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Číslo: 3 Ročník: XVIII. 3. február 2010    dvojtýždenník Cena 0,16 €

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

(pokračovanie na 2. strane)

MsKS pozýva

Váš predajca vozidiel Škoda

www.skoda-auto.sk

Keď sa podarí niečo výnimočné, niečo, na čom ste dlho a tvrdo pracovali, je to úžasný pocit. Tak si ho užite. ŠkodaSuperb Combi splní vaše očakávania
v každej situácii. Či pôjdete na služobnú cestu alebo strávite predĺžený víkend s rodinou, jazda bude vždy súčasťou zážitku. 
Príďte si vyskúšať, ako vyzerá úspech k našim autorizovaným predajcom. 

Ilustračné foto. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Škoda Superb Combi: 6,1-10,2 l/100 km, 155-237 g/km.

TAKTO VYZERÁ ÚSPECH
ŠkodaSuperb Combi

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

MsZ schvaľuje
- investičný zámer vý-

stavby 18 BJ Bytového domu, 
Lanškrounská 1, 1A, Kežma-
rok a súhlasí so spôsobom fi-
nancovania – úver zo ŠFRB vo 
výške 75,00 % z celkových ná-
kladov stavby (v tom 74,38 % 
t.j. 588 918,57 Eur úver a 0,62 
% t.j. 4 880,00 Eur príspevok 
na byt pre imobilného) a do-
tácie z MVaRR vo výške 25 % 

Vo štvrtok 28. januára 2010 sa uskutočnilo riadne roko-
vanie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, na ktorom po-
slanci schváli o. i. tieto uznesenia:

z celkových nákladov stavby 
(197 920,00 Eur),

- VZN č.1/2010 o poskyto-
vaní dotácií z vlastných príj-
mov mesta pre športové klu-
by podľa návrhu a so zapra-
covaním pripomienky č. 2, 
t.j., že odporúča prevod 80% 
stanovenej dotácie na účet 
žiadateľa po podpise dohody 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
tri nové záväzné nariadenia

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  

a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v objekte gen. Štefánika 930/27 – 29  
v Kežmarku (bývalá Večierka).  

Podmienky súťaže na www.kezmarok.sk

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

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

a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v budove na ul. Petržalská 1642/20 – 22,  
v Kežmarku (bývalé bistro Gól). 

Podmienky súťaže na www.kezmarok.sk

Pressto production a Mestské kultúrne stredisko Kežmarok 
pozývajú 12. februára 2010 (piatok) o 18.30 hod. na zábavný 
fašiangový program FAŠIANGY s ANDEROM z Košíc pod 

názvom „Dajak bolo, dajak budze“.
Veselé rozprávanie najlepšieho slovenské-

ho rozprávača s najväčšími československý-
mi hitmi v podaní dua ADJA a moderátorom 
Rádia Regina Košice.

Podujatie sa uskutoční v Mestskom kul-
túrnom stredisku Kežmarok, Starý trh 46. 
Vstupné: 4 €

Informá-
cie a predre-
daj: 

M e s t -
ské kultúr-
ne stredisko  
Kežmarok, 
Starý trh 47, 
tel.: 052/452 
21 65, v pra-
covné dni: 
7.00 – 12.00 a 
13.00 – 15.30 
hod.



2 KežmaroK 3/2010spravodajstvo

(dokončenie z 1. strany)

Tabuľka – Rozdelenie dotácií pre ostatné športové kluby 
z rozpočtu mesta na rok 2010 podľa VZN č. 6/2005

Por. č. ŠK Počet získa-
ných bodov (€)                                                  

1.

TJ Štart Kežmarok         1 259 2 376                          

z toho:

- Lyžiarsky oddiel                        902,5 1 703                        

- Oddiel športu pre všetkých 296,5 560                        

- za rozpočet a spoluprácu s mestom 60 113                      

2. SK Severka Kežmarok 579 1 093                         

3. AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok 513 968                        

4. ŠK IAMES Kežmarok 298 563                                          

Spolu: 2649 5 000

Poznámky: Na rok 2010 bolo uznesením MsZ č. 208/2009 zo 
dňa 10. 12. 2009 pre uvedené VZN schválených 5 000 €.

Hodnota jedného bodu je teda 5 000 € : 2 649 = 1,8875 €
Rozdelenie dotácií bolo schválené v MsZ na jeho zasadnutí dňa 

28. 1. 2010 uznesením č. 7/2010.              Ing. Stanislav Škára

Okrem vedenia mesta Kežmarok a zväzu protifašistických bojov-
níkov, sa pietneho aktu zúčastnili i najvyšší predstavitelia štátnej 
správy v Kežmarku.                               FOTO: Pavol Humeník

Mestské zastupiteľstvo schválilo tri nové záväzné nariadenia

a ostatných 20% po vyúčtova-
ní dotácie, 

- VZN č. 2/2010 o poskyto-
vaní dotácií z vlastných príj-
mov mesta pre kultúrne akti-
vity - registrované kultúrne 
kluby a občianske združenia 
v oblasti kultúry podľa návr-
hu a so zapracovaním pripo-
mienky č. 2, t.j., že odporúča 
prevod 80% stanovenej dotá-
cie na účet žiadateľa po pod-
pise dohody a ostatných 20% 
po vyúčtovaní dotácie,

- VZN č. 3/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy škôl a školských za-
riadení,

- Organizačný poriadok 
Denného stacionára – Koryt-
načka,

- príspevok na činnosť Hos-
picu Sv. Alžbety v Ľubici na 
rok 2010 vo výške 1 660 Eur,

- zmenu Organizačného 
poriadku Mestského úradu 
v Kežmarku podľa predlože-
ného návrhu,

- vyhlásenie obchodnej ve-
rejnej súťaže na prenájom ne-
bytového priestoru na ul. Pe-
tržalskej 20 – 22 v Kežmarku 
(bývalé Bistro Gól),

- vyhlásenie obchodnej ve-
rejnej súťaže na prenájom ne-
bytového priestoru v objek-
te Lekárne na Námestí č. 58, 
súp. č. 23, Kežmarok pre úče-
ly lekárne,

- vyhlásenie obchodnej ve-
rejnej súťaže na prenájom ne-
bytového priestoru – zub-
nej ambulancie č. 2 na ul. Dr. 
Fischera č. 5 v Kežmarku.

- rozdelenie dotácií z roz-
počtu mesta podľa VZN 
č.6/2005 pre ostatné športo-

vé kluby na rok 2010 (viď ta-
buľka),

MsZ rozhoduje
- že prenájom časti plochy 

oplotenia mestských cintorí-
nov, na umiestnenie dvoch 
informačných tabúľ o rozme-
roch 0,5 m x 1 m  za  účelom 
prezentácie vlastnej výrobnej 
činnosti - kamenárske práce 
a kontaktu na firmu, pre Jo-
zefa Markočiho, je prípadom 
hodným  osobitného zreteľa a 
schvaľuje prenájom časti plo-
chy oplotenia mestských cin-

bitého zreteľa a schvaľuje pre-
nájom časti plochy oplotenia 
mestských cintorínov, na dobu 
neurčitú, za cenu 60 €/rok,

- že prenájom nebytových 
priestorov (miestnosti č. 1 - 5), 
v objekte na Tvarožianska č. 3 
v Kežmarku, pre Jaroslava Za-
vackého, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa a schvaľuje 
prenájom nebytových priesto-
rov na obdobie dvoch rokov, 
za cenu 4 000 €/rok,

- že  prenájom nebytových 
priestorov v objekte na Hlav-

Uplynulo už 65 rokov  
od oslobodenia Kežmarku

Pri príležitosti 65. výročia oslobodenia mesta Kežmarok 
sa uskutočnila na hradnom nádvorí v stredu 27. januára 2010 
pietna spomienka kladenia vencov. 

Po básni, ktorú predniesol 
Ing. Ladislav Faix a slávnost-
nom príhovore Ing. Igora Šajt-
lavu, primátora mesta zazne-
li na počesť okrúhleho výro-
čia oslobodenia aj slávnostné 
salvy. Je potešiteľné, že sláv-
nosti sa zúčastnili i študenti 

hotelovej akadémie. Pri po-
dobných slávnostiach sme to-
tiž málokedy zaznamenali, že 
by sa zúčastnil niekto z mlá-
deže. O to bolo príjemnejšie 
vidieť mladých ľudí na tomto 
pietnom akte.             

Pavol Humeník

torínov na obdobie dvoch ro-
kov, za cenu 60 €/rok,

- že prenájom časti plochy 
oplotenia mestských cintorí-
nov, na umiestnenie dvoch in-
formačných tabúľ o rozmeroch 
0,5 m x 1 m, za  účelom spro-
pagovania  výrobnej činnosti –  
a kontaktu na firmu, pre PaCS, 
Technické služby, s. r. o, Kežma-
rok, je prípadom hodným oso-

nom námestí č. 46 v Kežmar-
ku, pre Mareka Kollára - RI-
CON, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa a schva-
ľuje prenájom na dobu urči-
tú, do 11. 1. 2011, za cenu pod-
ľa platného VZN mesta Kež-
marok,

- že prenájom časti po-
zemku mesta v k.ú. Tatran-
ská Lomnica na parcele KN-E 

1850/1 v rozsahu 800 m2 pre 
VPS Vysoké Tatry s.r.o. je prí-
padom hodným osobitného 
zreteľa a schvaľuje prenájom 
časti pozemku mesta v k.ú. 
Tatranská Lomnica, za úče-
lom rozšírenia parkoviska 
Biela voda za ročné nájomné 
vo výške 2 325 €, na dobu ne-
určitú, s tým, že v nájomnej 
zmluve budú zakotvené zľa-
vy za parkovanie pre obča-
nov mesta a nevyhnutné po-
užitie časti prenajatého po-
zemku parkoviska nájomco-
vi mestských lesov v prípade 
kalamitnej situácie v priľah-
lých lesných porastoch,

- že prenájom predmet-
ného nebytového priestoru - 
miestnosti č. 2 v prevádzko-
vej  budove autobusovej sta-
nice v Kežmarku, pre spoloč-
nosť INBOX, s.r.o. Košice, je 
prípadom hodným osobitné-
ho zreteľa a schvaľuje prená-
jom predmetného nebytového 
priestoru na obdobie dvoch 
rokov, za cenu 5 140 Eur/rok.

MsZ súhlasí
- s uložením  podzemných 

vedení a  prípojok  k nákup-
nému centru Kaufland v k.ú. 
Kežmarok. Presná trasa pod-
zemných vedení bude zrejmá 
po realizácii stavby a  vypra-
covaní geometrického plá-
nu na porealizačné zamera-
nie a schvaľuje zriadenie vec-
ného bremena  spočívajúce-
ho v práve uloženia inž. sietí 
v k.ú. Kežmarok v prospech 
Kaufland Slovenská republi-
ka v.o.s so sídlom v Bratisla-
ve. Presná trasa podzemných 
vedení bude zrejmá po rea-
lizácii stavby a  vypracovaní 
geometrického plánu na po-
realizačné zameranie.     (ph)
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CMT Stuttgart je jeden 
z najvýznamnejších a najväč-
ších európskych veľtrhov tu-
rizmu. Medzinárodná výsta-
va cestovnému ruchu v hlav-
nom meste spolkovej krajiny 
Bádensko – Württembersko 
je zároveň najdlhšie trvajú-
cou výstavou. Slovensko na 
veľtrhu prezentovala Slo-
venská agentúra pre cestov-
ný ruch SACR, ktorá prezen-
tovala všeobecne Slovensko 
a samostatne bol prezentova-
ný Spiš a Slovenské kráľov-
ské mestá – Bardejov, Kežma-
rok, Levoča a Stará Ľubovňa.  
Mesto Kežmarok zastupova-
li pán Ing. Vojtech Wagner 
– predseda Karpatsko-ne-
meckého spolku v Kežmar-
ku a pani Ema Němečková 
– členka Karpatsko-nemec-
kého spolku. Touto cestou by 
sme sa im chceli poďakovať 

za ich ochotu, spoluprácu 
a profesionálny prístup. Slo-
venský stánok prilákal znač-
né množstvo návštevníkov, 
ktorí ocenili širokú ponuku 
propagačných a informač-
ných materiálov o Sloven-
sku. Najväčší záujem prejavi-
li  predovšetkým o letné do-
volenkové pobyty na horách, 
kúpeľné a relaxačné pobyty, 
termálne kúpaliská, cyklotu-
ristiku, kultúrne a UNESCO 
pamiatky a Vysoké Tatry. 
Z regiónov bol dopyt najmä 
po Spiši a mestách- Bratisla-
va, Kežmarok, Stará Ľubov-
ňa, Bardejov a Levoča.  Náv-
števníkov stánku zaujala aj 
prezentácie vinárskych tra-
dícií Malokarpatskej vino-
hradníckej oblasti. V rámci 
veľtrhu bol jeden deň veno-
vaný špeciálne médiám. Po-
čas tohto „Dňa médií“ priblí-

Prezentácia mesta Kežmarok
Mesto Kežmarok sa v mesiaci január prezentovalo na 

dvoch medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu, opäť 
pod spoločnou značkou Slovenské kráľovské mestá. Prvý 
z nich bol veľtrh CMT Stuttgart, ktorý sa konal v termíne 
od 16. – 24. januára 2010 v nemeckom meste Stuttgart.

žila prítomným novinárom 
na tlačovej konferencii mož-
nosti cestovného ruchu na 
Slovensku aj zahraničná zá-
stupkyňa SACR v Berlíne In-
grid Sorat. 

CMT Stuttgart je mimo-
riadne obľúbená výstava. 
Tohto roku dokonca získa-
la ocenenie- najlepšia turis-
tická výstava na nemeckom 
trhu. Predbehla prekvapi-
vo aj najväčší veľtrh CR na 
svete ITB Berlín, Touristik & 
Caravaning v Lipsku a ďal-
ších 13 nemeckých turistic-
kých veľtrhov. Obľúbenosť 
výstavy dokazuje aj tohto-
ročný počet vystavovateľov 
(1 850 z 95 krajín), ako aj vy-
soká návštevnosť, ktorá do-
siahla viac ako 205 000 náv-
števníkov. 

Stánok Slovenska navštívi-
li - slovenský konzul z Stutt-
gartu, p. František Zemanovič 
honorárny konzul z Mnícho-
va, p. Dagmar URBANOVÁ 
– konzul slovensko-nemec-
kej obchodnej a priemysel-
nej komory z Mníchova,  Ele-
na Hesse – vedúca konzulátu 
zo Stuttgartu, p. Mgr. Alexan-
der Vavrin – pracovník sekcie 
turizmu ministerstva hospo-
dárstva SR a mnoho bývalých 
občanov zo Slovenska, ktorý 
teraz žijú v Nemecku, kto-
rý tu strávili dlhší čas a v na-
šom stánku hľadali pocit do-
mova.

iTF SlOVAKiATOUR
Druhým z veľtrhov, kto-

rého sme sa zúčastnili bol 
16. ročník najväčšieho veľtr-
hu cestovného ruchu ITF 
SLOVAKIATOUR, ktorý sa 

konal v Incheba Expo Brati-
slava. 

Už tradične sa koná spo-
lu s veľtrhom gastronómie 
DANUBIUS GASTRO a sú-
borom špecializovaných vý-
stav. Prezentovali sme sa 
v rámci stánku Prešovské-
ho samosprávneho kraja. 
Tohto roku navštívilo veľtrh 
68 362 návštevníkov, bolo tu 
zastúpených 768 vystavova-
teľov z 31 krajín. Veľtrhu sa 
zúčastnil aj prezident Slo-
venskej republiky, minis-
ter hospodárstva, predseda 
Prešovského samosprávne-
ho kraja MUDr. Peter Chu-
dík a samotní primátori 
dvoch kráľovských miest  - 
primátor mesta Kežmarok 
Ing. Igor Šajtlava a primátor 
mesta Levoča Ing. Miroslav 
Vilkovský.

Okrem štvornásobnej 
propagácie každého z miest 
v spoločnom partnerskom 
zväzku sme sa prezentovali 
spoločnou brožúrou „Sloven-
ské kráľovské mestá“, knihou 
„Slovenské kráľovské mestá“ 
ako aj prezentačným filmom, 
ktorý dokumentuje boha-
tú históriu a kultúrne de-
dičstvo týchto kráľovských 
miest. Zároveň sme propa-
govali aj naše podnikateľské 
subjekty v oblasti cestovné-
ho ruchu – ubytovacie a stra-
vovacie zariadenia. Prezen-
tácia bola obohatená ochut-
návkou regionálnych syrov 
z Tatranskej mliekarne, a.s. 
Kežmarok. 

Mgr. Lucia Dzugasová
Odd. RR a CR Msú 

Kežmarok

Zástupcovia mesta Kežmarok Ing. Vojtech Wagner a Ema Ně-
mečková na veľtrhu CMT Stuttgart.             FOTO: archív RR

Primátor mesta Kežmarok Ing. Igor Šajtlava s Ing. Miroslavom 
Vilkovským,  primátorom mesta Levoča na veľtrhu ITF Slovakiatour. 
                                               FOTO: Mgr. Lucia Dzugasová
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Aurélia Humeníková, kto-
rá tohto roku oslávi 75 rokov, 
je 20 rokov vedúcou Klubu se-
niorov Priatelia, ktorý má vy-
še štyristo členov. Tento klub 
pravidelne každý mesiac má 
minimálne tri podujatia pre 
občanov mesta Žilina, ale aj 
občanov širokého okolia. Pra-
videlne, každý rok navštevu-
je i mesto Kežmarok, v rám-
ci podujatia Európske ľudové 
remeslo a niektorí jeho členo-
via sú pravidelní čitatelia na-
šich novín KEŽMAROK.

