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Číslo: 4 Ročník: XXII. 26. február 2014      dvojtýždenník Cena 0,20 €

435 rokov od príchodu rodiny Thököly za majiteľov kežmarského hradu  
a 330 rokov od konca ich panstva v meste

MsKS pozýva

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 
automobilov Yeti:  4,6 – 6,6 l/100 km, 119 – 164 g/km. Ilustračné foto. 

Láka vás objavovanie, dobrodružstvo a zábava? Tak potom je nový model ŠKODA Yeti presne to, čo potrebujete. Či sa 
rozhodnete pre mestskú verziu alebo pre verziu Yeti Outdoor, vždy vás dovezú za hranice všedných dní. Príďte si svoj nový 
model ŠKODA Yeti otestovať k najbližšiemu autorizovanému predajcovi ŠKODA.
www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nová ŠKODA Yeti. Ideálne SUV do mesta aj do prírody.

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

(pokračovanie na 2. strane)

Deti a všetkých, ktorí sa radi  
zabávajú pozývame 2. 3. 2014 (nedeľa)  

od 14.00 hod. na 
„VEĽKÝ MESTSKÝ KARNEVAL“  

do telocvične Gymnázia P. O.  
Hviezdoslava v Kežmarku,  

ul. Tvarožnianska. Pripravená je  
„Karnevalová show“ s kúzelníkom 

Wolfom a disco s DJ Edom Horanským.
Vstup ZDARMA

Pre každú fašiangovú masku je pripra-
vený diplom a sladká odmena. Možnosť ob-
čerstvenia v bufete. Tombola: 0,50 €. Je po-
trebné si priniesť prezúvky.

Organizátormi podujatia sú: Mesto 
Kežmarok, Centrum voľného času Kežma-
rok, Mestské kultúrne stredisko Kežmarok a 
Mládežnícky parlament Kežmarok.

I keď to určite nebol naj-
dlhší bod rokovania, urči-
te bol svojim spôsobom naj-
významnejší. Zmena na pos-
te najvýznamnejšej kultúrnej 
organizácie, naviac ak sa me-
ní na nej dlhoročný pracov-
ník, je pre každé mesto vý-
znamnou udalosťou. I preto 
odchod doterajšej riaditeľky 
Mestského kultúrneho stre-
diska v Kežmarku Gabrie-
ly Kantorkovej bol určite naj-
významnejším bodom mest-
ského parlamentu. 

Za jej dlhoročnú úspeš-
nú prácu na čele kultúrne-
ho strediska prišlo i verejné 
poďakovanie nielen od pri-
mátora mesta, ale aj od všet-
kých poslancov mestské-

Rokovanie MsZ
Kto správne hľadá, tak na každom rokovaní Mestského za-

stupiteľstva v Kežmarku nájde dosť podnetov na inšpiráciu. 
Takým bolo  i  prvé  tohtoročné  rokovanie  20.  februára  2014. 
Nezainteresovaný divák počas neho zažil nielen priamočia-
rosť hlavného deja, ale aj jedno veľké poďakovanie, niekedy 
jasné, inokedy zas zahmlené pomenovanie problémov, ale na-
šli sa aj nezáživné okamihy, ale aj dramatická zápletka.

ho zastupiteľstva a všetkých 
prítomných prísediacich. Tí 
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Rokovanie MsZ

to potvrdili i dlhotrvajú-
cim potleskom po oficiálnom 
odovzdaní kytice kvetov pri-
mátorom mesta do jej rúk.

Nástupkyňou Mgr. Gabrie-
ly Kantorkovej na mieste ria-
diteľky Mestského kultúrne-
ho strediska v Kežmarku bo-
la zastupiteľstvom schválená 
doterajšia pracovníčka kul-
túrneho strediska Mgr. Bar-
bora Kaprálová.

Ale na rokovaní zastupi-
teľstva nebola reč iba o kultú-
re, ale prišlo sa aj na šport, fi-
nancie, lesy, byty... 

So záverečnou dramatic-
kou zápletkou sa postaral no-
vý bod rokovania a to riešenie 
situácie v Zariadení pre senio-
rov Náruč. Vznikol tam spor 
medzi vedením na čele s ria-
diteľkou zariadenia na jed-
nej strane a opatrovateľkami 
a členmi niektorých tamojších 
klientov na strane druhej. Zdá 
sa, že tamojšiu zauzlenú situá-
ciu nebude vôbec ľahké najmä 
v krátkom čase rozmotať, pre-
tože argumenty „pre a pro-
ti“ a dôvody prečo to vlastne 
vzniklo a kde sú hlavné príči-
ny sporu vytiahli obidve stra-

ny. A obidve sa nielen obhajo-
vali, ale sa snažili aj pomeno-
vať najväčšie rozpory prečo 
prišlo k nezdravej komuniká-
cii. Snáď po vyhodnotení vý-
sledkov všetkých kontrol, kto-
ré sa uskutočnili v tomto za-
riadení, a to dokonca i priamo 
z ministerstva, sa dočkáme as-
poň čiastočnej vyriešenia situ-
ácie, lebo aspoň my to vidíme 
na dlhší ozdravovací proces. 
Bojíme sa iba jedného, a to, 
aby najhoršie z tohto sporu ne-
dopadli pacienti.

O niektorých bodoch roko-
vania, ktoré prebehli rýchlo 
(rekonštrukcia cesty v TANA-
Pe, nová ulica v Kežmarku, 
žiadosť občianky o vyriešenie 
situácie k neľahkému prícho-
du k jej domu), ale ktoré nás 
inšpirovali, či zaujali, aj keď 
neprešli schvaľovacím proce-
som, ale určite si zaslúžia po-
zornosť všetkých Kežmarča-
nov, píšeme alebo budeme pí-
sať v samostatných článkoch.

Rokovanie zastupiteľstva 
tak prinieslo viacero zaujíma-
vých momentov na písanie 
a určite bolo inšpirujúce pre 
viacerých prítomných.

Pavol Humeník 
Foto: Lórant Paugsch
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Východoslovenská dis-
tribučná, a.s. v zmysle § 31 
ods. 2 zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v 
platnom znení oznamuje od-
berateľom elektriny, že pre 
odberné miesto Kežmarok: 
Hradská cesta 1 – 10, Prieko-

pa 39 – 58, Trhovište 3, 5, 20 
– 40, Hradný vrch 1 – 3 bu-
de v termíne 17. február 2014 
od 8.10 – 13.00 hod. preruše-
ná distribúcia elektriny z dô-
vodu plánovaných prác na 
zariadení nízkeho napätia.
Distribútor ďakuje odberate-
ľom za porozumenie.      VSD

Oznam o prerušení elektriny

Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Tatry-Spiš- 
Pieniny pripravila pre propa-
gáciu nášho regiónu sedem 
minútový  lmový dokument 
o krásach nášho okolia. Ten-
to dokumentárny  lm, ktorý 
vyrobil Jaro Maťo zachytáva 
všetky najzaujímavejšie letné 
destinácie cestovného ruchu 
nášho regiónu a život v nich. 

Tento propagačný  lm o na-

šom regióne je možné vidieť i 
na youtube pod heslom TAT-
RY SPIŠ PIENINY – I. LETO.

Potenciálni návštevníci si 
tak v krátkom čase môžu po-
zrieť, čo ich čaká v kraji pod 
Tatrami a aké aktivity môžu v 
ňom realizovať.

Je to krásna pozvánka do 
nášho regiónu, ktorá zachy-
táva z neho všetko podstatné.

Pavol Humeník 

Kraj pod Tatrami 
v živom dokumente

Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom 
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až 

§ 288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľností:
Jednoizbový byt č. 33 s príslušenstvom na ul. Martina 

Lányiho č.1365/17 v Kežmarku, vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 1538. 
Minimálna kúpna cena: 18 275 eur.

Termín na predloženie súťažných návrhov 
do 27. 2.2014 do 12.00 hod.   

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť 
uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné 

podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Kežmarok sa prezentoval na 
veľtrhoch v Bratislave aj v Stuttgarte

mi fotogra ami miest a atrak-
tívnych lokalít. Práve tie majú 
osloviť cieľové skupiny.

„Ústrednou témou celého 
stánku bola cykloturistika, keď-
že oblastné aj krajské organizá-
cie venovali svoje úsilie príprave 
atraktívnych cykloturistických 
balíkov na leto 2014,“ upresni-
la Gabriela Bodnárová, vý-
konná riaditeľka OOCR Tat-
ry-Spiš-Pieniny a zároveň ve-
dúca Oddelenia regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu 
na Mestskom úrade v Kež-
marku. Okrem cykloturistiky 
patria medzi vyhľadávané té-
my aj aktívna dovolenka, ro-
dinná dovolenka a turistika.

Prezentáciu Severovýcho-
du Slovenska doplnilo vy-
stúpenie folklórneho súboru, 
ochutnávka tradičných spiš-
ských špecialít, súťaže o ceny 
či premietanie  lmu Sloven-
ské kráľovské mestá. 

Na nemeckom trhu patrí k 
najvýznamnejším výstavám 
podujatie CMT (Caravan & 
Motor & Touristik) Stutt gart. 
Od 11. do 19. januára ju 
navštevuje pravidelne 
210-tisíc návštevníkov, 
ktorí majú možnosť spo-
znať prostredníctvom 
viac ako 2-tisíc vystavo-
vateľov takmer sto rôz-
nych krajín sveta.

Slovenská agentúra 
cestovného ruchu pred-
stavila na veľtrhu no-
vý koncept výstavného 

stánku, ktorý obsahuje tradič-
né motívy čičmianskeho ľu-
dového vzoru. OOCR Tatry-
-Spiš-Pieniny zastupovali pra-
covníčky hotela Hviezdoslav. 
Prezentácia regiónu bola za-
meraná na možnosti cestova-
nia, trávenia dovoleniek a vý-
letov nielen v okolí, ale v ce-
lom Prešovskom kraji.

Návštevníci si mohli pre-
zrieť aj remeselné výrobky 
pochádzajúce z Európskeho 
ľudového remesla – keramiku 
a starodávne mince. Spestre-
ním bol aj tradičný zamagur-
ský ľudový kroj.

Oba veľtrhy sú určené nie-
len pre odbornú, ale aj pre ši-
rokú verejnosť. Pracovníci 
cestovného ruchu môžu zís-
kať cenné poznatky a infor-
mácie o najnovších trendoch 
v odbore a laická verejnosť 
môže aj týmto spôsobom spo-
znávať a vyberať si budúce do-
volenkové destinácie. Vyso-
ká návštevnosť oboch podu-
jatí a záujem o región pouka-
zujú na jeho vysokú atraktív-
nosť.                               (pg)

Foto: archív msú

Mesto Kežmarok

vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb. v platnom 
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až 

§ 288 Obchodného zákonníka na prenájom 

1. Nebytové priestory a podiely na spoločných priestoroch 
v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27 Kežmarok:

    1. Miestnosť č. 0.48 o výmere 18,40 m2 v suteréne objek-
tu a podiel na spoločných priestoroch  5,59 m2

    2. Miestnosť č. 3.17 o výmere 15,0 m2 a miestnosť č. 3.18 
o výmere 8,24 m2 na 2. poschodí objektu a podiel na spoloč-
ných priestoroch 10,89 m2

    3. Miestnosť č. 3.30 o výmere 14,90 m2 na  2. poschodí  ob-
jektu a podiel na spoločných priestoroch 12,40 m2

2. Nebytový priestor a podiel na spoločných priestoroch 
v objekte Dr. D. Fischera 5 Kežmarok:

Miestnosť 5.06 o výmere 40,47 m2 a podiel na spoločných 
priestoroch 23,02 m2

3. Nebytový priestor a podiel na spoločných priestoroch 
v objekte Dr. D. Fischera 7 Kežmarok:

Miestnosť  4.01 o výmere 25,60 m2  a podiel na spoločných 
priestoroch  21,02 m2

4. Nebytový  priestor č. 1 o výmere 55,80 m2 v objekte na 
ul. Gen. Štefánika č.27 – 29 v  Kežmarku.

5. Nebytový  priestor č. 3 o výmere 55,74 m2 v objekte na 
ul. Gen. Štefánika č. 27 – 29 v  Kežmarku.

6. Nebytový  priestor o výmere 52,25 m2 v objekte na ul. 
Kostolné námestie č 404/12 v  Kežmarku.

7. Nebytový  priestor – plechovú garáž  č. 4  o výmere  17 
m2 na ul. Vyšný Mlyn v Kežmarku.

Termín na predloženie súťažných návrhov do:  
27. februára 2014, do 12.00 hod.

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

uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke 

www.kezmarok.sk

Mesto Kežmarok si pripo-
menie v tomto roku podpí-
sanie prvých dvoch zmlúv 
o partnerstve so zahraničný-
mi mestami. Už 20 rokov bu-
de trvať partnerstvo s maďar-
ským Hajdúszoboszló a s poľ-
skou Bochniou.

Keďže jubileum prichá-
dza práve v čase, keď sme sa 
rozhodli priblížiť vám všet-
ky mestá, ich poradie bude 
zhodné s tým, v akom poradí 
sa stali partnerskými mesta-
mi nášho mesta.

Prvý príspevok tak bude 
patriť maďarským známym 
kúpeľom Hajdúszoboszló, 
ako druhá dostane priestor 

Bochnia s unikátnou soľnou 
baňou a tretí príspevok bude 
venovaný Novému Targu.

Ďalej budú nasledo-
vať české mestá Lanškroun 
a Příbram, neskôr poľský 
Zgierz s mestskými kúpeľ-
mi z roku 1929, nemecký We-
ilburg an der Lahn, ktorý sa 
pýši jaskyňou z vápenca sta-
rého 350 miliónov rokov, ma-
lebné litovské mestečko Ku-
piškis, najväčšie partnerské 
mesto Kežmarku – Gliwi-
ce a nakoniec najvzdialenej-
šie a zároveň najmladšie part-
nerské mesto – francúzsky 
Lesneven.

Loránt Paugsch

Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok
srdečne pozýva

na slávnostnú akadémiu pri príležitosti
30. výročia otvorenia školy,

ktorá sa uskutoční 28. februára 2014  
o 11.00 hod. v MsKS v Kežmarku

Partnerské mestá 
stoja za predstavenie
Už v minulom čísle sme avizovali, že v nasledujúcich vy-

daniach novín vám postupne predstavíme všetky partner-
ské mestá Kežmarku. 
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Východoslovenská dis-
tribučná, a.s. v zmysle § 31 
ods. 2 zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v 
platnom znení oznamuje od-
berateľom elektriny, že pre 
odberné miesto Kežmarok: 
Hradská cesta 1 – 10, Prieko-

pa 39 – 58, Trhovište 3, 5, 20 
– 40, Hradný vrch 1 – 3 bu-
de v termíne 17. február 2014 
od 8.10 – 13.00 hod. preruše-
ná distribúcia elektriny z dô-
vodu plánovaných prác na 
zariadení nízkeho napätia.
Distribútor ďakuje odberate-
ľom za porozumenie.      VSD

Oznam o prerušení elektriny

Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Tatry-Spiš- 
Pieniny pripravila pre propa-
gáciu nášho regiónu sedem 
minútový  lmový dokument 
o krásach nášho okolia. Ten-
to dokumentárny  lm, ktorý 
vyrobil Jaro Maťo zachytáva 
všetky najzaujímavejšie letné 
destinácie cestovného ruchu 
nášho regiónu a život v nich. 

Tento propagačný  lm o na-

šom regióne je možné vidieť i 
na youtube pod heslom TAT-
RY SPIŠ PIENINY – I. LETO.

Potenciálni návštevníci si 
tak v krátkom čase môžu po-
zrieť, čo ich čaká v kraji pod 
Tatrami a aké aktivity môžu v 
ňom realizovať.

