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Minister návštívil aj kežmarských študentov
V stredu 24. marca navštívil Kežmarok minister
obrany Slovenskej republiky
Jaroslav Baška. Na pôde Kežmarku ho privítal kežmarský
primátor Igor Šajtlava a Marta Sabolová, riaditeľka Strednej odbornej školy na Garbiarskej 1, kde sa uskutočnila beseda študentov s ministrom a profesionálnymi

vojakmi na tému ozbrojených
síl.
Zaujímavú besedu, na ktorej sa hovorilo aj o cieľoch a poslaní Severoatlantickej aliancie,
či o slovenských vojenských
misiách v zahraničí, obohatil
minister aj o súťaže, v ktorých
mohli študenti za správne odpovede získať vojenské maskáčové plecniaky so suvenírmi.

Kým študentov zaujala najmä
prezentácia zahraničných misií, ktorých sa Slovensko momentálne zúčastňuje, novinárom poskytol minister obrany
odpoveď aj na otázku, týkajúcu sa budúcnosti kežmarských
kasárni a vojenského výcvikového priestoru Javorina:
„Niektoré časti sme odovzdali aj
mestu Kežmarok, s ďalšou časťou

V JARNOM DOPREDAJI SKLADOVÝCH VOZIDIEL MÔŽETE UŠETRIŤ AŽ 1 550 4
DARČEK PODĽA
VÁŠHO VÝBERU
ZIMNÉ KOLESÁ
A MECHANICKÉ
ZABEZPEČENIE
KOMPLEXNÉ
ROČNÉ POISTENIE

273 513,95 Sk

ŠkodaRoomster Family
už od 10 279 4

ŠkodaFabia Family
už od 8 579 4

309 665,15 Sk

258 450,95 Sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia, Fabia Combi, Roomster: 4,1–7,0 l/100 km, 109–168 g/km. Konverzný kurz: 1 2 = 30,1260 Sk. Ilustračné foto.

Váš predajca vozidiel Škoda

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

kasární nakladáme podľa zákona.
Ide sa s ňou do tretieho kola, ak
neprejaví nikto záujem o jej kúpu, tak potom to bude zasa darované prostredníctvom vlády mestu Kežmarok. Čo sa týka Javoriny, máme platné uznesenie vlády,
ktoré zaväzuje ministerstvo obrany do tridsiateho júna predložiť
vláde návrh na zrušenie vojenského útvaru Javorina. Na tomto pracujeme a dúfame, že sa nám
to podarí.“
T/F Adriana Saturyová

MsKS pozýva

ČAKÁTE NAJLEPŠIU PONUKU?
PRÁVE PRIŠLA.

ŠkodaFabia Combi Family
už od 9 079 4

Cena 0,16 €

POUKÁŽKA
NA NÁKUP
ELEKTRONIKY

www.skoda-auto.sk

13. apríl 2010 (utorok) o 18.30 h
XXXV. KEŽMARSKÁ HUDOBNÁ JAR
Ján Timčák - husle
Tomáš Nemec - klavír
V Základnej umeleckej škole Antona Cígera
na Hviezdoslavovej ulici v Kežmarku
Pripravuje:
21. apríl 2010 (streda) o 19.00 h
CIGÁNSKI DIABLI – koncert
Virtuózne sóla primáša Štefana Banyáka,
strhujúce výkony cimbalového majstra
Ernesta Šarkoziho, nádherné tóny violončela
jeho manželky Silvie, klarinetové majstrovstvo
Zoltána Grunzu sú zárukou vynikajúceho
hudobného predstavenia
Vstupné: v predpredaji 6,5 €, v deň koncertu 8 €.
V MsKS Kežmarok
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Rokovalo mestské zastupiteľstvo
Vo štvrtok 18. marca 2010
sa v Mestskom kultúrnom
stredisku v Kežmarku uskutočnilo ďalšie riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Poslanci na
tomto rokovaní o. i. schválili
i tieto uznesenia:
MsZ schvaľuje
- použitie časti rezervného
fondu na financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu 9.4.1 Základná umelecká
škola Antona Cígera vo výške 3 808 eur.
- rozdelenie dotácií pre
kultúrne kluby z rozpočtu
mesta Kežmarok na rok 2010
podľa VZN č. 2/2010 podľa
priloženého návrhu.
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.
4/2010 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej
núdzi a mimoriadnej dávky
pomoci občanom mesta Kežmarok.
- VZN č. 5 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Kežmarok so schválenými
pripomienkami
- návrh na udelenie dotácii podľa VZN č. 11/2009
a udeľuje v roku 2010 týmto
žiadateľom nasledujúce dotácie: Mgr. Pavol Kulanga 800 €;
Stanislav Čajka 1 700 €; Múzeum v Kežmarku 1 000 €;
Žofia Podolinská, ZOO-MIX
700 €; Sport Timing Slovakia,
s.r.o. 1 300 €; exTeatro 1 000
€; Jaroslav Šleboda 3 000 €;
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok 3 000 €; OZ
Gplus 1 500 €
- a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta
okolo Tatier v celkovej výške
výdavkov projektu 342 476,76
€; b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; c) výšku spolufinancovania projektu 5 % t.j.
17 123,84 € z vlastných zdrojov z rozpočtu mesta Kežmarok
- a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Zlepšenie kultúrnej infraštruktúry v Rabke-Zdroji a v Kež-

marku pre obnovu a rozvoj
bábkového divadla a ďalších
kultúrnych aktivít v celkovej výške výdavkov projektu
600 500,00 €; b) zabezpečenie
realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; c) výšku spolufinancovania projektu 5 %, t.j. 30 025,00 € z vlastných zdrojov z rozpočtu mesta Kežmarok
- a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Turistické, hospodárske a kultúrne
centrum Euroregiónu Tatry
v celkovej výške výdavkov
projektu 657 285,01 €; b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; c) výšku spolufinancovania projektu 5 %, t.j.
32 864,25 € z vlastných zdrojov z rozpočtu mesta Kežmarok
- odkúpenie nehnuteľnosti
- pozemku KN-C 1928 o výmere 3752 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria do majetku mesta Kežmarok za cenu 10% z ceny podľa znaleckého posudku, t.j.
11 000 € od vlastníka pozemku, ktorým je Slovenská republika v správe Obvodného úradu Kežmarok, na účely poskytovania všeobecne
prospešných služieb v mene
mesta.
- vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti pozemku KN-C 668/3, k.ú.
Kežmarok o výmere cca 1 300
m2, k.ú. Kežmarok na výstavbu polyfunkčného domu. Minimálna kúpna cena – podľa
znaleckého posudku.
- vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže na prenájom
parkovísk,
- výpožičku nebytových
priestorov v objekte Hlavné
námestie 3 Kežmarok - Kino
a Knižnica pre Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
na dobu neurčitú.
- prenájom nebytových
priestorov (Potraviny) v objekte na ul. Hlavnom nám.č.11,
Kežmarok pre MEGAS trade,
s.r.o., Kežmarok, na obdobie
dvoch rokov, za cenu 5 770 €/
rok.
- prenájom nebytových
priestorov objekte na Hlav-

nom námestí č. 3 v Kežmarku
(kníhkupectvo), pre Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hlavné námestie č. 3, Kežmarok,
na dobu dvoch rokov, s výpovednou lehotou 1 mesiac, za
cenu 4 812 EUR/rok.
- prenájom nebytových
priestorov objekte na ul. Dr.
Alexandra č. 16, Kežmarok
(predajňa Papiernictvo – Drogéria) pre Annu Vojtašekovú,
na obdobie dvoch rokov, za
cenu 1 110 EUR/rok.
- prenájom nebytových
priestorov na ul. Hlavné námestie č. 52, Kežmarok (prevádzka holičstvo) pre Milana
Madeju, Hlavné námestie č.
52, Kežmarok na dobu dvoch
rokov, za cenu 1 080 EUR/
rok.
- prenájom časti oplotenia
futbalového štadióna v Kežmarku – jedného kruhového
výrezu na umiestnenie informačného zariadenia, na obdobie dvoch rokov, za cenu
50 EUR/rok, pre Galériu u sediaceho anjela,
- prenájom časti pozemku KN-C 84/1 (parkovisko
pri Hotelovej akadémii O.
B.) a časti pozemku KN-C
2660/1, k.ú. Kežmarok (za
oplotením futbalového štadióna) na umiestnenie reklamných zariadení – billboardov o rozmere 2,4 x 5
m v počte štyri kusy, pre:
Ing. Pavol Anderko – ANKO, Prešov, na dobu dvoch
rokov, za cenu 248,95 EUR/
ks/rok
- prenájom nebytových
priestorov - zubnej ambulancie č. 2 v objekte na ul. Dr.
Fischera č. 5 v Kežmarku, pre
MUDr. Eriku Sperkovú, Huncovce, na obdobie dvoch rokov, za cenu 2 000 EUR/rok.
MsZ súhlasí
- so začatím procesu obstarania zmeny územného
plánu obce Kežmarok pre
rozšírenie obytného súboru
výstavby rodinných domov
na pozemku p. č. KN E 1188
k. ú. Kežmarok. Náklady spojené s procesom obstarania
a prerokovania zmeny bude
hradiť Ján Nahálka,
MsZ rozhoduje
- v zmysle § 9a ods. 9 písm
c) zákona č. 258/2009 Z. z.,
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ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Slovenskej národnej
rady č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
že prenájom nehnuteľností - budovy Základnej školy
s materskou školou sv. Kríža čs. 1313 a pozemku KN-C
1989/9 o výmere 326 m 2 pod
budovou školy, k.ú. Ľubica
na ul. Petržalská 21, Kežmarok, pre Rímskokatolícku
cirkev, Biskupstvo Spišské
Podhradie je prípad hodný
osobitného zreteľa a schvaľuje prenájom objektu školy
na dobu 20 rokov, za cenu
1 EUR/rok a prenájom pozemku KN-C 1989/9 o výmere 326 m 2 pod budovou
školy, k.ú. Ľubica, na dobu
20 rokov, za cenu 1 EUR/
rok pre Rímskokatolícku
cirkev, Biskupstvo, Spišské
Podhradie, Spišská Kapitula č. 9, s tým, že nájomná
zmluva nebude vypovedaná zo strany prenajímateľa
po dobu 5 rokov od ukončenia projektu predkladaného v rámci výzvy ROP
1.1 Infraštruktúra vzdelávania, kód výzvy ROP – 1.12010/01,
MsZ udeľuje
- občianskemu združeniu Slovenský deaflympijský výbor, so sídlom v Bratislave a spoločnosti DEAF
ASSETS AND PROPERTIES,
s.r.o., so sídlom v Bratislave,
súhlas na technické zhodnotenie objektu zimného štadióna a súvisiacej infraštruktúry vrátane parkovísk, vonkajších plôch, príjazdových
a obslužných komunikácií,
ktorých vlastníkom je Mesto
Kežmarok za podmienky, že
vlastníkom
rekonštruovaného majetku ostane Mesto
Kežmarok a schvaľuje blokáciu scudzenia tohto majetku
získaného bezodplatne v súvislosti s prípravou 17. zimných deaflympijských hier,
ktoré sa uskutočnia v dňoch
14. až 26. februára 2011 a zaťaženia tohto majetku akýmkoľvek právom s výnimkou
nájomného práva. Táto blokácia bude trvať 10 rokov
odo dňa odovzdania majetku do vlastníctva Mesta Kežmarok.
Pavol Humeník
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XVI. Kongres Euroregiónu „Tatry“
Dňa 24. marca sa v Kežmarku konal XVI. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ za účasti zástupcov
členských miest a obcí zo Slovenska a miest, gmín a powiatov z Poľska. Pozvanie prijal konzul Slovenskej republiky
v Krakove Marián Baláž, obchodná radkyňa Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku Monika Olech a riaditeľ
odboru medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce Ministerstva vnútra SR Peter Zvara.
Správu o činnosti Rady Ce- Spiši, VIII. Slovensko-poľské
zhraničného Zväzku Euro- hospodárske fórum, 15. výroregión „Tatry“ predniesol jej čie vzniku Euroregiónu „Tatpredseda Igor Šajtlava. Rok ry“ a Euroregión bez hraníc
2009 bol pre zväzok veľmi vý- 2009. Aktivity boli financoznamný a úspešný. Uskutoč- vané z prostriedkov štátnenilo sa množstvo pracovných ho rozpočtu, prostredníctvom
stretnutí a rokovaní zamera- finančného príspevku Miných na rozvoj cezhraničnej nisterstva výstavby a regiospolupráce a slovensko-poľ- nálneho rozvoja SR. V rámci
ského partnerstva. Pripome- Programu cezhraničnej spolunuli sme si 15-te výročie pod- práce Poľská republika – Slopisu Dohody medzi samo- venská republika 2007-2013
správami Poľska a Sloven- sme realizovali aktivity naska o založení Cezhraničného plánované v projekte StretnuZväzku Euroregión „Tatry“. tie siedmich kultúr poľsko-sloZároveň sa zrealizovalo päť venského pohraničia „Od Laprojektov zameraných na rea- dislava Medňanského po Jana
lizáciu euroregionálnych akti- Kanty Pawluśkiewicza“. Hlavvít v roku 2009: Spoločne zve- ným cieľom projektu je ochraľaďujme krajinu EUT, Eurore- na a propagovanie jedinečnégión „Tatry“ otvára dvere tu- ho kultúrneho dedičstva poľristom v Liptove, Orave a na sko-slovenského pohraničia.
Euroregión „Tatry“ prešiel do druhého roku, kedy
je predsedníctvo na slovenskej strane. Spolupráca oboch
Poriadok a udržiavaná zeleň národných združení – Zdruokolo bytových domoch vytvá- ženia Región „Tatry“ so sídra príjemné a kultúrne prostre- lom v Kežmarku a Zväzku
die v ktorom žijeme. Občanom, Euroregión „Tatry“ so sídlom
ktorí sa rozhodnú upratať oko- v Nowom Targu je predpolie svojich bytoviek poskytne kladom pre realizáciu ďalších
Mesto Kežmarok v spolupráci aktivít súvisiacich s rozvojom
s Technickými službami vre- prihraničných území.
cia a zabezpečí odvoz pohraMgr. Jana Garstková
baných listov, trávy a konárov. Trávu, lístie a konáre nie je
vhodné vyhadzovať do kontajnerov určených na komunálny
odpad, nakoľko sa rýchlo zaplnia a uloženie na skládke je
drahšie ako na kompostárni.
Vývoz odpadu zo sídlisk
Vyzberané odpadky sa môžu sa uskutoční aj cez štátny
vyhodiť do kontajnera.
sviatok, piatok 2. apríla. VýKontakt na zabezpečenie voz zo sídlisk a rodinných
vriec a odvozu odpadu: č. t. domov sa posunie z pondel466 01 19.
ka 5. apríla na utorok 6. apríNakoľko sa na verejných la. Vývoz z ulice Ľubická
priestranstvách
nachádza- cesta sa posunie zo stredy 7.
jú aj psie výkaly upozorňu- apríla na piatok 9. apríla.
jeme majiteľov psov na doŽiadame vodičov, aby
držiavanie povinnosti toho, v piatok a v utorok neblokto psa vedie, bezprostredne kovali zaparkovanými autaodstrániť výkaly z verejného mi prístup ku kontajnerom
priestranstva a na zákaz vo- a nekomplikovali, prípadne
denia psov do priestoru det- neznemožňovali vývoz odských ihrísk.
MsÚ padu!
-msu-