Zásluhou Aurélie Hume-
níkovej nie sú pre členov 
klubu neznámymi miestami 
– európske metropoly, slo-
venské kúpeľné miesta, ale 
i prímorské letoviská v Chor-
vátsku, Španielsku, či Gréc-
ku. Je preto pekným gestom, 
že Mesto Žilina si ocenilo ne-
nápadnú, no záslužnú dob-
rovoľnícku prácu jednej Kež-
marčanky.

„Som presvedčený, že skutoč-
ná podoba Žiliny je tvorená prá-
ve živou mozaikou osudov ľudí 
a ich životných príbehov. Práve 
ľudia tvoria skutočnú históriu, 
kultúrnosť a identitu Žiliny. Ve-
rejné oceňovanie osobností Žili-
ny chápem ako prejav úcty a ve-
rejného poďakovania tým, kto-
rí svojmu mestu a jeho obyvate-
ľom venovali kus svojho života, 
inšpirovali, venovali množstvo 
energie a neraz boli vystave-

Cena primátora Žiliny pre Kežmarčanku!
Po získaní ocenenia Seniorka roka 2007 sa kežmarská ro-

dáčka Aurélia Humeníková, žijúca v Žiline, dočkala ďalšieho 
významného ocenenia. V piatok 22. januára 2010 v priestoroch 
Starej radnice v Žiline si z rúk primátora mesta Žilina Ivana 
Harmana prevzala Cenu primátora mesta Žilina. Cenu zís-
kala za významný podiel na zvyšovaní kvality života senio- 
rov a dlhoročnú aktívnu dobrovoľnícku činnosť.

osvetového strediska v Žili-
ne, kde spoločne so svojimi 
spolupracovníkmi veľmi ak-
tívne a dynamicky rozvíja-
la a organizovala mnohé kul-
túrne aktivity miestneho, re-
gionálneho i celoslovenského 

významu. 
Nezlomná vôľa, 

energia, neutíchajúci 
elán a láska k ľuďom, 
ako aj potreba spolo-
čenských kontaktov, 
zmysluplného trá-
venia voľného času 
a aktívneho života aj 
v zrelom veku ju pri-
viedli k myšlienke 
založenia záujmové-
ho žilinského Senior 
klubu Priatelia, kto-
rý nepretržite vedie 
už 20 rokov. V sú-
časnosti má klub 450 
členov a popri pra-

videlných klubových stret-
nutiach a rôznych poznáva-
cích domácich i zahranič-
ných zájazdoch organizujú 
celý rad zaujímavých vzde-
lávacích, kultúrnych i spolo-
čenských podujatí. K najzná-
mejším a najpopulárnejším 
patrí Festival seniorov, kto-
rý vznikol v roku 2008 s cie-
ľom motivovať starších obča-
nov k aktívnemu a plnohod-
notnému životu, prezentovať 
svoje schopnosti prostredníc-
tvom rôznych umeleckých 
žánrov a upevňovaniu pria-
teľstva a vzájomnej spolupat-
ričnosti. V roku 2007 získala 
za svoju aktívnu činnosť zla-
tý titul Seniorka roka.

Pavol Humeník
FOTO: Ján Gura

Remeselníci 
dostanú zelenú
Od polovice januára 2010 je 

novým prevádzkovateľom Kež-
marskej informačnej agentúry 
Marek Kollár – RICON.

Samozrejme, že hlavnou 
prioritou aj nového prevádz-
kovateľa je poskytovanie infor-
mácií pre návštevníkov mesta 
Kežmarok, no okrem tejto čin-
nosti má nový prevádzkovateľ 
v pláne rozbehnúť aj ďalšie za-
ujímavé novinky, ktoré by ma-
li oživiť nielen ponuku služieb, 
ale v konečnom dôsledku aj sa-
motný interiér kancelárie. 

Výroba informačných ma-
teriálov aj nad rámec zmluvy 
s mestom, zriadenie antikvariá-
tu, ale najmä predajne s ume-
leckými výrobkami, prevaž-
ne kežmarských remeselníkov, 
by mali byť tou úplnou novin-
kou a vlastne aj malým darče-
kom pre organizátorov tohto-
ročného jubilejného 20. ročníka 
Európskeho ľudového remesla. 
Čo sa týka samotného poskyto-
vania informácií, tak čas ukáže, 
ktoré si bude klient informačnej 
agentúry žiadať najviac, a tak 
potom bude chcieť dané infor-
mácie skvalitňovať a rozširovať.

Momentálne sa aktualizuje 
databáza firiem v meste, z čo-
ho neskôr vznikne tlačená bro-
žúrka. Pre jej obohatenie by sa 
v nej malo nájsť miesto i pre 
prezentáciu všetkých partner-
ských miest mesta Kežmarok, 
ako aj prezentáciu Slovenských 
kráľovských miest.

Pomoc pri prezentácii mes-
ta na veľtrhoch cestovného ru-
chu je pre vedenie informač-
nej agentúry samozrejmosťou 
a chce sa podieľať i na zabez-
pečovaní informačných letákov 
a brožúr v meste. 

Kežmarská informačná agen-
túra dostala z mestského roz-
počtu dotáciu 11 500 eur na 
rok na zabezpečenie jej chodu. 
Tá je kvôli hospodárskej krí-
ze nižšia ako uplynulé roky. 
Kežmarská informačná agentú-
ra sídli na Hlavnom námestí 46 
v budove Barónka. Mimo hlav-
nej sezóny je otvorená od 8.30 
do 16.15 h (s hodinovou prestáv-
kou od 12.00 do 13.00 h), po-
čas letnej sezóny (od 15. júna do 
15. septembra) bude otvorená od 
8.30 do 17.00 h, v čase význam-
ných akcií v meste i dlhšie.

ní ťažkým životným skúškam,“ 
povedal primátor Ivan Har-
man. 

Podujatie oceňovania 
osobností mesta Žilina, kto-
rých bolo ocenených celko-
vo sedem, bolo spestrené 
koncertom sláčikového or-
chestra Archi di Slovakia 
pod vedením Františka Fi-
guru a husľového virtuóza 
Petra Michalicu.

Celý svoj život Aurélia Hu-
meníková – Barabášová za-
svätila práci v oblasti kultú-
ry a osvety, kde mohla popri 
svojich organizačných schop-
nostiach a tvorivej fantázii 
naplno uplatniť aj svoj peda-
gogický talent. V období ro-
kov 1978 – 1989 pôsobila na 
poste riaditeľky Okresného 
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Aký bol zámer rekon-
štrukcie nádvoria a kedy bu-
de nádvorie kompletne do-
končené?

Úprava nádvoria Kežmarské-
ho hradu sa zrealizovala v rámci 
cezhraničného projektu Program 
cezhraničnej spolupráce Poľská 
republika – Slovenská republika 
2007 – 2013 s názvom Stretnu-
tie siedmich kultúr poľsko-slo-
venského pohraničia „Od La-
dislava Medňanského po Jana 
Kanty Pawluśkiewicza“. Vedú-
cim partnerom projektu je Euro-
región „Tatry“ v Nowom Targu. 
Múzeum v Kežmarku tu vystu-
puje ako jeden z partnerov. Ako 
to vyplýva aj zo samotného ná-
zvu projektu, jeho cieľom je pre-
zentovať kultúru siedmich ná-
rodností (Poliaci, Slováci, Ru-
síny, Nemci, Rómovia, Židia, 
Maďari) na slovenskej aj poľskej 
strane. Nádvorie Kežmarského 
hradu získalo nový šat za tým 
účelom, aby sa tu v septembri 
2010 mohol uskutočniť festival 
s rovnomenným názvom „Stret-
nutie siedmich kultúr“, na kto-
rom budú jednotlivé národnosti 
prezentovať svoju tradičnú kul-
túru, folklór, ale aj  gastrono-
mické špeciality. Vo večerných 
hodinách je naplánovaný kon-
cert známeho poľského umel-
ca Jana Kanty Pawluśkiewicza. 
Na organizácii tohto veľkolepého 
podujatia sa podieľa aj ďalší pro-

jektový partner – Región Tatry 
v Kežmarku.

Čo všetko na nádvorí pri-
budne, prípadne sa zmeni-
lo?

Vďaka zrealizovaným prácam 
sa nádvorie hradu zásadne zme-
nilo.  Boli zakonzervované zá-
klady neexistujúcich hradných 
traktov pred juhovýchodným 
a juhozápadným hradobným 
múrom a základy kostola sv. Al-
žbety.  Urobila sa  organizá-
cia presmerovania dláždených 
chodníkov k najvýznamnejším 
vstupom do hradu a lokalizácia 
nových aktivít, ako je exteriéro-
vá šachovnica, letná polyfunkč-
ná  zastrešená scéna, hľadisko  
s 59 lavičkami  s kapacitou 236 
miest na sedenie a stánky ľudo-
vých remesiel ( 4 kusy stabil-
né a 3 kusy mobilné). Osvetle-
nie nádvoria je riešené s ilumi-
nárnym efektom objektov hradu, 
v ktorom je zahrnuté aj osvet-
lenie javiska, hlavných komuni-
kácií a  remeselníckych stánkov. 
Momentálne drevené prvky, 
ako sú lavičky, mobilné stánky 
a stojankové svietidlá sa nachá-
dzajú v interiéry hradu vzhľa-
dom k nevyhovujúcim poveter-
nostným podmienkam. V jar-
ných mesiacoch budú umiest-
nené na nádvorie hradu podľa 
pôvodného projektu.

Ako túto rekonštrukciu 
múzeum využije?

Na nádvorí pribudla šachovnica, javisko a iné novinky
Ak niekto tvrdí, že v Kežmarku sa v oblasti cestovného ru-

chu nič výrazné nedeje, mýli sa. V cestovnom ruchu vidia bu-
dúcnosť rozvoja Kežmarku nielen podnikatelia, ktorí pracu-
jú na nových ubytovacích a stravovacích kapacitách v meste, 
ale aj kežmarské múzeum. To už v tejto sezóne predstaví náv-
števníkom hradu vynovené nádvorie, obohatené o šachovni-
cu, lavičky, zastrešené javisko i remeselné stánky. Ak všetko 
vyjde podľa predstáv realizátorov projektu, kežmarský hrad 
by sa mal stať lákavým miestom prechádzok Kežmarčanov 
i atraktívnym cieľom turistov z blízkych i vzdialených regi-
ónov. O novinkách na hradnom nádvorí sme sa pozhovárali 
s Mgr. Erikou Cintulovou, riaditeľkou Múzea Kežmarok.

Súčasná podoba nádvoria 
nám umožňuje využívať ho po-
čas celého roka na rôzne kultúr-
ne podujatia – koncerty, divadel-
né predstavenia. Taktiež remesel-
nícke stánky, ktoré sú veľmi za-
ujímavo riešené  s napojením na 
elektrickú sieť ponúkajú možnosť 
aj našim remeselníkom prezento-
vať svoje remeslo a výrobky pre 
našich návštevníkov. Kežmarský 
hrad ako jeden z málo zachova-
lých hradov v Európe vďaka svo-
jej ideálnej polohe a prístupnosti 
ponúka našim návštevníkom vy-
nikajúcu možnosť jeho  kultúr-
neho využitia nielen v rámci ex-
pozičnej činnosti, ale zároveň aj 
v oblasti rôznych foriem kultúr-
no-výchovnych aktivít. Niektoré 
ponuky sa nám už začínajú  ry-
sovať, nejaké predstavy a plány 
máme aj my. Budúcnosť ukáže, 
ktoré z nich nadobudnú reálnu 
podobu.

Koľko to stálo, prípadne 
je ešte nejaká etapa, kedy sa 
bude v prácach na nádvorí 
pokračovať?

Úprava nádvoria hradu stála 
125 438 EUR. S rekonštrukciou 
nádvoria sa začalo v septembri 
2009 a aj napriek našim obavám 
z vývinu počasia bola ukonče-
ná 20. 12. 2009. Všetky práce 
boli do termínu ukončené. Osa-
denie drevených prvkov a lavi-
čiek je ešte naplánované v jar-
ných mesiacoch, čo bude trvať 
len pár dní.

Do budúcnosti máme samo-
zrejme ďalšie plány, ktoré by 
sme chceli zrealizovať predo-
všetkým vďaka novým projek-
tovým výzvam. Je potrebné do-
končiť výmenu strešnej kryti-
ny nad vstupnou vežou, štvor-
hrannou vežou, obrannou vežou 
a nad ochodzami. Súbežne s tým 
plánujeme opraviť fasády z vnú-
tornej aj vonkajšej strany hra-
du, ktorým bude predchádzať 
vybudovanie systému odvodne-
nia. Čaká nás ešte oprava par-
kánového múru pred hradom 
a celkom na záver by sme chce-
li zrealizovať ilumináciu hra-
du. Naše múzeum má v sprá-
ve aj ďalšie tri objekty – 2 meš-
tianske domy a baštu mestského 
opevnenia. Rekonštrukčné práce 
v týchto objektoch musíme riešiť 
v čo najkratšom čase vzhľadom 
ku danému stavu objektov. 

T/F Adriana Saturyová

Keby som raz bola taká boha-
tá, aby som si mohla postaviť dom 
podľa svojich predstáv, bol by to 
malý dom s veľkou záhradou. Bol 
by taký malý, aby sa v ňom moja 
rodina nehľadala a bola by si vždy 
nablízku. Čo by nahlas povedal je-
den, počuli by všetci ostatní. Taký 
dom by mi stačil. A v záhrade iba 
lavičku, aby som v starobe mohla 
na nej sedieť a čudovať sa, kam sa 
tí mladí tak ponáhľajú. Páčia sa mi 
dnešné domy. Sú také iné – pestré. 
Farbou aj dizajnom – nie na jedno 
kopyto, ako kedysi, keď celá ulica 
musela spolu ladiť. Mám aj „svoj“ 
domček – v Huncovciach, posled-
ný vpravo keď idem do Popradu. 
Vždy sledujem, ako utešenie rastie. 
Niekto má takú chatu, a niekto 
dom. Môj človek, kto to stavia. Už 
sa teším, akú bude mať ten domček 
fasádu a balkónové zábradlia. Ob-
divujem tých, ktorí v dnešnej ťaž-
kej dobe stavajú dom. Zvlášť, keď 
nie sú sami sebe pánmi v zamest-
naní a na krku majú hypotéku. 
Pánboh s nimi a zlé preč. 

Človek celý život zápasí s ne-
jakými problémami. Niektoré au-
tomaticky patria do života, iné si 
privodíme vedome sami, v sna-
he dosiahnuť v živote niečo viac. 
A v nádeji, že ich zvládneme. Po 
každom ťažkom období prichádza 
radosť a keď už je podozrivo dl-
ho dobre, je to neklamný znak to-
ho, že je čas pripraviť sa na kopa-
nec od života. Dnes je však taká 
doba, že človek sa priam bojí po-
chváliť, že sa mu niečo podarilo, 
alebo že sa má nepodaj aj dobre. 
Skúsenosti sú totiž také, že ľudia 
horšie znášajú cudzí úspech, ako 
vlastný neúspech. Doba je taká, že 
keď sa vám darí, poniektorí vám 
nevedia prísť na meno a akonáhle 
sa na vás začne sypať problémom 
za problém, neváhajú zastaviť vás 
na ulici a pýtať sa na vaše starosti 
- niektorí asi v duchu hesla - bu-
de mi lepšie, keď viem, že tebe je 
horšie. A potom je ešte druhá sku-
pina, ktorá fandí úspešným a pri-
takáva im dovtedy, kým sú „zau-
jímaví“. A keď šťastná hviezda ta-
kého človeka zhasne a zaradí sa 
opäť do davu, akoby sa stal nevi-
diteľným. Reči typu „Počul si že 
Jano havaroval?“..“Ta trebalo mu 
machrovať s novým autom?“ sú 
presne tie. Podstatnejšia je infor-
mácia, že Jano rozbil nové auto, 
ako to, či je Jano vôbec v poriad-
ku. Už sme raz takí.       -Adri-
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Letisko hlavného mesta 
sa zmenilo na obrovský me-
dzinárodný tábor, do kto-
rého neustále prichádzajú 
medzinárodné tímy i ma-
teriálna pomoc. Po problé-
moch s batožinou, ktorá le-
tela iným lietadlom, zostala 
cela skupina bez osobných 
vecí ale I kompletného me-
dicínskeho vybavenia. Preto 
neplánovane zostala v tábo-
re a neustále pátrala po ba-

Záchranári sa vracajú, vystrieda ich ďalšia dvojica
Záchranári MUDr. Marcel Sed-

lačko z Popradu a Kežmarčan Bc. To-
máš Dovjak sa po 14-tich dňoch vra-
cajú z Haiti domov. Posledné rady, in-
formácie, požiadavky a skúsenosti 
zo zemetrasením postihnutého  Hai-
ti odovzdali prostredníctvom e-mailu 
v utorok 2. februára 2010 MUDr. Za-
herovi Mahmoudovi – chirurgovi zo 
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou 
v Lučenci a Danke Spišiakovej – zá-

chranárke Falck Záchranná a.s., kto-
rí sa v stredu v centrále rakúskeho sa-
maritánskeho zväzu spoja s ďalšími 
členmi druhého tímu vysielaného na 
Haiti. Aj druhý tím záchranárov vezie 
so sebou bežný zdravotnícky materi-
ál, tentokrát doplnený hlavne o chi-
rurgické náradie a výživu pre novoro-
dencov a deti. Podľa MUDr. Sedlačka 
a Bc. Dovjaka novorodenci trpia akút-
nym nedostatkom mlieka, preto na 

Haiti vezieme sušené mlieko pre no-
vorodencov, kaše a minerály pre deti 
na úpravu črevnej flóry. 

Nová dvojica odlieta na Haiti vo štvr-
tok v skorých ranných hodinách z vie-
denského letiska Schwechat, cez Paríž do 
Dominikánskej republiky. Odtiaľ ich vr-
tuľníkmi prevezú na miesto misie na Ha-
iti, kde budú pôsobiť najmenej 14 dní. 