Je to krásna pozvánka do 
nášho regiónu, ktorá zachy-
táva z neho všetko podstatné.

Pavol Humeník 

Kraj pod Tatrami 
v živom dokumente

Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom 
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až 

§ 288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľností:
Jednoizbový byt č. 33 s príslušenstvom na ul. Martina 

Lányiho č.1365/17 v Kežmarku, vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 1538. 
Minimálna kúpna cena: 18 275 eur.

Termín na predloženie súťažných návrhov 
do 27. 2.2014 do 12.00 hod.   

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť 
uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné 

podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Kežmarok sa prezentoval na 
veľtrhoch v Bratislave aj v Stuttgarte

mi fotogra ami miest a atrak-
tívnych lokalít. Práve tie majú 
osloviť cieľové skupiny.

„Ústrednou témou celého 
stánku bola cykloturistika, keď-
že oblastné aj krajské organizá-
cie venovali svoje úsilie príprave 
atraktívnych cykloturistických 
balíkov na leto 2014,“ upresni-
la Gabriela Bodnárová, vý-
konná riaditeľka OOCR Tat-
ry-Spiš-Pieniny a zároveň ve-
dúca Oddelenia regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu 
na Mestskom úrade v Kež-
marku. Okrem cykloturistiky 
patria medzi vyhľadávané té-
my aj aktívna dovolenka, ro-
dinná dovolenka a turistika.

Prezentáciu Severovýcho-
du Slovenska doplnilo vy-
stúpenie folklórneho súboru, 
ochutnávka tradičných spiš-
ských špecialít, súťaže o ceny 
či premietanie  lmu Sloven-
ské kráľovské mestá. 

Na nemeckom trhu patrí k 
najvýznamnejším výstavám 
podujatie CMT (Caravan & 
Motor & Touristik) Stutt gart. 
Od 11. do 19. januára ju 
navštevuje pravidelne 
210-tisíc návštevníkov, 
ktorí majú možnosť spo-
znať prostredníctvom 
viac ako 2-tisíc vystavo-
vateľov takmer sto rôz-
nych krajín sveta.

Slovenská agentúra 
cestovného ruchu pred-
stavila na veľtrhu no-
vý koncept výstavného 

stánku, ktorý obsahuje tradič-
né motívy čičmianskeho ľu-
dového vzoru. OOCR Tatry-
-Spiš-Pieniny zastupovali pra-
covníčky hotela Hviezdoslav. 
Prezentácia regiónu bola za-
meraná na možnosti cestova-
nia, trávenia dovoleniek a vý-
letov nielen v okolí, ale v ce-
lom Prešovskom kraji.

Návštevníci si mohli pre-
zrieť aj remeselné výrobky 
pochádzajúce z Európskeho 
ľudového remesla – keramiku 
a starodávne mince. Spestre-
ním bol aj tradičný zamagur-
ský ľudový kroj.

Oba veľtrhy sú určené nie-
len pre odbornú, ale aj pre ši-
rokú verejnosť. Pracovníci 
cestovného ruchu môžu zís-
kať cenné poznatky a infor-
mácie o najnovších trendoch 
v odbore a laická verejnosť 
môže aj týmto spôsobom spo-
znávať a vyberať si budúce do-
volenkové destinácie. Vyso-
ká návštevnosť oboch podu-
jatí a záujem o región pouka-
zujú na jeho vysokú atraktív-
nosť.                               (pg)

Foto: archív msú

Mesto Kežmarok

vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb. v platnom 
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až 

§ 288 Obchodného zákonníka na prenájom 

1. Nebytové priestory a podiely na spoločných priestoroch 
v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27 Kežmarok:

    1. Miestnosť č. 0.48 o výmere 18,40 m2 v suteréne objek-
tu a podiel na spoločných priestoroch  5,59 m2

    2. Miestnosť č. 3.17 o výmere 15,0 m2 a miestnosť č. 3.18 
o výmere 8,24 m2 na 2. poschodí objektu a podiel na spoloč-
ných priestoroch 10,89 m2

    3. Miestnosť č. 3.30 o výmere 14,90 m2 na  2. poschodí  ob-
jektu a podiel na spoločných priestoroch 12,40 m2

2. Nebytový priestor a podiel na spoločných priestoroch 
v objekte Dr. D. Fischera 5 Kežmarok:

Miestnosť 5.06 o výmere 40,47 m2 a podiel na spoločných 
priestoroch 23,02 m2

3. Nebytový priestor a podiel na spoločných priestoroch 
v objekte Dr. D. Fischera 7 Kežmarok:

Miestnosť  4.01 o výmere 25,60 m2  a podiel na spoločných 
priestoroch  21,02 m2

4. Nebytový  priestor č. 1 o výmere 55,80 m2 v objekte na 
ul. Gen. Štefánika č.27 – 29 v  Kežmarku.

5. Nebytový  priestor č. 3 o výmere 55,74 m2 v objekte na 
ul. Gen. Štefánika č. 27 – 29 v  Kežmarku.

6. Nebytový  priestor o výmere 52,25 m2 v objekte na ul. 
Kostolné námestie č 404/12 v  Kežmarku.

7. Nebytový  priestor – plechovú garáž  č. 4  o výmere  17 
m2 na ul. Vyšný Mlyn v Kežmarku.

Termín na predloženie súťažných návrhov do:  
27. februára 2014, do 12.00 hod.

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

uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke 

www.kezmarok.sk
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(dokončenie z 1. strany)

 Mesto Kežmarok
Vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom 
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až 

§ 288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľností:
Trojizbový byt č. 6 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská 
1722/7 v Kežmarku, vrátane spoluvlastníckeho podielu na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 668/28. 

Minimálna kúpna cena: 37 700 eur.

Termín na predloženie súťažných návrhov 
do 27. 2. 2014 do 12.00 hod.   

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť 
uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné 

podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Čistotu mesta zabezpečujú 
každodenne aktivační pracovníci

pečovali zamestnanci Verejno-
prospešných služieb Mesta Kež-
marok, malo by mesto náklady 
na úhradu faktúr za tieto činnos-
ti,“ upresnil.

Pracovníci ak-
tivačnej činnos-
ti a malých obec-
ných služieb majú 
v náplni práce čis-
tenie mesta, zimnú 
údržbu, starostlivosť 
o zeleň, o komuniká-
cie a údržbu kanalizácie.

Medzi ich denné náplne 
patrí vysýpavanie odpadko-
vých košov, zbieranie odpad-
kov z trávnikov a chodníkov, 
upratovanie okolo kontajne-
rov, čistenie pieskovísk a ih-
rísk od väčších nečistôt. Raz 
do týždňa sa starajú o údržbu 
plôch na venčenie psov a je-

denkrát za dva týždne pre-
hrabávajú piesok v pieskovis-
kách. Podľa potreby zametajú 
kamienky po zimnom posy-
pe a hrabú a zametajú lístie.

Počas zimy sa starajú pre-
dovšetkým o od-
stránenie snehu z 
mostov, z chodní-
kov pri prechodoch 
pre chodcov, v blíz-
kosti kontajnerov, 
či z miest bez prí-
stupu strojového 
čistenia. Taktiež 

vytvárajú prechody cez ná-
nosy odhrnutého snehu.

V teplejších mesiacoch upra-
vujú rozjazdené okraje tráv-
nikov, kosia sídlisko Juh a ná-
sledne hrabú a nakladajú po-
kosenú trávu. Pomáhajú aj pri 
čistení uličných vpustí a cest-
ných rigolov. Podieľajú sa aj na 
prípravných prácach na miest-

nych komunikáciách, uprato-
vaní naplavenín po prudkých 
dažďoch a v neposlednom ra-
de sa starajú o estetickú strán-
ku okrajov obrubníkov a plo-
chy zámkovej dlažby.

Tieto činnosti má na ce-
lom zastavanom území mes-
ta a v lesoparkoch Sever a Juh 
na starosti 60 pracovníkov, 
okrem nich ďalších 15 pôso-
bí v organizáciách pod sprá-
vou mesta Kežmarok. Približ-
ne už o mesiac ich bude mož-

né rozoznať vďaka novým re-
 exným mestám.

Pracovníci aktivačných 
činností majú pracovnú dobu 
každý pracovný deň, okrem 
stredy, od 7.00 do 12.00 a pra-
covníci malých obecných slu-
žieb denne od 8.00 do 12.00. 
Počas víkendov a štátnych 
sviatkov zabezpečujú čistotu 
zamestnanci príspevkovej or-
ganizácie Verejnoprospešné 
služby Mesta Kežmarok.

t/f: Lorant Paugsch

Partnerské mestá vo vše-
obecnosti charakterizuje do-
hoda o spolupráci a o udržia-
vaní vzájomných kontaktov. 
Často majú podobné demo-
gra cké vlastnosti či podob-
nú históriu, ale existujú aj vý-
nimky. Partnerstvo sa rozvíja 
najmä v oblasti samosprávy, 
školstva, kultúry, cestovného 
ruchu a  zdravotníctva. 

Vzdialenosť však nie je ur-
čujúcim faktorom partner-
stva. Mnoho miest si volí svo-
jich partnerov na základe is-
tých podobností: ekonomic-
kých či kultúrnych. Objavujú 
sa aj prípady miest s podob-
nými názvami. Novinkou v 
oblasti partnerských miest je 
uzatváranie dohôd s virtuál-
nymi či s  ktívnymi miesta-
mi z kníh a počítačových hier. 

Zavedenie partnerských 
miest vzniklo v Európe už v 
roku 836, kedy bolo uzavreté 
partnerstvo medzi nemeckým 
Paderbornom a francúzskym 
Le Mans. K väčšiemu roz-
machu prišlo až po II. sveto-
vej vojne. Predstavitelia miest 

mali byť príkladom pre ľudí, 
mali sa snažiť o bližšie poro-
zumenie cudzincov a o pod-
poru cezhraničných stykov. 
Príkladom je niekoľko desia-
tok partnerstiev európskych 
miest s mestami na iných kon-
tinentoch.

Mesto Kežmarok má o ci-
álne desať partnerských miest 
zo šiestich krajín Európy. V 
Poľsku sa nachádzajú Boch-
nia, Gliwice, Nowy Targ a 
Zgierz; v Česku sú Lanškroun 
a Příbram a desiatku uza-
tvárajú maďarské Hajdús-
zoboszló, litovský Kupiškis, 
francúzsky Lesneven a ne-
mecký Weilburg an der Lahn. 

Väčšina dohôd o vzájomnej 
spolupráci bola uzatvorená 
v 90. rokoch minulého storo-
čia. Najstarším partnerským 
mestom je Hajdúszoboszló, s 
ktorým bola dohoda podpísa-
ná 14. júla 1994. Takmer o me-
siac neskôr, presne 12. augus-
ta, sa druhým partnerským 
mestom stala Bochnia.

Ako sme spomenuli spolu-
práca partnerských miest sa 

Spolupráca s partnerskými mestami nie je len na úrovni samospráv
Mesto Kežmarok má v súčasnosti desať partnerských 

miest zo šiestich európskych krajín. Keďže partnerstvo z dvo-
mi z nich v tomto roku oslávi 20 rokov, prinesieme vám sériu 
článkov, v ktorých vám priblížime všetkých desať miest.

nerozvíja len na úrovni  jed-
notlivých samospráv, ale aj 
v iných oblastiach. „Ako prí-
klad môžeme uviesť spoluprácu 
Základnej školy na ulici Dr. D. 
Fischera, múzea v Hrade, futbalo-
vého klubu, klubu vojenských dô-
chodcov  s rovnakými organizá-
ciami z poľskej Bochnie,“ pove-
dala Lucia Pisarčíková z Od-
delenia regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu, ktorá má 
na starosti spoluprácu s part-
nerskými mestami.

Priznáva, že aktivít je v sú-
časnosti pre nedostatok  nan-

cií menej, ale napriek tomu je 
potrebné mesto propagovať aj 
naďalej. „V minulom roku sme 
sa v Lanškroune predstavili na 
výstave pod hlavičkou Sloven-
ských kráľovských miest. Dúfa-
me, že v tomto roku sa nám poda-
rí pripraviť výstavy aj v ďalších 
mestách,“ dodala. Jednou z tra-
dícií je aj Olympiáda partner-
ských miest, ktorá sa už nie-
koľkokrát konala aj v Kežmar-
ku. Zástupcovia partnerských 
miest sa stretávajú každoroč-
ne aj na festivale ľudových re-
mesiel EĽRO. Lorant Paugsch

Súčasná budova kežmar-
skej železničnej stanice po-
stavená v rokoch 1914 – 1916 
v secesnom štýle bola v mi-
nulosti vyhlásená za jednu 
z najkrajších železničných 
staníc v celom Uhorsku. Ma-
jestátny objekt, týčiaci sa nad 
riekou Poprad a hlavnou ces-
tou, je možné vidieť už z diaľ-
ky. Okrem toho je aj vstupnou 
bránou pre turistov využíva-
júcich vlakové spojenia. V jej 
tesnej blízkosti sa v minu-
losti nachádzala aj autobuso-
vá stanica, resp. jej nástupiš-
tia. Tie však neskôr našli svoje 
umiestnenie na neďalekej lú-
ke pri hlavnej ceste.

Časom začalo okolie chát-
rať a zub času poznačil aj ob-
jekt budovy. Železnice Slo-
venskej republiky (ŽSR) však 
ešte nevedia, v akom rozsahu 
budú uskutočnené možné blí-
žiace sa úpravy okolia.

„Majetkom železníc je okrem 
železničnej trate a aj budova že-
lezničnej stanice s priestorom 

nástupiska, priľahlé parkovisko 
a trávnaté plochy pri železnič-
nej trati, resp. v priestore me-
dzi parkoviskom a hlavnou ces-
tou,“  upresnil Ľubomír Mi-
tas z Odboru komunikácie 
ŽSR.

Koncom minulého roka sa 
zrekonštruovali nástupištia 
tak, aby ich výška viac vyho-
vovala súčasným moderným 
osobným vlakom. Cestujú-
ci však dúfali, že nastupova-
nie a vystupovanie bude rov-
nako pohodlné ako v neďale-
kom Poprade.

„V roku 2013 sa v rámci stav-
by „Rekonštrukcia nástupíšť 
v obvode Oblastného riaditeľstva 
Košice“ realizovala aj rekon-
štrukcia nástupišťa v železnič-
nej stanici Kežmarok v hodnote 
110 962 €, bez zásahu do želez-
ničného zvršku. Rekonštrukcia 
v rozsahu popradskej stanice by 
si vyžiadala oveľa väčšie inves-
tičné prostriedky a vypracovanie 
novej projektovej dokumentácie 
s prestavbou celej infraštruktú-

Nové nástupištia potešili, ďalšie rekonštrukcie sú otázne
Od konca minulého roka môžu ľudia, ktorí prichádzajú do 

mesta vlakom, využívať nové, pohodlnejšie nástupištia. Bu-
dova stanice a jej okolie si však vyžadujú ďalšie investície.

ry železničnej stanice,“ vysvet-
lil problematiku Mitas.

V rámci rekonštrukcie 
upravili pracovníci železníc aj 
okolie nástupíšť. Kríky a ďal-
šie podobné náletové dreviny 
boli odstránené v súlade s do-
hodou s mestom Kežmarok.

Keďže je staničná budo-
va pamiatkovo chránená, jej 
prípadná rekonštrukcia mu-
sí byť naprojektovaná aj za 
účasti pamiatkových úradov. 
V roku 2014 je podľa Mita-
sa naplánované verejné ob-
starávanie na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na 
plynofikáciu kotolne. „S tým 
by mali byť spojené aj niektoré 

úpravy budovy železničnej sta-
nice. V akom rozsahu, to bude 
známe až po vypracovaní inves-
tičného zadania,“ skonštatoval.

