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

Mestské kultúrne  
stredisko pozýva

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

28. 5. 2011 (sobota), 19.00 hod.
I. M. T. SMILE

koncert hudobnej skupiny
V MsKS Kežmarok

31. 5. 2011 (utorok), 18.30 hod.
Koncert  

12 sólistov Veľkého zboru  
donských kozákov

v Drevenom artikulárnom  
kostole v Kežmarku

Po tom, čo sa v rokoch 2006 
– 2007 uskutočnil reštaurátor-
ský prieskum, po ktorom na-
sledovala ročná prestávka za-
meraná najmä na získava-
nie finančných prostriedkov 
na opravu oltára, v roku 2009 
sa začalo so samotnou rekon-
štrukciou. Tá trvala do tohto-
ročných veľkonočných sviat-
kov, pričom medzičasom sa-

Vynovený oltár je späť
Skvost kežmarskej Baziliky sv. Kríža v Kežmarku je opäť 

na svojom mieste. Hlavný oltár s Ukrižovaným od majstra 
Pavla z Levoče sa po niekoľkých rokoch vrátil z reštaurátor-
ských dielní v Levoči a od Veľkej Noci je opäť ozdobou toh-
to kežmarského chrámu. 

motný Ukrižovaný precesto-
val aj kus Európy, kedy bol 
súčasťou výstavy venovanej 
slovenskej gotike v Paríži.

Oltár pochádza síce z pät-
násteho storočia, no súčasná 
konštrukcia s gotickými ta-
buľami je mladšia, z obdo-
bia 19. storočia. Podľa reštau-
rátorov je najviac viditeľ-
ná oprava časti s plastikami 
apoštolov, ktoré boli zbavené 
hrubých vrstiev kriedy.

Obnovu kežmarského ol-
tára v hodnote 175 000 eur fi-
nancovala miestna rímskoka-
tolícka farnosť a podľa slov 
MUDr. Jaroslava Grocho-
lu (na snímke), ktorý rekon-
štrukciu inicioval, prispeje aj 
k zvýšeniu záujmu o Kežma-
rok aj zo strany turistov. 

-AdriSatury-
foto: P. Humeník

Keď  prednedávnom  odbor-
níci  potvrdili,  že  socha  Ukri-
žovaného  v  kežmarskej  bazili-
ke je dielom Majstra Pavla z Le-
voče,  vzbudilo  to  veľký  záujem 
ako medzi verejnosťou,  tak me-
dzi odborníkmi. Zrekonštruova-
ný Kristus a ostatná časť hlav-
ného oltára je tak nielen hodnot-
nou a vynovenou  súčasťou Ba-
ziliky  sv. Kríža,  ale  aj  lákavým 
magnetom pre  turistov  obdivu-
júcich sakrálne pamiatky. 
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Členovia základnej orga-
nizácie Zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Kežmar-
ku  v spolupráci s Klubom 
vojenských dôchodcov zor-
ganizovali v tento deň piet-
ny akt. Uctiť si spomienku 
na padlých v druhej svetovej 
vojne prišli i zástupcovia ve-
denia mesta Kežmarok, Ob-
vodného úradu Kežmarok, 
Občianskeho združenia Vo-
jenský priestor Javorina, pria-
mi účastníci bojov, politickej 
strany SMER – SD, ale i žiaci 
Základnej školy Hradné ná-

mestie v Kežmarku. Pre väč-
šinu žiakov to bolo prvé pria-
me stretnutie s druhou sve-
tovou vojnou. To je viac ako 
potešiteľné, pretože mladá 
generácia by si mala od ma-
lička pamätať najvýznamnej-
šie míľniky dejín Slovenska.

Súčasťou 66. výročia ukon-
čenia druhej svetovej voj-
ny boli i slávnostné salvy. So 
slávnostným príhovorom sa 
prítomným prihovoril pred-
nosta Obvodného úradu 
v Kežmarku Ján Soliar.

Humeník

Obete druhej svetovej vojny si prišla uctiť aj mládež
Hradné nádvorie kežmarského hradu býva každoroč-

ne dejiskom slávnostného kladenia vencov pri príležitos-
ti výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Tak tomu bolo 
i v piatok 6. mája 2011.

Pri prvej návšteve komisár 
prinesie sčítacie tlačivá a obál-
ky s identifikátormi a overo-
vacími heslami, ktoré môže 
prevziať jedna dospelá oso-
ba. Komisár sa zároveň opý-
ta na vzťahy medzi obyva-
teľmi a nechá v domácnos-
ti toľko tlačív, koľko ľudí tam 
býva. Ak sa občan sčíta elek-
tronicky, navštívi ho komisár 
len raz. Ostatní, ktorí sa budú 
sčítať tradične, sa s ním môžu 
dohodnúť na termíne. Komi-
sár tiež príde do domácností, 
ktoré sa od 21. mája do 29. má-
ja nesčítali elektronicky, aj keď 
to uviedli pri jeho prvej náv-
števe. Sčítací komisári sa záro-
veň musia pýtať len to, čo ma-

jú uvedené vo formulároch, 
ako vysvetlila Benkovičová, 
nesmú si vymýšľať otázky, ani 
preformulovať existujúce. Ko-
misár je povinný vyplniť tla-
čivá presne podľa pokynov 
obyvateľa, ak tento nerozumie 
otázkam alebo má iný prob-
lém. Pre tradičné sčítanie platí 
termín do 6. júna.

Obce ukončili výber sčí-
tacích komisárov 18. apríla, 
následne sa začalo ich škole-
nie. Obce vybrali asi dvadsať-
tisíc sčítacích komisárov, od 
nich bude podľa Benkovičo-
vej závisieť úspešnosť sčíta-
nia. Komisárov už má každá 
obec. „Od toho, ako sa im podarí 
osloviť obyvateľov, bude vo veľ-

Ako postupovať pri návšteve ščítacieho komisára
Sčítací komisár nesmie vstúpiť do domácnosti, ak ho na 

to obyvateľ nevyzve. Upozornila na to predsedníčka Štatis-
tického úradu SR Ľudmila Benkovičová. Zároveň komisár 
nesmie prísť klopať na dvere pred 13. májom a po 6. júni. Ko-
misár musí mať na viditeľnom mieste osobitné poverenie s 
okrúhlou pečiatkou obce. Obyvatelia ho môžu požiadať aj o 
to, aby sa legitimoval.

kej miere závisieť úspešnosť sčí-
tania. Vzhľadom na to, že sčíta-
nie ovplyvní mnohé oblasti živo-
ta v najbližších desiatich rokoch, 
bez zveličovania možno povedať, 
že práve sčítací komisári sú kľú-
čovými postavami sčítania,“ vy-
hlásila Benkovičová.

Podľa reprezentatívne-
ho prieskumu z konca mar-
ca a začiatku apríla vychá-
dza, že obyvatelia očakáva-
jú, že sčítací komisár by mal 
byť „slušný človek, ochot-
ný pomôcť, poradiť, vysvet-
liť veci, diskrétny a mlčan-
livý“. Slováci od neho očaká-
vajú aj toleranciu, trpezlivosť, 
serióznosť, ústretovosť a spo-
ľahlivosť. Akékoľvek nedo-
statky súvisiace s komisármi 
budú riešiť obce.

Na jeden sčítací obvod pri-
padá jeden komisár, no ak ide 
o komplikovaný obvod s málo 
prispôsobivými občanmi, ale-
bo komisár bude mať veľa prá-

ce, je možné, aby boli aj dvaja. 
Navyše, ak ide o obvod s ťaž-
ko dostupnými domácnosťa-
mi, alebo ak komisár pracuje 
v iných komplikovaných pod-
mienkach, môže sa jeho od-
mena zvýšiť až na dvojnáso-
bok. Koľko to však predsta-
vuje, nechcela Benkovičová 
spresniť, pretože odmeny sú v 
kompetenciách obcí, pre ktoré 
vyčlenili určitú sumu peňazí.

Ako uvádza hovorca Kraj-
ského riaditeľstva policajné-
ho zboru v Prešove Daniel 
Džobanik „sčítací  komisár  ne-
má oprávnenie vstupovať do do-
mácnosti,  pokiaľ  ho  občan  sám 
nepozve.  Takisto  nemôže  žiadať 
od  občana  občiansky  preukaz, 
čísla účtov vo finančných  inšti-
túciách  a  podobne.  Polícia  radí 
občanom,  ktorí  sa  stanú  obeťou 
podvodníka,  aby  poškodení  ih-
neď kontaktovali políciu na bez-
platnom telefónom čísle 158“.

-red.-

Spoločnosť Spravbytherm 
Kežmarok v najbližších 
dňoch doručí do domácností 
vyúčtovanie za služby spoje-
né s bývaním. Podľa slov ria-
diteľa spoločnosti Ing. Mari-
ána Bešeneja, vzhľadom na 
teplý tok 2010 a stabilné ce-
ny tepla, až 80% domácností 
obdrží vo svojom vyúčtovaní 
oznámenie o preplatku. Po-
lovica z 20% užívateľov, kto-

rých vyúčtovanie bude mí-
nusové je takých, ktorí neza-
platili v priebehu roka žiadnu 
platbu! Samotné vyúčtova-
nie budú roznášať nájomní-
kom správcovia domov, kto-
rí by mali začať s roznáša-
ním vyúčtovania od pondel-
ka 23. mája. Preplatky budú 
uhrádzané ako v roku 2010, 
prostredníctvom lístka SIPO 
6/2011, poštou.    -AdriSatury-

Vyúčtovanie „za bývanie“ 
už v týchto dňoch
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V Dome Slovensko-poľské-
ho stretávania Euroregiónu 
„Tatry“ v Kežmarku sa usku-
točnilo 11. mája 2011 rokova-
nie Rady Združenia Región 
„Tatry“. Rokovanie bolo ten-
toraz o to hodnotnejšie, lebo 
sa na ňom osobne zúčastnil aj 
Mgr. Juraj Škríp, vedúci odde-
lenia koordinácie subjektov 
regionálneho rozvoja na Mi-
nisterstve dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky. Na zasad-
nutí nechýbal ani podpred-
seda Rady Združenia Región 
„Tatry“, primátor mesta Kež-
marok Igor Šajtlava a pred-
seda Rady Združenia Región 
„Tatry“ Ján Pavlík, primátor 
mesta Ružomberok. 

Združenie Región „Tatry“ 
má 106 členov. Je zaujímavé, 
že zo 7 komisií, ktoré sú zria-
dené v združení sú na čele až 
štyria predsedovia z Kežmar-
ku – revíznej Ľudmila Gnojčá-
ková, kultúrnej Gabriela Kan-
torková, životného prostredia 
Eva Kelbelová a od tohto roko-
vania je predsedom informač-
nej komisie Pavol Humeník.

Na rokovaní sa členovia Ra-
dy ZRT vrátili k najvýznam-
nejším akciám posledného ro-
ka, aby čo najbližšie predstavi-
li hosťovi z ministerstva boha-

Región „Tatry“ rokoval o projektoch na ministerskej úrovni

té aktivity a prácu v združení. 
Medzi tie najvýznamnejšie 
akcie bola kultúrno-spoločen-
ská akcia Euroregión bez hra-
níc, ktorá je úmerne rozdele-
ná na tri časti, aby každý re-
gión – Spiš, Liptov a Orava, 
mohol z neho čerpať. Ďalším 
projektom bol Zelený Eurore-
gión „Tatry“, ktorý bol zame-
raný na zlepšenie životného 
prostredia u členských obcí a 
miest združenia. V rámci ne-
ho sa zveľaďovalo okolie obcí, 
upravovala sa zeleň s osadzo-
vaním prvkov drobnej archi-
tektúry. V ňom bolo zahrnu-
tých veľa drobných minipro-
jektov, aby čerpalo z neho čo 
najviac členských obcí a miest, 
čo malo u členov veľmi pozi-
tívny ohlas.

