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Číslo: 10 Ročník: XVIII. 12. máj 2010    dvojtýždenník Cena 0,16 €

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

MsKS pozýva

V dňoch 25. – 27. mája 2010 
sa uskutoční na Hlavnom námestí 

v Kežmarku 
Jarný predaJný trH

Francúzskeho veľvyslanca 
s manželkou slávnostne pri-
vítal na pôde mesta primá-
tor Kežmarku Igor Šajtlava.  
Cieľovou stanicou tejto výjaz-
dovej cesty na východné Slo-
vensko boli Košice, kde 5. má-
ja 2010 bolo pravidelné stret-
nutie veľvyslancov členských 
krajín Európskej únie na Slo-

vensku, ktorého sa zúčastnilo 
až 19 veľvyslancov.

Henry Cuny nebol ten-
toraz v Kežmarku prvý raz. 
Tentoraz však nielenže bol 
prijatý aj primátorom, ale ab-
solvoval aj besedu so študent-
mi tunajšieho gymnázia. 

Počas návštevy sa živo za-
ujímal aj o sociálnu oblasť Ró-

Francúzsky veľvyslanec 
v Kežmarku

V pondelok 3. mája 2010 navštívil Kežmarok mimoriad-
ny  a  splnomocnený  veľvyslanec na Slovensku  J.  E. Henry 
Cuny, ktorý je na Slovensku veľvyslancom od januára 2007. 
Do Kežmarku prišiel na osobné pozvanie Kežmarčana, bý-
valého  generálneho  riaditeľa  francúzskej-slovenskej  ob-
chodnej komory Antona Beritha.

mov v našom regióne a vidi-
teľne ho potešilo, že v našom 
okrese je taktiež etablovaná 
francúzska spoločnosť, ktorá 
pomáha nielen znižovať ne-

zamestnanosť v regióne, ale 
je to aj znak dobrej spoluprá-
ce v slovensko-francúzskych 
obchodných vzťahoch.

Pavol Humeník

Naše nové ceny vás chytia za srdce! SEAT ešte nikdy nebol taký výhodný. 
Vďaka mimoriadnemu zlacneniu až do 2 000 EUR sa ceny SEAT-ov dostali na 
historické minimum. Akcia je limitovaná a platí len do vyčerpania zásob, vyrazte 
preto do SEAT-u už dnes!

ZLACNILI SME NA MAXIMUM!
VIAC BY UŽ NAŠI ZÁKAZNÍCI NEUNIESLI.

www.seat.sk
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AUTONOVA, s. r. o., Priemyselný areál Východ, 
058 01 Poprad, t. č.: 052/773 04 71

®

Pozvánka na romantický večer
V rámci XXXV. Kežmarskej  
hudobnej jari sa v pondelok  

17. mája 2010 o 18.30 uskutoční 
v Základnej umeleckej škole  

A. Cígera v Kežmarku  
koncert vážnej hudby

ROMANTICKÝ VEČER  
HUDOBNEJ POÉZIE 

Hrajú:  
Jozef  Podhoranský – violončelo, 

Ivan Gajan – klavír. 
Vstupné: 1,40 € a 2 €.

Budú mať aj Kežmarčania mliekomat?
Jedným z prostriedkov ako zvýšiť spotrebu mlieka na Slovensku 

a motivovať najmä deti, aby si osvojili túto dôležitú tekutinu, v kto-
rej človek nachádza množstvo vitamínov a minerálov je aj inštalo-
vanie automatov na mlieko v slovenských mestách. O možnostiach 
umiestnenia tzv. mliekomatu v Kežmarku sme sa pozhovárali s pro-
ducentmi ale i predajcami mlieka. Viac na strane 7.
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Niektoré projekty sú úspeš-
né, niektoré nie, no na spomína-
nom oddelení je stále práce vy-
še hlavy. Pritom raz pomáhajú 
sociálnej sfére, inokedy pracujú 
na projekte pre životné prostre-
die, či vybudovanie nejakého 
športoviska, alebo kultúrneho 
podujatia. Aj čo sa týka finanč-
ných rozpočtov na jednotlivé 
projekty, či finančná zapojenosť 
mesta do jednotlivých progra-
mov je rôznorodá. Raz pracujú 
s rozpočtom 5 000 EuR, inoke-
dy 500 000 EuR. I preto sme bo-
li zvedaví, na akých projektoch 
momentálne mesto pracuje.

Sociálna oblasť
V sociálnej sfére je to projekt 

Polohovanie  –  zlepšenie  kva-
lity  poskytovanej  služby. Jeho 
hlavným cieľom je, aby sa zakú-
pením polohovateľných lôžok 
zlepšila kvalita poskytovania 
sociálnych služieb a skvalitni-
li sa pracovné podmienky za-
mestnancov a imobilných obča-
nov s obmedzenou schopnosťou 
pohybu v Dome opatrovateľskej 
služby v Kežmarku. 

Poskytovateľom grantu je Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR a požadovaná dotá-
cia mesta Kežmarok je 4 312 EuR. 
Projekt je v procese hodnotenia.

Kultúra
V kultúrnej oblasti mesto 

vypracovalo projekt Zlepše-
nie  kultúrnej  infraštruktúry 
v  Rabke-Zdroji  a  v  Kežmar-
ku  pre  obnovu  a  rozvoj  báb-
kového divadla  a ďalších kul-
túrnych  aktivít. Jeho cieľom je 
zvýšiť príťažlivosť slovensko-
poľského pohraničia prostred-
níctvom posilnenia kultúrnej 
infraštruktúry a kultúrnych po-
núk miest Rabka-Zdroj a Kež-
marok.

Poskytovateľom grantu je 
Spoločný technický sekretariát 
v Krakove. Požadovaná dotácia 
mesta je 510 425 EuR. Projekt je 
v procese hodnotenia.

Cestovný ruch
V turistickej oblasti bol vy-

pracovaný projekt Turistické, 

hospodárske  a  kultúrne  cen-
trum  Euroregión  Tatry. Jeho 
cieľom je zlepšenie prístupnos-
ti k turistickej, hospodárskej 
infraštruktúre cestovného ru-
chu pre obyvateľov a turistov 
združenia Euroregiónu Tatry 
a Združenia Región Tatry a roz-
voj doplnkovej informačnej in-
fraštruktúry po poľskej a slo-
venskej strane Tatier.

Poskytovateľom grantu je 
Spoločný technický sekretariát 
v Krakove. Požadovaná dotácia 
mesta je 558 692,25 EuR. Projekt 
je v procese hodnotenia.

Ďalším projektom z oblasti 
cestovného ruchu je Historicko-
kultúrno-prírodná  cesta  oko-
lo Tatier. Na tomto projekte má 
mesto aj projektových partne-
rov – obce Hladovka, Huncovce, 
Liesek, Nižná, Suchá Hora, Vr-
bov a mestá Liptovský Mikuláš 
a Trstená. Hlavným cieľom pro-
jektu je zlepšenie dostupnosti 
a kvality regionálnych a miest-
nych cyklistických trás v pri-
hraničnej oblasti. 

Poskytovateľ grantu je Spo-
ločný technický sekretariát 
v Krakove. Požadovaná dotácia 
mesta je 291 105,24 EuR. Projekt 
je v procese hodnotenia.

Životné prostredie
V oblasti životného prostre-

dia má mesto vypracovaný 
projekt Centrum zhodnocova-
nia biologicky rozložiteľných 
odpadov  v  meste  Kežmarok. 
Jeho cieľom je vybudovanie 
Regionálneho centra pre zhod-
nocovanie vybraných druhov 
biologicky rozložiteľných od-
padov a biologicky rozložiteľ-
ných kuchynských a reštaurač-
ných odpadov vyseparovaných 
v meste Kežmarok a okolitom 
regióne. Biologicky rozložiteľ-
né odpady budú zhodnocova-
né technológiou riadenej ae-
robnej termofilnej fermentácie, 
zabezpečujúcej hygienizáciu 
odpadov a následným dozrie-
vaním kompostu na hroma-
dách. užívateľom činnosti bu-
de Mesto Kežmarok prostred-

rôznorodosť podaných tohtoročných projektov a súčasné realizácie
Každé  mesto  má  svoje  plány  na  svoj  rozvoj,  na  svoje 

skrášlenie, na svoje budovanie, no veľa z týchto plánov by 
nemalo šancu zrealizovať, ak by nenašlo finančné prostried-
ky mimo svojho rozpočtu. Mesto Kežmarok má zriadené na 
mestskom úrade Oddelenie regionálneho rozvoja a cestov-
ného ruchu, kde sa vypracovávajú projekty pre budovanie, 
skrášlenie, či samotný rozvoj mesta, pričom pre každý vy-
pracovaný projekt hľadá iné finančné zdroje, mimo mesta.

níctvom spoločnosti Technické 
služby, s.r.o.

Poskytovateľom grantu je 
Ministerstvo životného prostre-
dia SR. Projekt je v procese prí-
pravy žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného prí-
spevku.

Výstavba
V oblasti výstavby oddelenie 

regionálneho rozvoja vypraco-
valo projekt Revitalizácia  cen-
trálnej  zóny mesta Kežmarok. 
Ide o rekonštrukciu ulice Dr. 
Alexandra a Garbiarskej ulice 
– vybudovanie dažďovej kana-
lizácie, vybudovanie bezbarié-
rového chodníka, vybudovanie 
72 parkovacích miest, položenie 
zámkovej dlažby, namontova-
nie 36 nových svetiel verejného 
osvetlenia, zrekonštruujú sa dve 
autobusové zastávky s bezbarié-
rovým obrubníkom. Projekt za-
hŕňa i výsadbu stromovej ale-
je (52 ks), založenie parkových 
trávnikov a osadenie drobnej 
architektúry (lavičky, odpadko-
vé koše) a na Hlavnom námestí 
sa počíta so zastrešením verej-
ného WC, čím by sa vytvorilo ja-
viskové pódium.

Poskytovateľom grantu sú 
fondy Európskej únie. Požadova-
ná dotácia mesta je 1 497 615,88 
EuR. Projekt je v procese prí-
pravy žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného prí-
spevku.

realizácie z roku 2009
Z roku 2009 momentálne re-

alizujú pracovníci oddelenia tri 
projekty.

Prvým je Zvýšenie  kvalita-
tívnej  úrovne  separovaného 
zberu  komunálneho  odpadu, 
ktorého cieľom je zefektívniť sú-
časný systém separovaného zbe-
ru zložiek komunálneho odpa-
du v regióne a dosiahnutie sú-
ladu s legislatívou SR v oblasti 
odpadového hospodárstva. Ide 
hlavne o ušetrenie finančných 
prostriedkov, ktoré boli neefek-
tívne používané na zneškodňo-
vanie komunálneho odpadu na 
skládkach a o efektívnejšie trie-
denie odpadu. Predmetom pro-
jektu je zakúpenie zberných ná-
dob na BRO, kontajnerov na sk-
lo, papier, kovoobaly, plasty 
a závesných kontajnerov. Záro-
veň projekt rieši výstavbu novej 
haly na dotriedenie skla a vý-
stavbu betónových boxov na 

dočasné skladovanie separova-
ného zberného odpadu. Posky-
tovateľom grantu je Minister-
stvo životného prostredia SR. 
Schválená dotácia pre mesto je 
1 299 711,06 EuR. Projekt je vo 
fáze realizácie. Jeho ukončenie 
je naplánované v júni 2011.

Druhým projektom, ktorý 
sa momentálne realizuje z ro-
ku 2009 je Zlepšenie  kvality 
ovzdušia prostredníctvom čis-
tiacej  techniky  v  meste  Kež-
marok. Projektom sa zakúpia 
multifunkčné autá, ktoré budú 
prenajaté v spoločnosti Tech-
nické služby, s.r.o. na čistenie 
a údržbu ciest v Kežmarku. Ide 
o dve zametače a dva polieva-
cie autá. Zníži sa tým prašnosť 
a zníženie emisií základných 
a ostatných znečisťujúcich látok 
v ovzduší mesta, vrátane sklení-
kových plynov. 

Poskytovateľom grantu sú 
fondy Európskej únie. Požado-
vaná dotácia mesta je 905 739,69 
EuR. Projekt je vo fáze realizá-
cie. Jeho ukončenie je napláno-
vané na september 2010.

Tretím projektom je Rekon-
štrukcia  Národnej  kultúrnej 
pamiatky pre potreby rozšíre-
nia Mestskej  knižnice  v  Kež-
marku. Predmetom projektu je 
rekonštrukcia národnej kultúr-
nej pamiatky v centre mesta pre 
budúce umiestnenie mestskej 
knižnice. Po realizácii projektu 
bude knižnica poskytovať ino-
vované služby, ktoré budú do-
stupné i imobilným občanom. 

Poskytovateľom grantu sú 
fondy Európskej únie. Požadova-
ná dotácia mesta je 1 350 240,24 
EuR. Projekt je vo fáze realizá-
cie. Jeho ukončenie je napláno-
vané na august 2011.

realizácie z roku 2008
Z roku 2008 sa momentálne 

realizujú dva projekty. Obidva 
riešia rekonštrukciu  a  moder-
nizáciu základných škôl v mes-
te. Ide o Základnú školu Hrad-
né námestie a Základnú školu 
Nižná brána. Cieľom projektov 
je zvýšenie kvality poskytova-
ných služieb v oblasti vzdeláva-
nia a modernizácie škôl.

Poskytovateľom grantov sú 
fondy Európskej únie. Projekty 
sú vo fáze realizácie. ukončenie 
obidvoch projektov je napláno-
vané do konca roka 2010. 

Pavol Humeník
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14. – 16. máj
Priekopa (pri dome č. 39)
Pod traťou (železničná zastávka) 
21. – 23. máj
Tatranská (pri dome č. 53)
Toporcerova (pri dome č.  29)
28. – 30. máj
Nová (preluka pri hostinci)
Nižná brána (plocha za garážami)

4. – 6. jún
Južná (parkovisko)
Ľubická cesta (oproti pekárni)
11. – 13. jún
Petržalská (koniec ulice)
Kamenná baňa (parkovisko pri cintoríne)
18. – 20. jún
gen. Štefánika (garáže)
K. Kuzmányho (parkovisko pred číslom 13)

rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v 1. polroku 2010

Odovzdanie 
nového auta

Nedávne odcudzenie 
a úplné poškodenie motoro-
vého vozidla vandalmi, kto-
ré pre svoju imobilitu nevy-
hnutne používala pani Dlu-
gošová z Kežmarku, nenecha-
lo niektorých Kežmarčanov 
ľahostajnými. Rýchla finanč-
ná zbierka urobila nečakanú 
nápravu v tejto ťažkej a ne-
riešiteľnej situácii pre Kež-
marčanku a už o niekoľko 
dní po nepríjemnej udalos-
ti dostala pozvanie od pri-
mátora mesta, aby sa dosta-
vila na radnicu. Pred ňou ju 
už čakalo nové auto, na kto-
ré prispeli osobne primátor 
Igor Šajtlava, viceprimátor 
Igor Kredátus a poslanci Da-
niela Anovčinová, Emil Hoff-
mann, Milan Nevlazla a sa-
motné motové vozidlo dodala 
spoločnosť AuTONOVA, kto-
rá nemalou mierou pomohla 
k úspechu tejto malej charita-
tívnej akcie.  Pavol Humeník

Slávnostnému aktu na hrade 
predchádzalo položenie kytíc 
k pamätníku padlým vojakom 
na historickom cintoríne v Kež-
marku. Obidvoch pietnych ak-
tov sa zúčastnili predstavitelia 
Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov, Obvodného úra-
du v Kežmarku, Mesta Kežma-
rok a únie žien. Je potešiteľné, 
že na slávnostnom akte na kež-
marskom hrade bola prítomná 
i mladá generácia, zastúpená 
žiakmi Základnej školy Hrad-
né námestie a študentov Hote-
lovej akadémie Otta Brucknera 
v Kežmarku.

Na slávnostnom akte bo-
li prítomní aj organizáto-

Kežmarok si pripomenul výročie oslobodenia
Pri príležitosti 65. výročia ukončenia druhej svetovej voj-

ny sa v piatok 7. mája 2010 uskutočnilo na nádvorí kežmar-
ského hradu slávnostné položenie vencov.

Aj  v  tomto  roku pri  prí-
ležitosti Dňa matiek  sa de-
ti a dospelí prijímatelia so-
ciálnych  služieb  Denného 
stacionára  Korytnačka  pri-
pravili na oslavu tohto dňa. 
Svojim  programom  plným 
piesní  a  básní  potešili  nie-
len srdcia svojich mám, ale 
aj  srdiečka  žien,  matiek 
a starých matiek v Zariade-
ní pre seniorov na Vyšnom 
mlyne  13  v  Kežmarku.  Po 
vystúpení neostalo ani  jed-
no  oko  suché  a  ani  jedna 
mama  bez  papierového  sr-
diečka, či kvetu.

Program si deti a dospelí 
pripravili  spolu  s  pedagóg-
mi špeciálnej základnej ško-
ly  a  pracovníkmi  denného 
stacionára. Za  ich prácu ďa-
kujem.           
PaedDr. Zuzana Dučáková

Stacionár 
všetkým mamám

V nedeľu 9. mája sa na lúke pred sídliskom 
Juh uskutočnil ďalší ročník jazdeckých pre-
tekov detí a dospelých Cena primátora mes-
ta Kežmarok. Organizátori súťaže privítali už 
tradične desiatky jazdcov a ich fanúšikov z ra-
dov Kežmarčanov, pre ktorých boli priprave-
né nielen samotné preteky, ale i sprievodný 

program s hudbou a tancom, atrakcie pre naj-
menších či primátorský guláš, ktorý dostali 
návštevníci podujatia aj tentoraz zadarmo.                    

T/F-Adri- 
Výsledky súťaže nájdu športoví fanúšiko-

via na: http://www.videocom.sk/vysledky/
20100509kezmarok.html

ri a bežci Behu vďaky. Toto 
športové podujatie sa v tomto 
roku uskutočnil práve na po-
česť okrúhleho výročia oslo-
bodenia našej vlasti. Jeho cie-
ľom je, aby mladá generácia 
nezabudla na udalosti spred 
polstoročia a bola hrdá na 
svojich hrdinov, ktorí zachra-
ňovali našu krajinu.