Charakter regionálnej tra-
te železničnej siete ostane 
aj v budúcnosti zachovalý 
a s traťovými úpravami, ktoré 
by dovolili premávať rýchlos-
ťou 80 km/h, prípadne s elek-
trifikáciou trate sa nepočíta. 
„Na úseku Poprad – Plaveč sa 
vykonávajú bežné opravné práce. 
Väčšie investičné zásahy sa vy-
konali počas sanačných prác  pri 
Spišskej Belej v roku 2013, kto-
ré boli vyvolané povodňami v ro-
ku 2010,“ uzavrel tému Mitas. 

t/f: Lorant Paugsch
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Dňa 9. 1. 2014 požiadali 
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., 
ktoré sídlia v Kežmarských 
žľaboch o súhlas vlastníka so 
stavebnými úpravami na ma-
jetku vo vlastníctve Mesta 
Kežmarok. Ide o rekonštruk-
ciu protipožiarnej lesnej cesty 
Kežmarské Žľaby – Horáreň 
Mlynčeky, ktorá leží v Tat-
ranskom národnom parku, s 
predpokladaným nákladom 
292 000 eur. 

Navrhované práce na re-
konštrukcii cesty by sa ma-
li vykonávať v období od 1. 6. 
2014 do 30. 6. 2015. 

K tejto žiadosti sa vyjad-
rila aj Komisia financií, sprá-
vy mestského majetku a les-

Zastupiteľstvo dalo súhlas na rekonštrukciu cesty v TANAPe
ného hospodárstva, ktorá 
sa zišla 4. 2. 2014. Mestské-
mu zastupiteľstvu odporú-
čala schváliť rekonštrukciu 
protipožiarnej lesnej cesty 
Kežmarské Žľaby – horá-

reň Mlynčeky za navrhova-
nú cenu. 

Mestské zastupiteľstvo v 
Kežmarku na svojom roko-
vaní 20. februára 2014 udeli-
lo súhlas na stavebné úpravy 

majetku vo vlastníctve Mes-
ta Kežmarok – rekonštruk-
ciu protipožiarnej lesnej cesty 
Kežmarské Žľaby – Horáreň 
Mlynčeky s predpokladaným 
nákladom 292 000 eur. Súhlas 
sa dal aj na základe spracova-
nej projektovej dokumentá-
cie, pre Lesy mesta Kežmarok, 
s.r.o., navrhovanú v rámci Žia-
dosti o nenávratný finančný 
príspevok z Programu rozvo-
ja vidieka, na základe výzvy č. 
2013/PRV/31, opatrenia Obno-
va potenciálu lesného hospo-
dárstva a zavedenie preven-
tívnych opatrení.

Pavol Humeník
Foto: 

Ing. Miroslav Horváth

Vzhľadom na to, že redak-
cia novín KEŽMAROK síd-
li až na druhom poschodí 
(Hlavné námestie 3), čo pre 
niekoho to môže byť veľmi 
namáhavé k nej vystúpiť, mô-
žu naši čitatelia dávať nielen 
inzeráty ale aj texty a fotky 
pre spomienky v Kežmarskej 
informačnej agentúre, kto-
rá sídli na prízemí v budove 
Barónky na Hlavnom námes-
tí 46.                          Redakcia

Udelený ďakovný list si 
ocenený prevzal aj za pria-
mej účasti vedúceho stre-
diska Údržby miestnych ko-
munikácií u kežmarských 
technických služieb Jána 
Holovu, a personalistky Verej-
noprospešných služieb Márie 
Dragašekovej, iniciátorke oce-
nenia pre tohto pracovníka.

V Kežmarku je určite veľ-
ké množstvo pracovníkov, 
ktorí vo svojej práci aj niekoľ-
ko desaťročí poctivo pracujú 

a zaslúžili by si nejaké to oce-
nenie, no i tak nás potešilo, že 
sa našli dobrí ľudia a poslali 
na ministerstvo tento návrh 
na ocenenie pracovníka tech-
nických služieb. Návrh bol 
okamžite ministrom akcepto-
vaný, a tak sa môžeme aspoň 
chvíľku potešiť, že sa nezabú-
da ani na tých malých bež-
ných pracovníkov, ktorí sú 
všade medzi nami.

Pavol Humeník
Foto: Ján Holova

Ocenenie Kežmarčana 
priamo od ministra

Priamo z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky Jána Richtera si prevzal 13. februára 2014 
v  Bratislave  pracovník  kežmarských  technických  služieb 
Anton Oračko ďakovný list za dlhoročnú a príkladnú prácu 
pre technické služby mesta Kežmarok.

Anton Oračko (druhý sprava) počas odovzdávania ocenenia za 
priamej účasti ministra Jána Richtera.

Príjemné, stavbárom na-
klonené počasie, umožnilo aj 
Mestu Kežmarok pokračovať 
v prácach na dokončení par-
koviska na Garbiarskej ulici. 
Práce na ňom začali 19. feb-

Na Garbiarskej dokončujú parkovisko
ruára 2014. Podkladné vrs-
tvy sa zrealizovali ešte minu-
lého roku a v súčasnosti pra-
covníci kežmarských technic-
kých služieb kladú zámkovú 
dlažbu. 

Celý priestor, pozdĺž 
miestnej komunikácie, bude 
slúžiť na parkovanie, kde sa 
vytvorí celkovo 17 parkova-
cích miest v pozdĺžnom stá-
tí. Termín ukončenia je naplá-
novaný do konca marca 2014 
a náklady by nemali presiah-
nuť 11 tisíc eur. 

 Kým počas predchádzajú-
cich rokov sa pracovníci kež-
marských technických slu-
žieb vo februári trápili s ná-
nosmi snehu, v súčasnosti sa 
zaoberajú stavebnými práca-
mi, ktoré pre tradičnú zimu 
nie sú bežné.
t/f Pavol Humeník 
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Režisér Ladislav Kaboš (na 
foto vpravo) sa venuje sociál-
nemu dokumentu už 30 ro-
kov. S farárom Mariánom 
Kuffom sa pozná už približne 
15 rokov a v roku 2000 pripra-
vil dokument o jeho pomoci 
alkoholikom, bezdomovcom 
a prostitútkam. Po 10 rokoch 
chcel v projekte pokračovať, 
ale dozvedel sa, že Kuffa sa 
venuje chudobným Rómom 
v blízkych osadách. Videl, že 
svoju pomoc smeruje k tým 
najchudobnejším.

„To prostredie obrovskej ľud-
skej biedy a beznádeje ma tak 
ľudsky zobralo, že som sa rozho-
dol, že môj ďalší dokument bude 
časozberne sledovať jeho prácu v 
osadách. Až neskôr som sa do-
zvedel, že farár Kuffa dlho váhal, 
kým sa vydal do rómskych osád. 
Tušil zložitosť pomoci. Tušil, že 
je to nekonečný príbeh, ktorý z 
človeka vysaje všetku energiu a 
kompletne ho pohltí,“ uviedol 
Kaboš.

Režisér netajil prekvape-
nie nad tým, že si jeho film 
prišlo pozrieť toľko ľudí nie-
len v Kežmarku, ale na ce-
lom Slovensku. Na to však 
má svoje vlastné vysvetlenie. 
„Okrem charizmatickej osobnos-
ti farára Kuffu chcú ľudia na-
hliadnuť aj do rómskej problema-
tiky. Sú presýtení jednostranné-
ho informovania z médií a čier-
nych kroník. Mainstream má 
tendenciu vytvárať nenávisť vo-
či jednej skupine obyvateľstva. 
A to je nebezpečné. Vždy sa hľa-
dajú tí najslabší z najslabších, 
ktorí sú na vine. To je najľah-
šie, ale nie všetci z nás sú proti-
rómsky založení. Na film prichá-
dzajú ľudia, ktorí majú otvorené 
srdcia a sú dôkazom toho, že nie 

Kežmarské kino zažilo nečakaný nápor
Tri vypredané premietania v rade a jedno pridané pred-

stavenie nezažilo kežmarské kino veľmi dlho. Premiéru do-
kumentu Všetky moje deti prišli do kina Iskra odprezento-
vať aj jeho tvorcovia.

sme na tom až tak zle. Chcú po-
znať rómsku situáciu a chcú si 
urobiť vlastný názor,“ vysvetlil 
režisér Kaboš.

Jeho manželka, Svatava 
Maria Kabošová je presved-
čená, že film búra bariéry 
a ľudia aj vďaka nemu pre-
hodnocujú názory o rómskej 
problematike. Pripomína, že 
za prvý týždeň si film pozre-

lo viac než 4 800 divákov a do 
tohto počtu ešte nezarátala 
návštevnosť v kežmarskom 
kine. „Na distribučnej premiére 
v Bratislave bola plná sála mla-
dých ľudí a bol to výnimočný 
pocit. Diváci ostali sedieť aj po-
čas záverečných titulkov, zača-
li tlieskať a postupne aj vstávať. 
To sa pri dokumentoch stáva má-
lokedy. Videli sme, že film oslo-
vil mnohých z nich. Premietaní 
bolo veľmi málo, nikto neveril, 
že sa niekto pôjde pozrieť do ki-
na na rómsku tému. Zrazu bolo 
v multikinách plno, napriek to-

mu, že v tom čase boli hokejové 
zápasy. V tejto prvej vlne prišli 
do kina aj veriaci, ktorí do kina 
bežne nechodia. Ukázali, že chcú 
vidieť filmy, ktoré majú čo po-
vedať,“ podelila sa so svojimi 
pocitmi.

Návštevy režisérov sa 
v kežmarskom kine stávajú 
pomaly tradíciou. Taký veľ-
ký ohlas však ešte nemal ani 
jedna z nich. „Človek nemô-
že byť nespokojní, keď vidí v ki-
ne toľko ľudí. Vedeli sme, že film 
má potenciál, ale až takú odozvu 

od sme nečakali,“ povedal Bo-
ris Švirloch z filmového klu-
bu Iskra.

Všetci v klube dúfajú, že 
sa pripravovaná rekonštruk-
cia sedačiek podarí uskutoč-
niť už čoskoro, keďže v aprí-
li očakávajú ďalšiu význam-
nú udalosť. „Najbližším väč-
ším klubovým podujatím bude 
FebioFest, konkrétne jeho regi-
onálna časť. Okrem Bratislavy 
sa koná v piatich krajských mes-
tách, v Martine a v Prievidzi, či-
že v oveľa väčších mestách než 
je to naše. Som rád, že k festi-
val k nám nakoniec zavíta. Vo-
ľakedy sa konal v Poprade, tam 
mal veľký úspech a tak dúfame, 
že ľudia si nájdu cestu aj k nám. 
FebioFest sa uskutoční od 11. do 
14. apríla. Filmy budú klubové-
ho charakteru a budú v sloven-
skej predpremiére. Do kín sa po-
tom dostanú až niekedy v priebe-
hu jesene,“ priblížil najbližšie 
plány Švirloch. 

t/f: Lorant Paugsch

Pred pár rokmi sme začali s mu-
žom diaľkovo študovať. Žiaľ, v rov-
nakom čase, keď začala chodiť do 
školy naša dcéra. Zrazu sa práca, 
škola, koníčky, rodina miešali v ne-
pravidelných intervaloch a naša do-
mácnosť stratila doterajší režim a 
harmóniu. Nevnímali sme to ako 
problém, veď takým niečím prešla 
nejedna rodina. Snažili sme sa ne-
ubrať z doterajších aktivít – keď sme 
mohli, šli sme na výlet a boli spolu. 
Bolo to však ťažké. Mysleli sme si, že 
to zvládame, že vysoká škola sa nám 
do budúcna zíde, veď do dôchod-
ku ďaleko. No v jeden predskúškový 
stresový deň naša dcéra čosi chcela. 
Niečo som jej odvrkla. Až po chví-
li som si uvedomila, že maličká stojí 
na rovnakom mieste a plače. Opýta-
la som sa, čo sa deje a odpoveď „ne-
návidím vašu školu“ ma dostala na 
kolená. Plakali sme za pár sekúnd 
obe. V tom okamihu som pochopila, 
že vysoká škola nie je to, na čom mi 
naozaj záleží. Dala som dcére sľub  
„len do bakalára“ a to som dodrža-
la. V tých malých detských očiach, a 
potom v kostrbatých riadkoch jej zo-
šitov som pochopila, že najväčším a 
najdôležitejším študentom bolo naše 
dievčatko a známky v indexe nie sú 
to, čo chcem zbierať.

Nedávno som bola svedkom, ako 
ktosi s titulom pred menom i za me-
nom šplechol do očí inému človeku, 
že je nevzdelaný. Toto ja naozaj ne-
musím. Áno, vysokoškolsky vzdela-
ný človek má širší prehľad, viac ve-
domostí z určitej oblasti, je možno 
zdatnejší v živote, ale neznamená 
to automaticky, že je aj lepším člo-
vekom. Ak má niekto ukončenú ho-
ci len základnú školu a žije pekne, 
možno robí špinavú robotu, kto-
rú by iní s maturitou alebo titulom 
nerobili, nesúďme. Lebo nie je pod-
statné, čo má človek pred menom, či 
za menom, ale aký je človek. Vieme 
sa povyšovať, to nám ide, aj súdiť 
iných. Ale nepýtame sa na dôvody. 
Možno ten „nevzdelaný“ človek ne-
mal inú možnosť pre rodinné uda-
losti, možno však jeho deti vyštu-
dovali alebo vyštudujú vysoké ško-
ly. Možno ten „podčlovek“ venoval 
svojim deťom práve ten čas, čo iní 
venovali skriptám, len aby si nie-
čo dokázali. A hoci tituly nikto ne-
zbiera po ceste, povedzme si na ro-
vinu, že už dnes platí staré známe 
„remeslo má zlaté dno“...  A po ďal-
šie, každý má v živote iné priority...

-Adri-Plná sála Kina Iskra svedčila o úspechu filmu.
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V predchádzajúcich dvoch 
článkoch sme písali o nedo-
statkoch rekonštrukcie chod-
níkov v Kežmarku. Hlavné 
problémy sú:

1. Prehnané zúženie chod-
níka na ul. Dr. Alexandra pred 
domami č. 17 až 25 (oproti ho-
telu Club) a pred domami 44 – 
46, pred občerstvením Happy 
Burger.

2. Zrušenie chodníka od 
Kežmarskej reštaurácie k hra-
du.

3. Dláždenie chodníka oko-
lo hradu okruhliakmi, na-
miesto dlažobnými kockami.

Príčinou je to, že pred re-
konštrukciou chodníkov ne-
prebehla riadna verejná dis-
kusia. Čo nám na to v minu-
lom článku odpovedala vedú-
ca územného plánu, pani Eva 
Kelbelová?

„Technické riešenie stavby bo-
lo prerokované so zástupcami 
vlastníkov priľahlých nehnuteľ-
ností, prevádzkovateľmi väčších 
prevádzok a užívateľmi dotknu-
tého územia. ... vyhláška o rekon-
štrukcii chodníkov bola vyvese-
ná na úradnej tabuli mesta a web 
stránke mesta. Občania mali do-
statočný priestor sa k rekonštruk-
cii vyjadriť.“

Opýtali sme sa teda maji-
teľov priľahlých nehnuteľnos-
tí, či a ako bola s nimi rekon-
štrukcia prerokovaná. Tu sú 
odpovede niektorých z nich:

„V žiadnom prípade so mnou 
nikto nič nekonzultoval.“

Iveta Gardošová, majiteľka 
Kežmarskej reštaurácie, Hrad-
né nám. 33.

