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760 rokov od prvej písomnej zmienky o osade Sasov pri kostole sv. Alžbety

Váš autorizovaný predajca vozidiel Škoda

VŠETKO, ČO PATRÍ K RODINE

 Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Fabia Combi, Roomster a Yeti :  4,2-6,8 l/100 km, 109-159 g/km. Ilustračné foto.

AKČNÉ MODELY ŠKODA 

S CENOVOU VÝHODOU 

AŽ DO 1 950 €

www.skoda-auto.sk

Doprajte teraz sebe a svojej rodine akčné 
modely Škoda Family s bohatou výbavou.

- klimatizácia
- 15“ hliníkové kolesá
- rádio/CD, MP3 vrátane 8 reproduktorov
- elektrické ovládanie okien a spätných zrkadiel
- alarm s centrálnym zamykaním a diaľkovým ovládaním
- palubný počítač MaxiDOT
- kožený volant, malý kožený paket
- 4 airbagy, ABS, MSR, Dual Rate
- a ďalšie prvky komfortu a funkčnosti

Napríklad Škoda Fabia Combi Family Plus 
s cenovou výhodou až do 1 950 € s výbavou:

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

18. marec 2011  
(piatok) 

17.30 hod.

NEBERTE  
NÁM PRINCEZNU

Muzikál v podaní hercov  
prešovských divadiel

V Mestskom kultúrnom  
stredisku Kežmarok  

Mestské kultúrne  
stredisko pozýva

Ministerstvo obrany Slo-
venskej republiky zverejnilo 
oznam o ponuke objektov de-
lostreleckých kasární v Kež-
marku v apríli minulého ro-
ku, kedy si mohli záujemcovia 
pri obhliadke objekty osobne 
pozrieť. Ministerstvo ponúk-
lo na odpredaj zastavané plo-
chy a nádvoria ku ktorým pat-
rili aj budovy skladov, garáží, 
či dielne. Niektorí záujemco-
via ponuku nepostrehli a sú-
časní noví majitelia objektov 
sú na slovo skúpi. Objekty mi-
nisterstvo ponúklo na predaj 
ako celok a tak ich aj noví ma-
jitelia po vzájomnej dohode 
odkúpili. Objekty, ktoré pre-
šli do súkromného vlastníctva 
sú svojou povahou, rozlohou, 
či umiestnením vhodné nie-
len na sklady, garáže a dielne, 

ale po rekonštrukcii možno 
i ako spoločenské sály či špor-
tové haly. 

Keď už je reč o športovej ha-
le, ktorá bola súčasťou areálu 
kasární, tá sa bezodplatným 
prevodom stala majetkom 
mesta spolu s ďalšími jedenás-
timi objektami. Dnes slúži kež-
marským športovcom, ale i ve-
rejnosti a jej technický stav sa 
dá hodnotiť ako najlepší z bu-
dov, ktoré prešli pod mesto. 
Sklad s pozemkom pri špor-
tovej hale kúpilo mesto za cca 
166 000 €. Momentálne je väčši-
na objektov odpojená od vody, 
bez vykurovania, plynu. Počas 
uplynulého týždňa pristúpi-
lo mesto aj noví majitelia v zá-
ujme šetrenia k odpojeniu nie-
ktorých zariadení aj od elek-
trickej energie. 

Kasárne (čiastočne) ožívajú
Po tom, čo sa z kasárni nadobro vysťahovalo vyše ti-

síc vojakov, chátrajúce budovy čakajú na svoje osudy. Kým 
časť objektov získalo mesto, zvyšok si podelili medzi sebou 
okresná prokuratúra, obvodný úrad vojenského obvodu Ja-
vorina a podnikatelia, ktorí objekty kúpili v osobitnom, ve-
rejnom ponukovom konaní.

Medzi objekty v majetku 
mesta v areáli bývalých kasár-
ní, o ktorých je možné povedať, 
že sú v relatívne najlepšom sta-
vebnotechnickom stave, pat-
ria učebňové bloky a budova 
jednotiek bojového zabezpe-
čenia, kde by sa mohlo po re-
konštrukcii nachádzať asi päť 
dvoj a 3-izbových bytov. Jed-
ným z návrhov, ktorými sa bu-
de mesto v budúcnosti prav-
depodobne zaoberať je možný 

odpredaj tejto budovy s cieľom 
rekonštrukcie na byty. V naj-
horšom stave sú niekdajšie 
ubytovcie bloky. 

-T/F Adriana Saturyová-
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Februárové mestské za-
stupiteľstvo okrem schvále-
nia rozpočtu mesta rozprúdi-
lo aj diskusiu na tému finan-
covania základného školstva 
a zvlášť cirkevnej základnej 
školy, presnejšie jej školských 
zariadení. Vzhľadom na rôzne 
a niektoré nie presné stanovis-
ká k danej téme sa dňa 2. feb-
ruára uskutočnilo stretnutie 
tých, ktorí majú k danej prob-
lematike najbližšie.

Okrem primátora mesta 
Ing. I. Šajtlavu sa ho zúčast-
nili riaditeľ školského úradu 
Rímskokatolíckej cirkvi Bis-
kupstva Spišské Podhradie 
PaedDr. Ján Dravecký, PhD, 
riaditeľ  ZŠ sv. Kríža PaedDr. 
Pavol Krajči, vedúci ekono-
mického oddelenia Ing. Miro-
slav  Karpiš, vedúca oddelenia 
školstva Ing. Renáta Kroková, 
predsedníčka školskej komi-

sie Dr. Jana Víznerová a nie-
ktorí poslanci. Počas stretnu-
tia sa objasňovali stanoviská aj 
čísla, ktoré zazneli na zastupi-
teľstve a v tunajších médiách. 
Ján Dravecký poukázal na to, 
že ak sa aj žiadalo navýšenie 
dotácie pre školské zariade-
nia pri cirkevnej škole, šlo o fi-
nancie, ktoré mesto dostane 
od štátu vo forme podielu na 
dani z príjmov fyzických osôb 
pre tieto zariadenia a nebo-
lo by to na úkor financovania 
školských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mes-
ta. M. Karpiš poukázal zas 
na skutočnosť, že mesto ne-
musí dostať financie na škol-
ské zariadenia v rozsahu, ako 
ich napočítalo ministerstvo fi-
nancií, preto sa vždy musí vy-
tvoriť istá finančná rezerva 
a tak sa v rozpočte mesta počí-
ta s menšou sumou. Prítomní 

Diskutovali o financovaní sa zhodli, že najlepšia cesta pri 
hľadaní spoločného východis-
ka v danej situácii, v záujme 
našich detí, či už cirkevnej ale-
bo štátnych škôl, je vzájom-
ná komunikácia a kompro-
mis. Primátor mesta prisľúbil, 
že sa financovanie školských 
zariadení prehodnotí začiat-
kom druhého polroka po tom, 
keď bude známy reálny vývoj 
v oblasti výberu daní z príj-
mov fyzických osôb. Účastní-
ci stretnutia sa zhodli tiež na 
tom, že majú záujem podpo-
rovať všetky tunajšie základ-
né i materské školy a školské 
zariadenia, vrátane cirkev-
nej. Aby si rodičia mohli zvo-
liť školu pre svoje dieťa podľa 
vlastného rozhodnutia a pre-
svedčenia. 

Základná škola sv. Kríža 
v Kežmarku okrem vyššieho 
počtu hodín náboženstva po-
núka deťom aj možnosť sle-
dovať či tvorivo sa zapojiť do 

Lekárska služba prvej po-
moci pre dospelých v Kež-
marku je od utorka 1. mar-
ca 2011 k dispozícii pacien-
tom celého okresu v nových 
priestoroch, ktoré sa nachá-
dzajú v areáli mestskej po-
likliniky, na ulici Dr. Daniela 
Fischera, priamo nad pohoto-
vostnou lekárňou Ľubka. 

Ambulancia LSPP dospe-
lých susedí s ortopedickou 
ambulanciou MUDr. Slovíka. 
Nachádza sa na 1. poschodí 
objektu lekárne, vchod je lo-
kalizovaný v zadnej časti bu-
dovy. Bezbariérový prístup 
pre ťažko chodiacich pacien-
tov je zabezpečený výťahom. 
Pre motorizovaných návštev-
níkov pohotovosti je k dis-
pozícii bezplatné parkovanie 
priamo na parkovisku pred 
lekárňou Ľubka. Organizátor 
LSPP v Kežmarku Nemocni-
ca Poprad a.s. a slúžiaci vše-
obecní lekári sa touto zmenou 
priestorov  priblížili k poho-
tovostnej lekárni, biochemic-
kému laboratóriu, röntgenu 
a nemocnici. 

Telefónne číslo (052) 45 
22 555 na pohotovosť do-
spelých zostalo nezmenené. 
Všetky hovory sú zazname-
návané na digitálne zázna-

Lekárska služba je presťahovaná
Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých od 1. marca 

2011 presťahovaná do areálu polikliniky nad lekárňou Ľubka.
mové zariadenie, aby sa pred-
chádzalo zneužívaniu poho-
tovostnej linky určitou skupi-
nou obyvateľov.

Vedúcim lekárom LSPP je 
naďaľej MUDr. Michal Mesá-
roš, všeobecný lekár pre do-
spelých. K dispozícii pre náv-
števníkov pohotovostnej am-
bulancie na ulici Dr. Fische-
ra je moderné nadštandardné 
technické vybavenie, vráta-
ne možnosti infúznej liečby, 
EKG vyšetrenia srdca, rýchle-
ho testu na vyšetrenie C-reak-
tívneho proteínu pri zápalo-
vých ochoreniach, glukomer 
pre určenie hladiny krvného 
cukru, počítačová sieť pripo-

jená online na server poprad-
skej nemocnice, synchronizo-
vaný defibrilátor pre urgent-
nú resuscitáciu a ďaľšie. 

Za ošetrenie na LSPP pa-
cient naďaľej hradí zákonom 
určený poplatok 1,99 €. 

Ordinačné hodiny poho-
tovosti zostávajú nezmene-
né, tzn. počas pracovných dní 
v čase 15.30 hod. – 7.00 hod. 
a cez soboty, nedele a štátne 
sviatky 24 hodín nepretrži-
te. Bližšie informácie a pod-
robnosti o LSPP pre dospe-
lých v Kežmarku nájdete tak-
tiež na internetovej stránke: 
www.pohotovost-kezmarok.
webnode.sk

MUDr. Peter Marko, 
MPH

novozriadenej školskej tele-
vízie (TV SCOOL). Pravidel-
ne sa tu koná misijný jarmok, 
Katarínska zábava, Valen-
tínska diskotéka či fašiango-
vý karneval. V jesennej súťa-
ži ZŠ z celého Slovenska Šet-
ríme energiu získala škola 1. 
miesto. Výchovno-vzdeláva-
cí proces v škole nadväzuje 
v oblasti náboženskej a mrav-
nej na rodinnú výchovu a po-
máha formovať u detí kres-
ťanský hodnotový systém.          

Jana Víznerová

Zastupiteľstvo Prešovské-
ho samosprávneho kraja, na 
svojom zasadnutí 22. februá-
ra 2011 schválil návrh na vy-
radenie Strednej odbornej 
školy, Pradiarenská 1, Kežma-
rok zo siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republi-
ky k 31. augustu 2011. 

Práva a povinnosti zru-
šenej školy prevezme Stred-
ná odborná škola, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok.

Dôvodom tejto racionalizá-
cie je stále klesajúci počet štu-
dentov. Keďže škola nemá do-
statok študentov, kraj musí 
hľadať spôsoby ako znížiť ná-
klady škôl. V tomto prípade to 
urobil tak, že bez akýchkoľvek 
problémov zaradil študijné 
odbory na nástupnícku ško-
lu. Tento krok zároveň uvoľnil 
Prešovskému samosprávne-
mu kraju jednu budovu.

Znamená to, že od školské-
ho roku 2011/2012 sa stredná 
škola v Pradiarni ruší a štu-
denti tejto školy budú chodiť 
do školy na Kušniersku ulicu.

Na rovnakom zasadnutí 
poslanci kraja schválili zme-
nu zriaďovateľa na gymná-
ziu v Spišskej Starej Vsi. Od 1. 
septembra 2011 sa zriaďova-
teľom gymnázia stáva Mesto 
Spišská Stará Ves, ktoré pre-
vezme všetky práva a povin-
nosti vrátane pracovnopráv-
nych vzťahov. Mesto vytvo-
rí Spojenú školu, ktorá bude 
mať dve organizačné zlož-
ky – základnú školu a gym-
názium. Keďže budova patrí 
samosprávnemu kraju, PSK 
prevedie na mesto aj všetok 
hnuteľný a nehnuteľný maje-
tok – a to za jedno euro. Všet-
ky kroky sa udiali na základe 
iniciatívy mesta Spišská Sta-
rá Ves.            Pavol Humeník

Kraj zrušil školu
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Po tom, čo sa niektoré sociálne zaria-
denia v budove polikliniky pri pošte po-
darilo zrekonštruovať aj vďaka sponzo-
rom, posledné opravy sociálnych zaria-
dení na prízemí zrealizovalo v uplynu-
lých dňoch mesto. V zmodernizovaných 
toaletách na prízemí bol v rámci opravy 
vybudovaný aj bezbariérový vstup a to-
aleta pre vozíčkárov. Na jeseň je naplá-
novaná aj rekonštrukcia vstupu – ploši-
ny pre vozíčkárov a to z priečelia budovy. 