Pavol Humeník
FOTO: Pavol Humeník

Milovníci jazdectva súťažili v Kežmarku
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Kežmarská  
informačná  
agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Z prečinov krádeže a porušovania 
domovej slobody obvinili kežmarskí 
policajti 23-ročného muža z obce Ihľa-
ny, okr. Kežmarok.  

Obvinený má na svedomí dva krá-
deže do toho istého rodinného domu 
v Kežmarku ako aj do garáže pri dome. 
Dňa 12. 4. 2010 prišiel k jednému z ro-
dinných domov na Michalskej ulici. Cez 
neuzamknuté vchodové dvere vošiel 
dnu a ukradol odtiaľ DVD prehrávač 
a fotoaparát. Majiteľovi tak vznikla ško-

da 237,20 €. V tom istom dome kradol aj 
17. 4. 2010. Dvere už ale boli uzamknu-
té, preto ich musel vypáčiť a použil nato 
kovovú tyč. Z domu potom ukradol je-
den pánske rifle. Spôsobená škoda bo-
la tentokrát vyčíslená na 90 €. Do treti-
ce prišiel k tomuto domu ráno 5. 5. 2010. 
Cez  neuzamknuté vchodové dvere vo-
šiel do garáže, odkiaľ chcel ukradnúť  
železný  šrot,  avšak tentokrát  ho pri 
krádeži prichytila majiteľom privolaná 
policajná hliadka.                            -dd-

Kradol v tom istom dome

Dňa 4. 5. 2010 sa na ZŠ v 
Huncovciach organizovala 
Kvapka krvi. Vďaka pani uči-
teľke A. Oravcovej bola ak-
cia veľmi dobre zorganizova-

ná. Zúčastnilo sa jej 30 ľudí, 
z nich však „len“ 20-tim bolo 
možné krv aj odobrať. Medzi 
darcami boli učitelia, zamest-
nanci i bývalí žiaci našej ško-

Poďakovanie – Daruj krv, zachrániš život
ly.  Záujem prejavili i rodičia 
a obyvatelia Huncoviec. Veľ-
kým zážitkom to bolo však aj 
pre našich najmladších - žia-
ci z krúžku Mladý zdravot-
ník a Šikovníček si osobne ce-
lý proces odberu obzreli a tí 
najodvážnejší si dokonca da-
li zistiť aj krvnú skupinu. Tá-
to akcia mala veľký úspech a 
dúfame, že na našej škole sa 
niekedy v budúcnosti zopa-
kuje. Ďakujeme všetkým, kto-
rí sa na odbere kr-
vi zúčastnili a sa-
mozrejme Národ-
nej transfúznej 
službe v Poprade! 

Daniela 
Tribulová

Hoci ku krádežiam v zá-
hradkárskych osadách do-
chádza aj v zime, v uplynu-
lých dňoch vzrástol počet 
vlámaní do kežmarských zá-
hradných chatiek aj napriek 
tomu, že záhradkári sa prá-
ve s príchodom teplých dní 
na svojich záhradkách zdr-
žiavajú dlhšie a častejšie.

„Za posledné obdobie má-
me nahlásené vlámanie do chát 
v dvoch záhradkárskych lokali-
tách v Kežmarku a to v loka-
lite Kamenná baňa a Pri há-
jovni. Spolu ide o 14 prípadov. 
Z tohto počtu je trestné stíha-
nie začaté v troch prípadoch, 
ostatné vzhľadom na výšku 
škody eviduje polícia ako prie-
stupky. Z chát zmizli rôzne ve-
ci, ktoré tam páchatelia našli, 

avšak v mnohých prípadoch 
páchatelia nič neukradli, len 
pri vlámaní poškodili chatu,“ 
hovorí na adresu kežmar-
ských záhradkárskych vlá-
mačiek hovorca Krajského 
riaditeľstva policajného zbo-
ru v Prešove Daniel Džoba-
nik.

Kým niektorí zlodeji sa 
sústredili na káble od spot-
rebičov a železo, iný druh 
dlhoprstých sa zameral na 
pracovné náradie. Vŕtačky, 
kosačky, pílky, ale i krom-
páč, s ktorým  si zlode-
ji kliesnili cestu k ďalším 
chatkám. V niektorých sa 
neváhali ponúknuť z trvan-
livých potravín či naliať si 
za pohárik pálenky, ktorú 
tam našli. 

Vyše 14 záhradných chatiek „navštívili“ zlodeji
To,  čo  si mnohí  záhradkári  rokmi  budujú  a  zveľaďujú, 

dokážu drzí zlodeji zničiť za  jednu noc, niekedy  i za deň. 
V  troch  kežmarských  záhradkárskych  lokalitách  vedia 
o zlodejoch svoje. Vylomené okná, dvere, poškodený inte-
riér. Mnohé z pokusov o krádež, alebo konkrétne krádeže 
majitelia polícii ani nenahlásili.

Majitelia záhradných cha-
tiek sú nešťastní. Najmä dô-
chodcovia, pre ktorých je zá-
hradka akýmsi druhým do-
movom. Aj preto, že mnohí 
majú v chatkách poväčšine 
staršie vybavenie, býva už 
spomínaná škoda na poško-
dených dverách a oknách 

väčšia než samotný lup. 
O pocite bezpečia asi netreba 
hovoriť. Niektoré zo záhrad-
ných chatiek boli vykradnuté 
v čase, keď tam susedia do-
konca spali. 

T/F -AdriSatury-



5KežmaroK 10/2010 mozaiKa

Vyhrajte poukaz 
na masáž

Chcete urobiť niečo dobré 
pre svoje zdravie, alebo pote-
šiť blízkeho? Vystrihnite ku-
pón s logom masážneho sa-
lónu Sileo z novín Kežmarok, 
ktorý nájdete v novinách čís-
lo 9, 10, 11 a všetky tri kupó-
ny nalepte na lístok so svo-
jim menom a adresou (alebo 
menom a adresou toho, koho 
chcete obdarovať v prípade 
výhry) a zašlite najneskôr do 
konca mája na adresu redak-
cie. Jeden z vyžrebovaných 
súťažiacich získa darčekovú 
poukážku  na masáž v hod-
note 20 €, ktorú venoval ma-
sážny salón SILEO.       -red.-

čania zakúpiť v predpredaji 
aj v tomto roku. Cena lístka 
do areálu festi-
valu  bude  po-
čas  podujatia 
4  €  pre  dospe-
lých  a  2  €  pre 
deti  nad  6  ro-
kov.  Deti  do  6  rokov  a  dô-
chodcovia nad 70 rokov bu-
dú mať vstup do areálu bez-

platný. V predpredaji od 14. 
6. 2010 bude možné zakúpiť 

si  lístok  pre 
dospelého  za 
2  €.  Vstupen-
ky  za  zľavne-
nú  cenu  2  € 
budú v preda-

ji od 14. júna do 8. júla 2010, 
alebo do vypredania zásob. 

-as-

Vstupenky na eĽrO budú opäť v predpredaji

Mesto Kežmarok a orga-
nizačný výbor festivalu EĽ-
RO ri príležitoasti 20. roč-
níka festivalu Európske ľu-
dové remeslo vyhlasujú 
výtvarnú súťaž pre pred-
školákov a žiakov základ-
ných škôl na tému Kežma-
rok a remeslá.

Výtvarné práce s využi-
tím ľubovoľnej techniky je 
potrebné zaslať do konca 

mája na adresu: EĽRO – vý-
tvarná súťaž, Mestský úrad, 
Hlavné námestie 1, 060 01 
Kežmarok.

Práce je potrebné ozna-
čiť menom autora, vekom 
a kontaktnou adresou, prí-
padne telefónnym číslom 
rodiča, alebo vyučujúceho. 

Najlepšie práce budú oce-
nené počas 20. ročníka EĽRO.                                   
                                        (as)

Výtvarná súťaž Kežmarok a remeslá

V pondelok 10. mája sa v pl-
nej sále Mestského kultúrneho 
strediska zišli kežmarské mamy, 
na ktoré tu čakal bohatý kultúr-
ny program zostavený z množ-
stva vystúpení detí pri príleži-
tosti Dňa matiek. Prítomné ma-
my svojim príhovorom v úvo-
de pozdravil primátor mesta Igor 

Šajtlava, po ktorom prevzali šta-
fetu deti z kežmarských mater-
ských škôl, základných škôl, ale 
i členovia tanečných a iných zá-
ujmových krúžkov. Prekvapením 
programu bol koncert Petra Sta-
šáka a medovníkové srdiečka pre 
všetky mamy, ktoré aj takto oslá-
vili svoj sviatok.        T/F-Adri-

Mamy pozdravil aj 
Peter Stašák

Bol pondelok. Pomaly sme bali-
li na odchod. Za nami krásna,  pr-
vá rodinná dovolenka v trojici. Na-
še zlato malo ani nie dva rôčky a vo-
dičku si užívalo do poslednej chvíle. 
Až kým neprišli nečakané horúč-
ky, hnačky, zvracanie, slabosť. A pa-
nika. Lekárka, vyše tisíc kilometrov 
od Kežmarku skonštatovala, že die-
ťa sa len napilo viac mora. Kedy? 
Veď sme oči z neho nespustili... Lie-
ky vyvrátené, horúčka neustupova-
la, šli sme na druhý deň opäť 30 km 
za lekárkou. To už lekárka skonštato-
vala, že máme isť do väčšej nemoc-
nice, našťastie bližšie ku Slovensku. 
Najdlhšia cesta v mojom živote, se-
diac v aute s chorým dieťaťom, ktoré 
nedokázalo už ani piť. A potom zá-
chrana vo veľkej nemocnici, kde do-
stalo naše slniečko infúziu doplnenú 
o nejaké „vitamíny“. Keď sme sa ako 
tak potešili, o polnoci, po poslednej 
kvapke lekár povedal: A teraz sadnite 
do auta a choďte rovno do prvej ne-
mocnice na Slovensku. Tušil, čo bu-
de. V Komárne som cez slzy nevide-
la, keď som kládla na stôl bezvlád-
ne dieťatko, ktoré bol také „suché“, 
že ho nemohli napichnúť a infúziu 
mohli podať už len hadičkami rov-
no do žalúdka. Najhoršie chvíle mat-
ky, keď svoju bezmocnosť s dôverou 
vkladá do rúk iného. Pomohli a do 
smrti budem hovoriť o dvoch leká-
roch, že zachránili život mojej dcére. 
Až o týždeň sme sa dozvedeli, že to 
bola salmonelóza, na ktorú také ma-
lé dieťa môže zomrieť. Už viem, že 
nikdy na dovolenke nekúpim vajíčka. 
Ale viem hlavne to, čo prežíva každá 
mama. Už viem, ako bolo tej mojej, 
keď sedela pri mojej postieľke, kým 
som malá blúznila v horúčke. Už 
viem, ako jej bolo, keď si sestra rozbi-
la hlavu, alebo zlomila nohu. Viem, 
ako sa tešila výkresu, ktorý som jej 
dávno nakreslila. Viem, čo prežívala, 
keď ma videla ako škôlkarku vystu-
povať hoci len s jedným veršom vety, 
ktorej som sama nerozumela. 

Mamy majú jednoducho tie naj-
citlivejšie senzory na všetko, čo sa 
týka ich detí. Je pekné, že niekto vy-
myslel sviatok matiek. Že do kalen-
dára pribudol vážny dátum venova-
ný mamám. Lebo niekedy príliš ne-
skoro pochopíme, čo pre nás mama 
znamenala. Niekde som čítala, že 
mamy majú mať minimálne dvakrát 
do roka svoj sviatok. Raz na druhú 
májovú nedeľu a druhý raz vtedy, 
keď priviedli na svet nás. Súhlasím!                              
                                   -Adri-Kupón č. 2

Vstupenky na festival Eu-
rópske ľudové remeslo, ktorý 
sa uskutoční v dňoch 9. – 11. 
júla,  si  budú môcť Kežmar-

Chcete si zasúťažiť nielen o vstupenky na festival eĽrO, 
ale aj o vstupenky na atraktívny koncert Sisy Sklovskej, 
ktorý sa uskutoční v drevenom artikulárnom kostole  
v prvý deň festivalu? Sledujte noviny KeŽMarOK.  

Viac informácií už v budúcom čísle.
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Dňa 1. júla 2009 bola 
v Kežmarku založená Súk-
romná stredná odborná ško-
la zameraná na vzdelávanie 
a výchovu predovšetkým 
žiakov zo sociálne znevý-
hodneného prostredia. Na 
princípoch výchovy ume-
ním, podpory tvorivosti žia-
kov a procesoch vnímania 
a tvorenia osobností tu na-
šlo uplatnenie dvadsaťde-
väť žiakov, chlapcov a diev-
čat z rómskych rodín. Žiač-
ky prejavili najväčší záujem 
o vzdelávanie v šití konfek-
cie a chlapci o spracovanie 
dreva a stavebnú výrobu.  To 
sú však len počiatočné učeb-
né odbory, keďže škola svo-
ju ponuku vzdelávacích od-
borov každým dňom rozši-
ruje. „V najbližšej dobe chceme 
venovať pozornosť umeleckému 
stolárovi a kováčovi, pričom 
v týchto dňoch doťahujeme pod-
mienky pre otvorenie netradič-
ného učebného odboru, ktorým 
je výroba úžitkového skla,“ ho-
vorí o súčasných aktivitách 
riaditeľka školy Mgr. An-
na Jurgovianová, ktorá mys-
lí aj na prípravu dievčat, pre 
ktoré bude nielen do zamest-
nania, ale i do života užitoč-
ným 3-ročný študijný odbor 
opatrovateľka. 

Mladá škola si svoje 
miesto v spoločnosti našla 
už skôr aj vďaka svojim pe-
dagógom a žiakom, s ktorý-
mi si spoluprácu pochvaľu-
je. „Dôležité je túto mládež za-
ujať a pochopiť. Jedna vec je, 
že žiaci chodia do školy radi, 
druhá zas, aby ich vo vzdelá-
vaní podporovali aj rodičia“ – 
opisuje svoje kladné skúse-
nosti A. Jurgovianová, kto-
rá sa nedávno vrátila so svo-
jimi žiakmi z celoslovenskej 
prehliadky v Nitre s ná-
zvom Mladý tvorca. Jedným 
z takmer sto vystavovate-
ľov bola aj táto kežmarská 
súkromná škola, ktorá si za 
svoju prezentáciu vyslúžila 
ocenenie  v podobe diplomu 
a pohára za najlepšiu pre-
zentáciu – expozíciu, v kto-
rej predstavili žiaci a učite-
lia nielen študijné odbory 
a výsledky svojej práce, ale 
aj sedem záujmových krúž-
kov, ktorým sa mladí ľudia 

Škola, do ktorej chodia Rómovia radi
z rómskych rodín venujú 
v rámci mimoškolských ak-
tivít. Drôtikárstvo, drevené 
hračky, dekupážou zdobené 
bytové doplnky, vtáčie búd-
ky ale i spev a tanec, ktorý je 
tak typický pre rómske etni-
kum prítomných zaujali. 

Spôsob vzdelávania róm-
skej mládeže v tejto ško-
le oslovil aj samotných sta-
rostov obcí, ktorí so školou 
spolupracujú a podporujú 
jej aktivity. Kladne hodnotí 
riaditeľka školy aj dochádz-
ku svojich žiakov, ktorá bý-
va práve u detí a mládeže zo 
sociálne slabších rodín prob-
lematická. Práve alterna-
tívny prístup vo výučbe sa 
ukazuje ako správna voľba 
v práci s rómskou mládežou. 
„V školskom roku 2010/2011 
otvárame takzvané stupňovité 
vzdelávanie s možnosťou 
začatia štúdia pre všetkých 
žiakov, ktorí končia ZŠ či už 
v deviatom, alebo nižšom ako 
deviatom ročníku tak, aby 
učňovské vzdelanie ukončili 
minimálne výučným listom,“ 
hovorí o plánoch školy An-
na Jurgovianová. O tom, že 
takáto škola je v tunajšom 
prostredí potrebou najmä 
vzhľadom k početnému 
rómskemu obyvateľstvu, ni-
et pochýb. 

-AdriSatury- 
foto:

 archív SOš

AUTOSPOL O.K., s.r.o.
Starý trh 24, Kežmarok

Nová adresa:

Predajňa poľovnícke potreby sa presťahovala!

tel.: 052-452 21 77
mobil: 0905 918 412

LIDL

BILLA SINTRA

VSZP

AUTOSPOL O.K.
AUTOSÚČIASTKY

AUTOSPOL O.K.
AUTOSÚČIASTKY

VČELÁRSKE POTREBY
POĽOVNÍCKE POTREBY

OK PIZZERIA Kežmarok
Vaša donášková služba!

0915 248 666, 0904 399 477
Naša ponuka na 
www.okpizza.sk

Jedlá a pizze už od 3,30 €
AKCIA:

V čase od 15.00 do 16.00 h
všetky stredné pizze 
po 3,30 € + balenie

Naša terasa je opäť otvorená!

Nedeľa – štvrtok 11.00 – 22.00 h
Piatok – sobota 11.00 – 24.00 h
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Tí, ktorí vyrastali na klasic-
kom kravskom mlieku priamo 
z maštale vedia, aké má neupra-
vené mlieko výhody a využitie. 
Nielenže inak chutí, ale šikov-
né gazdinky z neho vedia vyro-
biť smotanu, maslo, tvaroh. Ho-
ci sa odporcovia tejto myšlienke 
bránia, z pätnástich oslovených 
nám všetkých 15 ľudí na otáz-
ku, či by takéto mlieko kupova-
li, odpovedalo kladne.