Mgr. Renáta Zichová,  
predseda ASSR

Z elektronickej pošty slovenských záchranárov.  
Takto priebežne opisoval situáciu na Haiti MUDr. Marcel Sedlačko:

Záchranári spod Tatier Marcel Sedlačko a Tomáš Dovjak posky-
tovali v uplynulých dńoch zdravotnú starostlivosť zemetrasením 
postihnutým obyvateľom Haiti.

Ošetrenia poskytovali slovenskí záchranári v provizórnych pod-
mienkach. Odmenou im boli vďačné úsmevy ľudí, ktorí v silnom zem-
etrasení prišli nielen o svoje príbytky, ale aj o svojich najbližších. 

tožine. Tuto sa im podari-
lo nájsť až na druhý deň rá-
no a tak sa mohli presunúť 
na vopred dohodnuté stano-
visko, v časti hlavného mes-
ta Port au Prince - Bolivar. 
Tu sa zložili v Centre Petion 
Bolivar, ktorý sa stal na ďal-
šie dni ich základňou, od-
kiaľ vyrážali do časti mesta 
i okolia, kde bola potrebná 
ich pomoc. Prvý deň prešli 
niekoľko táborov v častiach 
Leogane, Carrefour, Petion a 
Mariani.

Navštívili viacero tábo-
rov, kde v provizórnych sta-
noch, či pod holým nebom 

žijú obyvatelia mesta. Člo-
vek nadobúda dojem, že celé 
mesto žije mimo svojich do-
movov.... Poľné nemocnice tu 
vybudovali Japonsko a Ka-
nada a vyvstáva práve potre-
ba mobilných zložiek, schop-
ných presúvať sa a poskyto-
vať zdravotnú starostlivosť 
na miestach, kde je momen-
tálne potrebná. Takéto služ-
by ponúkli práve slovenskí 
a rakúski samaritáni. Dnes 

sa opäť chystajú pokračovať 
v pomoci v tejto oblasti. Veľ-
kým problémom je však pre-
sun po miestnych komuniká-
ciách, ktoré sú v značne zlom 
stave a preto nie je nič nezvy-
čajné, ak trasu v dĺžke 10 km 
prekonávate 1 až 1,5 hodiny. 
Špeciality jazdy po cestách sú 
pre nás ťažko pochopiteľné, 
neexistujú tu dopravné znač-
ky, autá používajú smerovky 
veľmi výnimočne, ak sú ni-
mi vôbec vybavené a jazda 
v protiľahlom pruhu štvor-
prúdovej cesty, oddelenej na-
vzájom betónovými prekáž-
kami je celkom bežným spô-

sobom, ako predbehnúť vo-
zidlá pred vami. Ale to by 
už bola iná téma...Absolút-Absolút-
ny nedostatok zdravotnej 
starostlivosti sa podpísal 
na ťažkých komplikáciách 
bežných drobných poranení 
a ochorení. Veľkou výhodou 
v súčasnosti je prítomnosť 
viacerých poľných nemoc-
níc, ktoré poskytujú bez-
platnú starostlivosť všetkým 
obyvateľom. Samaritánska 
jednotka je jednou z troch 
mobilných jednotiek, ktoré 
putujú za obyvateľmi a na mi-
este im poskytujú potrebnú 
starostlivosť. Miesta, kde pô-
sobia a ošetrujú sú rozdielne, 
od príjemného chládku v tie-
ni paliem, cez neznesiteľné 
teplo pod veľkou celtovou 
strechou, až po otvorené 
priestranstvo pod pálivým 
slnkom…Pacientov zo dňa 
na deň pribúda, ich skladba 
je približne rovnaká, od po-
ranení v dôsledku zemetra-
senia a ich následkov, cez ne-

ošetrené rany, predovšetkým 
na dolných končatinách, 
odreniny, podvrtnutia, či po-
dozrenie na starú zlomeni-
nu, ktorá sa potvrdila po ná-
slednom vyšetrení v poľnej 
nemocnici, až po zanedbanú 
popáleninu ročného dieťaťa, 
postihujúcu polovicu hlavy. 
Pohľad na podobné stavy je 
často otrasný, avšak podob-
né sú aj možnosti obyvateľov 
získať starostlivosť. Denne 
ošetrujeme i pacientov v cen-
tre, kde sme vytvorili našu 
základňu. Vo dvore je vytvo-
rený malý tábor, obyvateľov 
ktorého denne ošetrujeme, 
prebaľujeme a čistíme rany, 
podávame antibiotiká a po-
dobne. Ľudia sú však vďač-
ní a skutočne všade sa stre-
távame s pozitívnymi reak-
ciami, úsmevmi, mávaním 
a vďačnosťou. Napriek ne-
prítomnosti vlastnej ozbroje-
nej ochrany sa cítime úplne 
bezpečne a vďakou sú nám 
usmiati ľudia.
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Dňa 22. 1. 2010 sa v No-
vom Targu uskutočnilo prvé 
pracovné stretnutie sloven-
ských a poľských partnerov, 
ktorí spoločne plánujú podať 
žiadosť o finančný príspevok 
v rámci Programu cezhranič-
nej spolupráce Poľská repub-
lika – Slovenská republika 
2007 – 2013 pre projekt pod 
názvom Cesta okolo Tatier s 
termínom uzávierky dňa 31. 
marca 2010.

Myšlienka Cesty okolo Ta-
tier sa zrodila približne pred 
desiatimi rokmi na pôde Eu-
roregiónu „Tatry“ s cieľom 
obísť Tatry jednou cyklotra-
sou a vidieť horstvo z každej 
strany. Za posledné roky bolo 
vypracovaných niekoľko štú-
dií, ktoré v súčasnosti využi-
jeme ako podklady k pripra-
vovanej projektovej žiados-
ti. Dĺžka celkovej trasy cyk-
lochodníka je 300 km, z toho 
na slovenskej strane dosahu-
je dĺžku okolo 225 km. Túto 
trasu nie je možné realizovať 
ako celok, ale po jednotlivých 

úsekoch. V rámci II. výzvy 
na predkladanie žiadostí o fi-
nančný príspevok sa do pro-
jektu na slovenskej strane za-
pojí mesto Kežmarok a obce 
Huncovce a Vrbov. Prebieha-
jú rokovania s ďalšími poten-
ciálnymi partnermi: mestami 
Liptovský Mikuláš, Poprad 
a Trstená a obcou Nižná. Slo-
venských partnerov bude ko-
ordinovať mesto Kežmarok. 
Na poľskej strane budú part-
nermi gminy Czarny Du-
najec, Nowy Targ a Szaflary 
a mesto Nowy Targ. Všetci 
partneri sa na základe roko-
vania dohodli, že Lead Part-
nerom v projekte Cesta oko-
lo Tatier bude gmina Czarny 
Dunajec.

V rámci projektu sa plánu-
je samotná realizácia niekto-
rých úsekov cyklocesty (Kež-
marok – Krížová Ves po Zlat-
nú dolinu (3,7 km), Kežmarok 
– Vrbov (5,7 km), Kežmarok – 
Huncovce (5,3 km), kataster 
mesta Liptovský Mikuláš (4,5 
km), budovanie jednotlivých 

Cesta okolo Tatier – cyklochodníky

Okrajové časti mesta Kež-
marok poznajú najlepšie tí, 
ktorí v nich žijú, pracujú, ale-
bo sa v nich zdržiavajú častej-
šie ako ostatní. Jednou z naj-
starších priemyselných loka-
lít v meste je Slavkovská ulica. 
Je špecifická tým, že má rôzne 
zákutia, v ktorých sídlia men-
šie či väčšie firmy. Zvlášť, na-
chádzajú sa v nich firmy do-
mácich podnikateľov, ktoré sa 
pokúsime priblížiť aj našim či-
tateľom. Najmä preto, že ide 
o domácich podnikateľov, kto-
rí svojou šikovnosťou vytvá-
rajú pracovné podmienky pre 
iných a ich prácu poznajú zá-
kazníci viac v iných mestách, 
ako v Kežmarku. 

Takouto firmou je aj firma 
Kovosan, ktorú vedie od ro-
ku 1992 Karol Dlugoš. Po roz-
pustení Komunálnych slu-
žieb, kde pracoval ako vedú-
ci, sa rozhodol pokračovať 
v remesle, ktorému venoval 
všetky dovtedajšie roky. Za-
čal s podnikaním v kovový-
robe a v zámočníctve. Najprv 
sám a rokmi pribúdali vlast-
ní zamestnanci, medzi kto-

rými nechýba i syn Michal. 
Dnes má firma desať zamest-
nancov – štyroch v kovový-
robe a šiestich v autoumývar-
ke, o ktorú boli podnikateľ-
ské služby obohatené v roku 
2007. Vďaka podnikateľské-
mu zámeru našla uplatnenie 
aj manželka Daniela, ktorá 
vedie malú kaviareň pri auto-
umývarke.

Hlavnou produkciou ro-
dinnej firmy je však kovo-
výroba. O kované brány, plo-
ty, schodištia, zábradlia a 
iné veci z dielne tejto firmy 
je záujem najmä za bránami 
mesta Kežmarok. Medzi pro-
dukty, ktoré kežmarská fir-
ma vyrába, patria aj novino-
vé stánky, strešné konštruk-
cie veľkých i menších nákup-
ných stredísk, rôzne kovové 
„skladačky“, ale aj okrasné 
kované brány, ploty, lavič-
ky, ale i kovové osvetlenia. 
Jedno z nich sa nachádza aj 
na terase útulnej kaviarne 
– strom s tepanými listami, 
ktoré v noci odrážajú svet-
lo zo svetlometu umiestne-
ného na zemi pod stromom. 

Malá firma – veľké veci

Všetko, čo môže, si firma zabezpečí sama. Za najväčší problém 
však považuje miestnu komunikáciu, ktorá sa v prípade dažďa me-
ní na blatisté brodisko. Nádeje, že asfalt raz povedie aj ku spomína-
nej firme sa Karol Dlugoš nevzdáva. 

O tom, že majitelia firmy rá-
tajú s tým, že Kežmarčania 
si časom osvoja aj „zabudnu-
tý kút“ na Slavkovskej, sved-
čia aj plány do budúcna. Už 
teraz sa na terase nachádza 
rozľahlý záhradný krb, na 
ktorom sa uvaril nejeden gu-
láš, či upiekli grilované špe-
ciality. Síce zatiaľ len pre 
známych, časom možno aj 
pre zákazníkov, ktorí poma-
ly malú kaviareň objavujú.

Stále však platí, že na 
chlieb si rodinná firma za-
rába najmä kovovýrobou. 
V rôznych mestách po ce-
lom Slovensku sa nachádza-
jú výrobky z kežmarskej diel-
ne. Firma totiž dodáva zákaz-
níkom kompletný výrobok – 
či ide o autobusové zastávky 
s lavičkami, alebo o novino-
vé stánky s regálmi a stánky 
s občerstvením vrátane pra-
covnej linky a podobne. O to 
zaujímavejšia je informácia, 
že vo firme, ktorá tieto veľ-
ké produkty vyrába, pracu-
je okrem majiteľa len štvorica 
chlapov. V duchu hesla „ma-
lá firma – veľké veci“ sa po-
kúsime priblížiť postupne aj 
ďalšie kežmarské firmy, kto-
ré si zaslúžia pozornosť nie-
len pre svoju šikovnosť a kva-
litné služby. 

T/F Adriana Saturyová

Ústredná rada Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov udelila MEDAI-
LU M. R. ŠTEFÁNIKA III. stupňa Mest-
skému úradu Kežmarok.

Medaila bola mestu udelená za rozvíjanie 
protifašistických tradícií, za významnú činnosť 
v domácom a zahraničnom odboji, za dlhoročnú 
mimoriadne záslužnú prácu v orgánoch a orga-
nizáciách zväzu, za presadzovanie pokrokových, 
demokratických, humanitných tradícií odkazu 
boja za slobodu a proti fašizmu.

Zároveň Oblastný výbor Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov Poprad udelilo Ďa-
kovný list Mestskému úradu za zodpovednú prí-
pravu a vykonanie osláv pri príležitosti 65. vý-
ročia Slovenského národného povstania a za roz-
víjanie tradícií SNP v duchu demokracie, huma-
nizmu a proti fašizmu.         Pavol Humeník

úsekov závisí od získania sta-
vebného povolenia), ako aj zís-
kanie finančných prostried-
kov na spracovanie projekto-
vej dokumentácie pre ďalšie 
úseky Cesty okolo Tatier. 

Mgr. Jana Garstková
Projektová manažérka 

ZRT

Za rozvíjanie protifašistických tradícií bola 
mestu udelená medaila i ďakovný list
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MESTSKÉ KUlTÚRNE 
STREDiSKO PRiPRAVUJE

VÝSTAVy

6. 2. 2010 (sobota) 
Okresná súťaž 

hudobného folklóru 
a sólistov tanečníkov
- súťažná prehliadka

v Mestskom kultúrnom 
stredisku 

10. 2. 2010 (streda) 
o 8.30 a 11.00 hod.
POKRVNÉ PUTO

- tragikomický príbeh
v Mestskom kultúrnom 

stredisku 

12. 2. 2010 (piatok) 
FAŠIANGY na hrade
- fašiangové atrakcie

na nádvorí kežmarského 
hradu

12. 2. 2010 (piatok) 
o 18.30 hod.
FAŠiANGY 

s Anderom z Košíc 
a hudobné DUO ADJA

- hudobno-zábavný 
program v Mestskom 
kultúrnom stredisku 

23. 2. 2010 (utorok) 
o 8.45 a 10.30 hod.

O DOROTKE
Divadelná rozprávka 

v podaní Spišského divadla
v Mestskom kultúrnom 

stredisku

28. 2. 2010 (nedeľa) 
o 16.00 hod.

MEDOVNÍKOVÝ 
DOMČEK v podaní 
Tomáša Plaszkého

Rozprávkový príbeh 
v Mestskom kultúrnom 

stredisku

Zmena programu vyhradená!

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
28. 1. – 15. 2. 2010

Výstava výtvarných prác 
detí MŠ

17. 2. – 12. 3. 2010 
Z insitnej tvorby Miroslava 

Potomu

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

Salón kežmarských 
výtvarníkov
Do 12. 2. 2010

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53

Kamil Kozub 
PREMAĽBY

Do 18. februára 2010

SHERLOCK HOLMES - 4. - 
7. (št – ne), 19.00, MN-12, 2 €. Akč-
ný, dobrodružný, mysteriózny 
film. Nové dynamické stvárne-
nie najznámejších postáv Arthu-
ra Conana Doyla v tomto filme, 
postaví Holmesa a jeho verné-
ho partnera Watsona pred novú 
výzvu. Proti sebe má nepriateľa, 
ktorý spriada hrozivé intrigy... 

LOVE AND DANCE - 9. - 
10. (ut – st), 19.00, MN-12, 2,20 €. 
Na začiatku celého príbehu sto-
jí tanec, ktorý nenávratne zmení 
osudy všetkých hrdinov. Film o 
tanci, o láske a o tom, že v živo-
te musíme po niečom túžiť a nie-
čo chcieť... 

MUŽI V RUJI - 11. (št), 19.00, 
MN-12, 2 €. Česká veselá komé-
dia o veľkých veciach na malom 
mieste. Mouřinov je malá mo-
ravská dedina, kde aj cesta kon-
čí. A pretože chcú byť „prejazd-
ní“, musia vymyslieť plán, ako 
zohnať väčšie množstvo asfaltu 
na jej pokračovanie . A tak dosta-
nú nápad v Mouřinove usporia-
dať Majstrovstvá Európy vo vá-
bení jeleňov... 

BABYLON A.D. - 12. - 14. 
(pia – ne), 19.00, MN-15, 2 €. Akč-
ný scifi film. Skúsený žoldnier 
Toorop vybojoval už veľa bitiek 
a prežil vojny, ktoré devastova-
li svet od počiatkov 21. storočia. 
Teraz dostáva vysoko riskantnú 
úlohu: eskortovať nebezpečnú 
ženu Auroru a jej sestru Rebeku 
z Ruska priamo do New Yorku v 
tichosti a hlavne bezpečne... 

Spoločnosť pre predškol-
skú výchovu región Kež-
marok a Mestské kultúr-
ne stredisko Kežmarok vás 
pozývajú do výstavnej siene 
Barónka na VÝSTAVU VÝ-

TVARNÝCH PRÁC DETÍ 
MATERSKÝCH ŠKÔL.

Výstavná sieň Barónka je 
otvorená v pracovných dňoch 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 
17.00 hodiny.

Sme deti vesmíru

Mesto Kežmarok, Slovenská národná knižnica – Slovenské 
národné literárne múzeum v Martine a Matica Slovenská
vypisujú v rámci VL. ročníka Literárneho Kežmarku

CELOSLOVENSKú LITERÁRNU SúŤAŽ
žiakov základných škôl v Slovenskej republike

študentov stredných škôl v Slovenskej republike
a slovenských žiakov a študentov základných 

a stredných škôl v zahraničí
I. kategória (8 až 11 roční) – poézia a próza

II. kategória (12 až 15 roční) – poézia a próza
III. kategória (16 až 18 roční) – poézia a próza

Podmienky súťaže
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 = 30 riadkov po 60 znakov, vrátane me-
dzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Prá-
ce je potrebné poslať v 5 exemplároch. Na každú prácu uveď-
te meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu 
a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota 
posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského ko-
la. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. práce nevraciame.
Adresa pre odosielanie prác: Mestské kultúrne stredisko, 

Starý trh 47, 060 01 Kežmarok. Uzávierka súťaže: 
15. apríl 2010.

Vyhodnotenie súťaže bude 17. – 18. apríla 2010 v Kežmarku.
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Dejisko zimných olympij-
ských hier, mesto Vancouver, 
sa nachádza v najzápadnejšej 
kanadskej provincii Britská 
Columbia, na brehu Tiché-
ho oceánu. Samotné mesto 
patrí medzi najkrajšie mes-
tá sveta. Jeho výhodou je, že 

leží na brehu oceánu a záro-
veň má vo svojom najbližšom 
okolí vyše dvojtisícové vyso-
ké hory, čo ho robí tak atrak-
tívnym. Krásna poloha ro-
bí mesto Vancouver i jedným 
z miest, kde sa nakrúca naj-
viac holywoodských filmov.