Členovia Rady sa ale ne-
sústredili iba na akcie čo bo-

Zástupca ministerstva pri-
blížil členom Rady pohľad na 
aktivity združenia z inej stra-
ny. Ministerstvo bude od bu-
dúceho roku podporovať väč-
šinou projekty, ktoré budú 
časom samofinancovateľné, 
čo znamená, že ministerstvo 
podporí projekty iba na ich 
štart. Aktivity združenia by 
sa mali sústrediť aj na zdru-
ženie Fórum euroregiónov 
Slovenska, pretože táto znač-
ka a združenie síce na Slo-
vensku existuje, ale doteraz 
to bolo často iba vo formálnej 
rovine. Čo je doteraz veľkým 
hendikepom, práve pre sa-
motné regióny. Výmena tých-
to vzájomných postrehov len 
umocnila význam, dôležitosť 
a plodnosť tohto rokovania.

Pavol Humeník

Odpratala, keď dostala pokutu
(22. 4. 2011) V ranných ho-

dinách bola pri bytovke na 
ulici Južnej číslo 5 videná ne-
známa pani s čiernym psí-
kom, ktorý sa vyšpinil na ze-
leň vedľa príjazdovej cesty 
ku materskej škole na ulici K. 
Kuzmányho. Pani exkrement 
neodpratala, psíka priviaza-
la pred Sintru a vošla do ob-
chodu. Hliadka za pomoci 
svedkov zistila, že sa jedna-
lo o pani zo sídliska Juh. Za 
svoje počínanie bola vyrieše-
ná v blokovom konaní, exkre-
ment dodatočne odpratala.  

Stratené dieťa
(26. 4. 2011) O 12.05 hod. 

bolo nahlásené z TESCA, že 
už dlhšiu dobu sa po plo-
che predajne prechádza ma-
lý chlapec. Službukonajúca 
hliadka MsP na mieste zisti-
la, že sa jednalo o 3-ročného 

K. V. z ulice Generála Štefá-
nika. Bol odovzdaný matke, 
ktorá bola poučená o starost-
livosti o maloleté dieťa.

Opitý vodič
(27. 4. 2011) Vo večerných 

hodinách bolo oznámené že 
nejaký opitý vodič jazdí po 
ulici Dr. Alexandra. Vysla-
ná hliadka na tejto ulici žiad-
ne podozrivé vozidlo nespo-
zorovala. Oznamovateľ ná-
sledne zatelefonoval, že vodič 
šiel smerom do kasární z uli-
ce  Nižná brána. Oznam sa za-
kladal na pravde, vodič M. H. 
bol značne pod vplyvom alko-
holu. Po jeho zadržaní bola vec 
oznámená OO PZ, ktorí prípad 
prevzali na ďalšie riešenie. 

Stratená ovečka
(29. 4. 2011) O 10.51 hod na-

hlásil zamestnanec firmy KU-
PO z ulice Tehelňa, že  po are-
áli im pobehuje biela neozna-

čená ovca. Hliadka ovcu so 
súhlasom vedenia firmy za-
hnala do ohrady za KUPOM, 
nakoľko sme nemali vedo-
mosť o tom, komu by moh-
la patriť. V následujúci deň 
v ranných hodinách ozná-
mila pani G. z ulice Poľná, že 
sa im stratila ovečka. Bolo jej 
oznámené, kam sa zatúlala aj 
kde sa nachádza a kde si ju 
má vyzdvihnúť. 

Psa venčila v bytovke
(6. 5. 2011) Vo večerných 

hodinách bolo oznámené z 
bytovky Lanškrounská 8, že 
pes od susedy A. F. sústav-
ne vykonávajúci fyziologic-
ké potreby na prvých 3 po-
schodiach bytovky sa práve 
vyšpinil pred dvere susedov. 
Hliadka na mieste zistila, že 
pani A. F. dlhodobo venčí psa 
spôsobom, že pootvorí dvere 
bytu a pes vykonáva potrebu 

Zo záznamov mestskej polície v spoločných priestoroch by-
tovky.   

Prípad je v štádiu prešetro-
vania a riešenia. 

Hlodavce na balkóne
(12. 5. 2011) Popoludní o 

15.20 h pani z Petržalskej 5 
podala sťažnosť na susedu, 
ktorá chová podľa nej zakáza-
né agresívne potkany. Hliad-
ka na mieste zistila, že sa jed-
nalo sa pieskomily. Majiteľka 
bola upozornená na to, aby si 
ich zabezpečila, prípadne ak 
nezvláda starostlivosť o tie-
to hlodavce, aby ich preda-
la. Následne bola dňa 13. 5. 
o 19.47 opätovne prijatá sťaž-
nosť na pieskomilov, ktoré 
nezabezpečené, znovu pobe-
hujú po balkóne majiteľky. 
Zvieratá boli zabezpečené, no 
z dôvodu, že o nich majiteľka 
nemala záujem, boli odnese-
né do „chovproduktu“. 

Spracovala: 
serž. Bc. A.Džubasová

li, ale venovali sa aj budú-
cim podujatiam a projektom. 
Združenie má v pláne urobiť 
monitoring vôd na území re-
giónu a chce priblížiť región 
aj podnikateľom, aby sa roz-
víjal čulý obchod s poľskými 
firmami, na čo je pripravené 
každoročne populárne hos-
podárske fórum. 

Zrevitalizovaný prameň v obci Oľšavica.
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Rozmiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov v meste

20. – 22. máj: Južná (parko-
visko), Gaštanová.

27. – 29. máj: Petržalská (ko-
niec ulice), Sihoť (pri moste).

3. – 5. jún: K. Kuzmányho 
(parkovisko pred číslom 13), 
Obrancov mieru (plocha pri 

kontajneroch).
10. – 12. jún: Lanškroun-

ská (pri dome č. 8 – 10), gen. 
Štefánika (garáže).

17. – 19. jún: Pradiareň (pri 
garážach), Bardejovská (ko-
niec ulice).                         MsÚ

Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch  využila záu-
jem českých novinárov na-
vštíviť východné Slovensko 
počas Majstrovstiev sveta 
v hokeji aj v prospech rozvo-
ja turizmu.

V dňoch 4. – 8. mája 2011 sa 
uskutočnila tzv. infocesta, po-
čas ktorej navštívilo 5 zástup-
cov tlačových médií, 1 zá-
stupca českého rozhlasu a 2 
zástupcovia českej televízie  
naše historické mesto.

V sprievode zástupkyne 
SACR Ing. Kláry Badínkovej 
postupne  navštívili  drevený 
evanjelický artikulárny kos-
tol, nový evanjelický kostol, 
Baziliku sv. Kríža so zvoni-
cou, prezreli si námestie a ná-
dvorie hradu. Svoju krátku 
návštevu  Kežmarku ukonči-
li prehliadkou umeleckej rez-

bárskej dielne pána Cyrila 
Kocúreka,  kde mali možnosť 
ochutnať aj značkové výrob-
ky miestnej produkcie – Tat-
ranský čaj.

Výsledkom ich návšte-
vy budú mediálne výstupy 
o atraktivitách nášho regió-
nu. Dúfame, že priaznivé re-
akcie ich čitateľov, posluchá-
čov a divákov budú mať za 
následok  rast počtu turistov 
z Českej republiky u nás.

Za ústretový prístup 
a spoluprácu  pri realizácii in-
focesty ďakujeme pánovi Ko-
cúrekovi, riaditeľke Múzea 
hrad, Mgr. Vojtechovi Wag-
nerovi, evanjelickému farské-
mu úradu, spoločnosti Kar-
loff  a Kežmarskej informač-
nej agentúre. 

Ing. Gabriela Bodnárová, 
ved.odd. RR a CR

Infocesta českých novinárov 
viedla aj cez Kežmarok

Dňa 10. mája 2011 sa usku-
točnila v Dome kultúry mesta 
Ostravy v spolupráci s Kraj-
skou hospodárskou komorou 
Moravskosliezskeho kraja, 
Obchodno-ekonomickým od-
delením veľvyslanectva SR 
v Českej republike a Sloven-
skou agentúrou pre cestovný 
ruch prezentácia štyroch krá-
ľovských miest Bardejov, Kež-
marok, Levoča a Stará Ľubov-
ňa za účasti českých médií. 

Pre hostí a návštevníkov 
bola pripravená výstava foto-
grafií dokumentujúca boha-

tú históriu a zachované kul-
túrne dedičstvo týchto miest, 
ktorých autormi sú manželia 
Bobákovci. 

Otvorenie výstavy sa usku-
točnilo za účasti riaditeľky 
Krajskej hospodárskej komo-
ry Moravskosliezskeho kraja 
pani Magdy Habrmanovej, 
obchodného radcu veľvysla-
nectva SR v ČR pána Ladisla-
va Bodnára, zástupkyňou Slo-
venskej agentúry pre cestovný 
ruch pani Kláry Badínkovej, 
senátorky Parlamentu Českej 
republiky pani Evy Richte-

Slovenské kráľovské mestá v Ostrave
rovej, zástupkyňou Minister-
stva pre miestny rozvoj pani 
Kamily Matouškovej, samot-
ných zástupcov Slovenských 
kráľovských miest a ďalších 
významných hostí.

Pozvaným hosťom a mé-
diám bol premietnutý film 
o Slovenských kráľovských 
mestách a boli im poskytnu-
té propagačné materiály všet-
kých štyroch miest.  O prí-
jemnú atmosféru počas vý-
stavy sa postarala dobová 
hudba Komorné trio z Kež-
marku. Prítomní mali mož-
nosť ochutnať aj tradičné vý-
chodoslovenské špeciality a 
vďaka firme Karloff, s.r.o. z 
Kežmarku zdegustovať aj Tat-
ranský čaj. 

Cieľom podujatia bolo pre-
dovšetkým priblížiť obyvate-

ľom regiónu Ostravy turistic-
ky atraktívne mestá východ-
ného Slovenska, pričom tri z 
nich sú zapísané v zozname 
svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO – Bardejov, Le-
voča, Kežmarok. Nemenej dô-
ležitým zámerom bolo vytvo-
riť priestor pre budúci rozvoj 
spolupráce miest a podnika-
teľov z Českej republiky a zo 
Slovenska cestou možnej spo-
lupráce regionálnych hospo-
dárskych a priemyselných 
komôr Ostravy a Prešovské-
ho samosprávneho kraja. 

Dúfame, že toto prezentač-
né podujatie prispeje k náras-
tu návštevnosti kráľovských 
miest zo strany českých tu-
ristov.

Mgr. Lucia Dzugasová
Oddelenie reg. rozvoja 

a cestovného  ruchu
MsÚ Kežmarok  

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, ŽITAVSKÁ 1, BRATISLAVA
 OTVÁRA V KEŽMARKU

od 1. septembra 2011 dvojročné

MATURITNÉ EXTERNÉ ŠTÚDIUM
v študijnom odbore 7902 5 gymnázium 

Prihlásiť sa môžu absolventi SOU  
s výučným listom do 31. 5. 2011.