Budova s chátra-
júcou omietkou ča-
ká aj na opravu po-
škodenej fasády, 
pod ktorú sa podpí-
sali donedávna po-
škodené žľaby. Po 
oprave žľabov za-
dalo mesto objed-
návku aj na odstrá-
nenie opadávajú-
cej časti omietky, 
ku ktorej by malo 
dôjsť v najbližšom 
čase. Postupne plá-
nuje mesto rekon-
štrukciu rozvodov 
vody a kanalizácie. 
Jedným z možných 
zdrojov financova-
nia plánovanej re-

Poliklinika ostáva slúžiť zdravotníctvu
vateľov ambulantnej starostlivosti, či to bude 
tak ako minulého roku, kedy boli uprednost-
nené ambulancie zamerané na ochorenia sku-
piny 5, (t.j. ochorenia obehovej sústavy, on-
kologické ochorenia, vonkajšie príčiny ocho-
rení a úmrtí, choroby dýchacej sústavy, cho-
roby tráviacej sústavy). Počet ambulancií 
musel byť najmenej 5 (to spĺňame), ale čo sa 
týka druhov ambulancií – to môže byť prob-
lém. S majetkovým oddelením sme na túto té-
mu diskutovali, pripravuje sa projektová do-

kumentácia. Po zverejne-
ní výzvy budeme poznať 
podrobnosti a určite sa 
tým budeme zaoberať,“ 
povedala k jednej 
z možností financova-
nia rekonštrukcie po-
likliniky Ing. Gabrie-
la Bodnárová, vedúca 
Oddelenia regionálne-
ho rozvoja a cestovné-
ho ruchu Mestského 
úradu v Kežmarku.

Mesto neplánuje me-
niť služby objektu a pre 
záujemcov ponúka v po-
liklinike voľné priesto-
ry na prenájom s cie-
ľom rozšíriť zdravotníc-
ke služby občanom. 

-T/F AdriSatury-

V súčasnosti sa kežmarská 
prokuratúra nachádza v cu-
dzích priestoroch, v budove 
na ulici Mučeníkov 4, kde spo-
lu s ňou sídli aj sociálna pois-
ťovňa, obvodný úrad pre cest-
nú dopravu a pozemné komu-
nikácie, lesný úrad, staveb-
ný úrad, pozemkový úrad...
Na momentálne druhej „pre-
chodnej“ adrese úradu, slúži 
prokuratúre deväť miestností, 
ktoré plnia fukciu kancelárií, 
archívu, služobnej miestnos-
ti justičnej stráže a podobne. 
Pre vyše desať pracovníkov 
so špecifickou pracovnou ná-
plňou, justičnú stráž a tri po-
mocné pracovné sily sú súčas-
né priestory nevyhovujúce.

„Tieto priestory sú v súčasnej 
dobe pre činnosť prokuratúry, 
zabezpečenie všetkých úloh vy-
plývajúcich z platných predpisov 
už nedostačujúce, preto bolo zo 

strany kompetentných štátnych 
orgánov rozhodnuté o začatí vý-
stavby novej samostatnej budo-
vy Okresnej prokuratúry v Kež-
marku v objekte bývalého vojen-
ského útvaru. Z hľadiska efektív-
nosti, minimalizácie celkového 
objemu finančných prostried-
kov, bolo rozhodnuté o výstavbe 
nových priestorov namiesto re-
konštrukcie pôvodného staveb-
ného objektu,“ povedal pre No-
viny KEŽMAROK  okresný 
prokurátor JUDr. Peter Da-
nielčák. Okresná prokuratú-
ra v Kežmarku, ktorá začala 
svoju činnosť v januári 1997, 
sa tak po rokoch dočká vlast-
ných priestorov. Budova no-
vej okresnej prokuratúry sa 
bude nachádzať vedľa hlav-
nej cesty na Michalskej ulici, 
ako samostatný, územne od-
členený objekt. 

T/F Adriana Saturyová

Prokuratúra sa bude sťahovať
Čulý stavebný ruch badať v týchto dňoch v areáli býva-

lých kasární. Na mieste asanovanej vojenskej ošetrovne 
v týchto dňoch vyrastá nový objekt – budova Okresnej pro-
kuratúry v Kežmarku, ktorá by mala byť skolaudovaná kon-
com tohto roka.

konštrukcie je využitie fondov Európ-
skej únie. 

„V rámci Operačného programu Zdravot-
níctvo – prioritná os 2, opatrenia 2.1. – Re-
konštrukcia a modernizácia zariadení am-
bulantnej starostlivosti, bude pravdepodob-
ne možné žiadať finančné prostriedky na bu-
dovu polikliniky v Kežmarku. Výzva má byť 
podľa harmonogramu vyhlásená v júni 2011. 
Dôležité bude, aké budú vo výzve podmien-
ky, hlavne čo sa týka počtu a druhov poskyto-
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ní, ale rozhodne prekva-
pení, lebo zdá sa, že nie 
je jasné ako urobiť ra-
cionalizáciu stredných 
škôl v Kežmarku a pre-
dovšetkým nie je stano-
vený jasný cieľ a nie sú 
zadefinované dôvody.

  Rokoval s Va-
mi o situácii v ško-
le niekto z kraja? 
Napríklad poslan-
ci za okres Kežma-

rok, alebo niekto z vedenia 
kraja?

Na otázku som už čiastoč-
ne odpovedal. Horšie na tom je, 
že do 15. februára 2011, si ško-
lu nikto podrobne ani neprehlia-
dol a opodstatnene si myslím, že 
nebolo jasné, čo chceme vyra-
diť zo siete a následne aký objekt 
chceme predať alebo prenajať.  
Neviem, či si niekto pri prijí-
maní tohto rozhodnutia uvedo-
mil, že ide o najmladšiu budovu 
strednej školy v meste, ktorá má 
38 odborných a klasických učeb-
ní, 22 kancelárií a kabinetov, šat-
ne, veľkú telocvičňu so šatňami, 
sprchami, jedáleň, asfaltové ih-
risko, chovateľský areál, vlast-
nú vodu, dielne, garáže a roz-
siahle pozemky. Za posledné šty-
ri roky sa z prostriedkov PSK na 
rekonštrukciu a údržbu budovy 
preinvestovalo 300 tisíc eur. Pri-
tom je všeobecne známe, že polo-
vica stredných škôl v meste sídli 
v prenajatých priestoroch.

Bola naozaj situácia s poč-
tom žiakov tak zlá, ako ju 
prezentuje kraj?

Počty žiakov klesajú vo všet-
kých školách, výnimkou nie je 
ani naša. Celkove v tomto škol-
skom roku máme 184 žiakov. 
Keď však na to pôjdeme štatistic-
ky, tak sme nad dlhodobým prie-
merom. Naša škola nikdy nebola 
veľkou školou a priemerný počet 
žiakov na poľnohospodárskych 
školách na Slovensku môže byť 
tak okolo 200 – 220. Rovnaké 
počty žiakov majú aj poľnohos-
podárske školy v Čechách. Skôr 

sme školou špecifickou a odbory 
ktoré máme si vyžadujú prostre-
die v akom je aj naša škola, mu-
sí byť spojená prírodou, pôdou. 
Je takmer nepredstaviteľné, aby 
tieto odbory boli na škole v strede 
mesta. Nechcem to veľmi k nie-
čomu prirovnávať, ale mohlo by 
to vyzerať tak, že do mesta sa 
presťahoval lunapark. Pri tej-
to otázke je potrebné sa pozrieť 
aj na ekonomickú situáciu školy, 
lebo sa často prezentoval názor, 
že zo siete škôl treba vyradiť ško-
ly, ktoré majú ekonomické prob-
lémy. Za svojej existencie ško-
la nevytvorila žiadny finančný 
záväzok, všetky odvody, úhrady 
a poplatky sme zaplatili v stano-
vených lehotách. Každý rok boli 
zamestnancom vyplatené osobné 
hodnotenia dohodnuté v kolek-
tívnej zmluve a odmeny podľa 
vnútorného mzdového predpisu. 
Škola má dlhoročné družobné 
vzťahy so školami v Poľsku, Čes-
ku, Maďarsku a Rumunsku. Or-
ganizuje a zúčastňuje sa na mno-
hých odborných súťažiach doma 
i v zahraničí. Riaditeľstvo školy 
za osem rokov nedostalo ani jed-
nu sťažnosť. Nikto mi nepovedal 
čo prezentuje kraj, ale na každej 
riaditeľskej porade nám bolo po-
vedané, že zo siete škôl budú vy-
radené školy, ktoré majú ekono-
mické problémy. 

Je možné sa voči zrušeniu 
ešte ubrániť?

Nikdy som nepovedal, že ško-
ly nie je potrebné racionalizovať, 
spojiť alebo zlúčiť. Peniaze, ktoré 
sa vynakladajú na školstvo, tre-
ba racionálne využiť. Preto ani 
ja, ani zamestnanci školy sa ne-
budú brániť ak sa naša škola spo-
jí, zlúči s inou školou. Nemôže 
pri tom ísť iba o to, aby sme po-
vedali „tak a máme znova o jed-
nu školu menej“. Budovu na-
šej školy som už predstavil, mô-
žem dodať, že je dobre udržia-
vaná a prevádzkové náklady nie 
sú vysoké. Vyplýva to zo sku-
točnosti, že ich zvládame pri fi-
nančnom nápočte na 184 žia-

kov. V budove je dosť vhodných 
a krásnych školských priestorov 
aj pre ďalších 500 žiakov a tí by 
vlastne boli už v budove zadar-
mo. Možno by tieto školy mohli 
byť pod jedným riaditeľstvom  so 
spoločným ekonomickým úse-
kom a to by mohla byť úspora 
40 tisíc eur, ktoré by sa dali vy-
užiť na skvalitnenie vyučovacie-
ho procesu. Nemala by sa racio-
nalizácia uberať týmto smerom? 
Ja o tom nerozhodujem, iba pri-
pomínam. Na druhej strane, eš-
te som sa  nestretol s rozhodnu-
tím, ktoré by sa pri zistení no-
vých skutočnosti nedalo zmeniť. 

Čo s učiteľmi a žiakmi?
Nikto to oficiálne nepovedal, 

ale pracovnoprávne vzťahy by 
mali prejsť na školu, do ktorej 
budú začlenené naše študijné od-
bory. Čo so žiakmi? Aj nástup-
nícka škola im musí poskytnúť 
úroveň vzdelania podľa platné-
ho a schváleného školského vzde-
lávacieho programu. Nechcem 
byť pesimistom, ale po tejto „ra-
cionalizácií“, o päť rokov sa už  
nebude dať v Prešovskom kra-
ji získať stredné odborné vzdela-
nie v pôdohospodárskom odbore. 
Hovorí sa, že zlikvidovať školu je 
problém, ale založiť novú odbor-
nú školu je veľmi veľký problém. 

Čo sa stane s dielňami v 
Pradiarni?

Nemám tušenia a možno sa 
o nich ani nevie. 

Neviete, čo sa umiestni 
do budovy školy v Pradiar-
ni?

Musím povedať, že neviem, 
nikto mi to nepovedal, neozná-
mil. Jedno viem povedať s urči-
tosťou, že sme veľmi bohatým 
národom. J. A. Komenský okrem 
iného povedal, že bohatý je ná-
rod, ktorý má veľa dobrých škôl. 
Ak jednu perfektnú školu nevá-
hame predať, prenajať preto, že 
ju nepotrebujeme na vzdeláva-
nie, tak sme určite veľmi, veľmi 
bohatým národom.

Zhováral sa Pavol Hume-
ník

Keďže SOŠ Pradiarenská 
bola vždy vnímaná ako veľmi 
úspešná kežmarská škola, kto-
rá má vybudované svoje zá-
zemie a aj na stránkach novín 
KEŽMAROK sme často písa-

li nielen o aktivitách, ale aj o 
úspechoch študentov tejto ško-
ly, bolo pre všetkých veľkým  
prekvapením, že škola má zo 
svojich odborných priestorov 
odísť. Pritom ešte v minulom 

Školu jednoducho vysťahujú, bez konzultácií
O tom, že pre Strednú odbornú školu v kežmarskej Pra-

diarni je to posledný školský rok, čo bude sídliť v tejto loka-
lite, rozhodli poslanci Prešovského samosprávneho kraja na 
svojom zasadnutí 22. februára 2011. 

kalendárnom roku bola škola 
rekonštruovaná. Boli sme zve-
daví aké rokovania predchá-
dzali rozhodnutiu poslancov 
krajského zastupiteľstva o jej 
zrušení. Veď za dotyčné uzne-
senie hlasovali aj všetci piati 
poslanci za kežmarský okres, 
preto by sa dalo predpokladať, 
že boli túto vec konzultovať 

pred hlasovaním s vedením 
školy. Naviac, keď dvaja z nich 
sú aj členovia Rady tejto školy. 
No nie je to tak, čo nám pove-
dal riaditeľ školy RNDr. Daniel 
Dudzík, ktorý nám potvrdil, 
že žiadny poslanec s ním o tej-
to veci nerokoval. Aj preto sme 
položili riaditeľovi školy i ďal-
šie otázky.

Boli ste na tento krok, zru-
šenia školy krajom, priprave-
ní, alebo to bolo nečakané?