So zapálenými srdcami do kanadského Vancouveru
V piatok12. februára 2010 sa v kanadskom meste Vanco-

uver otvoria XXI. Zimné olympijské hry. Keďže mesto Kež-
marok bude mať na nich viacčlenné zastúpenie, rozhodli 
sme sa tieto hry pre našich čitateľov trochu viac priblížiť. 
Veď aj pre Slovensko to budú nezabudnuteľné hry, pretože 
sa na nich zúčastní rekordný počet, až 73 športovcov.

Samotné mesto má pol mi-
lióna obyvateľov, no takzva-
ný Greater Vancouver spája 
až dva milióny ľudí. Lyžiar-
ske stredisko Whistler, kto-
ré leží stodvadsať kilometrov 
na sever od Vancouveru, kde 
sa uskutočnia všetky lyžiar-
ske disciplíny, má 9000 oby-
vateľov. V sezóne sa však ich 
počet vždy niekoľkonásob-
ne zvýši. I preto bude dopra-
va počas hier v meste vylúče-
ná a autom sa návštevník do-
stane iba do mesta Squamish 

(približne 50 km od Whistle-
ru i Vancouveru), odkiaľ bu-
de premávať do Whistleru 
kyvadlová doprava.

Časový posun je od nášho 
stredoeurópskeho času 9 ho-
dín dozadu. Znamená to, že 
keď u nás je 21.00, tak u nich 
je o 9 hodín menej, t.j. 12.00. 
Hovorí sa tam anglicky. 
Okrem domácich Kanaďanov 
tam majú najväčšie zastúpe-
nie i Číňania, Indovia, Fran-
cúzi, Japonci, Nemci, Taliani 
a Filipínci.

Počasie tam prevláda celý 
rok mierne. V zime od mínus 
5 do plus 5 stupňov Celzia.

Najnavštevovanejšie mies-
ta a pamiatky v meste sú Mu-
seum of Anthropology at the 
University of British Colum-
bia, Vancouver Aquarium 
Marine Science Centre, Scien-
ce World, Vancouver Ope-
ra, Vancouver Symphony Or-
chestra and the British Co-
lumbia Ballet.

Strany 9 – 12 pripravil Pavol Humeník, fotografie: Peter Humeník a internet

Samotné olympijské hry 
sa uskutočnia v dňoch 12. – 
28. februára 2010, po ktorých 
nasledujú Zimné paralympij-
ské hry (12. – 21. marec 2010). 
Hlavnými strediskami sú 
mesto Vancouver a lyžiarske 
stredisko Whistler.

Na Zimných olypijských 
hrách 2010 sa bude súťažiť 
v päťnástich zimných špor-
toch a v 86 disciplínach: alp-
ské lyžovanie (10 disciplín), 
akrobatické lyžovanie (6), beh 
na lyžiach (12), biatlon (10), 
boby (3), curling (2), kraso-
korčuľovanie (4), ľadový ho-
kej (2), rýchlokorčuľovanie 
(12), sánkovanie (3), severská 
kombinácia (3), skeleton (2), 
skoky na lyžiach (3), snowbo-
arding (6), šortrek (8).

Držíme našim športovým 
želiezkam palce, nech aj oni 
sa pridajú k hlavnému heslu 
týchto hier – With Glowing 
Hearts – So zapálenými srd-
cami.

Vancouver – olympiský komplex.

Vancouver – centrum mesta.

Whistler – Creekside, 
olympijská zjazdovka.



10 KežmaroK 3/2010olympijsKá príloha – vancouver 2010

Olympiáda (aj) v znamení Kežmarku

Už v osobe predsedu Slo-
venského olympijského vý-
boru má mesto Kežmarok 
svojho vyslanca. Nie je to-
tiž tajomstvom, že Franti-
šek Chmelár, rodák z Tvrdo-
šoviec, ktorý 4. februára 2010 
oslávi svoje 64. narodeniny, 
svoje detstvo a mladosť pre-
žil v našom meste. Tu bol aj 
učiteľom na tunajšom gym-
náziu. I preto si on sám viac-

krát našiel čas a osobne pri-
šiel odovzdávať ocenenia naj-
lepším športovcom okresu 
Kežmarok, aby sa tak vrátil 
na svoje známe miesta.

Kežmarskú rodáčku Janku 
Gantnerovú nemusíme bliž-
šie predstavovať. Každý Kež-
marčan vie, čo v slovenskom 
športe znamená. 

Ďalším členom výpravy 
je Vincent Kekeli, ktorý ke-

Áno. Možno sa to ani tak nezdá, ale fakty ukazujú, že 
mesto Kežmarok nebolo v minulosti nikdy zastúpené toľký-
mi členmi vo výprave, ktorá išla na olympijské hry, ako je 
tomu tentoraz. Pritom je vrcholne zastúpené nielen u špor-
tovcoch, ale i v samotnom vedení slovenskej výpravy.

dysi trénoval na športovom 
gymnáziu v Kežmarku a te-
raz je trénerom reprezentan-
ta v zjazdovým lyžovaní Ba-
bušiaka.

U športovcov má Kežma-
rok štvorčlenné zastúpenie 
a jedno zastúpenie má i su-
sedná obec Huncovce v ho-
kejistke Anne Džurňákovej. 
V Kežmarku sa narodil Ľu-
boš Bartečko, ktorý momen-
tálne hráva u švédskeho 
majstra Farjestad Karlstad. 
Rodáčkou z Kežmarku je 
i sánkarka Šimšajová, kto-
rá súťaží za TJ Vysoké Tat-

ry. Ďalšou Kežmarčankou, 
hrajúcu za Slovan Bratisla-
va je hokejistka Nikoleta Ce-
larová. No a ostatnou kež-
marskou športovou osob-
nosťou v slovenskej výprave 
je Jana Gantnerová, repre-
zentantka v zjazdovom ly-
žovaní, pre ktorú to už bu-
de druhá účasť na olympij-
ských hrách.

Väčšinu z týchto Kežmar-
čanov, sme priamo oslovili, 
aby sa podelili o svoje dojmy 
pred účinkovaním na najväč-
šom športovom sviatku. A tu 
sú ich postrehy:

S akými cieľmi cestuje 
vedúca lyžiarskej sekcie na 
zimné olympijské hry?

Po prvýkrát budem na ZOH 
ako funkcionár výpravy. Mojou 
úlohou bude koordinovať čin-
nosť jednotlivých športových 
disciplín. Keďže predpokladám, 
že všetky výpravy majú svoje 
režimy zabehnuté, tak by sme 
nemali mať väčšie problémy. 
Ako to v živote býva, niektoré 
situácie sa nedajú predvídať a 
bude záležať od realizačného tí-
mu, ako pohotovo budeme rie-
šiť takéto situácie. Dúfam, že sa 
nám podarí vytvoriť 100 % po-
hodu, tak aby jednotliví športov-
ci, ale aj kolektívy mohli podať 
čo najlepšie výkony. Keďže mám 
na starosti aj športové odvetvia 
s ktorými som predtým neprišla 
do styku napr. boby, tak ešte ne-
viem čo ma všetko čaká. Ale aj 
na to sa teším.

Na čo sa najviac tešíte?
Na všetko nové, ale aj na prí-

rodu, ľudí, športoviská.
Kto z lyžiarskych repre-

zentantov bude siahať, pod-
ľa Vás, najbližšie na medai-
lu, resp. do prvej desiatky?

Máme niekoľko želiezok v 
hre. Kuzminová, Procházková, 
Bajčičák. Nesmieme zabúdať na 
Zuzulovú.

Kedy odchádzate do Van-
couveru?

Odchádzame 4. februára 2010.
Váš hlavný stan bude-

te mať v lyžiarskom stredis-
ku Whistler. Zúčastníte sa aj 
otváracieho a záverečného 
ceremoniálu?

Áno. Teším sa, hlavne na zá-
verečný ceremoniál na ktorom 
som sa nikdy nezúčastnila z ča-
sového dôvodu.

Kto by mohol zo sloven-
ských športovcov pozitívne 
prekvapiť?

V športe je to tak, že každý 
môže prekvapiť. Otázka je či, to 
bude pozitívne. Dúfam, že áno 
a budem každému držať palce. 
Olympiáda prináša vždy pre-
kvapenia. Možno to bude aj v 
našej výprave.

Lyžiarske disciplíny sú 
rozčlenené do troch dolín. 
Budete mať, ako vedúca ly-
žiarskej výpravy na prepra-
vu v dejisku olympiády oso-
bitné vozidlo? 

Čo sa týka dopravnej logisti-
ky je premyslená tak, že by vý-
pravy nemuseli používať pride-
lené vozidlá. My budeme mať vo 
Whistleri štyri autá k dispozícii 
a budú prerozdeľované podľa po-
trieb. Určite budem aj ja potre-
bovať pre svoju činnosť auto a 
som na to pripravená. Ale lepšie 
je spoľahnúť sa na organizova-
nú prepravu, lebo vám odpadá 
problém s parkovaním a aj majú 

Janka Gantnerová-Šoltýsová
- zástupkyňa šéfa misie ZOH 2010 Vancouver
- vedúca lyžiarskej sekcie na ZOH 2010 vo Vancouveri, stre-

disko Whistler
- prezidentka Slovenskej lyžiarskej asociácie
- členka alpskej komisie medzinárodnej lyžiarskej federácie 

a vedúca jej ženskej subkomisie
- trojnásobná účastníčka zimných olympijských hier

zastávky bližšie k športoviskám.
Ako to vlastne bude s pre-

pravou medzi Vancouverom 
a Whistlerom čo sa týka slo-
venskej výpravy?

Ti športovci, ktorí majú špor-
toviská pri Whistleri, sú ubyto-
vaní tam a teda s dopravou ne-
bude žiaden problém.

Prepravu počítame len na 
otvárací ceremoniál a iba keď 
bude záujem o návštevu Vanco-

uveru. Medzi OH dedinami bu-
de fungovať kyvadlová doprava.

Už ste boli v dejisku olym-
piády? Viete čo Vás tam ča-
ká, myslím aké prostredie?

V októbri sme vykonali in-
špekciu priamo v dejisku ZOH. 
Navštívili sme jednotlivé športo-
viská, ako aj obidve olympijské 
dediny. Okrem krásnej prírody 
nás  určite čaká kvalitná sta-
rostlivosť v každej oblasti.

Rodina 
Gantnerovcov

Whistler
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S akými pocitmi a cieľmi cestujete 
na zimné olympijské hry? 

Cestujem s cieľom ukázať čo vo mne je, 
ale špeciálne ciele, ktoré sa týkajú umiestnení 
nechcem upresňovať. Neprejavujú sa u mňa 
žiadne silné pocity alebo niečo podobné. 

V akých disciplínach Vás uvidíme? 
V obrovskom slalome a potom v mojej 

hlavnej disciplíne špeciálnom slalome. 
S akými výsledkami v nich, by ste 

boli spokojná? 
Ako som uviedla už vyššie, nerada by som upresňovala moje cie-

le. Ale momentálne beriem ako výhodu, že na minulých olympij-
ských hrách som sa nedostala do cieľa obrovského slalomu a v špe-
ciálnom slalome som neštartovala, tak sa aspoň vyhnem porovnáva-
niu kedy bolo lepšie a kedy horšie. 

Stihnete otvárací ceremoniál?
Nie. Odlietam 13. februára 2010, kvôli pretekom Európskeho po-

hára a otvárací ceremoniál sa koná 12. februára.
Poznáte lyžiarske stredisko vo Whistleri? Už ste tam boli? 
Vo Whistleri som sa zúčastnila súťaží už v žiackej kategórii a do-

kopy som tam bola trikrát. Pretekársky kopec na špeciálny slalom po-
znám, dokonca som tam už súťažila pred dvoma rokmi. 

Atmosféru olympijských hier poznáte. Je niečo špeciál-
ne, na čo sa tešíte? 

Všetko ukazuje na to, že sa zúčastním záverečného ceremoniálu. 
Bohužiaľ, na OH v Toríne som nemala príležitosť byť ani na jed-
nom z ceremoniálov, takže som presvedčená, že to bude ohromný a 
nezabudnuteľný zážitok. Okrem toho to bude pre mňa obyčajná sú-
ťaž s väčšou atmosférou.

Jana Gantnerová

Ľuboš Bartečko

Sú to Vaše tretie ZOH. 
Bude platiť: Do tretice, všet-
ko dobré? 

Dúfam, že áno. Bolo by pek-
né, keby sme mohli potešiť na-
šich fanúšikov pekným úspe-
chom.

Tešíte sa skôr na dobrú 
partiu slovenských repre-
zentantov, alebo na výbor-
ných súperov? 

Samozrejme že sa veľmi te-
ším na výbornú partiu, ale bude 

S aký-
mi pocit-
mi od-
chádzate 
na olym-
p i j s k é 
hry?

Pocity 
sú veľmi 

dobré. Je to niečo úplne nové pre 
športovca, ktorý ide na olympiá-
du po prvýkrát.

Čo je pre družstvo zá-
kladným cieľom a čo bude 
úspechom?

Základným cieľom nášho 
družstva je poraziť v skupi-
ne Švajčiarsko. Ak sa nám to 
podarí, bude to pre nás veľký 
úspech.

Aký osobný cieľ máte 
Vy?

Mojim cieľom je hlavne, aby 
som hrávala, aby som bola fit po 
zdravotnej stránke.

V akej formácii a na akom 
poste hrávate?

Hrám zatiaľ v štvrtej formá-
cii na pravom krídle.

Vy hrávate za Slovan Bra-
tislava. Ten ale nehrá v do-
mácej súťaži. Prečo a kde 

vlastne cez sezónu Slovan 
hráva?

Slovenská liga žien nie je 
kvalitná. Preto vedenie zväzu 
rozhodlo, že najlepšie hráčky sa 
stiahnu do Bratislavy a pod hla-
vičkou Slovana budú hrať Eu-
rópsku ligu. V tejto sezóne sme 
skončili na štvrtom mieste. Sú-
ťaž vyhralo nemecké družstvo 
Planegg.

Prečo ste si vybrali hokej 
za svoj šport?

Od malička ma to vždy ťaha-
lo k hokeju. Aj keď som ho ne-
začala hrať hneď aj súťažne, ne-
skôr už áno. A som spokojná. 
Postupne som hrala za Poprad, 
Viedeň, Martin, prešov a teraz 
za Slovan.

Môžete definovať šance 
Slovenska proti svojim sú-
perkám – Kanada, Švédsko, 
Švajčiarsko?

Kanadu chceme potrápiť. Ch-
ceme hrať srdcom a hlavne ne-
chceme inkasovať dvojcifernú 
prehru. Švédsko je pre nás ne-
známy súper. Chceme podať 
dobrý výkon, lebo to bude ur-
čite veľmi ťažký zápas. Najviac 
sa chystáme na Švajčiarsko, lebo 

Nikoleta Celarová je to pre nás asi najvyrovnanejší 
súper. Technicky sme na rovna-
kej úrovni, oni sú korčuliarsky 
trochu lepšie, no dobrým výko-
nom celého družstva ho môže-
me zdolať.

Kedy odlietate na ZOH?
Odlietame 4. februára 2010. 

V Kanade máme ešte dva prí-
pravné zápasy, proti Ruskám 
a Fínkam.

Je niečo špeciálne na čo sa 
v Kanade tešíte?

Na atmosféru. Chceme samo-
zrejme povzbudiť i našich hoke-
jistov a pozrieť si hviezdy NHL.

Vancouver

Whistler

pekné si zahrať hokej proti naj-
lepším hráčom na svete.

Aké má Slovensko šance 
na ZOH v hokeji? 

Slovensko a každé iné muž-
stvo má rovnaké šance na tur-
naji. Bude záležať len na nás 
ako ich využijeme. Každé muž-
stvo začne od nuly. 

S akými cieľmi cestujete 
na ZOH Vy? 

Môj cieľ je vždy ten najvyšší, 
byť najlepším akým dokážem 
byť a pomôcť nášmu tímu vy-
hrať zápasy.

Ľuboš Bartečko
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Koľko už bývate vo Van-
couveri?

V regióne Vancouveru býva-
me desať rokov.

Zapojili ste sa nejako do 
programu hier?

Áno, moja manželka a syn 
pracujú ako dobrovoľníci pre 
olympijské a paralympijské hry. 
Bez pomoci 25 000 dobrovoľní-
kov by sa hry neuskutočnili.  

Aká je momentálna situ-
ácia vo Vancouveri? Stúpa 
pomaly záujem o hry medzi 
jeho obyvateľmi?

Je začiatok februára, ale mno-
ho ľudí nemá olympijskú nála-
du. Miestna vláda skrývala a eš-
te stále skrýva ozajstné náklady 
olympijských hier. Vie sa však 
už, že náklady budú oveľa vyš-
šie ako bolo pôvodne oznámené. 
Ľudia si myslia, že provinciál-
na vláda ich oklamala, keď im 
skutočne náklady zatajila. Via-
cerí pripomínajú montrealské 
olympijské hry roku 1976, kto-
rých náklady sa zaplatili len ne-
dávno. Mnohí obyvatelia si však 

s trochou rezignácie povedali, že 
keď už tu tie hry máme, užime 
si ich a plánujú sa masovo zú-
častniť, či na športových alebo 
kultúrnych podujatiach. Sú tu 
však určite záujmové skupiny, 
ktoré chcú hry použiť na pro-
testy najrozličnejšieho druhu, 
ako keby hry boli zodpovedné 
za všetky existujúce spoločen-
ské problémy. Kanadská vláda a 
organizátori sa snažili podnietiť 
záujem obyvateľov celej krajiny 
a olympijskú pochodeň niesli ľu-
dia krížom-krážom celou Kana-
dou vyše 45 000 km.