Termín zápisu: 24. 6. 2011 a 26. 8. 2011. 
Prijímacia skúška sa nekoná.

Prihlášky a informácie poskytujeme v  budove PTK-Echo  
a v kancelárii Súkromného gymnázia, Ul. Slavkovská 19, 

Kežmarok (zelená budova za LIDL-om a firmou OKTAN).
Kontakt: tel.: 0910 196 074, e-mail: sgkezmarok@gmail.com

Mestská polícia oslavuje
Už dvadsať rokov ubehlo od chvíle, kedy sa do unifo-

riem kežmarskej mestskej polície obliekli prví mestskí po-
licajti. 

Pri príležitosti okrúhleho jubiela Mestskej polície (MsP)
v Kežmarku, pripravili členovia MsP stretnutie so žiakmi 
4. ročníkov tunajších základných škôl, spojené s ukážkami 
výcviku, práce a vybavenia mestskej polícíe, ktoré sa usku-
toční na novom futbalovom štadióne v Kežmarku v piatok 
20. mája 2011.

-Adri-
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Hoci organizátorom ne-
deľného popoludnia počasie 
neprialo, dážď neodradil od 
účasti na otvorení novej expo-
zície ani riaditeľov spišských 
hradov, ktorí prišli pozdraviť, 
oblečení do dobových kostý-
mov, svoju kolegyňu, riaditeľ-
ku Múzea v Kežmarku, Mgr. 
Eriku Cintulovú. 

Tá vo svojom úvodnom 
príhovore pripomenula náv-
števníkom i fakt, že v tomto 
roku si kežmarský hrad pri-
pomína presne osemdesiat 
rokov od otvorenia svojich 
expozícií verejnosti.

Za toto obdobie prešiel 
hrad niekoľkými výrazný-
mi zmenami a medzi jeho po-
sledné obohatenia, čo sa re-
konštrukcií a expozícií týka, 
patrí azda najvýraznejšie za-

Kežmarský hrad má novú expozíciu
Otvorenie letnej turistickej sezóny v Kežmarku, v nedeľu 

15. mája, sprevádzalo aj otvorenie zrekonštruovanej expozí-
cie v kežmarskom hrade. 

Nová  expozícia  v  kežmarskom hrade  je  výsledkom práce  samot-
ných zamestnancov múzea – od vymaľovania priestorov, po šitie zá-
vesov  i ďalšie mravčie práce,  ktorými pomohli vytvoriť novú, hod-
notnú expozíciu venovanú dejinám Kežmarku a okolia. Poďakovanie 
za všetkých, ktorí novú expozíciu navštívili a navštívia, venovala za-
mestnancom múzea riaditeľka Mgr. E. Cintulová.

jednotlivé slohové obdobia. 
„Snahou múzea bolo, aby náby-
tok  časovo  koreloval  s  vystave-
nými obrazmi, pričom pri tvorbe 
expozície  boli  použité  predmety 
zbierkového fondu múzea, dopo-
siaľ skryté v depozitároch. V ná-
bytkovej  tvorbe  je  prezentova-
ná tiež práca kežmarského ume-
leckého  stolára  Gustáva  Adolfa  
Weisza,“ povedal pri príležitos-
ti otvorenia expozície jej kurá-
tor, Mgr. Maroš Semančík.

Nová expozícia, obohate-
ná o hodnotné kusy nábyt-
ku a obrazy, je ďalším obo-
hatením už i tak bohatej po-
nuky kežmarského múzea. 
To mohli návštevníci v stre-
du 18. 5. 2011, pri príležitosti 
Dňa múzeí, navštíviť za zvý-
hodnené vstupné. 

T/F Adriana Saturyová

strešenie vyhliadkovej veže 
nad hladomorňou, otvorenie 
expozície veteránov a teraz 
i rekonštrukcia bývalej „ob-
razárne“. V jej priestoroch sa 
dnes nachádza nová expozí-
cia, ktorej zámerom bola ná-
znaková evokácia historic-
kého hradného interiéru. Na 
tmavočervených stenách pri-
budli ďalšie vzácne portréto-
vé maľby z období od 17. po 
19. storočie. Hoci sa autentic-
ké zariadenie kežmarského 
hradu nezachovalo, samot-
ných návštevníkov určite za-
ujme už i tak bohatá expozí-
cia, v ktorej dominujú vzác-
ne kusy nábytku tak, aby pri-
blížili v súlade s obrazmi, 

Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Na Hlavnom 
námestí  

v Kežmarku  
sa v dňoch  

24. – 26. mája 
2011 

uskutoční 
Kežmarský 

predajný trh. 
Srdečne všetkých 

pozývame!

Neviem,  prečo  je  to  tak,  ale 
často  krát  vznikajú  problémy me-
dzi  ľuďmi,  ktorí  navonok  ani  ne-
vyzerajú  problematickí  a  ani  nič 
nenasvedčovalo  tomu,  že  problém 
je  na  obzore.  Stačí  však,  že  rodi-
na  zamestná  rodinu,  alebo  kama-
rát vybaví niečo kamarátovi, kole-
gyňa kúpi niečo kolegyni. Príbuz-
ný  je  nespokojný  s  platom,  kama-
rát nie je spokojný s tým, čo chcel 
a aj mixér, ktorý kúpila na požiada-
nie kolegyňa kolegyni nie je dobrý, 
treba ho odniesť reklamovať – naj-
lepšie nech reklamuje tá, ktorá ku-
povala. Chcete pomôcť a máte aku-
rát tak starosti navyše. Alebo chce-
te  dobre  známemu,  poradíte mu  a 
on za vašim chrbtom špekuluje, ako 
by  zúročil  ešte  viac  to,  čo  ste mu 
ponúkli. A ani sa nenazdáte, dosta-
nete sa možno aj do problémov, kto-
ré by  ste  inak nemali. Svetom  letí 
všeobecná  nespokojnosť  a  problé-
my. Ľudia majú dar, veci ktoré fun-
gujú  skomplikovať,  ako  sa  len  dá.  
Od najmenších  rodinných posede-
ní  po  hromadné  akcie  a  šachova-
nie s ľuďmi na pracovisku. Zopár 
osobných skúseností ma naučilo, že 
nemá význam niekedy prejaviť ini-
ciatívu, lebo v konečnom dôsledku, 
aj  tak nešlo  o nič dôležité. Nauči-
la som sa, že ak je pre niekoho nie-
čo naozaj dôležité, sám sa snaží po-
hnúť vecami. 
Mám kamaráta,  ktorý  rád  fotí. 

Nefotí  kvalitne,  ale  fotí  dobré  ve-
ci. Trefné. Ibaže ma už unavujú je-
ho negatívne postrehy. Fotí Kežma-
rok. Tým najškaredším objektívom 
a komentuje to stále nejakým „ky-
dom“. Večne  s niečím nespokojný.  
Už je nespokojný aj s tým, čo sa ho 
vôbec netýka – vecami, ktoré sú sú-
kromnou vecou iných. Od momen-
tu, kedy ho okolie za fotky pochváli-
lo, začal šprtať do všetkého. Hrani-
ca medzi užitočnou kritikou a oby-
čajným frflaním a hundraním kdesi 
zmizla.
Nedávno sa známi bavili o tom, 

ako  sa z kamarátov  stali nepriate-
lia. Nerozlučná dvojica, všade spo-
lu,  všetko  spolu až  kým  jeden ne-
zlenivel  a  ostal  sa  viesť  na  chrbte 
druhého,  šikovnejšieho.  Šikovnej-
šiemu  došiel  po  čase  dych,  zhodiť 
z  chrbta  príživníka  a  bol  oheň  na 
streche. Do  sveta  šli  anonymy  na 
šikovného a kým sa dali veci do po-
riadku, stálo to nemálo času a úsi-
lia. No má niekedy význam byť ak-
tívny pre druhých?              -Adri-
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várame na nedostatok času, 
uponáhľanosť, ale aj naši ro-
dičia pracovali a pamätám si, 
že naši rodičia nám pomáha-
li pri stavbe a budovaní ih-
rísk, hrali sa s nami, fandili 
nám a my im, keď mali svoje 
turnaje medzi rodičmi. Chý-
ba mi zápal v ľuďoch a záu-
jem. Akosi sme si zvykli sa 
len sťažovať a už sa nevie-
me tešiť úprimne z každého 
dňa, z maličkostí a správame 
sa, akoby sme tu boli len my 
sami. Aký odkaz zanecháme 
našim potomkom?

Jeho história, prepojenosť 
starého s novým, okolitá prí-
roda

Uvítala by som chodník 
pre cyklistov, ktorý by sa na-
pájal na chodník v Spišskej 
Belej, vyriešenie parkovísk na 
Juhu, ale aj v samotnom mes-
te Kežmarok, dostatok pra-
covných príležitostí, aby sa 
rodiny nerozpadávali z dôvo-
du odchodu za prácou, uvíta-
la by som aj plaváreň.

mobil:  
0910 871 013, 

E-mail: 
eleonora.levicka@gmail.com

ne pre deti. Mám rada aj sta-
rých ľudí, od ktorých je vždy 
sa čo učiť a zaslúžia si našu 
pozornosť, úctu a starostli-
vosť. Problémov je veľa a ak 
sme správne zapálení a do ich 
riešenia vložíme srdce, lásku, 
výsledky sa určite dostavia.

Bývam na sídlisku Juh, 
sú to obyvatelia rôzneho ve-
ku a teší ma, keď sa vytvá-
ra priestor pre mladé rodi-
ny výstavbou nových bytov. 
Ale nestačí len bývanie. Trápi 
nás veľmi veľa problémov – 
chýbajú priestory na hry pre 
deti od útleho veku po do-
spelú mládež. Deti vyrasta-
jú a k ich veku patria detské 
ihriská, pieskoviská, športo-
vé areály prístupné pre de-
ti a mládež. Uvítala by som, 
keby sme sa na ich budova-
ní podieľali všetci, ktorí takú-
to potrebu máme a spoločne 
dokázali niečo urobiť pre na-
še deti a ukázať im, že všetko 
sa dá, ak je myšlienka, ocho-
ta, vôľa, ale aj financie. Trápi 
ma nezáujem zo strany oby-
vateľov o verejné priesto-
ry, o ich skrášľovanie, udr-
žiavanie čistoty. Ulitou sa 
nám stali byty, uzavreli sme 
sa a myslíme si, že to všetko 
urobí niekto druhý. Očakáva-
me mnohé, ale bez našej spo-
lupatričnosti. Často sa vyho-

52 rokov

Úrad práce, sociálnych ve-
cí a rodiny Kežmarok

Vdova, mám dve dcéry   –  
Miriam a Veroniku

Vo svojom voľnom čase 
veľmi rada čítam, venujem 
sa svojmu vzdelávaniu, cho-
dím na prechádzky do príro-
dy so svojim psíkom, od jari 
do jesene trávim čas na záhra-
de a svoj čas trávim aj so svo- 
jimi dcérami

Čítam veľmi rada, najrad-
šej knihy, ktoré ma obohatia, 
ktoré sú hlboké. Veľmi rada 
sa vraciam ku knihe  – Večne 
spievajú lesy od autora Tryg-
ve Guldbranssen