Slovensko je v spotrebe 
mlieka na chvoste Európskej 
únie. Podľa spotreby odborní-
ci vyrátali, že na osobu a rok 
predstavuje spotreba mlieka 
na Slovensku približne 150 lit-
rov. Výživové hodnoty mlieka, 
ktoré sprevádza človeka v rôz-
nych formách už od narodenia, 
majú v ľudskej strave nezastu-
piteľné miesto.

Mlieko sa dá považovať za 
skutočne najhodnotnejšiu po-
travinu, pretože obsahuje všet-
ky živiny, nevyhnutné pre za-
chovanie a vývoj života – sa-
charidy, tuky, bielkovinové lát-
ky, minerálne soli, vitamíny a 
enzýmy. Mlieko je tiež zdrojom 
vápnika,  ktorý  dokáže ľudský 
organizmus veľmi efektívne 
využiť. 

Nízka spotreba mlieka pod-
nietila viaceré zúčastnené stra-
ny k tomu, aby vymysleli nie-
čo, čím zvýšia spotrebu mlieka, 
ale i podporia jeho produkciu. 
Okrem projektu Objav mlieko, 
ktorý sa zameriava aj na ško-
lákov, sa reálne slovenskej ve-
rejnosti dotýka aj projekt roz-
miestnenia automatov na mlie-
ko, ktoré spravujú poľnohos-
podárske družstvá. Tie museli 
splniť vysoké hygienické kri-
tériá, aby mohli svoju mliečnu 
produkciu ponúknuť aj  malo-
odberateľom.

Na možnosť umiestnenia 
mliekomatu v Kežmarku a ná-
zor  na tento projekt sme sa 
opýtali na viacerých miestach. 

V  poľnohospodárskom 

Budú mať aj Kežmarčania mliekomat?
deli sme od Ing. Pavla Benča, 
ktorý však myšlienku takejto 
podpory spotreby mlieka hod-
notí pozitívne. 

Zaujal nás aj názor Tatran-
skej mliekarne. Podľa slov Bc. 
Jána Husáka, obchodného ria-
diteľa spoločnosti, sa spoloč-
nosť TAMI s myšlienkou mlie-
komatov nestotožňuje: „Mlieko-
maty sú v rozpore s našou filozo-
fiou, sme striktne proti nim. Pri 
takomto neošetrenom mlieku nie 
je garancia, že u konzumenta ne-
nastanú zdravotné problémy. Vie-
me, že tento projekt zastrešuje mi-

stvého mlieka, ktoré skladova-
né v chladničke vydrží mini-
málne dva dni. „Záujem o mlie-
ko z automatov rastie, čomu sme 
naozaj radi, pretože súhlasíme 
s myšlienkou, že najviac živín 
a vitamínov je v prírode, teda aj 
v prirodzenom čerstvom mlieku. 
Automaty spĺňajú prísne hygie-
nické kritériá, uchovávajú mlie-
ko pri stanovenej teplote a pri do-
pĺňaní mlieka dochádza k celkovej 
výmene nádrží, takže sa nesta-
ne, žeby sme zmiešali staré a no-
vé mlieko. Mnohí ľudia, najmä tí, 
ktorí boli zvyknutí kedysi piť kla-
sické kravské mlieko reagujú, že 
také čosi tu mohlo byť už dvad-
sať rokov. Je ešte skoro hodnotiť, 
ale môžeme skonštatovať, že myš-
lienka sa pomaly ujíma a záujem 
o toto  mlieko rastie.“ Podľa slov 
Ing. Františka Lizáka dochá-
dza k výmene nádrží s mlie-
kom v presne stanovených in-
tervaloch aj vtedy, ak sa v ná-
drži nachádza ešte dostatok 
mlieka z predošlého dňa. 

Nakoniec sme položili otáz-
ku aj tomu najpovolanejšiemu 
– primátorovi mesta Kežma-
rok. Ing. Igor Šajtlava myšlien-
ku automatov na mlieko pod-
poruje. „So zástupcami spoloč-
nosti, ktorá takéto automaty pre-
vádzkuje,  sme už o možnosti 
umiestnenia mliekomatov  v Kež-
marku rokovali. Pokiaľ by ich zá-
ujem trval, vedeli by sme poskyt-
núť na takýto automat priestor. 
Hovorili sme konkrétne o sídlis-
ku Juh a pokiaľ by bol naozaj zá-
ujem a občania by tieto automa-
ty využívali, je možnosť umiest-
nenia aj druhého automatu v 
meste.“ Podľa slov kežmarské-
ho primátora by investícia do 
automatov na mlieko nestá-
la mestský rozpočet ani cent. 
Z reakcií opýtaných je zrejmé, 
že väčšina ľudí sa pri návrhu 
umiestnenia automatu zho-
duje na lokalite pri terajšom 
Tescu, kde je koncentrácia ľu-
dí najvyššia a pre mnohých by 
bola dostupnosť takéhoto au-
tomatu, ktorý je v prevádzke 
24 hodín, ideálna. 

O tom, či budú mať Kež-
marčania prístup k čerstvému 
mlieku nielen v susednom Po-
prade je ešte predčasné hovoriť, 
no reálne predpoklady, že áno,  
existujú. 

T/F Adriana Saturyová

družstve  v  Spišskej  Belej  sa 
s myšlienkou predaja mlieka 
cez automat nezaoberajú z jed-
noduchého dôvodu.  Tamojšie 
družstvo v minulosti ponúkalo 
vo svojom areáli predaj čerstvé-

Epidemiologické štúdie Výskumného ústavu výživy zistili, že len 
43 % detí pije mlieko denne, 12 % nepije mlieko vôbec a ostatných 45 
% len nepravidelne. Odporúčaná denná dávka je pritom 5 – 6 dl mlie-
ka, čo sa rovná 2 – 3 pohárom mlieka denne. Rovnaký prísun výživo-
vých látok ako z 5 – 6 dl mlieka si zabezpečíte, ak denne zjete 30 g sy-
ra a 1 jogurt.

V susedných Matejovciach pri Poprade nedávno umiestnili 
automat na mlieko. V Poprade ide už tretí mliekomat. Čerstvé 
neupravované mlieko priamo z poľnohospodárskeho družstva 
si môžu ľudia zakúpiť za 50 centov. Vhodia mincu, otvoria sa 
dvierka na prístroji, zákazník vloží v automate zakúpenú ale-
bo svoju vlastnú fľašu na určené miesto a po zatvorení dvierok 
prístroj načapuje čerstvé mlieko podľa vhodenej sumy – za 50 
centovku liter, za euro dva litre. Pri matejovskom automate sa 
čoraz viac zastavujú autá s kežmarskými „ešpézetkami“. Taký-
to automat na čerstvé mlieko by totiž uvítali aj Kežmarčania.

ho neupraveného mlieka, o kto-
ré však nebol záujem. Podľa slov 
Ing. Baňkosa  evidujú slabý zá-
ujem o mlieko aj prvoproducen-
ti – malí chovatelia. 

Rovnakú tému sme nastoli-
li aj v rozhovore s predsedom 
Poľnohospodárskeho  druž-
stva  podielnikov  v  Kežmar-
ku: „Zo strategického hľadiska pre 
nás automat na mlieko nie je za-
ujímavý, keďže celá naša produk-
cia smeruje do spoločnosti TAMI 
Kežmarok, ktorá je našim zmluv-
ným odberateľom mlieka. Vieme 
však, že o takéto mlieko majú záu-
jem najmä dôchodcovia,“ dozve-

nisterstvo pôdohospodárstva, my 
sa však od tejto myšlienky „pre-
daja z dvora“ dištancujeme“.

Oslovili sme teda aj spo-
ločnosť  LaTerra, ktorá je pro-
ducentom mlieka i prevádz-
kovateľom automatu na mlie-
ko v Poprade – Matejovciach. 
Podľa slov spolumajiteľa  spo-
ločnosti Ing. Františka Lizáka 
má spoločnosť, ktorá sa zaobe-
rá aj poľnohospodárskou pro-
dukciou, v Poprade tri takého 
automaty a jeden vo Svite. Na 
ilustráciu, vo Svite sa za prvé 
štyri dni od spustenia automa-
tu spotrebovalo 1200 litrov čer-
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Základná škola na Hrad-
nom námestí v Kežmarku 
opäť ukázala svoje kvality...                                                  

Po nedávnom úspechu 
v Prešove – na krajskom ko-
le v prednese slovenskej po-
vesti - Šaliansky Maťko, kde 
Sandra  Stracheová zo 7. A 
triedy získala za prednes po-
vesti z goralského prostredia  
2. miesto, sme sa mohli opäť 
potešiť... 23. apríla  sa Sandra 
zúčastnila krajského kola naj-
prestížnejšej recitačnej súťa-
že na Slovensku – 56. roční-
ka Hviezdoslavovho Kubína 

v Starej Ľubovni. Pod odbor-
ným vedením PaedDr.  Vie-
ry Hartingerovej získala  za 
prednes prózy  v 2. kategórii  
veľmi cenné 1. miesto  a po-
stúpila na celoslovenskú pre-
hliadku do Dolného Kubína. 

Znova sa ukázalo, že kul-
tivovaný prejav a vzťah k lite-
ratúre je blízky i dnešnej mla-
dej generácii  a že ruky  skú-
seného pedagóga  môžu vy-
modelovať z talentovaného 
žiaka recitátora, ktorý  do-
káže  dôstojne reprezentovať 
náš okres.                       (mh)

Sobota 1. mája sa niesla 
v znamení výletu po stopách 
legendy Kežmarského hradu. 
Účastníci mali možnosť stret-
núť sa s Beatou Laskou a jej 
manželom po 445 rokoch na 
nádvorí Kežmarského hradu. 
Potom nasledovalo putovanie 
po trase jej výletu k Zelenému 
plesu. Účastníci opäť vytvori-
li skvelú atmosféru. Zájazdu 
sa opäť zúčastnili všetky ve-
kové generácie už od 5 ro-

Zdanlivo začarovaný kruh 
nezáujmu Kežmarčanov o väčši-
nu organizovaných podujatí, sa 
podarilo pretrhnúť Jarovi Šlebo-
dovi. Ten po úspechu v Poprade, 
prišiel s myšlienkou sprostred-
kovania cestovateľských zážit-
kov z rôznych kútov sveta i do 
jednej z kežmarských reštaurá-
cií. Tam sa tento nápad stretol 

Hradná škola má prvé miesto na krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína!

Po stopách Beaty Laskej
kov. Organizátorom bola ces-
tovná agentúra Skalnatá cha-
ta – adventure agency. Poďa-
kovanie za podporu a pomoc 
patrí divadelníckym ochot-
níkom z Ľubice, p. Gantnero-
vi z Chaty pri Zelenom plese 
a Múzeu v Kežmarku.  Podu-
jatie sa konalo v rámci projek-
tu Tatranské víkendy s rodi-
nou, ktorý je finančne podpo-
rený mestom Kežmarok.     

Pavol Kulanga

Kto by sa rád niekedy ne-
pobalil a vyrazil za dob-
rodružstvom a poznaním, 
ktoré nám svet ponúka? Mož-
ností vidieť svet je veľa a ta-
kisto je aj veľa spôsobov, ako 
ušetriť na cestovnom a vidieť 
čo najviac za málo peňazí. Pre 
tých, ktorí radi cestujú, alebo 
aj pre tých, ktorí radi cesto-
vali a dnes už len spomína-
jú, alebo radi počúvajú prí-
behy z ciest, sú určené stret-
nutia milovníkov cestovania, 
ktoré pravidelne organizu-
je v priestoroch Kežmarskej 
reštaurácie Jaroslav Šlebo-
da, mladý kežmarský vyda-
vateľ a náruživý cestovateľ. 
uplynulý štvrtok si Kežmar-
čania nenechali ujsť príleži-
tosť započúvať sa do rozprá-
vania a pozrieť si fotky z náv-
števy hlavného mesta Veľkej 
Británie pod názvom Londýn 
inak. 

Virtuálnu prehliadku Lon-
dýna si nenechalo ujsť takmer 
päťdesiat cestovateľov, kto-
rých slovom a obrazom spre-
vádzala dvojica bratov Šle-

bodovcov. Návštevníci Kež-
marskej reštaurácie navštívili 
technické múzeum, prírodo-
vedné múzeum, britské mú-
zeum, parky, bašty, kostoly i 
cintoríny. Nastúpili aj do lon-
dýnskych autobusov, pozre-
li si mosty na Temži, či po-
hladkali kone kráľovskej strá-
že. Po Mexiku, Španielsku, 
Chorvátsku, Venezuele, Ka-
nade a ďalších krajinách sa 
tak mohli Kežmarčania po-
zrieť do Anglicka. 

Príjemne strávené nefor-
málne stretnutia sa stali vy-
hľadávaným spoločenským 
podujatím, ktoré si obľubu-
je stále viac ľudí. Stráviť ve-
čer pri čaji, káve a zaujíma-
vom rozprávaní obohatenom 
o krásne fotky je jedna  z prí-
ležitostí, ako získať inšpiráciu 
na cestovateľské plány, ale i 
rozšíriť si obzor svojich cesto-
vateľských vedomostí. Akcie 
pod značkou Vstup zdarma 
sú určené pre všetkých, ktorí 
majú k cestovaniu pozitívny 
vzťah, bez ohľadu na vek. 

A.Saturyová

Svet na jednom mieste

Príjemným spestrením besedy s cestovateľom a vydavateľom Ja-
roslavom Šlebodom bola prestávka, počas ktorej hostiteľ ponúkol 
všetkých prítomných pohárom vína pri príležitosti 7. výročia čin-
nosti vydavateľstva JADRO.              Foto: Peter Pacanovský

s porozumením a tak majú náv-
števníci príležitosť spoznávať 
svet prostredníctvom rozhovorov 
s rôznymi cestovateľmi a premie-
taní ich fotografií. Tieto stretnu-
tia sa konajú približne raz me-
sačne a tešia sa čoraz väčšiemu 
záujmu. Tí, ktorí by chceli argu-
mentovať finančnou stránkou, 
neuspejú. Účasť na tomto podu-
jatí je bezplatná. Preto, oplatí sa 
sledovať výrazné plagáty upozor-
ňujúce dostatočne vopred o ko-
naní ďalšieho premietania.                  

Pavol Kulanga
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V marci tohto roka absol-
vovalo Testovanie  9 takmer  
48 000 deviatakov v 1 461 zá-
kladných školách na Sloven-
sku. Všetci písali v rovnakom 
čase rovnaké testy. Minister-
stvo si overilo ich vedomosti 
z matematiky i zo slovenského 
jazyka a literatúry.  Všeobecne 
dopadlo Testovanie 9 pre tohto-
ročných deviatakov lepšie ako 
pre vlaňajších. Predstihli ich 
najmä v literatúre. Rebríček 

úspešnosti  už  tradične  vedú 
Prešovský,  Košický  a  Tren-
čiansky kraj. Pri všetkých me-
raniach sa potvrdzuje, že de-
viataci sú najúspešnejší v lite-
ratúre, menej vo vyučovacom 
jazyku a najmenej v matemati-
ke. Na dobrej úrovni však ve-
dia čítať texty s porozumením 
len s nižším stupňom nároč-
nosti. Aj v tohtoročnom testo-
vaní dievčatá dosiahli o nie-
čo lepšie výsledky ako chlap-

ci. Súvisí to s ich vyšším záuj-
mom o čítanie.

Výsledky testovania 
v posledných troch rokoch 
ovplyvnila motivácia školá-
kov dosiahnuť čo najlepší vý-
sledok. Záver Testovania 9 to-
tiž môže slúžiť ako vstupen-
ka na strednú školu.

Mgr. Andrea Magyarová, 
metodik pre výchovné 
poradenstvo v CPPPaP 

Kežmarok

Výsledky testovania 9 základných škôl okresu Kežmarok

Názov 
šKOLy POČET žIAKOV

PRIEMERNá 
úSPEšNOSť  
šKOLy - SJL

PRIEMERNá 
úSPEšNOSť  
šKOLy - M

ZŠ Štefánikova Spišská Belá 24 73,5 84,2

ZŠ s MS Spišské Hanušovce 13 73,1 79,6

ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 43 80,9 70,6

ZŠ Huncovce 26 84,4 66,7

ZŠ Dr. Fischera Kežmarok 113 71,9 72,8

ZŠ Slovenská Ves 36 76,3 64,4

ZŠ J.M. Petzvala Spišská Belá 65 74,6 56,0

ZŠ Hradné námestie Kežmarok 47 69,0 60,9

ZŠ Lendak 99 59,2 59,1

ZŠ Ľubica 53 61,1 54,2

ZŠ Vrbov 21 47,6 60,7

ZŠ Toporec 26 64,6 43,1

ZŠ Spišská Stará Ves 34 60,9 42,6

ZŠ Nižná Brána Kežmarok 64 52,3 46,2

ZŠ s MŠ Rakúsy 21 39,8 17,4

testovanie 9 – deviataci sa mierne zlepšili

Prešovský samospráv-
ny kraj mohol obsadiť až 34 
miest, ale už od zavedenia šti-
pendií nedokáže naplniť mies-
ta v Taliansku, Španielsku 
a Francúzsku. „Tieto jazyky sú 
u nás menej rozšírené, taliančina 
sa dokonca v našom kraji neštu-
duje vôbec,“ vysvetľuje vedúci 
odboru školstva Karol Lacko. 
Ako dodal, „sme spokojní, pre-
tože Prešovský samosprávny kraj 
získal dodatočne ešte šesť miest 
do Írska, takže sme dosiahli veľ-
mi vysokú úspešnosť. Z 30 pri-
hlášok, ktoré splnili podmienky, 
vycestuje napokon 28 detí.“ 

Sociálne štipendium získa-
lo 20 študentov pre anglický 
jazyk, piati žiaci sa budú zdo-

konaľovať v nemčine, dvaja v 
ruštine a jedna študentka po-
cestuje do Francúzska. Suve-
rénne najviac, až 18 úspešných 
žiakov študuje na prešovských 
stredných školách. Štyria sú 
zo Sniny, dvaja z Humenné-
ho a po jednom štipendiu zís-
kali deti z Kežmarku (Marti-
na Jeleňová, Stredná umelec-
ká škola, angličtina), Popradu, 
Lipian a Giraltoviec. Tradične 
vyšší záujem prejavujú diev-
čatá, ktorých napokon do za-
hraničia vycestuje 23.