Na neformálnej úrovni mi bo-
la na odbore školstva PSK, eš-
te niekedy pred Vianocami pre-
zentovaná  možnosť začlenenia 
študijných odborov SOŠ Pradia-
renská na SOŠ Kušnierska brá-
na s následným vyradením zo 
siete škôl. Žiadne oficiálne ro-
kovanie medzi vedeniami obi-
dvoch škôl, ktorých sa táto zme-
na mala dotýkať neprebehlo, nik-
to si nevyžiadal stanovisko rady 
školy. Medzitým mi 15. febru-
ára 2011 vedúci odboru škol-
stva Prešovského samosprávne-
ho kraja predostrel nový návrh, 
že SOŠ Pradiarenská a Stredná 
umelecká škola vytvoria spoje-
nú školu, pričom Stredná ume-
lecká škola sa presťahuje na Pra-
diarenskú. Mal to byť nový ná-
vrh na rokovanie pléna PSK. 
Tento zámer sme prerokovali ih-
neď na pedagogickej rade i od-
borovej schôdzi. Námietky ne-
mal nikto. Našou jedinou požia-
davkou vždy bolo a stále je, že pri 
akejkoľvek zmene chceme ostať 
v priestoroch na Pradiarenskej, 
lebo aj keď už v názve nemá-
me poľnohospodárska škola, stá-
le ňou ostávame. Na druhý deň 
sme z ekonomického oddelenia 
PSK dostali správu, že sa uvažu-
je o finančných prostriedkoch na 
vymaľovanie 15 tried, nalepenie 
novej podlahy v 10 triedach a vý-
menu 15 dverí, aby sa ešte vylep-
šili niektoré priestory školy.  Ne-
viem teda či sme boli  priprave-
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Nedávno prišiel do redakcie 
starší muž, so správaním, ako sa 
hovorí „zo starej školy“. Bol veľmi 
zdvorilý a popri poďakovaniu, kto-
ré chcel v novinách uverejniť, roz-
debatil sa trošku o živote. O tom, 
že on nie je Róm, ale Cigán. Sluš-
ný Cigán, ktorý má vzdelané a pra-
cujúce deti. Pokecali sme si o všeli-
čom, až sme to zvrtli na tému o dis-
kriminácii Rómov. Veľmi sa mi 
páčili jeho názory o vzdelaní, o kul-
túre, o remeslách, o živote. Škoda 
len, že takých ako on, nie je viac. 

Ak by si niekto z nasledujúcich 
riadkov myslel, že som zaujatá voči 
Rómom, už teraz upozorňujem, že 
nie. Na cigánsku strunu si vždy ra-
da zatrsám a možno mi to neuverí-
te, ale rada by som zažila pravú ci-
gánsku svadbu.  Mám kamarátov aj 
medzi „Rómami“ a teraz iba účelo-
vo používam toto rozdeľujúce ozna-
čenie – nech mi to prepáčia, chcem 
byť konkrétnejšia. Viem však, že aj 
oni sami, tí pracujúci, ktorí nezne-
užívajú sociálny systém tohto štá-
tu, ktorí žijú krajšie a vernejšie ako 
zatiaľ väčšinové obyvateľstvo, ma-
jú rovnaký názor na kontajnero-
vých „zákazníkov“, s ktorými sa 
najmä na sídliskách akoby vrece 
roztrhlo. Jasné, nie je to nič nové, 
ale stručne poviem, aj ja sa bojím 
nechať svoje dieťa samé pred by-
tovkou, keď neviem, odkiaľ vietor 
dovial otrhaných pocestných, kto-
rým akoby neraz patrila celá uli-
ca. Hlášky „ako sa štát o nás sta-
rá“ dvíhajú zo stoličiek asi všet-
kých, ktorí majú na výplatnej pás-
ke uvedené, koľko do akej poisťovne 
z ich zárobku odišlo. Ak sa stane re-
alitou, že pre narastajúcu rómsku 
populáciu budú musieť ovládať le-
kári, úradníci, predavačky či čašní-
ci rómštinu, tak to budem považo-
vať za najväčší paradox všetkých 
čias. Je neuveriteľné, že kým môj-
mu dieťaťu platím za obedy v škole 
a ono nevie čo je motivačné štipen-
dium, iné deti majú stravu takmer 
zadarmo a aby chodili do školy, štát 
im núka peniaze. A ak mi niekto za-
čne hovoriť o nejakej diskriminá-
cii, poviem mu, nech sa zobudí. Ja 
sa cítim diskriminovaná už keď sa 
dusím v autobuse, keď iba platím 
odvody a mám z toho veľké kulové. 
Vlastne mám minimálne ten pozna-
tok, že klasickú zdravotnú starostli-
vosť dostanem na úrovni toho, kto 
v živote krížom slamy nepreložil. 

-Adri-

V médiách nedávno od-
znela hláška ministra pôdo-
hospodárstva o tom, že v kež-
marských kurčatách sa našla 
škodlivá látka. Úžasná pikoš-
ka, ktorej sa bulvár zaradoval 
a konkurencia doslova pote-
šila. Veď koho by nepotešilo, 
že až minister ukázal prstom, 
koho tovar si radšej nekupo-
vať...a tak prišla kežmarská 
hydináreň o kšefty a mož-
no aj dobré meno. To už mu-
sia povedať oni. My sme prišli 
o zaujímavý článok. 

Po tom, čo nám bol do re-
dakcie zaslaný článok – Stano-
visko k prehláseniu ministra 
pôdohospodárstva Z. Simona, 
chceli sme si overiť na sekreta-
riáte Podtatranskej hydiny a. 
s. v Kežmarku, či nám zaslali 
článok (na papieri) a prípadne 
či ho môžu preposlať mailom 
vo worde. Predsalen, keď má-
te odosielateľa a text iba sko-

pírujete, máte takú dôležitú 
vec dvakrát „pozichrovanú“. 
Čuduj sa svete, pani sekretár-
ka o ničom nevedela a tak nás 
požiadala, aby 
sme jej článok 
zoske nova l i 
a poslali, aby 
sa na to s pá-
nom riaditeľom (ktovie kto-
rým) pozreli. V dobrej viere 
sme to zaslali. No reakcia nás 
prekvapila – prosíme nezverej-
ňovať, nemôžem sa viac vyjadriť. 
Dáme vám vedieť stanovisko, keď 
to bude aktuálne .Darmo sme 
zháňali kontakt na predsedu 
predstavenstva a zároveň au-
tora záhadného stanoviska...

A tak sme dodatočne 
v piatok popoludní zistili, že 
v hydinárňach bola tlačovka, 
na ktorú ktovie prečo, novi-
ny Kežmarok nepozvali. Za-
volala som znova pani ale-
bo slečne sekretárke, tento-

Máte radi kurčatá? Pozor na tie kežmarské. Sú opradené 
rúškom tajomstva tak ako samotný šéf predstavenstva Pod-
tatranskej hydiny v Kežmarku, s ktorým, ak sa chcete spojiť, 
tak určite nie cez sekretárku.

raz s otázkou, prečo nás na 
tlačovú konferenciu nezavo-
lali. Vraj to pozývala nejaká 
iná pani...Ďakujeme pekne!  
Veď čitatelia novín Kežma-
rok - skoro každá druhá do-
mácnosť, nemusia vedieť, ako 
to s tou škodlivosťou kežmar-
ských kurčiat je...

Už to možno viete, že kur-
čatá by ma-
li byť OK. Ta-
kže poho-
da. Mňa však 
na kežmar-

ské kurence prešla chuť. Čo 
ak predsa...Alebo v podsta-
te je možno jedno, či si kúpi-
te toto naše kežmarské kur-
ča, alebo v Poľsku na trhu. Ak 
by chcel niekto hovoriť o po-
škodzovaní dobrého mena, 
sabotáži, konkurenčnom bo-
ji a podobne...ja už iba skon-
štatujem, že celá tá kauza mi 
príde dosť zvláštna a za tým, 
že sa nevenujeme medializo-
vanej záležitosti v mäse Pod-
tatranskej hydiny, napriek to-
mu, že sme mali záujem, hľa-
dajte ženu – ale tú od sliepok. 

-Adri-

Kauza hydina

Ani zima neodradila mi-
lovníkov fašiangovej atmo-
sféry, aby v piatok 25. febru-
ára zavítali na námestie a ná-
sledne na nádvorie kežmar-
ského hradu, kde sa konala 
fašiangová zábava za účasti 
sprievodu masiek, ľudových 
hudieb i tanečných vystúpení 
na javisku kežmarského hra-
du. Práve tam ožili aj v tomto 
roku tradície Fašiangov a na 
svoje si prišli nielen milovníci 
zábavy a kultúry, ale aj priaz-
nivci typických fašiangových 
pokrmov. Zabíjačkové špecia-
lity, ale i sladké šišky, teplý čaj 
či voňavé oškvarky dotvára-
li na nádvorí hladu atmosfé-

Fašiangy s príchuťou dobrôt
ru dávnych zvykov. K tomu 
nechýbali ani ukážky zabíjač-
ky, či vinšovačky najmenších 

účinkujúcich – detí z Mater-
skej školy Severná v Kežmak-
ru.T/F-AdriSatury-

Múzeum v Kežmarku, Mestské 
kultúrne stredisko a Mesto Kežmarok 
touto cestou ďakuje Hotelovej akadé-
mii O. Brucknera a všetkým podni-
kateľským subjektom (reštauráciám 
- Legenda, U 3 apoštolov, U Jakuba, 
SOŠ Garbiarska), ktoré svojimi darmi 
prispeli k obohateniu a  realizácii pod-
ujatia Fašiangy 2011. Srdečné poďa-
kovanie zároveň patrí všetkým účin-
kujúcim: FS Maguráčik, FS Kicorka 
z Lendaku, TŠK Tempo  a TK Brilant 
a ich umeleckým vedúcim.
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zemšťanoch), všet-
ky knihy Martina 
Rázusa, Ľuda Zúb-
ka, Ericha Kästnera, 
Julesa Vernea a Re-
marquea. Neznášam 
tzv. ženskú limoná-
dovú literatúru. 

Obľúbené jedlo – 
pirohy, halušky, ze-
miakové placky, le-
čo, fazuľové struky 
s „prézlami“ (v tomto 
kraji to nepoznajú), 
zabíjačkové produk-
ty, vyprážaný syr, 
ale aj „panská“ kačka 
s knedľou.

Hudba, ktorú po-
čúvam: Heavy me-
tal, organová hudba, 
symfonická hudba. 
Nemám rada ľudov-
ky a jazz. 

Životné krédo 
alebo zásady – je ich 
viacero, napr. „Vese-
lo, len veselo život 

treba brať, keď sa tváriš kyse-
lo, kto ťa má mať rád?“ (Vos-
kovec-Werich)  „Bojovať, hľa-
dať, nachádzať a nevzdávať 
sa!“ (Alfred Tennyson).

Prečo som šla do ko-
munálnej politiky? V ko-
munálnej politike som od no-
vembrovej revolúcie 1989 ne-
prestajne, šla som hlavne za 
KDH, raz som bola nezávis-
lá. Chcela som čosi urobiť pre 
mesto, ale sám človek málo-
kedy niečo presadí. Na to tre-

PRED S TAVU JEME  VÁM  K E ŽMARSK ÝCH  PO S L A NCOV

NORA (oficiálne ELEONÓRA) BARÁTHOVÁ, PhDr.

Motto:
Za krajší, kultúrnejší a spra-

vodlivejší Kežmarok!
Volebný obvod – II. 
Vek – bližšie k 67 než k 66 
 Zamestnanie – pôvodné 

historička (v múzeu som od-
pracovala vyše 40 rokov), spi-
sovateľka (dúfam, že sa mô-
žem tak nazývať, keď mám za 
sebou pomaly 40 beletristic-
kých a odborných kníh), teraz 
dôchodkyňa, venujúca sa his-
tórii a písaniu

Rodina – stav 
slobodná, ale spo-
lu žijeme štyri na-
vzájom prepojené 
rodiny – najstaršia 
členka má 94 rokov 
a najmladšia má 9 
mesiacov

 Voľný čas – dô-
chodca má menej 
času než pracujúci 
človek, ale na to prí-
de až v dôchodku. 
Pozitívum: na staré 
kolená som sa nau-
čila variť 

Obľúbený film 
alebo kniha – Blíz-
ke stretnutie tretie-
ho druhu (o mimo-

ba celý team poslancov, kto-
rí v prvom rade myslia na 
mesto, nie na seba (to sa týka 
poslancov od parlamentu po 
najmenšiu obec). 

Ako vnímam volebný 
obvod, ktorý zastupujem? 
Mám „smolu“, že v centre 
mesta bývam z poslancov sa-
ma, nikto nevidí, čo sa deje 
v historickom jadre, ktoré sa 
okrem malých častí zmeni-
lo na zapáchajúce parkovis-
ko, domy sú prázdne a všet-

ko vyzerá ako obrovská ku-
lisa. Alebo – potemkinovská 
dedina? Kedysi sa rozhodlo, 
že ak si niekto dom v mes-
te kúpi, bude tam aj bývať, 
aby sa centrum nevyľudni-
lo. Dnes? Domy sú využíva-

né na obchody, dielne, kance-
lárie a byty... Ak sa nemýlim, 
na Hviezdoslavovej ulici sú 
len dva domy stále obývané. 
Pomaly to hrozí aj obom ná-
mestiam. A vôbec to nepro-
speje turizmu. 

Čo by som rada zrea-
lizovala počas pôsobenia 
vo funkcii poslanca MsZ 
v Kežmarku? Oživila by som 
námestie, opravila nepekné 
domy, rozperné oblúky nad 
uličkami, obnovila chodníky, 

odstránila špinu na uliciach, 
obmedzila vstup automobi-
lov, vydala kompletnú mo-
nografiu o meste (už ju majú 
aj najmenšie dedinky, len my 
nie) ... Ale to nie je len v mo-
jich silách. Mať tak čarovný 
prútik a zlatý poklad čiernej 
hradnej panej... 

Čo sa mi na Kežmarku pá-
či? To, čo vytvorili naši pred-
kovia: historicko – umelec-
ké pamiatky. Len keby na ich 
opravu bolo viac peňazí a kiež 
by sme si ich viac vážili!

Čo by som v Kežmar-
ku v budúcnosti rada vide-
la? Živé historické centrum 
s usmievavými a slušnými 
ľuďmi. Nechcem toho tak ve-
ľa, a predsa... nie je to utópia? 
Alebo realizáciu necháme na-
šim potomkom?

Kontakt na mňa – mail: no-
ra.barathova@gmail.com    tel: 
052 452 20 56.  

-red.-, Foto: archív NB.