O čo je tam najväčší zá-
ujem? O otvorenie? Hokej? 
Lyžovanie?  

Napriek moróznej nálade, 
lístky na športové podujatia sa 
rýchlo vypredali. Kanada tlačí 
na svojich športovcov, aby vy-
hrali čo najväčší počet medai-
lí. Samozrejme, chcú vidieť ve-
ľa zlatých, lebo v roku 1988 v 
Calgary žiadnu zlatú nevyhrali. 
Tešia sa hlavne na zlatú v muž-
skom hokeji. 

Zaznamenali ste v médi-
ách nejaký záujem aj o silu 
hokejového Slovenska?

V médiách spomínali niekto-
rých slovenských hráčov, ktorí 
hrajú v NHL. Samozrejme,  nikto 
nemyslí, že vyhrajú zlato.

Budú to pekné hry?
Ťažko povedať. Vo Whistleri, 

kde doteraz padlo skoro 10 met-
rov snehu by športové súťaže 
mohli byť pekné, ak vyjde poča-
sie. Usporiadatelia nechcú, aby 
padal sneh. Naopak, v kopcoch 
nad Vancouverom sa sneh roz-
topil a robia všetko preto, aby 
tam súťaže mohli prebehnúť. 
Normálne, vo februári vo Van-
couveri prší. Momentálne je tu 
dosť teplo, počasie je skôr jarné, 
okolo 15 stupňov Celzia, včera 
som videl rozkvitnuté púpavy. 
Niektorí sa obávajú, aby silné 
bezpečnostné opatrenia neudu-
sili náladu. 

Čo vlast-
ne znamená 
ten symbol 
hier?

Logo olym-
pijských hier je 
severo-kanad-
ský Inukshuk. 
Inukshuk bo-
la kamenná 
značka, zná-
zorňujúca člo-

veka, používaná severoameric-
kými indiánmi celé stáročia. Vy-
značovali ňou arktické cesty. 
Inukshuk sa stal tiež symbolom 
vodcovstva, kooperácie, priateľ-
stva a všeobecne ľudského du-
cha. Kamenná socha sa vola Ila-
naaq, čo znamená priateľ.

A na čo sa najviac, z hier, 
tešíte Vy? 

Tešíme sa, že sem prídu ľudia 
z mnohých krajín sveta. Viaceré 
krajiny, medzi nimi aj Slovensko, 
tu budú mať pavilóny, v ktorých 
budú prezentovať ich kultúru, 
vrátane gastronómie. Takzvaná 
kultúrna olympiáda by mala byť 
veľmi silná. Kúpili sme si lístky 
na viaceré športové podujatia vrá-
tane slovenského hokeja. Napriek 
tomu, že v Kanade žijeme už vy-
še 20 rokov, slovenským športov-
com vždy držíme palce. 

Peter Humenik

Ak chceme zistiť, čo sa deje v zákulisí olympiády, najlepšie 
je osloviť priamo niekoho, kto býva priamo v dejisku olympi-
ády. A aby sme nevyšli z cviku, tak sme oslovili Kežmarčana. 
Peter Humeník býva priamo vo Vancouveri. Jeho manželka 
i syn sú priamo zainteresovaní na otváracích ceremoniáloch 
ZOH i Paralympijských hrách, a tak má dokonalý prehľad, čo  
sa varilo a varí priamo v Kanade okolo olympiády.

A tak tu sú postrehy z dejiska tretích olympijských hrách, 
usporiadaných v Kanade (1976 Montreal, 1988 Calgary).

Zo zákulisia olympiády

Pavol a Peter Humeník, Vancouver – Coquitlam, Canada.

Olympijský park vo Whistleri.
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V dňoch 10. 12. – 12. 12. 
2009 sa konali na bilinguál-
nej Strednej škole zahranič-
ného obchodu a hospodárstva 
v Budapešti oslavy 125. výro-
čia jej založenia. Prominentná 
škola nachádzajúca sa v Budí-
ne v blízkosti Rybárskej bašty 
nesie meno kežmarského profe-
sora a veľkoslavkovského rodá-
ka Jánosa Hunfalvyho (Johanna 
Hunsdorfera). Nečudo! Veď bol 
priekopníkom geografie v Uhor-
sku. Škola s bilinguálnym vy-
učovaním v nemeckom, anglic-
kom, ruskom a francúzskom ja-
zyku bola pred rokom aktívnym 
účastníkom medzinárodnej kon-
ferencie o bratoch Hunfalvyov-
coch na SOŠ obchodu a služieb 
v Kežmarku. Riaditeľ budapeš-
tianskej školy Mgr. Tibor Plánk 
a zástupkyňa riaditeľa Mgr. 
Terézia Horváth sa zúčastni-
li aj odhaľovania pamätných ta-
búľ obom bratom Hunfalvyov-
com na Lýceu v Kežmarku a vo 

Veľkom Slavko-
ve na Obecnom 
úrade. V rám-
ci medzinárod-
nej spolupráce 
sa osláv Hun-
falvyho školy 
v Budapešti zú-
častnili aj or-
ganizátori kež-
marských pod-
ujatí Mgr. Mi-
lan Choma 
a Ladislav 
Scheirich.

Vianočný program školy 
a partnerských gymnázií
Pôsobivý vianočný program 

žiakov tejto školy, ale aj part-
nerských gymnázií z Francúz-
ska, Nemecka, Holandska a Ru-
munska prítomných hostí do-
slova ohúril vysokou umeleckou 
hodnotou. Prítomný bol dokonca 
aj bývalý minister kultúry Ma-
ďarska ako niekdajší učiteľ tej-
to školy, zástupcovia z Japonska 

Kežmarčania na oslavách v Budapešti

 Vďaka riaditeľovi buda-
peštianskeho evanjelického 
archívu Miklosovi Czenty-
mu sme mohli nazrieť aj do 
Evanjelického múzea na De-
ák tér v blízkosti evanjelické-
ho kostola, kde dlhé roky vy-
konával medzi tamojšími Slo-
vákmi náš významný básnik 
Ján Kollár ako farár. V tom-
to kostole boli určitý čas ulo-
žené pozostatky kežmarské-
ho rodáka Imre Thökölyho, 
kým sa nepreviezli do Kež-
marku. Vďaka nášmu priate-
ľovi Czentymu sme si prezre-
li aj röntgenologický archív 
na lekárskej fakulte. Dr. Sza-
bolcs Mosza a riaditeľ Mgr. 
Štefan Molnár nám poskytli 
bezplatné kópie určitých do-
kumentov o Dr. Alexandrovi. 
Významným prínosom bolo 
pre nás aj príjemné stretnu-
tie so sympatickým lekárom 
Dr. Attilom Tankóm, ktorý je 
vnukom Dr. Antona Gener-
sicha, bývalého rektora Le-
kárskej univerzity v Buda-
pešti a riaditeľa Patologické-
ho ústavu v Kluži. Veď Dr. 
Anton Genersich, ktorý det-
stvo prežil v Kežmarku bol 
vnukom Jána Genersicha – 
duchovného otca P.J. Šafári-
ka. Dr. Tankó Attila založil 

v Budapešti Nadáciu Antona 
Genersicha, ktorá hľadá všet-
ky informácie o svojom rode 
a snaží sa propagovať a po-
pularizovať odkaz týchto vý-
znamných kežmarských ro-
dákov. Pred rokom dokonca 
s 10 budapeštianskymi štu-
dentami medicíny a teológie 
realizoval tematický výlet po 
stopách rodu Genersich. 

Spišský dejepisný spolok v 
Levoči sa bude téme Gener-
sich venovať na pripravova-
nej medzinárodnej konferen-
cii a kežmarskí lekári Dr. An-
tona Genersicha zaradia tiež 
do svojich pravidelných stret-
nutí. (Dokonca sa mu odhalí 
aj pamätná tabuľa.)

Milo nás prijal aj prof. Gé-
za Bethlenfalvy, huncovský 
rodák, populárny orientalista 
v Budapešti a Viedni, ktorý 
nám pred pár rokmi pomáhal 
na Maďarskej akadémii vied 
a v knižniciach získavať cen-
né informácie a dokumentač-
ný materiál o bratoch Petzva-
lovcoch. V súčasnosti pomá-
ha najme Spišskej Belej, ktorá 
má záujem oživiť pamiatku 
významného matematika Ot-
ta Petzvala v Múzeu J. M. Pe-
tzvala. Preto aj vďaka Jánoso-
vi Weberovi sa nadviazali pr-

Budapešť hostila rodákov z Kežmarku
vé kontakty so Stroníckou fa-
kultou Technickej univerzity 
na Gélertovom námestí, kde 
obaja bratia Petzvalovci vyu-
čovali matematiku. Vtedy to 
bolo slávne Institutum Geo-
metricum.
Alfréd Grosz na 700 stranách 

novej publikácie
Veľkým prekvapením bo-

lo pre nás aj stretnutie s Áko-
som Neidenbachom, ktorý 
nám ukázal svoje nové dvoj-
zväzkové dielo vydané v ma-
ďarskom jazyku: Velikán 
Alfréd Grosz.

Je to rozsiahle dielo archív-
nych dokumentov, korešpon-
dencie, vedeckých pojednaní 

prof. A. Grosza o Tatrách, je-
ho historické štúdie a články, 
ktoré majú väzbu na nášho 
rodáka. Je to dôstojné ucte-
nie si pamiatky tohto spišské-
ho velikána v roku 125. výro-
čia jeho narodenia. V Maďar-
sku sa teda našli aj prostried-
ky a podporili aj ľudia, ktorí 
si vedia vážiť dielo nášho člo-
veka – integrálneho Európa-
na. Ostáva už len veriť, že 
nadviazané dobré kontak-
ty sa rozvinú do spoločných 
ušľachtilých osvetovo – po-
znávacích aktivít našej histó-
rie a tým aj k zlepšeniu ma-
ďarsko-slovenských vzťahov.

M. Choma

a iných krajín. 
V programe sa 
multimediálne 
premietal aj via-
nočný program 
nášho folklórne-
ho súboru Gora-
lik. Chodby ško-
ly zdobili zau-
jímavé postery 
žiakov partner-
ských škôl, na 
ktorých sa zná-
zorňovali uda-
losti, ktoré sa 

odohrali v príslušných štátoch 
v roku založenia tejto školy. Žiaci 
tejto školy boli v rovnošatách ná-
morníckych uniforiem a v trie-
dach v ktorých sa program nepri-
pravoval sa riadne vyučovalo.

Kežmarský profesor  
János Hunfalvy na svojej škole 

v Budapešti
Vo vstupnej časti tejto ško-

ly je medená busta Jánosa Hun-
falvyho. Jeho nos je vyleštený od 

poverčivého hladkania žiakmi, 
ktorí nechcú v ten deň odpove-
dať. (Priemerný prospech žiakov 
môže byť iba do 2,0). Z príleži-
tosti výročia školy sa slávnost-
ne otvorila na chodbe tejto ško-
ly rozsiahla expozícia o živote 
a diele Jánosa Hunfalvyho, ktorú 
Spišiaci (podľa vyjadrenia riadi-
teľa školy) môžu pozrieť voľne. 
V súčasnosti túto expozíciu obo-
hacujú aj Kežmarčania, organi-
zátori Hunfalvyovských podujatí 
na Spiši. Veď téma bratov Hun-
falvyovcov sa pred rokom rozo-
berala najme vďaka Spišskému 
dejepisnému spolku, Štátnemu 
archívu v Levoči a zahraničným 
prednášateľom tak, že informá-
cii a archívnych materiálov bo-
lo pomerne dosť aj na výstavu. 
Materiály z výstavy teraz tvo-
ria expozíciu, ktorá zdobí chod-
by evanjelického centra mládeže 
a evanjelický kostol vo Veľkom 
Slavkove vďaka tamojšiemu fa-
rárovi Mgr.Marekovi Findrovi.
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Základná umelecká škola 
Dr. Daniela Fischera začala 
pod novým vedením riaditeľ-
ky Mgr. Mariany Oškovej po 
novom. Nová štruktúra a sys-
tém práce, nové priestory na 
Cirkevnej škole v Kežmarku 
pre výtvarný a hudobný od-
bor, množstvo nových kvalit-
ných pedagógov.

Celé nóvum ZUŠ už poci-
ťujú jej žiaci v škole a verejnosť 
prostredníctvom koncertov. 

Jeden z reprezentačných 
koncertov sa konal dňa 18. 12.  
2009 v MsKS v Kežmarku. 
Bol to Vianočný koncert po 
novom. Vystúpilo mnoho no-
vých vynikajúcich pedagó-
gov, na ktorých predstave-
nie sa nám nedá zabudnúť. 
ZUŠ Dr. Fischera svoj via-
nočný program poňalo for-
mou muzikálu, ktorý mal ná-
zov Nebo plné talentov. Malý 
anjelik pod stromčekom na-
chádzal rôzne talenty, ktoré 
predstavili žiaci ZUŠ a jej pe-
dagógovia. Novopoňatý kon-
cert bol výnimočný aj tým, 
že program netvorili len žia-
ci, ale sa na ňom predstavi-
li svojim programom i nový 

pedagógovia ZUŠ, ktorí na 
záver koncertu urobili šou. 
Pódium predstavovalo ne-
bo, kde sa rodili talenty a kde 
sa plnili sny písané Ježiškovi. 
Možno sa splnili i niektoré zo 
snov mesta Kežmarok, že zís-
kal ďalších kvalitných peda-
gógov.

 Medzi nich patrí Mgr. Pe-
ter Pavličko – organista, skve-
lý improvizátor, Matúš Mi-
ženko – trubkár zo známej ka-
pely „Smola a hrušky“, Mgr. 
Lucia Šimonovová – skvelá 
klaviristka, korepetítorka ta-
nečného odboru, Mgr. Ma-
túš Šimonov – kontrabasista, 
vynikajúci pedagóg Hudob-
nej náuky, scenárista progra-
mov ZUŠ, Ruženka Regecová 
– akordeónistka.

Noví pedagógovia prekva-
pili i svojou kapelou, ktorú 
dirigoval Mgr. Peter Pavlič-
ko, kde hrali všetci hudobní 
pedagógovia ZUŠ. Výnimoč-
ným vystúpením bolo jaz-
zovo poňaté duo Mgr. Petra 
Pavlička (klavír) a Matúša 
Miženku (trúbka), ktorí po-
stavili sálu na nohy a ani jed-
na stolička neostala bez ryt-

mického poklepávania si di-
váka. 

Na koncerte účinkovali 
žiaci hudobného a tanečného 
odboru a výtvarný odbor za-
bezpečil kulisy. 

Z tanečného odboru vyni-
kal malý šesťročný žiačik Jar-
ko Krigovský – breakdancista, 
ktorý sa nám veľmi úspešne 
prezentoval v televíznej relá-
cii MINITALENT SHOW, kde 
bol viac ako skvelý. Zúčastnil 
sa finále a tancoval v ňom so 
slávnym  Lacim Strike zo Stre-
et dance academy. V sále, kto-
rá sledovala jeho výnimočný 
talent bolo počuť neutíchajúci 
potlesk venovaný práve jemu. 
Pre ZUŠ je to jeden z talen-
tov, ktorý nemôže nechať len 
tak... V televíznej šou poďako-
val svojmu trénerovi – Marti-
novi Kalatovi, ktorý jeho talent 
v breakdance pomaličky posú-
va smerom vpred. 

Potleskom dýchala i sku-
pinka žiakov, ktorí mali iba 4 
– 5 rokov a spolu s pani uči-
teľkou Simonkou Točekovou 
zatancovali svoju prvú hip-
hop choreografiu „Draču-
lence“. ZUŠ-ka otvorila no-

ZUŠ Dr. D. Fischera po novom! vú triedu 4 – 5 ročných žia-
čikov – tanečníkov, z ktorých 
si tie šikovnejšie už vyskúša-
li pódium. 

Záver programu zakončil 
v dobrej nálade príhovor ria-
diteľky Mgr. Mariany Oško-
vej a tombola, kde bolo naj-
vyššou cenou cd-čko kape-
ly „Smola a hrušky“, kto-
ré slávnostne jeho majiteľovi 
podpísal trubkár z tejto zná-
mej kapely Matúš Miženko. 

Bol to Vianočný koncert 
štýlu, aký ZUŠ Dr. Fischera 
ešte nemala.

ZUŠ a jeho žiaci sa veľmi 
teší hlavne svojim novým pe-
dagógom a verí, že do budúc-
na určite prinesú šťavnaté 
umelecké ovocie.

Škola očakáva novú kvalit-
nú pedagogičku pre Literár-
no-dramatický odbor z Po-
pradu, ktorá sa špecializu-
je hlavne na bábkoherectvo 
a novú spoluprácu s Mater-
skou škôlkou v Poprade.

V Tanečnom odbore ZUŠ 
plánuje posilniť korepetície.

 V najbližších dňoch bude 
pri zápise prvákov do ZŠ ro-
biť predbežný nábor žiakov. 
Na nové deti sa vopred veľmi 
teší.                                  MO

Centrum voľného času Kežmarok ako 
garant školských súťaží v spolupráci  zo 
ZŠ Hradné námestie a ZŠ Dr. D. Fische-
ra zorganizovali v januári 2010 ďalšie 
predmetové olympiády a postupové sú-
ťaže pre žiakov základných škôl a osem-
ročných gymnázií. V obvodných kolách 
prezentovali svoje schopnosti najlepší 
nemecky a anglicky hovoriaci žiaci, ma-
tematici a rozprávači povestí. Predtým 
ako mohli dokázať svoje danosti v ob-
vodnom finále museli absolvovať škol-
ské kolá a s tým spojené  náročné štú-
dium a strastiplnú prípravu. Žiaci vo 
všetkých súťažiach prekypovali boha-
tými vedomosťami predviedli svoj dô-
vtip, fantáziu a herecké umenie. Veľký 
podiel na kvalitnom zavŕšení snaženia 
všetkých  súťažiacich majú aj učitelia 
matematiky, jazykov a literatúry, ktorý 
ich najprv objavili a konečnej fáze aj dô-
kladne pripravili. 