Nemám nič vyhranené, 
pretože jedlo beriem ako dar, 
ale mám rada pirohy, hydinu, 
jedlá zo zeleniny

Súčasná kresťanská hud- 
ba, Heino a iné nemecké 
piesne

Žiť to, čo vyznávam,  sna-
ha o lásku v rodine, v práci 
a nie je mi ľahostajný nik, kto 
má problém, je v núdzi a ja 
mu môžem pomôcť

Každý z nás by sa mal sna-
žiť zveľaďovať  svoje prostre-
die, chrániť ho a napomáhať 
jeho rozvoju a rastu. Nemôže 
mi byť ľahostajné moje mesto, 
kde som sa narodila a milu-
jem toto mesto, ktoré má bo-
hatú históriu a obdivujú ho 
turisti. Chcem byť jeho živou 
súčasťou a podieľať sa na je-
ho rozvoji, ale byť tu aj pre 
občanov, voličov ako posla-
nec, ako človek, ktorému nie 
je nič ľahostajné. Sama neuro-
bím nič, a preto som v KDH, 
ktoré vyznáva aj moje hodno-
ty a spoločne dokážeme viac 
pre mesto, pre občanov a pre 
budúce generácie, ktorým by 
sme mali vytvoriť podmien-
ky na prácu, na sebareali-
záciu, dôstojný život v rodi-

SAMOSPRÁVA

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

Vek

Zamestnanie

Rodina

Voľný čas

Obľúbená kniha

Obľúbené jedlo

Hudba, ktorú počúvam

Životné krédo

Ciele činnosti 
v komunálnej politike

Prečo som šla  
do komunálnej politiky

Ing. Eleonóra Levická, volebný obvod č. 4

Čo sa mi na Kežmarku 
páči

Čo by som v Kežmarku 
v budúcnosti rada videla

Kontakt
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Zaplnená sála Mestského kultúrneho strediska v Kežmar-
ku uvidela v piatok 6. mája 2011 krásne kultúrne podujatie 
venované matkám. Organizátormi slávnostného programu 
ku Dňu matiek bolo okrem Mestského kultúrneho strediska, 
Mesta Kežmarok aj Centrum voľného času v Kežmarku.

Ani tento rok sa nezabudlo na kežmarské mamy

Bohatý kultúrny program, 
ktorému predchádzal prího-
vor PhDr. Igora Kredátusa, 
viceprimátora mesta Kežma-
rok, mal výbornú úroveň. 
Kultúrne darčeky pre kež-
marské mamy a mamičky bo-
li naozaj krásne. Hlavnými 
chodmi bol tanec a spev. Nad-
chli najmä tanečné vystúpe-
nia žiakov Základnej ume-
leckej školy na Základnej ško-
le dr. Fischera. Pod vedením 
kežmarskej tanečníčky Ma-
riany Tatranskej, ktorá je ria-
diteľkou tejto školy, predsta-
vili v ôsmich tanečných čís-
lach prekrásne a dynamic-

ké vystúpenia, ktoré nadchli 
všetkých v sále Mestského 
kultúrneho strediska.

V druhej časti podujatia sa 
hodinovým koncertom pred-
stavila kežmarským divákom 
speváčka Jadranka so sprie-
vodnou skupinou Hugo, kto-
rá prijala pozvanie od za-
mestnancov Centra voľného 
času v Kežmarku. Chytľavý-
mi pesničkami si hneď získa-
la priazeň divákov, takže pl-
ná sála odchádzala z podu-
jatia venované mamám s po-
citom krásne vyplneného 
podvečera.                                                 

Humeník

V každodennom zho-
ne pod tlakom povinností si 
mnohokrát ani neuvedomuje-
me, ako sa striedajú dni pra-
covné a sviatočné. 

Dňa 11. mája 2011 si aj žiaci 
Základnej školy Hradné ná-
mestie pripomenuli deň, na 
ktorý by sme nikdy nemali 
zabudnúť. Je to sviatok našich 
najdrahších a najmilších by-
tostí – Deň matiek.

Peknými básničkami, pes-
ničkami a scénkami sa deti 
chceli poďakovať za starost-
livosť a lásku nielen svojim 
mamičkám, ale aj babičkám. 
V očiach mnohých mamičiek 

sa zaleskla slzička. Bola to sl-
za radosti a šťastia. Vystúpe-
nie detí bolo odmenené po-
tleskom.

Mamičky a babičky si 
okrem hrdosti a pýchy na 
svoje ratolesti odniesli domov 
milý darček.
„Kytičku z básničiek pre vás 
sme uvili, aby vaše očká 

veselo žiarili. 
Nech ste vždy šťastné 

a veselé, 
to vám my, deti, 
zo srdca prajeme.“

Kolektív učiteliek 
1. stupňa ZŠ Hradné 

námestie 38, Kežmarok

Milé mamičky!
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Dom na Hlavnom námestí č. 14.
Foto: ph

HISTÓRIA

Hlavné námestie sa stalo 
svedkom všetkých dô-
ležitých udalostí, ktoré 

sa odohrali v Kežmarku  – v 
15. stor. ho navštívili panovní-
ci Uhorska a Poľska Žigmund 
a Vladislav, v 19. stor. saský 
kráľ Fridrich August II., v 20. 
stor. siamsky princ (náhodou, 
poplietol si cestu do Tatier), 
prezident Československej re-
publiky T. G. Masaryk a všetci 
prezidenti Slovenskej republi-
ky.

Na námestí sa v minulosti 
konali zhromaždenia kežmar-
skej obce i veľkolepé výročné 
trhy, na ktoré prišli kupci z celej 
Európy. V súčasnosti sa tu od r. 
1991 koná podujatie Európske 
ľudové remeslo. ktoré nadväzu-
je na tradície prác starých reme-
selníkov.

Hlavné námestie, ktoré 
v súčasnosti nesie svoje opäť 
pôvodné pomenovanie, sa vo-
lalo rôzne podľa režimov – 
časť bola ulicou Ľudovíta Kos-
sutha, potom bolo premenova-
né na Masarykovo námestie, 
Námestie Andreja Hlinku, Ná-
mestie Alexandra Dubčeka 
a Námestie Sovietskej armády. 

Námestie si zachovalo meš-
tianske domy pôvodne goticko-
renesančné, väčšina z nich však 
bola v 19. a 20. storočí necitlivo 
prestavaná. Zachovali sa aj ty-
pické spišské domy so šindľo-
vými strechami. 

Ktoré domy Hlavného ná-
mestia patria k zaujímavým?

Dom č. 2 je pôvodne gotic-
ký, renesančne bol prestava-
ný r. 1659, o čom svedčí latin-

Poznáte ten dom? I.
ský nápis v kartuši na východ-
nej strane fasády: MANE NO-
BISCVM VESPERE SALVATOR 
MDCLIX (Ostaň s nami, Pane, 
lebo sa zvečerieva. 1659). Nie 
je však vylúčené, že tento ná-
pis sa nachádzal oproti, kde 
na mieste dnešnej reduty stála 
strážna veža. V 2. pol. 18. stor. 
bol dom barokizovaný, v 19. a 
20. stor. prestavaný. Na príze-
mí je neogotické okno. V 19. 
stor. bola v budove dievčenská 
meštianska škola. 

Dom č. 5 sa považuje za 
strašidelný – ešte v 17. storočí 
tam býval akýsi tovariš, kto-
rý veľa klial – a vzal si ho čert, 
pričom ho tresol o múr domu 
tak, že ostala na fasáde krvavá 

škvrna. Celý výjav bol dokon-
ca znázornený farebne na prie-
čelí budovy ešte v 18. storočí a 
možno pod omietkou by sa na-
šiel aj dnes. Dom je pôvodne 
neskororenesančný z 2. treti-
ny 17. stor., prestavaný z dvoch 
domov v 19. stor. a svoj vzhľad 
úplne zmenil na prelome 19. 
a 20. stor. Na balkóne je erb ro-
diny Lány, ktorá tu bývala. 

Dom č. 6 je pôvodne gotic-
korenesančný, prestavaný r. 
1763 v neskorom baroku. V r. 
1867 – 1868 býval v dome po-
čas svojich päťročných kež-
marských štúdií budúci naj-
väčší slovenský básnik Pavol 
Országh Hviezdoslav. 

Dom č. 14 vznikol z dvoch 

domov, ktoré boli prestavané 
v historizujúcom slohu v 19. 
stor. Dom patril zemianskej 
rodine Pongrácz – Szentivá-
nyi. Od konca 19. stor. do čias 
II. svetovej vojny bolo v budo-
ve panské kasíno.

Dom č. 16 je gotický, rene-
sančne prestavovaný – vo dvo-
re je posledná zachovaná re-
nesančná pavlač v Kežmarku 
a viacero portálov. Dom bol v 
19. a 20. stor. stavebne upravo-
vaný. Patril rodine Stenczel – 
novodobo zhotovený erb tej-
to rodiny bol koncom 20. stor. 
umiestnený na fasádu domu. 

Dom č. 24 bol prestavený 
z dvoch pôvodne renesanč-
ných domov v 1. pol. 18. stor. 
na typ tzv. barokového palá-
ca a upravovaný r. 1806.  Pat-
ril šľachtickej spišskej rodine 
Goldberger, ktorá si v 19. stor. 
pomaďarčila meno na Beth-
lenfalvy – takmer zničený ro-
dinný erb je na balkóne. V  
tomto dome býval a pôsobil v 
r. 1810 – 1815 najprv ako štu-
dent lýcea, potom ako vycho-
vávateľ známy slovenský ve-
dec Pavol Jozef Šafárik (1795 
– 1861). V dome sa narodil zo-
ológ a publicista Ernest Beth-
lenfalvy (1880 –  1955). R. 2004 
bola obom osobnostiam od-
halená pamätná tabuľa. 

Dom č. 27 bol pôvodne re-
nesančný, prestavaný v 19. stor. 
V tomto dome sa narodil Er-
nest Lindtner (1826 – 1902), ne-
mecký básnik. R. 1927 na dome 
odhalili pamätnú tabuľu, ktorá 
bola zničená po II. svetovej voj-
ne.                     Nora Baráthová
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Pri príležitosti 694. výročia 
prvej písomnej správy o ob-
ci Dvorce, 59. výročia jej vy-
sídlenia a 19. výročia orga-
nizovaných stretnutí pozý-
vame na spomienkové zhro-
maždenie, ktoré sa uskutoční 
v miestach vysídlenej obce 
Dvorce, v bývalom výcviko-
vom priestore Javorina.

Stretnutie sa začne sláv-

nostnou svätou omšou o 10.30 
hod. pri pamätníku 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

Pozvánka do Dvoriec

V nedeľu 8. mája 2011 sa 
uskutočnili v Kežmarku jaz-
decké preteky O pohár pri-
mátora mesta Kežmarok. Za 
slnečného počasia, pod orga-
nizačnou taktovkou domá-
ceho jazdeckého klubu MŠK 
Ranč Čajka sa podujatie vy-
darilo, o čom svedčí veľká 
návštevnosť divákov, ale aj 
početné zastúpenie jazdcov 
v súťaži.

V Skoku ZM (80 cm pre-
kážky) zvíťazila pri účasti 22 
pretekárov domáca Veronika 
Slobodníková na koni Lago 
d Ávina 2. Tretia skončila tak-
tiež domáca jazdkyňa Viktó-
ria Jurčová na koni Aramis 6.