Jarné upratovanie
mesta

Vývoz odpadu počas
veľkonočných
sviatkov

Zákaz vjazdu na sídlisko
Jazdíte autom po Kežmarku? Tak potom si poriadne
všimnite dopravnú značku na začiatku ulice Martina Lányiho („za Bažantom“), kde v posledných dňoch pokutujú
mestskí policajti o niečo častejšie.
Dôvodom nie je ani tak rekonštrukcie a zatepľovanie bysamotná značka – takých je toviek,“ povedal nám na tému
v meste viac, ale nespokoj- dopravného značenia v tejto
ní obyvatelia spomínanej uli- lokalite Ing. Milan Slota, náce, ktorí sa sťažujú, že nema- čelník mestskej polície v Kežjú kde zaparkovať svoje autá. marku. Inými slovami povePred vjazdom do ulice stojí dané, v tejto lokalite nemôžu
totiž dopravná značka Zákaz parkovať ani predavačky
vjazdu s výnimkou Okrem z prevádzok v tamojšom nádopravnej obsluhy. Tá zna- kupnom centre, ani súkrommená aj to, že v tejto ulici ne- né návštevy obyvateľov ulimôžete parkovať, aj keby ste ce Martina Lányiho. Zaujímašli ku niekomu na návštevu. vosťou je aj fakt, že celá ploA pokiaľ by ste mali v prenáj- cha za nákupným centrom až
me tamojšiu garáž, mali by ste ku dverám garáží je majetkom
mať pri sebe patričný doklad spoločnosti Sintra. Ak tam tepotvrdzujúci túto skutočnosť.
da budú parkovať zamestnan„Dopravná značka Zákaz ci prevádzok s dovolením spovjazdu s dodatkovou tabuľou ločnosti, ktorej pozemok patrí,
Okrem dopravnej obsluhy zna- je to vec, ktorá obyvateľov sídmená, že pod dopravnou obslu- liska trápiť nemusí. Ibaže vohou sa rozumejú občania, ktorí diči porušia značku tak či tak.
tam majú trvalý pobyt, prevádzZa porušenie dopravného
ku, garáž, ďalej túto dopravnú predpisu, teda aj za parkovaznačku môžu porušiť pracovní- nie na ulici Martina Lányiho
ci elektrárni, vodárni, plynárni, môžu dostať niektorí vodiči
technických služieb, taxislužba, pokutu do výšky 30 eur.
alebo firmy, ktoré zabezpečujú
T/F -AdriSatury-

Dotácie pre kultúrne kluby

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo na zasadnutí dňa 18. 3. 2010 uznesením č. 42/2010 rozdelenie dotácií pre
kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2010 podľa
VZN č. 2/2010 nasledovne:
OZ Klub priateľov Magury Kežmarok
7 148,50 €
OZ Goralik Kežmarok 			
2 851,50 €
Spolu:				
10 000,00 €
Na rok 2010 podali žiadosť o dotáciu podľa uvedeného VZN
len tieto dva kultúrne kluby.
Ing. Stanislav Škára
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ODPOVEĎ ANONYMOVI, ALE I NIEKOĽKÝM ĎALŠÍM
Nemám vo zvyku zaoberať sa anonymnými listami,
pretože kto sa nepodpíše pod
svoj názor, je pre mňa obyčajný zbabelec. (A to je ešte slušné slovo.) Všetko sa dá vydiskutovať zoči-voči, ale keď k
tomu nie je vôľa...
Ani nie pred rokom sme
vďaka vedeniu mesta vydali
knihu Osobnosti Kežmarku.
Anonym sa rozčuľuje, že sme
nepísali o odsune Nemcov,
pretože Nemci zakladali Kežmarok atď. Zrejme dotyčný
ani knihu poriadne neotvoril, keď nezbadal, že to nie je
kniha o histórii, ale o osobnostiach. Kde chcel mať tú pasáž? Hádam len nie v Letopočtoch, kde boli aj „pikošky“
a udalosti sa odbavili jednou
či dvoma vetami? Dobrovoľná, potom dve nútené evakuácie zo strany vlády a napokon
odsun naozaj tých nevinných
si vyžaduje zvláštnu kapitolu,
a nie krátke „odbavenie“. Áno,

chystá sa aj podrobná história
Kežmarku - všetko záleží od
financií mesta. Najstaršia história sa už pripravuje.
No a teraz zopár odpovedí
cez novinky, keďže si to nemôžeme povedať zoči-voči.
1. Aby bolo raz a prevždy
jasné: Nemci ako hostia - tak
uvádza listina z roku 1251 i
1269 - prichádzajú na miesto,
ktoré nebolo ľudoprázdne.
O tom svedčí kostol sv. Michala i chotárne názvy rýdzo slovanského pôvodu. Pôvodné obyvateľstvo sa dáva
dohromady s hosťami, ktorí
onedlho vytvorili oveľa silnejší etnický celok - dúfajme,
že všetko šlo pokojnou cestou. Toto netvrdím ja, to potvrdzujú vyše 700 rokov staré dokumenty. Práve kvôli
tomuto faktu ma kežmarská
rodina D. a nielen mňa omaľovala už u nebohého Imricha
Hunsdorfera, čo mi tiež Nemci stihli s úsmevom zvesto-

Čas navštíviť Kežmarok

Kedy ste boli naposledy na
Kežmarskom hrade? Alebo v
niektorom kežmarskom múzeu? Videli ste už nové výstavy, ako napríklad expozíciu
veteránov a historických vozidiel?
Ak ste doteraz nemali čas,
tak si ho nájdite práve teraz.
Mesto Kežmarok (odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu) v spolupráci s
Kežmarským hradom a Kežmarskou informačnou agentúrou (KIA) pre vás pripravili akciu „Čas navštíviť Kežmarok“, ktorá bude prebiehať
v mesiacoch apríl a máj.
Pre bežného návštevní-

Kežmarská
informačná
agentúra (Kia)
Hlavné
námestie 46
060 01 Kežmarok
052/449 21 35
info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

ka to znamená symbolické
vstupné 1 EUR do hradu v
rámci jednotlivca a 2 EUR za
rodinnú vstupenku (2 dospelí a max. 3 deti). Výnimočné
na tejto akcii nie sú len ceny
vstupného, ale aj knihy a darčeky.
Tie získa limitovaný počet
návštevníkov, ktorí si pred
tým prehliadli hrad a vstupenkou sa preukážu v Kežmarskej informačnej agentúre.
Touto akciou chce mesto
pripomenúť obyvateľom Kežmarku, blízkemu okoliu a turistom, aké hodnoty sa na jeho pôde ukrývajú. Tak navštívte Kežmarok práve teraz!
-kia-

Kurz prvej pomoci
Otvárame kurz
prvej pomoci
s certifikátom platným
v EÚ pre zdravotníkov
zotavovacích
a pobytových akcií.
Info:

cervenykriz.
poprad@stonline.sk,
052/772 22 04.

vať. Je pravdou i to, že Kežmarok mal po stáročia prevažne
nemecký charakter – ale napr. aj Slováci mali svojich farárov. Takže tu tiež boli, hoci
v menšine. Zaujímavé, v dávnych časoch si nevykrikovali,
kto je kto, ale spoločne zveľaďovali toto mesto.
2. Že sú Nemci v Nemecku našou knihou pohoršení? Omyl. Je tam v mnohých
exemplároch a pomáhajú nám
ju expedovať do iných krajín,
lebo naše poštovné je vysoké.
3. Istá pani sa dala počuť,
že v knihe sú samí odkundesi. Nuž keď za odkundesa považuje napr. pápežského preláta Ferenčíka, farárov
rôznych národností, našich
olympionikov,
nemeckých
vedcov, slovenských a maďarských literátov, nuž čo si myslieť o jej inteligencii? Zistili
sme príčinu. Nebola tam jej
dcéra, ktorá skončila vysokú
školu - a okrem toho - žije.
4. Osobnosti obsahujú životopisy NEŽIJÚCICH osôb
(hoci náhodou sa nám tam
jedna žijúca zahraničná dostala). Tak sa, prosím, viacerí nerozčuľujte, že tam nie
ste. „Nestihli“ ste termín
uzávierky rukopisu. (Prepáč-
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te ten čierny humor, ale keby
sme dávali aj žijúcich, v Kežmarku by zrejme vypukla občianska vojna.)
5. V novinách Kežmarok
sme dávno pred uzávierkou
uverejnili zoznam osôb 19. a
20. storočia, o ktorých budeme
písať. Prosili sme občanov aj
cestou KTV, aby nás upozornili na ďalšie osobnosti. Ozvali sa štyria! Traja dali doplnky
a štvrtý upozornil na osobu v
zahraničí, ktorá ešte žije.
6. A napokon pre nás potešiteľná vec. Kniha bola nominovaná medzi tri najlepšie knihy s historickým obsahom. Zaujímavé, Slovensko a Bratislava knihu prijali.
Anonym ju považuje za paškvil. Vie vôbec, čo to slovo
znamená? A keď aj náhodou
vie, nevadilo by mu, že by
rád zošrotoval kežmarských
a spišských Nemcov Frölicha, Buchholtzovcov, Fischerovcov, prof. Alfréda Grosza,
Johanna Liptáka a ďalších?
Veď tieto osobnosti tvoria vyše tretiny knihy!
Stačí? Ba ešte niečo - ja osobne a verejne ďakujem všetkým
spoluautorom. Odviedli dobrú odbornú prácu. Ibaže jej
všetci čitatelia nerozumejú. Či
nechcú rozumieť?
Nora Baráthová
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Stratilo sa dieťa? Nevadí!

Pri frekventovanej ceste neďaleko kežmarského Tesca,
smerom na sídlisko Juh, stálo už z diaľky viditeľné malé, asi
3-ročné dieťa. V červenom oblečení, s čímsi bielym v rúčke.
Žiaden vodič nezastavil. Našťastie, alebo bohužiaľ?
Drobček bez akéhokoľvek známe, poď, odvezieme ťa dodospelého sprievodu bol na mov.“
počudovanie dosť komuniPríbeh so šťastným konkatívny. V tenkých cvičkách com, ktorý sa mohol skončiť
a vetrovke oblečenej golie- úplne inak. Veď malý krásny
rom dole pôsobil spokojne. chlapček mohol s rovnakou
Kam ideš? – opýtala som sa dôverou sadnúť do auta kadeho. „Tam aujakým „úchyto“ a rúčkou
lákom“, aleukázal
na
bo kriminálTesco. „A kde
nikom. Kde
máš mamu?“
bola matka,
Tam – ukázal opačným sme- ktorá ani nie 4-ročné dieťa
rom kdesi ku bytovkám. „A nechala bez dozoru? Údajne
ako sa voláš?“ „Janko“. Od- doma s ďalšími dvomi drobvážny Janko. Bundičku sme cami. Chlapček sa vraj neobliekli a zapli tak, ako sa zatúlal prvý raz...Ušiel sám,
má a zavolali sme na lin- alebo ho pustila hrať sa samé
ku 159. Mestská polícia ne- von? Ťažko povedať. V igelitevidovala žiadne stratené ke si niesol vedierko, lopatku
dieťa, takže drobec na pre- a formičky do piesku. Ak mi
chádzke asi dlho nebol. „Poď však raz ujde drobec odvážso mnou, mám v aute dieťatko, ne z domu, pretože chce zispočkáme s ním v mojom au- tiť, čo sa vonku deje, alebo sa
te, aby ti nebola zima a potom pozrieť na autá, tak nabudúsa povozíš v policajnom aute. ce dvere zabezpečím tak, aby
Dobre?“ Chlapča súhlasilo ich už nikdy neotvorilo bez
a s dôverou patričnou čistej môjho vedomia. Niet čo dodetskej duši sadlo so mnou dať. Snáď len otázku, či boli
do auta. Trochu sme sa po- všetci tí okoloidúci vodiči slevozili, kým prišla pred su- pí? To nikomu nebolo čudpermarket hliadka a dieťa né, že pri ceste stojí drobné
vzala so slovami „Teba po- dieťa a široko-ďaleko žiaden

iný človek? To sme už natoľko slepí, že nevidíme hoci len
hrozbu, že by niekomu to dieťa vbehlo pod kolesá? Ľahostajnosť z viacerých strán.
Každoročne zmizne na
Slovensku vyše osemsto osôb
mladších ako osemnásť rokov. Aj keď sa policajné štatistiky našťastie môžu pochváliť
úspešnými výsledkami, vždy
ostáva niekoľko maloletých
nezvestných. Európska únia,
ktorej sme členom, si od roku
1986 pripomína s ostatnými
krajinami 25. máj ako Medzinárodný deň hľadaných detí.
Podľa štatistík zmizne v štátoch EÚ každoročne niekoľko
tisíc detí! Z nich sa časť stáva obeťou nelegálnych adopcií, obchodu s ľudskými orgánmi, obeťou pedofilov, alebo sú tieto deti využívané na
kriminalitu. Je naivné myslieť si, že obeťami týchto kriminálnych praktík sa môžu
stať len deti vo veľkých mestách, alebo naopak, v zaostalých regiónoch.
V konečnom dôsledku neodsudzujem ani matku chlapca, ani ľudí, ktorí prešli okolo
malého dieťaťa. Odsudzujem
samotnú nevšímavosť a nerozvážnosť, s akou chodíme
okolo seba.
-Adri-

Ľudové veľkonočné zvyky predstavené na Skalnatej chate
Sobota 27. marca sa niesla,
i keď v predstihu v znamení
tradícií Veľkej noci. Na Skalnatej chate členovia FS Magura predviedli ľudové zvyky spojené s týmto sviatkom.