„Nikto sa s nami, ani so sused-
mi o ničom nedohodol. Keď nám 
chceli do toho úzkeho chodníka 
oproti vchodu do predajne zasadiť 
strom, tak sme protestovali a oni 
ho tam nakoniec nezasadili.“

Jozef Mikušiak, majiteľ 
Sklenárstva, Dr. Alexandra 17.

„So mnou nikto nič nepre-
jednal. Keď mi pred dom zasadi-
li strom, bol som sa na mestskom 
úrade opýtať, či tam ten strom v 
tom úzkom chodníku musí byť. 
Na druhý deň tam strom nebol.“

Dušan Sič, majiteľ domu Dr. 
Alexandra 23, Papiernictvo.

„So mnou nikto nič nekonzul-
toval. S takým úzkym chodníkom 
pred prevádzkou by som nikdy ne-
súhlasil.“

Kežmarok nemá rád ľudí? Časť 3. vedal architekt Rudolf Kruljac 
slovami: „... aj v tých najužších 
profiloch (miestach) ostáva za-
chovaná normou stanovená mi-
nimálna šírka peších komunikácií 
(chodníkov).“

Preložené do zrozumiteľnej 
reči to znamená: Je tam najuž-
ší chodník, aký tam pripúš-
ťa norma, asi 180 cm. Takže je 
všetko v poriadku. 

My, petičný výbor na to ho-
voríme: Po zúženom chodní-
ku oproti Clubu denne cho-
dia stovky ľudí a je im tam tes-
no. Chodník je taký úzky, že sa 
tam nezmestia ani dva kočia-
re vedľa seba. Taký úzky chod-
ník je zlý a treba ho rozšíriť.

Na zrušenie chodníka od 
Kežmarskej reštaurácie k hra-
du a dláždenie chodníka od 
hradnej brány k administra-
tívnym budovám okruhliakmi 
pán Kruljac odpovedá:

„V záväznom stanovisku orgá-
nu pamiatkovej ochrany bolo jed-
noznačne určené tento priestor k 
parkovisku riešiť valúnovou dlaž-

Celkom 80 tabúľ bu-
de prezentovať 20 vybra-
ných cieľových bodov zá-
ujmu. Prezentované lokali-
ty kraj vyberal v spolupráci 
s oblastnými organizáciami 
cestovného ruchu. „Zohľad-
ňovali sme tiež už existujúce 
hnedé tabule, aby sme doplni-
li chýbajúce a aby zároveň ne-
došlo k duplicite,“ priblížil vý-
konný riaditeľ Krajskej or-
ganizácie cestovného ruchu 
(KOCR) Severovýchod Slo-
venska Martin Janoško. Ako 
doplnil, bolo veľmi ťažké 
zistiť aktuálny zoznam exis-
tujúcich hnedých tabúľ na 
území kraja. 

„Pripravujeme 40 veľkých 
tabúľ s rozmerom dva krát jeden 
a pol metra a 40 malých smero-
vých tabúľ so šípkami,“ kon-
kretizuje M. Janoško. Väčši-
na z nich bude umiestnená 
pri cestách I. triedy, ale časť 
uvidia vodia vodiči aj pri re-
gionálnych komunikáciách II. 
a III. triedy.  

K dnešnému dňu sú osa-
dené a zabetónované všet-
ky stĺpiky k tabuliam v okre-

V kraji pribudne 80 informačných tabúľ 
V Prešovskom samosprávnom kraji pribudnú pred letnou 

turistickou sezónou nové hnedé turistické tabule, ktoré bu-
dú upozorňovať návštevníkov na jedinečné lokality regiónu. 

rozpočtu. Náklady na výro-
bu a osadenie tabúľ dosahu-
jú 36 tisíc eur. 

„Projekt hnedých tabúľ pri-
pravujeme už niekoľko rokov. 
Problémom však vždy boli finan-
cie. Som rád, že nadchádzajúcu 
turistickú sezónu naštartujeme 
s touto žiadanou novinkou. Ve-
rím, že tiež podporí návštevnosť 
v prezentovaných lokalitách,“ 
pripomenul predseda PSK 
Peter Chudík.                    PSK

soch Bardejov, Stará Ľubov-
ňa, Humenné a Snina. Prá-
ce sa dokončujú v okresoch 
Poprad, Kežmarok a Levoča. 
Ak všetko dobre pôjde, ta-
bule by mohli byť komplet-
ne nainštalované do mar-
ca. Realizáciu celého zámeru 
zabezpečuje KOCR Severo-
východ Slovenska zo svojho 

Okres Bardejov: 
pútnické miesto Gaboltov

Bardejovské Kúpele  
a skanzen 

Okres Humenné: 
kaštieľ a skanzen Humenné

Okres Kežmarok: 
Osturňa – pamiatková  

rezervácia ľudovej  
architektúry 

Pieniny – splav Dunajca
Kúpele Červený Kláštor  

Okres Levoča: 
historické centrum Levoče 

(UNESCO)
Spišská Kapitula (UNE-

SCO) 
Mariánska hora  

– pútnické miesto 

Okres Poprad: 
Golfový areál Black Stork

Popradské pleso  
a Symbolický cintorín

Lanovka Skalnaté pleso  
– Lomnický štít

Múzeum TANAPu
Belianska jaskyňa

SKI & SUN Bachledova
Okres Snina:
kaštieľ Snina

Okres Stará Ľubovňa: 
Vyšné Ružbachy

Ľubovniansky hrad  
a skanzen 

Lesnica – prírodná  
a krajinná zaujímavosť

Nestville park – expozícia 
liehovarníctva   

Zoznam vybraných bodov záujmu:

Marek Kačmarčík, pre-
vádzkovateľ Happy Burger, 
Dr. Alexandra 44.

„Rekonštrukcia ulice Sta-
rý trh Kežmarok nebola s nami 
prekonzultovaná. Pred rekon-
štrukciou na uvedenej ulici pri 
našej predajni bolo asi 10 par-
kovacích miest, ktoré využíva-
li aj zákazníci predajne Potravi-
ny Sintra Starý trh Kežmarok.  
Rekonštrukciou ulice došlo k 
zrušeniu parkovacích miest. Keď 
sme zistili, že sa pred našou pre-
dajňou začali realizovať stavebné 
práce, ktoré nám sťažovali pre-
vádzku predajne, ihneď sme oslo-
vili pracovníkov mestského úra-
du, že uvedenou rekonštrukciou 
dôjde k ohrozeniu zásobovania 
našej predajne. Vedenie mestské-
ho úradu nám veľmi rýchlo vyšlo 
v ústrety a urobili také opatrenia, 
aby zásobovanie predajne nebo-
lo ohrozené. Na našu požiadav-
ku upravilo aj projekt dopravné-
ho značenia a pred predajňou boli 

zachované 2 parkovacie miesta a 
prístup pre príjazd zásobovacích 
vozidiel.

Aj keď terajší stav komuniká-
cie ulice Starý trh pred našou pre-
dajňou nie je zlý, je potrebné po-
znamenať, že pred rekonštruk-
ciou boli podmienky na zásobova-
nie predajne a parkovanie vozidiel 
lepšie.“ 

Ing. Jozef Brejčák, SINTRA 
s.r.o., OZ ZDROJ Poprad.

Pre nás, petičný výbor, je to 
dôkaz, že rekonštrukcia chod-
níkov nebola prerokovaná so 
všetkými majiteľmi nehnu-
teľností. Vyvesiť vyhlášku o 
rekonštrukcii chodníkov na 
úradnej tabuli mesta a web 
stránke mesta nestačí. Majite-
lia nehnuteľností, ani občania 
nemali dostatočný priestor sa 
k rekonštrukcii vyjadriť a to 
je zle.

Na prehnané zúženie chod-
níka na ul. Dr. Alexandra 
oproti hotelu Club nám odpo-
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„Zväčša išlo o rušenie pokoja 
ticha porušením sezónnej uzáve-
ry turistických chodníkov, pohy-
bom mimo značkovaných chod-
níkov alebo ich skracovanie a o 
nedovolené bivakovanie vo vy-
sokohorskom teréne. Nemenej 
zriedkavým priestupkom bolo 
vchádzanie a státie motorový-
mi vozidlami na lesné cesty a po-
zemky. Ostatné porušenia záko-
na sa týkali najmä znečisťovania 
prostredia Tatranského národné-
ho parku odpadkami, zakladania 
ohňov mimo vyznačených miest 
a zberu lesných plodov,“ hovorí 

Ján Krušpán, vedúci ochran-
ného obvodu Oravice Štát-
nych lesov TANAPu.

V priebehu posledných 
piatich rokov, teda od roku 
2009 až do konca roku 2013, 
uložili členovia lesnej stráže 
Štátnych lesov TANAPu blo-
kové pokuty vo výške dosa-
hujúcej takmer 8 800 eur. Naj-
hlbšie do vrecka v sledova-
nom období siahali najmä tu-
risti na Oraviciach, ale aj na 
Zverovke, Tatranských Mat-
liaroch, na Štrbskom Plese, 
v Tatranskej Javorine, Pod-

Za porušenie zákona zaplatia turisti ročne tisícky eur
Za porušenie  zákona o  lesoch návštevníkmi Tatranské-

ho národného parku (TANAPu) uložili členovia lesnej strá-
že Štátnych lesov TANAPu v minulom roku blokové pokuty 
vo výške presahujúcej dvetisíc euro. Pritom najčastejšie sia-
hali do peňaženky nedisciplinovaní návštevníci Západných 
Tatier v oblasti Oravíc a Zverovky, ale aj na Štrbskom Plese 
a na Podspádoch. 

spádoch a Habovke. Turisti 
na Podbanskom, v oblasti Ti-
chej a Kôprovej doliny, zapla-
tili za porušenie zákona o le-
soch v sledovanom období 
viac ako 300 eur. 

Výška vybraných po-
kút však ani zďaleka neod-
zrkadľuje veľké množstvo 

priestupkov, ktoré členovia 
lesnej stráže riešili väčšinou 
výzvou osôb na upustenie od 
protiprávneho konania pria-
mo na mieste. O dodržiavanie 
zákona o lesoch sa stará viac 
ako 150 členov lesnej stráže 
Štátnych lesov TANAPu.

TANAP

Vzhľadom na to, že v treťom článku pod titul-
kom  „Kežmarok nemá rád ľudí?“, ktorý redakcia 
obdržala, nie sú  oproti dvom predošlým článkom, 
žiadne nové skutočnosti, ku  ktorým by  sa  vedenie 
Oddelenia územného plánu, životného prostredia 
a stavebného poriadku na Mestskom úrade v Kež-
marku  ešte mohlo vyjadriť, považujeme danú tému 
na stránkach novín KEŽMAROK za ukončenú. 

Naviac samotná redakcia má vedomosti o tom, že 
už v roku 2009, teda ešte pred vydaním povolenia o 
stavbe, vyvolali niektorí podnikatelia, ktorí mali pre-
vádzky práve v danom priestore ako Foto – Kino Dr. 
Alexandra 4, Kemah Dr. Alexandra 14, TAURUS 
Dr. Alexandra 15 a ďalší, rokovanie s vedením mes-
ta, aby ich  Mesto Kežmarok oboznámilo o plánova-

nej rekonštrukcii na ulici Dr. Alexandra. Na ňom 
sa riešili problémy užívateľov daného prostredia a 
vlastníkov objektov so statickou dopravou, zásobo-
vaním... Na vtedajšom rokovaní išlo predovšetkým o 
to, aby sa nechal dostatočný priestor na parkovanie 
pre vlastníkov domov na ulici Dr. Alexandra, kto-
rí nemajú možnosť parkovať na vlastnom pozemku 
a pred prevádzkami, ktoré nemajú možnosť zásobo-
vania zo zadných traktov domov, lebo inak by hro-
zilo odsťahovanie niektorých firiem z danej lokality.

Vzhľadom na to, že už v meste prebieha iniciatí-
va  na spísanie petície k predmetnej veci a z oboch 
zúčastnených strán  už bolo asi  povedané všetko, 
nebude už  redakcia do tejto veci vstupovať, ani  ju 
ďalej komentovať.                                             (red.)

Vyjadrenie redakcie novín KEŽMAROK  
k tretej časti „Kežmarok nemá rád ľudí?“

bou (okruhliakmi). ... Chodník 
pre peších je vedený okolo múzea 
a následne peší ťah pokračuje po 
chodníku okolo základnej školy.“

Takže to, čo vyzerá ako 
chodník od hradnej brány k 
administratívnym budovám 
hradu vlastne chodníkom nie 
je, to je nájazd na parkovisko. 
A kde sú potom chodníky do 
hradu? Ako sa má turista do-
stať do hradu, keď k nemu ne-
vedie žiaden chodník? Má sa 
prepletať medzi autami na ces-
te? To nikoho nenapadlo polo-
žiť orgánu pamiatkovej ochra-
ny túto jednoduchú otázku?

Preto my, petičný výbor ho-
voríme, že zrušenie chodníkov 
vedúcich z oboch strán do hra-
du je zlé, poškodzuje to turis-
tický ruch a treba to napraviť.

Ďalej sa na našu výzvu k 
oprave chodníkov v článku pí-
še: „Sme toho názoru, že verej-
ná diskusia k stavbe má význam 
a opodstatnenie v čase jej prípra-
vy, nie tesne pred jej ukončením. 
Zvlášť v prípadoch, keď sa finan-
cuje z iných ako mestských prí-
spevkov. Pred začatím stavby pre-
behla užšia forma diskusie (?!?)...“

Ďalej nám naznačujú, že ak 
budeme Petíciou žiadať opravu 
úzkych chodníkov, tak Kežma-
rok príde o peniaze z Eurofon-
dov na ich rekonštrukciu.

Ja, autor tohto článku, okrem 
iného školím aj obranu pro-
ti manipulácii. Manipulácia sa 
pozná podľa toho, že nám dá-
vajú na výber z dvoch možností: 

1. Zo zlej možnosti – nechať 
zlé chodníky tak, ako sú teraz.

2. Z ešte horšej možnosti – 
žiadať o nápravu chodníkov a 
prísť o peniaze z Eurofondov.

Obrana proti takejto mani-
pulácii je jednoduchá: požiadať 
ešte o tretiu, lepšiu možnosť. 

Preto my, petičný výbor 
žiadame, aby boli chodníky 
opravené podľa našich požia-
daviek pri zachovaní príspev-
ku z Eurofondov.

Projekt sa už počas výstav-
by chodníkov niekoľkokrát 
menil – vykopali zasadený 
strom pred Papiernictvom, ne-
zasadili strom pred Sklenár-
stvom, obnovili vjazd pre zá-
sobovanie do Sintry a parko-
visko pred ňou. Ak mohli uro-
biť tieto zmeny projektu, tak 

sa musia dať urobiť aj nami 
požadované zmeny. 

Chodníky na požadova-
ných miestach sú zlé, ale-
bo úplne chýbajú. Je to pre-
to, lebo mesto neurobilo riad-
nu verejnú diskusiu. K takým 
závažným veciam, ako je re-
konštrukcia chodníkov, po 
ktorých budeme chodiť mini-
málne ďalších 30 rokov musí 
prebiehať široká verejná dis-
kusia. 

Tak to robia napríklad 
v Trenčíne k rekonštrukcii 
nábrežia – pozrite sa na: www.
TrencinSiTy.sk. Ak to môžu ro-
biť v Trenčíne, tak to treba ro-
biť aj v Kežmarku. 

Pretože sa rekonštrukcia 
chodníkov riadne nepreroko-
vala na začiatku, treba tie chod-

níky opraviť teraz. Ak to tak te-
raz necháme, tak to najbližších 
30 rokov nikto neopraví.