Sociálne štipendiá zavie-
dla vláda SR v roku 2008 pre 
žiakov, ktorí z rôznych sociál-
nych dôvodov nemôžu študo-
vať v zahraničí. Štipendium 

Spolu 28 žiakov z kraja strávi budúci rok v zahraničí
Spolu 28 študentov stredných škôl, o 10 viac ako v tomto 

roku, vycestuje z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 
v nadchádzajúcom školskom  roku na  jednoročné  štúdium 
jazykov v zahraničí. Definitívne o tom rozhodlo Minister-
stvo školstva SR.  

vo výške 7 730 eur môžu štu-
denti využiť na úhradu ná-
kladov za ubytovanie, stra-
vovanie, nákup kníh, poistné 
a vreckové. Vybratí uchádza-
či už 1. septembra v novom 
školskom roku 2010/2011 na-
stúpia na vybrané stredné 
školy v zahraničí.            PSK

Dňa 15. apríla 2010 zneli v 
budove Základnej umeleckej 
školy v Spišskej Novej Vsi od 
skorého rána všetky klavíre. 
Kráčajúc po starých chodbách 
bolo počuť skladby brilantné 
i snivé, groteskné i zádumčivé. 
Spomínané klavíre „rozospie-
vali“ žiaci základných umelec-
kých škôl prešovského a košic-
kého kraja, ktorí tu pricestovali 
predviesť svoje umenie.

V 1. kategórii, v konkuren-
cii ďalších 26 detí, súťažili aj 
žiaci ZuŠ A. Cígera v Kežmar-
ku Damián DLuGOSCH (9 ro-
kov, pedagóg: I.Abtová) a Ma-
rek MADEJA  (11 rokov, pe-
dagóg: V. Joppová). Vďaka or-
ganizátorom nečakali chlapci 
na svoje súťažné vystúpenie 
(...a neskôr na ukončenie sú-
ťaže a vyhlásenie výsledkov) 
v „dusivej“ atmosfére, spre-
vádzanej úsmevmi s prižmú-
renými očami, podskakujúci-
mi kolenami... veď to poznáte, 
ALE v cvičnej triede, o ktorú 
sa delili s milými rovesník-
mi so Smižian, kde spoločne 
muzicírovali a daným témam 
vymýšľali nové a nové variá-
cie. Až do chvíle vyhlásenia 
výsledkov sa z „našej“ triedy 
ozývala radostná hudba a sal-
vy smiechu.

Ocenením ich hry bo-
lo zaradenie do „ZLATÉ-
HO“ pásma odbornou poro-
tou. Cenou naviac sa stali no-
ví kamaráti zo Smižian a ich 
hudobno-tvorivé inšpirácie.  
Damiánovi a Marekovi sr-
dečne blahoželajú  spolužiaci 
a pedagógovia ZuŠ A. Cígera 
v Kežmarku.  

Už 6.ročník  
súťažnej prehliadky 
v hre na klavíri
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MeStSKé KUltúrne 
StrediSKO pripraVUJe

VýStaVy

Nie je autorom okázalých 
gest, bezúčelnej expresie a 
prázdnej výtvarnej manie-
ry. Jeho postoj, rovnako ľud-
ský aj umelecký, definuje po-
kora a skromnosť. Príroda je 
to najdokonalejšie božské die-
lo a to si pri pohľadoch na je-
ho obrazy intenzívne uvedo-
mujeme. 

Príznačný pre jeho prácu 
je absolútny fotorealizmus, 
má úžasný zmysel pre detail 
a citlivo ho uplatňuje vo svo-
jich zátišiach. Tento smer sa 
vyprofiloval v uSA v 60-tych 
rokoch minulého storočia, ale 
pre americký fotorealizmus 
je najviac pertraktovanou té-
mou človek. Človek a jeho 
každodenná realita, zazna-
menaná až do groteskných 
podrobností. Figúra a človek 
sa v olejomaľbách Emila Mly-
nárčika vyskytujú len spo-
radicky. Najčastejšie v mest-
ských zákutiach - vedutách. 
Je to nevyhnutný uhol pohľa-
du, pretože autor sa snaží za-
chytiť miesta nenarušené ľud-
skou činnosťou. Nie je to však 
bukolická idylka barokových 
majstrov, aj keď skvelé zvlád-
nutie klasickej maľby dáva 
možnosť zachytiť realitu neu-
veriteľne živo a plasticky. 

Emil Mlynárčik vie maj-
strovsky zachytiť génius no-
ci, starostlivo vyberá rámec 
krajiny, kompozíciu, osvetle-
nie aj ročné obdobie, kedy da-
né miesto vyobrazí, aby v pl-
nej miere vynikla jeho krása.  
Presvedčivo dokáže preniesť 
na plátno svoje vizuálne doj-
my a predovšetkým ich hĺb-
ku a intenzitu. V slovenskej li-
teratúre je smer, ktorý sa nazý-
va nadrealizmus, pripomína 
spätosť človeka s prírodou a  to 
sú základné referenčné body 
umelca. A možno práve týmto 
pojmom by sme mohli označiť 
tvorbu Emila Mlynárčika. 

Sprevádza nás krajinou 
svojho detstva pod Kráľovou 
holou, vedie nás cestičkami  
Slovenského Raja, ponúka ma-
jestátne panorámy Vysokých 
Tatier a typické scenérie Zama-

Pozvánka do galérie
Emil Mlynárčik je rodeným krajinárom. Maľuje motívy, 

ktoré  dôverne  pozná.  Rozpráva  príbehy  krajiny  o  plynutí 
času,  striedaní  ročných  období,  o  neuchopiteľnosti  a  jedi-
nečnom zážitku okamihu, o hre svetla a tieňa. Príroda je pre 
neho chrámom harmónie, krásy a pokoja.

podtatranské osvetové stredisko pripravuje
21. – 23. 5. 2010 Červený Kláštor  
Zamagurské folklórne slávnosti
26. – 27. 5. 2010 Kežmarok  

Festival záujmovej umeleckej činnosti základných  
a špeciálnych základných škôl

Máj 2010  
Základné školy okresu Kežmarok  

Tvorivé dielne – Rómska paleta žiakov základných škôl

17. 5. 2010 (pondelok) o 18.30
XXXV. Kežmarská  

hudobná jar 
ROMANTICKÝ VEČER 
HUDOBNEJ POÉZIE 

Jozef  Podhoranský  
- violončelo 

Ivan Gajan - klavír 
Koncert vážnej hudby. 
Vstupné: 1,40 € a 2 €. 

V ZuŠ A. Cígera Kežmarok

19. 5. 2010 (streda) o 8.30
ČO JE VEĽA, TO JE VEĽA 

Výchovný program  
Vstupné: 2 €. 

V Mestskom kultúrnom  
stredisku Kežmarok

24. 5. 2010 (pondelok) o 8.30
LÍšKA BySTRUšKA 
Javiskové stvárnenie 
osudových stretnutí. 
Vstupné: 1,50 € 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

26. - 27. 5. 2010  
(streda – štvrtok) 
FESTIVAL ZUČ 

Súťažná prehliadka  
programov. 

V Mestskom kultúrnom stre-
disku Kežmarok

28. 5. 2010 (piatok) o 10.00
CISáROVE NOVÉ šATy 
Divadelné predstavenie. 

Vstupné: 1,50 € 
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok

30. 5. 2010 (nedeľa) o 16.00
ALADINOVA LAMPA 

Rozprávkový príbeh. 
Vstupné: 1,20 €. 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok.

Výstavná sieň BarÓnKa, 
Hlavné nám. 46, Kežmarok
Výtvarné práce študentov 
Strednej umeleckej školy  

v Kežmarku
17. 5. - 2. 6. 2010

Výstavná sieň múzea
dr. alexandra 11

SVADBA
Výstava potrvá  
do 14. júna 2010

guria. Tieto obrazy Vás lákajú 
prejsť sa po rozkvitnutej lúke, 
nadýchať sa vzduchu sviežeho 
letného rána, otvoriť dvere dre-
venice, ktorá Vás pozýva – voj-
dite a prisadnite si k nám.

Pozýva nás na miesta stra-
teného času, dokáže nás vy-
trhnúť z každodennej upo-
náhľanej reality a preniesť na 
čarovné miesta a zákutia, kde 
život plynie svojím vlastným 
pradávnym rytmom, kde je 
stále priezračná voda, svie-
ža zeleň a nedotknutý sneh. 
Vstúpte do tohto sveta s po-
korou  a očarením, nechaj-

Prešovský samosprávny kraj – Múzeum v Kežmarku 

 
    

Kráľovská svadbaKráľovská svadbaKráľovská svadbaKráľovská svadba    


Pri príležitosti európskeho podujatia „ Noc múzeí a galérií 2010“ 
organizuje Múzeum v Kežmarku netradičnú noc na hrade pre 
deti vo veku 7 – 10 rokov. Pripravená je večerná prehliadka 
hradu spojená s divadelným vystúpením, večerný program 
a prenocovanie v podkrovných priestoroch hradu. 
 
Prihlášky spolu s podrobnými informáciami na toto podujatie si môžete vyzdvihnúť na týchto miestach: 

• Múzeum v Kežmarku – Kežmarský hrad ( pri vstupe do hradu), Hradné námestie 42 
• Kežmarská informačná kancelária, Hlavné námestie 46 
• stiahnuť na našej stránke www.kezmarok.com

Počet záujemcov je limitovaný, ukončenie prihlasovania bude 13. mája 2010 alebo pri naplnení počtu 
záujemcov (100 detí)!

Vyplnené prihlášky je potrebné doručiť na túto adresu: 
Kežmarská informačná kancelária  

Hlavné námestie 46 
060 01 Kežmarok 

Kostýmy a výprava : exTEATRO  Ľubica              Kostýmy: Stredná umelecká škola, Kežmarok                                                                                                                          
                                                                                             PROeuro Huncovce

Info: 0918 742 726, 0918 744 840                                                                                  Nocľažné : 2 €                                                                                                 

te pred dverami stres, náhle-
nie a neustály pocit, že niečo 
musíme a niečo nám uniká. 
Vstúpte a čas sa zastaví, užite 
si spolu s autorom pocit har-
mónie a pohody.

Obrazy Emila Mlynarčí-
ka sú oslavou krásy prírody 
a práve tým  si neustále zís-
kavajú srdcia divákov. Vydá-
va  posolstvo o tom, že každý 
z nás sa vracia k svojim kore-
ňom a homo sapiens je nede-
liteľnou súčasťou prírody.

Jeho výstavu – „Duša kra-
jiny“ si môžete pozrieť v Ga-
lérii u anjela na Starom trhu 
v Kežmarku do 3. júna 2010.

Emil Mlynárčik sa narodil 
20. 5. 1960 vo Vernári.

Jeho diela sú zastúpené v 
súkromných zbierkach v Eu-
rópe, Amerike a v Austrálii. 

gal
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program 
piatok 21. 5. 2010

14.00 Za Magurou hrajú hostí pozývajú 
Živá pozvánka v obciach regiónu
Účinkujú:  DFS Kútniček Spišské Hanušovce, DFS Pieniny 

Spišská Stará Ves
17.00 Sprievod domácich a zahraničných súborov mestom 

Spišská Stará Ves
17.20 Položenie kytice kvetov k pamätníku š. L. Kostel-

ničáka
17.30 Vitajte v Zamagurí (DK Spiš. St. Ves)
uvítací program domácich a hostí v Kultúrnom dome v 

Spišskej Starej Vsi v rámci programu Menšinová kultúra, sú-
časť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami a osláv 30. výročia 
vzniku FS Maguranka Spišská Stará Ves. Účinkujú: FS Magu-
ranka Spišská Stará Ves, RFS Deti Kesaj Kežmarok

20. 30 Hudobná skupina Desmod, Slávik roka 2009 (am-
fiteáter) 

Profil známej hudobnej skupiny z Bratislavy.
Sobota 22. 5. 2010

10.00  Zakliata  krása  –  trh  remesiel  (amfiteáter)
Trh ľudových remesiel v areáli amfiteátra.

10.00 Na Pieninách pri muzike (amfiteáter)
Srievodný program trhu remesiel. FS Mali Swarni, Nowy 

Targ, Poľsko – medzinárodný projekt Eu (nádvorie kláštora)
13.00 „Pri Dunajci v speve, tanci“... (amfiteáter)
Program súborov z Malopoľského vojvodstva v amfiteátri 

v Červenom Kláštore a výber výročného programu FS Magu-
ranka Spišská Stará Ves pri príležitosti 30. výročia jeho vzni-
ku. Účinkujú: FS Maguranka Spišská Stará Ves, DZPiT Juha-
sy Szczawnica Poľsko

15.30 Na vlnách Dunajca                                                    
Splav účinkujúcich na pltiach a privítanie v prístavisku Pod 

lipami
16.00  Stretnutie  pod  Troma  korunami  (amfiteáter)

Otvárací program domácich, zahraničných súborov a hostí . 
Oficiálne otvorenie Dní Tradičnej kultúry na Slovensku. Pred-
stavujeme región Liptov a program „ Pozdrav Východnej“. 
Účinkujú: FS Maguranka - Spišská Stará Ves, FS a FS senior Já-

nošík - Svit a hostia: FS Lipa - Bratislava, FS Liptov - Ružom-
berok, DZPiT Juhasy – Szczawnica, Poľsko, FS Olšava - uher-
ský Brod, Česká republika, Národný súbor piesní a tancov TA-
OBA - Gruzínsko

21.00 Nočný program (III. nádvorie kláštora)
Recitál speváčky Anny Hulejovej z Liptova. Účinkujú: An-

na Hulejová, ĽH FS Liptov Ružomberok 
23.00 „Na ľudovú nôtu
Zábava pri ľudových hudbách (areál občerstvovacích stán-

kov v amfiteátri, krčma Pod Lipami)
nedeľa 23. 5. 2010

9.00 Slávnostná sv. omša v kostole sv. Antona pustovníka, 
NKP Kláštor Kartuziánov

10.00 Zakliata krása – trh remesiel (amfiteáter)
Pokračovanie trhu remesiel v areáli amfiteátra 
10.00 Na Pieninách pri muzike (amfiteáter)
Pokračovanie sprievodných programov trhu reme-

siel. FS HYRNI NOWY TARG – medzinárodný projekt Eu                                  
(nádvorie kláštora)

12.00 Deti deťom (amfiteáter)
Program domácich detských folklórnych súborov. Účinku-

jú: DFS Pieniny Spiš. Stará ves, DFS Kútniček Spiš. Hanušovce, 
DFS Štrbianček Štrba, DFS Goralik Kežmarok 

14.00 Pieniny, Pieniny (amfiteáter)
Záverečný program slávností, vybrané domáce súbory, 

menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tat-
rami. Hostia: FS Šarišan Prešov, FS LIPA Bratislava. Účinku-
jú: FS Maguranka Spišská Stará Ves, FS Vagonár Poprad a hos-
tia: FS Lipa Bratislava, FS Šarišan Prešov, FS Olšava - uherský 
Brod, Česká republika.

Sprievodné programy:
drevená plastika – výstava plastík liptovského múzea 

z pribiliny
Rezané do dreva – výstava amatérskych výtvarníkov 

a remeselníkov (areál kláštora)

Vstupné: piatok 21. 5. 2010: 5 €, sobota 22. 5. 2010: 5 €, 
nedeľa 23. 5. 2010: 5 €, pernamentka: 10 €.

prešovský samosprávny kraj, podtatranské osvetové stredisko poprad, Obec Červený Kláštor,  

Mesto Spišská Stará Ves, Cyprián n.o. Červený Kláštor organizujú medzinárodný festival

34.  Zamagurské folklórne slávnosti
21. - 23. mája 2010 v Červenom Kláštore

pod záštitou predsedu národnej rady Sr pavla pašku 
a predsedu prešovského samosprávneho kraja  petra Chudíka

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

víkendy životných príbehov
OBYČAJNÍ ĽUDIA • KRAJNÉ SITUÁCIE • NEČAKANÉ RIEŠENIA 
Príďte si vypočuť príbehy, ktoré napísal sám život

KDE: • Spišská Nová Ves, Školská 22 • Kežmarok, Hradná 24 
 • Poprad, Popradské múzeum, Vajanského 72/4

začiatok vždy o 18:00 hod. Spišská Nová Ves Kežmarok Poprad

„Nádherný šok — rozlomené putá ateizmu…“  
príbeh manželov Kernovcov

21. 5. (Pi) 22. 5. (So) 23. 5. (Ne)

„Otec a syn“ príbeh syna alkoholika Kamila Kreutzigera 25. 6. (Pi) 26. 6. (So) 27. 6. (Ne)

Organizuje Maranatha o.s. v spolupráci s Cirkvou adventistov s. d. www.odhaltesvetbiblie.sk

OSB_SK.indd   6 6.4.2010   9:54:49
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Na svete sa ešte stále deje ve-
ľa záhad, nad ktorými krútime 
hlavami. Výnimkou nie je ani 
Spiš a mesto Kežmarok.

K tým najstarším tajom-
stvám patrili balvany, stojace 
vedľa seba v rade na Michal-
skom vrchu nad dnešnou želez-
ničnou stanicou. Bol to pozo-
statok niekoľko tisíc rokov sta-
rého obetného miesta? Alebo 
kultu slnka? Alebo prehistoric-
kého kalendára? Mohli by sme 
konkurovať podobným miestam 
vo Veľkej Británii? Mohli, ke-
by... Keby tajomné kamene eš-
te existovali. Žiaľ, foto balva-
nov pochádza z prvej tretiny 
20. storočia a dnes po nich niet 
ani stopy. 