Moje priority predstavuje kultú-
ra, historické pamiatky, zviditeľňo-
vanie mesta a jeho histórie, ako aj 
snaha o vylepšenie atmosféry histo-
rického jadra mesta - aby sa nestalo 
len kulisou bez ľudí.
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Vývoz biologického odpadu zo zá-
hrad rodinných domov začne od pon-
delka 14. marca 2011.

Bude sa vykonávať každý pondelok. 
Zvyšky rastlín a lístie je potrebné vyložiť 
vo vhodnej nádobe, alebo vo vreci. Ná-

doby a vrecia budú po vysypaní na ná-
kladné auto vrátené.

Biologický odpad z verejnej zelene a 
záhrad sa nesmie vyvážať na skládku 
odpadu, teda ani dávať do kontajnerov 
na komunálny odpad. Odvoz odpadu 

z hrabania trávnika,  kosenia trávnika, 
alebo údržby drevín pri bytových do-
moch zabezpečia Technické služby. Od-
voz je možné dohodnúť s  Ing. Grotkov-
skou, cez pracovné dni, v čase od 7.00 do 
14.00 na č.t. 0905 494 739.                   MsÚ

Oznam o vývoze biologicky rozložiteľného odpadu

Jeden z predvolebných ná-
padov, kde vytvoriť takúto 
oddychovú zónu s umiest-
nením prvkov drobnej archi-
tektúry, predložil svojho ča-
su Kežmarčan Pavol Kulanga 
a zdá sa, že najmä mladí tento 
nápad ocenili. 

„Navrhol som, aby sa na ta-
kúto zónu premenil starý fut-
balový štadión. Je dostup-
ný najmä pre najväčšie sídlis-
ko v meste, svojim spôsobom je 
ohradený a teda aj pri zacho-
vaní lukostreleckého areálu by 
tu mohla vyrásť zóna s dreve-
nými prvkami pre deti, lavič-
kami, priestorom pre streetbal, 
freestylová zóna. Určite by sa 
našli aj podnikateľské subjek-
ty, ktoré by boli ochotné inves-
tovať a podieľať sa na vybudo-
vaní prostredia s tým, že by tu 
napríklad ponúkali malé občer-
stvenie, alebo umiestnili svo-
ju reklamu a podobne,“ pred-
stavuje časť nápadov mladý 

Čoraz viac sa skloňuje „oddychová zóna“
Na prehustených sídliskách a pri zeleni, ktorej je tiež me-

nej ako by si ľudia v meste priali, sa čoraz častejšie hovo-
rí o vytvorení oddychovej zóny v meste. Takej, ktorá by bo-
la dostupná zo všetkých kútov mesta vyznávačom prechá-
dzok, ale i rodinkám s malým deťmi. Aspoň tak  ju opisujú 
tí, ktorí by ju uvítali.

Kežmarčan, ktorého mnohí 
poznajú aj ako propagátora 
Tatier a organizátora podu-
jatí na Štarte. Pýtajúc sa na 
názor okolidúcich Kežmar-
čanov, dostávame odpoveď, 
z ktorej je jasné že oddy-
chová zóna sa v meste žiada 
„najmä v letných mesiacoch, 

kedy sa neskôr stmieva. Človek 
ak chce ísť trochu na vzduch,  
tak ak nemá záhradku, alebo ro-
dičovský dom, na sídlisku mu 
ostane balkón alebo lavička pri 
bytovke,“ súhlasne pokýve 
hlavou pani Betka, ktorá ru-
kou naznačí, že oddychová 
zóna by mohla vyrásť hoci 
aj na mieste, kde si svoj stan 
rozkladajú cirkusanti.

Na názor sme sa opýtali aj 
druhej strany, riaditeľa Sprá-
vy telovýchovných zariadení 
mesta Kežmarok, Vladimíra 

Jančeka: „Nerozumiem tomu. 
Všetky mestá podobné Kežmarku 
majú jedno až tri ihriská, najmä 
preto, lebo trávnik nie je schop-
ný absorbovať nápor a regene-
rovať tak rýchlo, ako si to nie-
kto predstavuje. Na kežmarských 
ihriskách trénuje osem až desať 
mládežníckych klubov, konajú sa 
tu školské turnaje, tréningy, sú-
ťaže. O trávnik, aby slúžil tým, 
ktorí ho využívajú, je potreb-
né starať sa, kosiť, udržiavať ho. 
Z futbalového zápasu v daždi sa 
trávnik spamätáva približne dva 
týždne. Existencia starého futba-
lového štadióna je opodstatnená. 
Od nás si nechávajú poradiť iné 
mestá, čo sa týka ihrísk a my má-
me zlikvidovať ihrisko, ktoré má 
svoje opodstatnenie?“

Do tretice sme oslovili ve-
dúceho „odelenia výstavby“ 
Mestského úradu v Kežmar-
ku Ladislava Faixa. Zaujíma-
lo nás smerovanie mesta, naj-
mä jeho územný plán vo veci 
oddychovej zóny. Uvažuje sa 
s jej vybudovaním? A v akej 
lokalite? „V súčasnosti mesto 
realizuje zmenu územného plá-
nu – vytvorenie prímestskej re-
kreačnej zóny v lesoparku Se-
ver, Zlatná. Ide skôr o vychádz-
kovú zónu priamo v prírode, kde 
sa bude zveľaďovať existujúci 
chodník, prístrešky, infotabule. 
Čo sa týka mesta ako takého, nie-
čo ako oddychová zóna by malo 
vzniknúť v budúcnosti na ploche 
pred Tescom. Malo by tu vznik-
núť akési malé námestíčko – typ 
oddychovej zóny, ktorá by prepo-
jila sídlisko s mestom. Ale časo-
vý horizont je momentálne ťaž-
ké určiť.“

A ako vnímate potre-
bu mestskej oddychovej zó-
ny vy? Zapojte sa do disku-
sie a napíšte nám. Najzaují-
mavejším podnetom a nápa-
dom sa budeme na stránkach 
novín venovať. Na vaše pod-
nety čakáme na adrese redak-
cie, alebo na mailovej adrese: 
noviny@kezmarok.sk. 

T/F Adriana Saturyová

Festival sa bude konať 
v priestoroch Kaštieľa Stráž-
ky od  15. 3. – 26. 3. 2011. Pre 
širokú verejnosť sa bude pre-
mietať počas víkendov 18. – 
19. 3. a 25. – 26. 3. 2011 so za-
čiatkom o 18.00 hod. Ostatné 
dni budú venované základ-
ným a stredným školám.

Program dokumentár-
nych filmov pre širokú ve-
rejnosť:

18. 3. 2011 – piatok
18.00 – Bol raz jeden 

ostrov. Nový Zéland (2009) 
80 min., české titulky. 

Globálne otepľovanie vy-
háňa obyvateľov korálového 

ostrova na pevninu.
19.30 – Voľne žijúca mlá-

dež. SR (2006), 26 minút, slo-
vensky.

Výpoveď speváka Zóny 
A o jeho spolupráci s ŠtB.

20.00 – Jáchymovské pek-
lo. SR (2006), 26 min., sloven-
sky.

Svedectvo o otrockej práci 
politických väzňov v uráno-
vých baniach.

20.40 – Legenda o vtáčom 
vajci. ČR (2005), 57 min., rus-
ky/ české titulky.

Pútavá reportáž zo zeme, 
kde sa miešajú pohanské zvy-
ky a pravoslávie.

Jeden svet 2010
 V priebehu mesiaca marec 2011 sa v Kaštieli Strážky usku-

toční regionálny festival dokumentárnych filmov –Jeden svet 
2010, pod záštitou občianskeho združenia Človek v ohrození. 

19. 3.2011 – sobota
18.00 hod. – Hlad. Nemec-

ko (2009), 90 min., české titulky.
Z globálnych zmien na po-

čiatku 21.stor. profitujú najmä 
bohatí

19.45 – Irán – nevyslyšané 
hlasy. Kanada (2009), 67 mi-
nút, české titulky

Volanie po otvorenej spo-
ločnosti v súčasnom Iráne.

21.00 – Kambodža Trust. 
VB, Kambodža (2001), 28 mi-
nút, slovenské titulky.

Britská charitatívna orga-
nizácia Cambodia Trust po-
máha postihnutým ľuďom 
z podmínovaných oblastí.

Vstupné je symbolické 1 
euro. Srdečne Vás všetkých 
pozývame a tešíme sa na Va-
šu účasť.

Kolektív Kaštieľa Strážky
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

15. 3. 2011 (utorok)  
o 8.15 a 9.30 hod.

FOTROVCI a TÍNEDŽERI
Divadelné predstavenie  
v podaní Divadla Maska 

Zvolen
V MsKS Kežmarok
16. 3. 2011 (streda)  
o 8.30 a 10.30 hod.

ROBO ŠIMKO  
a MASSRIOT

Koncert finalistu Superstar 
so skupinou

V MsKS Kežmarok 
 17. 3. 2011 (štvrtok)  

o 14.00 hod.
DETI hudba, tanec a spev

Program pre deti
V MsKS Kežmarok
18. 3. 2011 (piatok)  

o 17.30 hod.
NEBERTE  

NÁM PRINCEZNU
Muzikál v podaní hercov 

prešovských divadiel
V MsKS Kežmarok  
25. 3. 2011 (piatok)  

o 8.15 hod.
ROZTANCOVANÁ JAR

Výchovný koncert
V MsKS Kežmarok
27. 3. 2011 (nedeľa)  

o 16.00 hod.
JACK a FAZUĽKA

Rozprávka v podaní Divadla 
Bez opony z B. Bystrice

V MsKS Kežmarok

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné námestie 46

ACTUAL ART  
Spiš/Slovensko
Výstava potrvá  

do 29. marca 2011.

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53

DIRK BALKE
Hirsch Alarm

Výstava je otvorená  
do 24. marca 2011.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

Výstava študentských prác 
Výstava prác študentov 

Strednej umeleckej školy 
v Kežmarku je otvorená  
od 9. do 31. marca 2011.

Tradičné spojenie Marec 
– mesiac knihy, snáď pozná 
každý, aspoň tí skôr narode-
ní určite. I to nás primälo k 
tomu, aby sme sa pozreli tro-
chu bližšie do zákulisia kež-
marskej knižnice, akým živo-
tom žije. Jej štatistiky sú viac 
ako potešujúce.

V roku 2010 dosiahla až 86 
806 výpožičiek kníh a peri-
odík. Zaregistrovaných bolo 
3 939 používateľov, čo je o 37 
viac ako rok predtým. Z cel-
kového počtu je 1 463 mlad-
ších ako 15 rokov, čo je nárast 
o 14 percent! Zaregistrovaní 
používatelia navštívili kniž-
nicu 24 888 krát. Slovenská li-
teratúra pomaly dobieha sve-

tových autorov, čo sa prejavu-
je aj v kežmarskej knižnici.

Okrem toho vedenie kniž-
nice pripravilo až 82 poduja-
tí, z toho 19 hodín informačnej 
výchovy pre deti materských, 
základných a stredných škôl. 
Veľmi úspešným pre školákov 
zo ZŠ Nižná brána bola tradič-
ná Noc s Andersenom a pre 
školákov cyklus Osmijanko.

Z ďalších aktivít kežmar-
skej knižnice možno spome-
núť súťaž Čarovná skrinka 
ako aj výstavky k výročiam 
spisovateľov.

Pri kežmarskej knižnici 
je zriadená i internetová štu-
dovňa, ktorú navštívili po-
užívatelia v budove Mest-

ského kultúrneho strediska  
3 832-krát. Zorganizovali sa 
tu aj 4 kurzy počítačovej gra-
motnosti pre 33 dôchodcov.

Do knižného fondu pri-
budlo 1 126 knižných jedno-
tiek, z toho nákupom z vlastné-
ho rozpočtu 1 052 a darmi od či-
tateľov 74 knižných jednotiek.

Stále platí, že televízia čí-
tanie neničí, pretože hodnota 
a posolstvo kníh a odborných 
časopisov sú svojim prínosom 
pre vzdelanostný rozvoj člo-
veka nenahraditeľné. Mestská 
knižnica je tak stále zaujíma-
vým zdrojom informácií pre 
každého Kežmarčana.

Pavol Humeník, 
Jana Schönová

Mestská knižnica – stály a vždy zaujímavý 
zdroj informácií pre Kežmarčanov

inštalovanú v 
priestoroch Výstav-
nej siene BARÓN-
KA, na Hlavnom ná-
mestí 46 v Kežmarku 
pod názvom ACTU-
AL ART Spiš /Sloven-
sko.  Svoj pohľad na ak-
tuálne dianie na poli 
slovenského výtvarné-
ho umenia s dôrazom 
na maľbu tu ponúka-
jú siedmi autori po-
chádzajúci zo spišské-
ho regiónu (Tomáš Ce-
tera, Patrícia Koyšová, 
Kamil Kozub, Amálka 
Ľudmila Valenčíková, 
Eva Mikulášová, Im-
rich Svitana a Peter Trembáč).  

Autorov spája snaha po 
hľadaní nových možností kla-

Pozvánka na výstavu

sického média – maľby. Kaž-
dý z nich zobrazuje originál-
nym spôsobom svoje predsta-

vy a pocity z okolitého 
prostredia. Námetovo sa 
odlišujú.  Hľadanie no-
vých techník a využíva-
nie netradičných materi-
álov v ich tvorbe pouka-
zuje na snahu po zmene 
a chuti tvoriť, obohaco-
vať kultúrnu scénu svie-
žimi pohľadmi.   

   Výstava potrvá do 
29.3.2011. Pripravilo ju 
Mestské kultúrne stre-
disko Kežmarok v spo-
lupráci s  Galériou umel-
cov Spiša v Sp. Novej 
Vsi.                            (gkt)

9. – 10. marec (streda – štvrtok) 
o 19.00 hod. 

JEDZ, MODLI SA, MILUJ 
(2010) Americký romanticko-dob-
rodružný film. Slovenské titulky, 
140 min. Vstupné: 2,10 €. Mládeži 
do 12 rokov neprístupný. 