V Skoku Z (Cena JO MŠK 
Ranč Čajka) (100 cm) zvíťa-
zil Holova z Koprivnice. Tretí 

skončil Igor Kopčák z Veľkej 
Lomnice. Najlepší z Kežmar-
čanov bol Marcel Jackovič z 
kežmarského jazdeckého klu-
bu Riding Team. V tejto súťa-
ži pretekalo až 38 jazdcov.

V hlavnej súťaži, v Skoku 
ZL v Cene primátora mesta 
Kežmarok (110 cm) súťažilo 
15 jazdcov. Zvíťazil v nej Pe-
ter Kuna z Ondrašovej, pred 
Kopčákom z Veľkej Lomnice.

Okrem športovej časti pod-
ujatia si na svoje prišli aj deti 
a aj ostatní diváci pretekov. 
Okrem bohatého kultúrne-
ho programu, ktorý pripravi-
lo Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku, atrakcií pre deti, 
sa podával počas podujatia aj 
primátorský guláš.  

Humeník, foto: as, ph

Najlepších jazdcov osobne oceňovali primátor Igor Šajlava spolu s 
viceprimátorom mesta Igorom Kredátusom.

Úspešné jazdecké 
preteky

Napriek  rannému dažďu sa počasie "umúdrilo" a  tak  si preteky 
mohli vychutnať nielen pretekári, ale i Kežmarčania.

Jazdecké preteky prilákali do Kežmarku nielen pravidelných účast-
níkov pretekov, ale aj deti. Tie sa tešili možnosti zajazdiť si na koňoch 
z Ranča Čajka, na ktorých ich povozili začínajúci mladí jazdci. 
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HABERMANOV MLYN 
- 19. (št), 19.00, české znenie, 
2,20 €, MN-12. Česko-Nemec-
ko-Rakúsko, dráma. Posledný 
film českého režiséra Juraja 
Herza je dramatickým príbe-
hom odohrávajúcim sa v Su-
detoch v období nacistickej 
okupácie. Vychádza zo sku-
točnosti. 

SKÚS MA ROZOSMIAŤ 
- 20. – 22. (pia – ne), 19.00, 2,30 
€, titulky, MN-12. Americká 
romantická komédia.

DAŽĎOVÁ VÍLA - 22. 
(ne), 17.00, české znenie, 1 €, 
MP. Česká klasická romantic-
ká rozprávka o dobre a zle. 

SVETOVÁ INVÁZIA - 24. 
- 25. (ut, st), 19.00, 2,30 €, titul-
ky, MN-12. Americký akčný 
triler. 

KRÁĽOVA REČ - 26. - 29. 
(št – ne), 19.00, titulky, 2,50 
€, MN-12. Britská životopis-
ná dráma. Film je inšpirova-
ný skutočným príbehom krá-
ľa Juraja VI. Skutočná filmová 
lahôdka. 

PREMIÉRA – RIO - 28. – 
29. (so, ne), 17.00, 31. mája - 1. 
júna (ut, st), 17.00, slovenský 
dabing, 2,30 €, zľava 1. júna 
MDD: 2 €. Americká animo-
vaná komédia. 

P Á N 
NIKTO - 30. 
(po), 19.00, ti-

tulky, 2 €/1,50 €, MN-15. Bel-
gicko – Francúzsko - Kanada 
– Nemecko. Sci-fi psycholo-
gický film. 

KULTÚRA

MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

24. 5. 2011 (utorok), 8.30 hod.
KRÁSA KRÁS

Divadelné predstavenie  
v podaní Spišského divadla 

Spišská Nová Ves
V MsKS Kežmarok

26. 5. 2011 (štvrtok),  
18.30 hod.

XXXVI. Kežmarská  
hudobná jar

Koncert absolventov ZUŠ 
Antona Cígera

V ZUŠ Antona Cígera  
v Kežmarku

28. 5. 2011 (sobota),  
19.00 hod.

I. M. T. Smile
koncert hudobnej skupiny

V MsKS Kežmarok
29. 5. 2011 (nedeľa),  

16.00 hod.
POPOLUŠKA

Najkrajšia rozprávka  
v podaní Divadla Clipperton 

Banská Bystrica
V MsKS Kežmarok 
31. 5. 2011 (utorok),  

18.30 hod.
DONSKÍ KOZÁCI

Koncert speváckeho  
zboru Donských kozákov 
s hudobným doprovodom 

Rudika Jachima
V drevenom artikulárnom 

kostole v Kežmarku

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné námestie 46

Výstava maturitných prác 
študentov SUŠ
Výstava potrvá  
do 2. júna 2011.

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53

Výstava sochára Štefana 
Hudzíka

Výstava potrvá  
do 9. júna 2011.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

OD KOLÍSKY PO HROB  
V ZNAMENÍ DREVA

Výstava potrvá do 8. júna 
2011

Organizátori výstavy:  
Prešovský samosprávny kraj 

– Múzeum v Kežmarku  
a Krajské múzeum v Prešove.

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 
vypisuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka 
osemročného štúdia pre školský rok 2011/2012.

Prihlášky môžu rodičia uchádzačov  
(žiakov 5. ročníka základných škôl)  

podať na sekretariáte školy do 13. 6. 2011.  
Bližšie informácie nájdete na  
www.gympohkk.edupage.org

V Banskej Bystrici sa 15. 
a 16. apríla 2011 uskutočni-
lo finálové kolo 44. festiva-
lu umeleckého prednesu po-

ézie a prózy žien – Vansovej 
Lomnička. Tú každoročne 
organizuje na počesť spi-
sovateľky Terézie Vansovej 

Kežmarčanka v „Zlatom pásme“ Únia žien Slovenska.
Veľmi pekný úspech v tom-

to ročníku dosiahla Kežmar-
čanka MVDr. Drahomíra Ju-
rašková, ktorá po víťazstvách 
v okresnom i krajskom kole si 
vybojovala postup na celoslo-
venské kolo v Banskej Bystrici.

Tu, v kategórii v prednese 
poézie nad 25 rokov získala 
„Zlaté pásmo“.

Blahoželáme jej k vysoké-
mu umiestneniu a prajeme 
jej do budúcnosti veľa ďalších 
úspechov, aby prekrásnou ľu-
bozvučnou slovenčinou teši-
la svojimi vystúpeniami všet-
kých milovníkov umelecké-
ho slova.

Únia žien Slovenska, 
okresná organizácia

Fantáziu, tvorivosť a najmä prácu šikovných rúk študentov Stred-
nej umeleckej školy v Kežmarku prezentuje v týchto dňoch mestská 
galéria Barónka na Hlavnom námestí 46.
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Na základe rozhodnu-
tia poroty a dohody medzi 
Centrom environmentál-
nej a etickej výchovy Živi-
ca a sieťou environmentál-
ne výchovných organizácií 
Špirála o koordinácii projek-
tu HSBC Klimatická iniciatí-
va bol pre Špeciálnu základ-
nú školu v Kežmarku schvá-
lený grant určený na reali-
záciu projektu „Chceme sa 
učiť v zelenej oáze“. Projekt 
je zameraný na revitalizá-
ciu starej a výsadbu novej ze-
lene, ako aj výsadbu bylin-
kovej špirály a zhotovenie 
ekologického altánku z vŕ-
bového prútia a iných akti-
vít v priestore pred budo-
vou ŠZŠ na Toporcerovej uli-
ci. Do práce sú zapojení žiaci 
aj pedagógovia ŠZŠ. Realizá-
cia tohto projektu je súčas-
ťou úsilia našej školy dosiah-
nuť certifikát, ktorý by nám  
umožňoval používať označe-
nie loga Zelená škola. Cieľom 
nášho snaženia je vzbudiť 
a udržať záujem našich žia-

kov o ochranu prírody a ži-
votného prostredia. Pri rea-
lizácii projektu postupujeme 
spôsobmi šetriacimi životné 
prostredie, uprednostňuje-
me použitie prírodných ma-
teriálov a vykonávame všet-
ky zásahy šetrným spôso-
bom. 

Veľmi významnou mierou 
sa pričinili o úspešnú reali-
záciu  aj niektorí podnikate-
lia a inštitúcie v okrese Kež-
marok. Zvlášť chceme poďa-
kovať za podporu a materi-
álnu pomoc Inštitútu Krista 
Veľkňaza v Žakovciach a sto-
lárstvu p. Jozefa Bižáka 
v Huncovciach.  Pri jednotli-
vých aktivitách nám poskyt-
la odbornú pomoc aj záhrad-
ná architektka Ing. Veronika 
Knihová. 

Tento projekt sa usku-
točnil vďaka finančnej pod-
pore Programu Zelená ško-
la v rámci grantového kola 
HSBC Klimatická iniciatíva. 

Kolektív ŠZŠ
 Kežmarok

„CHCEME SA UČIŤ V ZELENEJ OÁZE“

Apríl – mesiac lesov, za-
vŕšili predškoláci materskej 
školy K. Kuzmányho 28. aprí-
la 2011 besedou s horárom.

Počas celého mesiaca si de-
ti v edukačných aktivitách 
budovali kladný vzťah k prí-
rode, oboznamovali sa s výz-
namom lesa pre človeka, skú-
mali faunu a flóru našich le-
sov.

Pána Ing. Dušana Valu pri-
vítali divadelným predstave-
ním Horár a zvieratká. Po-
tom už začal on svoje rozprá-

vanie o činnostiach poľovní-
kov a pridal aj svoje zážitky 
z poľovačiek. Odpovedal na 
množstvo zvedavých det-
ských otázok, predviedol 
nám vábničky a dovolil po-
prezerať si trofeje. Deťom sa 
veľmi páčilo predpoludnie, 
keď „prišiel“ kúsok prírody 
do našej materskej školy.

Slávka Šoltýsová, 
Mgr. Mária Suchá, 

Materská škola 
K. Kuzmányho 41, 

Kežmarok

Poľovník v materskej škole

Druhé kolo prijímacích pohovorov  
na osemročné štúdium a bilingválne štúdium 

na Súkromné gymnázium, Letná 3453/34 
v Poprade sa uskutoční 21. júna 2011. 

Prihlášky je potrebné podať do 6. júna 2011. 
Záujemcovia o štúdium, ktorí úspešne 
urobili prijímacie skúšky na osemročné 

gymnázium v inom gymnáziu a neboli prijatí 
pre nedostatok miesta, budú prijatí bez 

prijímacích skúšok.

Pozývame vás do prvej novootvorenej 
predajňe biologickej drogérie.  

Ponúkame produkty od certifikovaných  
zahraničných výrobcov, možnosť  
zakúpenia testovacieho balíčka  

za 0.90 € 
Nájdete nás  

na ulici Dr. Alexandra 4. 

Dňa 3. mája 2011 sme sa neohlásene vybrali na Huncovskú ulicu, 
ukázať deťom sídlo Kežmarského požiarneho zboru. Chceme sa poďa-
kovať službukonajúcim požiarnikom a hlavne pani Ing. Janke Kolo-
dzejovej. Ich výklady a praktické ukážky deti veľmi zaujali a bol to pre 
ne obrovský zážitok. Prajeme všetkým, nielen kežmarským požiarni-
kom, veľa úspechov v ich náročnej práci.
Predškoláci a učiteľky Mgr. Suchá, Šoltýsová, Materská škola K. 

Kuzmányho
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Rana  v  srd-
ciach  stále  bolí 
a  zabudnúť  nedo-
volí.