Vyzývame vás, občania a 
návštevníci Kežmarku! Ak vám 
záleží na našom meste, podpíš-
te petíciu za lepšie chodníky. 
Povedzte úradníkom plateným 
z našich daní, čo si myslíte o sú-
časnej rekonštrukcii chodníkov. 
Ak to teraz nepodpíšete, nabu-
dúce nás úradníci z diskusie 
vynechajú znova.

Petíciu môžete podpísať v 
Sklenárstve Dr. Alexandra 17, 
v Happy Burger, Dr. Alexan-
dra 44, v Kežmarskej reštau-
rácii, Hradné nám. 33, ale-
bo na internete: www.peticia.
kezmarok.net 

Za petičný výbor 
Alexander Birčák.

Ilustračná snímka: Ján Slivinský
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KulTúrNe ProGrAmy

VýsTAVy

2. 3. 2014 (nedeľa) od 14.00 h
Veľký mestský karneval
V telocvični Gymnázia P. O. 
Hviezdoslava v Kežmarku,  

ul. Tvarožnianska
12. 3. 2014 (streda) o 10.30 h

Mediálne historky
- divadelná inscenácia  

ukazuje pozadie mediálnych 
nástrah, ktoré číhajú  

všade okolo nás. Príbeh  
príťažlivým spôsobom  

hovorí o svete médií  
a reklamy, odhaľuje  

zákonitosti jeho fungovania  
a nabáda k hľadaniu  

skutočných morálnych hodnôt. 
Uvádza Spektakulárna  
divadelná spoločnosť 
V Mestskom kultúrnom  

stredisku Kežmarok
13. 3. 2014 (štvrtok) o 19.00 h

Ruský večer  
s Donskými kozákmi 

- bohatý program sólistov 
zboru „Volnij don“ (Rostov 

na Done – Rusko).  
Hosť programu: Ľudová 
hudba DFS Maguráčik. 
V Mestskom kultúrnom 

 stredisku Kežmarok

Výstavná sieň BArÓNKA
Hlavné námestie 46
11. 2.  – 6. 3. 2014
Zátišie ako dialóg

Výber diel z depozitu  
Tatranskej galérie v Poprade.

Od 11. 3. do 21. 3. 2014
Moje (ne)istoty

Výstavný projekt SUŠ ul. 
Slavkovská Kežmarok

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

Gabriela Kornajová
VYZNANIE

Výstava je otvorená  
do 28. februára 2014.

Otvorené: pondelok – piatok 
od 9.00 do 16.00 hod.

Po stopách histórie miest 
poľsko-slovenského  

pohraničia Nowého Targu  
a Kežmarku

výstava v rámci projektu 
cezhraničnej spolupráce  

od 14. marca 2014.

Galéria u anjela
starý trh 53, Kežmarok

Ján Ťapák
BOJOVNÍK

Výstava je otvorená  
od 31. januára  

do 13. marca 2014.

MESTO KEžMAROK
SLOVENSKá NáRODNá KNIžNIcA  
– LITERáRNE MúZEUM V MARTINE 

vypisujú
v rámci 49. ročníka Literárneho Kežmarku

celoslovenskú literárnu súťaž žiakov  
základných škôl a študentov stredných škôl  

v Slovenskej republike
a slovenských žiakov a študentov základných 

a stredných škôl v zahraničí
I.   kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza
II.  kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 

8-ročné gymnáziá)  
– poézia a próza

III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymná-
ziá) – poézia a próza

Podmienky súťaže LITERáRNY KEžMAROK  2014:
Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 

až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normo-
vaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrá-
tane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej 
súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú 
prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navšte-
vovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základ-
ných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o ví-
ťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Prá-
ce nevraciame.
Adresa pre odosielanie prác: Mestské kultúrne stredisko, 

Starý trh 47, 060 01 Kežmarok.
Uzávierka súťaže: 13. apríla 2014.
Vyhodnotenie súťaže: 12. – 13. júna 2014 v Kežmarku.
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Je čas plesov a karnevalov, 
ľudia sa veselia, tancujú a za-
bávajú pred dlhým obdobím 
pôstu. Ja som sa tiež zúčast-
nila na jednom plese, ale ten 
bol netradičný... 

Bol to ples anjelských sr-
diečok. Konal sa jeho nultý 
ročník a jeho organizátorka 
nosila túto myšlienku v hla-
ve už niekoľko rokov. Totiž-
to má známych s postihnu-
tým chlapcom a keď sa kaž-
doročne chystali na Teplá-
kový ples, vyprevádzal ich 
otázkou: ,,Kedy pôjdem na ples 
aj ja?“ So smútkom v hlase tl-
močili túto otázku aj svojej 
priateľke. A tá celý čas roz-
mýšľala, ako by sa dal zorga-
nizovať ples aj pre postihnu-
té deti. Preto oslovila 25 ľu-
dí s dobrým srdcom, ktorí sa 
stali sponzorom – každý jed-
ného dieťaťa a jeho rodičov. 

Dieťa privítali s veľkým 
plyšovým medveďom s je-
ho menom a po celý večer 
sa o nich starali, aby sa cíti-
li šťastne, veselo a výnimoč-
ne aspoň jeden deň. 

Tento ples nebol o noblese, 
drahých šatách a parfémoch. 
Bol o ľudskosti, dobrých srd-
ciach a nekonečnej vďačnos-
ti. Sú to vlastnosti, ktoré sú 
v dnešnej skazenej dobe, kto-
rú žijeme veľmi vzácne. A aj 
napriek tejto krásnej myšlien-
ke sa našli ľudia, ktorí v tom-
to geste hľadali iba vidinu pe-
ňazí a nejakej formy zištnosti. 
A preto som sa rozhodla, že 
napíšem do novín jedno veľ-
ké poďakovanie všetkým ľu-
ďom, ktorí sa plesu zúčastni-
li a obrovské poďakovanie or-
ganizátorke tohto výnimoč-
ného plesu.

Majka Zelinová

Anjelské srdcia...

Cieľom súťaže je pritiah-
nuť k záujmu o naše národné 
kresťanské a kultúrne dejiny 
a  históriu miest a obcí s  ich 
významnými osobnosťami čo 
najviac detí a mládeže. Záro-
veň, prostredníctvom histo-
rických poznatkov a  výtvar-
ným stvárnením profilovať 
ich historické vedomie ako 
základ zdravého patriotizmu 
a národnej hrdosti.

Gorazdovo výtvarné Ná-
mestovo je zároveň jedným 
z podujatí, ktoré sa konajú 
v rámci XXV. Svätogorazdov-
ských dní na Slovensku a De-
kády svätého Gorazda na Slo-
vensku 2005 – 2015. 
Termín  súťaže: január  – 

16. máj 2014. Termín výstavy: 
19. jún – 31. júl 2014.

Súťažné práce je potrebné 
zaslať do ústredného kola do 
16. mája 2014 na adresu: Dom 
kultúry, Štefánikova 208/7, 
029 01 Námestovo.
Témy: 1. Osobnosti Veľkej 

Moravy - Gorazd, Cyril, Me-
tod, Rastislav, Svätopluk, Pri-

bina  Koceľ, Sedempočetníci...
2. Národné a kresťanské 

dejiny, legendy ,povesti, prí-
behy.

3. Významné udalos-
ti a osobnosti z nášho mesta, 
obce...
Podmienky  súťaže  a  ka-

tegórie: 
a) Súťaže sa môže zúčast-

niť autor žijúci v Slovenskej 
republike vo veku od 6 do 19 
rokov, ktorý je žiakom, res-
pektíve študentom akého-
koľvek typu základnej alebo 
strednej školy, gymnázia, zá-
kladnej umeleckej školy, vý-
tvarného krúžku, prípadne 
je samostatne tvoriacim au-
torom.

b) Kategórie: 1. Deti vo ve-
ku 6 - 9 rokov; 2. Deti vo ve-
ku 10 - 12 rokov; 3. Deti vo ve-
ku 13- 15 rokov; 4. Študenti 
stredných škôl 16 - 19 rokov.
Výtvarný  prejav:  Ľubo-

voľný - kresba, grafika, maľ-
ba, plastika, pastel, kombino-
vané techniky. Formát - min. 
od A4.

Gorazdovo výtvarné Námestovo
Tak  sa volá  celoslovenská výtvarná  súťaž detí  a mláde-

že zameraná na národnú históriu. Súťaž je zameraná na vý-
tvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých kore-
ne spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučite-
ľa  a  svätca Gorazda,  byzantských  vierozvestcov  sv.  cyrila 
a Metoda - apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy s jej 
panovníkmi až po súčasnosť.

Práce musia obsahovať - 
meno, priezvisko a bydlisko 
autora, vek, škola, názov prá-
ce, súťažná kategória, meno 
pedagóga, ktorý žiaka odbor-
ne viedol, ak tomu tak bolo.

Práce nemôžu byť posla-
né do iných súťaží. Práce ne-
budú vrátené školám. Ocene-
né práce zostávajú v archíve a 
budú využité na propagačné 
účely. Práce môžu byť vysta-

vené aj v iných regiónoch Slo-
venska. Prevzaté reproduk-
cie budú vyradené zo súťaže, 
treba dať prednosť vlastnému 
stvárňovaniu.

Bližšie informácie: Dom 
kultúry Námestovo, Štefáni-
kova 208/7, 029 01 Námestov,  
tel/fax: 043/55 22 247, e-mail: 
office@dkno.sk, web: www.
dkno.sk

Pavol Humeník
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Kežmarská chata slúžila 
turistom viac než 32 rokov. 
Požiar na dieselagregáte ju 
však 7. októbra 1974 definitív-
ne pochoval.

Už o tri roky sa vláda za-
oberala obnovou Kežmarskej 
chaty. Realizácia sa prejedna-
la až v roku 1981. O ďalšie šty-
ri roky neskôr bolo rozhodnu-
té, že pre ďalšiu prípravu pro-
jektu sa musí vyhodnotiť ko-
nečný rozvoj a prevádzka 
doliny a konkretizovať vyho-
vujúca kapacita novej chaty.

Podľa Ladislava Harvana, 
bývalého významného lyžiar-
skeho funkcionára a zaniete-
ného Tatranca, bolo v nasledu-
júcej prípravnej fáze prioritou 
lepšie sprístupniť stavenisko 
pre vývoz materiálu. Začala 
sa vylepšovať cesta ku Zelené-
mu plesu tak, aby bola vhod-
ná pre autá GAZ, ktoré malo 
na vývoz materiálu poskytnúť 
Ministerstvo obrany.

„Od Šalvejového prameňa sa 
opravil asi jeden kilometer cesty 
materiálom, ktorý sa doviezol 
z Tatranskej Kotliny. Cestu moh-
la využívať aj Horská služba, ta-
kže TANAP, samozrejme, súhla-
sil. Z veľmi divných príčin sa 
oprava cesty zastavila a a prá-
ce sa nepodarili obnoviť ani na-
priek viacerým intervenciám,“ 
píše Harvan. Zlepšená cesta 
vyhovovala aj snežným páso-
vým vozidlám a prípadnému 
vyvážaniu dreva na stavbu, 
stabilita mosta mala byť zvý-
šená oceľovými profilmi.

Zmena pomerov v Tatrách 
znamenala koniec aktivitám 
o obnovenie Kežmarskej cha-
ty. Od roku 2008 sa členovia 
Občianskeho združenia Kež-
marská chata vážne zaobera-
jú myšlienkou chatu obnoviť. 

Vladimír Moravský, jeden 
zo zakladajúcich členov OZ, 
dúfa, že ich verejný projekt in-
špirovaný technológiou alp-
ských chát bude mať úspech.
Kežmarská chata sa mala 

pôvodne volať inak. Prečo?
Úplne prvou chatou v doli-

ne bola od roku 1922 Votrubo-
va chata. Rozhodlo sa, že je ne-
vyhovujúca a v rokoch 1936-37 

Budúcnosť Kežmarskej chaty by mala byť ružová
V októbri uplynie už 40 rokov od osudného dňa Kežmar-

skej  chaty pri Veľkom Bielom plese. Avšak už pred  týmto 
smutným  jubileom bude známe,  aká by mohla byť  jej no-
vá podoba.

sa začali prípravy na projekt no-
vej chaty bližšie k veľkému Biele-
mu plesu aj pre blízky zdroj vody. 
Vymýšľali sa rôzne názvy, dodnes 
sa presne nevie, kto prišiel s ná-
zvom Kežmarská chata. Pôvod-
ne sa mala volať Nová Votrubova 
chata, neskôr Chata Eduarda Be-
neša. Myslíme si, že vtedy bolo je-
ho meno veľmi populárne a keď-
že boli potrebné financie aj zo štát-
neho rozpočtu, tak to bol asi jeden 
z dôvodov. Dokonca aj na projek-
te chaty z roku 1938, ktorý sme 

objavili v archívoch, bol uvedený 
tento názov. 

Výstavbu realizoval Česko-
slovenský klub turistov a lyžia-
rov v Kežmarku a bol aj vlast-
níkom chaty až do znárodnenia. 
Pozemok pod chatou a celý cho-
tár je majetkom Kežmarku aj 
dnes a preto si myslíme, že toto 
bol dôvod, prečo nesie chata ná-
zov Kežmarská.
Už od  začiatku  ste uvažo-

vali nad obnovou Kežmarskej 
chaty, alebo ste mali na výber 
niekoľko bývalých chát?

Kežmarská chata má najväč-
šie možnosti na znovuobnove-
nie. Jedine „Kežmarka“ má ná-
dej, ako jediná z už neexistujú-
cich chát, aby mohla byť opäť po-
stavená.
V  akom  štádiu  sa  nachá-

dza váš projekt?
Podarilo sa nám nadchnúť 

niektoré komunity a ľudí, kto-
rí by na projekte radi spolupra-
covali. Veľkým plusom je aj zor-
ganizovanie architektonickej sú-
ťaže s medzinárodnou účasťou, 
ktorou chceme ukázať, že projekt 

je verejný. Jej vyhodnotenie bu-
de v júni v Kežmarku. Výsled-
ky by sme radi sprístupnili aj ši-
rokej  verejnosti a usporiadali aj 
niekoľko výstav súťažných návr-
hov, keďže počítame s tým, že ich 
bude viac ako dvadsať.

Téma je pre architektov a od-
borníkov veľmi zaujímavá, hľa-
dia predovšetkým na zloženie 
poroty ale aj na tému zadania, 
v menšej miere na ceny. Zada-
nieje výnimočné, keďže podobný 
zámer sa dlho nerealizoval a ani 
asi tak skoro nebude.

Zloženie porotyje jedinečné, 
keďže v nej budú medzinárodne 
uznávané autority. Sú v nej aj-

spolu s profesormi, ktorí vyuču-
jú na vysokých školáchu nás aj v 
zahraničí. Toto vnímame ako dô-
vody, pre ktoré by mala byť súťaž 
transparentná a úspešná.
Často  sa  spomína  ekolo-

gickosť  chaty.  V  čom  bude 
spočívať?

Predovšetkým v tom, aby bola 
jej prevádzka založená na obno-
viteľných zdrojoch energie – vo-
da, slnko, v menšej miere drevo. 
Toto sú zdroje, ktoré chceme vy-
užiť na 80 - 90% prevádzky. Do-
lina je slnečná a aj pôvodná cha-
ta bola situovaná na juhozápad. 
Ďalšie nápady a riešenia bu-
dú vyplývať z návrhov jednotli-
vých súťažiacich. Táto súťaž nie 
je klasická architektonická, ale 
skĺbi sa v nej architektúra, ekoló-
gia a obnoviteľné zdroje energie. 
Na to, aby mohol vzniknúť taký-
to projekt je nutné, aby sa tomu 
prispôsobil aj tvar.