Postarali sa tak o jedinečnú atmosféru vo vysokohorskom prostredí za účasti primátora mesta Kežmarok. Pri
tejto príležitosti sa z Kežmarku opäť konal autobusový zá-

jazd v rámci projektu Tatranské víkendy s rodinou, podporený finančnou dotáciou
mesta Kežmarok.
V mene organizátorov
chceme poďakovať predovšetkým FS Magura ako
i KTV za spoluorganizovanie a pomoc pri tomto podujatí. V druhej polovici mája sa Kežmarčania môžu tešiť na výlet s cieľom na Chate
pri Zelenom plese. Výnimočný bude tým, že účastníci sa
prenesú niekoľko storočí späť,
výstupu sa totiž zúčastnia
s historickou postavou Beátou Laskou a mešťanmi.
Atraktívnou formou tak
budú môcť spoznať prvý zaznamenaný výstup v Tatrách.
Informácie o pripravovanom
podujatí sa v predstihu dozviete z plagátov a zo stránky
www.agentura.skalnata.sk.
Pavol Kulanga

Konečne som si prečítala nejaké
zaujímavé správy. V pondelok Slovensko podpísalo s Indonéziou dohodu o spolupráci a bezvízovom
styku pre držiteľov diplomatických
a služobných pasov. Už teraz prajem peknú dovolenku tým, ktorí také pasy majú. Pre nás ostatných je
to fakt dôležitá informácia.
No a v utorok sa na tlačovke
v Bratislave mohli novinári dozvedieť, že väzni z Guantanáma, ktorí
boli presídlení na Slovensko, sa majú dobre. Som pyšná na také dobré
správy. Kým so susedným Maďarskom nám to škrípe, aspoň s Indonéziou a Amerikou nech nám to klape. Keď sa teda Američania obrátili na Slovensko, či neprichýli guantanámskych väzňov, u ktorých nie
je dôvod na stíhanie, ale ktorí sa do
svojich domovských krajín nemôžu
vrátiť pre hroziacu perzekúciu, akosi sa mi chce niečo opýtať. Prečo
nemohli ostať žiť v Amerike s nejakou zelenou kartou, ktorých rozdajú za veľkou mlákou ročne stovky? No a že sa majú u nás tí väzni dobre? Slováci boli vždy pohostinný národ. Tu sa majú dobre aj
iní típkovia. Len dúfam, že tí väzni
neskôr niečo u nás nevystroja, aby
nám mohli prísť Američania potom
akože pomôcť. Celé je mi to nejaké divné, ale nemám čas sa tým zaoberať. Zasiahla ma totiž ešte jedna správa, ktorá veští moju budúcnosť. Európa stojí pred otázkou reformy dôchodkov, teda pred zmenou
veku, kedy budú odchádzať ľudia do
dôchodku. Kým niektoré okolité krajiny priznali plány posunúť vekovú hranicu nad 68 rokov, typujem,
že Slovensko mlčí (aj preto, lebo idú
voľby), lebo plánuje posunúť hranicu odchodu do dôchodku aspoň na
takých sedemdesiat rokov. No a tak
pri mojich maskovaných šedinách
a strese, ktorý vládne svetom, môžem len dúfať, že sa moja generácia vôbec dožije dôchodku. V zdraví. A že si potom užije aspoň rôčik
– dva kľudu a pohody.
Pri čítaní všetkých informácií,
ktoré sa na nás valia z každej strany som si ale vybrala jednu, ktorá sa ma bytostne dotýka. Istý pán
Mozoláni, majster sveta a Európy
v kulturistike, sa v jednom rozhovore vyjadril, že jesť po 20.00 hodine
neznamená, že človek automaticky
lepí tuky a priberie. Tomu sa vraví, konečne nejaká dobrá správa pre
všetkých.
-Adri-
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eľkou nocou oslavujú
kresťania smrť a zmŕtvychvstanie
Ježiša
Krista. Je to najstarší a najdôležitejší sviatok kresťanstva.
So sviatkom Veľkej noci začína
čas veľkonočnej radosti, ktorý
trvá 50 dní a končí Turícami.
Veľkonočný sviatočný čas začína Popolcovou stredou za
ktorou nasleduje 40 dňový
pôstny čas. Tento pôst má byť
spomienkou na 40 dní, počas
ktorých Ježiš postil v púšti. Pretože nedele sú vyňaté
z pôstu v skutočnosti je 46 dní
od Popolcovej stredy po Bielu
sobotu. Posledný týždeň pred
Veľkou nocou sa nazýva Svätý
týždeň alebo aj Veľký týždeň.
Začína palmovou nedeľou.
Na palmovú nedeľu (1 týždeň
pred Veľkonočnou nedeľou)
sa viažu bahniatka do kytíc,
ktoré potom ľudia prinášajú
do kostolov a nechávajú si ich
posvätiť. Týmito posvätenými kytičkami si potom ľudia
ozdobujú svoje príbytky.
Veľkonočné trídium alebo
trojdenie, trojdenné umučenie
a vzkriesenie Ježiša Krista je v
kresťanskom liturgickom roku
súhrn troch dní, ktoré predchádzajú Nedeľu Zmŕtvychvstania a ktoré zahrňujú oslavu
umučenia smrti a vzkriesenie
Ježiša Krista. Pozostáva zo Zeleného štvrtka, Veľkého piatku
a Bielej soboty.
Zelený štvrtok je štvrtok
pred Veľkou nocou, v katolíckych kostoloch sa pri večernej liturgii pripomína posledná Ježišova večera a Ježišovo
umývanie nôh jeho učeníkov.
Naposledy pred Veľkou nocou pri večernej omši zaznejú zvony. Zvuk zvonov až do
Veľkej noci nahrádzajú rapkáče. Názov vznikol prešmyčkou nemeckého názvu Greindonnerstag (plačlivý štvrtok)
na Gründonnerstag (Zelený
štvrtok), pretože niekedy sa
v tento deň konalo zmierenie
kajúcnikov. Biskup ich rozhrešil a prijal do spoločenstva veriacich. V tento deň na niektorých miestach sa používalo
rúcho zelenej farby a je známy aj zvyk jesť v tento deň veľa zeleniny, hlavne zelený špenát. Tieto zelené jedlá podporovali aj názov tohto dňa.
Veľký piatok je v kresťanskom kalendári pred Veľkou
nocou, súčasť Svätého týždňa

veľká noc

VEĽKÁ NOC
a veľkonočného trídia. Tento deň je pripomienka smrti Ježiša Krista na kríži. Veľký
piatok je pre veriacich najväčší sviatok, lebo sprítomňuje vrchol Ježišovho utrpenia – súd,
mučenie, ukrižovanie a smrť
na golgotskom kríži. Na službách Božích v tento deň sa čítajú pašie, príbeh o utrpení a
smrti Pána Ježiša. V rímskokatolíckej cirkvi sa dnes ako jediný deň v roku nekonajú v kostoloch sväté omše. V kostoloch
a na kalváriách miest a obcí
sa uskutočňujú krížové cesty
a pri jej 14 zastaveniach si veriaci sprítomňujú udalosti od

senia. Dňom Bielej soboty sa
končí pôst. Nasledujúci deň
je veľkonočná nedeľa a v tento deň podľa biblie vstal Ježiš
z mŕtvych a preto nasledujúce
dni sú venované oslave zmŕtvychvstania.

odsúdenia Ježiša Krista až po
jeho smrť na kríži a pochovanie. Čítajú alebo spievajú sa pašie. V gréckokatolíckych chrámoch sa na Veľký piatok konajú obrady predpoludním a v
popoludňajších hodinách býva Veľká večiereň zameraná na
utrpenie Krista a jeho pochovanie s obradom uloženia plaščenice do symbolického hrobu.
Plaščenica je obdĺžnikové plátno zobrazujúce Ježiša Krista v
hrobe alebo znázorňujúce scénu jeho snímania z kríža a uloženia do hrobu. Symbolizuje
plátno, do ktorého bolo zavinuté Ježišovo telo.
Biela sobota je považovaná
za deň hrobového odpočinku
Ježiša Krista a tento deň je zároveň dňom duchovnej prípravy na dôstojnú a radostnú
oslavu veľkého dňa Vzkrie-

zvláštny liečivý a šťastie prinášajúci účinok.
Podľa ľudových zvykov
sa musí veľkonočná voda už
skoro ráno na Veľkonočnú
nedeľu priniesť od prameňa
a počas cesty domov sa musí
mlčať. Mlčanlivosť sa nesmie
prerušiť, aby sa nestratila duchovná a liečivá sila vody.
V minulosti sa ženy umývali
v tečúcej veľkonočnej vode.
Dobytok má byť na veľkonočné ráno vyhnaný do potoka a týmto má byť chránený
pred chorobami. Podľa ľudovej mienky deti, ktoré sú krstené veľkonočnou vodou, budú
zvlášť inteligentné. Svätá voda
má teda celý rok ochraňovať
pred chorobami a nešťastím.
Pretože voda mala veľmi
veľký význam často sa v minulosti pramene a studne

Veľkonočné zvyky
a symboly
Veľkonočná voda
Pôvod veľkonočnej vody
treba hľadať v pohanskom
období. Voda slúži ako symbol života a plodnosti. Samostatne veľkonočnej rose
sa pridáva zvláštny význam.
Veľkonočnej vode sa priznáva
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ozdobovali s kvetmi a inými
dekoráciami.
Veľkonočný oheň
Aj tradícia Veľkonočného
ohňa siaha do čias pred Kristom. S jarným ohňom sa v pohanských časoch pozdravovalo
slnko, ktoré bolo centrom života. Tento kult mal zabezpečovať plodnosť, rast a žatvu. Víťazstvo nad zimou a prebudenie po dlhom studenom čase
mení zmysel vzkriesenia Ježiša, ktorý ako svetlo sveta ožaruje temnotu. Vypálenie veľkonočného ohňa v noci z Veľkonočnej soboty na Veľkonočnú nedeľu a počas nesledujúcej
noci je starým zvykom.
Okolo večera dôjde k zapáleniu počas zimy zozbieraného raždia a dreva. Veľkonočný
oheň má vyhnať zimu, zlé strigy ako aj duchov. Často sa do
stredu drevenej hranice postavila slamená bábika. Žiara veľkonočného ohňa mala
chrániť ľudí a príbytok pred
chorobami a zlom. Tomu kto
zazrie túto žiaru, tomu to prinesie šťastie. Veľkonočný oheň
sa často zakladal na kopci, aby
žiara žiarila čo najďalej.
Ďalším zvykom bolo napríklad na veľkonočnú nedeľu nechať rolovať dolu brehom horiace koleso. Na bielu
sobotu sa kolesá z voza a kovové obruče obalia slamou.
Na Veľkonočnú nedeľu sa na
kopci zapáli oheň zostavený z hranice z raždia. Ak táto
hranica dohorieva zapália sa
na nej pripravené kolesá a potom sa spustia do doliny.
Veľkonočná sviečka
Veľkonočná sviečka a sviatok svetla majú svoje korene v tradíciách rannej cirkvi,
Veľká noc sa rozjasňovala
množstvom sviečok. Vo veľkonočnej sviečke je kresťanská tradícia svetla. Svetlo slúži ako znak života. V kresťanskej viere vznikla Veľkonočná
sviečka v 4. storočí. Veľkonočná sviečka symbolizuje z
mŕtvych vzkrieseného Ježiša
Krista, ktorý zvíťazil nad smrťou a zomieraním. Sviatočne
ozdobená Veľkonočná sviečka sa umiestni na veľkonočný
svietnik a ľudia si z jej plameňa zapaľujú prinesené veľkonočné sviečky. Týmto sa dáva
najavo, že Ježiš je základ živo-
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ta a prináša svetlo do temnoty. Motívy na veľkonočných
sviečkach pozostávajú najčastejšie z krížov, stromov, jahňaťa, holuba, slnečného svetla
alebo vody. Biela farba sviečky reprezentuje nádej a nový
život. Veľkonočná sviečka sa
zapaľuje len počas 50 veľkonočných dní od Veľkej noci po
Turíce, na krstných bohoslužbách a pri pochovávaní.
Veľkonočné vajíčko
Maľovanie,
ukrývanie,
hľadanie a jedenie veľkonočných vajec je široko rozšírený
zvyk. Vajíčko je symbol života, plodnosti a obnovy. Hlavne v ranných kresťanských
časoch bolo symbolom života a zmŕtvychvstania, tak že
do hrobu mŕtvych sa vkladalo vajce. Zo zdanlivo mŕtveho
tela vychádza následne niečo
živé. Týmto je zreteľný vzťah
k vzkrieseniu Ježiša Krista.
Aj otázka o večnosti môže byť
vysvetlená cez formu vajíčka
– bez začiatku a konca- a aj
otázka čo bolo prvé vajce alebo sliepka. Na Veľkú noc bol
aj pevný dátum pre odplatu
za prenajaté pozemky a majiteľom pôdy sa dávali vajcia.
V Egypte sú farebné vajcia známe už viac ako 1000
rokov. V západnom svete je
od 13. storočia červená farba známa ako tradičná farba pre vajíčko. Červená je
farba krvi Krista, farba života, víťazstva a radosti zo života. Vo východnej Európe
nájdeme zase skôr zlatou farbou farbené vajcia ako znak
drahocennosti. Až dodnes
sa používajú v rôznych regiónoch rôzne základné farby
pre veľkonočné vajíčka, kto-

veľká noc

ré vychádzajú z rôznych významov.
Od 12. storočia je výlučne
Veľkonočná sobota dňom, kedy sa farbia veľkonočné vajíčka a potom sa spolu s ostatnými požívatinami ukladajú do
farebných veľkonočných košíčkov a v kostoloch sa posväcujú. Na Veľkonočnú nedeľu
môžu potom deti hľadať Veľkonočným zajačikom ukryté
veľkonočné vajíčka. Pri hľadaní veľkonočných vajíčok mala
farba vajíčka tiež svoj význam.
Nájdenie modrého vajíčka ako
prvého malo priniesť nešťastie
a červené vajíčko znamenalo
opačne 3 dni šťastie.