PREMIÉRA 
11. – 12. marec (piatok, sobota) 

o 19.00 hod. 13.  marec  (nedeľa) o 
17.00 hod. 

OBČIANSKY PREUKAZ 
(2011) ČR, SR, tragikomédia. Čes-
ké znenie, 137 min. Vstupné: 2,20 
€. Mládeži do 12 rokov neprí-
stupný.

13. marec (nedeľa) o 15.00 hod. 
MEGAMOZOG (2010) Ame-

rická animovaná rozprávka. 
Vstupné: 2 €. Slovenský dabing, 
96 min. Mládeži prístupný.

14. marec (pondelok) o 19.00 hod. 
LEGENDA O LIETAJÚCOM 

CYPRIÁNOVI (2010) Slovensko 
– Poľsky historický film. Sloven-
ský znenie, 108 min. Vstupné: 
2 €. Mládeži do 12 rokov neprí-
stupný. 

15. – 16. marec (utorok – streda) 
o 19.00 hod. 

FOTRI SÚ LOTRI 
/2010/ Americká komé-

dia. Slovenský dabing, 98 min.  
Vstupné: 2,30 €. Mládeži do 12 ro-
kov neprístupný.
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Hotelová akadémia Otta Brucknera
Dr. Alexandra 29, Kežmarok

srdečne pozýva  
žiakov 9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční dňa

10. marca 2011 o 8.30 hod. v budove školy.
Program:

- informácie o priebehu prijímacieho konania
- prezentácia o škole a miestach zahraničnej praxe

- prezentácia zručností žiakov spojená s tvorivými dielňami
- účasť na Medzinárodnom dni sprievodcov spojená  

s výkladom žiakov o historických objektoch mesta Kežmarok

V dňoch 25. – 27. 2. 2011 sa v kultúrnom do-
me v Šuňave uskutočnila tradičná divadel-
ná súťaž Divadelná Šuňava. Na základe vy-
hodnotenia odbornej poroty boli ocenené 
aj divadelníci z Kežmarku. V kategórii Det-

ské divadlo získali prvé miesto divadelný sú-
bor TOTE TAM zo Základnej umeleckej ško-
ly Antona Cígera v Kežmarku. Úspešným vy-
stúpením na tomto podujatí získal tento súbor 
aj postup na krajské kolo.                   Humeník

Z Divadelnej Šuňavy prvenstvo aj pre Kežmarčanov

V mesiacoch január a február uzavreli manželstvo:
Miroslav Bombara   Zuzana Bombarová

Kamil Badžo   Ivana Pompová
Peter Klein   Terézia Škovirová

Ľuboš Sokol   Lenka Kasenčáková
Slavomír Majzel   Denisa Karkošková

Eduard Badžo   Mária Mirgová
Gustáv Badžo   Monika Badžová

Radoslav Martinko   Nina Ripková
Július Polhoš   Lenka Mižikárová
Martin Šebest   Jana Matalíková

Viktor Pajer   Jana Bačová
Dalibor Pompa   Lucia Bíla

Lukáš Slávik   Simona Adamjáková
Milan Husár   Ivana Tomasová

Juraj Kočemba   Renáta Kleinová
Ondrej Tomas   Dominika Lorencovičová

Počas Dní otvorených dve-
rí mohli žiaci základných 
škôl, ktorí sa rozhodujú pre 
svoje povolanie, nahliadnuť 
do učební i tried tejto ško-
ly, kde získali množstvo za-
ujímavých informácií. Popri 
dvojročných učebných odbo-
roch výro-
ba konfek-
cie a staveb-
ná výroba, 
škola ponú-
ka žiakom aj 
2-ročné štu-
dijné odbo-
ry denného 
nadstavbo-
vého štúdia 
s maturi-
tou v odbo-
re odevníc-
tvo, drevár-
ska a ná-
b y t k á r s k a 
výroba, sta-
vebníctvo, spoločné stravo-
vanie, vlasová kozmetika, či 
prevádzka obchodu. Tradič-
né 3-ročné učebné odbory na 
škole prezentujú krajčíri, sto-
lári, čalúnníci, murári, tesá-
ri, kachliari, maliari, inšta-
latéri, kaderníci, predavači, 
ale aj odbor hostinský. Zaují-
malo nás, aký je záujem prá-
ve o tieto remeselné povola-
nia, ktorých je na trhu nedo-
statok. Podľa majstrov, ktorí 
vedú budúcich remeselníkov, 
záujem zo strany žiakov o re-
meselné povolania všeobec-
ne klesá, čo je na škodu naj-
mä preto, že ide v súčasnosti 
o jedny z najlepšie platených 
povolaní – najmä pre ich ne-
dostatok. 

„V súčasnej dobe sa prejavu-
je v celej spoločnosti záujem pre-
dovšetkým o štúdium ukonče-
né maturitnou skúškou, čo je na 
škodu pre celú spoločnosť, pre-
tože klasické robotnícke profesie 
sa postupne  vytrácajú. Často sa 
na škole stretávame v študijných 
odboroch so žiakmi, ktorí nezvlá-
dajú učivo maturitných odborov 
a mnohí by bez problémov zvlád-

Remeslo má čoraz zlatšie dno 
Jedným zo spôsobov ako motivovať a pritiahnuť do svo-

jich radov nových študentov sú už tradične Dni otvorených 
dverí na stredných školách. V uplynulých dňoch sa takéto 
podujatie uskutočnilo aj v Strednej odbornej škole na Gar-
biarskej ulici v Kežmarku, ktorá ponúka žiakom základ-
ných škôl niekoľko študijných odborov a je najväčšou ško-
lou v Prešovskom kraji. 

Ak chcete, aby bola svadobná fotografia  
novomanželov zverejnená pri redakčnom  

blahoželaní, zašlite redakcii fotografiu svadobného 
páru do najbližšieho utorka po uzavretí sobáša. 

li štúdium v remeselných učeb-
ných odboroch a po vyučení by 
mohli pracovať vo svojich pro-
fesiách. Každý mi dá určite za 
pravdu že dnes je veľký problém 
zohnať šikovného murára, inšta-
latéra či maliara. Apelujeme pre-
to na súčasných deviatakov a ich 

rodičov, aby 
d ô k l a d n e 
zvážili, aký 
odbor štú-
dia pre svo-
je dieťa vy-
berú. Mno-
hé robotníc-
ke profesie, 
ktoré sa dajú 
študovať aj 
na našej ško-
le majú bu-
dúcnosť, per-
spektívu a je 
o nich záu-
jem aj na tr-
hu práce do-

ma ale aj v zahraničí. Pevne verí-
me že dôjde k opätovnému záuj-
mu o tradičné remeselné profesie.  
Odkaz pre tých, ktorý chcú mať  
v rukách maturitné vysvedčenie 
je,  že po získaní výučného lis-
tu je u nás možnosť pokračovať 
v dvojročnom štúdiu a tak zís-
kať okrem výučného listu aj ma-
turitné vysvedčenie“ – hovorí 
zástupca riaditeľa školy,  Ing. 
Vojtech Wagner. Napriek ne-
jasnej budúcnosti remesel-
ných povolaní na Slovensku 
vôbec, škola netají spokojnosť 
s návštevnosťou počas pod-
ujatia Dni otvorených dve-
rí, kedy školu a jej zariadenia 
navštívilo vyše dvesto žiakov 
z 21 základných škôl, vrátane 
škôl z okolitých obcí ako Spiš-
ská Belá, Podolínec, Lendak, 
či Ždiar. 

T/F Adriana Saturyová
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KLUB ZDRAVIA v Kežmarku Vás pozýva
na cyklus prednášok a kurz prípravy jedál

„VARENIE V ZDRAVŠOM ŠTÝLE“
prednášky a diskusie, ochutnávky a recepty, vzťahy a zdravie

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

21. 3. 2011  
MOZOG – neprekonateľný ZÁZRAK

Prednáša MUDr. POLLÁK Peter
Kontakt: 0904 39 58 92

Vstup voľný!

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská nefrologická spoločnosť

Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika, Košice

Spolok lekárov MUDr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
Dialyzačné stredisko Dialcorp s.r.o. Kežmarok 

SVETOVÝ DEŇ OBLIČIEK 2011
10. marca 2011, 9.30 – 14.00 hod.
Kongresová sála hotela CLUB 

Dr. Vojtecha Alexandra 24, KEŽMAROK

PREŽÍVANIE NESTAČÍ,  
DÔLEŽITÁ JE KVALITA ŽIVOTA 

„Chráň svoje obličky, šetri svoje srdce“ 
9.30 – 12.00 hod.

1. Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.: Otvorenie svetové-
ho dňa obličiek, úvod do problematiky
2. Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta:  Príhovor primátora 
Kežmarku a uvítanie hostí
3. Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ľ. Podracká, K. Szi-
lágyi, J. Mojžiš (Košice): Liečebné možnosti u detí s  nefrotic-
kým syndrómom a možnosti zlyhania liečby
4. Prof. MUDr. V. Spustová (Bratislava): Poruchy minerálo-
vého a kostného metabolizmu a ich účasť na kardiovasku-
lárnych ochoreniach u pacientov s CKD
5. M. Mydlík, K. Derzsiová (Košice): Kardiorenálne vzťahy 
z pohľadu nefrológa
6. K. Derzsiová, M. Mydlík (Košice): Nefrotický syndrom 
a vitamin B6
7. Štefan Vítko (Praha, Česká republika): Súčasný stav trans-
plantácie obličiek

12.20 – 14.00 hod.
8. E. Smreková (Kežmarok): Použitie ultrazvuku pri vyšet-
rení obličiek v nefrologickej ambulancii
9. L. Eľková, M. Mydlík (Košice): Liečba chronickej glome-
rulonefritídy s nefrotickým syndrómom z pohľadu pacienta 
10. M. Motyková, M. Mydlík (Bardejov, Košice): Akútna in-
termitentná porfýria a gravidita
11. N. Rozumyková (Košice): Diéta pri chronických choro-
bách obličiek
12. A. Uhrová (Kežmarok): Úloha psychiatra pri ischemic-
kej chorobe srdca a hypertenzii
13. Diskusia k prezentovaným prednáškam, rôzne
14. M. Mydlík (Košice): Záver svetového dňa obličiek 2011

Organizátor požiadal o pridelenie 4 kreditov CME  
za kontinuálne vzdelávanie pasívnym účastníkom. 

Informácie o podujatí nájdete tiež na infoportáli  
www.svld.sk

MUDr. Peter Marko, MPH

Obličky (11. marec 2011 – svetový deň obličiek)
Obličky (niekedy nazý-

vané aj ľadviny) pôsobia ako 
filter pretekajúcej krvi – pre-
filtrujú vyše  150 litrov krvi 
každý deň. 

Obličky patria k životne 
dôležitým orgánom a pre ži-
vot človeka sú rovnako nevy-
hnutné ako srdce či mozog. 
Sčasti je možné ochoreniu ob-

ličiek predchádzať. Veľa rizík 
je ovplyvniteľných – je to faj-
čenie, alkohol, nadváha, kon-
zumácia nezdravých jedál, 
chronický stres a nedostatok 
odpočinku. Dôležité je najmä 
dodržiavať pravidelný pit-
ný režim. Odporúča sa denne 
vypiť tri až štyri litre tekutín.  

                                          škc

Spoločenská hodnota zdra-
via vyplýva z ľudského pozna-
nia, že populačný celok musí 
venovať pozornosť zdraviu ľu-
dí, pokiaľ chce prežiť (spoloč-
nosť, demograficý vývoj).

Hodnota zdravia je teda 
pre jednotlivca základnou 
ľudskou potrebou. 

Pre spoločnosť je zdra-
vie (zdravotný stav obyvateľ-
stva) spoločenskou hodno-
tou, ktorá sa významne spo-
lupodieľa na  integrite, rozvo-
ji spoločnosti, a na existencii 
spoločnosti vôbec.

Zdravie a choroba sú vý-
sledkom dynamického vzťa-
hu medzi organizmom a pro-
stredím. 

Ide o vzájomné pôsobe-
nie meniacich sa nárokov 
prostredia (životné prostre-
die, spoločnosť) a meniaci-
mi sa vrodenými a získaný-
mi vlastnosťami jedinca (bio-
logická, psychická, spolo-
čenská a duchovná podstata 
človeka – človek ako bio-psy-

cho-sociálna bytosť).
Zdravie nie je cieľom živo-

ta, ale podmienkou – nástro-
jom zmysluplného života.

Zdravie je schopnosť viesť 
sociálne a ekonomicky pro-
duktívny život, preto nie je 
cieľom, ale prostriedkom na 
realizáciu harmonického vý-
voja človeka.

Zdravie je celkový (teles-
ný, psychický, sociálny a du-
chovný) stav človeka, ktorý 
mu umožňuje dosahovať op-
timálnu kvalitu života a nie je 
prekážkou obdobnému sna-
ženiu druhých ľudí. Kvalita 
života (porovnaj životná úro-
veň), je definovaná s ohľadom 
na spokojnosť daného člove-
ka s dosahovaním cieľov.

Vymedzovanie pojmu 
zdravia a hľadania jeho pod-
staty, súvisí s vývojom ná-
zorov na vzťah telesnej a du-
chovnej podstaty človeka, čo 
súvisí s vývojom spoločnosti 
a filozofického hľadania od-
povede na podstatu bytia.

V spolupráci s MUDr. Pavlom Štecom pripravila re-
dakcia Novín Kežmarok pravidelnú rubriku venovanú 
starostlivosti o zdravie. V nej nájdete zaujímavé infor-
mácie i rady, ako sa starať o svoje zdravie. V prípade, že 
máte otázku, ktorú by ste radi nášmu lekárovi – spolu-
pracovníkovi položili, napíšte nám a možno aj na zákla-
de vášho podnetu prinesieme na stránkach Kežmarku in-
formácie, ktoré uvítajú ďalší čitatelia.                          (red.)