Všetkým súťažiacim a úspešným rie-
šiteľom blahoželáme a postupujúcim do 
krajských kôl prajeme  veľa šťastia.

V obvodnom kole OLYMPIÁDY 
V ANGLICKOM JAZYKU, kat. 1A je 
poradie najlepších nasledovné: 1. Rovdi-
čová Kristína, ZŠ Dr. D. Fischera, Kež-
marok, 2. Maniak Samuel, ZŠ Nižná brá-

na, Kežmarok, 3. Špak Milan, ZŠ Hradné 
námestie, Kežmarok.

Kategória starších 1B: 1. Gurníková 
Kristína, ZŠ Hradné námestie, Kežma-
rok, 2. Štefaňáková Simona, ZŠ Dr. D. 
Fischera, Kežmarok, 3. Matava Michal, 
ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá.

V obvodnom kole OLYMPIÁDY 
V NEMECKOM JAZYKU, kat. 1A: 
1. Ratajová Salome, ZŠ Dr. D. Fische-
ra, Kežmarok, 2. Zastková Simona, ZŠ 
Hradné námestie, Kežmarok, 3. Pitoňá-
ková Anežka, ZŠ s MŠ Slovenská Ves.

Kategória starších 1B: 1. Laskovská 
Denisa, ZŠ Hradné námestie, Kežmarok, 
2. Marková Patrícia, ZŠ Dr. D. Fischera, 
Kežmarok, 3. Krempaská Barbora, ZŠ 
Huncovce.

Na obvodnom kole súťaže v pred-
nese slovenskej povesti ŠALIANSKY 
MAŤKO sa minulý utorok na stretlo 43 
najlepších rozprávačov zo ZŠ kežmar-
ského okresu. Deväť členná odborná  
porota, zložená z učiteľov SJ, rozhodla 
o najlepších výkonoch súťažiacich:

I. kategória (2. ,3. roč. ZŠ): 1. Toma-
lová Martina. ZŠ Nižná Brána, Kežma-
rok, 2. Chripková Timea, ZŠ Hradné ná-
mestie, Kežmarok, 3.Gildeinová Vladi-
míra, ZŠ s MŠ Slovenská Ves.

II. kategória (4., 5. roč. ZŠ): 1.Stra-
cheová Stela, ZŠ Hradné námestie, Kež-
marok, 2. Ondo-Eštoková Dominika, ZŠ 
Nižná Brána, Kežmarok, 3. Lesná Mi-
riam, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

III. kategória (6., 7. roč. ZŠ): 1. Stra-
cheová Sandra, ZŠ Hradné námestie, Kež-
marok, 2. Hudaček Ondrej , ZŠ Lendak, 3. 
Barloková Katarína, ZŠ Slovenská Ves.

Do obvodného kola Matematickej 
olympiády, kat Z5 a Z9 sa zapojilo 61 
úspešných riešiteľov školských kôl. 

V kategórii Z5 (žiaci 5.roč. ZŠ a prí-
my OGY) najviac bodov získali 1. Adam 
Hritz, ZŠ Nižná brána, Kežmarok a Lu-
káš Veselovský, ZŠ Dr. Fischera, Kežma-
rok, 2. Miloslav Cisko, ZŠ Nižná brána, 
Kežmarok, 3. Branislav Randus, ZŠ Dr. 
Fischera, Kežmarok.

V kategórii Z9 (žiaci 9.roč. ZŠ a kvar-
ty OGY): 1. Dominik Grigľák, ZŠ Dr. 
Fischera, Kežmarok a Daniel Neupauer, 
ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok, 2. Mariana 
Halčinová, ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok, 
3. Katarína Matalíková, ZŠ Dr. Fische-
ra, Kežmarok a Kamil Pisarčík, ZŠ s MŠ 
Spišské Hanušovce.

Víťazi jednotlivých kategórií postu-
pujú na krajské kolá, ktoré sa uskutoční 
v najbližších dňoch v Prešove.          ega

Predmetové olympiády a prednes povestí
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Pištvorky (celý svet  hráva 
túto hru pod názvami  Line 
– Up 4, 4 in a Row, Connect 4, 
Plot Four, Find Four, and Four 
in a Line) hrajú proti sebe dvaja 
hráči a majú k dispozícii hracie 
pole so 40 políčkami. Každý z 
hráčov má svoj symbol – žetó-
ny červenej alebo zelenej farby. 
Vhodením žetónu do niektoré-
ho z voľných polí hracieho plá-
nu sa snaží poskladať súvislý 
rad štyroch svojich žetónov a 
zároveň sa snaží zabrániť svoj-
mu súperovi vytvoriť svoj rad. 
Hráči sa striedajú na ťahu. Vy-
hráva ten hráč, ktorému sa po-
darí skôr poskladať súvislý 
rad svojich žetónov vo vodo-
rovnom, zvislom rade alebo 
po diagonále.

Turnaj (pištvorfest), kto-
rého heslom sa stal slogan 
„Keď štvorka znamená vý-
borný“, prebiehal za všeobec-
ného záujmu klasickým  vy-
raďovacím systémom na dve 
víťazstva podľa pavúka ako 
ho poznáme napr. z teni-
su.  Víťazmi vo svojich kate-
góriách sa stali Lukáš Blažoň 
a Stela Olejárová, ktorá sa zá-
roveň stala aj absolútnou ví-
ťazkou a držiteľkou putovné-
ho pohára. 

Pištvorky zatiaľ ustúpili 
lepším známkam v súvislosti 
s polročnou klasifikáciou, no 
v mesiaci marci opäť ovládnu 
prestávky – začne druhé kolo 
pištvorfestu.

Mgr. Ján Angelovič

Originálny a jedinečný turnaj na SOŠ v Pradiarni – pištvorkfest
Posledné dva mesiace na Strednej odbornej škole v Pradiar-

ni hádam najpoužívanejším slovom sa stalo slovo “pištvor-
ky“. Viac ako pätina študentov – chlapcov aj dievčat – sa po-
čas prestávok zapojila do originálneho a na pôde Kežmarku 
jedinečného turnaja v hre, ktorú poznáme pod klasickým ná-
zvom PIŠKVORKY, po špinerajsky PIŠTVORKY. 

Žiadame občanov, ktorí sa 
stali obeťami podvodu s ob-
chodovaním na medzinárod-
ných finančných trhoch, aby 
kontaktovali políciu!

Vyšetrovateľ Úradu boja 
proti korupcii Prezídia PZ ob-
vinil 2 osoby, Petra L. (1965)  
a Jozefa B. (1962) z trestného 
činu podvodu a neoprávne-
ného podnikania. Osoby ma-
li podvodne vkladať finanč-
né prostriedky od investorov 
vo výške najmenej 3 850 000  
€ (116 000 000 SKK) na údaj-
né obchodovanie na medzi-

národných finančných tr-
hoch prostredníctvom spo-
ločností SOFTECH-PB a First 
North American Bank so síd-
lom v USA. Peniaze však in-
vestorom nevrátili, ale použili 
na iný účel.

V súvislosti s týmito sku-
točnosťami žiadame obča-
nov, ktorí vložili finančné 
prostriedky za účelom obcho-
dovania na medzinárodných 
finančných trhoch na účty 
spoločnosti SOFTECH-PB, s. 
r. o., Komárno, IČO 36527874, 
alebo na účty spoločnosti First 

Výzva pre poškodených občanov

Dňa 21. januára 2010 sa 
uskutočnila v klube dôchod-
cov, na ulici Martina Lányiho 
7, výročná členská schôdza 
Klubu dôchodcov za rok 
2009.

Pre činnosť má klub vy-
pracovaný plán činností, 
v ktorých je zahrnutá práca, 
zábava i spoločenské poduja-
tia. Klub vyhodnotil rok 2009 
kladne. 

Pre prípravu svojich akcií 
sa pravidelne dôchodcovia 

stretávajú vždy v pondelok 
a vo štvrtok v popoludňajších 
hodinách. Na stretávanie ma-
jú v samotnom klube vytvo-
rené veľmi dobré priestoro-
vé podmienky. Za tieto pod-
mienky chcú členovia Klu-
bu poďakovať predovšetkým 
Mestskému úradu v Kežmar-
ku.

Dôchodcovia, ktorí ste do-
ma sami, príďte do Klubu, ra-
di vás tam privítajú.   

Výbor KD

Klub dôchodcov hodnotil 
svoju činnosť

Ďakujem všetkým príbuz-
ným a známym, ktorí sa pri-
šli dňa 19. januára 2010 rozlú-
čiť s našou mamkou, babkou 
a prababkou Kristínou SiS-
KOVOU, za prejavy sústras-
ti a kvetinové dary. 

Zároveň úprimné ďakujem 
patrí opatrovateľke p. Neme-
šovej, celému kolektívu Ados 
v Kežmarku, p. Gurkovej a p. 
Pivovarovej za pekné slová 
a dôstojnú rozlúčku s našou 
drahou. 

Dcéra Zdenka Šostoková 
s rodinou

Dňa 1. februára 2010 uply-
nulo 10 rokov od krutej smrti 
vzácneho človeka Paľka RO-
CHA.

Kto ho poznal, nech si na 
ňho spomenie a venuje mu 
modlitbu.

Paľko, i keď čas plynie, chý-
baš tak, ako keby Tvoj odchod 
do večnosti bol iba dnes,

Spomína manželka, sys-
novia s rodinami a priatelia. 

Túžil s nami 
dlhšie žiť, ale pri-
šla tá chvíľa, keď 
nás musel opus-
tiť. 

Veľmi bolest-
ný deň v našej rodine je 6. 
február 2010, keď si pripomí-
name 5. výročie smrti nášho 
drahého otca, svokra a dedka 
Štefana BLOŠČICU. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

 Smútiaca rodina

North American Bank. Inc., 
Portland, Oregon. so sídlom 
v USA, prípadne na ďalšie 
bankové účty otvorené v po-
bočkách bánk na území SR, 
aby sa prihlásili písomne, te-
lefonicky alebo prostredníc-
tvom stránky www.policiasr.
sk. Na www stránke sa nachá-
dza formulár, ktorý je potreb-
né vyplniť a zaslať  mailom 
na adresu fnab@minv.sk ale-
bo poštou na adresu Odbor 
boja proti korupcii – Stred, 
Partizánska 106, 974 64 Ban-
ská Bystrica. Telefónne čís-
la, na ktorých je možné zistiť 
potrebné informácie sú 0961/ 
60 66 25, 0961/60 66 01.  (fnab)

Víťazi jednotlivých kategórií Stela Olejárová a Lukáš Blažoň po-
čas slávnostného preberania diplomov a vecných cien.

Foto SOŠ Pradiareň
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Masáže na Severke  
– 1. poschodie

Magda Bartošová
Tel. 0902 15 98 20
Bolí vás chrbtica?

Trápia vás stuhnuté svaly?
Alebo chcete len zrelaxovať?

PONúKAME VÁM:
Klasickú masáž

Relaxačnú masáž
Reflexnú masáž chodidiel

Thajskú masáž
Kozmetickú lymfodrenáž

BROOKLYN BAR • Baštová 26, Kežmarok
Pondelok – štvrtok: 12.00 – 24.00 h

Piatok – sobota: 16.00 – 04.00 h
Nedeľa: 16.00 – 24.00 h

Čaká vás:
Piatky – AKCIE u Soboty – DISCO

PRÍĎTE SA ZABAVIŤ!

PREDAJ
Predám 2 drevené stojany na 150 

CD -- DVD, 99 %-tný stav, 25 EUR/
kus. Tel. 0918 67 66 58.  P-13/10

Predám unimobunku na staveb-
né účely. Cena dohodou. Tel. 0911  
73 04 95.  I-342/09

Predám 4. ročného ťažného žreb-
ca s rodokmeňom, naučeného v lese 
aj v poľnohospodárstve. Cena doho-
dou. 0904 188 780.

Predám el. klávesy Yamaha PSR-
290. Málo používané, 100% stav. Ce-
na dohodou. 0908 272 899.

Predám zabehnutý novinový stá-
nok v Kežmarok. Tel. 0911 13 89 26. 

P-9/10
Predám lacno peknú manželskú 

posteľ. Tel. 0905 82 52 70.  A-6/10 
Predám komplet pílčickú výstroj. 

Cena dohodou. Kontakt: 0903 97 91 98.  
 T-23/09

MOTO
Vezmem do dlhodobého prená-

jmu garáž v Kežmarku. Ihneď, ale-
bo odkúpim. Tel. 052/452 39 18, 0948  
51 33 83.  P-11/10

Predám Opel Astra. 0907 917 534
Predám garáž v KK, ulica Hun-

covská, vymaľovaná, dlažba. Cena  
7 000 €. 0911 161 031.

ZAMESTNANiE
Hľadám si prácu ako upratovač-

ka, alebo pomocná sila v kuchyni od 
1. marca. 0914 298 631. 

Príjmeme čašníčku do penziónu 
Hidalgo v KK. T.č. 0905 855 719. 

RôZNE
Preklady z/do nemčiny. Lacno. 

Tel. 0908 26 93 13.  P-76/09
Dám do podnájmu obchodné 

priestory, Veľká Lomnica, Jilemnic-
kého 7/342. Tel. 456 14 18.  P-7/10

Čistenie sedačiek, čalúneného ná-
bytku a auto interiéru. www.tepova-
nie-strojom.meu.zoznam.sk Tel. 
0907 923 302.  I-340/09

Ponúkame kompletné vedenie 
účtovníctva, DPH, daňové priznania, 
mzdy a kompletnú mzdovú agen-
du. Novým zákazníkom poskytne-
me výhodné zľavy. Tel. 0905 11 57 75, 
0918 53 65 00.  I-344/09

Požičiavam karnevalové masky 
pre deti od 3 do 12 rokov. Levočská 
14, Kežmarok. Tel. 0904 37 77 86. 

P-10/10
Brúsim hrany lyží, snoubordov, 

opravujem sklznice. Tel. 0905 43 41 53  
– Imrich.  P-12/10

Liečiteľ – psychotronik. 0904/ 
86 49 12.

BABY LEO 
Rozšírili sme náš detský a tíne-

džerský sortiment o pánsky a dám-
sky outletový textil. Tovar značiek 
H&M, Adidas, Nike, C&A... Radi Vás 
privátame a milo obslúžime v našej 
predajni od pondelka do soboty.

FANTASMA
Zmena majiteľa nočného podni-

ku v hrade (bývalý Kastelán). Te-
šíme sa na Vás v čase od Po - Pia: 
18.00 – 2.00 hod. Pripravujeme  uví-
taciu párty – disko a Valentínsku 
diskotéku.

Katalógy, pôžičky, Triangel. Gen. 
Štefánika 27, KK. Tel.: 0918 676 658, 
0918 879 476

Čistenie sedačiek, čalúneného 
nábytku a autointeriérov. Tel. : 0907 
923 302. www.cistenie-strojom.sk

Hľadáte značkovú kozmetiku s 
veľkou zľavou? 0915 278 552

Rekonštrukcie bytov, elektroinšta-
lácie, sadrokartón, stierky, omietky, 
plávajúce podlahy. Tel. 0905 22 24 48.  
 A-3/10

Poskytujeme hypotekárne úvery, 
spotrebiteľské úvery, poistenie. Tel. 
0902 15 89 58.  A-5/10

ByTy, DOMy, NEHNUTEĽNOSTi
Predám rozostavaný RC v Popra-

de – Matejovciach. Tel. 0905 76 04 87.
Predám 3-izbový byt na Petr-

žalskej ulici v Kežmarku. Tel. 0905  
32 33 61.

Predám alebo dám do prenájmu 
v Kežmarku pozemok 500 m2 + poly-
funkčný objekt 10x10 m. Vhodný aj na 
menšie podnikanie. Tel. 0949 46 17 05.  
 P-4/10

Dám do podnájmu 2-izbový byt, 
prerobený. Tel. 00353 87 263 03 20.  
 P-8/10

Predám 4-izbový byt s balkónom 
v OV. Záhradná 5, Kežmarok. Tel. 

0905 775 942.  I-395/09
Kúpim 1, 2 alebo 3-izbový byt za 

primeranú cenu. Platba v hotovosti. 
Tel. 0908 285 880.  I-397/09

Predám menší RD so záhradou 
na Poľnej ulici, cena dohodou. Tel. 
0902 625 848.  I-398/09

Predám 2-izbový byt v OV na Zá-
hradnej ulici v KK. Rozloha 64 m2 s 
balkónom. Cena 43 000 Eur. Tel. 0911 
73 04 95.  I-341/09

Kúpim záhradku v chovateľskej 
osade pri stavebninách v KK. Tel. 
0915 64 31 39.  I-345/09

Kúpim starší, malý RD, nie rado-
vý, v KK a blízkom okolí. Hotovosť. 
0902 419 536.

Vymením 3-izbový DB Kežma-
rok Juh za 2-izbový DB+doplatok. 
T.č.: 0902 321 901.

Predám 3-izbový DB Kežmarok 
Juh, prerobný, možnosť odkúpenia. 
Cena dohodou. T.č.: 0904 819 060.

Nechtové štúdio a vizáž, 
Cintorínska 1, KK Vám ponúka: 

novinka - jednorázové 
nechty len za 6,99 €. 