Dňa 14. má-
ja 2011 uplynul 

rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel a otec 
Vojtech HANUDEĽ.

Kto ste ho poznali a ma-
li radi, venujte mi tichú spo-
mienku.

S láskou spomína smútia-
ca rodina

Ani 35 rokov nedokázalo 
v nás zotrieť spomienku na 
pána Ľudovíta NADÁNYI-
HO z Kežmarku. Tí, ktorí ste 
ho poznali, môžete si zaspo-
mínať s nami. Ďakujeme!

Manželka Mária a dcéry s 
rodinami

V svet ďaleký si 
nám odišiel a smú-
tok veľký nás neo-
bišiel.  So  zármut-
kom  veľkým,  te-
raz  sledujeme  tvoj 

spánok večný. Spomienka na teba 
v našich srdciach neustále hreje, že 
sa raz spolu opäť stretneme.

Dňa 27. mája 2011 uplynú 
2 roky, čo nás navždy opus-
til náš drahý milovaný man-
žel, otec, dedko, krstný otec, 
svokor a brat Albín REGEC.

Tí, ktorí ste ho poznali ve-
nujte mu tichú modlitbu a 
spomienku.

Manželka Hilda a deti Jo-
zef a Ľubomír s rodinami.

INZERCIA, SPOMIENKY

Odišla a v srd-
ci nám bolesť zane-
chala, rýchlo a bez 
rozlúčky.  To  nikto 
z nás nečakal.

Dňa 3. mája 2011 uplynul 
smutný rok, čo nás navždy 
opustila vo veku 46 rokov Ev-
ka STRÁŇAVOVÁ, rod. Voj-
tičková.

S láskou spomína mama, 
dcéra Zuzka, sestra a bratia 
s rodinami.

P l a m i e n o k  
sviečky  na  hro-
be  horí,  odišiel  si 
dávno,  no  srdce 
stále bolí.
Kytičkou  kve-

tov prídeme i dnes, lebo v našich 
srdciach navždy ostaneš.

Dňa 7. mája 2011 sme si pri-
pomenuli 15. výročie úmrtia 
manžela, otca a dedka Jána 
VOJTIČKU.

Ak ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú spo-
mienku

Dňa 24. má-
ja 2011 uply-
nie  rok, čo nás 
navždy opus-
til manžel, otec, 
dedo Ján KLUS.

S láskou a úc-
tou spomína manželka Vie-
ra, dcéry Viera a Janka s ro-
dinami.

PREDAJ
Predám stavebnú unimobunku 

a pozemok na ul. Suchá hora – 0903 
90 07 43. 

Predám detskú stoličku-drevená 
konštrukcia, čalúnené operadlo a se-
dadlo. Cena 33€. 0903 459 775. 

Predám palivové drevo, tvrdé  
– buk. 33 €/m2, mäkké 22 €/m2 + do-
voz. 0915 646 466. 

Predám záhradku pod turbínou. 
Tel.: 0949/47 59 71.  T-5/11

MOTO
Kúpim MOTO SIMSON S 51, 

elektronik, do 300 eur, len dobrý stav. 
Tel. 0908 98 91 04.  P-37/11

Prenajmem garáž na ul. Možiar-
ska (pri polícii). Elektrická prípojka. 
Cena 33€. 0915 851 779. 

Predám Seat Alhambra, 12/1999, 
1,9 TDI, úsporný, 150 000 km, zim-
né pneumatiky s diskami, ťažné za-
riadenie, cena dohodou. 0918 341 722.  

Predám garáž v KK, pri starom 
cintoríne. 0904 330 039. 

Predám Audi A4 Avant, 81 kW, 
12/98, tmavomodré, výborný stav, 
pekný interier, letné aj zimné obutie, 
ťažne. Cena 3 700 eur Tel. 0907/52 51 17.  
 T-7/11

Predám Renault Scenic 1,4 Rte, 16 
v, r. v. 8/2000, 146 609 km, el. predné 
okná, 4x airbag, autoklima, strešné 
nosiče, rádio s MP3, centrál s DO, po-
sil. riadenia, imobilizér, úplná serv. 
história, servisované iba v autorizo-
vanom servise Renault, elektróny, se-
zónne obutie, zimné a letné gumy 
majú 1 rok, 2. majiteľ, nebúrané, veľ-
mi spoľahlivé, cena 3 100 eur. Doho-
da možná. Tel.: 0904/12 19 76.   T-10/11

ZAMESTNANIE
Prijmeme kuchára do pizzerie 

v Kežmarku, aj brigádničky. Tel. 0915 
96 26 58.  P-36/11

Prijmem do zamestnania zdravot-
nú sestru do jednozmennej prevádz-
ky v KK. Tel.: 052/452 55 98, 452 36 71  
– do 15.00 hod.                              T-9/11

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

 M-4/3/11
KADERNÍCTVO pri hoteli CLUB. 

Tešíme sa vašu návštevu! Tel. 0944  
91 26 06.   P-32/11

OPRAVUJEM POSILOVACIE 
STROJE, NETYPICKÉ ZARIA-
DENIA, CYKLOTRENAŽÉRY, 
STACIONÁRNE BICYKLE, BI-
CYKLE. Brúsim náradie. Oprava 
bicyklov Imrich, Garbiarska 12, 
0905 434 153.                             A-1/10

Ponúkam do prenájmu obchodné 
priestory na Hlavnom námestí 98, Kež-
marok, cca 100 m2. Tel: 0903 639 921.  

Zateplovanie fasád. 0911 948 137.  
Poradenstvo a emočné odbloko-

vanie: pomoc s problémami zdravot-
nými, psychickými, v práci, naruše-
né vzťahy, smrť príbuzného, divné 
veci. www.albisa.sk. 0904 864 912. 

Servis, čistenie a prehliadky ply-
nových kotlov. 0907 541 750. 

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám rekreačný dom v Zálesí 

(Zamagurie), vhodný aj na bývanie 
– 3 izby, 2 kuchyne, 2 garáže, kúre-
nie elektrické na diaľkové ovládanie 
(aj na tuhé palivo), signalizácia, vo-
dovod. Pozemok 2 222 m2. Tel. 0907 
16 07 71.  P-24/11

Predám 3-izbový DB – balkón, 
pivnica, 6. poschodie, čiastočná re-
konštrukcia, plastové okná, 45 000. 
Tel. 0904 84 62 58.  P-29/11

Predám záhradu v Malom Slav-

kove na ulici Lúčnej, ako stavebný 
pozemok s možnosťou pripojenia sa 
na inžinierske siete. Cena za m² 25 €. 
Informácie na  č. tel. 052/452 26 03.

Dám do dlhodobého prenájmu 
2-izbový prerobený byt na Juhu v Kež-
marku. Tel. 0910 96 63 74.  P-34/11

Predám 3-izbový byt v OV na síd-
lisku Sever v Kežmarku po komplet-
nej rekonštrukcii. Dohoda možná. 
Tel. 0902 32 19 04.  P-35/11 

Predám 4-izbový byt. Info – 
0944/13 17 81.

Predám stavebnú unimobunku 
a pozemok na ul. Suchá hora – 0903 
90 07 43.  A-2/10

Predám stavebný pozemok 600 
m2 a starý dom 10x10m v Kežmarku. 
0949 461 705. 

Prenajmem 3-izbový byt v Kež-
marku. 0904 922 914. 

Predám 2-izbový byt v KK , s bal-
kónom v OV, na 4. poschodí, cena 36 
400 €. 0903 828 641.  

Rosnička o. z., Gen. Svobodu 23, 059 71 Ľubica
organizuje  

letný tábor s dennou dochádzkou
s výučbou anglického jazyka hravou formou

pre deti od 6 – 15 rokov
RADOSŤ   

TERMÍN:  1. – 5. augusta 2011
Začiatok: 

1. augusta 2010 o 8.30 hod. v SCVČ Rosnička, Ľubica
Koniec: o 16.00 hod. (info denne)

Spoločne budeme poznávať a zdokonaľovať sa v anglickom 
jazyku, podnikneme výlety do blízkeho okolia.

Cena:  30 €
Potrebné veci: kartička poistenca, nápoj,  

oblečenie podľa počasia.
Záväzné prihlášky aj s poplatkom  odovzdať  

do 15. 7. 2011 v SCVČ-Rosnička
Zodpovedný pracovník: Mgr. Eva Raffajová

Informácie: 0911-16 22 56, raffajova@ozrosnicka.sk

Predám 3-izb. byt v OV v KK. 
Čiastočne prerobený, zateplený. 
Cena 47 000 €. 0905 751 043, 0907 
382 114. 

Predám 3-izb. byt v Kežmarku na 
hornom Juhu. 0907125436. 

Predám 1-izbový byt, v OV, čias-
točne prerobný, sídl. Juh, KK. 0915 
791 561. 

Kúpim RD. Malý, starší so zá-
hradkou. KK, blízke okolie. 0902  
419 536. 

Obchodný priestor na prená-
jom, hotel Legenda. 0910 342 524. 

Predám 3-izbový, slnečný byt 
blízko centra. 0904 666 276. 

Dám do prenájmu 3-izb. byt na ul. 
Petržalská. tel.: 0903/8 15 79. T-2/11

Dám do prenájmu 3-izb. na 80 % 
zariadený byt na Juhu od 1. 6. 2011. 
Tel.: 0915/94 97 69.  T-6/11

Dám do prenájmu luxusný 3-izb. 
byt v PP-Matejovciach. tel.: 0911/ 
42 82 31.  T-8/11
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Na Bielu sobotu, ktorá je 
posledným dňom Veľkého 
týždňa, vstupujúci do Jeru-
zaléma vidíme zástupy Ži-
dov, ktorí zaplnili celé mesto, 
sláviacich sviatok Šabat. Ten-
to deň oddychu znamená od-
dávna spomienku na stvore-
nie sveta, oslobodenie Izrae-
litov z egyptského otroctva 
a znak zmluvy medzi Bohom 
a Izraelom. Vystupujeme na 
Olivovú horu, na ktorej sú 
pochovaní najvýznamnejší 
Židia. Na pomníkoch nachá-
dzame len položené množ-
stvo kameňov, ktoré zosnu-
lým prinášajú príbuzní na-
miesto kvetov, pretože tie by 
vydržali veľmi krátko. Po-
dobný symbol ako odkaz pre 
ostatných žijúcich si po holo-
kauste nechávali Izraeliti na 
pomníkoch v koncentračných 
táboroch. Ak niekto žijúci po-
ložil k menu zabitého väzňa 
kameň, bol to odkaz pre os-
tatných, že niekto z príbuz-
ných prežil a pozostalí zača-
li hľadanie po celom svete... 
Z vyhliadky pri kaplnke Do-
minus Flevit na Olivovej ho-
re pozorujeme zástupy mosli-
mov kráčajúcich k obradom 
v mešitách na Chrámovej ho-
re, oslavujúcich proroka Ježi-
ša Krista. Okrem mešity Al-
-Aksá dominuje panoráme 
celého Jeruzaléma zlatá ko-
pula mešity nazývanej Skal-
ný dóm. Strecha je potiahnu-
tá celkom 22 kg rýdzeho zla-
ta. Na Chrámovú horu majú 
však počas Veľkej noci po-
volený vstup len moslimo-
via, väčšinou však obmedze-
nia pre ostatných platia počas 
celého roka. Dominus Flevit 
v tvare slzy je ďaľším z tri-
nástich architektonických 
skvostov Antonia Barlucci-
ho, zdôrazňujúceho hriešnosť 
a slabosti človeka, nad ktorý-
mi zaplakal pred svojou smr-
ťou Ježiš Kristus. Zostupuje-
me do Getsemanskej záhrady 
a zbierame zo zeme olivové 
ratolesti, ktoré neskôr kladie-
me na veľkú skalu v blízkej 
Bazilike agónie. Miesto, kde 
Ježiš Kristus strávil noc pred 
ukrižovaním, silne zvýraz-
ňuje tmavofialové svetlo, vni-
kajúce na toto výnimočné 
miesto cez okná, vyhotovené 

Veľkonočné putovanie v Svätej zemi – 2. časť
z tenkého farebného mramo-
ru. Človekom v tej chvíli pre-
niká úzkosť a bázeň súčasne. 
Olivovníky v Getsemanskej 
záhrade síce boli po umučení 
Krista vypálené, avšak z ko-
reňov pôvodných stromov 
vyrástli nové výhonky a pre-
to súčasné stromy majú sku-
točne 1600 rokov. Takto sym-
bolizujú nezničiteľnú silu ži-
vota i viery... V blízkosti pre-
chádzame kostolom  hrobu 
Panny Márie a vidíme neďa-
ľeko miesto ukameňovania 
prvého mučeníka církvi svä-
tého Štefana. Naša prechádz-

ka „mestom mieru“ dnes kon-
čí  a na palestínske územie sa 
vraciame skôr ako obvykle, 
aby sme po skorej pôstnej ve-
čeri mohli vyraziť do centra 
večerného Betlehéma. 