V minulosti síce bola chata zá-
sobovaná furmanmi a neskôr te-
rénnym automobilom, my by sme 
radi rozšírili tradíciu horských 
nosičov aj na túto chatu. Prístup 

by mal byť zabezpečený vo výni-
močných prípadoch skútrom ale-
bo štvorkolkou a to iba pre potre-
by Horskej služby alebo núdzové-
ho zásobovania. Z tohto dôvodu 
je nemožné stavať ju z klasických 
materiálov, ako tehly či kameň. 
Pôvodná chata mala ofici-

álne  80  lôžok. Aká by mala 
byť tá nová?

Čo sa týka veľkosti, je potreb-
né nezabúdať na to, že ju budú 
zásobovať nosiči. Kapacita by 
nemala mať viac ako 30 – 40 lô-
žok aj keď v pôvodnej chate pre-
spalo do 120 ľudí. Chata nemô-
že byť väčšia ako bývalá, mala by 
mať kompaktný tvar hlavne kvô-
li nízkej energetickej náročnos-
ti. Obnovujeme aj zbierku kníh 
s tatranskou a horskou temati-
kou pre vysokohorskú knižnicu 
Arna Puškáša, v súčasnosti už 
máme približne 200 titulov.
Okrem  ekologickosti  sa 

spomína aj jej neziskovosť.
Celý zámer by nemal byť zá-

vislý na úveroch a podstatnou 
časťou zisku by mohol financo-
vať ďalšie projekty neziskových 
organizácií či škôl. Peniaze by 
tak mohli plynúť na vybudova-
nie chodníkov, rekonštrukciu 
prístreškov, lavičiek, podporné 
programy na ochranu prírody 
a štipendiá pre študentov.Nech-
ceme, aby zostávali niekde v sú-
kromnom sektore.
Ako prebieha vaša  spolu-

práca s  orgánmi štátnej sprá-
vy či s mestom Kežmarok?

Niekoľkokrát sme rokova-
li o podmienkach, za akých okol-
ností by tam chata mohla fun-
govať, s akou záťažou na život-
né prostredie a podobne. Boli 
by sme radi, keby bol Kežmarok 
členom OZ a aby aj bolo spolu-
vlastníkom chaty, hľadáme pre-
to vhodné riešenia aj v spoluprá-
ci s mestom. 
Aké  sú  ohlasy  z  prostre-

dia širokej verejnosti?
Čo sa týka obyvateľov Kež-

marku a tiež „tatrancov“, ohla-
sy sú veľmi pozitívne. Ľudia by 
aj v dnešnej dobe mali mať ne-
jaký cieľ, pre ktorý sa môžu za-
páliť a na to by sme radi využili 
práve pre tento zámer. Pripravu-
jeme brigády na odpratanie pozo-
statkov starej chaty, vieme, ako 
sa chata rozoberala a spálenisko 
ostalo na mieste. Radi by sme to 
jedinečné miesto najprv vyčisti-
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li. Máme na programe aj výsta-
vy, prezentácie a ďalšie podpor-
né aktivity. Stojíme si za tým, že 
to má byť verejný projekt a nie 
projekt úzkej skupiny ľudí.
Kedy  sa  začnú  prvé  bri-

gády?
Prvé brigády sú naplánované 

hneď, ako sa roztopí sneh. V spo-
lupráci s Tatranským okrášľova-
cím spolkom a pánom Rozložní-
kom sme rozbehli aj vybudova-
nie náučného chodníka na po-
česť profesora Alfreda Grosza, 
keďže v doline pôsobil a nie len 
pre Kežmarčanov je ikonou. Na 
chodníku ku chate má dokonca aj 
pamätnú tabuľu. 
Je  možné  odhadnúť  na 

koľko percent je isté, že cha-
ta bude  stáť, prípadne kedy 
sa tak stane?

Prakticky sa to odhadnúť nedá, 
je to beh na dlhé trate. Keďže chce-
me presadiť neziskový rozmer, tak 
to jednoduché nebude, ale veríme, 
že táto myšlienka sa nám poda-
rí uskutočniť. Neodvážim sa však 
predpovedať to na percentá. 
Zaujímavosťou je, že sídlo 

vášho OZ je v Ružomberku.
Podpredseda združenia je 

z Ružomberka, takže dočasne 
sme si ako sídlo zvolili toto mesto, 
radi by sme symbolicky presunu-
li sídlo do Kežmarku, keď nájde-
me vhodný priestor. Počet nad-
šencov, členov a sympatizan-
tov neustále rastie, čo vnímame 

aj na facebookovej a internetovej 
stránke. Veľmi nás teší, že nadše-
nectvo ešte nevymrelo.
Je  pozoruhodné,  že  traja 

kamaráti  z  celej  republiky 
chcú prísť pod Tatry.

Ja som vo Vysokých Tatrách 
niekoľko sezón pôsobil na cha-
te, okrem toho som pracoval aj 
v Nízkych Tatrách. Spoluzakla-
datelia a členovia združenia sú 
milovníkmi turistiky, horole-
zectva a skialpinizmu a preto sa 
v horách cítime veľmi dobre. Pre 
všetkých je to únik z bežného ži-
vota, či z Ružomberka, z Brati-
slavy či z Košíc alebo Kežmar-
ku. Tá chata bola vždy Kežmar-
ská a chceme, aby Kežmarskou 
aj ostala. Chceme zapáliť pre vec 
všetkých nadšencov, aby sme 
urobili spoločne dobrú vec ne-
hľadiac na to, kto je odkiaľ.

Ku téme sa vyjadril aj pri-
mátor mesta Igor  Šajtlava. 
„Aktivitu OZ vnímam veľmi po-
zitívne. Samozrejme, aj my chce-
me, aby sa tento projekt vydaril. 
Na začiatku marca bude tejto té-
me venovaný aj Tatranský večer 
a chate by sme sa mali venovať aj 
na marcovom mestskom zastupi-
teľstve,“ uviedol. 

Tatranský večer s tématikou 
Kežmarskej chaty sa uskutoční 
4. marca 2014 o 18.00 hod. v ki-
ne Iskra v Kežmarku.

Lorant Paugsch
Foto: kezmarskachata.sk

Kežmarské lekárske dni sú 
venované pamiatke rodáka, 
priekopníka röntgenológie Dr. 
Vojtecha Alexandra. 

História Kežmarských lekár-
skych dní siaha do roku 1993, 
kedy sa 15. januára konal prvý 
Kežmarský lekársky deň Dr. 
Vojtecha Alexandra, a to v deň 
77. výročia jeho smrti. Týmto sa 
začala písať prvá kapitola pod-
ujatia, ktoré pokračovalo kaž-
doročne až do roku 2008. Počas 
16 - tich ročníkov odznelo viac 
ako 460 prednášok, z toho 58 
zahraničných z 5 krajín (ČR, Ra-
kúsko, Poľsko, Maďarsko a Švaj-
čiarsko). Prednášajúci boli z 36 
miest SR – najviac prednášok 
odznelo z klinických pracovísk 
Bratislavy a Košíc, zo 7 miest 
ČR, najviac z Prahy – IKEM, tiež 
z Budapešti, Varšavy, Viedne a 
Zürichu.

Manažment kežmarskej ne-
mocnice tak po šesťročnej od-
mlke nadväzuje na dlhoroč-
nú tradíciu tohto odborného 
podujatia, na ktorom odzne-
jú prednášky hlavne z oblas-
ti anestéziológie, intenzívnej 
medicíny, pediatrie, neonato-
lógie, geriatrie, vnútorného le-
kárstva, všeobecného lekárstva  
a jednodňovej zdravotnej sta-

rostlivosti v odboroch chirur-
gie a gynekológie. V programe 
sú zaradené prednášky lekárov 
z kežmarskej nemocnice, FNsP 
Prešov, FNsP Žilina, ÚVN FN 
Ružomberok, Medissimo Brati-
slava, NsP Poprad, ŠÚDTaRCH 
Dolný Smokovec, Nemocnice 
Blansko, všeobecných lekárov 
pre dospelých a lekárov špecia-
listov.

Cieľom Kežmarských lekár-
skych dní je pre odbornú verej-
nosť prezentovanie rozsahu po-
skytovanej zdravotnej starostli-
vosti v kežmarskej nemocnici a 
zároveň aj výmena odborných 
vedomostí a skúseností leká-
rov na celoslovenskej a medzi-
národnej úrovni. Pre laickú ve-
rejnosť - potencionálnych pa-
cientov  kežmarskej nemocnice 
– je organizovanie odborných 
lekárskych seminárov jednou z 
možností záruky kvality posky-
tovanej zdravotnej starostlivos-
ti. Organizátori Kežmarských 
lekárskych dní sú presvedčení, 
že toto podujatie bude benefi-
tom nielen pre zúčastnených le-
károv, ale následne aj pre širokú 
pacientsku verejnosť.    

Mgr. Janka Bartková
Predsedníčka organizač-

ného výboru 

XVII. Kežmarské lekárske 
dni Dr. Vojtecha Alexandra
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, v spolu-

práci so Spolkom lekárov Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmar-
ku a Slovenskou lekárskou komorou, organizuje v Kongre-
sovom centre Hotela Academia v  Starej Lesnej v dňoch 28.-
29. marca 2014 XVII. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha 
Alexandra s medzinárodnou účasťou.

KVAPKA NáDEJE
Národná transfúzna stanica Poprad a SMER-SD Kežmarok

vás pozývajú na humánnu akciu darovania krvi,
ktorá sa uskutoční dňa 13. marca 2014 (štvrtok)

od 8.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku na ulici Starý trh.

BABOVřESKY  2 – 27. – 28. 
február (štvrtok, piatok), 1. – 2. ma-
rec, (sobota, nedeľa), o 19.00 hod. 
Komédia. 120 min. Znenie: české, 
MP12. Vstupné 3,50 €.
VŠETKY  MOJE  DETI  – 1. 

– 2. marec (sobota, nedeľa) o 17.00 
hod. Dokument, 90 min. Znenie: 
slovenské, MP12. Vstupné 3 €.

LEGO  PRÍBEH – 3. marec 
(pondelok) o 17.00 hod. USA 2014, 
rodinný, animovaný, dabing, 100 
min. Vstupné: 3,5 €, MP.
ZUZANA MIcHNOVá – 3. ma-

rec (pondelok) o 19.00 hod. FILMO-
VÝ KLUB. Česko, 2013, dokumen-
tárny, životopisný, české znenie, 94 
min. Vstupné: 3,5 €, FK 2,50 €, MP12.
UPÍRSKA  AKADÉMIA – 5. 

marec (streda) o 18.00 hod. USA 
2014, fantasy, akčný, titulky, 105 
min. Vstupné: 3,5 €. MP12.
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Do školského roka 
2014/2015 sa prišlo na šty-
roch základných školách 
(ZŠ) v Kežmarku zapísať 251 
nádejných budúcich prvá-
kov, avšak nie všetci z nich 
do tried aj nastúpia. Najviac 
z nich, až 84, prišlo na ZŠ Dr. 
D. Fischera. 

„Na základe žiadosti rodiča, 
vyjadrenia špeciálneho pedagó-
ga a pediatra bude 11 z nich po-
vinná školská dochádzka odlože-
ná o jeden rok. Do nultého roční-
ka nastúpia dvaja žiaci. Do troch 
tried prvého ročníka by ma-
lo v nasledujúcom školskom ro-
ku nastúpiť 71 žiakov,“ uviedla 
Mária Pitoňáková, zástupky-
ňa riaditeľa školy. Ako doda-
la, počet zapísaných prvákov 
je stabilizovaný a výrazné vý-
kyvy v ich počte nezazname-
návajú.

Na ZŠ Grundschule – 
Hradné námestie prišli na zá-
pis deti z určeného obvodu 
mesta Kežmarok a aj z nie-
ktorých ulíc Malého Slavko-
va. „K zápisu prišlo 66 detí. Po 
psychologickom vyšetrení bolo 
odporúčané niektorým rodičom, 
aby svoje dieťa umiestnili v nul-
tom ročníku, ktorý otvára naša 
škola v budúcom roku. Niektorí 

rodičia si požiadali o odklad škol-
skej dochádzky, čo školský zá-
kon dovoľuje,“ priblížil Miro-
slav Beňko, riaditeľ školy, kto-
rá v budúcom roku otvorí dve 
triedy prvého ročníka v ne-
meckom jazyku a jednu trie-
du v anglickom jazyku.

Požiadavkou niektorých 
rodičov je vzdelávať svoje de-
ti práve na ZŠ Grundschu-
le s cieľom získania rozšíre-
ných rečových schopností. 
Ak však nepatria do určené-
ho obvodu, môže to byť nie-
kedy problém. „V zmysle vše-
obecne záväzného nariadenia je 
však pre riaditeľa školy akcep-
tovať určenú rajonizáciu. V ta-
kýchto prípadoch vedenie školy 
rieši individuálne jednotlivých 
žiakov priamo so svojim zria-
ďovateľom, mestom Kežmarok,“ 
vysvetlil Beňko.

Takmer identický počet 
prvákov očakávajú aj na ZŠ 
Nižná Brána. „Do nového škol-
ského roka sa do našej školy za-
písalo 63 nádejných prvákov, 
z ktorých štyria dostali odklad 
školskej dochádzky. Sme radi, 
že v porovnaní s minulým škol-
ským rokom počet prvákov na-
rástol. Verím, že tento narastajú-
ci trend bude pokračovať aj na-

Kalendár 
školských akcií 

mAreC 2014
AKTIVITy 

ZŠ Dr. D. Fischera 2, 
Kežmarok    

Európa v škole – medzi-
národný projekt  SJL a VYV 
(27. 2. 2014)

Fašiangový karneval (28. 
2. 2014)

Testovanie 9-2014 (12. 3. 
2014)

Slávici z lavice – obvod-
né kolo

Kultúrne podujatia:  Mu-
zikál Quo Vadis – Prešov 
(žiaci 8. roč.)

Aktivity ZŠ Grundschule, 
Hradné námestie, Kežmarok

Školský karneval pre 1. – 
4. ročník, ŠKD.

Divadelné predstavenie 
(muzikál Móric Beňovský)  
v ŠD v Košiciach (7. – 9. roč-
ník).

Divadelné predstavenie 
(Martinko Kinkáš) v Spiš-
skom divadle v Spišskej No-
vej Vsi (1. a 2. ročník).

Vyrábame Morenu (ŠKD).
Jazykový kvet (prednes 

v anglickom a ruskom jazy-
ku, školské kolo a postupo-
vé kolo v Prešove).

mŠ Cintorínska 
3. 3. 2014 sa uskutoční 

v MŠ sociálno-psychologic-
ký výcvik pre zamestnan-
cov MŠ v spolupráci s CPP-
PaP v KK

18. 3. 2014 deti v ma-
terskej škole budú súťažiť 
v prednese poézie a prózy 
pod názvom Malý recitáto-
rik. Víťazi z troch kategórií 
postupujú na okresné kolo, 
ktoré sa uskutoční 19. 3. 2014 
v kežmarskom lýceu. Súťaž 
organizuje MŠ Cintorínska 
v spolupráci so spoločnos-
ťou pre predškolskú výcho-
vu v regióne Kežmarok. Na 
okresnú prehliadku sú po-
zvaný aj rodičia a diváci so 
širokej verejnosti.

Centrum voľného času
a soŠ Kušnierska

25. marec 2014 – Krajské 
majstrovstvá stredných škôl 
v basketbale chlapcov.

Tatti, ph, jmj

Zápisy do základných škôl 
dopadli podľa očakávaní
Začiatkom  druhého  februárového  týždňa  sa  na  zák-

ladných  školách v Kežmarku uskutočnili  zápisy budúcich 
prvákov. Ich počty nepriniesli žiadne prekvapenie.

ďalej,“ povedal riaditeľ Du-
šan Tokarčík, ktorý dodal, že 
v škole plánujú otvoriť štyri 
prvé ročníky.