-  gélové a acrygélové nechty 
 za 18 €. 
-  jednorázové nechty+slávnostné 
 líčenie len za 11,99 €. 
-  japonská manikúra 7 €. 
-  líčenie denné: 4,98 €, 
 večerné s slávnostné 6,64 €. 
Skúška líčenia úplne zadarmo. Pre-
daj kozmetiky a rôznych príprav-
kov. Zľava pre stále zákazníčky 
15%! Pre prvých 10 klientiek darček 
v hodnote 4 € grátis!
Srdečne Vás pozývame! Otvore-
né PO-SO na objednávky. Vojtaso-
vá Lucia, 0904 938 786

Spoločnosť so sídlom  
v Spišskej Belej  

hľadá do trvalého  
pracovného pomeru  
ekonóma – hlavného  

samostatného účtovníka  
s praxou, ktorý bude  

zodpovedný za účtovníctvo 
spoločnosti.

Ďalej hľadáme  
samostatného účtovníka  
s praxou, aj na dôchodku.

Anglický jazyk vítaný.
Kontakt: 052/788 41 88,  
počas pracovných dní,  

od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

Firemná inzercia á 1 € (10 slov)

Inzeráty prijíma aj  
Kežmarská informačná agentúra
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Mariášovému klubu Vyso-
ké Tatry (MKVT) sa podaril 
v roku 2009 husársky kúsok. 
Stal sa majstrom Slovenska 
v súťaži družstiev a jednot-
livcov. Spomedzi 21 družstiev 
vyhrali o 23 bodov pred MK 
Žilina a MK Hlohovec. Z vý-
chodoslovenských družstiev 
sa ešte umiestnili na 6. mieste 
MK Michalovce, na 9. mieste 
MK Snina, na 12. mieste MK 
Košice, na 14. mieste MK Pre-
šov a na 18. mieste MK Hu-
menné. V súťaži jednotlivcov 
sa spomedzi 545 účastníkov 
umiestnili hráči MK Vysoké 
Tatry nasledovne:

1. Š. Britaňák, 4. J. Sedlák, 
42. F. Stupeň, 48. F. Petráš, 53. 
J. Grünvalský, 77. J. Pašinský, 
94. J. Neupauer.

Umiestnenie ďalších hrá-
čov z okresu Kežmarok: 

217. P. Novotný, 249. P. Stok-
lasa, 295. J. Dovjak, 297. J. 
Rezničák, 304. J. Svocák, 322. 
M. Vápeník, 369. J. Bretz, 378. 
M. Skybjak, 473. Š. Schmidt, 
497. J. Bies.

Nový hrací i bodovací sys-
tém priniesol výrazné ožive-
nie ako v súťaži jednotlivcov, 
tak i v súťaži mariášových 
klubov. Celkové poradie bo-
lo otvorené až do poslednej 
hry posledného kola posled-
ného turnaja vo Vysokých 
Tatrách.

Ďakujem všetkým hráčom 
i priaznivcom mariášovej hry 
a v roku 2010 im želám spo-
kojnosť v rodinnom i pracov-
nom živote,pevné zdravie, 
šťastnú ruku a radosť z hry 
mariáš.

Pavol Novotný, 
člen MK Vysoké Tatry

V posledný januárový deň 
sa ukončila  regionálna futsa-
lová liga. 

V tento deň divákov hlav-
ne zaujímal zápas medzi do-
posiaľ nezdolateľným Tia-
mom a CVČ Kežmarok. Po 
opatrnej prvej desaťminú-
tovke, keď sa obaja súperi iba 
oťukávali prišla nechytateľná 
strela Dlugoša a Tiamo vy-
hrávalo 1:0. Kežmarčanom sa 
však podarilo vyrovnať gó-
lom Vidu, ale Dlugošov dru-
hy gól po nepriamom kope 
ich dokonale zaskočil. Tiamo 

začalo hrať uvoľnene a ovlá-
dli hru na palubovke. K slo-
vu sa dostali aj strelci Hric-
ko a Mariančik a v zapätí Tia-
mo vyhrávalo už 5:1. V závere 
však Kežmarčania kozmetic-
ky upravili na konečných 5:2. 
Po tom to zápase organizátori 
na čele so starostom Vyšných 
Ružbách Deziderom Kilárom 
ocenili víťazné družstvá. Keď 
na 1. mieste skončilo Tiamo, 
2. miesto Kežmarok a tretie 
Ihľany. 

Najlepším brankárom sa 
zaslúžene stal brankár Kež-

Druhé miesto družstva CVČ Kežmarok vo futsalovej lige
V polovici novembra odštartovala svoje druhé pokračo-

vanie regionálna futsalová liga. Do tohoto ročníka sa pri-
hlásilo i družstvo CVČ Kežmarok, ktoré  tvorili  interný  a 
externý zamestnanci centra. Celá liga sa odohrala v športo-
vej hale v obci Výšné Ružbachy. Zúčastnilo sa jej 11 druž-
stiev od Kežmarku až po Starú Ľubovňu

marku Dušan Tokarčík. V 
súboji o kráľa strelcov sa sú-
boj medzi Stanom Hrickom 
a Matúšom Mariančíkom 
skončil nerozhodne 24:24. 
A tak tento ročník ma Ruž-
bašská liga dvoch kráľov.  
Na záver tohto krásneho pod-
ujatia by sme chceli poďako-
vať všetkým organizátorom, 
ale aj hráčom, ktorí si našli 
čas a chuť stretnúť sa, zašpor-
tovať a zmerať si sily v tomto 
krásnom športe, ktorým fusal 
určite je. Tešíme sa na budú-
coročný tretí ročník Ružbaš-
skej ligy.

CVČ reprezentovali: To-
karčík, Krull, Novák, Bednar-
čík, Pokrivčák, Špirko, Vida, 
Hanisko M., Hanisko I., Kop-
káš, Andráš, Fraštia.       (cvč)

Centrum voľného času 
Kežmarok v spolupráci zo 
SOŠ Pradiarenská Kežmarok 
a ZŠ Spišská Stará Ves zorga-
nizovali obvodné kolá v bas-
ketbale dievčat stredných škôl 
resp. v stolnom tenise žiakov 
a žiačok ZŠ. Obidve súťaže 
sa odohrali v skvelých pod-
mienkach telocviční meno-
vaných škôl a čo je podstatné 
v duchu fair play. Najlepšiu 
formu a schopnosti v basket-
balovom turnaji predviedli 
študentky z Gymnázia POH 
Kežmarok a zaslúžene a s 
prehľadom zvíťazili a i vybo-
jovali si postup na majstrov-
stvá kraja.

Ďaleko väčšia zápletka 
sa odohrala v stolnom teni-
se v kategórii chlapcov kde 
o majstrovi obvodu Kežma-
rok rozhodovala až posledná 
dvojhra v ktorej viac šťastia 

mali stolný tenisti zo ZŠ Pe-
tzvala Sp. Belá ktorí v pome-
re 4:3 porazili svojich konku-
rentov zo ZŠ Slovenská Ves. 
V kategórii dievčat vyhrali 
stolné tenistky zo ZŠ Štefáni-
kova Sp. Belá. Víťazi postupu-
jú na majstrovstvá kraja ktoré 
sa uskutočnia v marci na ZŠ 
Nižná brána Kežmarok.  

Víťazom blahoželáme 
a prajeme veľa športových 
úspechov na majstrovstvách 
kraja.  

Basketbal žiačok SŠ,  
okresné kolo

Výsledky: GPOH KK - 
SOŠ Gar. KK 28:13, SOŠ Gar.
KK – SUŠ Sl. KK 24:11, GPOH 
KK – SOŠ Pr. KK 43:2, SOŠ Pr. 
KK – SUŠ Sl. KK 11:12, SOŠ 
Pr. KK – SOŠ Gar. KK 6:25, 
SUŠ Sl. KK – GPOH KK 3:34.

Poradie: 1. Gymnázium 
Kežmarok, 2. SOŠ Garbiarska 

Medzinárodný 
volejbalový turnaj

V sobotu 30. januára 2010 
sa družstvo Almma, s.r.o., 
Kežmarok zúčastnilo v Spiš-
skej Starej Vsi na tradičnom 
medzinárodnom volejbalo-
vom turnaji mužov „O po-
hár primátora mesta“. Na 
turnaji sa zúčastnilo 7 druž-
stiev, z toho 3 z Poľska a 4 zo 
Slovenska.

Výsledky kežmarského 
družstva: Almma – Kinga 
pieninska Krościenko II 3:0, 
Almma – SP Krościenko 3:0. 
Semifinálový zápas: Alm-
ma – Viktória Spiš. St. Ves 
2:0.Finálový zápas: Alm-
ma – Kinga pieninska Kroś-
cienko I 1:2.

Celkové poradie: 1. Kin-
ga pieninska Krościenko 
I, 2. Almma Kežmarok, 3. 
Kinga pieninska Krościen-
ko II, 4. Viktória Spišská Sta-
rá Ves, 5. SP Krościenko, 6. 
Spišská Stará Ves I, 7. Spiš-
ská Stará Ves II.

Prvé 4 družstvá boli oce-
nené diplomami a pohármi, 
víťazné družstvo obdržalo 
aj putovný pohár.

Družstvo Almma Kež-
marok hralo v zostave: M. 
Mrva, L. Legutký, P. Laj-
da, P. Scholtz, P. Mudrík, L. 
Mlynarčík a V. Jusko.

Ing. Stanislav Škára

Školské športové súťaže
KK, 3. SUŠ Slavkovská KK, 4. 
SOŠ Pradiareň KK.

Stolný tenis žiakov  
a žiačok ZŠ

Poradie, dievčatá: 1. ZŠ 
Štefánikova Spišská Belá, 2. 
ZŠ Lendak, 3. ZŠ Spišská Sta-
rá Ves, 4. ZŠ a MŠ Slovenská 
Ves, 5. ZŠ Vrbov.

Poradie, chlapci: 1. ZŠ J. 
Petzvala Spišská Belá, 2. ZŠ 
a MŠ Slovenská Ves, 3. ZŠ Šte-
fánikova Spišská Belá.

CVČ

Mariášu sa darí

POZVÁNKA
Klub Diochi v Kežmarku pozýva záujemcov na dvojdňo-
vý seminár QI KUNGu (čchi kung), ktorý sa uskutoční 

v dňoch  6. – 7. marca 2010  
v telocvični Hradnej školy.

Okrem praktického cvičenia bude náplňou seminára aj 
teória (5 elementov, akupunktúrnych dráh a iné).  

Účastníci dostanú  príslušné materiály a dozvedia sa aj 
o diagnostike podľa TČM – tradičná čínska medicína.

Účastnícky poplatok činí 80 EUR, v prípade  
záujmu dajte spätnú väzbu do 15. februára na  

č. t. 0907/79 41 11.
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Na prvých pretekoch štar-
tovalo 7 družstiev a 125 pre-
tekárov zo štyroch miest - 
Poprad, Kežmarok, Vysoké 
Tatry a Zakopane a z troch 
obcí - Ždiar, Lendak a Lip-
tovská Teplička. Mesto Kež-
marok ako organizátor tohto 
prvého kola mohlo do súťaže 
prihlásiť neobmedzený po-
čet pretekárov v 4 kategóri-
ách, čo aj využil v kategóri-
ách mladších žiačok, mlad-
ších a starších 
žiakov. Kežmar-
ských pretekárov 
nominovali a pri-
pravovali tréneri 
Mgr. D. Ferulíko-
vá a Mgr. J. Štan-
cel. Vzhľadom 
ku krátkosti trate 
sa jazdili 2 súťaž-
né kolá.

V ý s l e d k y , 
mladšie žiačky 
(32 pretekárok): 
1. Laura Matej-
ková (Kežmarok) 
42,75 s., 2. Kriš-
šáková (Ždiar) 
43,06, 3. Miško-
vá (Poprad) 44,59. Umiestne-
nie ostatných kežmarských 
pretekárok: 5. L. Vojtašeková 
44,98, 12. N. Pažáková 47,24, 
18. E. Patúšová 52,12, 20. T. 
Pristačová 53,23, 21. D. Bičá-
rová 53,38, 22. V. Lukasová 
56,02, 23. P. Seredová 57,15, 
25. M. Burdíčková 59,51, 29. E. 
Šišková 1:11,12.  

Mladší žiaci (38): 1. Dávid 
Pristač (Kežmarok) 40,73, 2. 
Bachleda (Ždiar) 42,04, 3. Sa-
muel Patúš (Kežmarok) 42,37. 
Umiestnenie ostatných kež-
marských pretekárov: 5. R. 
Nagy 42,43, 11. J. Modla 44,75, 
16. M. Uličný 44,81, 16. R. Šiš-
ka 46,26, 23. M. Krempaský 
49,63, 24. A. Kalafut 49,75, 26. 
A. Hrívik 50,96, 28. D. Leštin-
ský 52,02, 29. E. Martančík 
53,47, 35. R. Wikarski 58,26, 
36. A. Richtarčík 1:00,61, 37. A. 
Špitko 1:03,44. 

Staršie žiačky (25): 1. Mar-
tyna Sikora (Zakopane) 39,91, 
2. Wojcik (Zakopane) 39,93, 

Začala sa Tatranská lyžiarska liga 2010
Dňa 20. januára 2010 v areáli TJ Štart Kežmarok sa usku-

točnili prvé preteky 8. ročníka Tatranskej lyžiarskej ligy 
(TLL)  2010 o pohár primátora mesta Vysoké Tatry v obrov-
skom slalome žiakov ZŠ. Kežmarok nastúpil do súťaže z po-
zície obhajcu prvenstva zo 7. ročníka.

padnutia A. Nagyovej (mi-
nuloročnej víťazky v kate-
górii starších žiačok). Pred 
nami sú ale ešte dve kolá - 
5. 2. 2010 v Lučivnej a 2. 3. 
2010 v Ždiari. Do celkového 
poradia v súťaži jednotliv-
cov sa započítavajú výsled-
ky z dvoch najlepších pre-
tekov, v súťaži družstiev zo 
všetkých troch pretekov.

Účastníci pretekov si aj to-
uto cestou dovoľujú poďako-
vať organizátorom - TJ Štart 
Kežmarok za poskytnutie 
svojho areálu, za prípravu 
a postavenie trate a za rozho-
dovanie, firme Sport Timing 
Slovakia - Jaroslav Štancel 
za zabezpečenie časomie-
ry a ozvučenia, firmám Tat-
ranská mliekareň Kežmarok 
a Videocom Štancel za spon-
zorstvo a Hotelu Štart za prí-
pravu občerstvenia.       

Ing. Stanislav Škára

iV. liga mužov  
– Podtatranská

13. kolo: Spiš. St. Ves - Ve-
terán Poprad B 7:11, Lesnica 
- Slovenská Ves B 2:16, Svit - 
Nová Lesná 10:8,  Spiš. Štiav-
nik - Pyrobatys Poprad B 12:6, 
Poprad-Veľká – Spiš. Štvrtok 
5:13, TJ Severka Kežmarok 
C - TJ Požiarnik Rakúsy 6:12 
(Potisk 2,5, R. Vnenčák 2, Ko-
ša 1, J. Podolský 0,5).          ph
1. Veterán PP B  13  161:73  37
2. Spiš. Štiavnik  13  136:98  31
3. Spiš. Štvrtok  13  135:99  30
4. Slov. Ves B  13  128:106  30
5. Svit  13  123:111  30
6. Rakúsy  13  121:113  29
7. Severka KK C  13  124:110  24
8. Pyrobatys PP B  13    96:138  24
9. Poprad Veľká  13  101:133  23
10. Nová Lesná  13  100:134  20
11. Spiš. St. Ves  13    99:135  18
12. Lesnica 13    80:154  16

3. Regitková (V. Tatry) 40,39. 
Umiestnenie kežmarských 
pretekárok: 8. N. Ondrášiko-
vá 44,04, 15. P. Slodičáková 
48,76, 17. T. Džubasová 50,32, 
A. Nagyová diskvalifikovaná 
v 1. kole.

Starší žiaci (30): 1. Róbert 
Mačák (Ždiar) 39,75, 2. Ber-
ner (Zakopane) 39,90, 3. Pet-
rík (V. Tatry) 40,78. Umiest-
nenie kežmarských preteká-
rov: 13. J. Lukas 46,14, 14. D. 

Pavličko 46,92, 22. B. Kulík 
48,17, 24. M. Štancel 50,27, 26. 
M. Žaludko 53,54, 27. K. Ploš-
čica 56,42.

Najrýchlejší čas (18,64 + 
18,39 = 37,03 s.) nielen v tej-
to kategórii, ale aj spomedzi 
všetkých pretekárov mal Ti-
bor Lizák z Lendaku, ktorý 
je už žiakom strednej školy, 
preto štartoval mimo súťaž.

Poradie družstiev (počíta-
li sa výsledky prvých troch 
pretekárov za mesto/obec): 
1. Zakopane 235, 2. Poprad 
222, 3. Kežmarok 219, 4. Vyso-
ké Tatry 211, 5. Ždiar 207, 6. 
Lipt. Teplička 106, 7. Lendak 
83 bodov.

Prví traja jednotlivci vo 
všetkých kategóriách bdrža-
li medaily a diplomy. Ceny 
odovzdával primátor mesta 
Kežmarok Ing.I.Šajtlava.

Pekné umiestnenie kež-
marských jednotlivcov aj 
družstva mohlo byť ešte lep-
šie, nebyť smoliarskeho vy-

V behu na lyžiach na 30 
kilometrov v kategórii od 50 
do 60 rokov sa člen Mestské-
ho športového klubu Kežma-
rok Miroslav Hrobák umiest-
nil na trinástom mieste z 39 
účastníkov.

V behu na 13,5 kilomet-
ra skončil vo svojej kategórii 
Miroslav Hrobák na štrnás-
tom mieste. V súťaži štafiet 
na 3x5 km skončil spolu so 
Šiarnikom a Račkom na tre-
ťom mieste.

Krásny súboj sa uskutoč-
nil v slalome mužov v kate-
górii B-11, v ktorom o prvé 
miesto bojovali Kežmarčania 
Krajňákovci. V prvej i dru-
hej jazde vyhral Vladimír 
Krajňák pred Ottom, a takto 
skončilo i poradie v tejto ka-
tegórii, v ktorej štartovalo 5 
pretekárov.