Kráčame na Veľkonočnú 
vigíliu do kostola svätej Ka-
taríny, susediaceho s Bazi-
likou narodenia. Pri vcho-
de nás uvíta arabský stráž-
ca s upozornením, že turisti 
do chrámu nemôžu vstúpiť, 
pretože o 19:00 hod. začína 
vzkriesenie v arabskom jazy-
ku. Keď mu po anglicky vy-
svetlíme, že nám arabčina ne-
prekáža, vpúšťa nás dnu a sa-
dáme si na voľné miesta. Páter 
Marián sa zdraví s „domáci-
mi“ poľskými františkánmi 
a ide si obliecť rúcho, aby sa 
spolu s kňazmi z celého sve-
ta zúčastnil obradov. Príse-
diaci arabskí katolíci rýchlo 
zistili, že sme cudzinci a pria-
teľsky nám každému poda-
li sviečku. 135 minút obra-
dov arabského vzkriesenia 
bolo pre nás všetkých neopa-

kovateľným zážitkom, najmä 
vo chvíli, keď kresťania zača-
li radostne tlieskať po zmŕt-
vychvstaní Krista. Búrlivý 
potlesk sa do konca vzkrie-
senia zopakoval ešte niekoľ-
kokrát. Vedľa nás sedela sym-
patická palestínska katolíčka, 
ktorá nádherne spievala a do-
kresľovala jedinečnú odušev-
nenú atmosféru veľkonočné-
ho Betlehéma.

Spolu s pátrom Mariánom 
sme ukončili sobotné putova-
nie v našom hoteli „Narode-
nie“.

Veľkonočná nedeľa pri-

niesla od rána krásnu slneč-
nú oblohu a očakávané otep-
lenie. Naša prvá cesta vedie 
v Betleheme do Domu mie-
ru sestier svätej Alžbety, kto-
rý bude slúžiť ako škola a do-
mov pre palestínske siroty. 
Páter Marián celebruje om-
šu, po ktorej nás sestry po-
zývajú na malé občerstvenie. 
Stretávame tu sestru Adria-
nu z Prešova a zoznamujeme 
sa so 79-ročnou sestrou Ra-
faelou z Poľska. Jej dobrota 
a láskavosť mi silne pripomí-
na matku Terezu, s úsmevom 
spokojne konštatuje úspešné 
vybudovanie dvoch domo-
vov pre siroty v Jeruzaleme 
a plánované zahájenie ško-
ly pre siroty v Dome mieru 
už od nového školského roka. 
Po spoločnej fotografii sa lúči-
me a smerujeme autobusom 
k južnému cípu Mŕtveho mo-
ra. Cestou po kvalitnej diaľni-
ci míňame jaskyne Kumrán, 
kde boli v roku 1946 objave-
né veľmi významné kumrán-
ske zvitky, osvetľujúce jazyk, 

slovnú zásobu a frázy použité 
esejcami v biblických a nábo-
ženských textoch. Prechádza-
me okolo hory Masada, mies-
ta odporu Židov proti Ríma-
nom v prvej židovskej vojne 
v 66.-73. roku po Kristovi. 

Vidíme celé západné po-
brežie Mŕtveho mora, na kto-
rého proliľahlom brehu sa 
nachádza Jordánsko. Od-
čerpávanie vody z riek Jor-
dán a Cedron na zavlažova-
nie spôsobili v uplynulých 
24 mesiacoch rapídne klesa-
nie hladiny, ktorá sa zníži-
la o viac ako 0,5 metra ročne. 
Pokles hladiny je zreteľný na 
pobreží, pretože more je plyt-
ké. Prítok Jordánu nachádza-
me vyschnutý, spoznať ho 
možno už iba podľa zelených 
kríkov v bývalom koryte rie-
ky. K Mŕtvemu moru klesá-
me 1200 výškových metrov, 
na pláži ohraničenej skalami 
dosahuje v tieni teplota vzdu-
chu 31 stC. Všade počuť pri-
sťahovaných ruských Židov, 
ktorí prišli žiť do Svätej zeme 
po roku 1990, keď došlo k roz-
padu ZSSR a prebehli rôzne 
vojenské konflikty. Kúpanie 
v mori vleže na chrbáte môže 
trvať prvýkrát najviac 15 mi-
nút, nakoľko voda obsahuje 
10-násobok koncentrácie solí 
v porovnaní s ostatnou mor-
skou vodou. 

Nedeľný návrat od Mŕtve-
ho mora je sprevádzaný diaľ-
nicami plnými automobilov, 
prevažne japonských značiek 
Toyota, Mazda, Honda, kórej-
ských KIA a Hyundai. Vozo-
vý park dopľňajú Škody Oc-
távie izraelskej a palestín-
skej polície, taktiež početné 
žlté taxíky. V úseku Judskej 
púšte, medzi strmými skala-
mi sa kolóny posúvajú veľ-
mi pomaly. Neskôr zisťujeme, 
že neznámy „recesista“ uložil 
vedľa diaľnice čierne pred-
mety, nápadne pripomínajú-
ce bombovú nálož. Všadeprí-
tomná polícia ihneď privolala 
pyrotechnika, ktorý situáciu 
rýchlo vyriešil. Išlo našťastie 
o planý poplach a rozruch 
vyvolala iba atrapa výbušni-
ny. Po návrate do Betlehéma 
si ešte vyberáme suveníry, 
dopĺňame zásoby balenej pit-
nej vody. Ako ideálne platidlo 

Miesto narodenia Ježiša Krista v Betleheme.
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používame všade akceptova-
né jednodolárové bankovky, 
za ktoré kupujeme vodu, nie-
ktoré suveníry od pouličných 
predavačov, platíme vstup do 
Lazarovho hrobu moslimom, 
fotografujeme sa s ťavou, ale-
bo s beduínom...

Veľkonočný pondelok zo-
stávame dopoludnia na „do-
mácom území“ v Betleheme, 
navštívime Baziliku narode-
nia a Jaskyňu mlieka. Sloven-
ská prítomnosť v Svätej zemi 
je dôstojne reprezentovaná 
darom obyvateľov Lendaku, 
ktorí priniesli do Milk Grotto 
sochu Panny Márie so sloven-
ským štátnym znakom. Sú-
časťou príspevku veriacich je 
taktiež nová moderná kapln-
ka pre pútnikov vedľa Jasky-
ne mlieka. Pri východe z toh-
to pozoruhodného miesta je 
v obchodíku so suvenírmi 
obložená celá stena ďakov-
nými listami manželských 
párov z celého sveta, ktorým 
sa po dlhých rokoch spoluži-
tia narodili túžobne očakáva-
né deti.

Prílohou poďakovaní sú 
taktiež fotografie usmiatych 
detí všetkých farieb pleti. 
V Bazilike narodenia sa do-
stávame predpoludním na 
miesto narodenia Ježiša Kris-
ta, označené známou štrnásť-
cípou hviezdou. Tak ako na 
väčšine  kľúčových  biblic-
kých miest, i tu vykonáva 
„správcu“ ortodoxná církev. 
Zaujímavosťou Baziliky na-
rodenia je jej prvenstvo ako 
najstaršej zachovanej kres-
ťanskej baziliky v Svätej ze-
mi. Keď totiž krutí Perža-
nia počas 14-ročnej vlády dô-
kladne zlikvidovali a zrovna-
li so zemou všetky kresťanské 

stavby,  Bazilika narodenia sa 
stala výnimkou. Na počet-
ných stĺpoch tohto zaujíma-
vého chrámu totiž našli po-
stavy, oblečené v perzských 
rúchach, preto miesto spája-
li so svojimi predkami. Veľ-
mi staré drevené trámy tej-
to stavby nesú betónovú lia-
tu strechu, ktorej váha váž-
ne ohrozuje statiku celej 
baziliky. Dočasné provizórne 
opatrenia uskutočnili v ok-
tóbri a novembri 2010 nemec-
kí reštaurátori, ktorí odvráti-
li hroziace nebezpečenstvo 
zrútenia strechy. Napriek to-
mu čaká baziliku nevyhnut-
ná rekonštrukcia, pokiaľ má 
zostať stavba bezpečná aj 
v budúcnosti. Dopoludnie za-
vŕšime návštevou Poľa pastie-
rov s vyhliadkou na beduín-
ske stáda s strmých svahoch. 
Poobede vyrážame do Betá-
nie a Ein Karem. Pri prejaz-
de „check pointom“ rýchlo 
zisťujeme, že v krajine zavlá-
dol pracovný deň. Palestín-
ski vojaci prísne kontrolujú 
pasy a od pána na prednom 
sedadle si vyžiadajú fotoa-
parát, ktorý drží v ruke. Za-
čnú mu kontrolovať pamäťo-
vú kartu fotoaparátu, nachá-
dzajú aj zábery vojakov, ale 
po chvíli tŕpnutia nakoniec 
aparát vrátia majiteľovi ne-
porušený. Po prejazde Jeru-
zalemom vchádzame znovu 
na palestínske územie do Be-
tánie, ktorá síce bezprostred-
ne susedí s „mestom mieru“, 
ale delí ich od seba kamen-
ný múr. Z Betánie prichádzal 
počas Veľkého týždňa do Je-
ruzalema Ježiš Kristus, preto 
tiež prvé krížové cesty absol-
vovali kresťania z tohto mies-
ta. Prechádzame františkán-

skym kostolom svätého Laza-
ra, v susedstve pod mešitou 
vstupujeme do Lazarovho 
hrobu. Cestou späť v autobu-
se po 10-tich minútach jazdy 
zisťujeme, že nám chýba je-
den manželský pár. O chvíľu 
zvoní pátrovi Mariánovi mo-
bil a on zariadi dopravu stra-
tených manželov domácimi 
Palestíncami osobným autom 
k nášmu čakajúcemu autobu-
su. Ešteže máme všetci so se-
bou mobil. Územie Betánie 
je zasypané odpadkami, na-
chádzame množstvo vrakov 
aút, chudobné stavby, väčši-
na tunajších Palestínčanov je 
bez práce. Kontrasty v život-
ných  podmienkach nachá-
dzame všade bez výnimky...