Individuálna hodnota zdravia je 
spojená s pudom sebazáchovy
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S prvými teplými lúčmi sl-
niečka nás to láka do prírody. 
Rozhliadneme sa okolo a zistí-
me, že  zima urobila svoje. Bo-
lo by treba trochu „upratať“. 
Ale ako to urobiť rýchlo? Čo je 
suché treba spáliť. Najmä sta-
rú trávu aby nešpatila. Nao-
zaj?! Je to správne? Nie, nie je 
to správne ani zákonné. Za 
takéto rýchle upratovanie by 
sme mohli zaplatiť a to poku-
tu až do výšky 331 €. To je to 

posledné, čo by nás malo na-
padnúť  „všetko suché spáliť“. 
Sú aj iné šetrnejšie spôsoby 
voči prírode ako ju pouprato-
vať. Všetci to vieme, veď sa to 
učíme už na základných ško-
lách. A ak si hodíme zápalku 
len tak  z nudy, tak je to viac 
než smutné. My chceme od 
prírody aby nám dala „chlieb“ 
a my ju za to vypálime.  
pplk. Ing. Jana Kolodzejová

OR HaZZ Kežmarok 

Čo je suché treba spáliť?

Pre tých menej počítačo-
vo zdatných je potrebné naj-
prv uviesť, že v súčasnosti sa 
veľkej obľube teší interneto-
vá stránka Facebook. Je to ta-
ký virtuálny svet, kde je dr-
vivá väčšina ľudí zaregistro-
vaných pod svojim skutoč-
ným menom a tak sa dokážu 
vďaka Facebooku spojiť po 
rokoch aj spolužiaci zo zák-
ladnej školy, bývalí kamará-
ti z detstva, či priaznivci po-
vedzme športových akcií. 

A tak ľudia, ktorí majú na 
Facebooku svoj „profil“, ma-
jú tam zvyčajne aj svoje súk-
romné fotky a ďalších priate-
ľov. Častokrát sú tie fotky prí-
stupné iba tým ľuďom, kto-
rých si označíte ako priateľov. 

Stáva sa, najmä v prípa-
de ľudí s nie najserióznejším 
úmyslom, že zavádzajú pod 
vymysleným menom, alebo 
pod menom niekoho iného, 
či pod názvom, ktorý evoku-
je, že ide o serióznu vec. Prá-
ve pod týmto kvázi menom 
bol v uplynulých dňoch zae-
vidovaný na Facebooku člo-
vek, ktorý požiadal o pria-
teľstvo množstvo Kežmar-
čanov, ktorých na sieti na-
šiel. A čuduj sa svete, ľudia 

si neznámu virtuálnu posta-
vičku pridali medzi priate-
ľov bez toho, aby vedeli, ko-
mu otvorili svoje rodinné 
albumy, nástenky s odkaz-
mi, kontakty na iných ľudí. 
„Mala som dojem, že je to kon-
takt na Mesto Kežmarok, ale-
bo na sieť fanúšikov Kežmar-
ku. Nevšimla som si informá-
cie o užívateľovi, ktorý sa pred-
stavuje ako Celý Kežmarok,“ 
povedala pre Noviny KEŽ-
M A ROK mladá mamička, 
ktorá si zakrátko po našom 
upozornení nového „kama-
ráta“ z kontaktov vymazala.

Infomácia pre tých, ktorí 
uvažovali rovnako: Za regis-
tráciou tohto užívateľa nehľa-
dajte nikoho z predstaviteľov 
mesta Kežmarok. Pozornej-
ší si mohli všimnúť, že uží-
vateľ, ktorý uvádza svoj vek 
73 rokov, ale je priaznivcom 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
v KK a hiphopového spevá-
ka Pitbulla, asi ťažko bude re-
álny sedemdesiatnik, zvlášť, 
keď mu na nástenke svieti lo-
go relácie Superstar, či video 
„Najkrutejšia súťaž“ o bláz-
noch, ktorí sa poobíjali na jed-
nej prekážkovej dráhe v rám-
ci televíznej zábavy. 

„Celý Kežmarok“ na Facebooku?
Neuveriteľné, ako dokáže verejnosť, aj tá vzdelaná s pre-

hľadom, podľahnúť hromadnému klikaniu na internete 
a ocitnúť sa len tak bez rozmyslu v skupine ľudí medzi pria-
teľmi niekoho, koho nepozná.

Len málo z ľudí, ktorí nadviazali kontakt, sa zaujímalo o to, kto 
sa v skutočnosti schováva pod vymyslené meno. V sieti Facebook je 
zaevidovaný aj užívateľ Mesto Kežmarok. Napriek tomu, že uvád-
za vo svojom profile oficiálne údaje a kontakt na mestský úrad, na 
spomínanom úrade ani o tomto užívateľovi nič nevedia.

Medzi viac než 350 priateľ-
mi na Facebooku nájdete kež-
marských učiteľov, lekára, po-
licajta, policajtovú dcéru, pod-
nikateľov, pracovníka banky, 
ale aj podobného týpka pod 
menom Sexcelentný Narcista. 

Možno ide len o rece-
siu, možno si užívateľ našiel 
klientelu na tovar, alebo po-
litickú osobnosť, ktorú bude 
neskôr prezentovať. V kaž-
dom prípade by mali „pria-

telia“ na Facebooku uvažo-
vať, že pod nálepkou milov-
níka mesta Kežmarok sa mô-
že kľudne schovávať nielen 
zabávajúci sa pubertiak, ale 
aj zlodej, či pedofil, alebo zve-
davý sused odnaproti, ktorý 
si vďaka fotografiám vo va-
šich albumoch a kontaktoch, 
vytvára svoj vlastný profil 
osôb, ktoré ho zaujali. Hoc aj 
pod celkom seriózne znejú-
cim menom.                   -Adri-

Kežmarský festival Eu-
rópske ľudové remeslo bu-
de venovaný kováčskemu ce-
chu. Brány festivalu sa otvoria 
v piatok 8. júla a už tradične 
do nedele 
bude patriť 
historické 
c e n t r u m 
mesta re-
m e s l á m , 
tradíciám 
a sprievodným kultúrnym 
podujatiam. Dvadsiaty prvý 
ročník podujatia sa v tom-
to roku uskutoční pod vede-
ním nového riaditeľa, ktorého 
menoval primátor mesta Igor 
Śajtlava. Po rokoch vystrie-
da doterajšieho riaditeľa festi-
valu Ladislava Melikanta sú-

časný viceprimátor PhDr. Igor 
Kredátus, ktorého sme sa opý-
tali, či s príchodom jeho oso-
by do riaditeľského kresla ča-
kajú festival aj nejaké novin-

ky: „Nasle-
dujúci 21. 
ročník festi-
valu EĽRO 
bude opäť 
e uró p s k o u 
oslavou sta-

rých remesiel, tradícií, ale i vy-
stúpení domácich i zahraničných 
umelcov – tak, ako je to už pre 
tento festival typické.Na otázku, 
či festival čakajú nejaké zmeny, 
alebo novinky, je odpovedať pri-
skoro, ale možno dôjde aj na zná-
me „Vyčkaj času, ako hus klasu“.“            

                        -AdriSatury-

EĽRO v znamení 
kováčskeho cechu
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Filatelistická burza
Klub filatelistov 54-17 v 

Poprade pozýva zberateľov 
na Podtatranskú filatelis-
tickú burzu, ktorá sa usku-
toční v sobotu 12. marca od 
7.00 do 12.00 v jedálni Stra-
vex na Drevárskej 8 (opro-
ti autobusovej stanici) v Po-
prade. 

Objednávky stolov a infor-
mácie na tel. č. 0903 933 283.

Vítané sú aj ostatné zbera-
teľské odbory.

Rastislav Ovšonka

Poďakovanie
V súvislosti s mojím od-

chodom do predčasného dô-
chodku od 1. 3. 2011 si dovo-
ľujem aj touto cestou poďako-
vať sa za spoluprácu tým ško-
lám, športovým a kultúrnym 
klubom a ostatným organizá-
ciám, s ktorými som do 28. 2. 
2011 mal česť spolupracovať.

Prajem im veľa úspe-
chov a ešte lepšiu spoluprácu 
s mestom Kežmarok k oboj-
strannej spokojnosti.

Ing. Stanislav Škára

STRATY A NÁLEZY
Stratil som sa moji mili, 

paničku to veľmi bolí. Po-
môžte mi prosím Vás, cestu 
domov opäť nájsť.

Dňa 16. 2. 2011 sa stra-
til psík, počúvajúci na me-
no LUKY. Každú informáciu, 
ktorá by viedla k jeho nájde-
niu prosíme nahlásiť na bez-
platnom telefónnom čísle kež-
marskej mestskej polície. Za 
pomoc pri hľadaní, alebo náj-
dení psíka ďakuje majiteľka. 
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PREDAJ
Predám tatranský profil pero-

-drážka, brúsený, 1. trieda 4 eurá, 
2. trieda 3 eurá, v ponuke aj dláž-
kovica a dokončovacie lišty. DOVE-
ZIEM. Tel. 0915 86 32 27, 0911 16 89 82.  
 P-18/11

Predám šaty na prvé sv. prijíma-
nie, šité v značkovom módnom saló-
ne, väčšia veľkosť. Info: 0917 532 664. 

A-5/6 
Predám plne funkčný, predajný 

stánok pri Sintre na sídlisku JUH v 
KK (cena 1500€). Prípadne dám do 
prenájmu. 0910 991 516. 

Predám cirkulár, elektrický spo-
rák. 052 446 7381. 

Predám ošípané od 120 do 150 
kg. Možnosť porážky. Cena za 1 kg je 
1,80 €. Tel.: 0911/57 93 85.  T-3/11

Predám rozťahovaciu válendu 
3-ročnú, červenej farby, málo použí-
vanú + k tomu predám dve drevené 
police 1,5 m vysoké. Cena 70 €. Tel.: 
0905/37 65 16.  T-4/11

RÔZNE
Liahne na vajíčka, tel.0914 29 12 65.  

 M-4/3/11
Požičiavam karnevalové masky 

od 3 do 10 rokov. Levočská ul. Tel. 
0904 37 77 86.  P-9/11

Opravujem posilovacie stroje, 

netypické zariadenia, cyklotrena-
žéry, stacionárne bicykle, brúsim 
náradie. Oprava bicyklov Imrich, 
Garbiarska 12, tel. 0905 434 153.  
 A-5/3

Spracujem mzdy, jednoduché 
a podvojné účtovníctvo. Tel. 0948 
008 051, ucty.mzdy@gmail.com, 
www.ucty-mzdy.sk.  A-5/1

Zrealizujem jednoduché 
a podvojné účtovníctvo. Tel. 0910 
494 720.  A-5/5

Ponúkame na prenájom priestory 
na podnikanie v centre KK na príze-
mí, 50 m2, na 1. poschodí 300 m2 a 82 
m2 v novej polyfunkcii s parkovaním. 
0903 774779. 

Psychologické vyšetrenie vodi-
čov. Mgr. Chomišáková. 0908 988 061.  

Čistenie, prehliadky, servis ply-
nových kotlov. 0907 541 750. 

Prenajmeme kancelársky priestor 
na Hviezdoslavovaej 2. 0905 290 520.

 
MOTO

Predám AVIU 31. Lacno. Kontakt: 
0905 35 08 33.  P-11/11

Lakovanie áut za super ceny. 0915 
963 324. 

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám 3-izb. byt v OV, 4. Posch., 

sídlisko Juh, Petržalská 11, KK. Kon-
takt: 0905 35 08 33.  P-10/11

Predám záhradku s chatkou 
(pekná, murovaná) v Kacvinkách. 
Tel. 0908 33 50 85.  P-15/11

Predám velký (40 m2) slnečný 
1-izb.byt v OV na Severe v KK - 6.p. 
s výhľadom na les. V blízkosti škola, 
škôlka, obchody. Bytovka sa zatepľu-
je. Odporúčam, dobrá cena Tel: 0905 
980 652, 0907 691 776.  M-14/11 

Predám 1-izbový byt s balkó-
nom v dobrom stave, Kežmarok – 
Juh. Tel. 0904 295 938. Cena 26 560 €  
(800 000 Sk).                            A-3/11

Predám 1-izbový byt v pôvod-
nom stave na Toporcerovej ulici, 35 
m2, 3. poschodie, zasklená loggia, 

bezpečnostné dvere, pivnica. Cena 
25 500 €, Tel. 0907 420 561.  A-5/2

Predám ornú pôdu (za hydinár-
ňami) v Kežmarku, 4433 m2. Ce-
na dohodou. Tel. večer 0902 409 425, 
0949 277 136.  A-5/4

Ponúkam na prenájom 3-izbový 
byt, prerobený, zariadený v KK na 
Severe. 0903 774779. 

Predám 2-izbový byt v Kežmar-
ku blízko centra s dvoma balkónmi. 
Cena 39 900€ + dohoda. 0904 846 086. 

Predám 2-izbový byt v KK s 
lodžiou, 4. poschodie, Lanškrounská 
4. 052 456 53 48. Volať po 13.00 h. 

Predám pozemok na Kamennej 
bani, IS, svahovitý, južný, 776 m2. 
0905 290 520. 

Predáme 2-izb. byt v centre KK 
za 35 000 €, stánok vhodný na bufet, 
pri zastávke KK, za 2 500 €. Hľadáme 
pre klientov 2 izb. byt v Poprade do 
39 000 €, 3 izbový byt v Matejovciach 
do 44 000 €, 3 izbový byt v Porpade 
do 47 000 €. 0911 214 724, 0911 214 124. 

Dám do prenájmu 3-izbový byt v 
Kežmarku. Cena dohodou. 0904 922 
914. 