Veľkonočný zajačik
Spojenie zajaca s Veľkou nocou má rôzne príčiny. Zajac je
zvieraťom gréckej bohyne lásky Afrodity ako aj germánskej bohyne Hold. Zajac nie
je ale len božím poslom ale je
tiež ako aj vajce znakom života
a hojnosti. V byzantskej zvieracej symbolike je zajac symbol Krista, ktorý v smrti priniesol život. Zajace majú na
jar veľmi veľa mláďat, to znamená darúvajú život. Ak ľudia
vidia zajačicu so svojimi mláďatami vedia, že zima skončila. Medzi ľuďmi nie zajac ale
jediným kto prináša veľkonočné vajíčka. V severnom Porýní alebo v Hannoveri plnila túto úlohu líška, vo Švajčiarsku
kukučka, v hornom Bavorsku
a Rakúsku kohút, v Durínsku
bocian. Prvé zmienky o veľkonočnom zajacovi pochádzajú
z roku 1678 od Georga Francka
z Franckenau, profesora medicíny z Heidelbergu.
Veľkonočný baránok
Ku kresťanskému veľkonočnému sviatku patrí aj veľkonočné jahňa. Veľkonočné jahňa
vzniklo zo židovského rituálu
na sviatok Pesach sa jahňa zabije a zje. Pritom je jahňa zabité
na pamiatku na boha. V kres-
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ťanstve bolo zviera symbolicky chápane ako Baránok Boží,
opatrený zástavou ako symbolom víťazstva, chápaného ako
symbol života. V súčasnosti sa
ale veľkonočné jahňa nachádza
najčastejšie už len na jedálnom
lístku. Baránok upečený z treného cesta a bohato ozdobený
je často stredobodom veľkonočného stola.
Veľkonočné raňajky
Na veľkonočné raňajky sa
v minulosti jedli posvätené
vajcia a zvláštne jedlá. Aj dnes
sú pestro vyfarbené veľkonočné vajíčka pevnou súčasťou
veľkonočných raňajok. K tomu sa na stole nachádza často
čerstvý kysnutý pletenec alebo iný veľkonočný chlieb.
Veľkonočná prechádzka
Počas veľkonočnej prechádzky je po dlhom zimnom
čase pozdravovaná jar a obnova prírody. Celá rodina sa na
túto príležitosť sviatočne vychystá a často sa obliekajú nové šaty. Tento zvyk sa prevádza dodnes v mnohých rodinách. Spoločná prechádzka
udržuje rodinu pohromade
a pobyt v prírode prinesie aj
niečo pre zdravie ľudí.
Mgr. Vojtech Wagner

Vyrobili si vlastné veľkonočné ozdoby
Súkromné centrum voľného času Rosnička z Ľubice, zorganizovalo 22.marca
2010 v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v Kežmarku Tvorivé dielne s podtitulom Veľká noc. Na tvorivých dielňach sa zúčastnilo
vyše 40 záujemcov. Tri lektorky z Košíc, ktoré sa venujú takýmto aktivitám v rámci Umeleckého raja, viedli tri
skupiny, v ktorých pracovali
dospelí aj deti. Tvorivé dielne sa tentoraz niesli v duchu
zdobenia plechových kvetináčov servítkovou technikou,
zdobenia a maľovania na polystyrén a prácu so zmršťujúcou fóliou. Na stretnutí sa
zišli účastníčky od Liptovskej Tepličky až po Krížovú
Ves. Každý účastník si svoje
výrobky odniesol s veľkým
potešením domov. Bolo krásne sledovať deti, ako pracujú a vytvárajú zaujímavé diela, ale rovnako aj dospelých,

ktorí by sa radi takto stretávali pravidelne. Súkromné
centrum voľného času Ros-

nička plánuje takéto stretnutia robievať častejšie.
T/F Mgr. Eva Raffajová
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Gerhard Schmidbauer – Za fasádou
Mestské Kultúrne
stredisko pRIPRAVUJE
9. 4. 2010 (piatok)
o 8.30 hod.
POPLETENÁ ROZPRÁVKA
muzikálové predstavenie
v MsKS Kežmarok
12. 4. 2010 (pondelok)
o 14.00 hod.
O TÁTOŠIKOVI
rozprávková inscenácia
v MsKS Kežmarok
13. 4. 2010 (utorok)
o 18.30 hod.
XXXV. Kežmarská
hudobná jar
Ján Timčák – husle
Tomáš Nemec – klavír
v ZUŠ A. Cígera
16. 4. 2010 (piatok)
o 11.00 hod.
MAĽOVANÉ NA SKLE
muzikálové melódie
v MsKS Kežmarok
20. 4. 2010 (utorok)
o 8.30, 9.30 a 14.00 hod.
OBJAV MLIEKO
hudobný príbeh v podaní
postavičiek ELÁ a HOP
v MsKS Kežmarok
21. 4. 2010 (streda)
o 19.00 hod.
CIGÁNSKI DIABLI
koncert
v MsKS Kežmarok
25. 4. 2010 (nedeľa)
o 16.00 hod.
ŠÍPKOVÁ RUŽENKA
rozprávkový príbeh
v MsKS Kežmarok

Gerhard Schmidbauer sa
narodil r. 1959 v Korneuburgu, v Dolnom Rakúsku.
Autor vytvára paralelné
svety ako kontrast nablýskanej okázalosti priečelí a fasád hlavných ulíc. Ponúka
nám pohľady na zadné dvory a trakty, ktoré sú takmer
totožné vo veľkomeste alebo
malom mestečku. Divákovi
ponúka miesta, ktoré ho zaujali svojou všednosťou, obyčajnosťou a stopami času vyrytými do múrov a fasád ulíc.
Zostávajú tu stopy a odtlačky
ľudí, ich životov, patina času
vytvára nostalgické vrstvy a
nánosy. Je niečo v ľudskej prirodzenosti čo s uspokojením
konštatuje, že všetko plynie
a je merateľné jedinou veličinou, časom. Rovnako autor
vrství a vyberá prvky dôležité a nepodstatné, zdôrazňuje a potláča nevšedne všedné
veci, kulisy nášho života.
Neuveriteľnú plastickosť
vizuálneho stvárnenia dosahuje technikou reliéfnej grafiky. Na rozdiel od koláže, pri

ktorej výsledný obraz vzniká
ukladaním grafických prvkov z rozličných materiálov
vedľa seba, technikou reliéfnej grafiky sa dosahuje prechod plochy do hĺbky. Základný tvar daného grafického prvku sa precízne vyreže
a chýbajúca časť sa nahradí
inými prvkami z papiera alebo textílií v rôznych farbách
a štruktúrach. Zodpovedajúc
motívu obrazu, jeho farebnému ladeniu, štruktúram a tieňovaniu sa ďalšími výrezmi v
materiáloch ich dodatočným
vrstvením pomaly vytvára
motív v jeho výslednej štruktúre a hĺbke. Vzniknutý tretí
rozmer, chaotická hra blízkeho a vzdialeného a umelecké
využitie grafiky predstavujú
fascinujúce diela reprezentujúce nezameniteľný a jedinečný štýl umelca.
Výstavu „Za fasádou“
si môžte v Galérii u anjela
v Kežmarku pozrieť do 29. 4.
2010.
www.galeriauanjela.sk.
GSA

Dňa 16. 3. 2010 na Cintorínskej MŠ v Kežmarku sa
mali možnosť predstaviť deti
prednesom básní svojim kamarátom. Tohto roku už na
treťom ročníku v súťaži Malý recitátorik.
Prednes bol rozdelený do
troch kategórií a spolu s po-

rotou sa na rozhodovaní o víťazovi podieľali aj samotní
škôlkari, diváci. Naši malí víťazi postupujú do mestského
kola a my ostatní Henrietke
Hanáčkovej, Aničke Spišiakovej a Martinkovi Zoričákovi udeľujeme pochvalu za ich
výkony, držíme palce v ďalšej
súťaži a všetkým súťažiacim,
ako aj kolegyniam, ktoré deti pripravovali, ďakujeme za
pekné vystúpenie.
M.T., MŠ Cintorínska

výstavy

KLUB ZDRAVIA
v Kežmarku
Vás pozýva
na vzdelávací program
zameraný na prevenciu
civilizačných ochorení
a zdravý životný štýl
New Start
Prednášky – diskusie
– ochutnávky – recepty
– video ukážky
– minikurz varenia

AKO CHUTÍ
ZDRAVIE

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
Do 9. 4. Vladimír Majerčák
fotografie POHYB = ŽIVOT
15. 4. – 11. 5. JUBILANTI
Klubu kežmarských
výtvarníkov
Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53
Gerhard Schmidbauer
ZA FASÁDOU
Do 29. apríla 2010

l. a 3. – 5. apríla – štvrtok, sobota, nedeľa, pondelok o 19.00 h
VALENTÍN (2010).
Americký film. Romantická komédia. Titulky, 125 min.
Vstupné: 2,00 EUR
7. – 8. apríla – streda,
štvrtok o 19.00 h
PREKLIATY
OSTROV
(2010). Americký film. Titulky, 137 min. Vstupné: 2,30
EUR
9. – 11. apríla - piatok, sobota, nedeľa o 19.00 h
MôJ ŽIVOT V RUINÁCH (2009).
Americká romantická komédia.
13. – 14. apríla – utorok,
streda o 19.00 h
ZÚFALCI (2010).
Český film. Ako byť spokojný a nebyť pri tom sám?
Realistická komédia o šestici bilancujúcich tridsiatnikov.
Po spoločnom stretnutí na
večierku v ich rodnom meste je im jasné jedno – vedia,
čo v živote nechcú, ale zároveň zatiaľ neprišli na to, čo by
chceli....
České znenie, 97 min.
Vstupné: 2,00 EUR.

Miesto a čas stretávania:
MŠ Severná ul. č. 5
– vždy o 17.00 hod.
12. 4. 2010

Jednou z foriem, ako podnietiť v deťoch záujem o kultúru, sú aj
rôzne vystúpenia, do ktorých sú naši škôlkari pravidelne zapájaní.
Naposledy pripravili predškoláci pod vedením učiteliek M. Tomašekovej a Zuzany Madejovej (ZUŠ A. Cígera) hudobnú rozprávku pre
svojich mladších kamarátov.

POTRAVA PRE
NERVOVÚ SÚSTAVU
A KRV
Ing. Anna Kreutziger
– lektorka ŽaZ
Kontakt: 0904-39 58 92
Vstup voľný!
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PRIDAJTE SA K DOBRU, ABY MALO ŠANCU RÁSŤ!

Už jedenásť rokov oslovuje
projekt Detský čin roka deti
z celého Slovenska. Počas jeho priebehu zareagovalo na
výzvu viac ako 949 000 detí. Za tisíckami drobných, ale
i veľkých životných príbehov
sa ukrýva citlivá duša dieťaťa, vnímavý senzor, ktorý zachytí takmer každý, niekedy
nám dospelým neviditeľný,
priestor na vykonanie niečoho dobrého. Je za nimi nezištné rozhodnutie vykonať niečo dobré, rozhodnutie konať
v prospech iných.
Detský čin roka je projektom spoločnosti Whirlpool Slovakia a prebieha
pod čestnou záštitou Ministerstva školstva SR.
Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké
činy ako záchrana života, ale
i každodenné drobné skutky
vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť... Písať môžu i o
činoch svojich kamarátov,
ktoré si všimli a myslia si, že
by mali byť ocenené. Dôležité
sú aj kolektívne dobré skutky,
na ktorých sa deti spoločne
dohodnú a zrealizujú. Správu
o dobrých skutkoch môžu deti zasielať do 30. júna 2010.
O oceneniach rozhodujú deti

Na jeseň zašlú realizátori
projektu do škôl 30 nominácií, ktoré vyberie zo všetkých
skutkov expertná skupina zložená z tvorcov pre deti, pedagógov a psychológa.
Deti, pridelením svojich hlasov, rozhodnú ktoré skutky
získajú ocenenie Detský čin
roka 2010. Ocenenia v šiestich kategóriách budú deťom
odovzdané na slávnostnom
vyhlásení v Bratislave v decembri.
Deti podporujú dobrom
znevýhodnených rovesníkov i svoju školu
Z dobrých skutkov detí má úžitok nie len ich najbližšie okolie, ale aj ich znevýhodnení rovesníci. Žiaci, ktorí sa zapoja do projektu Detský čin roka, svojím
postojom vyjadrujú spolupatričnosť a podporu dobra.
Projekt Detský čin roka si
berie pod patronát inštitúcie, ktoré sa starajú o deti. Každý hlas školáka symbolicky prispieva na ich
podporu v podobe domácich spotrebičov, ktoré patronátnym inštitúciám venuje spoločnosť Whirlpool Slovakia. Zapojenie žiakov do projektu Detský čin
roka je teda aj vyjadrením
spolupatričnosti. Doterajšia
podpora predstavuje 72 200

EUR. Aj podporiť slabšieho
je dobrý skutok.
Deti môžu svojím dobrým
skutkom a hlasovaním v detskej porote zároveň podporiť aj svoju školu. Každá škola, ktorej žiak získa ocenenie
Detský čin roka 2010 v niektorej z kategórií získa školské
potreby v hodnote 500 EUR.
„Dobrý skutok je všeliekom
a najlepšou cestou k nájdeniu samých seba. Spätne dotvára osobnosť konajúceho do tej najkrajšej podoby, k prekonaniu egoizmu

a k záujmu o druhých. Najlepší
spôsob, ako zaplašiť smútky, je zabudnúť na ne pri pomoci druhým,
najlepší spôsob, ako si získať priateľov je spolupráca a najlepšia prevencia ničenia je tvorba. Detský
čin roka je konkrétnym pritakaním
životnej kráse, je optimistickým
podnetom hľadajúcim a tou najstatočnejšou výzvou neveriacim.“
Prof. Ivan Štúr, člen expertnej
skupiny Detského činu roka
Viac informácií o projekte nájdete na www.dcr.sk.
Pavol Humeník