Michalský vrch sa celko-
ve stal symbolom tajomstva. 
Kedysi tu stál románsky kos-
tol z 12. stor. a hoci ho zbúra-
li r. 1433, archeológovia naň po 
úporných hľadačkách narazi-
li až r. 1987. Zaujímavosťou je, 
že z tohoto vrchu všeličo vidieť. 
Svoje pozorovania zaznamenal 
napr. Juraj Buchholtz mladší 
(1688 – 1737), rektor kežmar-
skej školy a slovenský evanje-
lický kazateľ. Zachoval po se-
be latinský denník, ktorý ešte 
bohužiaľ nikto nepreložil. Na-
šťastie jeho úryvky boli publi-
kované ešte za života autora v 
známych vedeckých zborníkoch 
– Vratislavských análoch. A sú 
veľmi zaujímavé:

„Jeden obyvateľ Kežmarku 
videl r. 1725 nezvyklú hviezdu 
vedľa Kežmarského štítu, kto-
rá sa trblietala medzi mračnami 
tak, že osvetlila vrchol štítu.

1. marca 1726 od 7. do 8. ho-
diny ráno vidieť dve slnká – jed-
no z nich svietilo žltozeleno ako 
dúha.

Dňa 28. mája 1726 sa pri zá-
pade Slnka ukázalo šesť prenika-
vých červených lúčov.” 

Ale Kežmarok má viacero zau-
jímavých miest. Pred niekoľkými 
rokmi sa v Kežmarku našlo opäť 
niečo podobné ako balvany, tento-
raz pod Jeruzalemským vrchom. 
„Menhiry“ však zmizli hneď na 
druhý deň, boli dobré akurát na 
stavbu nejakého domu... Zlodej si 

zrejme neuvedomil pôvod ukrad-
nutých kamenných článkov a nie 
je vylúčené, že sa v jeho dome 
onedlho prejavia tajomné nevy-
svetliteľné sily...

Jeruzalemský vrch skrýva v 
sebe ešte mnoho tajomstiev, ho-
ci tie najväčšie sa zničili stavbou 
amfiteátra na začiatku 70. rokov 
20. storočia. Keď amatérski ar-
cheológovia zbierali, čo sa dalo, 
surovo ich odtiaľ hnali s tým, že 
tam sa postaví kultúrna pamiat-
ka socializmu... Postavila a sotva 
sa využíva. A to sa stalo pár ro-
kov po tom, čo mesto dostalo Rad 
práce za uchovávanie historic-
kých pamiatok! Obávam sa však, 
že v dnešných časoch by sa stalo  
to isté...            N. Baráthová

TAJOMNÉ BALVANY  
A NIELEN TO...

Čo neživé môže ožiť? Rôzne predmety, ktoré sa nachádza-
jú v múzeu v kežmarskom hrade alebo v nábytkovom mú-
zeu. Neraz pozeráme na ne ako na staré „haraburdy“. Omyl! 
Každý jeden predmet má svoj osud, svoje tajomstvo. V na-
šom miniseriáli  ich chceme predstaviť aspoň niekoľko. Sú 
úzko späté s históriou nielen nášho mesta, ale viaceré pozná 
aj zahraničie. Boli by sme radi, keby ich spoznali aj - Kež-
marčania...

KEĎ NEŽIVÉ OŽIJE

Reštaurácia Zlatý drak
Hlavné námestie 42, Kežmarok

(nad predajňou sezonatexu)
Pozývame vás do novootvorenej reštaurácie,  

kde vám ponákame bohaté menu, vyberané špeciality  
z Ázie (Thajsko, Čína, Vietnam), výhodné ceny, 

príjemné posedenie, dobrú kávu, široký výber alko  
a nealko nápojov, lahodné pivo (Čierna hora).
Teší sa na vás kolektív reštaurácie Zlatý drak

Tel. 0905 64 41 37, 0905 65 53 92, web: www.zlatydrak.com 
(na stránke sa pracuje)

Otvorené
Pon - štv 9.00 - 22.00
Pia - sob 9.00 - 24.00

Nedeľa voľno
(len vopred dohodnuté spoločenské akcie)
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chov v Bielanoch pri Krako-
ve. Druhý súbor predstavuje 
architektúru cistercitského 
kláštora Escaladieu v Pyre-
nejách a Červeného klášto-
ra v Pieninách. Jeho autorom 
je skvelý francúzsky fotograf 
Pascal Le Doaré. Výstava bo-
la predstavená návštevníkom 
opátstva Escaladieu v roku 
2008, v tomto čase ju možno 
vzhliadnuť na hrade Ľubov-
ňa a v roku 2011 bude inšta-
lovaná v Nowom Sączi. Pre 
slovenských návštevníkov je 
výstava Dialógy o to zaují-
mavejšia, že v súčasnosti na 
našom území nepôsobí ani 
jedna zo spomínaných re-
holí. Na hrade Ľubovňa bu-
de prezentovaná do novem-
bra 2010.

Miroslav števík

Pri príležitosti 693. výročia 
prvej písomnej správy o obci 
Dvorce, 58. výročia jej vysíd-
lenia a 18. výročia organizo-
vaných stretnutí pozývame 
vás  na  spomienkové  zhro-
maždenie ktoré sa uskutoční 
v nedeľu 23. mája 2010 s po-
volením od 8.00 do 17.00 ho-
diny.

Zhromaždenie sa usku-
toční v miestach bývalej ob-
ce Dvorce, v súčasnosti eš-
te vo Výcvikovom priesto-
re Javorina. Zhromažde-
nie je oficiálne povolené 

MO SR, Obvodným úra-
dom vojenského obvodu Ja-
vorina. Stretnutie sa začne 
slávnostnou svätou omšou 
o 10.30 hodine pri pamätní-
ku v obci.

Pozývame všetkých rodá-
kov, krajanov, ich nasledovní-
kov, priateľov, sympatizantov 
a všetkých, ktorým je vzťah 
k Levočským vrchom blízky 
a vzácny.

Za výkonný výbor Zdru-
ženia  obce Dvorce  Ladislav 
Mallák a Ing. štefan Ordzo-
venský.

Dvorce pozývajú

Hovorí sa takmer o zázra-
ku, keď učiteľ – muž dožije 80 
rokov. Takýmto zázrakom sa 
prednedávnom stal Miro Jo-
zef Repka, dlhoročný učiteľ, 
fotograf a v posledných ro-
koch najmä plodný básnik 
z Lendaku.

Podtatranské okolie tohto 
večne usmievavého človeka 
pozná najmä podľa jeho ne-
odmysliteľnej súčasti – foto-
aparátu.

Ním už desaťročie zachy-
táva neopakovateľné situácie 
zo života, ale aj prírody v rá-
diuse svojho pôsobiska.

Zvlášť ako učiteľ chémie 
v Lendaku a v Spišskej Be-
lej, ale aj výtvarnej fotografie 
na SuŠ v Kežmarku mal na 
to veľa príležitostí. Preto sme 
sa mohli jeho tvorbou potešiť 
viackrát na samostatných ale 

aj spoločných výsta-
vách kežmarských 
výtvarníkov.

Jeho dlhoročnú 
prácu dokonca oce-
nil aj Spolok sloven-
ských fotografov.

Vnútornou výpo-
veďou Mira Repku 
nie sú len fotografie, 
ale aj emotívne verše, 
ktorými dáva svojim 
obrázkom hlbší význam a vý-
stižne ich dopĺňa. Je to origi-
nalita, s ktorou sa nestretnete 
nikde. Avšak jeho samostat-
nú poéziu nachádzate tiež vo 
svetle takmer každého čís-
la časopisu ZRNO, prípadne 
v Katolíckych novinách. 

Je to duchovná poé-
zia nášho čerstvého jubilan-
ta, skrývajúca v sebe speva-
vou formou neskonalú lásku 

Náš fotograf a básnik Miro Jozef Repka

ANI CENT BEZ PRÁCE !
Štefan Kužma
kandidát č.16 na kandidátke  SDKÚ-DS do NR SR

Vyplácanie sociálnych dávok za ničnerobenie. Rastúca kriminalita a nepotrestané krádeže. Deti, ktoré namiesto školy chodia vykrádať dvory susedov. Vyhrotené vzťahy 
Rómov s ostatnými obyvateľmi. A vláda, ktorá sa štyri roky nečinne prizerá. Riešenie rómskej otázky je prioritnou témou poslanca NR SR Štefana Kužmu.

Prečo ste sa rozhodli venovať tejto téme?
K: Ja, ako východniar, to považujem za vážny problém. Dnes je situácia taká, že nezamestnaný Róm žijúci v osade dostáva od štátu toľko peňazí, ktoré by pri jeho nízkej kvalifikácii
nikde nezarobil. Ak má navyše dosť detí, dostáva nadštandardný „plat“.

Aké je teda riešenie?
K: Vyžaduje si to zmenu niekoľkých zákonov. V prvom rade musíme rozšíriť systém verejnoprospešných prác. Ani cent nesmie byť vyplatený bez odvedenej práce. Máme dosť príleži-
tostí využiť každú ruku – pri čistení ciest, chodníkov, brehov potokov a riek. Kto odmietne pracovať, bude dostávať len naturálny príspevok vo forme stravy, šatstva a iných životne 
nevyhnutných potrieb. Nikto, kto nechce pracovať, by nemal dostávať  peniaze zadarmo. Žiadna spoločnosť si nemôže dovoliť dlhodobo živiť ľudí, ktorí nikdy nepracovali. 
Ako chcete riešiť háklivú otázku kriminality?

K:Nutná je zmena trestného zákona. Nič tak nemotivuje k zlodejčine ako nepotrestaná krádež. V súčasnosti krádeže do hodnoty 266 eur, a tých je väčšina, sa posudzujú len ako 
priestupok, ktorý sa rieši pokutou. Ak je však páchateľ v hmotnej núdzi, pokuta sa nevymáha. Zmeníme trestný zákon tak, aby každá krádež v dome,  dvore alebo v záhrade, bez 
ohľadu na výšku spôsobenej škody, bola trestným činom.  Musíme navyše sprísniť aj zodpovednosť rodičov za maloleté deti, ktoré opakovane páchajú trestnú činnosť. Nie je možné, 
aby  chlapec spáchal trinásť vlámačiek a jeho rodičia neniesli žiadnu zodpovednosť.

Čo vy na to, že Ján Slota v posledných dňoch prišiel s návrhmi  pripomínajúcimi zmeny zákonov, ktoré ste už vlani predložili do parlamentu Vy?
K: Pán Slota mal silné reči aj pred minulými voľbami. Problém je v tom, že za štyri roky neurobil nič. Nebol schopný predložiť jediný návrh zákona, ba ani len podporiť tie návrhy, 
ktoré som predložil ja. Keby tak urobil, už dnes mohli Rómovia upratovať neporiadok okolo ciest, riek a potokov. Rovnako aj krádeže by boli prísnejšie trestané. 

Počas slávnostného otvo-
renia hlavnej turistickej se-
zóny na hrade Ľubovňa bo-
la sprístupnená nová výstava 
s názvom Dialógy. Francúz-
sko-slovenská výstava pred-
stavuje návštevníkom kaž-
dodenný život v cistercián-
skych, kartuziánskych a ka-
maldulských kláštoroch. Na 
Spiši tieto rehole pôsobili v 
Spišskom Štiavniku (13. – 
16. storočie - cisterciáni), na 
Kláštorisku (14. – 16. storo-
čie - kartuziáni) a v Červe-
nom kláštore (14. – 16. storo-
čie - kartuziáni, 18. storočie - 
kamalduli). Súčasťou výsta-
vy sú dva súbory fotografií. 
Prvý z nich nafotil vynikajú-
ci poľský fotograf Adam Bu-
jak, ktorý zachytil každoden-
ný život kamaldulských mní-

Výstava dialógy na hrade Ľubovňa 

ku podtatranskému 
kraju a Slovensku. 
Má už 7 vydaných 
zbierok – Slovensko 
– vráť sa k svojmu 
Bohu, Magnifikát, 
Kto ostane, vstane?, 
Prišli k vám poslo-
via, Zďaleka, zblíz-
ka, Súhvezdie stálíc, 
Ku tebe láska.

Ku krásnemu ži-
votnému jubileu pripravuje 
celoplošné vydanie výberu 
básni s názvom Ešte raz sa 
obzrieť mám – kým ma príj-

me večný chrám. Miro Rep-
ka píše brilantnú duchov-
nú poéziu. Dýcha v nej úcta 
k človeku a volanie po dôs-
tojnom kresťanskom živote. 
Má rád ľudí a teší sa z kaž-
dého stretnutia s nimi, ale 
aj z každého okamihu svoj-
ho života. Aj my sa tešíme 
z jeho významného životné-
ho jubilea, želáme mu sko-
ré uzdravenie a veľa rados-
ti v rodine, inšpirácie v jeho 
bohatej básnickej a fotogra-
fickej tvorbe a možnosti vy-
dania jeho diel. 

Kolega Milan Choma 
zo Spišskej Belej
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Rómska problematika, respektíve 
problematika Rómskej menšiny, ktorá 
sa združuje v osadách a mestských ag-
lomeráciách, je jeden z hlavných sociál-
nych problémov na Slovensku. Jedným 
z rozumných a reálnych opatrení, kto-
ré by po čase mali priniesť pozitívne 
výsledky, je program terénnej sociálnej 
práce. Terénna sociálna práca je práca 
s klientom v podmienkach mimo inšti-
túcie. usiluje sa dostať k cieľovým sku-
pinám, preniknúť do prostredia, kde 
žijú, čo najbližšie k ich prirodzenému 
prostrediu. 

 Jednou z obcí, kde sa podobný pro-
jekt realizoval, sú aj Stráne pod Tatra-
mi. Projekt „Program podpory rozvo-
ja terénnej sociálnej práce v obci Stráne 
pod Tatrami“ prebiehal od 1. apríla 2008 
do 31. marca 2010 za podpory Európske-
ho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) 
v rámci Operačného programu Zamest-
nanosť a sociálna inklúzia. Celková výš-
ka nenávratného finančného príspevku 
bola 91 617,95 eur. Spoluúčasť obce na fi-
nancovaní projektu bola 5 %.

Separovanej a integrovanej rómskej 
komunite, ktorá tvorila cieľovú skupi-
nu, poskytovali svoje služby dvaja te-

rénni sociálni pracovníci a štyria asis-
tenti.  Poskytovali ich pomoc a pora-
denstvo pri zapájaní sa do programov 
sprostredkovania práce, pri aktivitách 
na zvyšovanie pracovných zručnos-
tí a upevňovanie pracovných návykov, 
pri vzdelávaní detí i rodičov, spolupra-
covali s lekármi a zdravotnými zaria-
deniami, šírili osvetu zdravého život-
ného štýlu. Nemenej dôležitou aktivi-
tou v náplni ich práce bola aj podpora 
komunikácie cieľovej skupiny s inštitú-
ciami a okolím. 

Aktivity pracovníkov sa nestretli 
u cieľovej skupiny stále s pozitívnym 
ohlasom, no aj napriek tomu dosiahli 
pekné výsledky v mnohých oblastiach. 
Dôsledkom spolupráce a komunikácie 
rodičov s pracovníkmi a Základnou ško-
lou sa výrazne zlepšila dochádzka žia-
kov, znížil sa počet neospravedlnených 
a vymeškaných hodín. Zlepšilo sa hos-
podárenie v rodinách. Pracovníci svoji-
mi pravidelnými návštevami a praktic-
kými radami dosiahli efektívnejšie hos-
podárenie s dávkami, hlavne s ich účel-
ným využitím a rozdelením na celý 
mesiac. Klienti sa zdokonalili v komuni-
kácii a odstránila sa tým komunikačná 

bariéra medzi nimi a úradmi. Pravidel-
né návštevy klientov bývajúcich v cha-
trčiach mali za následok zlepšenie hy-
gieny a kvality bývania. Vďaka dobrej 
spolupráci s pediatričkou dnes matky 
navštevujú poradňu s deťmi pravidelne 
a preventívne prehliadky sú samozrej-
mosťou. Klienti v rámci bežnej komuni-
kácie s TSP a ATSP získali aspoň mini-
málne právne vedomie a sú schopní rea-
govať na korešpondenciu z úradov a in-
štitúcií. „V neposlednom rade najväčší 
úspech sme zaznamenali v rovine zvý-
šenej tolerancie medzi majoritou a mi-
noritou v obci,“ uviedla bývalá sociálna 
pracovníčka Matilda Kaprálová. Do pro-
jektu sa celkovo zapojilo približne 1420 
ľudí z cieľovej skupiny.

Projekt je síce ukončený, no v prípa-
de záujmu o bližšie informácie je možné 
obrátiť sa na pracovníkov obecného úra-
du osobne alebo prostredníctvom na-
sledujúcich údajov: obecstrane@stonli-
ne.sk, 052/46 850 75. Riadiacim orgánom 
pre projekt je Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny (www.employment.
gov.sk), sprostredkovateľským orgánom 
pod riadiacim orgánom je Fond sociál-
neho rozvoja (www.fsr.gov.sk).