Predám 3-izbový, slnečný byt v 
KK, Záhradná 1, blízko centra. 0904 
666 276. 

Dám do prenájmu 2-izbový byt v 
KK. 0904 377 452. 

50-ročný dôchdodca hľadá súr-
ne podnájom v rámci finančných 
možností. Kežmarok a okolie. 0902  
831 741. 

Predám 2-izbový byt v Kežmarku 
v OV. 0911 962 067. 

Dám do prenájmu slnečný 2-izbo-
vý byt v St. Ľubovni. Inf.: č. t. 0905 
652 979.   T-1/11

Dám do prenájmu 3-izbový byt 
na ul. Petržalská. Tel.: 0903/80 15 79. 

T-2/11

Slovenský 
Červený kríž, 
ÚzS Poprad 

organizuje kurzy 
prvej pomoci pre 

autoškoly  
v hodnote  

13 € a kurzy pre 
opatrovateľky  

v hodnote 250 €.  
Tel.:  

052/772 22 04.

Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Mestské kultúrne  
stredisko v Kežmarku

v zmysle § 5 zákona č. 
552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov

vyhlasuje výberové  
konanie na obsadenie 
funkcie vedúceho/-ej 

Mestskej knižnice  
v Kežmarku

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie  

knihovníckeho zamerania,
najmenej päť rokov praxe 

v knižnici
Ďalšie požiadavky:

spôsobilosť na právne úkony, 
bezúhonnosť, spoľahlivosť

riadiace a organizačné 
schopnosti

Požadované doklady:
- štrukturovaný životopis 
- overené kópie dokladov  
o dosiahnutom vzdelaní

- výpis z registra trestov, nie 
starší ako 3 mesiace

- doklad o dĺžke praxe 
v knižnici,

- písomný návrh koncepcie 
rozvoja knižnice,

- súhlas uchádzača na  
použitie osobných údajov  
pre potreby výberového  

konania v zmysle § 7 ods. 1 
a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. 

o ochrane osobných  
údajov v znení neskorších 

predpisov.

Uzávierka prijímania  
žiadostí je 30. marca 2011.
Žiadosti s požadovanými  

dokladmi posielajte 
v uzavretej obálke 

s označením „Výberové  
konanie“ na adresu: 
Mestské kultúrne  

stredisko, Starý trh 47, 
 060 01 Kežmarok

otváracie hodiny :po-pia: 9.00-17.00,so:8.00-12.00

Hviezdoslavova 2 , Kežmarok

Akcia platí do 15.apríla 2011

Dňa 2. mar-
ca 2011 uplynu-
lo 9 rokov čo nás 
navždy opus-
til milovaný 
manžel a otec  

Ondrej M ADEJA .
Už navždy prestali pre te-

ba hviezdičky svietiť a slniečko 
hriať, ale tí, čo ťa mali radi, ni-
kdy neprstanú na teba spomínať. 

Manželka Vierka, dcéra 
Naďka, syn Marek.

Utíchlo srdce, 
utíchol hlas, mi-
loval život i všet-
kých nás.

Dňa 5. marca 
2011 uplynulo 9 

rokov od poslednej rozlúčky s 
manželom a otcom Ing. Fran-
tiškom MARHEFKOM.

S láskou a úctou spomí-
najú rodiny Marhefkova a 
Marekova.

Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

Firemná inzercia á 1 € (10 slov)

Inzeráty prijíma aj  
Kežmarská informačná agentúra
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3. liga mužov – Západ
skupina o 1. - 6. miesto 
Spiš. Vlachy - Margecany 

B 8:10, Poprad A - Rožňava 
C 10:8, Margecany B – St. Ľu-
bovňa B 9:9, Poprad A – Spiš. 
Vlachy 9:9.

TJ Severka Kežmarok A - 
TJ Slobytermia Stará Ľubov-
ňa B 3:15 (Kelbel 2, Š. Vnen-
čák 1),

TJ Severka Kežmarok A - 
Geológ Rožňava C 11:7 (Kel-
bel a Š. Vnenčák po 3,5, Mikša 
2, Potisk a Adam po 1).

skupina o 7. - 12. miesto 
Krompachy B - Levoča B 

3:15, Levoča B – St. Ľubovňa C 
12:6, Poprad B - Krompachy B 
18:0 kont.

ŠK Veterán Poprad B - TJ 
Severka Kežmarok B 8:10 
(Kocúr 3,5, Królik 3, Habiňák 
2, Pojedinec 1,5).

1. PPC Fortuna Kežmarok 
- TJ Slobytermia Stará Ľu-
bovňa C 14:4 (Nebus 4,5, Voj-
tička 4, Ištok 3, Kancír 2,5).

1. PPC Fortuna Kežma-
rok - TJ Severka Kežmarok 
B 13:5 (Ištok 4,5, Nebus 3, Voj-
tička 2,5, Mat. Harabin 2, Kan-
cír 1 - Habiňák 2,5, Pojedinec 
a Kocúr po 1, Królik 0,5).
1. St. Ľubovňa B 17 225:81 50
2. Poprad A 17 184:122 43
3. Rožňava C 17 168:138 38
4. Sp. Vlachy 17 166:140 34

5. Margecany B 17 157:149 34
6. Severka KK A 17 151:155 34
7. Severka KK B 17 168:138 37
8. Levoča B 17 143:163 34
9. Poprad B 17 144:162 32
10. Fortuna KK 17 152:154 32
11. St. Ľubovňa C 17 101:205 22
12. Krompachy B 17   77:229 17
4. liga mužov – Podtatranská

skupina o 7. - 12. miesto 
TJ Severka Kežmarok C 

- TJ Tatran Nová Lesná 11:7 
(R. Popovič 4, Koša 3,5, Kvas-
ňák 2,5, Groman 1).

TJ Severka Kežmarok C - 
TJ Obec Spišské Bystré 13:5 
(R. Popovič 4,5, Koša 4, Kvas-
ňák a Groman po 2, Jankura 
0,5).                           Humeník
1. Sp. Štiavnik 17 190:116 43
2. Rakúsy 17 164:142 43
3. Svit 17 204:102 42
4. Sp. Štvrtok 17 166:140 38
5. Sp. St. Ves 17 148:158 33
6. Slov. Ves B 17 152:154 33
7. Severka KK C 17 164:142 38
8. Nová Lesná 17 159:147 34
9. Sp. Bystré 17 136:170 29
10. Poprad-Veľká 17 135:171 28
11. Slov. Ves C 17 132:174 28
12. Poprad 17   88:218 19

Dňa 12. 2. 2011 sa uskutoč-
nil 14. ročník medzinárodné-
ho futbalového turnaja senio-
rov v Bochni O pohár Stal-
produktu. Zúčastnilo sa na 
ňom 10 mužstiev z Poľska 
a Slovenska. Hralo sa v dvoch 
kategóriách (z toho 6 v ka-
tegórii, kde hral Kežmarok). 
Kežmarok reprezentovali sta-
rí páni (nad 35 rokov).

Výsledky Kežmarku: Kež-
marok – Gacusie 1:3, Stalpro-
dukt – KK 6:2, US Steel Košice 

– Kežmarok 6:1, Kežmarok – 
Arcelor 0:3, Zelmer – Kežma-
rok 0:4. V konečnom obsadi-
li Kežmarčania 4. miesto. Tur-
naj vyhrali futbalisti US Ste-
el Košice. Najlepším strelcom 
Kežmarku bol Milan Valen-
čík a Mira Knausa vyhlásili 
za najbrankára turnaja. Všet-
ci kežmarskí hráči podali bo-
jovné a obetavé výkony. Ve-
dúcim mužstva boli Jaroslav 
Novák a dr. Andrej Janovský.

ph

12. kolo: Schomburg - 
Plesnivec 3:2 (-24, -10, 20, 22, 
12), Chrobáci - Vojsko 1:3 
(-21, -19, 23, -27), Slovenská 
Ves - Almma 2:3 (-19, 25, -18, 
20, -15), TatraLift - Kadeti 3:1 
(11, -21, 16, 18), Ľubica - CVČ 
3:2 (-13, 20, 17, -17, 7). 

13. kolo: Vojsko - Schom-
burg 3:1 (15, -23, 23, 12), Alm-

ma - Kadeti 3:0 (12, 23, 20), 
Chrobáci - TatraLift 0:3 (-23, 
-20, -18), Ľubica - Slovenská 
Ves 3:0 (19, 26, 21), Plesnivec 
- CVČ 0:3 (-23, -19, -21). 

Chrobáci - Kadeti 3:0 (15, 
20, 20) - dohrávka z 11. kola. 
CVČ - Almma 3:1 (24, 22, -17, 
27) - dohrávka z 10. kola.

Humeník

Kežmarská volejbalová liga

Kežmarskí seniori v Poľsku štvrtí

1. Ľubica  13  39:11  26
2. TatraLift  13  31:16  22
3. Vojsko  13  32:20  22
4. CVČ  13  29:22  20
5. Almma  13  28:30  19
6. Slov. Ves  13  25:27  19
7. Plesnivec  13  25:28  18
8. Kadeti  13  19:30  17
9. Chrobáci  13  14:33  16
10. Schomburg  13  10:35  15

Po štyroch kolách vo Vi-
ničnom, L. Mikuláši, Kežmar-
ku a Viničnom sa v tenisovej 
hale Slávie Právnik v Bratisla-
ve konalo záverečné kolo Slo-
venského pohára 2011 v halo-
vej lukostreľbe. Až 137 luko-
strelcov z takmer všetkých 
kluboch Slovenska súťažilo 
o 53 pohárov v olympijskom 
(OL), kladkovom (KL) a ho-
lom (HL) luku. 

Kežmarčania spolu absol-
vovalo 94 z celkom 537 štar-
tov v piatich kolách SP. Z 
20 kategórii mali zastúpenie 
v 13-tich a bodovali v 11-tich. 
Po dva poháre získali star-
ší žiaci – Martin Kobza za 2. 
miesto a Matej Kozák za 3. 
miesto, ako aj u veteránov, 
kde tak získali 2. miesto Pavel 

Kežmarskí lukostrelci priniesli 18 pohárov v jediný deň! Tretie miesta obsadili Ra-
dovan Živický – chrobák OL, 
Tatiana Šoltýsová – kadetka 
OL, Peter Michlík – muži HL 
a už spomenutí: Kozák a Ma-
jerčák. Za zmienku určite sto-
ja aj dve štvrté miesta  v naj-
silnejších kategóriách muži 
OL/33 Vladimíra Majerčáka 
a v kategórii muži KL/21 Pet-
ra Kaščáka. 

Súčasťou piateho kola Slo-
venského pohára, bolo vy-
hlásenie výsledkov dvojko-
lovej súťaže o pohár Slávie 
Právnik Bratislava, kde kež-
marskí lukostrelci získali 6 
pohárov. Poháre za 1. mies-
ta získali: Kleinová, Šoltýso-
vá a Majerčák najmladší. Po-
hár za 2. miesto pridal Majer-
čák st. a za 3. miesta Kobza 
a T. Michlík.

VM

Svetlík a 3. miesto Vladimír 
Majerčák. V kat. st. a ml. žiak 
KL, získali 1. miesta Alexan-
der Ťažký a V. Majerčák najml. 

Poháre za druhé miesta 
získali: Nina Kleinová ml. ž. 
OL, Lucia Kovalčíková ženy 
OL a Tomáš Michlík st. ž. HL. 

Futbaloví seniori získali pohár za 4. miesto na turnaji v Poľsku.
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THE
Čierny týždeň Kežmarčanov

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala Tatranská hokejbalová 
extraliga.

Prešov - South Park 5:3 
(Malich 2, Cvaniga), Prešov 
- Rats Kežmarok 9:8 (Oravec 
3, Schneider 2, Gally, Gomba, 
Bachleda). South Park Kež-
marok – Spiš. Belá 6:3, Košice 
Youth – South Park 4:3, Koši-
ce old boys – South Park 10:5, 
Bardejov – Spišská Belá 2:6, 
Spiš. Belá - Košice old boys 2:6.
1. Košice OB  10  64:32  24
2. Prešov  10  68:38  22
3. Rats KK    8  57:35  20
4. South Park KK  11  52:48  14
5. Košice Youth    8  31:43  11
6. Bardejov    9 28:64    5
7. Spiš. Belá  10  34:74    3

KHbL
Bez prekvapenia

Ď a l š í m i 
zápasmi po-
k r a č o v a l a 
Kežmarská 

MARCO POLLO hokejbalo-
vá liga.

Kubachy – Huncovce 5:6 
(M. Jurčo, Budaj 2, Kubič-

Muži – 2. liga, sk. Východ

Kadeti – VsRM

ŠPORT

Play-off sa druholigistom vzďaľuje
Muži basketbalového klubu ukončili sériu stretnutí na 

palubovkách súperov. Žiaľ ani tentoraz sa im nepodari-
lo priviesť víťazstvo, a tak sa ich možnosť dostať sa do pla-
-off opäť vzdialila. Družstvo kadetov a aj mižiakov si užilo 
prázdninovú prestávku vo svojich súťažiach, pričom druž-
stvu minižiakov sa odkladá aj dvojzápas s Popradom. Ten sa 
mal pôvodne odohrať v nedeľu 13. marca, avšak Popradča-
nia budú v tej dobe na medzinárodnom družobnom turnaji 
v poľskom meste Krakov.

Kežmarčania odohrali dva 
duely, keď ich hostili druž-
stvá Geotrend Košice a Ko-
vohuty Krompachy. Ani v 
týchto stretnutiach však Kež-
marčania nenastúpili v kom-
pletnej zostave, ktorá je zdeci-
movaná zraneniami a choro-
bami hráčov.