V kežmarskom CVČ opäť tvorili
Dňa 24. marca sa uskutočnilo okresné – obvodné kolo
súťaže „Veľkonočné aranžovanie“ podľa pokynov uvedených v propozíciách. Súťaže sa zúčastnilo 26 súťažiacich z deviatich základných
škôl v okrese Kežmarok.
Na voľnú disciplínu si materiál na zhotovovanie veľkonočných aranžmánov súťažiaci priniesli so sebou a tak
vyhotovovali už vopred premyslené „veľkonočné všeličo“.
Na povinnú disciplínu
„aranžovanie do veľkonočných košíčkov“ organizátor zakúpil materiál – košíčky, viac druhov kvetov, zlatý
dážď, bažičky, stuhy, piaflor,
obrúsky, špajle, aranžérske
vlasy, drôtv... Neľahkú prácu
mala 3 členná odborná poro-

ta, ktorá hodnotila tvorivosť,
nápaditosť, ale aj techniku či
aktuálnosť zhotovených prác.
Ocenené práce jednotlivcov vo voľnej disciplíne: 1. Jana Gablerová, ZŠ Huncovce a
Michaela Vojtičková, ZŠ s MŠ
sv. Kríža, Kežmarok; 2. Mária
Hrebeňárová , ZŠ Vrbov a Ján
Kamody, ZŠ s MŠ Slovenská
Ves; 3. Erika Horníková , ZŠ
Huncovce a Lívia Reľovská,
ZŠ Huncovce.
Ocenené práce jednotlivcov v povinnej disciplíne: 1. Alexandra Blaščáková, ZŠ Nižná brána, Kežmarok a Kristína Majerčáková,
ZŠ J. M. Petzvala, Sp. Belá; 2.
Jana Gablerová, ZŠ Huncovce a Mária Hrebeňárová, ZŠ
Vrbov; 3. Jana Budzáková, ZŠ
Lendak a Zuzana Kisková, ZŠ
Vrbov.
Ega

Holandskí žiaci na ZŠ Fischera
V dňoch 1. - 5. marca 2010
sme na pôde ZŠ, Dr. Daniela
Fischera, ale i v rodinách našich žiakov, privítali osemnásť študentov a dvoch učiteľov zo spriatelenej Montessori College z mesta Nijmegen v
Holandsku.
Cieľom žiackej výmeny
boli hlavne športové a poznávacie aktivity, pri ktorých si
však žiaci oboch strán mohli
overiť aj svoje komunikačné
schopnosti v anglickom a nemeckom jazyku.
Ohromné lyžiarske pokroky, ktoré na našich svahoch
holandskí žiaci urobili pod
vedením p.uč. Cermanovej a
p. uč. Juraškovej, ako aj pohostinnosť a priateľstvo na-

šich rodín a zapojených žiakov urobili z ich krátkeho pobytu na Slovensku nezabudnuteľný zážitok.
Žiaci oboch strán sa lúčili
s pocitom, že priateľstvo môže prekonať všetky bariéry a
že jediným liekom na predsudky je vzájomné poznanie.
Veríme, že toto poznanie má
vo vzdelávaní našich žiakov
svoje miesto a dáva zmysel
takémuto druhu aktivít.
Vzájomná žiacka výmena
bude mať svoje pokračovanie
v júni tohto roku, keď sa slovenskí žiaci zúčastnia pobytu
v Holandsku, na čo sa všetci
veľmi tešia. Viac informácií na
www.zsfiskk.edupage.sk.
PaedDr. Štefánia Habarková
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Život na Továrenskej si pochvaľujú
Svojho času bola takzvaná kolónia na Továrenskej ulici miestom, ktoré pre ľudí zo vzdialenejších ulíc mesta
vzbudzovalo nedôveru. Neskôr sa o tejto ulici hovorilo ako
o mieste, kde končia neplatiči, ktorí predali svoj byt, aby
sa zbavili dlhov. Zašli sme sa pozrieť, ako to vyzerá na uvedenej ulici dnes.
„V pohode, žiadne problémy, hlasnejšie zvuky z domu čískávičku si tu spolu v lete pred lo 29. Tu obýva podkrovie dodomom popíjame“ – skonšta- mu skupinka, ktorej životný
tuje jednou vetou Lívia Gen- štandard, zvyky i vzťahy sú
geľová, ktorá obýva jeden mierne odlišné od ostatných
z domčekov na Továrenskej susedov bývajúcich na ulici:
ulici. V pekne zrekonštruova- „Píšete, ako si tu žijeme? Tak
nom, upravenom a moderne sa poďte pozrieť na tú pleseň
zariadenom domčeku si na- na stenách. Zateká nám z kažžíva so svojou rodinkou a na dej strany – zo strechy i z okien.
otázku, či sa plánuje niekedy Aj v zime otvárame v noci okz tejto ulice ešte odsťahovať, ná, ak nie sú pokrivené od mraodpovie, že nie. Na ulici si zu, aby sme vyvetrali“ – sťažuv zhode nažívajú „gadžovia“ je sa Eleonóra Gáborová, kto-

Mária Jendrušáková so svojimi deťmi a s ich kamarátmi zo susedstva. Na farbe pleti nezáleží, všetky sú milé a hravé a hlavne bez
predsudkov.
aj „cigáni“. Nikto na nikoho
nenadáva, deti v hlúčiku sa
poznajú po mene a aj dospelí
svorne tvrdia, že u nich si žijú na ulici napriek niektorým
rozdielom pekne, svorne,
v priateľskom duchu. Zrejme
je to pravda. Pretože rovnakej odpovede sa nám dostáva
od Ing. Milana Slotu, náčelníka Mestskej polície v Kežmarku „Z pohľadu mestskej polície nemáme žiadne informácie,
alebo podnet, že by tam bol nejaký problém, alebo dochádzalo
k narušeniu verejného poriadku. Túto ulicu považujem skôr
za pokojnú, kľudnú. Na rozdiel
od iných ulíc, ako napríklad na
sídlisku Juh, kde máme problémy s občianskym spolunažívaním, alebo s venčením psov“. Jediným tŕňom v oku ostatných
obyvateľov ulice sú občasné

rej dcéra odišla do Anglicka
údajne preto, lebo sa v dome
nedalo žiť. Dodá však, že aspoň dcéra sa má teraz dobre.
Dom, v ktorom je kúpeľňa zároveň záchodom a skladom,
naozaj zaváňa smradom, pre
ktorý sa otáčam vo dverách
a obdivujem kolegyňu z Korzára, ktorá dokáže v takom
prostredí ešte fotiť. Ťažko
povedať, či je výhodou, alebo nevýhodou, že tento dom,
v ktorom žije s novorodencom i dcéra jednej z obyvateliek, je nájomný.
Stred ulice pôsobí ako
dvor. Kde tu naťahané šnúry
s vypratou bielizňou. Stolitrové smetné nádoby sú pred
každým domom, no pôsobia
dosť porozhadzovane. „Chceli by sme, aby nám tu dali veľké
kontajnery, alebo nádoby na se-

parovaný zber. Nech
to tu nejak vyzerá“ – konštatuje
na tému poriadku
a čistoty na ulici L. Gengeľová
a súhlasne potvrdí ďalšiu túžbu,
o ktorú sa s nami podelila Mária
Jendrušáková: „Keby nám tu
tak dali nejaké lavičky alebo detskú
preliezku. Je tu dosť
detí. Sú večne vonku, na ulici. Tu v
strede je parčík, keby im tu mesto niečo dalo, bolo by
to fajn.“ Na tieto
možnosti sme sa
Lívia Gengeľová je s bývaním na Tovarenopýtali priamo na
skej
ulici spokojná.
mestskom úrade.
„ Mestský úrad eviduje žiados- ny technických služieb, ktoré sa
ti o lavičky, pokiaľ prejavia ta- pri zbere odpadu na Továrenskej
mojší obyvatelia záujem, môže- ulici dosť zdržiavajú“ – priblíme tam lavičky osadiť. Rovna- žil možnosti v danej lokalite
ko je možná aj parková úprava, Ing. Roman Huťa z Mestskéno boli by sme radi, keby vyšli ho úradu v Kežmarku.
s iniciatívou samotní obyvateNa začiatku ulice strelia povedzme aj formou brigády. távame chlapíka, ktorý si
Umiestnenie veľkých spoločných chystá v malom dvore drekontajnerov, aj nádob na sepa- vo na kúrenie. Malá drevárrovaný zber tiež prichádza do nička, niekedy latríny. Vyuúvahy - vzhľadom k počtu do- žívajú sa tu ešte? „Kdeže, to
mov na ulici. Ide však o to, či už je pozasypované. To sa tam
je záujem o kontajnery u väčši- už len mladí šmajchlujú. Však
ny obyvateľov, ktorí v súčasnos- viete.“ Zasmeje sa, mávne ruti využívajú vlastné smetné ná- kou a viac nemá čas na zbydoby. Z praktického hľadiska by točné diskusie. Naozaj pobolo využívanie spoločných kon- hodová ulica.
tajnerov jednoduchšie aj zo straT/F Adri Saturyová

Latríny/vľavo sú dnes zasypané, ale pripomínajú, ako sa kedysi
žilo na ulici prvým osadníkom. Prvé domčeky pre ľudí zo svojej továrne postavila v devätnástom storočí rodina Weinovcov, prvých
majiteľov dnešného Tatraľanu.
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PrEDAJ
Predám akordeón Delícia, 60-basový, 3 registre. Cena 140 EUR. 0908
320 125.
Predám hadicu na kalové čerpadlo. Cena dohodou. 0910 301 659.
Predám drevený obklad, smrekový, sušený, brúsený, 1. trieda 4 €/m2, 2.
trieda 3 €/m2. Ďalej v ponuke dlážkovica, lišty, aj dovezieme. Tel. 0902 38 65 76.
P-15/10
Predám tatranský profil – Perodrážku, brúsený, 1. Trieda 4 €, 2. Trieda 3 €, v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. Tel.
0915 863 227, 0911 168 982. A-4/10
Predám pre zberateľa expozimeter WEIMARLUX 1963 NDR, tel.
0908 654 400.
A-6d/10
Uvažujete nad zajačikom pre Vašu ratolesť? Predám prenosnú plastovú (zelenobielu) klietku vhodnú
pre mačičku, zajačika alebo morča.
Takmer nepoužívanú. K tomu napájadlo pre zajačika a drevená búdka
pre trpasličieho králička (vo vnútri sklenená vyťahovacia podložka,
dvierka sú s pletivom). Búdka bola
využívaná na balkóne pre zajačika.
Cena spolu za všetko 20 €. Tel. 0902
272 389.
A-s7/1
Predám ošípané od 100 kg do 130
kg. Možnosť porážky. Cena za kg 1,70
Euro (50 Sk). Tel.: 0911-57 93 85. T-2/10
KúPA
Kúpim starší vybračný motor na
betonáž. 0908 989 104.
Kúpim staršie fúriky a kobulice.
Predám obchodné regále a varhany
YAMAHA. Tel. 0905 32 30 68. P-32/10
MOTO
Predám Škoda Felícia v oveľmni
dobrom stave. Cena dohodou. 0902
124 014.

inzercia, mozaiKa
Kúpim garáž v okolí Zlatého Bažanta. Tel. 452 42 96.
P-29/10
Predám BABETU vo veľmi dobrom stave. Cena dohodou. TYP – 210.
Tel. 052/456 57 02.
P-31/10
ZAMESTNANIE
Vodič skupiny A, B, C,D, T hľadá
prácu. 0918 608 427.
Hľadám prácu upratovačky, príp.
pomôžem pri domácich prácach. Seriózne. Tel. 0910 15 66 55.
P-20/10
rÔZNE
Odstúpim predajňu textilu a galantériu. Rozpredám aj jednotlivo.
Pulty, tovar. 0918 676 658.
Pôžičky. Páči sa Vám niečo a nemáte na to? Zavolajte, pomožeme.
0904 548 635.
Psychologické vyšetrenie vodičov v KK a SL. Mgr. Chomišáková.
0908 988 061.
Pôžičky, finančné a učtovnícke
služby. Kancelária BONITA, Hlavné
námestie 14, Kežmarok. 0918 676 658.
Prenajmem priestory na prízemí
domu na Hlavnom námestí v Kežmarku. Rozloha 55 m2. Priestory sa
prispôsobia potrebám záujemcov.
052/452 25 30.
Zumba v Poprade, sála Reduta.
Zumba v Kežmarku (každá sobota),
Základná škola s materskou školou
sv. Kríža. 0915 389 585. www.zumbapoprad.sk
Poskytujeme úvery. Tel.: 0908
92 20 33.
Prenajmem obchodné a kancelárske priestory v KK, blízko centra, na
prízemí. 0903 350 697.
Preklady z/do nemčiny. Lacno.
Tel. 0908 26 93 13.
P-76/09
Mladík 37 r., rozv., hľadá ženu, a
to: kat., nef., bez titulov a predsudkov
zo Spiša. E-mail: kezcan77@azet.sk.
P-14/10
Administratíva vo veľkoobchode
potravín. Tel. 0915 14 16 33. P-19/10
ELSaR el. inštalácie. Úplné elektroinštalačné práce, kompletná do-

Príďte si vybrať z našej pestrej ponuky
pobytových, poznávacích a pútnických zájazdov,
exotiky, rekondičných, rehabilitačných, kúpeľných
pobytov, školských výletov, stužkových,
svadobných ciest a detských táborov...