Okrem klasických tried 
bude otvorená aj trieda s in-
telektuálne nadanými deťmi, 
ktorá je charakteristická men-
ším počtom žiakov, výučbou 
anglického jazyka a informa-
tiky už od 1. ročníka, roční-
kovými prácami, novými for-
mami hodnotenia a v nepo-
slednom rade individuálnym 
prístupom k deťom. Pre de-
ti s narušenými komunikač-
nými schopnosťami a s od-
kladom školskej dochádz-
ky bude otvorený príprav-
ný ročník, v ktorom sa naučia 
vnímať hláskovú štruktúru 
slova, čo je jednou z hlavných 
podmienok na zvládnutie čí-
tania a písania.

Najmenej detí – 38, z toho 
tri s odloženým začiatkom 
školskej dochádzky, prišlo 
na zápis na ZŠ sv. Kríža, kde 
plánujú otvoriť dve prvé trie-
dy. „Zápis dopadol podľa oča-
kávaní. Keďže súčasťou našej 
školy je aj materská škola, dá sa 
zhruba predpokladať, koľko bu-
de zapísaných detí. Tento trend 
by sme chceli udržať aj po ďal-
šie roky,“ uzavrel Pavol Kraj-
či, riaditeľ školy. 

Lorant Paugsch

Vždy prvý piatok v mar-
ci, patrí ženám. Svetový deň 
modlitieb žien sa začal sláviť 
v USA v roku 1884 a v tomto 
roku pripadne na 7. marca. Po-
solstvom dňa je združovať že-
ny rôznych rás, kultúr a tradí-
cií, rozširovať ich povedomie 
o iných krajinách a kultúrach, 
sympatizovať s problémami 
iných krajín a kultúr a modliť 
sa s nimi a pre ne.

Ďalší deň patrí taktiež 
všetkým ženám. Medziná-
rodný deň žien je symbolom 
boja za ich rovnoprávnosť. Je-
ho vznik sa datuje do roku 

1910, kedy ho schválila Me-
dzinárodná ženevská konfe-
rencia. Dátum bol stanove-
ný na počesť veľkého štrajku 
40-tisíc krajčírok z New Yor-
ku. Tie sa v roku 1908 rozhod-
li bojovať za zrušenie 10-ho-
dinového pracovného času, 
za vyššie mzdy a za lepšie 
pracovné podmienky.

Po jednom z najznámej-
ších medzinárodných dní 
prichádza menej známy. De-
viaty marcový deň je označo-
vaný ako Deň paniky. Pani-
kou sa najčastejšie myslí zmä-
tok či strata zdravého úsudku 

Začiatok marca bude patriť 
ženám a aj panike

Počas prvých marcových dní si nepripomíname len zná-
my Medzinárodný deň žien, ale aj  takmer úplne neznámy 
Deň paniky.

a rozvahy, ku ktorej dochádza 
počas nebezpečných a krízo-
vých situácií. Práve preto by 
mal deň prinášať veselý po-
hľad na každodenné starosti 
v živote.

V roku 2004 sa metro špa-
nielskeho Madridu stalo ter-
čom teroristických bombo-
vých útokov, pri ktorých za-
hynulo takmer 200 ľudí. Od 
nasledujúceho roku sa v deň 
útokov, teda 11. marca, pripo-
mína Európsky  deň  na  pa-
miatku obetí terorizmu. Deň 
je venovaný spomienke a úc-
te obetí terorizmu, ich rodín a 
priateľov nielen v Španielsku 
a v Európskej únii, ale po ce-
lom svete.       Loránt Paugsch
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Kežmarská  
informačná agentúra  

(Kia)
Hlavné námestie 46,  
060 01  Kežmarok  

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

PreDAJ
Predám palivové drevo, tvrdé aj 

mäkké, cena 25 eur. Kontakt: 0903 
394 080.  D-1/14

Predám nový elektronický ne-
používaný bojler TATRAMAT EO 
120380, 180 €, tel. 0907 920 439. P-4/14

Predám lacno kombinovanú 
chladničku s mrazničkou Calex, ob-
jem 165 l / 42 l. 0918 405 225.

Predám lacno automatickú práč-
ku Whirlpool AWG640, zhora plne-
ná. 0918 405 225.

Predám kombinovaný  sporák 
Mora, plyn + elektrická rúra a modrú 
kuchynskú  linku 2,7 m. 0918 405 225.

moTo
Predám garáž na ul. Gen. Štefáni-

ka. 0907 275 693.
Dám do dlhodobého prenájmu 

novo postavenú garáž na juhu. Tel.: 
0903/834 980.  T-9/13

ZAmesTNANIe
Hľadáme záujemcu o vykonávanie 

absolventskej praxe na pozíciu admi-
nistratívny pracovník. Miesto výkonu 
práce Kežmarok. Podmienky: stredo-
školské vzdelanie ekonomického za-
merania, evidencia na UPSVaR, vek do 
26 rokov. Kontakt:  0911 280 005.

Hľadáme zdravotnú sestru do 
zubnej ambulancie v Kežmarku. Tel. 
0905 544 185.  P-8/14

KúPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, sklo, 

porcelán, nábytok, hracie stroje, rôzne 
iné ako aj ľudovú tvorbu, súčasti kro-
jov, kamenné mlyny – žarnovy a rôznu 
ľudovú tvorbu. Informácie na tel. 0903 
43 90 92, 0918 03 84 08.   P-1/13

INÉ
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

Ponúkam jednoduché aj podvoj-
né účtovníctvo. Kontakt: 0903 
904 156.  D-2/14

70-ročný Michalovčan by rád spo-
znal asi 60-ročnú Kežmarčanku. Ivan 
Zbojan, Obrancov mieru 4, 071 01 Mi-
chalovce.  P-2/14

Prenajmem priestory v KK, 230 m2,  
2 vchody, prístup priamo z ulice, 
vhodné na kancelárske priestory, 
predajňu, ľahká montážna výroba. 
0918 807 109.

Odstúpim zabehnuté kvetinár-
stvo v centre KK. 0915 866 393.

Prevádzame montáž striech, te-
sárske práce, rodinné domy na 
kľúč, vymeriavanie stavieb, mon-
táž podlách, drevené prístrešky, al-
tánky, pergoly. Informácie na tel. č.: 
0910/508 074, 0907/496 131.   T-3/14

Hľadám nebytový priestor v 
okrese Kežmarok na prenájom (diel-

ňa – sklad). Podmienky: rozloha 
priestoru min. 25 m2, e. energia a vo-
da.... Tel. kontakt: 0911/631 203 – Mi-
chal.  T-4/13

ByTy, Domy, PoZemKy
PREDáM  ZáHRADKU  PRI 

HORáRNI (za čističkou, Sever), po-
zemok takmer 500 m2, v osobnom 
vlastníctve. Na pozemku elektrina, 
chatka pred dokončením (obývateľ-
né prízemie,dlažba, nová kuch. linka 
a sedenie,nové schody so zábradlím, 
WC na septik, elektrina. Obytná plo-
cha v chatke cca 20 m2). Cena 22 000 
€, pri rýchlom jednaní dohoda mož-
ná. Tel. 0940 733 070.  

Dám do prenájmu 1 izbový byt 
s dvoma balkónmi v KK-Sever. 0903 
361 390.

Predám dom v Ľubici na Budova-
teľskej ulici 4, so záhradou, 1 060 m2. 
Kontakt: Kruhová 42, Ľubica, 0902 
275 103. Cena dohodou.  P-6/14 

Predám pozemok na Kamennej 
bani, KK, 778 m2/49 € m2, svahovitý, 
južný, IS. 0905 290 520.

Prenajmem 1-izbový byt v Kež-
marku, v rodinnom dome, so samo-
statným vchodom. Tel.: 052/452 33 17.  
 T-5/13

Predám  slnečný  neprerobený 
3-izb. byt s balkónom 75 m2 + zá-
hrada cca 300 m2 + pivnica + garáž 
v Kežmarku časť Pradiareň. cena 
52 000 €, tel.: 0917 650 843. T-10/13

Inzerujte  
v novinách 

KEŽMAROK

Dňa 18. februá-
ra 2014 sme si pri-
pomenuli 13. vý-
ročie od rozlúčky 
s naším drahým 
synom a bratom 

Jozefom BRETZOM. 
V poslednom prístave Tvoja loďka 

zakotvila, bolesť Ťa opustila.
Oči Tvoje už nezaiskria, ústa sa už 

neusmejú, ruka Tvoja už nepohladí...
Tvoje srdce však ostalo v nás, bude 

nás tešiť, bude nás hriať, 
bude nám úsmevy rozdávať, i keď 

Ty budeš v kľude spať. 
Spomína  mama  a  súrodenci 

s rodinami.

Dňa 27. februá-
ra 2014 uplynie je-
den rok od chví-
le, kedy nás opus-
til náš milovaný  

Michal KOZA z Kežmarku.
Spomína smútiaca rodina

Dňa 27. februá-
ra 2014 uplynie päť 
rokov, čo nás na-
vždy opustila na-
ša drahá a milova-
ná mama Mária  

PITVOROVá, rod. Jankurová.
S  úctou  a  láskou  spomína 

smútiaca rodina

Dňa 5. mar-
ca uplynie rok, čo 
nás navždy opus-
til otec, man-
žel a priateľ Ján 

MOcHNáČ. 
S láskou na neho spomína man-

želka a deti s rodinami.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomí-
name.

Dňa 1. marca 2014 si pripomenie-
me 2. výročie úmrtia nášho milova-
ného synčeka Tomáša KRETTA.

Tí, ktorí ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu s nami tichú spo-
mienku. V našich srdciach žije na-
ďalej.
S  láskou  spomínajú  mama, 

otec, sestra a ostatná smútiaca ro-
dina.

Úsmev mal 
na perách, dobro-
tu v srdci a lásku 
v duši.

Dňa 6. 3. 2014 
uplynie rok, čo nás 

opustil Igor DLUGOLINSKÝ.
S  láskou  spomínajú  manžel-

ka, syn a priatelia

Utíchlo srdce, 
utíchol hlas, miloval 
život i všetkých nás.

Dňa 5. marca 
2014 uplynie 12 ro-

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

S láskou a úctou spomínajú ro-
diny Marhefkova a Marekova.

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

Dňa 2. mar-
ca 2014 uplynie 12 rokov od smrti 
nášho milovaného manžela a ocka 
Ondreja MADEJU.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka  Vierka,  syn  Marek  s 
manželkou Ivankou a dcéra Naď-
ka.
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Pozvánky na športové podujatia v meste Kežmarok 
môžete zasielať na adresy: noviny@kežmarok.sk,  
lorant.paugsch@kezmarok.sk, resp. telefonicky  

na číslo 052/452 40 46, 052/466 02 07.

Rozhodnutím organizátorov VIII. Podha-
lianskeho behu na lyžiach Jána Pavla II., kto-
rý sa mal konať dňa 8. 2. 2014 v Novom Tar-
gu, bol termín tohto behu pre nedostatok sne-
hu zrušený. Pre nedostatok snehu nebol dote-
raz určený náhradný termín. Prípadný nový 
termín tohto behu bude už prihláseným a ďal-

ším záujemcom operatívne oznámený na we-
bovej stránke mesta Kežmarok (www.kezma-
rok.sk) v infotexte KTV, príp. i na stránkach 
novín KEŽMAROK. Priebežné informácie 
o príprave tohto podujatia je možné sledovať 
na www.bieg.nowytarg.pl i v slovenčine

Ing. Stanislav Škára, Pavol Humeník

Podhaliansky beh Jána Pavla II. bol zrušený

Každoročne organizuje Zá-
kladná škola Dr. D. Fischera 
v Kežmarku lyžiarsky výcvi-
kový kurz pre žiakov 7. roční-
ka. Na 1. stupni je to zase pla-
vecký kurz. Je len málo takých 
štátov, kde základné škol-
stvo ponúka žiakom lyžiarsku 
a plaveckú gramotnosť. Výho-
da je to pre deti aj pre rodičov, 
keďže metódy individuálneho 
prístupu inštruktorov (učite-
ľov a učiteliek telesnej a špor-
tovej výchovy) sú natoľko pre-
pracované, že aj úplní začia-
točníci sa naučia minimálne 
pluhové oblúky. 

Kurz v tomto školskom 
roku absolvovalo 78 žiakov, 
z toho bolo 45 začiatočníkov. 
Tohto roku sme pre nedosta-
tok snehu cestovali autobu-
som o kúsok ďalej, a to do 

Ždiaru v Bachledovej doli-
ne. Nováčikov sme prvý deň 
učili: nosenie a zapínanie ly-
ží, chôdza sunom, zjazdový 
postoj, padanie a vstávanie – 
pravdaže na mieste, obraty na 
lyžiach a jazda šikmo svahom 
so zabrzdením odvratným 
oblúkom. Carvingové lyže sú 
pre začiatočníkov veľmi vý-
hodné, pretože majú výbornú 
točivosť a aj kvôli tomu sme 
sa postupnými krokmi dosta-
li k pluhovým oblúkom. Pod-
ľa nadania detí sme v druhej 
časti kurzu trénovali prívrat-
né a neskôr znožné oblúky 
v rozšírenej stope. Siedma-
ci boli učenliví, čoho výsled-
kom bola príjemná lyžovačka 
v prekrásnom prostredí.

PaedDr. želmíra 
Jurašková, PhD.

Lyžiari aj nelyžiari

Kežmarčania sa v nedeľu, 
16. marca predstavili v rámci 
II. ligy juniorov – dorastu na 
ľade Slovana Gelnica. V de-
siatej minúte sa hostia ujali 
vedenia, keď od modrej vy-
pálil Nemec. Do konca prvej 
časti hry domáci v priebehu 
troch minút strelili dva góly 
a otočili skóre, navyše v po-
lovici zápasu nepremenili 
Gelničania trestné strieľanie. 

Posledná desaťminútovka 
zápasu priniesla iskrenie na 
oboch stranách, Kežmarča-
nia ustáli oslabenie o dvoch 
hráčov a následnú päťminú-
tovú presilovku domáci ne-
využili. Pol minúty pred 
koncom sa začala presilovka 
hostí, tréner Kežmarčanov 
odvolal brankára a šiesty 
hráč na ľade Korec už po de-
viatich sekundách vyrovnal 
stav stretnutia na konečných 
2:2. Zaujímavosťou je, že roz-
hodca udelil v zápase spolu 
97 trestných minút.
HK  Slovan  Gelnica  – 

MHK Kežmarok 2:2 (2:1, 0:0, 
0:1)
Góly  Kežmarku: 10. Ne-

mec (Špata), 60. Korec (Vojtič-
ka).                                        (lp)
1. MHK Kežmarok   8    48:32  12
2. HKM 98 Rožňava  6  31:27    5
3. HK Slovan Gelnica  8  28:28    5

I keď v oklieštenej zostave, 
keďže štyria mladí hráči MŠK 
reprezentovali Slovensko na 
turnaji juniorov v Plzni a pár 
hráčov MŠK je služobne v za-
hraničí, sa mužstvo rozbieha-
lo na turnaji v Gajaroch po-
malšie. Dokázalo sa ale počas 
turnaja dostať do dobrej her-
nej pohody a prebojovalo sa 
až do finále. V ňom podľahli 
svojmu tradičnému súperovi 
LG Bratislava 1:2. Okrem toh-
to kolektívneho úspechu zís-
kali i ocenenie pre najlepšie-
ho strelca turnaja, ktorým sa 
stal Boris Oravec.
Výsledky  Kežmarku  v 

skupine: Kežmarok – Skali-
ca 1:4, Kežmarok – Martin 2:4, 
Kežmarok – Vrútky 3:2, Kež-

marok - Prešov 4:4. Poradie 
v skupine: 1. Skalica, 2. Mar-
tin, 3. Kežmarok, 4. Prešov, 5. 
Vrútky.
Štvrťfinále: Kežmarok – 

Nitra 4:3sn. Semifinále: Kež-
marok – Skalica 5:4sn. Finále: 
LG Bratislava – Kežmarok 2:1.
celkové  poradie  turnaja: 

1. LG Bratislava, 2.  Kežma-
rok, 3. Martin, 4. Skalica, 5. 
Nitra, 6. Třinec, 7. Prešov, 8. 
Jokerit Petržalka, 9. Vrútky, 
10. Slovan Bratislava.

