 
derby-zápase Spišskú No-
vú Ves a dostali sa v tabuľke, 
spolu s UKF Nitra, do bodo-
vého trháku. Práve vo 4. ko-
le sa proti sebe postavia prvé 

dve družstvá tabuľky, ktoré 
svoj zápas odohrajú pod Zo-
borom 19. 10. 2013 o 17.00 hod.

VC UJS Komárno – KV 
MŠK Oktan Kežmarok 2:3 
(20, -18, 19, -21, -10). Najviac 

Sme v trháku! Spolu s Nitrou
V druhom kole cestovali kežmarské volejbalistky k nová-

čikovi do Komárna. Po nečakanom víťazstve v prvom kole 
doma s Paneurópou vybojovali pri Dunaji ďalšie dva body.

Ocenenie získala za dlhoročné 
pôsobenie vo volejbalovom hnu-
tí a je to prejav vďaky najvyšších 
volejbalových orgánov za odvede-
nú prácu v prospech slovenského 
volejbalu. 

Po skončení aktívnej činnos-
ti svoje bohaté skúsenosti, vedo-
mosti a nadšenie pre tento šport 
odovzdáva Zuzana Kredátuso-
vá i ďalším generáciám. Celkovo 
je pri trénerskom žezle už 18 ro-
kov. Momentálne je hlavnou tré-
nerkou kežmarského družstva 

junioriek a zástupkyňou trénera 
pri družstve kadetiek.

Jej prínos pri výchove mla-
dých volejbalistiek je nezmaza-
teľný a je potešiteľné, že Sloven-
ská volejbalová federácia oceňuje 
obetavosť svojich skalných. Veď 
tí často obetovali najlepšie roky 
svojho života pre podporu svoj-
ho športu a aj preto je pekné, že 
si niekto túto prácu váži a aj as-
poň takýmto spôsobom aj ocenil. 

Ako nám povedala ocenená 
trénerka: „Bola som milo prekvape-

Ocenená kežmarská volejbalová trénerka
Pri príležitosti významného životného jubilea, v mene 

Oblastného výboru Slovenskej federácie volejbalu – Ob-
lasť Východ, bola ocenená kežmarská volejbalová trénerka 
Zuzana Kredátusová. Ocenenie si prevzala v Prešove 5. ok-
tóbra 2013 priamo z rúk prezidenta Slovenskej volejbalovej 
federácie Ľubora Halandu.

bodujúce kežmarské hráčky 
v Komárne: Dragašeková 12, 
Becková 11, Rajčanová 9 bodov.

Ďalšie zápasy: COP Nitra 
– Pezinok 2:3, Spiš. Nová Ves 
– UKF Nitra 0:3.

Kežmarok – VK Spiš-
ská Nová Ves 3:0 (24, 21, 14). 
Najviac bodujúce kežmarské 
hráčky: Kredátusová 12, Dra-
gašeková 10, Becková 9, Labu-

ná, lebo s takým niečím som vôbec 
nepočítala.“

Kežmarská fanúšikovská 
volejbalová obec sa iba pripá-
ja k oceneniu a verí, že Zuzana 

Kredátusová bude mať ešte dl-
ho veľa radosti nielen z výsled-
kov kežmarských volejbalových 
družstiev, ale aj z výchovy mla-
dých adeptiek tohto športu.  (ph)

dová 9 bodov.
Ďalšie zápasy: Pezinok – 

Paneurópa 0:3, UKF Nitra – 
COP Nitra 3:2.           Humeník
1. UKF Nitra  3  9:2  8
2. Kežmarok  3  9:3  8
3. Paneurópa  2  4:3  3
4. Spiš. N. Ves  3  3:6  3
5. Pezinok  2  2:6  2
6. COP Nitra  3  4:9  2
7. Komárno  2  2:6  1