CESTOVAŤ S MArCOM POLLOM sa oplatí!
Nájdete nás na ul. Hviezdoslavova 2
nad Pizzeriou CLASSICA

u nás ste vždy vítaní!
kontakty: 052-452 36 62, 0903-86 32 86, 0905-86 32 86,
call centrum 0910-91 11 51
mail: marcopollo@marcopollo.sk
www.marcopollo.sk

kumentácia, materiálové zabezpečenie, el. prípojky RD. 0905 271 581,
0908 644 299.
Ponúkam vám, jarnú prehiadku a prípravu bicykla na tohoročné
„kilometre bez porúch“. Ponúkam
aj brúsenie domáceho náradia -nože, nožnice, nože z kosačiek na trávu, a iné. OPRAVA BICYKLOV, Ivo
Imrich, Garbiarska 12, Kežmarok.
Tel: 0905 434 153. E-mail: imrich.
ivo@post.sk.
M-5/10
M+R Harier – ČISTIACE
A UPRATOVACIE SLUŽBY. Tepovanie kobercov, sedačiek, čistiace a upratovacie služby u zákazníka. Tel.: 0918
974 954, 0911 148 889.
A-6o/10
Tvorba webstránok a reklama
na GOOGLE. www.simweb.sk, tel.
0902 053 794.
A-7/2
Ponúkam vodoinštalatérske a kúrenárske práce (rekonštrukcia bytových jadier, novostavby rodinných domov a firemných priestorov), ako aj
drobné práce v tejto oblasti (výmeny
batérií a pod.) Tel.: 0903 620 420. A-7/3
Dám do prenájmu obchodné
priestory 40 m2 na Hlavnom námestí
v KK. Tel.: 0903-61 65 45.
T-3/10

11
s dvoma balkónami, čiastočne prerobený za 2-izb., alebo predám a kúpim.
0915 258 064.
Kúpim starší RD, alebo stavebný
pozemok v Kežmarku. 0905 238 159.
Predám 3 izb. DB v KK, čiastočne
zrekonštruovaný, balkón, 3/8. 0907
991 916.
Predám upravený, 3-izb. družstevný byt na ul. Levočská v KK s balkónom, 2. poschodie, 0903 205 441.
Predám stavebný pozemok v Gánovciach, 1 050 m, cena dohodou.
0944 152 125 alebo 0907 929 261.
Predám 1 izbový byt v KK na Juhu s balkónom. 0903 350 697.
Predám rozostavaný RD v Poprade – Matejovciach. Tel. 0905 76 04 87.
Predám 3-izbový byt na Petržalskej ulici v KK. Tel. 0905 32 33 61.
Predám 3-izb., veľmi pekný, komplet zrekonštruovaný, slnečný byt vo
vežiaku na Kuzmányho ul. Cena dohodou. 0948/230 220, 0907/392 316.
Predám záhradku pod turbínou.
Tel. 0907 44 19 31, 0905 44 66 21.
Dám do prenájmu čiastočne zariadený 3-izbový byt na Južnej 1. Tel.
0908 212 527.
A-6/10c

BYTY, DOMY,
NEHNuTEĽNOSTI
Predám pozemok
na Kamennej bani,
KK, 778 m2/56 EUR
m2, svahovitý, južný,
IE. 0905 290 520.
Predám 3-izbový
byt na Juhu, cena 53 tisíc EUR. 0904 629 173.
Vymením 1-izb. byt

Utíchlo srdce, utíchol hlas,
miloval
život
i všetkých nás.
Dňa 13. apríla 2010 to bude
rok, čo tragicky zahynul náš
milovaný syn, brat a priateľ
Peter FIGLÁR.
Spomínajú rodičia, brat
Marek s priateľkou, priateľka Veronika a kamaráti.
Už
nepočuť
v dome ockov
a dedkov hlas, už
viac nepríde medzi nás.
Ako nám ťažko je bez Teba žiť, keď nás už nemá kto ani pohladiť a potešiť.
Dňa 27. marca uplynul
smutný rok od chvíle, keď

nás navždy opustil manžel,
otec, dedko Ing. František
DOLANSKÝ.
S láskou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú manželka, synovia a dcéra s rodinou.
Verím, že dobrí ľudia nikdy
skutočne neumrú. Aj keď odídu
z tohto sveta, to
podstatné čo sme
na nich milovali ako úsmev, názory, láskavoť tu zostane navždy.
Dňa 9. apríla 2010 uplynú
tri roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel a
otec Jozef JANKURA z Ľubice.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca manželka s deťmi a celou rodinou.
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Jubilant na fotkách, ktoré motivujú
Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea sa uskutočnila v piatok 19. marca slávnostná vernisáž fotografií zo života
a športových aktivít kežmarského reprezentanta v lukostreľbe a spoluzakladateľa kežmarského lukostreleckého oddielu
Vladimíra Majerčáka. V mestskej galérii Barónka sú v týchto
dňoch vystavené reportážne a dokumentárne snímky z domácich i zahraničných podujatí a aktivít tohto kežmarského
zanietenca a propagátora lukostreľby, ale i činného a úspešného športovca a trénera zároveň. Výstava Pohyb = Život je
nielen pohľadom do života úspešného Kežmarčana, ale i motiváciou ako sa cez nepriazeň osudu dostať na vrchol svojich
síl, šťastia a úspechov.
T/F-AdriJubilant Vlado Majerčák si
už od detstva zo starých bambusových palíc z metiel strúhal luky
a šípy. Neskôr na lukostreľbu zabudol a jeho prvé kroky po presťahovaní sa s rodinou z rodnej Tvarožnej
do Kežmarku v roku 1958 viedli na
futbalové ihrisko. Hrával za dorast
ako pravý obranca. V tej dobe však
vážil veľmi málo a vôbec nepriberal.
Aby nabral na váhe a na svalstve,
začal posilňovať. Najprv s namočenými drevami, potom s ložiskami
a nakoniec aj s ozajstnými činkami.
Posilňovanie pomohlo, zosilnel, nabral na váhe.
V roku 1973 sa oženil a viacero
rokov pracoval v kežmarských kasárňach ako občiansky zamestnanec.
V tom čase pri obľúbenom futbale
zistil, že mu občas samovoľne padá špička nohy, kvôli čomu sa často
potkýnal na rovnej ploche. V Kežmarku vtedy renomovaní neurológovia vyšetrovali vojakov, ktorí odchádzali na misiu do Lýbie. So svojím
problémom zašiel za nimi a tí ho pozvali na ďalšie vyšetrenie do vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde
mu zistili sklerózu multiplex. Lekári tvrdili, že choroba postupne ustúpi, no opak bol pravdou. Po operácii
istý čas vôbec nechodil. Nepoddal
sa však, začal na sebe pracovať ešte
v nemocnici, kde „nakazil“ i ostatných pacientov, ktorí na chodbe pravidelne cvičili s ním.
Dlhšie obdobie pôsobil vo funkcii predsedu miestnej organizácie
Slovenského zväzu telesne postihnutých. V roku 1987 ho pozvali
na ustanovujúcu schôdzu pobočky
košickej organizácie Športinvalid,
ktorú zakladali v Tatranskej Štrbe. Tam mal možnosť si zo 49 športov vybrať jeden a v zozname mu
oko padlo práve na lukostreľbu.
Zhodou okolnosti lukostrelec Zdeňek Soukup, novozvolený predseda
ŠK Kriváň Tatranská Štrba, mu požičal luk a pár šípov. Vlado vtedy
pracoval ako strážnik v jednej firme

a svoj voľný čas využíval na strieľanie. Bol úplným samoukom, k lukostreleckej literatúre sa dostával až
postupne.
Spoluzakladal klub v Tatranskej
Štrbe, ktorého väčšiu časť členskej
základne od začiatku tvorili Kežmarčania. Okrem iných i jeho dcéry
a syn Vlado, ktorý súťaží dodnes.

rekord, ktorý dlho nemohol nikto
prekonať.
Popri starosti o klub sa však
Vlado starší stihol v lukostreľbe
zdokonaľovať aj osobne. Ako prvý
na Slovensku v Kežmarku zorganizoval preteky telesne postihnutých
športovcov, z ktorých napokon neskôr vznikli republikové majstrovstvá. Založil športovo-technickú komisiu lukostreľby pri Slovenskom
zväze telesne postihnutých športovcov a na 10 rokov sa stal jej predsedom. Už v roku 1996 splnil limit
potrebný na účasť na paralympiáde v Atlante a svojím výkonom bol
v celosvetových tabuľkách na desiatom mieste. Do Ameriky sa napokon nedostal iba „vďaka“ nedôslednosti kompetentných, ktorí údaje
o jeho výkone „zabudli“ ohlásiť medzinárodnej federácii.

Primátor Igor Šajtlava a Vladimír Majerčák počas vernisáže pri časti z trofejí úspešného lukostrelca, ktoré môžu návštevníci v galérii Barónka obdivovať popri zaujímavých fotografiách takmer z celého sveta.
Jeho zverencami boli v tom čase i
Michal Kriško, ktorý na európskom
šampionáte skončil siedmy či Tomáš Wartovník, ktorý bol úspešný
aj v USA, po tom, ako sa tam odsťahoval. Po čase, keď vzrástol záujem Kežmarčanov o lukostreľbu, sa
Vladimír starší rozhodol, že založí vlastný oddiel doma. Lukostrelcov po dlhom presviedčaní napokon
prichýlila kežmarská telovýchovná
jednota. Ustanovujúca schôdza nového klubu sa konala 12. decembra
1992. Hneď v prvom roku účinkovania dosiahli Kežmarčania veľmi
pekné umiestnenia a dostali sa na
špičku republikových tabuliek, keď
ročne získavali v priemere až 10
titulov majstra Slovenska. Na prvých a posledných majstrovstvách
ČSFR v roku 1992 Majerčákov syn
Vlado suverénne vyhral a vytvoril

V roku 1995 zaznamenal prvé
medzinárodné úspechy. Na európskych šampionátoch v hale i pod
šírim nebom skončil dvakrát jedenásty, o dva roky neskôr z rovnakých podujatí doniesol dokonca dve
strieborné medaily. Až vtedy začali brať kompetentní lukostreľbu telesne postihnutých vážne. V roku 1998 jeho zverenec Imrich Lyócsa získal v Anglicku titul majstra sveta. Na tých istých pretekoch
Vlado vyhral kvalifikáciu, no napokon vypadol v prvom kole vyraďovacej časti, keď nezvládol obrovsky
stres. O rok neskôr skončil prvý na
majstrovstvách Európy v Belgicku,
bol členom víťazného tímu na svetovom šampionáte na Novom Zélande a suverénne vyhral predparalympijský turnaj v Sydney. V celosvetovom rebríčku sa ocitol na pr-

vom mieste a razom sa stal jedným
z najvážnejších kandidátov na paralympijskú medailu. Priveľký tlak
zo všetkých strán, no najmä z pocitu zodpovednosti, mu však vtedy
viac ublížil ako pomohol a v Sydney v súťaži jednotlivcov vypadol
v druhom kole. Slovensko sa však
v Austrálii radovalo z historicky prvej – bronzovej paralympijskej medaily v lukostreľbe, ktorú si vybojoval Imrich Lyócsa.
V Aténach 2004 už taký enormný psychický tlak ako štyri roky
predtým nepociťoval, strieľalo sa
mu oveľa lepšie, no v tom čase ho
trápilo boľavé rameno. V súťaži tímov Slovensko s Majerčákom skončilo šieste, v turnaji jednotlivcov
však opäť vypadol v druhom kole.
Radosť mu však spravil jeho zverenec Imrich Lyócsa, ktorý sa stal paralympijským víťazom.
Pred treťou paralympiádou si
v roku 2007 na MS v Kórei vybojoval šiestu priečku v súťaži tímov
a priamy postup na paralympiádu
do Číny. V Pekingu 2008 v súťaži
jednotlivcov spravil aj vinou realizačného tímu fatálnu chybu, ktorá
ho mrzí dodnes. V obrovskom strese vystrelil zbytočný štvrtý šíp, na
čo ho predtým nemal kto z podporného tímu upozorniť. Tento omyl ho
pripravil o jasný postup zo zakliateho druhého kola. V Pekingu slovenskí lukostrelci vyšli naprázdno,
no situáciu zachránil hneď o rok
člen nastupujúcej generácie Peter
Kinik, ktorý na svetovom šampionáte získal zlato a s ním aj 20- tisíc eur pre lukostreľbu Telesne postihnutých.
Vznikom mestského športového klubu v Kežmarku lukostreľba momentálne prežíva ďalší „boom“. V priemere až 20 kežmarských lukostrelcov sa pravidelne zúčastňuje na pretekoch. V
roku 2009 boli Kežmarčania suverénne najúspešnejším klubom
na Slovensku. Vlado prednedávnom prešiel od olympijského luku ku kladkovému, ktorý sa
však dostal do paralympijského programu. Takže jeho najbližším cieľom je účasť na svojej štvrtej paralympiáde 2012 v Londýne, na ktorú buduje tím v zložení: Kaščák, Marečák, Majerčák.
Sníva však aj o účasti na ďalších
paralympijských hrách v brazílskom Riu v roku 2016, v čase ktorých bude mať už 66 rokov.
Boris Švirloch
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Jedenásty ročník ankety patril talentom
JEDNOTLIVCI
Dospelí
Peter KINIK (lukostreľba),
MŠK LK Kežmarok
Majster sveta telesne-postihnutých športovcov v terčovej lukostreľbe v kategórii
kladkový luk. Siedme miesto
na svete v tabuľke lukostrelcov.
Mládež do 19 rokov
Juraj GRÍGER – Radka
BRITAŇÁKOVÁ (športový
tanec), MŠK TŠC TEMPO
Kežmarok
Vicemajstri Slovenska v latinsko-amerických tancoch.
Reprezentanti Slovenska na
majstrovstvách Európy a sveta.
Oliver TROPP (šach),
MŠK KNS Kežmarok
Majster Slovenska v Rapid
šachu v kategórii do 14 rokov.
Majster Slovenska v súťaži
družstiev v kategórii mladších žiakov. Hráč prvej i druhej ligy v súťaži družstiev seniorov.
Alexandra ŠIŠKOVÁ
(lukostreľba),
MŠK LK Kežmarok
Víťazka Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe s rekordom, víťazska Slovenského pohára v hale s rekordom,
majsterka Slovenska v terčovej luostreľbe u žien s rekordom, majsterka Slovenska
v hale, reprezentantka Slovenska.
Marcel JACKOVIČ
(jazdectvo),
Cold Lake Horses Huncovce
Majster Slovenska v otvorenom skákaní v skoku 80.
Tretí na Slovensku v konečných tabuľkách v kategórii
Deti. Tretí na majstrovstvách
Slovenska. Vicemajster Slovenska v kategórii družstiev.
Ľubomír DINDA
(hokej, hokejbal),
MHK Kežmarok
a MŠK Kežmarok
Reprezentant
Slovenska
v hokeji v kategórii do 16 rokov so streleným prvým reprezentačným gólom. V extraligovej súťaži si vystrieľal druhé miesto u obrancov
a piate miesto v produktivite.
Vicemajster Slovenska v hokejbale v kategórii do 14 rokov.