V kategórii B-8 skončil 
z 25 zjazdárov Ján Pažák na 
štvrtom mieste.

V Super-G sa vo svojej ka-

tegórii B-11, v ktorej štartova-
lo 6 pretekárov, skončil Vla-
dimír Krajňák druhý a Otto 
Krajňák štvrtý.

Ján Pažák v kategórii B-8 
skončil pri účasti 32 preteká-
rov, na šiestom mieste.

Jozef Krasuľa zo Starej 
Lesnej skončil v kategórii B-6 
v Super-G zo 49 pretekárov 
na deviatom mieste.

V obrovskom slalome vo 
svojej kategórii B-11 bol ten-
tokrát úspešnejší Otto Kraj-
ňák, ktorý skončil na štvrtom 
mieste a Vladimír Krajňák na 
piatom mieste. Preteku sa zú-
častnilo šesť pretekárov.

V kategórii B-8 skončil 
v obrovskom slalome Ján Pa-
žák na štvrtom mieste. Štaro-
valo 32 pretekárov.

V kategórii B-6 skončil Jo-
zef Krasuľa v obrovskom sla-
lome na dvanástom mieste v 
silnej konkurencii 48 prete-
károv.

Pavol Humeník

Úspešné výsledky 
lyžiarskych veteránov

V dňoch 25. – 31. januára 2010 sa v slovinskom zimnom 
letovisku Bled uskutočnili Svetové zimné hry veteránov. 
Na nich sa zúčastnili viacerí slovenskí lyžiari a medzi nimi 
i známe kežmarské mená.

V SlAlOME ZlATO i STRiEBRO
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Muži – 2. liga, sk. Východ

Mladší minižiaci – VsRM

Kadeti – VsRM

Starší žiaci – VsRM

Muži, i. liga, skupina Východ
Kežmarok – Sobrance 3:0 

(23, 20, 17), 3:0 (10, 23, 16)
1. St. Ľubovňa  24  70:11  47
2. Martin  24  63:26  44
3. Vranov n/T  24  58:28  41
4. Sobrance  24  41:44  36
5. Kežmarok  24  39:48  34
6. Revúca  24  34:53  32
7. Hriňová  24  27:57  30
8. B. Štiavnica  24    7:72  24

Juniorky, i. liga,  
skupina Východ

Kežmarok – Banská Bys-
trica 1:3 (-21, 21, -24, -19), 3:0 
(24, 21, 21)
1. Vranov n/T  20  55:16  37 
2. Lipt. Hrádok  20  51:16  36 
3. Žiar n/H  19  44:23  33 
4. Krupina  19  45:25  33 
5. Poltár  20  42:30  33 
6. Zvolen  20  40:37  29 
7. Spiš. N. Ves  20  25:43  26 
8. Kežmarok  20  22:51  25 
9. B. Bystrica  20  19:48  25 
10. Poprad  20    6:60  20 

Kežmarská volejbalová liga
8. kolo: Schomburg - Ples-

nivec 0:3 (-11, -18, -16), CVČ - 
Twister 3:0 (15, 16, 14), Alm-
ma - Vojsko 3:1 (-16, 15, 18, 22), 
Jasoni - Ľubica 3:0 (16, 24, 16), 
Tatrapoma - Kadeti 3:0 (16, 19, 
17). 9. kolo: Vojsko - Schom-
burg 3:0 (18, 18, 15), Twister - 
Almma 0:3 (-18, -18, -19), Chro-
báci - Tatrapoma 0:3 (-17, -13, 
-21), Ľubica - Kadeti 3:0 (10, 16, 
17), Plesnivec - Jasoni 0:3 (-13, 
-20, -22).
1. Ľubica  9  24:8  17
2. Jasoni  8  24:0  16
3. Tatrapoma  8  23:4  15
4. CVČ  8  19:6  14
5. Almma  8  15:12  13
6. Vojsko  8  12:15  11
7. Plesnivec  8  10:16  11
8. Twister  9    6:25  11
9. Chrobáci  8  10:18  10
10. Schomburg  8    5:22    9
11. Kadeti  8    2:24    8

V kategórii mladších žia-
kov štartovalo 49 chlapcov 
z 11 oddielov a u mladších 
žiačok štartovalo 

Kežmarok na turnaji re-
prezentovalo viacero hráčov 
Fortuny Kežmarok. Do naj-
lepšej trojky sa prebojovali 
Matej Harabin a Alex Popo-
vič. Vo vzájomnom semifiná-

lovom súboji bol úspešnejší 
Matej. Vo finále však prehral, 
Alex v súboji vyhral, a tak 
pre Kežmarok vybojova-
li druhé a tretie miesta. Tur-
naj vyhral Matúš Roba zo Ša-
rišských Michalian. V súťaži 
mladších žiačok nemal Kež-
marok zastúpenie. 

V majstrovskej súťaži Pod-

Pohár mládeže putuje i do Kežmarku
V Slovenskej Vsi sa uskutočnil stolnotenisový turnaj 

mladších žiakov a žiačok O pohár mládeže východného Slo-
venska. Podujatie zorganizoval tamojší stolnotenisový oddiel 
z poverenia Východoslovenského stolnotenisového zväzu. 

bolo jasným favoritom zápa-
su, čo potvrdilo aj na ihrisku 
a suverénne zvíťazilo.

V ďalšom zápase privíta-
li Kežmarčania celok Sabino-
va, za ktorý nastúpil aj býva-
lý hráč Kežmarku v kategó- 
riách mládeže Martin Bro-
nek. Domáci chceli pretrhnúť 
sériu prehier a tak do zápa-
su nastúpili koncentrovane a 
rozhodnutí zvíťaziť za každú 
cenu. Hostia okrem Broneka 
nemali ďalšiu ústrednú po-
stavu a tak kolektívny výkon 
domácich v obrane i v útoku 
slávil tentoraz úspech a pri-
niesol víťazstvo.

Výsledky: UVL Košice 
MŠK BK ŠK Kežmarok 1907 
89:56 (28:10, 13:11, 24:16, 24:19). 
Body Kežmarku: Tybor 17, 
Kolečanyi 11, Šmálik 10, Ha-
rabín 7, Zavacký 6, Obercian 
5. MŠK BK ŠK Kežmarok 
1907 – MMBK Sabinov 70:58 
(19:13, 16:15, 17:21, 18:9). Bo-
dy Kežmarku: Kolečanyi 14, 
Šmálik 13, Konfal 11, Husák 

V regionálnej súťaži si 
Kežmarčania jasne poradi-
li s mladým celkom Sabino-
va. Aj keď domáci nepoda-
li oslnivý výkon a veľakrát 
pokazili útok zbytočnými 
chybami, či nechali v obra-
ne voľných protihráčov, do-
kázali hostí výrazne predčiť  
v oboch zápasoch. 

Najmladší basketbalisti 
hrali v Bardejove, kde ich ča-
kali dohrávky proti miestne-
mu BKM Ronics. Domáci zís-
kali svoje prvé víťazstvá, keď 
vyhrali nad Kežmarkom 24:5  
a 15:3.                                (jmj)

Za rok 2009 totiž vyhrala 
tradičnú anketu Volejbalistka 
roku. Túto anketu vyhrala už 
po tretíkrát. Predtým to bolo 
v rokoch 1994 a 2005. 

Momentálne je Monika 
Smák kapitánkou slovenskej 
reprezentácie, od roku 2008 
hrá v Poľsku za Centrostal 

Bydgoszcz a do reprezentácie 
sa v tejto sezóne vrátila po 
ôsmich rokoch. Táto 36-ročná 
nahrávačka má už za sebou 
69 zápasov v reprezentačnom 
drese Slovenska.

O jej výnimočnom talen-
te dokazujú i bohaté klubo-
vé úspechy, ktoré dosahova-

tatranského regiónu jednot-
livcov v kategórii starších 
žiakov vyhral v dvojhre M. 
Harabin pred A. Popovičom. 
Vo štvorhre vyhrala dvoji-
ca V. Matějovský/M. Smik 
(obaja z Fortuny Kežmarok) 
pred dvojicou Harabin/Popo-
vič a dvojicou Maňák/Šimšaj 
(obaja Foruna Kežmarok).

Súťaž dospelých sa usku-
toční 6. februára 2010 v špor-
tovej hale v Starej Ľubovni.

Pavol Humeník

Kežmarčanka najlepšou volejbalistkou roku 2009
O pekný osobný úspech v kolektívnom športe sa postara-

la rodená Kežmarčanka a odchovankyňa kežmarského vo-
lejbalu, Monika Smák – Kulová.

la v rôznych dresoch ligových 
družstiev. Veď posúďte sami: 
dva tituly získala v drese Ži-
liny, tretie miesto v drese CJD 
Berlín, dva tituly v drese fran-
cúzskeho RC Cannes, druhé 
miesto v drese SKRA Varšava, 
titul za Bielsko-Biala, titul pre 
Senicu a posledný ligový titul 
získala v roku 2005/06 v drese 
poľskej Muszyny. Je to krásna 
a úspešná kariéra.            (ph)

Úspešný víkend basketbalistov
Počas uplynulého víkendu basketbalové družstvá MŠK 

BK ŠK Kežmarok nezaháľali. Muži privítali doma Sabinov, 
družstvo z toho istého mesta hostili aj kadeti. Žiaci si prinies-
li cenné víťazstva z Levoče a najmenší žiačikovia si zmerali 
sily a porovnali svoje umenie proti družstvu z Bardejova.

Muži odohrali v súťaži ďa-
šie stretnutia. V prvom cesto-
vali do Košíc, kde ich hostilo 
družstvo UVL Košice, ktoré 

a Tybor 10, Stančák 7, Mičo 4, 
Harabín 1.

Kežmarok sa vďaka tomu-
to víťažstvu posunul v tabuľ-
ke na 9. miesto, pričom na po-
stup do play-off mu chýba 
momentálne jedno víťazstvo. 

Najbližší zápas odohra-
jú Kežmarčania na palubov-
ke PLYSPO Rožňava, ktorá sa 
chce revanšovať za prehru v 
jesennej časti a nastúpi po-
silnená o hráčov prvoligové-
ho kádra.

Doma sa hráči Kežmarku 
predstavia v nedeľu 14. febru-
ára, keď o 11.00 hodine pri-
vítajú ašpiranta na opätovný 
postup do 1. ligy BK 99 Pre-
šov, za ktorý nastúpi aj býva-
lý extraligový hráč Svit a Lu-
čenca Jozef Krajčo.

Žiaci Kežmarku chceli po-
tvrdiť predchádzajúce víťaz-
stvá proti Košiciam aj na pa-
lubovke Levoče. V oboch zá-
pasoch proti domácemu cel-
ku sa však trápili. V prvom 
zápase nakoniec dokáza-
li zlomiť odpor súpera v tre-
tej štvrtine a náskok 10 bo-
dov si udržali až do konca. 
V druhom stretnutí sa o vý-
sledku rozhodlo iba dve se-
kundy pred koncom, keď sa 
Kežmarčanom podarilo dať 
víťazný kôš.

Výsledky: BK SO Levoča 
– MŠK BK ŠK Kežmarok 1907 
52:62 a 51:52.

Výsledky: MŠK BK ŠK 
Kežmarok 1907 – MMBK Sa-
binov 121:43 a 136:40.

Kadeti sa najbližsie pred-
stavia 6. 2. (sobota) keď na pa-
lubovne ZŠ Huncovce prívíta-
jú súpera z Humenného.
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

2. liga - východ muži SOŠ KK-Pradiareň 14. 2., 11.00 Kežmarok – BK 99 Prešov

VsRM st. žiaci SOŠ KK-Pradiareň 7. 2., od 10.00 Kežmarok – Sp. Nová Ves

VsRM ml. mini ZŠ Dr. Fischera 6. 2., od 10.00 Kežmarok – KAC Košice B

Hokej
1. liga seniori zimný štadión 5. 2., 18.00 Kežmarok – Michalovce

1. liga seniori zimný štadión 7. 2., 17.00 Kežmarok – Prievidza

Volejbal

1. liga seniori T2 G. P. O. H. 13. 2., od 15.00 Kežmarok – Revúca

1. liga juniorky T2 G. P. O. H. 6. 2., od 11.00 Kežmarok – Lipt. Hrádok

1. liga juniorky T2 G. P. O. H. 13. 2., od 11.00 Kežmarok – Poprad

Výsledok tak otočil po-
radie na prvých dvoch 
miestach tabuľky. a je prav-
depodobné, že minimálne 
tento výsledok už určil aj ví-
ťaza tohto ročníka najvyššej 
šachovej súťaže družstiev. 
Prvé dve družstvá totiž ma-
jú odstup od ostatných druž-
stiev, pričom družstvo nové-
ho lídra sa do konca súťaže 
stretne s mužstvami od ôs-
meho miesta nadol a Kežma-
rok sa stretne ešte s mužstva-
mi od tretieho do siedmeho 
miesta momentálnej extra-
ligovej tabuľky. Postupne to 
bude Čadca, Dunajov, Koši-
ce, Dunajská Streda a v po-
slednom kole súťaže odohrá-
me zápas so Slovanom Brati-
slava.

I keď je teraz Kežmarok na 
druhom mieste, bude mať čo 
robiť, aby akúkoľvek medailo-
vú pozíciu udržal, pretože sa 
stretne s priamymi súpermi 
o tieto priečky. Veríme, že sa 
im však tajný sen, skončiť do 
tretieho miesta podarí, čo by 
bol obrovský úspech pre ša-
chový Kežmarok.

5. kolo: ŠK KaMC OŠ SR 
Trenčín – ŠK Zentiva Hloho-
vec 4:4, ŠKŠ Dubnica nad Vá-
hom – NŠK Nitra 5,5:2,5, ŠK 
TJ Slávia UPJŠ Košice – ŠK 
Prievidza 3,5:4,5, INBEST Du-

Šláger súťaže vyhral favorit
Po sobotňajšom „povinnom“ víťazstve s posledným druž-

stvom tabuľky, ktoré však i tak bolo nečakane vysoké, pri-
šiel na program šláger súťaže. Stretlo sa totiž druhé druž-
stvo tabuľky s prvým. Pri absencii viacerých domácich hrá-
čov v základnej zostave prišla logicky i prvá prehra dovte-
dajšieho lídra – MŠK Karpatsko-nemecký spolok Kežmarok 
s hlavným favoritom extraligy, ŠK Prievidza. 

3,5:4,5, Čadca - Slovan Brati-
slava  4:4.

Kežmarok – Prievidza 2:6 
(Velička 0,5, Mazur 0,5,  E. 
Hagara 0, Michenka 0, Bed-
nár 0, M. Hagara 0, Seelinger 
0,5, F. Tropp 0,5).

Pavol Humeník
1. Prievidza  6  29,0  16
2. Kežmarok  6  31,5 15
3. Čadca  6  29,0  11 
4. Slovan BA  6  27,0  10 
5. Košice  6  26,5  10 
6. Dunajov  6  27,0  9 
7. Dun. Streda  6  26,0  9 
8. Dubnica n/V  6  23,0  9 
9. Trenčín  6  22,0  8 
10. Nitra  6  19,0  3 
11. Žilina  6  12,5  3 
12. Hlohovec   6  14,5  1

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala prvá hokejová liga. 

HK Dukla Michalovce – 
SKIPARK MHK Kežmarok 
5:2 (3:0, 2:0, 0:2)

Góly Kežmarku: Lapšan-
ský, V. Žemba.

SKIPARK MHK Kežma-
rok – MHK Dolný Kubín 6:3 
(2:2, 2:1, 2:0).

Góly Kežmarku: Lapšan-
ský 2, Majeský, Kopkáš, Maš-
lonka, Svitana. Diváci: 263.

Kežmarok – HK Trebišov 
7:3 (3:0, 3:2, 1:1).

Góly Kežmarku: Majeský, 
Schneider 2, Rusnák, Svitana, 
Ficko. Diváci: 335.

Humeník
1. Piešťany  36  145:72  85
2. Bardejov  36  152:111  61
3. Prešov 36  118:101  61
4. Trnava  37  129:105  58
5. Topoľčany  36  117:117  56
6. Trebišov  36  120:132  55
7. Kežmarok  36  115:105  48
8. Brezno  36  116:130  48
9. Dolný Kubín  37  106:134  48
10. Michalovce  36  111:117  47
11. Pov. Bystrica  36  115:122  47
12. Detva  36    98:120  40
13. Senica  36    98:125  34
14. Prievidza  36    97:146  30

Zápasmi s Michalovcami a 
Prievidzou ukončia hokejisti 
Kežmarku základnú časť sú-
ťaže. Po nej pokračuje od 10. 
februára zápasmi štvrťfinále 
play-off. Proti sebe sa stretnú 
mužstvá v tomto poradí: 1. v 
tabuľke proti 8. v tabuľke, 2. 
proti 7., 3. proti 6. a 4. proti 5. 
mustvu. Hrá sa na tri víťaz-
né zápasy.

Partia domáceho Lorenza Seelingera (vľavo) s Dobrotkom, na 
siedmej šachovnici, ktorá sa dohrávala ako posledná v zápase Kež-
marok - Prievidza, už nič neriešila za stavu 1,5:5,5 v prospech Prie-
vidze, preto sa súperi dohodli na remíze.

FOTO: Pavol Humeník

najov – ŠK Slovan Bratislava 
5:3, Caissa Čadca – ŠK Dunaj-
ská Streda 4,5:3,5.

MSK Karpatsko-nemecký 
spolok Kežmarok - TJ Mla-
dosť Žilina 7:1 (Repková 1, 
Velička 1, Mazur 1, E. Hagara 
0,5, Michenka 1, Peterson 0,5, 
Bednár 1, F. Tropp 1).

6. kolo: Trenčín - Nit-
ra 4,5:3,5, Dubnica n/V - Hlo-
hovec 6:2,  Košice - Žilina 3:5, 
Dunajov – Dunajská Streda 