Koniec projektu terénnej sociálnej práce  
v obci Stráne pod Tatrami

STRANA 14

RES PUBLICA 2010 
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje grantový program na podporu advokačných 
aktivít mimovládnych organizácií zameraných na presadzovanie a obhajovanie záujmov znevýhodnených skupín 
a ich začleňovanie do spoločnosti, zvyšovanie povedomia verejnosti o práve na rovnosť a nediskrimináciu a boj 
proti neznášanlivosti a netolerancii. 
V rámci programu budú prioritne podporené aktivity, ktorých cieľom je občianska participácia na správe vecí 
verejných, monitorovanie a vyhodnocovanie verejných politík vrátane Dekády rómskej inklúzie 2005-2015 a 
občianske vzdelávanie. 
Maximálna výška grantu: 13 000 Eur 
Vlastné zdroje organizácie: 10% z celkových nákladov na projekt 
Minimálna doba trvania projektu: 1 rok 
Žiadateľmi môžu byť mimovládne neziskové organizácie registrované v Slovenskej republike podľa platných 
právnych predpisov. V rámci grantového kola môže organizácia podať len jeden projekt. 
Kritériá výberu projektov: užitočnosť a dôležitosť projektu z hľadiska problému, regiónu, cieľovej skupiny a 
pod., využitie nových riešení a prístupov, realizovateľnosť projektu – praktickosť, adekvátnosť časového a 
finančného plánu, doterajšie skúsenosti organizácie v danej problematike, ich relevantnosť k cieľom projektu, 
dôveryhodnosť organizácie, spolupráca s inými partnermi a ich participácia na projekte (štátna správa, 
samospráva, školy, MNO, miestne komunity a pod.), udržateľnosť projektov. 
Posudzovanie projektov 
O udelení podpory rozhoduje Správna rada (SR) NOS – OSF v spolupráci s Expertnou komisiou (EK) Programu 
Res Publica. Organizácia dostane vyrozumenie do dvoch týždňov od finálneho rozhodnutia Správnej rady. Všetky 
informácie budú priebežne k dispozícii na www.osf.sk. 
Konzultácie projektov poskytnú programové manažérky. Kontaktovať členov EK a SR v súvislosti s grantovým 
kolom nie je dovolené. Projekt, ktorého žiadateľ kontaktoval niektorého z členov EK alebo SR v súvislosti s 
predkladaným projektom, bude automaticky vylúčený. 
Programové manažérky: Valentina Petrus: valentina@osf.sk, Viktória Mlynárčiková: viktoria@osf.sk 
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Baštová 5, 811 03 Bratislava, tel. 02-54414730, 
54416913 . Kompletné projekty musia byť doručené do Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave 
najneskôr do 14. mája 2010.

Koniec projektu terénnej sociálnej práce 
v obci Stráne pod Tatrami
Rómska problematika, respektíve problematika Rómskej menšiny, ktorá sa združuje v osadách a mestských 
aglomeráciách, je jeden z hlavných sociálnych problémov na Slovensku. Jedným z rozumných a reálnych 
opatrení, ktoré by po čase mali priniesť pozitívne výsledky, je program terénnej sociálnej práce. Terénna sociálna 
práca je práca s klientom v podmienkach mimo inštitúcie. Usiluje sa dostať k cieľovým skupinám, preniknúť do 
prostredia, kde žijú, čo najbližšie k ich prirodzenému prostrediu. 
 Jednou z obcí, kde sa podobný projekt realizoval, sú aj Stráne pod Tatrami. Projekt „Program podpory rozvoja 
terénnej sociálnej práce v obci Stráne pod Tatrami“ prebiehal od 1. apríla 2008 do 31. marca 2010 za podpory 
Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
Celková výška nenávratného finančného príspevku bola 91 617,95 eur. Spoluúčasť obce na financovaní projektu 
bola 5 %.
Separovanej a integrovanej rómskej komunite, ktorá tvorila cieľovú skupinu, poskytovali svoje služby dvaja 
terénni sociálni pracovníci a štyria asistenti.  Poskytovali ich pomoc a poradenstvo pri zapájaní sa do programov 
sprostredkovania práce, pri aktivitách na zvyšovanie pracovných zručností a upevňovanie pracovných návykov, 
pri vzdelávaní detí i rodičov, spolupracovali s lekármi a zdravotnými zariadeniami, šírili osvetu zdravého životného 
štýlu. Nemenej dôležitou aktivitou v náplni ich práce bola aj podpora komunikácie cieľovej skupiny s inštitúciami 
a okolím. 
Aktivity pracovníkov sa nestretli u cieľovej skupiny stále s pozitívnym ohlasom, no aj napriek tomu dosiahli pekné 
výsledky v mnohých oblastiach. Dôsledkom spolupráce a komunikácie rodičov s pracovníkmi a Základnou školou 
sa výrazne zlepšila dochádzka žiakov, znížil sa počet neospravedlnených a vymeškaných hodín. Zlepšilo sa 

Na ďalšej súťaži, 2. má-
ja 2010, na Sobotskom taneč-
nom parkete v Rimavskej 
Sobote obsadili v ŠTT tretie 
a v LAT siedme miesto.

V kategórii Dospelí v kat. 
B v ŠTT si prvé miesto vytan-
coval ďalší náš úspešný taneč-
ný pár Matej Madeja – Alena 
Reznická a v LAT skončil na 
druhom mieste. V kategórii 
A si prvé miesto v ŠTT a tre-
tie v LAT vytancoval náš naj-
úspešnejší pár Marek Beľuj-
ský – Radka Britaňáková a už 
len pár bodov im chýba k zís-
kaniu najvyššej kategórie 

v športovom tanci medziná-
rodnej triedy S.

V sobotu 8. mája 2010 sme 
sa už tradične zúčastnili Maj-
strovstiev Slovenska v pleso-
vých choreografiách v Žiari 
nad Hronom. V súťaži Junio-
rov sa po prvýkrát zúčastnili 
aj naše Deti. S choreografiou 
v 3/4 rytme v choreografii 
Gertrúdy Scholtzovej a obsa-
dili štvrté miesto a s choreo-
grafiou To jive nás baví ôsme 
miesto. Choreografia Milana 
Plačka Paso doble v tej istej ka-
tegórii obsadila finálové pia-
te miesto.

Z úspešných tanečných súťaží
Reprezentanti  TšC  TEMPO  MšK  Kežmarok  Marek 

Figlár – Kristína Bajusová sa 1. mája 2010 zúčastnili bodo-
vacej súťaže JUN.II.C v štandardných (šT) i latinskoameric-
kých (LA) tancoch O pohár primátora mesta Nováky. A boli 
úspešní. V šTT si vytancovali druhé a LAT tretie miesto. 

V choreografii Dospe-
lí súťažili naši reprezentanti 
s choreografiou Milana Plač-
ka Rumba a obsadili v silnej 
konkurencii z 9 kolektívov fi-
nálové tretie miesto.

Všetkým úspešným taneč-
ným párom i kolektívom sr-

dečne blahoželáme k dosiah-
nutým výsledkom a ďakuje-
me za úspešnú reprezentáciu 
TŠC TEMPO MŠK Kežma-
rok.

G. Scholtzová
Foto: archív Tanečno-

športového centra TEMPO
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V obci Lendak, ležiacej v se-
verozápadnej časti Popradskej 
kotliny, Heifer Slovakia reali-
zuje projekt zameraný na chov 
koní a kráv s názvom: „Kravy 
a kone pre Karpatský región 
Spišskej Magury“. Tento kraj má 
jednu z najvyšších mier neza-
mestnanosti a tiež veľmi obme-
dzené možnosti pre ľudí nájsť si 
prácu. Tento projekt začal v ro-
ku 2007 a mal by celkovo pod-
poriť 140 rodín. Do dnešného 
dňa bolo prostredníctvom ne-
ho podporených 71 rodín, z to-
ho 27 sa zameriava na chov ko-
ní a 44 z nich chová kravy. Pro-
jekt pokračuje prechodom do 
ďalšej fázy počas ktorej sa ob-
darované rodiny sami stávajú 
darcami. 22 „originálnych“ ro-
dín zameraných na chov ko-
ní počas tejto fázy obdarovalo 

Chov koní v Karpatoch

kobylu pri ťažkej práci v lese, 
ktorá zabezpečuje hlavný prí-
jem jemu a jeho rodine. Rodi-
na pána Jašňáka tiež vycho-
vala mladú kobylu a v rám-
ci projektu ju odovzdali ro-
dine pána Petra Žmijovského 
s dvomi deťmi, ktorý týžden-
ne dochádzal za prácou no 
rozhodol sa tráviť viac času 
so svojou rodinou. Nájsť si 
prácu vo svojom regióne sa 
mu však nepodarilo. Mladá 
kobyla, ktorú dostal v rámci 
projektu mu poskytne mož-
nosť pracovať v lese a zabez-
pečiť tak príjem pre jeho ro-
dinu, podobne ako je tomu u 
ďalších účastníkov projektu.

Kobylky pomohli zabez-
pečiť rodinám prácu a pev-
ne veríme, že novo obdaro-
vané rodiny budú z nich mať 
minimálne taký istý úžitok 
ako tomu bolo pri „originál-
nych rodinách.“ Veríme, že sa 
nám týmto spôsobom aj naďa-
lej bude dariť zlepšovať sociál-
nu situáciu a životnú úroveň 

Dňa 2. 5. 2010 začala Telovýchovná jednota Kežmarok – oddiel 
šport pre všetkých, tohtoročnú letnú turistickú sezónu. Prvou ak-
ciou bol prechod dolinou Zlatná, ktorý bol ukončený tradičným má-
jovým posedením pri guláši. Ten bol zabezpečený Telovýchovnou 
jednotou Štart Kežmarok a jej sympatizantov v areáli tenisových 
kurtov nad hotelom Štart.                     DM, foto: Jozef Joppa

Dňa 7. mája 
2010 uplynulo 12 
rokov od úmr-
tia nášho dra-
hého otca, man-

žela, brata, dedka šimona  
DLUHÉHO.

S úctou a vďakou naňho 
spomíname. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Spomína manželka,  deti, 
vnúčatá a ostatná rodina

Dňa 7. má-
ja 2010 uplynu-
lo 5 rokov od 
úmrtia  Heleny 
PAVLIČKOVEJ 

z Kežmarku.
Kto ste ju poznali, venujte 

jej s nami tichú spomienku.
Spomínajú syn s manžel-

kou, vnúčatá a pravnúčatá

5 rodín a 32 „originálnych“ ro-
dín zameraných na chov kráv 
obdarovalo v tejto fáze projek-
tu zvieratami 12 rodín.

 1. apríla 2010 sme urobi-
li ďalší dôležitý krok, ktorý 
nás priblížil k naplneniu cie-
ľov projektu. Dve mladé ko-
byly boli odovzdané ďalším 
účastníkom projektu. Jedným 
z odovzdávajúcich účastní-
kov je pani Rozália Hudáč-
ková so svojim vnukom. Pani 
Hudáčková sa zapojila do pro-
jektu ako „originálna rodina“. 
Prostredníctvom projektu zís-
kali kobylu, ktorá im pomáha 
zabezpečiť príjem nakoľko jej 
vnuk pracuje v lese a toto sil-
né zviera je mu pri jeho prá-
ci veľkým pomocníkom. Ro-
dina Hudáčkovcov vychovala 
tiež ďalšiu mladú kobylu, kto-
rú podľa pravidiel projektu 
podarovali novej rodine pána 
Štefana Polláka z Levoče. Pán 
Pollák stratil prácu obchodné-
ho zástupcu. Nedávno sa mu 
však podarilo nájsť uplatne-
nie pri práci v lese. Kobyla mu 
bude dobrým priateľom a po-
mocníkom, ktorý mu pomôže 
zabezpečiť stabilný príjem pre 
jeho rodinu s dvomi deťmi.

Ďalším z účastníkov pro-
jektu je rodina pána Ján Jaš-
ňáka, ktorý býva v obci Len-
dak so svojou ženou a piatimi 
deťmi. Jeho rodina sa zapoji-
la do projektu ako „originál-
na“ a podobne ako pani Hu-
dáčková a jej vnuk využíva 

účastníkov projektu a čoskoro 
budeme môcť opäť odovzdať 
nové zvieratá a pomôcť tak 
ďalším rodinám.

Ing. Zoltán Schleicher
Heifer Slovakia, n.o.

www.heiferslovakia.org

Toto cestou ďakujem za 
príkladnú starostlivosť a ľud-
ský prístup k mojej mamke 
Anne Chamillovej počas jej 
hospitalizácie v kežmarskej 
nemocnici, na Oddelení dlho-
dobo chorých v dňoch 12. 4. 
– 3. 5. 2010. Vedeniu i celému 
personálu oddelenia želám aj 
touto cestou len to najlepšie, 
pevné zdravie a veľa síl pri 
ich náročnej práci.

D. Knappová s rodinou

ALVIN A CHIPMUN-
KOVIA 2 - 13.  –  16.  mája, 
17.00, 2,20 €. MP.

IMAGINÁRIUM DR. 
PARNASSA - 14. - 16. mája, 
19.00, 2,00 €, MN-12.

3 SEZÓNY V PEKLE - 
18. - 20. mája, 19.00, 2,00 €, 
MN-12.

IRON MAN 2 - 21.  - 24. 
mája, 19.00, 2,30 €, v ponde-
lok zľava 2,00 €, MN-15.

BRATIA - 26. - 27. mája, 
19.00, 2,00 €, MN-15. 

LOV NA EXMANŽEL-
KU - 28.  -  30.  mája,  19.00, 
2,20 €, MN-12.

MIKULÁŠOVE ŠI-
BALSTVÁ - 30. mája, 17.00, 
1,80€, MN-12.

predpredaj v Kia
MnÍŠKy 2 milionárky  

– muzikál 
4. jún 2010 o 18.00 hod.

Drevený artikulárny kostol
Kežmarok

Predaj: 
Kostol: 052/452 22 42

Kežmarská informačná agentúra 
(Barónka) 052/ 449 21 35

Cena: 11 €; v deň: 13 €
Objednávky môžete  

zasielať: golkova@centrum.sk
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predaJ
Predám drevený obklad, smreko-

vý, sušený, brúsený, 1. trieda 4 €/m2, 
2. trieda 3 €/m2. Ďalej v ponuke dláž-
kovica, lišty, aj dovezieme. Tel. 0902 
38 65 76.  P-15/10

Predám detskú postieľku – ko-
lísku a zásuvku pod registračnú po-
kladňu. Tel. 0910 27 95 17.   P-41/10 

Predám 3 mesačnú, hnedú kozič-
ku. 0944 542 414.

Predám drevený stánok, 12 m2, 
WC, pri hl. ceste v KK. 0910 984 084.

Predám tatranský profil – Perod-
rážku, brúsený, 1. Trieda 4 €, 2. Trie-
da 3 €, v ponuke aj dlážkovica a do-
končovacie lišty. DOVEZIEM. Tel. 
0915 863 227, 0911 168 982.  A-4/10

Predám  šteniatka  yorkshirske-
ho teriéra. Tel. 0903 192 915. A – 9/2

Lacno predám plyšový – hnedý 
koberec 3x4 a plynovú kuchynskú 
pec, vhodnú do letnej kuchyne alebo 
záhradku. Volať na t.č. 0904 508 102. 

A-10/7

Kúpa
KúPIM CHATU SO ZáHRAD-

KOU V KEŽMARKu. Tel. 0915 
948 381.  A-8b/10

Kúpim Škodu 1000 MB, do r. 1968. 
Tel. 0908 23 435.   A-10/4

MOtO
Predám Renault Kangoo, 1.9 dci, 

4x4, zelená metalíza, rv. 2002. Naj-
vyššia výbava Privilege, 156 000 km, 
výborný stav. Cena 5 000 EuR. 0944 
542 414.

ZaMeStnanie
Dve študentky VŠ hľadajú brigá-

du. Tel. 0902 45 35 21, 0910 51 91 76. 
P-38/10

Wheels Taxi hľadá šoféra s vlast-
ným autom. 0904 115 602.

RÔZne
Založíme Vám, alebo Vám pre-

dáme novú s.r.o. T: 052/7769319, 
0905745773.  P-42/10

LIEČITEĽ - PSYCHOTRONIK. 
0904 864 912.

Ponúkam na prenájom kance-
lársky priestor na Hviezdoslavovej 
2. Možnosť jedno, alebo dvoj kance-
lárie. 0905 290 520.

Nechtové štúdio a vizáž, Cinto-
rínska 1, KK, Vám ponúka: AKCIA!! 
- acry-gélové a gélové nechty len za 
16,60 + zdobenie GRÁTIS - japonská 
manikúra 7EuR - jednorázové nech-
ty len za 6,99EuR - špeciálne masky 

a zábaly - líčenie slávnostné a večer-
né 5,50EuR - líčenie denné 4EuR. 
Kontakt: Lucia Vojtasová, 0904 938 
786. Objednávky len telefonicky.

Textilná galantéria + kusový a by-
tový textil. Gen. Štefánika 27, Kežma-
rok. Tel. 0918 676 658, 0902 308 906. 
 A-10/3

M+R  Harier  –  ČISTIACE 
A UPRATOVACIE SLUžBy. Tepova-
nie kobercov, sedačiek, čistiace a upra-
tovacie 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 kú-
renárske práce (rekonštrukcia byto-
vých jadier, novostavby rodinných do-
mov a firemných priestorov), ako aj 
drobné práce v tejto oblasti (výmeny 
batérií a pod.)  Tel.: 0903 620 420. A-7/3

Odstúpim zabehnuté kaderníc-
tvo v KK.  Info:0915 934 836  A-10/6

Hodinové opatrovanie detí, star-
ších ľudí. Tel. 0915 260 678.   A-10/2

Vykonávam všetky druhy čalún-
nických prác. Tel. 0903 592 706.  A-10/3

PÔŽIČKY na materskú dovolen-
ku, invalidný, vdovský, starobný dô-
chodok, zamestnaným a podnikate-
ľom. Tel. 0918 676 658.   A-10/7 

Dám do prenájmu obchodné 
priestory 40 m2 na Hlavnom námestí 
v KK. Tel.: 0903-61 65 45.   T-3/10

Byty, dOMy, neHnUteĽnOSti
Predám RD v Spišskej Belej v OV 

so záhradou. Tel. 0902 21 83 48, 0904 
39 76 63.  P-36/10

Dáme do prenájmu veľký 3-izbo-
vý zariadený byt v centre KK. Tel. 

0905 70 06 26, 0907 06 38 83.  P-40/10
Predám dom, 6 izieb, 2 garáže, veľ-

ký pozemok, zrekonštruovaný, vhodný 
ako penzión. Tel. 0910 27 95 17.  P-41/10

Predám starší RD v blízkosti hra-
du v KK. K domu sú projekty, staveb-
né povolenie, stavebný materiál. 0902 
547 793.

Predám 3-izb. DB, 2 poschodie, 
KK, s garážou. Aj samostatne. Cena 
dohodou. 0903 016 242, 0904 272 573.

Predám 1-izbový byt v KK na ju-
hu, 3 poschodie. 0903 350 697.

Dám do prenájmu 4 izbový byt v 
Kežmarku, Sihoť 13. 052/452 26 16.