Organizátori celookresnej ankety Vyhlasovania najúspešnejších športovcov okresu Kežmarok začali tohto roku už druhú desiatku ročníkov tejto športovo-kultúrnej akcie. Tentoraz sa niesol predovšetkým v znamení mladých talentov, pretože v mládežníckej kategórii bol doslova pretlak
úspešných športovcov z nášho okresu, ktorí v roku 2009 dosiahli celoslovenské úspechy. Medzi „mladými“ úspechmi
sa nemohol stratiť lukostrelecký titul majstra sveta, či vybojovanie extraligovej miestenky u hokejbalistov, ale aj poďakovanie organizátorov úspešným trénerom, či dlhoročným
športovcom, ktorí nejeden rok úspešne a vzorne reprezentujú náš región - Vladimírovi Majerčákovi, Milanovi Lajdovi, Kvetoslave Strakovej a Petrovi Venerovskému. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v kežmarskej reštaurácii Severka.
Tréner roka
Vladimír MAJERČÁK
(lukostreľba),
MŠK LK Kežmarok
Zakladateľ lukostreleckého športu v Kežmarku. Niekoľkonásobný účastník paralympijských hier. Stále aktívny vo svojom športe. Ako
tréner vychoval viacerých
majstrov sveta, olympijských

Krull, František Molčany, Dominik Mazurek, Jakub Tóth,
Samuel Szűcs, Dávid Hudák,
Zuzana, Štefaniaková, Gabriel Kosár,
Dospelí
Hokejbalové mužstvo seniorov
MŠK Kežmarok seniorov
Víťazi najväčšieho hokejbalového turnaja seniorov v Európe MAMUT CUP 2009. Po-

Foto: Boris Švirloch
víťazov a precízne sa venuje
i mládeži, čo potvrdzujú výborné výsledky kežmarských
mladých lukostrelcov i v roku 2009.
KOLEKTÍVY
Mládež do 19 rokov
Hokejbalové mužstvo do 14
rokov MŠK Kežmarok
Vicemajstri
Slovenska
v kategórii mladších žiakov.
Pod vedením trénero Ladislava Kalasza, Milana Glevaňáka a Milana Mekela sa
o tento úspech sa zaslúžili títo hráči: Denis Godla, Tomáš
Štefaniak, Vladimír Böhmer,
Adam Kasanický, Sebastián
Ugray, Miroslav Matalík, Filip Lukáč, Marek Novotný,
Braňo Zwick, Rastislav Václav, Miloš Godalla, Štefan

stup mužstva do Slovenskej
hokejbalovej extraligy a úspechy v nej v roku 2009.
Zostava Kežmarku – víťaza
turnaja MAMUT CUP 2009:
Milan Glevaňák, Jozef Vaško;
Marcel Jakubčo, Braňo Kromka, Štefan Majer, Ján Sklenár,
Lukáš Smejsík, Oskar Šlachtič, Jaroslav Šúpala; Daniel
Brejčák, Viktor Grendel, Karol Jankura, Milan Jankura,
Tomáš Jankura, Radovan Jasovský, Boris Oravec, Štefan
Sivaninec, Lukáš Svitana, Lukáš Zwick. Vedúci mužstva:
Pavol Humeník.
Zostava Kežmarku, ktorí vybojovali pre Kežmarok
extraligu: Milan Glevaňák,
Pavol Harabin; Štefan Majer, Ladislav Miškovič, Lu-

káš Smejsík, Oskar Šlachtič,
Jaroslav Šúpala; Daniel Brejčák, Viktor Grendel, Karol
Jankura, Milan Jankura, Tomáš Jankura, Radovan Jasovský, Boris Oravec, Štefan Sivaninec, Dávid Šlosár, Lukáš
Zwick, Ján Cvaniga. Vedúci
mužstva: Pavol Humeník.
Osobitné ocenenie
organizátorov
Mariana OŠKOVÁ (naturálna
kulturistika – bodyform)
Kežmarčanka štartujúca
za Motivo Fitnes Poprad
Tretie miesto na Majstrovstvách sveta v naturálnej kulturistike v disciplíne bodyform v Južnej Afrike. Tretie
miesto na Majstrovstvách Európy v naturálnej kulturistike v disciplíne bodyform
v Bruseli. Štvrté miesto na
Majstrovstvách Slovenska vo
fitnes.
DLHOROČNÍ ŠPORTOVCI
A ŠPORTOVÍ FUNKCIONÁRI
Milan LAJDA
Dlhoročný úspešný hráč,
tréner i funkcionár v kežmarskom volejbale. Hrával
v prvej dorasteneckej lige,
v prvej Slovenskej národnej
lige. Trénoval nielen mužstvo v prvej lige, ale i ženské zložky, s ktorými sa niekoľkokrát zúčastnil finálových turnajov o majstra republiky.
Kvetoslava STRAKOVÁ
Dlhoročná účastníčka lyžiarskych maratónov na celom svete. Prvá Slovenka a jediná Kežmarčanka, ktorá je
držiteľkou celosvetového titulu Worldloppet Masters.
Peter VENEROVSKÝ
Priekopník v organizácii
účastí kežmarských lyžiarskych maratóncov na podujatiach vo svete a jeho dlhoročný účastník. Ako prvý Kežmarčan je držiteľom celosvetového titulu Worldloppet
Masters, t.j. zabehnutia najmenej desiatich lyžiarskych
maraónov v rôznych krajinách sveta, minimálne na
dvoch kontinentoch.
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Dvadsiatymdruhým kolom sa skončili boje v stolnotenisových súťažiach. Všetky kežmarské oddiely sa pohybovali väčšinou v strede
tabuľky, takže po skončení
sezóny žiadne z nich ani nepostúpilo o súťaž vyššie, no
ani žiadne nezostúpilo.
III. liga mužov – Západ
21. kolo: Margecany B Levoča B 8:10, Poprad – Levoča A 10:8, Jablonov n/T – St.
Ľubovňa C 8:10, ŠKST Spišské Vlachy - TJ Severka Kežmarok A 6:12 (Š. Vnenčák 3,5,
Mikša 3, Kelbel 2,5, Kocúr 2,
1 x WO), TJ Severka Kežmarok B – Geológ Rožňava C
9:9 (Pojedinec 3,5, Habiňák
2,5, Krolik a Jankura po 1,5),
ŠK MPC Spišská Nová Ves
- 1. PPC Fortuna Kežmarok
9:9 ( Mlynarčík 2,5, Vronč 2,
Hadidom 1 - Nebus 3,5, Ištok
3, Mir. Harabin 2,5).
22. kolo: Levoča B – Spiš.
N. Ves 14:4, Rožnava C – Spiš.
Vlachy 11:7, TJ Severka Kežmarok A - STO Pyrobatys
Poprad 12:6 (Mikša a Kelbel
po 3,5, Š. Vnenčák a Kocúr po
2,5 - Kapinus a F. Bednár po
3), Levoča A - Margecany B
8:10, 1. PPC Fortuna Kežmarok - ŠK Jablonov n/T 14:4
(Vojtička a Ištok po 4,5, Nebus a Mir. Harabin po 2,5), TJ
Slobytermia Stará Lubovna
C - TJ Severka Kežmarok B
10:8 (Krolik, Habiňák, Pojedinec a Groman po 2,).
1. Levoča A
22 242:154 58
2. Spiš. Vlachy
22 226:170 54
3. Severka KK A 22 230:166 52
4. Fortuna KK
22 206:190 48
5. Rožnava C
22 201:195 45
6. Margecany B 22 205:191 45
7. Levoca B
22 187:209 44
8. Severka KK B 22 197:199 40
9. St. Ľubovňa C 22 190:206 40
10. Poprad
22 182:214 40
11. Jablonov n/T 22 153:243 31
12. Sp. Nová Ves 22 158:238 31
IV. liga mužov – Podtatranská
21. kolo: Spiš. Štvrtok - Veterán Poprad B 12:6, Pyrobatys Poprad B - Rakúsy 9:9,
Slovenská Ves B - STO Poprad-Veľká 9:9, Spiš. St. Ves –
Spiš. Štiavnik 1:17, Lesnica -

šport
Svit 6:12, TJ Tatran Nová Lesná - TJ Severka Kežmarok C
8:10 (R. Vnenčák 4,5, R. Popovič 2,5, Koša 2, Groman 1).
22. kolo: Veterán Poprad B
- Lesnica 16:2, Svit – Spiš. St.
Ves 9:9, Spiš. Štiavnik - Slovenská Ves B 12:6, Poprad-Velká
- Nová Lesná 10:8, Rakúsy –
Spiš. Štvrtok 16:2, TJ Severka
Kežmarok C - STO Pyrobatys Poprad B 16:2 (R. Popovič,
Kvasňák a Koša po 4,5, Groman 2, R. Vnenčák 0,5).
1. Veterán PP B
22 269:127 62
2. Spiš. Štiavnik
22 245:151 53
3. Rakúsy
22 212:184 51
4. Svit
22 210:186 50
5. Spiš. Štvrtok
22 212:184 48
6. Severka KK C 22 205:191 43
7. Slovenská Ves B 22 199:197 43
8. Poprad-Velká
22 178:218 39
9. Spiš. St. Ves
22 177:219 38
10. Pyrobatys PP B 22 159:237 37
11. Nová Lesná
22 170:226 34
12. Lesnica
22 140:256 30

Kežmarok 7/2010

Tanečný festival úspešný
aj pre Kežmarok

VI. liga mužov – Podtatranská
1. Veterán Poprad C 22 291:105 62
2. Fortuna KK C
22 257:139 57
3. Regina Poprad B 22 231:165 54
4. Toporec A
22 237:159 52
5. Sp. Stará Ves B
22 224:172 50
6. Spišská Teplica
22 204:192 44
7. Rakúsy B
22 191:205 43
8. Pyrobatys C
22 189:207 40
9. Hôrka B
22 165:231 38
10. Sp. Štiavnik C
22 143:253 35
11. Toporec B
22 140:256 29
12. Štrba
22 104:292 24

Členovia MŠK Tanečnošportového centra TEMPO
z Kežmarku sa 20. – 21. marca 2010 zúčastnili v PopradeMatejovciach 3. kola Slovenského pohára a zároveň Tanečného festivalu 2010.
V silnej konkurencii si
v kat. JUN.II vytancoval pár
Marek Figlár – Kristína Bajusová zo 17 párov v ŠTT 11.
miesto a v LAT 9. miesto.
V bodovacej súťaži JUN.
II.C im patrilo tretie v ŠTT
a druhé miesto v LA tancoch. V kat. Dospelí C obsadili v obidvoch disciplínach
štvrté finálové miesta.
Ďalším úspešným párom
v bodovacej súťaži bol v kat.
JUN.I.D Tadeáš Paluga – Lucia Hámorová. V ŠTT si vytancovali 3. miesto a v LAT 6.
miesto.
V kat. Dospelí tancovalo
v Slovenskom pohári 27 tanečných párov a pár Marek
Beľjurský – Radka Britaňáková obsadil v ŠTT 16. miesto

a v LAT si vytancoval z 21
párov 10. miesto. V bodovacej
súťaži kat. A si v ŠTT i LAT
vytancoval tretie miesta.
Ďalší pár v kat. B Dospelí
Matej Madeja – Alena Reznická na bodovacej súťaži si vytancoval v ŠTT piate a v LAT
desiate miesto z 24 párov. Pár
Filip Zemančík – Silvia Segedyová v ŠTT bol siedmy
a v LAT osemnásty.
V kat. D Dospelí bol úspešný pár Ján Glodžák – Nikoleta Kredatusová, ktorý v ŠTT
bol štvrtý a v LAT piaty z 19
párov.
Tradičný Deň tanca 2010
usporiadalo vo Svite Podtatranské osvetové stredisko
24. – 25. marca 2010. V súťaži nefolklórného tanca obsadili Juniori s chor. G. Scholtzovej druhé miesto v ¾ rytme waltz – valčík. Klub mažoretiek Junioriek v chor.
Anny Naništovej obsadil 3.
miesto.
Gertrúda Scholtzová

Kežmarská MARCO
POLLO hokejbalová liga pokračovala
ďalšími zápasmi.
Šláger kola medzi prvými dvomi mužstvami tabuľky vyhrali Kežmarčania
a tak sa cez Fighters Spišská
Belá dostali ďalšie dva tímy

prenasledujúce kežmarského lídra.
HBC Leopoldov Poprad
– GTC Hoffmann Kežmarok 7:1 (M. Šoltýs 3, Kuzmik,
R. Šoltís 2 - Gemza), Bad
Company Ľubica – Tornádo Kežmarok 8:1 (Čikovský,
P. Bachleda, Sklenár 2, J. Kovalčík, Schneider – Cvaniga),
HBC Kubachy Spišská Bystré– Angels Huncovce 4:0
(Fábry, Kubičko, J. Jurčo, Pav-

ličko), The Reds Rats Kežmarok – Fighters Spišská
Belá 3:1 (Bača, Pisko, Klein –
Suchý).
Pavol Humeník
1. Rats Kežmarok
13 78:34 33
2. Poprad
13 94:31 30
3. Ľubica
13 70:31 30
4. Spišská Belá
14 68:33 28
5. Spišské Bystré
14 49:62 20
6. GTC Kežmarok
14 27:60 13
7. Tornádo Kežmarok 14 38:81 12
8. Huncovce
13 31:60 10
9. Snipers Kežmarok 13 22:88 3

V. liga mužov –
1. Spišské Bystré
2. Slovenská Ves C
3. Severka KK D
4. Hôrka
5. Poprad
6. Spiš. Štiavnik B
7. Fortuna KK B
8. Krížová Ves
9. Spiš. Štvrtok
10. Plaveč
11. Svit B

Podtatranská
20 222:138 48
20 203:157 45
20 191:169 42
20 193:167 42
20 179:181 41
20 169:191 39
20 170:190 38
20 158:202 37
20 171:189 37
20 167:193 37
20 158:202 34
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Volejbalové turnaje
Veľkonočný volejbalový turnaj
Dňa 27. 3. 2010 zorganizovalo družstvo Vojsko v spolupráci s firmou Almma, s.r.o.,
Kežmarok a mestom Kežmarok v telocvični ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok už VII.
ročník „Veľkonočného volejbalového turnaja“. Turnaja sa
zúčastnilo 5 družstiev.
Výsledky:
Jasoni – Old boys 2:0
Almma – Chrobáci 2:0
Vojsko – Jasoni 0:2
Old boys – Almma 2:1
Chrobáci – Vojsko 0:2
Jasoni – Almma 2:0
Old boys – Chrobáci 2:0
Almma – Vojsko 2:0
Chrobáci – Jasoni 0:2
Vojsko – Old boys 2:0
Poradie: 1. Jasoni, 2. Almma, 3. Vojsko, 4. Old boys, 5.
Chrobáci.