V stretnutí proti domáce-
mu Geotrendu Košice nastú-
pili Kežmarčania dokonca iba 
šiesti, z čoho boli dvaja junio-
ri. Domáci, vedomí si svojej 
jasnej hernej prevahy, začali 
zápas laxne v obrane, čo hos-
ťom z Kežmarku vyhovovalo. 
Tí sa držali vyrovnaného sta-

Prvá dorastenecká hoke-
jová liga: Trnava – Kežmarok 
3:2, Pov. Bystrica – Kežmarok 
8:0, Prievidza – Kežmarok 1:9, 
Kežmarok – Senica 0:10, Kež-
marok – Bratislava 3:2.
1. Pov. Bystrica  40  254:67  112 
2. Piešťany  38  252:82  94 
3. Senica  35  207:58  90 
4. Michalovce  36  292:81  84 
5. Trnava  38  178:113  79 
6. Ružomberok  37  161:94  73 
7. Humenné  38  198:126  69 
8. Prievidza  39  177:186  60 
9. Žilina B  38  121:129  50 
10. Martin B  37  103:152  50 
11. Levice  37  138:130  49 
12. Detva  38 106:143  48 
13. Kežmarok  38  129:149  46 
14. Brezno  38  114:168  41 
15. Trebišov  36    98:218  28 
16. Púchov  37    94:242  16 
17. Bratislava  36  112:252  15 
18. Lučenec  38    44:388    7

Ďalším dvojkolom po-
kračovala II. liga šachových 
družstiev

8. kolo: St. Ľubovňa – V. 
Kapušany 6:2, Zborov – 1.Šk 
Košice 6:2, Sabinov – Marge-
cany 4,5:3,5, UPJŠ Košice D – 
PU Prešov 4:4, TU Košice E 
– Tatran Prešov 3,5:4,5. MŠK 
KdV Kežmarok B - Micha-
lovce B 5,5:2,5 (F. Tropp 0,5, 
L. Tropp 1, O. Tropp 0, Šro-
movský 0,5, Lukáč 0,5, Chudý 
1, Grich 1, Gurčík 1)

9. kolo: St. Ľubovňa – Mi-
chalovce B 8:0, Zborov – Mar-
gecany 2:6, Sabinov – 1.Šk Ko-
šice 5:3, UPJŠ Košice D – Tatran 
Prešov 4:4, TU Košice E – PU 
Prešov 5:3. Kežmarok – Veľ-
ké Kapušany 4:4 (F. Tropp 0,5, 
Galovič 0, L. Tropp 1, Tauber 1, 
O. Tropp 0,5, Krajňák 0,5, Šro-
movský 0, Grich 0,5).           (ph)
1. St. Ľubovňa  9  47,0  21
2. Sabinov B  9  39,5  19
3. Margecany  9   42,5  16
4. TU Košice E  9  41,0  15
5. Kežmarok B  9  38,5  14
6. UPJS Košice D  9  37,5  14
7. V. Kapušany  9  36,5  14
8. Tatran Prešov  9  35,0  14
9. PU Prešov  9  33,5  11
10. Zborov  9  33,5    9
11. Michalovce B  9  26,5    9
12. 1.Sk Košice  9  21,0    0

Hokejbalisti so striedavými úspechmi
ko – Bereta 2, Vincek ml., Be-
keš, Siska, Vincek st.), Ľubica 
– GTC 11:3 (Schneider 5, Ja-
seňák 3, Havíra 2, Polaček – 
A. Baláž 2, Václav), Huncov-
ce – Tornádo 4:9 (Brincko, 
Bonk, Dulík, Bereta – Sivani-
nec, Cvaniga 3, Martančík 2, 
Marcinek), Leopoldov – Mat-
rix 4:6 (Baran, Teplický, Hop-
jak, Šoltís – Jakubčo 3, Majer, 
L. Zwick, R. Šúpala), Kuba-
chy – South Park 0:5 kont., 
Rats – Fighters 6:3 (Gally 2, 
Kromka, Šlachtič, M. Gleva-
ňák, Matalík – M. Siska), Tor-
nádo – Spiš. Bystré 7:1 (Mar-
tančík 3, Smejsík, P. Pavlič-
ko, Valenčík, Marcinek – S. 
Pavličko), Ľubica – Huncov-
ce 8:3 (Havíra 4, Schneider, 
Bachleda 2 – S. Dubec 2, Du-
lík), Spiš. Belá – South Park 
2:4 (Slodičák 2 – M. Jankura 2, 
I. Malich, Knapik).
1. Rats KK  15    69:32  40
2. South Park  16    88:41  36
3. Ľubica  16  116:73  31
4. Matrix KK  14    65:45  30
5. Poprad  12    63:56  21
6. Tornádo KK  14   59:59  18
7. Huncovce  14    44:78  13
8. Spiš. Belá  14    49:77    9

9. Spiš. Bystré  13    50:62    8
10. GTC KK  14    31:109    5

Ďalší program, sobota, 
12. 3. 2011: Poprad – Tornádo 
(13.00), Poprad – Spiš. Bystré 
(14.00), Spiš. Bystré – Spiš. Be-
lá (15.00), nedeľa 13. 3. 2011: 
GTC – Poprad (13.30), Matrix 
– Poprad (14.30), Spiš. Belá – 
Huncovce 15.30), Tornádo – 
Huncovce (16.30).

Extraliga U 16
Medailová šanca žije

Bratislava – Pruské 9:3, 
Partizánske – Vrútky 5:1, Bra-
tislava – Čadca 2:5, Partizán-
ske – Martin 5:0, Pruské – 
Čadca 0:3, Martin – Bratislava 
4:7, Čadca – Partizánske 1:4. 
JK Medokýš Martin – MŠK 
CVČ Worms Kežmarok 1:5 
(Lukáč, Korec, Kosár, Kundľa, 
Matalík), HBK Kometa Vrút-
ky – MŠK CVČ Worms Kež-
marok 0:0.
1. Partizánske  8    34:15 14
2. Čadca          8   34:19  13
3. Bratislava    8     39:28      9
4. Kežmarok         7  22:13    9
5. Vrútky           7    19:15    7
6. Pruské        7    10:39    2
7. Martin    9    10:39     0

vu až do 14. minúty zápasu, 
keď bol stav 31:29 pre domáci 
Geotrend. Od tohto momentu 
však po sérii chýb hostí, ktoré 
domáci hráči potrestali, skóre 
narastalo iba v prospech Ko-
šíc, ktoré sa zastavilo na ko-
nečnom rozdiele 29 bodov.

V zápase v Krompachoch 
ušla hosťom z Kežmarku 
prvá štvrtina, ktorá dala ráz 
celému stretnutiu. Domáci 
sa chytili a po celý zápas si 
držali neuveriteľnú takmer 
80-percentnú úspešnosť streľ-
by. Hosťom z Kežmarku nao-
pak do koša nespadli ani jas-
né podkošové príležitosti a 
tak zaknihovali zahanbujúcu 
prehru o 52 bodov.

Výsledky: Geotrend Ko-
šice – BK MŠK Kežmarok 
87:58 (23:22, 20:7, 22:7, 23:22), 
body Kežmarku: Husák 20, 
Tybor 16, Stančák 10, Kroták 
a Zavacký 4, Arendáč 2. Ko-
vohuty Krompachy – Kež-
marok 99:47 (19:7, 20:15, 37:7, 
23:8), body Kežmarku: Cehlá-
rik 18, Tybor 9, Stančák 6, Kro-
ták a Zavacký 4, Kolečanyi a 
Husák 2.

Kežmarčania sú v tabuľ-
ke na 8. mieste, ktoré zaru-
čuje ešte postup do play-off. 
Geotrend Košice a Kovohu-
ty Krompachy však majú eš-
te zápas k dobru.

Kadeti po týždni oddychu, 
opäť roztočia kolotoč zápasov. 
Už tento víkend (12. 3.) priví-
tajú posledný celok tabuľky 
BK 99 Prešov a nasledujúci ví-
kend (19. – 20. 3.) by mali hrať 
derby dvojzápas v Spišskej 
Novej Vsi.                          (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
2. liga, sk. východ muži SOŚ Pradiareň 12. 3., 17.00 h Kežmarok – Kapybary KE

VsRM kadeti SOŚ Pradiareň 12.3., od 11.00 h Kežmarok – Prešov

Šach
extraliga seniori Mestský úrad 12. 3., 10.00 h Kežmarok – Košice

extraliga seniori Mestský úrad 13. 3, 10.00 h Kežmarok – Michalovce

Volejbal

1. liga muži športová hala 13.3, od 15.00 h Kežmarok – Sobrance

1. liga ženy športová hala 12.3., od 11.00 h Kežmarok – Martin

1. liga juniorky športová hala 13.3., od 11.00 h Kežmarok – Žiar n/H

Muži, I. liga
Vranov nad Topľou - Kež-

marok 3:0 (4, 11, 12), 3:0 (11, 
17, 8).
1. Vranov n/T  28  77:24  53
2. Revúca  28  60:45  44
3. Sobrance  26  47:53  39
4. Stropkov  24  41:50  33
5. Kežmarok  26  20:73  29

Ženy, I. liga
Kežmarok - Tvrdošín 3:0 

(21, 22, 23), 3:1 (9, 24, -22, 14). 
1. Kežmarok  26  78:16  52 
2. Martin  26  58:45  42 
3. Brezno  26  45:54  37 
4. Kysucké NM  26  45:59  36 
5. Tvrdošín  28  26:78  31

Juniorky, I. liga
Liptovský Hrádok - Kež-

marok 3:0( 20, 19, 17), 3:0 (20, 
14, 19).                        Humeník 
1. Poltár  24  69:13  47 
2. Lipt. Hrádok  26  59:32  44 
3. Zvolen  24  57:30  42 
4. Vranov  22  49:25  38 
5. Žiar n/H  26  39:51  36 
6. Spiš. N. Ves  24  37:45  35 
7. Krupina  24  41:47  34 
8. Žilina  26  15:72  28 
9. Kežmarok  24  15:66  26

V sobotu 26. 2. 2011 sa v 
Ružomberku uskutočnili Maj-
strovstvá Slovenskej repub-
liky v RAPID šachu mláde-
že. Do turnajov sa z oficiálne 
prihlásených 317 hráčov v deň 
turnaja prezentovalo 305 hrá-
čov z 55 šachových klubov a 
oddielov celého Slovenska. V 
histórii samostatného Sloven-
ska je to najväčší počet hráčov 
na majstrovskom turnaji. Spo-
lu s asi 200 členným rodičov-
ským, pedagogickým a tré-
nerským dozorom a organi-
začným tímom „slušne“ zapl-
nili Športovú halu Koniareň. 
Turnaj sa hral v šiestich chlap-
čenských a šiestich dievčen-
ských kategóriách na sedem 
kôl. Kežmarské farby už tra-
dične hájili bratia Troppovci, 

Majstrovstvá Slovenskej republiky 
2011 v RAPID šachu mládeže

a prvé šachové  skúsenosti bo-
li zbierať traja nováčikovia.

Poradie kežmarských 
šachistov: 13. Lívia Šromov-
ská (Dievčatá do 12 rokov), 14. 
Jakub Ferenčák (chlapci  do 8 

rokov), 52. Jozef Šromovský 
(chlapci do 14 rokov), 1. Oli-
ver Tropp (chlapci do 16 ro-
kov – na snímke v strede), 9. 
Lukaš Tropp (chlapci do 20 
rokov).                                  FT

Z poslednej priečky sa počas 
zimnej prestávky pozerali kež-
marskí futbalisti na tabuľku po 
jesennej časti, čo určite nebolo 
vôbec radostné. No možno prá-
ve toto bolo tým správnym im-
pulzom, aby vedenie futbalové-
ho mužstva nezalamovali ru-
kami nad nepríjemnou situá-
ciou, ale aby urobilo všetko pre 
úspešné naštartovanie mužstva 
do jarných bojov. 

Prvým predpokladom pre 
optimistickejšie myšlienky je 
to, že futbalovému výboru, 
trénerovi Mariánovi Litvinovi 
a jeho asistentovi Milošovi La-
busovi sa podarilo dotiahnuť 
v zimnom období do kádra až 
piatich nových hráčov. Z hos-

ťovania sa totiž do kádra vrá-
tili z Vysokých Tatier Radovan 
Novák, Ľubomír Krempaský 
a Juraj Regitko, z Hranovnice 
Michal Palguta a zo Žakoviec 
Jozef Michňák. Z kádra nao-
pak neodišiel nikto.

Mužstvo v prípravnom 
období odohralo 8 zápasov, z 
ktorých šesť vyhralo. K lepšej 
vnútornej klíme by malo na-
pomôcť i záverečné sústrede-
nie v Piešťanoch, ktoré bolo 
začiatkom marca. 

Pred jarnou časťou si tré-
ner Litvin nedáva žiadne vy-
soké ciele, ale reálne hodnotí 
situáciu, keď prioritným cie-
ľom futbalového Kežmarku 
je záchrana v súťaži. Druhot-

Začína futbalová jar ným je konsolidácia mužstva 
i samotného klubu.

Štvrtá futbalová liga začí-
na 20. marca 2011 a Kežma-
rok hrá prvý zápas v Raslavi-
ciach.             Pavol Humeník
1. Bard. N. Ves  16  44:15  36
2. Ľubotice  16  33:12  33
3. Medzilaborce  16  33:23  32
4. Kľušov  16  20:11  32
5. Dl. Klčovo  16  43:24  24
6. Fintice  16  24:27  23
7. Breznica  16  40:35  22
8. Levoča  16  24:22  21
9. Pakostov  16  23:21  21
10. Hanušovce  16  18:30  21
11. Kendice  16  24:26  20
12. Bystré  16  21:28  20
13. Raslavice  16  23:33  19
14. Ľubica  16  13:46  16
15. Kračúnovce  16  18:23  15
16. Kežmarok  16  11:36  12

Vaše pozvánky na 
športové podujatia 
čakáme na adrese 

noviny@kezmarok.sk