Predám 3 izbový DB v Kežmar-
ku. Cena dohodou. 0907 819 060.

Predám dvojgeneračný RD na Ka-
mennej bani v Kežmarku za 199 200 
EuR. 052/452 33 68, 0904 397 603.

Kúpim stavebný pozemok vo 
Vyšných Ružbachoch, cca. 300 m2. 
0908 825 963.

Predám byt v Kežmarku 2+1, 52 
m2, osobné vlastníctvo. 0907 833 880.

Predám 4-izbový byt v OV v KK. 
0915 866 393.

Predám 1 izbový byt v Kežmar-
ku, aj na hypotéku. 0918 465 740.

Predám stavebný pozemok pri 
Kežmarku, vrátane IS. Výhodná ce-
na. 0908 995 537.

Predám 3 izb. DB v KK, čiastočne 
zrekonštruovaný, 
balkón, 3/8. 0907 
991 916.

Predám starší 
rodinný dom blíz-
ko centra v KK. Ce-
na 55 000 EuR. 0903 
530 822.

Predám 3- izb. 

byt, 82 m v KK. 0911 928 322.
Predám rozostavaný RD v Poprade-

Matejovciach. Tel. 0905 76 04 87.
Dám do prenájmu zariadený 3-iz-

bový byt v rodinnom dome za 350 € 
mesačne. Tel. 052/452 29 54.  A-6/1

Dám do prenájmu čiastočne za-
riadený 3-izbový byt na Južnej 1. Tel. 
0908 212 527.  A-6/10c

Predáme rodinný dom v Ľubi-
ci, cena dohodou. Tel. 0915 409 334. 
 A-8/10n

Predám záhradnú chatku v loka-
lite Kamenná baňa. Chatka je pod-
pivničená, rozmery 5 x 3,5, dvere 
a okná zamrežované, voda na po-
zemku. Tel. 0907 063 761.   A-8/10b

Predám 3-izbový byt na severe, 
s výhľadom na Tatry, po kompletnej 
rekonštrukcii, v OV, cena dohodou. 
Tel. 0903 265 240.  A-8/10c

Dáme do prenájmu 3-izbový 
priestranný byt v Kežmarku. Tel. 456 
59 20, 0902 895 862.  A-9/1

Predám rodinný dom na Kostol-
nom námestí, cena 60 tis. €, tel. 0903 
530 822, 0902 781 870.   A-10/4

Dám do dlhodobého prenájmu 
prerobený dvojizb. byt na sídlisku 
Juh v KK. Tel. 0910 966 374.  A-10/5

Predám stavebný pozemok, 1060 
m2, 10 km od Kežmarku, v peknom 
prostredí. Tel. 0908 223 435.   A-10/5

Hviezdoslavova 2, Kežmarok

Od 1. 5. dO 31. 5. 2010

Zamestnancov m/z
plný úväzok na dobu 12 mesiacov, 
predĺženie na 18 mesiacov možné.

Po 18 mesiacoch možné predĺženie pracovného pomeru 
na dobu neurčitú.
Očakávame:

Znalosť nemeckého jazyka, práca v tíme, 
radosť pri práci s ľuďmi.

Ponúkame:
Začiatočnú mzdu 7,35 EuRO/hod. pri 169 hod./mesiac; 

nočný príplatok; príplatok počas štátnych sviatkov; 
pracovné oblečenie; strava pre zamestnancov zdarma; 

pri hľadaní ubytovania ponúkame pomoc.

Pohovory sa uskutočnia v meste Kežmarok. 
Termín – kontaktujte nás telefonicky alebo cez e-mail.

Tel.: +49172-895 66 50, e-mail: Alonso.Antonio@t-online.
de, www.mcdonalds-geiselwind.de

pre našu Mcdonalds‘ 
reštauráciu 
a McCafe 

(v nemecku) hľadáme:
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Aj keď Kežmarok nemal 
na tomto šampionáte zastú-
penie, milovníci stolného te-
nisu v meste si mohli prísť na 
svoje, pretože videli krásne 
súboje a v hre najväčšie talen-
ty na Slovensku. 

V kategórii chlapcov jasne 
dominovalo družstvo z Košíc, 
ktorí z piatich súbojov až tri 
zvíťazili na nulu. Jediným ich 
protivníkom, ktorý im zobral 
nejaké body bol Lučenec, či už 
v skupine, tak i vo finále, a tak 
celkové poradie v tejto kategó-
rii je plne zaslúžené.

Poradie  v  skupine  A: 1. 
Košice 3 12:2 6, 2. Lučenec 3 
10:5 4, 3. Lipany 3 5:10 2, 4. 
Pezinok 3 2:12 0.

Poradie  v  skupine  B: 1. 
Bošany 3 1:2 6, 2. Trnava 3 8:8 
4, 3. Nitra 3 7:10 2, 4. Námes-
tovo 3 5:12 0.

Zápas o 7. miesto: Pezinok 
– Námestovo 2:4.

Zápas o 5. miesto: Lipany 
– Nitra 4:2.

Semifinále: Košice – Trna-
va 4:0, Bošany – Lučenec 2:4.

Zápas o 3. miesto: Trnava 
– Bošany 1:4.

Finále: Košice – Lučenec 
4:3.

Celkové  poradie  maj-
strovstiev: 1. Košice, 2. Lu-
čenec, 3. Bošany, 4. Trnava, 5. 
Lipany, 6. Nitra, 7. Námesto-
vo. 8. Pezinok.

V kategórii dievčat úpl-
ne jasne dominovali Košičan-
ky. Až štyri súboje vyhrali na 
nulu a iba finále s Nitrou vy-
hrali 4:2. Tým iba potvrdili 
dominanciu svojej školy OSG 
v žiackom stolnom tenise na 
Slovensku.

Poradie  v  skupine  A: 1. 
Košice 3 12:0 6, 2. Považská 
Bystrica 3 8:9 4, 3. Trnava 3 
6:9, 2, 4. Vranov nad Topľou 
3 4:12 0.

Košice dominujú  
v žiackom stolnom tenise
Kežmarok bol v dňoch 14. – 15. apríla 2010 dejiskom škol-

ských majstrovstiev Slovenskej republiky v stolnom tenuise 
žiakov základných škôl.

Poradie  v  skupine  B: 1. 
Nitra 3 12:4 6, 2. Bratislava 3 
10:7 4, 3. Kalinovo 3 6:11 2, 4. 
Ružomberok 3 6:12 0.

Zápas  o  7.  miesto: Vra-
nov nad Topľou – Ružombe-
rok 4:1.

Zápas o 5. miesto: Trnava 
– Kalinovo 3:4.

Semifinále: Košice – Bra-
tislava 4:0, Nitra – Považská 
Bystrica 4:0.

Zápas  o  3.  miesto: Brati-
slava – Považská Bystrica 4:3.

Finále: Košice – Nitra 4:2.
Celkové  poradie  maj-

strovstiev: 1. Košice, 2. Nitra, 
3. Bratislava, 4. Považská Bys-
trica, 5. Kalinovo, 6. Trnava, 
7. Vranov nad Topľou, 8. Ru-
žomberok.

Organizáciu šampioná-
tu výborne zvládli organi-
zátori Centrum voľného času 
Kežmarok a Základná ško-
la Nižná brána Kežmarok. 
Poďakovanie patrí sponzo-
rom, mestu Kežmarok a dob-
rovoľníkom, ktorí pomáha-
li pri organizácii v deň maj-
strovstiev.

Pavol Humeník

Tento viacboj dospelých 
dvojíc pozostával z orientač-
ného behu s kontrolnými bod-
mi na 25 km s limitom 3 ho-
diny, v jazde na horských bi-
cykloch ulicami mesta a poľ-
nými cestami v dĺžke trasy 
65 km striedaná jazdou na 
kolieskových korčuliach na 
asfaltovom povrchu na tra-
se 7 km, jazdou na dvojkaja-
ku na umelom kanáli na tra-
se 3 km a prekážkovou drá-
hou na stromoch v celkovom 
limite 7 hodín.   

Na pretekoch sa zúčastni-
lo celkom 42 dvojíc, z toho 3 
dvojice z Nemecka, 4 dvojice 
zo Slovenska a ostatné z Poľ-
ska v štyroch vekových kate-
góriách (19 dvojíc mužských, 
17 dvojíc zmiešaných alebo 
ženských, 3 dvojice mužské, 
ktorých súčet veku bol viac 
ako 90 rokov, 3 dvojice zmie-
šané alebo ženské, ktorých 

súčet veku bol viac ako 90 ro-
kov).

Slovensko reprezentovali 
tvorili bývalí orientační bežci 
OZ Červík Ekotur Kežmarok 
Viktor Olšavský ml. - Pavol 
Imrich a Tomáš Mekel - Lu-
káš Orinčák a hokejisti MHK 
Skipark Kežmarok René 
Schneider - Vladimír Polaček 
a Ján Sklenár - Patrik Jaseňák. 
Vedúcim delegácie Kežmar-
ku bol Ing. Andrej Višňovský 
- poslanec MsZ.

Najlepšie sa umiestnila 
dvojica Olšavský – Imrich, 
ktorá skončila jedenásta. 

Preteky monitorovala Poľ-
ská televízia a Rádio Euro 
a množstvo novinárov. Otvo-
renie aj záver pretekov vyko-
nal osobne prezident mesta 
Gliwice Zygmunt Frankiewicz

Účastníci pretekov si dovo-
ľujú touto cestou poďakovať 
mestu Kežmarok za úhradu 

naši športovci v Gliwiciach
Na pozvanie prezidenta partnerského poľského mesta Gliwi-

ce sa v dňoch 7. – 10. 5. 2010 zúčastnili vybraní športovci mesta 
Kežmarok na športovom podujatí – silovom viacboji „Rajd 360° 
Gliwice 2010“. Toto podujatie začalo novú etapu v tomto meste 
po predchádzajúcich podujatiach „Dňa Európy“.

cestovných nákladov vodičovi 
minibusu Michalovi Brincko-
vi za bezpečnú jazdu, mesto 
Kežmarok si touto cestou do-
voľuje  poďakovať pretekárom 
za ochotu reprezentovať naše 
mesto a partnerskému mestu 
Gliwice za starostlivosť o na-
šu delegáciu. Tieto preteky by 
mohli byť inšpiráciou zorga-
nizovať niečo podobné v bu-
dúcnosti aj v Kežmarku. 

Ing. Stanislav škára 
Oddelenie školstva 

Msú Kežmarok

Monografia História 
športu kežmarského  

(1510 – 2010)
Autori pripravovanej mono-

grafie o kežmarskom športe žiada-
jú zástupcov všetkých športových 
klubov o poskytnutie podkladov 
na spracovanie. Obraciame sa na 
každého, kto môže poskytnúť aké-
koľvek informácie, fotografie, alebo 
nasmerovanie k ich získaniu, na-
píšte na mailovú adresu zimak@
stonline.sk, Mgr. Vladimír Janček.
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prehľad plánovaných podujatí „dní športu mesta Kežmarok 2010“
Názov podujatia Termín konania Miesto konania                                   

Olympiáda detí MŠ mesta Kežmarok – XXIV.ročník  27. 5. od 9.00  športový areál ZŠ Nižná brána 8
Mestská súťaž v atletike školských družstiev žiakov v Kežmarku - XXIV.ročník  28. 5. od 8.30  športový areál ZŠ Nižná brána 8
Netradičné súťaže a aktivity pre najmenších (v rámci podujatia CVČ-MDD)  29. 5. od 13.00  tréningový futbalový štadión 
Futbalové turnaje žiačok a žiakov  2. - 3. 6. od 9.00  športový areál ZŠ Nižná brána 8
Kežmarská zábavná paralympiáda - VI. ročník  3. 6. od 9.00  športový areál ZŠ Nižná brána 8                                 
Súťaže stredných škôl - beh na 100 m, skok do diaľky, vrh guľou, štaf.beh  4. 6. od 9.00  športový areál ZŠ Nižná brána.                                                     
Súťaže stredných škôl malý futbal, volejbal (mix)  4. 6. od 9.00  telocvičňa Gymnázia P.O.H.   
Národná cyklistická súťaž - VIII. ročník  7. 6. od 10.00  areál CVČ                                     
Národná cyklistická súťaž - VIII. ročník  8. 6. od 9.00  lesopark Sever      
Volejbalové turnaje žiačok a žiakov ZŠ  11. 6. od 8.00  antukové kurty ZŠ Nižná brána 8 
(v prípade nepriazne počasia v telocvičniach ZŠ, Nižná brána 8 a ZŠ, Hradné nám. 38)
Stolnotenisový turnaj  11. 6. od 17.00  telocvične ZŠ, Nižná brána 8         
Hokejbalový turnaj dospelých  12. 6. od 10.00  hokejbalový štadión ZŠ, Dr.D.Fischera 2  
Hokejbalové turnaje mládeže u10-12 + u14-16  15. - 16. 6. od 10.00  hokejbalový štadión ZŠ, Dr.D.Fischera 2                               
Simultánka s IM E. Repkovou  16. 6. od 15.30  budova Karpatskonemeckého spolku                                                                                   
Tenisové turnaje: kategória 12 - 17 r. a nad 18 r.  18. - 20. 6.  antukové kurty pod PDP 
  a antukový kurt na ul. Poľná
Volejbalový turnaj dospelých  19. 6. od 8.00  antukové kurty TJ Štart 
(v prípade nepriazne počasia  v telocvičniach ZŠ, Nižná brána 8 a ZŠ, Hradné nám. 38)                                                           
Turistický pochod – prechod kežmarským chotárom  25. 9.  Belianske Tatry (odchod o 7.00 hod.)
Inline slalom  24. 10. od 10.00  okolie Kežmarku                                         

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
„Projekt bude financovaný z VÚC-PSK.“                                                                                     
„Táto aktivita bude podporená z finančných prostriedkov rozpočtu mesta Kežmarok a z finančného príspevku Sloven-

ského zväzu cyklistiky“.                                                                          
Spracoval: Ing.Stanislav škára - Odd. školstva Msú

Blížia sa Dni športu mesta Kežmarok
Tradične  na  prelome  mája  a  júna 

sa  rozbiehajú  v meste Kežmarok  rôz-
ne  športové  akcie,  ktoré  majú  za  cieľ 
dostať Kežmarčanov  na  športoviská  a 
zasúťažiť  si.  Hlavným  organizátorom 
podujatia  je  Mesto  Kežmarok,  no  za 
každým konkrétnym podujatím je od-
borný  garant,  konkrétna  osoba,  kto-

rá svoj voľný čas venuje svojmu špor-
tu a športuchvivým Kežmarčanom. Na 
podujatí každý garant veľmi rád priví-
ta najmä tých, ktorý daný šport si vy-
skúšajú  prvýkrát,  alebo  ho  robia  iba 
v úzkej komunite. Veď známe športové 
tváre môžeme vidieť v priebehu celého 
roka  v  rôznych  celorepublikových,  či 

mestských súťažiach, no toto podujatie 
je otvorené práve pre širokú verejnosť. 
Organizátori preto veria, že Dni špor-
tu mesta Kežmarok, ktorého 13. ročník 
už tradične otvorí Olympiáda detí ma-
terských  škôl, budú  i  tento  rok boha-
té na účasť Kežmarčanov na športovis-
kách.

Záverečnými zápasmi sa 
skončila základná časť Kež-
marskej MARCO POLLO ho-
kejbalovej ligy. Tie aj v koneč-
nom dôsledku určila dvojice 
pre zápasy play-off.

Výsledky:  GTC - Ľubica 
4:2, Snipers - Rats 2:17, Hun-
covce - Fighters 2:5, Leopol-
dov - Kubachy 18:5, Rats - 
Huncovce 11:2, Snipers - Tor-
nádo 1:9, Fighters - Leopol-
dov 4:3 pp, Kubachy - Ľubica 
4:8, GTC - Snipers 7:0, Leopol-
dov - Huncovce 6:3, Ľubica - 
Fighters 4:5, Tornádo - Rats 
2:5, Tornádo - GTC 2:1, Ku-

bachy - Snipers 6:4, Huncov-
ce - Ľubica 3:5, Rats - Leopol-
dov 4:3.

Konečná tabuľka  
po základnej časti

1. Rats Kežmarok      17  115:43  45
2. Leopoldov Poprad   17  124:47  37
3. Fighters Sp. Belá       17    82:42  36
4. Bad Company Ľubica 17    89:47  36
5. Kubachy Sp. Bystré  17    64:92  23
6. GTC Kežmarok     17    39:64  19
7. Tornádo Kežmarok  17    51:88  18
8. Angels Huncovce   17    41:87  10
9. Snipers Kežmarok   17    29:127  3

O umiestnení na treťom a štvr-
tom mieste rozhodli vzájomné zápa-
sy Fig – Ľub 6:0, 5:4.

Konečná tabuľka určila 
štvrťfinálové dvojice play-off.

Štvrťfinále play-off Kež-
marskej MARCO POLLO ho-
kejbalovej ligy (hrá sa na dva 
víťazné zápasy):

The Reds Rats Kežmarok - 
Angels Huncovce 9:2 (Krom-
ka, Majer 2, Mikša, Malich, 
Klein, Majerčík, Šlachtič – Du-
lík, S. Dubec). Na zápasy 1:0.

HBC  Leopoldov  Poprad 
-  Tornádo  Kežmarok  9:3 
(Kňurovský, Kovalčík, Baran 
2, Melcher, Kuzmik, Štrbka – 
D. Brejčák, Valenčík, Šaliga). 
Na zápasy 1:0.

Začalo štvrťfinále play-off
Fighters  Spišská  Belá  - 

GTC  Hoffmann  Kežmarok 
14:3 (Suchý 5, Jacenko 4, Pav-
ličko 3, Čižik 2 – Nahalka 2, 
Kupský). Na zápasy 1:0.

Bad  Company  Ľubica  - 
HBC Kubachy Spišské Bys-
tré - odložené.