Družstvo Jasoni hralo v zostave: B. Špaková, B.
Oravcová, B. Drozd, M. Nadányi, B. Trčka, M. Kačmarek.
Organizátori turnaja si dovoľujú touto cestou poďakovať
ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok
za poskytnutie priestorov telocvične a kuchynky, účastníci turnaja si dovoľujú poďakovať mestu Kežmarok za
finančnú podporu (prostredníctvom Almma, s.r.o., Kežmarok) a družstvu Vojsko za
zorganizovanie turnaja.
Volejbalový turnaj v Poľsku
Dňa 20. 3. 2010 sa družstvo
Almma, s.r.o., Kežmarok zúčastnilo v poľskom Krościenku nad Dunajcom na III. ročníku Medzinárodného volejbalového turnaja mužov „O

Atléti súťažili v „cezpoláku“
Po skončení halovej sezóny
prešli atléti AK Elán Kežmarok na súťaže vonku, do terénu. Je to postupný prechod
na hlavnú sezónu na dráhe.
V Bardejove sa 13. Marca 2010 konali Majstrovstvá
Slovenska
východoslovenskej oblasti v cezpoľnom behu všetkých vekových kategórií. Pretekalo sa na ťažkom zasneženom povrchu
a za chladného počasia. Tieto
podmienky vyhovovali atlétom Školského strediska v atletike Nižná brána a AK Elán
Kežmarok, o čom svedčia ich
dosiahnuté výsledky.

V kategórii st. žiačok v behu na 2000 m zvíťazila a majsterkou východoslovenskej
oblasti sa stala Simona Mlynarczyková. V tej istej kategórii, ale u chlapcov ju napodobnil na 3000 m Štefan Čarnogurský. V kategórii dorasteniek (3000 m) získala tak
ako v hale bronzovú medailu Mária Stašová.
Na 5. Mieste v kategórii mladších žiačok (1000 m)
skončila Stanislava Čarnogurská. Bol to jej prvý a hneď
úspešný štart na väčšom podujatí.
Mgr. D. Griglák

M. Grigláková (vľavo) – odchovankyňa AK Elán Kežmarok spolu
s Putalovou – hlavné aktérky dramatického behu na 4x400 m žien.
Druhýkrát po sebe získali pre Sláviu UK Bratislava majstrovský titul, keď ich kvarteto zaostalo len o štyri stotiny sekundy za slovenským oddielovým rekordom.
DG

pohár wójta gminy Krościenko n.D.“.
Na turnaji sa zúčastnilo
celkom 11 družstiev (9 z Poľska a 2 zo Slovenska).
Výsledky družstva Almma, v skupine: s Grywałdom
2:0, s Krościenkom 2:0. Vo finálovej skupine: Almma –
Výber mestskej ligy Nowy
Targ 0:2, Almma – Grywałd
2:0, Grywałd – Výber mestskej ligy Nowy Targ 0:2.
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Týmito výsledkami obsadilo družstvo Almma celkové pekné 2. Miesto. Víťazom
sa stal Výber mestskej ligy
Nowy Targ, ktorý pozostával
z mladých profesionálnych
hráčov.
Družstvo Almma hralo
v zostave: M. Mrva, V. Škára,
J. Kuzma, Ľ. Horník, L. Mlynarčík, V. Jusko, J. Ružbaský
a M. Ružbaský.
Ing. Stanislav Škára

Muži už ukončili súťaž

Basketbalové súťaže sa pomaličky blížia k svojmu záveru. Ako prví ukončili tohtoročnú sezónu muži, ktorí v konkurencii jedenástich družstiev nepostúpili do play-off o postup do 1. ligy.
Kežmarčania sa po nevySvoje zápasy odohrali aj
darenom zápase doma proti mládežnícke celky. KadeKapybaram Košice predstavi- ti hrali v Humennom, kde
li vo svojom poslednom zápa- si vybojovali dve víťazstvá,
se v tejto sezóne na palubovke starší žiaci cestovali do Rožlídra súťaže z Krompách. Do- ňavy, odkiaľ si po vyrovnamáci neponechali nič na ná- ných dueloch priviezli jedhodu a s prehľadom zvíťazili.
no víťazstvo a jednu prehru.
Výsledok: BK Krompachy Najmenší basketbalisti hosti– MŠK BK ŠK Kežmarok li doma Bardejov.
1907 94:52 (26:8, 15:13, 28:12,
Výsledky – kadeti: BK
25:19). Body Kežmarku: Ko- Humenné – Kežmarok 37:60 a
lečanyi 21, Stančák 11, Šmá- 47:53; starší žiaci: ŠPD Rožňalik 9, Obercian 4, Harabín T. va – Kežmarok 58:64 a 59:56;
3, Husák a Tybor 2.
mladší minižiaci: Kežmarok
Kežmarčania skončili v ta- – BKM Ronics Bardejov 17:62
buľke na konečnom 10. mieste. a 30:58.
(jmj)

Kežmarská volejbalová liga
15. kolo: Schomburg - Jasoni 0:3 (-9, -13, -5), Twister Tatrapoma 0:3 (-14, -17, -15),
CVČ - Ľubica 2:3 (-18, 19, 23,
-18, -17), Almma - Kadeti 3:0
(22, 13, 10), Chrobáci - Plesnivec 3:0 (23, 24, 23).
16. kolo: Tatrapoma Schomburg 3:0 (14, 10, 17), Ľubica - Chrobáci 3:1 (-21, 14, 18, 12),
Twister - Vojsko 0:3 (-22, -19, -22),
Almma - Jasoni 0:3 (-18, -21, -15),

Kadeti - CVČ 0:3 (-16, -11, -16).
1. Ľubica
15 42:13 29
2. Jasoni
14 42:2
28
3. Tatrapoma
14 40:7
26
4. CVČ
15 35:17 25
5. Almma
15 27:26 23
6. Vojsko
14 24:25 21
7. Chrobáci
15 23:27 21
8. Plesnivec
14 18:32 18
9. Schomburg
15
8:41 17
10. Twister
15
7:43 17
11. Kadeti
14
6:39 15

Zápasmi 19. kola sa začala
jarná časť IV. futbalovej ligy.
Po dvoch odložených kolách
sa súťaž začala až 19. kolom,
v ktorom kežmarskí futbalisti
cestovali do Kračúnoviec. Po
prehre 1:3 sa prekvapujúco
ocitli až na predposlednom
mieste ligovej tabuľky. (ph)
1. Svit
17 48:12 45
2. Bard. N. Ves
18 52:15 41

3. Ľubotice
4. Medzilaborce
5. Fintice
6. Dl. Klčovo
7. Bystré
8. Hanušovce
9. Breznica
10. Ľubica
11. Kračúnovce
12. N. Šebastová
13. Raslavice
14. Kľušov
15. Kežmarok
16. Stakčín

18
17
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
17
18

40:25
44:21
26:20
31:31
20:37
17:26
26:39
15:26
22:32
19:23
21:33
23:22
20:37
23:48

36
33
28
26
24
23
22
21
19
18
18
17
17
17
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Päťzápasová víťazná séria
Kežmarskí extraligoví hokejbalisti odohrali v ostatných dvoch týždňoch ďalšie dva zápasy. Obe vyhrali,
no obidva boli z iného súdka. To domáce nad Doprastavom Bratislava je veľmi cenné. Pretože to bolo po štvrť-

Výsledkový servis
MŠK Kežmarok – LG TPS
Doprastav Bratislava
4:2 (0:0, 1:0, 3:2).
Góly: 29. Šlachtič (Sivaninec) z presilovky, 34. Jakubčo (Baran), 37. Šlachtič (K.
Jankura, Svitana) z presilovky, 45. Majer v power-play –
38. Kanich, 44. Kanich.
Vylúčení: 7:6. Presilovky:
2:0. Strely: 31:24. Diváci: 150.
N-Sport Zvolen – MŠK
Kežmarok
2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Góly: 8. Guttman, 18. Mojžiš – 26. Baran (K. Jankura),
27. K. Jankura (T. Jankura,
Svitana), 42. Baran (Majer),
44. K. Jankura
Vylúčení: 3:4. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 1:0. Strely: 38:36.

roku pred domácimi divákmi
a to druhé vo Zvolene, s istým barážistom sa zrodilo
v oklieštenej zostave, pretože
na zápas nemohla do Zvolena
vycestovať plná polovica hráčov základnej zostavy. Mužstvo MŠK Kežmarok po týchto víťazstvách tak natiahlo víťaznú sériu až na päť zápasov
(Profis 3:0, Ružinov 4:0, Skalica 4:2, Doprastav 4:2, Zvolen 4:2). Nejako si v poslednom čase obľúbili výsledok
4:2 a ten by sme určite brali aj
v poslednom zápase základnej časti, ktorý odohrá mužstvo MŠK Kežmarok na pôde
jej víťaza, v Martine.
Ďalší víkend už začínajú zápasy play-off. Kežmarok
pôjde do nich zo štvrtého,

alebo z piateho miesta. Rozhodnú o tom zápasy 22. kola.
Ak Kežmarok v Martine vyhrá, tak hrá s Pruským. Pôjde už iba o to, či Pruské vyhrá v Bratislave s Profisom.
Ak nie, tak začíname doma.
Ak Kežmarok v Martine prehrá, tak cestuje na prvé dva
zápasy štvrťfinále play-off do
Pruského, alebo do Vrútok.
Zápasy play-off sa hrajú
na tri víťazné stretnutia. V jeden víkend sa hrajú dva zápasy. V sobotu o 13.00 a v nedeľu o 11.00 h. Ak teda získa Kežmarok z posledného
kola viac bodov ako mužstvo
z okresu Ilava, tak o týždeň
nato v Kežmarku privítame
najhokejbalovejšiu obec na
Slovensku, ŠK 98 Pruské.

Inzerujte v novinách

KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)
Firemná inzercia á 1 € (10 slov)
Inzeráty prijíma aj
Kežmarská informačná agentúra

Momentka zo zápasu hokejbalovej extraligy MŠK Kežmarok –
LG TPS Doprastav Bratislava (4:2). Prvá formácia domácich často
uzamkla súpera v jeho obrannej tretine. Na snímke ohrozuje brankára hostí Karol Jankura s Tomášom Jankurom. Foto: Jozef Vaško

1. Martin
2. Vrútky
3. Doprastav BA
4. Pruské
5. Kežmarok
6. Ružinov BA
7. Žilina
8. Skalica
9. Pov. Bystrica
10. Profis BA
11. Zvolen

19
20
19
19
19
20
19
19
19
19
20

88:48
83:56
72:46
71:51
53:49
74:55
57:62
59:70
53:73
43:97
45:91

42
39
39
36
36
34
26
23
20
13
10

Muži, I. liga, skupina Východ,
o umiestnenie
Kežmarok - Sobrance 3:0
(20, 17, 17), 3:2 (-26, 20, 24, -17,
9).
5. Kežmarok
36 56:72 51
6. Sobrance
34 60:64 50
7. Hriňová
36 48:68 47
8. B. Štiavnica
36 11:108 34
Juniorky, I. liga,
skupina Východ
15. kolo: Kežmarok – Žiar
nad Hronom 0:3 0:3 (-22, -18,
-17), 0:3 (-19, -22, -16).
16. kolo: Poltár - Kežmarok 3:0 (18, 23, 16), 3:1 (23, -20,
9, 22).
1. Vranov
32 89:26 60
2. Lipt. Hrádok 32 79:32 57
3. Krupina
32 78:37 56
4. Zvolen
32 75:47 52
5. Žiar n/H
32 70:45 51
6. Poltár
32 63:51 51
7. Spiš. N. Ves
32 47:64 44
8. Kežmarok
32 29:83 39
9. B. Bystrica
32 22:84 37
10. Poprad
32 13:96 32

Kam za športom
šport
Basketbal

Futbal

Hokejbal

súťaž

kategória

miesto

termín

podujatie, zápas

VsRM

kadeti

ZŠ Huncovce

10. 4., od 10.00

Kežmarok – Poprad

IV. liga

muži

futbalový štadión

3. 4.

Kežmarok – Svit

V. liga

dorast

futbalový štadión

1. 4.

Kežmarok – Lendak

V. liga

dorast

futbalový štadión

3. 4.

Kežmarok – Malcov

V. liga

žiaci

futbalový štadión

10. 4.

Kežmarok – Brezovica

extraliga

seniori

hokejbalový štadión

10. 4., 13.00

Kežmarok – Pruské

extraliga

seniori

hokejbalový štadión

11. 4., 11.00

Kežmarok – Pruské

O tom, či sa zápasy štvrťfinále play-off medzi Kežmarkom a Pruským odohrajú v daný víkend, rozhodnú zápasy posledného kola základnej časti Slovenskej hokejbalovej extraligy. Verejnosť bude definitívne pozvaná na tieto stretnutia formou plagátov.
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