Turnaj bol ale nielen dob-
rou hernou previerkou pre 
zúčastnené extraligové tímy, 
ale aj pre zbližovanie vzájom-
ných vzťahov medzi samot-
nými hráčmi.

Pavol Humeník

Záhorská previerka so 
strieborným leskom
V záhorskej dedinke Gajary sa uskutočnil v dňoch 15. – 

16.  2.  2014 druhý  ročník  extraligového hokejbalového  tur-
naja seniorov WINTER cUP 2014. Zúčastnili sa na ňom aj 
hráči  extraligového  klubu MŠK Vegomont Kežmarok,  pre 
ktorých to bola vítaná previerka po zimnej príprave a pred 
nadchádzajúcou jarnou časťou súťaže. Kežmarskí hokejba-
listi obhajovali na turnaji tretie miesto z minulého roku.

Juniorky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga junioriek.
Kežmarok  –  Zvolen  3:1 

(24, -22, 16, 20), 3:0 (22, 11, 12). 
1. Pov. Bystrica  26  77:11  76
2. L. Hrádok  26  73:15  69
3. Spiš. N. Ves  24  55:31  49
4. Kežmarok   24   45:48   37
5. Hnúšťa  24  45:40  36
6. Žiar n/H  24  35:55  25
7. Žilina  26  26:65  17
8. B. Bystrica  26  22:68  15
9. Zvolen  24  18:57  12

Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala Oblastné majstrovstvá v 
súťaži volejbalových kadetiek.
ŠA Košice – KV MŠK Ok-

tan Kežmarok 0:3 (-6, -12, -9), 
0:3 (-13, -10, -10). Kežmarok – 
Michalovce 3:0 (11, 6, 10), 3:0 
(12, 10, 13)
1. Snina  20  55:11  54
2. TU Košice  20  54:15  50
3. Prešov  20  40:25  36
4. Spiš. N. Ves  20  37:34  33
5. Vranov n/T  20  37:33  31
6. Kežmarok   20   36:33   30
7. ŠA Košice  20    6:65    6
8. Michalovce  20    1:60    0
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(25:20, 18:22, 31:14, 21:26). 
Strelci  za Kežmarok: Lenárt 
43, Žuffa 16, Šmálik 8, Mar-
hefka 5, Tybor 4, Harabín, La-
putka a Šterbák po 2 body.

Najbližší domáci zá-
pas odohrajú muži 8. 3. 2014 
o 13.00 hod proti Akademik 
Prešov.

Juniori odohrali ďalšie zá-
pasy v Lige juniorov SR, keď 
v miestnych derby zápasoch 
privítali celky Spišskej No-
vej Vsi a Svitu. Oba celky bo-
li jednoznačnými favoritmi, 

šporT

muži – 1. liga, sk. Východ

Juniori – Dl juniorov sr
Žiaci – oHK východ

Tretie miesta získali Brian 
Robert  Kalafut v kategórii 
kata chlapci 5 – 7, Nela  Po-

dolinská v kategórii v kata 
mladšie žiačky 8 – 9, Kamil 
Hoffmann v kategórii kumite 

Desať medailí pre kežmarských karatistov
V Spišskej Novej Vsi sa 9. februára 2014 konalo prvé ko-

lo  majstrovstiev  Tatranskej  únie  karate  žiakov,  dorasten-
cov juniorov a seniorov. Kežmarské farby tam išlo hájiť 18 
karatistov a zaznamenali výborné úspechy. Veď celkovo do-
viezli do Kežmarku 10 cenných kovov a dve štvrté miesta. 

mladší dorastanci 12 – 13, -40 
kg a Martin Bajus v kategórii 
kumite mladší dorastenci 12 – 
13, -40 kg.
Andrej  Pitoňák získal v 

kategórii kumite starší žiaci 
10 – 11, -40 kg 2. miesto a ďal-
ší naši karatisti svoje kategó-
rie vyhrali. Samuel  Mati v 
kumite mladší dorastenci 12 
– 13, -40 kg, Alexander Hoff-
mann v kumite kadeti 14 – 15, 
-57 kg, Michal Mati v kumi-
te starší žiaci 10 – 11, -30 kg, 
Adam Bajus v kumite juniori 
16 – 17, -61 kg. 

Našim zverencom za vý-
borné výsledky ďakuje-
me a veríme, že i po ďalších 
turnajoch sa budeme tešiť 
z úspechov kežmarských ka-
ratistov. 

Mgr. Jaroslav Božoň

Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové súťaže.

2. liga
ŠKP PŠ Košice A  – MŠK 

Fortuna  Kežmarok  A  4:10 
(Harabin 4,5, Vojtička 2,5, Ro-
ba, Ištok 1,5), ŠKST Margeca-
ny B – MŠK Fortuna Kežma-
rok A 4:10 (Harabin, Vojtička, 
Roba, Ištok 2,5).
1. Levoča  19  181:85  71
2. Udavské  18  171:81  68
3. Mokrance  19  145:121  54
4. STK Košice  18  142:110  51
5. Prešov  19  137:129  48
6. Kežmarok   19   139:127  47
7. Valaliky  19  142:124  45
8. Vojčice  18  122:130  43
9. Michalovce  18  122:130  42
10. Vranov  18  109:143  40
11. V. Kapušany B 18  111:141  39
12. Šar. Michaľany  19  108:158  34
13. ŠKP Košice  19    97:169  30
14. Margecany B  19    94:172  25

3. liga – Západ
15.  kolo:  Šk  Veterán  Po-

prad A – TJ Severka Kežma-
rok A 12:6 (Pojedinec, Kelbel 
2,5, Habiňák 1), MŠK Fortuna 
Kežmarok B – STK Stará Ľu-
bovňa  B  6:12 (Kovalčík 2,5, 
Milan 2, Harabin 1,5).
16. kolo: TJ Severka Kež-

marok A  – Geológ Rožňava 
c 7:11 (Mikša, Habiňák, Gro-
man 2, Vnenčák 1), ŠK Jablo-
nov  n/T  A  –  MŠK  Fortuna 
Kežmarok  B  14:4  (M. Milan 
2,5, K. Kovalčík 1,5).
1. Rožňava C  16  196:92  62
2. Levoča B  16  199:89  58
3. Slov. Ves 16  176:112  51
4. Poprad  16  189:99  48
5. Spiš. Štiavnik  16  173:115  46
6. Spiš. Vlachy  16  136:152  38
7. Jablonov n/T  16  137:151  37
8. Severka KK   16   130:158  32
9. Rožňava D  16  109:179  30
10. St. Ľubovňa B  16    99:189  27
11. Letanovce  16  115:173  26
12. Fortuna KK B   16    69:219  19

4. liga – Podtatranská
15. kolo: TJ Požiarnik Ra-

kúsy A – TJ Severka Kežma-
rok B 11:7 (Kelbel 3,5, Kvasňák 
2, Pojedinec 1, Koša 0,5). TJ 
Severka Kežmarok B – TJ BBF 
Spišský Štvrtok A 11:7 (Poje-
dinec 3,5, Koša, Kelbel, Kvas-
ňák 2,5).                              (ph)

Ďalšími zápasmi pokra-
čovala druhá liga šachových 
družstiev skupiny D.
8.  kolo:  MŠK  KdV  Kež-

marok  B  –  1.ŠK  Košice  2:6 
(M. Hagara 0,5, Lukáč 0,5, 
Grich 0, E. Hagara 1, Lejnaro-
vá 0, Veštúr 0, Budzák 0, Gá-
borčík 0).
9. kolo: MŠK KdV Kežma-

rok B – ŠK Sabinov B 2:6 (M. 
Hagara 0, Lukáč 0,5, Hennel 

0,5, Grich 0,5, Lejnarová 0,5, 
Veštúr 0, Budzák 0, Šilon 0).

(ph)
1. Margecany  9  45,0  25
2. UPJŠ Košice C  9  45,0  22
3. Spiš. N. Ves  9  42,5  17
4. 1. ŠK Košice  9  36,5  16
5. TU Košice D  9  40,5  14
6. Sabinov B  9  38,5  13
7. V. Kapušany  9  37,0  12
8. PU Prešov  9  33,0  12
9. PŠK Prešov  9  34,0    9
10. Gelnica  9  28,5    7
11. Humenné  9  25,5    7
12. Kežmarok B   9   25,0     2

Hosťujúci hráči nastúpi-
li na zápas v Seredi so seba-
vedomím, že  hrajú so súpe-
rom, ktorý nemá ešte žiad-
ne víťazstvo v celej sezóne. 
Úvod stretnutia to aj nazna-
čoval. Hostia si vybudovali 
niekoľkobodový náskok, kto-
rý však snaživý domáci celok 
vymazal a pred koncom prvej 
štvrtiny sa dostal do vedenia. 
Druhá časť bola v podaní hrá-
čov Kežmarku lepšia a poda-
rilo sa im udržať iba jednobo-
dovú stratu.

Tretia štvrtina bola zo stra-
ny hostí katastrofálna. Neda-
rila sa im streľba zo strednej 
vzdialenosti ako aj za tri bo-
dy. Naopak domácim vychá-
dzalo všetko na čo siahli a vy-
tvorili si rozhodujúci náskok. 
Hostia sa síce v poslednej čas-
ti snažili rýchlou hrou vy-
mazať náskok domácich, ale 
chybami v obrane umožnili 
domácemu družstvu udržať 
náskok a dosiahnuť prvé ví-
ťazstvo  v sezóne.
BK  Lokomotíva  Sereď  – 

BK  MŠK  Kežmarok  95:82 

Kežmarčania v Seredi neuspeli
V  ostatnom  kole  prvej  ligy  mužov  skupiny  o  9.  –  15. 

miesto cestovali hráči Kežmarku do Serede. Miestny tím bol 
v tabuľke bez víťazstva a tak sa hotoval konečne ukoristiť 
doma body. Juniori v susedských derby zápasoch nestačili 
na Spišiakov a Svit. žiaci odohrali zápasy s celkami z Košíc.

pričom svoju dominanciu po-
tvrdili aj na palubovke.
Výsledky:  BK MŠK Kež-

marok – Ac LB Spišská No-
vá Ves 48:99 (18:24, 6:28, 14:24, 
10:23), body Kežmarku: La-
putka 13, Marek 8, Bindas 7, 
Baňas a Neupauer Marcel 6, 
Kseňák 4, Sekelský a Šimšaj 2. 
BK MŠK Kežmarok  –  BKM 
Svit  40:104 (12:27, 10:19, 8:26, 
10:32), body Kežmarku: Ne-
upauer Marcel a Šimšaj 10, 
Kseňák a Sekelský 6, Marek 
4, Neupauer Marek a Rúra 2.

Výsledky  OHK  sk.  vý-
chod: Juniorbasket Košice – BK 
MŠK Kežmarok 61:9, 79:11. BK 
MSK Kežmarok – KAC Jednota 
Košice 26:137, 49:114.  (mir, jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal 1. liga, sk. 9. – 15. miesto muži MŠH Vlada Jančeka 8. 3., 13.00 h Kežmarok - Prešov

Stolný tenis 3. liga muži ZŠ sv. Kríža 9. 3., 10.00 h Fortuna KK B – Rožňava D

Šach
1. liga družstvá Dom stretávania KdV 1. 3., 11.00 h Kežmarok – Dolný Kubín

1. liga družstvá Dom stretávania KdV 2. 3., 9.00 h Kežmarok – Lipt. Mikuláš

Volejbal
extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 1. 3., 18.00 h Kežmarok – UKF Nitra

extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 8. 3., 17.00 h štvrťfinále – 1. zápas

V druhom domácom zápa-
se privítali kežmarské volej-
balistky lídra tabuľky a mo-
mentálne najlepšie ženské 
družstvo na Slovensku, druž-
stvo Doprastavu Bratislava. 

Favorit zápasu plne potvr-
dil svoju suverenitu na slo-
venskom volejbalovom poli 
a jasne prevýšili domáce vo-
lejbalistky. Tie dokázali favo-
ritovi vzdorovať iba v prvom 
sete, ktorého koncovku lep-
šie zvládli hráčky z Bratisla-
vy. Potom to už bola jasná zá-
ležitosť hostí a kežmarskí di-
váci sa mohli už iba prizerať 
ich pekným akciám.

Kežmarčanky prehrali aj 
na pôde Slávie EU Bratislava, 
a tak ostali štvrté s trojbodo-
vou stratou na tretie miesto.

V záverečnom zápase sku-
piny o 1. – 4. miesto sa Kež-
marské volejbalistky stretnú 
z VP UKF Nitra.

KV mŠK oktan Kežmarok  
– VK Doprastav Bratislava  

0:3 (-22, -14, -9)
Najviac bodujúce kežmar-

ské hráčky: Dragašeková 11, 
Petranová 7, Becková 5.

VK slávia eu Bratislava 
– KV mŠK oktan Kežmarok 

3:0 (16, 13, 17)
Najviac bodujúce kežmar-

ské hráčky: Dragašeková 9, 
Becková 6, Labudová 5.
Ďalšie  zápasy:  Slávia EÚ 

Bratislava – Nitra 3:2. UKF 
Nitra – Doprastav 0:3.

Tabuľka 1. – 4. miesta:
1. Doprastav  6  18:2  17
2. Slávia 6  14:11  11
3. Nitra  5    6:13    4
4. Kežmarok   5     3:15     1
Poradie  skupiny  o  5.  –  9. 

miesto: 5. Pezinok 39, 6. Spiš. 
N. Ves 37, 6. Paneurópa 34, 8. 
COP Nitra 13, 9. Komárno 8 
bodov.

t/f: Pavol Humeník

Kežmarčanky nestačili na lídra

Reprezentanti TŠC TEM-
PO MŠK Kežmarok po 3-me-
sačnej náročnej  príprave s 
domácimi i externými tréner-
mi sa dňa 22. februára 2014 
zúčastnili M-SR v 10 tancoch 
v Trnave.

V silnej konkurecii párov 
z celého Slovenska si v ka-
tegórii do 21  rokov vytanco-
vali naši reprezentanti Samu-
el Rovňák – Lenka Šepelová z 
19 párov finálové 5. miesto. 

V kategórii dospelých nás 
reprezentovali Matej Madeja 
a Sára Šimoňáková a vytanco-
vali si semifinálové 9. miesto 

z 15 párov. Novoutvorený ta-
nečný pár Matej Štec a Rad-
ka Britaňáková nás potešili fi-
nálovým 4. miestom v silnej 
konkurencií majstrov a vice-
majstrov z roku 2013. 

Srdečne blahoželáme k 
úspešnej reprezentácii nášho 
klubu, mesta Kežmarok a SR, 
a želáme im dobré zdravie a 
úspechy na ďalších M-SR v 
ŠT tancoch 8. marca 2014 v 
Aréne v Poprade a 23. marca 
2014 v športovej hale v Ban-
skej Bystrici v LA tancoch.

Gertrúda Scholtzová, 
trénerka    

Z majstrovstiev sr 2014  
v 10 tancoch v Trnave

Z M-SR do 
21 rokov pár 
Samuel Rovňák  
– Lenka Šepelová 