Najbližší  program  –  so-
bota,  15.  5.  2010: Ľubica – 
Kubachy (14.00). Nedeľa,  16. 
5.  2010: Kubachy – Ľubica 
(13.00), GTC – Fighters (14.15), 
Tornádo – Leopoldov (15.30), 
Huncovce – Rats (16.45).

Sobota,  15.  5.: prípadné 
rozhodujúce tretie štvrťfiná-
lové zápasy. Nedeľa,  16.  5.: 
13.00 prvé semifinále, 14.30 
druhé semifinále.            (ph)
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Výsledkový servis
21. kolo: Schomburg - Ka-

deti 1:3 (-13, 20, -23, -16), Chro-
báci - Vojsko 3:1 (21, 20, -21, 
17), Tatrapoma - Jasoni 3:2 
(18, -18, -20, 19, 13), Plesnivec - 
CVČ 0:3 (-23, -21, -17), Ľubica - 
Almma 3:0 (19, 19, 21). 

22. kolo: Almma – Schom-
burg 3:1 (17, 21, -23, 16), Tatra-
poma – Vojsko 3:0 (18, 15, 12), 
Plesnivec – Twister 3:1 (22, 23, 
-17, 20), CVČ – Jasoni 0:3 (-21, 
-21, -25), Kadeti – Chrobáci 3:2 
(-15, 22, -23, 18, 8).

Pavol Humeník
Konečná tabuľka KVL

1. Jasoni  20  59:5  39
2. Ľubica  20  54:18  38
3. Tatrapoma  20  57:12  37
4. CVČ  20  44:23  33
5. Almma  20  36:36  31
6. Vojsko  20  33:37  29
7. Chrobáci  20  30:40  27
8. Plesnivec  20  27:43  27
9. Kadeti  20  15:53  24
10. Twister  20  12:57  23
11. Schomburg  20  13:56  22

Majstrom Slovenska sa sta-
lo družstvo Stavoimpex Holíč, 
ktoré vo finále porazili druž-
stvo z Pezinka najtesnejším 
výsledkom 3:2. Šampionátu 
dominovala vyrovnanosť, le-
bo počas celého turnaja iba 
dva zápasy sa skončili víťaz-
stvom 3:0 a žiadne družstvo 
neodišlo z turnaja bez pre-
hry. Všetko to boli tesné a vy-
rovnané zápasy. I vo finále 
sa stretli družstvá, ktoré vo 
svojich skupinách skončili na 
druhých miestach. 

Organizátorom majstrov-
stiev bol MŠK Fortuna Kež-
marok.

Výsledky,  skupina  A: 
Pezinok – Šarišské Michaľany 
1:3, Lučenec – Trenč. Jastra-
bie 3:0, Š. Michaľany – Tr. Jas-
trabie 3:1, Lučenec – Pezinok 
1:3, Šar. Michaľany – Lučenec 
3:1, Tr. Jastrabie – Pezinok 1:3. 
Poradie: 1. Šar. Michaľany, 2. 

Pezinok, 3. Lučenec, 4. Trenč. 
Jastrabie.

Skupina  B: Námestovo – 
Holíč 3:1, Nitra – Kežmarok 
3:1, Kežmarok – Námestovo 
1:3, Holíč – Nitra :2, Kežmarok 
– Holíč 1:3, Námestovo – Nitra 
3:2. Poradie: 1. Námestovo, 2. 
Holíč, 3. Nitra, 4. Kežmarok.

Zápas  o  7.  miesto: Trenč. 
Jastrabie – Kežmarok 0:3.

Zápas  o  5.  miesto: Luče-
nec – Nitra 3:1.

Semifinále: Šar. Michaľa-
ny – Holíč 1:3, Námestovo – 
Pezinok 1:3.

Zápas  o  3.  miesto: Šariš. 
Michaľany – Námestovo 3:1.

Finále: Holíč – Pezinok 
3:2.

Celkové poradie: 1. Holíč, 
2. Pezinok, 3. Šarišské Micha-
ľany, 4. Námestovo, 5. Luče-
nec, 6. Nitra, 7. Kežmarok, 8. 
Trenčianske Jastrabie.

Pavol Humeník

Umiestnenie Kežmarku 
horšie ako výkony

V sobotu 8. mája 2010 sa uskutočnili v Základnej škole 
Nižná brána v Kežmarku Majstrovstvá Slovenska družstiev 
mladších žiakov. Vysoké ambície, s ktorými vstupovalo do 
turnaja domáce družstvo, nepotvrdili už v skupine, v ktorej 
všetky zápasy vo svojej skupine prehrali zhodne 1:3. Museli 
hrať tak až o konečné 7. miesto, kde už boli úspešní. 

V piatok 7. 5. 2010 sa súboj-
mi v poslednom kole skončil 
XVI. ročník Kežmarskej vo-
lejbalovej ligy(KVL).

Víťazom KVL sa s jedinou 
prehrou stalo družstvo Jaso-
ni, ktoré hralo v zostave: M. 
Nadányi, B. Drozd, V. Šterbák, 
B. Trčka, J. Kuna, J. Bončo, M. 
Malik, R. Kromka,V. Škára, B. 
Oravcová, B. Špaková. 

Víťazovi patrí blahožela-
nie celej volejbalovej verej-
nosti mesta Kežmarok. 

Po odohraní posledných 
zápasov KVL sa družstvá 
stretli v spoločenskej miest-
nosti SOŠ, Garbiarska 1, Kež-
marok, kde sa uskutočnilo 
slávnostné vyhodnotenie za 
účasti primátora mesta Kež-
marok Ing. I. Šajtlavu, staros-
tu obce Huncovce Ing. J. Ma-
jerčáka a riaditeľa ZŠ, Niž-
ná brána 8, Kežmarok Mgr. 
J. Fabisa. Pred samotným vy-
hlásením výsledkov si všetci 
zúčastnení najprv minú-

Skončil sa ďalší ročník Kežmarskej volejbalovej ligy
tou ticha uctili pamiatku na 
nedávno zosnulých L. Šiman-
ského a J. Bonča. 

Účastníci KVL si touto ces-
tou dovoľujú poďakovať hlav-
ne mestu Kežmarok za fi-
nančnú pomoc a p. M. Mrvo-
vi – Almma, s.r.o., Kežmarok, 
cez ktorú je dotácia mesta po-
skytovaná a zúčtovaná. Bez 
ich pomoci by sa táto sú-
ťaž ťažko uskutočnila. Všet-
ky družstvá KVL obdržali 
od organizátorov súťaže dip-
lomy a praktické ceny a prvé 
tri družstvá aj poháre.   

Organizátori a účastníci sú-
ťaže si dovoľujú aj touto cestou 
poďakovať ďalej riaditeľom 
ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok, 
ZŠ, Hradné nám. 38, Kežma-
rok a ZŠ Huncovce za poskyt-
nutie ich telocviční, riaditeľke 
SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok 
za poskytnutie priestorov pre 
záverečné vyhodnotenie, p. 
M. Cvekovi – Quera Kežma-
rok za zabezpečenie bufetu, 

vedúcemu stravovacieho za-
riadenia pri SDM Kežmarok 
p. M. Švirlochovi za prípravu 
chutnej večere a p. E. Horan-
skému za tradične perfektnú 
diskotéku.

Osobitné poďakovanie pat-
rí organizátorom KVL a R. 
Jurdikovi za propagáciu a in-
formovanosť o súťaži na strán-
ke www.jursat.sk/volejbal. Za 
propagáciu ďakujeme aj Novi-
nám Kežmarok a Kežmarskej 
televízii. Poďakovanie patrí aj 
mnohým dobrovoľníkom, kto-
rí pomohli pri zabezpečovaní 
a priebehu súťaže.

Po tomto ročníku možno 
opäť konštatovať, že KVL bo-
la vydarenou a naďalej popu-
lárnou súťažou. 

Spoločne sa tešíme na ďal-
šie nadviazanie tradície volej-
balu v meste Kežmarok aj to-
uto súťažou.  

Ing. Stanislav škára

Vzhľadom na to, že rekon-
štrukcia zimného štadióna 
v Kežmarku je priamo navia-
zaná na túto športovú uda-
losť, je ešte ťažké predpove-
dať, tesne po zverejnení roz-
hodnutia medzinárodného 
orgánu, čo bude znamenať 
tento krok pre samotné po-
kračovanie rekonštrukcie. 
Práce na nej zatiaľ pokračujú 
v nezmenenom tempe. 

Momentálne prebiehajú 

na rôznych úrovniach inten-
zívne rokovania, či už okolo 
samotného vyhlásenia pred-
sedu Medzinárodného de-
aflympijského výboru, alebo 
okolo rekonštrukcie športo-
vísk, ktoré mali slúžiť pre to-
to podujatie. O vzniknutej si-
tuácii, hlavne čo sa týka situ-
ácie okolo výstavby zimného 
štadióna, budeme čitateľov 
informovať.

Pavol Humeník

Olympiáda nepočujúcich s otáznikom
Predseda  Medzinárodného  deaflympijského  výboru  

6. mája 2010 vyhlásil, že 17. Zimná deaflympiáda na Sloven-
sku, ktorá sa mala uskutočniť vo februári 2011, je zrušená! 
Vyhlásenie zdôvodnil tým, že slovenská strana nezabezpe-
čila do stanoveného termínu, garanciu 2 miliónov eur.

Víťazné družstvo 16. ročníka KVL – Jasoni.  Foto: archív KVL
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Prím hralo kvarteto maj-
strov Slovenska v štafetovom 
behu na 4x200 metrov v hale, 
z ktorého najviac vynikol Mi-
roslav Kovalčík, ktorý s pre-
vahou zvíťazil v troch dis-
ciplínach. Tento fyzicky zdat-
ný atlét má pri troche väčšej 
disciplíne a trpezlivosti veľké 

predpoklady na ešte výraznej-
šie presadenie sa v slovenskej 
atletike staršieho žiactva.

Výsledky  atlétov  AK 
Elán,  chlapci: 60 m – 1. M. 
Kovalčík 8,12 s (v rozbehu 
7,88), 2. Š. Sedlák 8,23 (8,11), 
3. M. Kudlák 8,27 (8,07), 4. Š. 
Čarnogurský 8,33 (8,06); 150 

Kovalčík trikrát víťazne
Prvé  kolo Majstrovstiev Východoslovenského  atletické-

ho zväzu staršieho žiactva družstiev v atletike sa uskutočni-
lo 2. mája 2010 v Košiciach. Na ňom sa umiestnili atléti AK 
Elán Kežmarok len na prvých miestach takmer vo všetkých 
disciplínach, na ktoré nastúpili.

iV. liga, skupina Sever
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala IV. futbalová liga.
24. kolo: Bystré – Kežma-

rok  1:3  (0:2).  Góly  Kežmar-
ku: Komar (vl.), Jagerský, Dol-
načko. Stakčín - Svit 0:2, Ľubi-
ca – Raslavice 0:0.

25.  kolo:  Kežmarok  – 
Breznica 2:0 (0:0). Góly: Ma-
riančik, Depta.Svit – Hanu-
šovce n/T 4:0, Nižná Šebasto-
vá – Ľubica 1:0.

Najbližší program: 15. máj 
2010, Bardejovská Nová Ves 
–  Kežmarok, 22. máj 2010, 
Kežmarok – Jakubany.
1. Svit  25  70:17  64
2. Bard. N. Ves  25  69:27  55
3. Ľubotice  25  54:36  45
4. Medzilaborce  25  60:37  42
5. Hanušovce  25  30:36  36
6. N. Šebastová  25  33:31  34
7. Kežmarok   25   40:49   34
8. Breznica  25  35:50  34
9. Fintice  25  33:32  33
10. Ľubica  25  26:32  31
11. Kľušov  25  32:29  30
12. Kračúnovce  25  30:38  30
13. Raslavice  25  35:46  29
14. Dl. Klčovo  25  34:49  27
15. Bystré  25  24:61  26
16. Stakčín  25  30:65  20

dorast, V. liga - severozápad
Ďalšími zápasmi jarnej čas-

ti pokračovala V. liga dorastu. 
Kežmarok – Pušovce 2:1. Po-
dolínec – Kežmarok 0:1.

Najbližší  program: 15. 
máj 2010, Kežmarok  –  Stak-
čín, 22. máj 2010, župčany – 
Kežmarok.

ii. liga – st. žiaci
20.  kolo: Stará Ľubovňa –  

Kežmarok 1:0. 
ii. liga – ml. žiaci

20.  kolo: Stará Ľubovňa – 
Kežmarok 4:0.                  (ph)

Po druhom mieste v tom-
to ročníku Extraligy u 16 je 
to ďalší veľký úspech mlá-
dežníckeho hokejbalu v na-
šom meste.

V kategórii do 14 rokov sa 
kežmarskí hokejbalisti tak-
tiež výborne držali. Skupinou 
prešli bez prehry, no prehrali 
semifinálový zápas s Vrútka-
mi a potom nešťastne aj zápas 
s Bratislavou, a tak skonči-
li na nepopulárnom štvrtom  
mieste.                              (ph)

Výsledky U-16: Kežmarok 
– Martin 6:0, Kežmarok – Tre-
bišov 2:2, Kežmarok – Nové 
Zámky 1:1, Kežmarok – Ko-
šice 11:0. Semifinále: Kežma-
rok – Bratislava 2:1. Finále: 
Kežmarok – Vrútky 4:2.
Konečné poradie M-Sr U16
1.  Kežmarok,  2. Vrútky, 

3. Nové Zámky, 4. Bratisla-
va, 5. Trebišov, 6. Partizánske, 

Kežmarskí hokejbalisti do 16 rokov  
sa stali majstrami Slovenska

Na dvoch ihriskách sa v dňoch 7. – 9. mája 2010 uskutoč-
nili v Košiciach Majstrovstvá Slovenska v hokejbale v ka-
tegóriách do 14 a 16 rokov. V oboch kategóriách sa výborne 
prezentovali aj kežmarskí hokejbalisti, keď v mladšej kate-
górii skončili, za účasti 9 družstiev štvrtí a kategóriu do 16 
rokov, pri účasti 10 družstiev vyhrali. Trénermi družstiev na 
majstrovstvách boli Ladislav Kalasz a Milan Mekel.

– Novoť 14:0, Kežmarok – Tre-
bišov 0:0, Kežmarok – Martin 
4:0. Semifinále: Kežmarok – 
Vrútky 1:3. Zápas o 3. miesto: 
Kežmarok – Bratislava 2:4.
Konečné poradie M-Sr U14
1. Martin, 2. Vrútky, 3. 

Bratislava, 4.  Kežmarok,  5. 
Pruské, 6. Spišská Belá, 7. Tre-
bišov, 8. Vranov nad Topľou, 
9. Novoť.

m: 1. M. Kovalčík  18,32 s, 4. 
Š. Sedlák 19,28, 5. Š. Čarno-
gurský 19,34, 7. M. Kudlák 
20,07; 800 m: 1. Š. Čarnogur-
ský 2:17,00 min., dorastenec P. 
Griglák štartoval mimo súťaž 
a dosiahol čas 2:30,63; diaľka: 
1. M. Kovalčík 560 cm, 2. M. 
Kudlák 529 cm.

Dievčatá, 800 m: 1. S. Mly-
narczyková 2:35,33 min., mi-
mo súťaž štartovala M. Stašo-
vá a dosiahla čas 2:28,09; 100 
prek.: 4. Z. Trnková 21,96 s.

Poradie družstiev starších 
žiakov po 4. kole: 
1. ŠK Bardejov  131 bodov
2. AK Elán Kežmarok   94
3. ŠK Michalovce  66
4. AK Spiš. Nová Ves  44
5. Taatran Spiš. Nová Ves  34
6. Humenné  27
7. ATu Košice  23
8. OŠG Košice  18
9. Levoča  11
10. Poprad  10

Prvé dve družstvá postu-
pujú do záverečného finále 
majstrovstiev Slovenska.

Mgr. D. Griglák

7. Spišská Belá, 8. Martin, 9. 
Zvolen, 10. Košice.

Výsledky U-14: Kežmarok 
– Spišská Belá 0:0, Kežmarok 

V prvom kole Majstrovstiev VsAZ druž-
stiev žiakov a žiačok v Košiciach, podobne 
ako v Bratislave, zaujali strednotratiarky MŠK 
Kežmarok 1895 Claudia Pizovková a Mária 
Olekšáková. Dievčatá si len vymenili pozície. 

Mladší žiaci:  60 m – Lukáš Neupauer 9,73 
s (R – 9,37 s), Alex Makara 9,83 s (R – 9,87 s), 
600 m Alex Makara 1:59,70 min. a Lukáš Neu-
pauer 2:05,77 min.

Mladšie  žiačky: 60 m – Mária Olekšáko-

vá 9,83 s a Klaudia Pizovková 10,28 s, 600 m 
– 1. Olekšáková Mária 1:55,44 min. (Bratislava 
1:59,00 min.) a Klaudia Pizovková 1:59,00 min. 
(Bratislava 1:53,16 min.).

O týždeň neskôr na druhom kole Majstrov-
stiev VsAZ dorasteniek naše dievčatá dosiah-
li výsledky – 100 m, finále B: 1. Paulína Krišá-
ková 14,18 s, 200 m 30,30 s; Patrícia Kurucová 
15,23 s, 200 m 32,24 s, 800 m: 4. Mirka Babjako-
vá 2:39,98 min.                            Filip Kormoš

Janečková a Kotoučková majú nasledovníčky

MŠK WORMS Kežmarok majstri Slovenska 2010. Horný rad 
zľava: Miloš Zakopjan, Michal Tomeček, Henrich Kráľ, Boris Drozd 
(kapitán družstva), Erik Kurilla, Dávid Tomečko, Erik Kopkáš, Vla-
dimír Hovanec. Dolný rad zľava: Bc. Ladislav Kalasz (tréner druž-
stva), Kamil Pitoňák, Vladimír Böhmer, Adam Kasanický, Miroslav 
Matalík, Adrián Hoffman, Andreas Štrauch, Ľubomír Dinda, René 
Ženčuch, v strede Denis Godla (ležiaci).         Foto: archív CVČ