Záverečným miestom náš-
ho putovania sa stáva judské 
mestečko Ein Karem plné ze-
lene, kde najskôr prechádza-
me kostol „Navštívenia“, kde 
Panna Mária z Nazaretu po 
namáhavej štvordňovej ces-
te prišla k príbuznej Alžbete. 
Ďalší architektonický skvost 
geniálneho Antonia Barlucci-
ho, ktorého podobizeň nachá-
dzame tiež na jednom z obra-
zov.

Cestu končíme v kosto-
le svätého Jána Krstiteľa, 
kde nás už očakáva španiel-
sky františkán. Páter Mari-
án celebruje záverečnú om-
šu pred odletom na Sloven-
sko. S nostalgiou počúvame, 
ako páter smutne konštatuje, 
že naše Veľkonočné putova-
nie končí a že sme boli výbor-
ný kolektív. Po návrate do ho-
tela Nativity páter posväcuje 

všetky zakúpené devocioná-
lie pútnikov a odchádzame 
baliť batožinu.

V utorok ráno 26. apríla 
2011 odlietame zo Svätej ze-
me, na letisku znovu prechá-
dzame bezpečnostnými kon-
trolami, niekoľkí pasažieri 
musia otvárať svoje kufre po 
prechode skenerom. Do lie-
tadla nastupujeme so skupi-
nou ruských Židov, ktorí le-
tia na dvojtýždňový kúpeľný 
pobyt do Piešťan. Prísedia-
ci Eduard z Tel Avivu pracu-
je ako lesný hasič, do Izraela 
emigroval náhle s celou ro-
dinou v roku 1991, keď zača-
li vojenské nepokoje po roz-
pade ZSSR. Lietadlo odlieta 
z letiska Ben Guriona o 8:30 
hod., v tom čase extrémisti na 
egyptskom území Sinajského 
poloostrova odpálili výbušni-
nu, ktorej explózia poškodila 
plynovod vedúci zemný plyn 
do Izraela a Jordánska. Bo-
la paralyzovaná výroba elek-
trickej energie v časti Izraela, 
ale najmä v jordánskom Am-
máne, ktorý vyrába 80% elek-
trickej energie z egyptského 
zemného plynu. 

Svätú zem sme opusti-
li duchovne posilnení množ-
stvom silných a neopakova-
teľných zážitkov, ktoré nie 
je možné obsiahnuť v tomto 
článku. Každého z nás veľko-
nočná atmosféra „zasľúbenej 
krajiny“ posunula na „vyšší 
level“ a potvrdila dávno zná-
me: „pútnik vracajúci sa do-
mov zo Svätej zeme sa stáva 
iným, lepším človekom“.

MUDr. Peter Marko, MPH

Pohľad na Chrámovú horu z Dominus Flevit.

Vyprahnuté pobrežie Mŕtveho mora.
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V mesiacoch apríl a máj 
2011 úspešne reprezentovali 
členovia Repre tímu a juniori 
TŠC TEMPO MŠK Kežmarok 
na týchto súťažiach:

2. 4. 2011 na Zvolenskom 
tanečnom parkete v kategó-
rii JUN I.D obsadil pár Mar-
tin Zibura – Klára Purtzo-
vá v ŠTT 10. miesto a LAT 11. 
miesto.

17. 4. 2011 na bodovacej 
súťaži Tanečného festiva-
lu v Matejovciach si vytan-
coval rovnaký pár 5. miesto 
v ŠTT v kat. JUN II.D. V kat. 
JUN II.C si 2. miesto vytanco-
val pár Tomáš Slavkovský – 
Martina Kišková. V kat. JUN 
II.D v LAT obsadil finálové 5. 
miesto, V kat. JUN I.D Hob-
by získal 3. miesto pár Jakub 
Šugarek – Linda Horobová. 
V kat. Dospelé tr. B v ŠTT ob-
sadili 6. miesto Filip Zeman-
čík – Nikoleta Kredatusová.

16. 4. 2011 v súťaži O po-
hár primátora mesta Ru-
žomberok obsadil v JUN I.D 
6. miesto v ŠTT a 3. miesto 
v LAT pár Martin Zibura – 

Z úspešných súťaží tanečníkov
Klára Purtzová. V kat. Do-
spelí tr. D v LAT obsadil 5. 
miesto pár Tomáš Slavkovský 
– Martina Kišková. V Sloven-
skom pohári juniorov v ŠTT 
získal 9. miesto.

30. 4. 2011 na Grand prix 
Tyrnavia 2011 obsadil v me-
dzinárodnej súťaži IDSF 
OPEN v kat. Dospelí tr. A 15. 
miesto pár Matej Madeja – 
Alena Reznická. 

1. 5. 2011 v bodovacej súťa-
ži  v tr. A si vytancoval tento 
pár v ŠTT finálové 2. miesto. 

V LAT skončil na 4. mieste. 
V tr. B Dospelí v bodovacej 
súťaži si vytancoval pár Ma-
rek Figlár – Sára Šimoňáko-
vá v ŠTT 5. miesto a v LAT 8. 
miesto. V medzinárodnej sú-
ťaži IDSF Mládež Open obsa-
dili v ŠTT 6. miesto a v LAT 7. 
miesto.

Želáme všetkým taneční-
kom veľa úspechov a prio-
ritne tým, ktorí sa zúčastnia 
Majstrovstiev Slovenska v sú-
ťaži družstiev, ktoré sa konajú 
21. 5. 2011 v Košiciach.

Repre tím Tanečnošportového 
centra TEMPO MŠK Kežmarok; 
Martin Zibura – Klára Purtzová.    

Foto: archív TEMPO

Dni boli slnečne krásne 
a teplé. Nasledovalo umý-
vanie našich kamiónov a or-
ganizovanie ľudí do totálne-
ho upratovania. Jednoducho 
všetko musí byť na sto per-
cent pripravené a čisté. Veď 
zastupujeme svetový rally 
team Ford a spoločnosť M-
-Sport, ktorej sme súčasťou. 

V piatok skoro ráno sme 
začali s poslednými príprava-
mi na štart prvej vážnej rých-
lostnej skúšky na kamenis-

tom povrchu. Autá pomaly 
jeden po druhom odchádza-
li na štart. 

Po niekoľkých rýchlost-
ných skúškach sa autá vra-
cajú späť do servisu na prí-
padné opravy, dotankova-
nie benzínu oddych posád-
ky a podobne. Po príchode 
áut do časovej kontroly vstu-
pu do servisu sme už pocti-
vo začali riešiť všetky prob-
lémy našich áut. Zatiaľ iba 
v teoretickej rovine, lebo 

Z rally denníka Kežmarčana Miroslava Reľovského
platia prísne pravidlá opra-
vy vozidiel mimo určené ča-
su a miesta sa nesmie žiad-
ny člen týmu auta ani len do-
tknúť. Nám to ale stačilo le-
bo sme už vedeli kde sa bude 
čo opravovať aspoň približ-
ne a mali sme na to iba 30 
minút. Za tých 30 minút na-
ši mechanici vymenili na au-
tách všeličo možné. Cez brz-
dové kotúče a dosky, všelija-
ké drobné až veľké opravy 
ako sú výmeny čelný a boč-
ných skiel, dverí, spätných 
zrkadiel, predných blatní-
kov a kopu ďalších vecí, do-
konca aj celá prevodovka sa 
dokázala vymeniť v stanove-
nom čase bez časovej penali-
zácie. Práce sme mali na prvé 
dve hodiny poriadne dosť. 
Mechanici sa poriadne za-
potili a ja s nimi. Boli to mo-
je najťažšie dve hodiny za ce-
lý týždeň. Vyzeralo to tak že 
behom 1 minúty som dostá-
val množstvo otázok ohľad-
ne dielov a vecí s nimi spo-
jených. Dúfal som že všetko 
dopadne tak ako má a že sa 
nespraví žiadna chyba.

Po ďalších rýchlostných 
skúškach nasledoval zase 30 
minútový servis a my sme za-
se začali boj s časom. Na kon-
ci dňa sme mali posledný 45 
minútový servis kde sme au-
tá pripravili do ďalšej etapy 
súťaže. Na druhý deň sa všet-
ko zopakovalo. Štart, servis 
a vytúžený cieľ súťaže. Boli 
to veľmi náročné dni. Niekto-
ré autá jazdci prevrátili cez 
strechu, takže sme k nim mu-
seli poslať odťahovú službu, 
lebo sa nevedeli dostať späť 
po vlastnej osi. Našťastie sa 
žiadnej posádke nič nestalo 
a všetci boli spokojný s prie-
behom pretekov série WRC. 

Náš tým už len čakalo nie-
koľkohodinové balenie celé-
ho týmu a odchod na hotel 
a ráno letecky domov. 

Náš kolotoč sa ale pre nás 
neskončil lebo práve v týchto 
chvíľach finišujú prípravy na 
odchod na ďalšie preteky sve-
tovej rally série WRC na Sar-
díniu, ktorá sa začne 5. mája. 

Takže dovidenia na Sardí-
nii. Z poznámok M.R, spraco-
vala -Adri-, foto: archív M.R. 

V sobotu 14. 5. 2011 sa zú-
častnili kežmarskí taneční-
ci aj na medzinárodnej súťaži 
v poľskom Krakove, kde v sú-
ťaži družstiev obsadili druhé 
miesto.  Gertrúda Scholtzová

Toto už je záber zo Sardínie.Presuny pretekárov a aut z 
krajiny do krajiny sú tiež pretekmi s časom.
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Súbojmi v poslednom ko-
le nadstavbovej časti sa 6. má-
ja 2011 skončil XVII. ročník 
Kežmarskej volejbalovej ligy 
(KVL).

Víťazom KVL sa stalo len 
s jedinou prehrou družstvo 
Ľubica, ktoré hralo v zostave: 
A. Cvek, P. Malinová, S. Gem-
zová, J. Pisarčík, D. Šiška, P. 
Sobolič, B. Trčka, O. Garan. 

Po odohraní posledných 
zápasov KVL v uvedený deň 
sa družstvá stretli v spolo-
čenskej miestnosti SOŠ, Gar-
biarska 1, Kežmarok, kde sa 
uskutočnilo slávnostné vy-
hodnotenie za účasti primá-
tora mesta Kežmarok Ing. I. 
Šajtlavu s manželkou a L. Le-
gutkého. 

Účastníci KVL si touto ces-
tou dovoľujú poďakovať hlav-
ne mestu Kežmarok za fi-
nančnú pomoc a p. M. Mrvo-
vi z firmy Almma, s.r.o., Kež-
marok, cez ktorú bola dotácia 
mesta poskytovaná a zúčto-
vaná. Z rúk primátora mesta 
dostali všetky družstvá dip-
lomy a prvé tri družstvá po-
háre.   

Organizátori a účastní-
ci súťaže si dovoľujú aj touto 
cestou poďakovať ďalej riadi-
teľom ZŠ, Nižná brána 8, Kež-
marok, ZŠ, Hradné nám.38, 
Kežmarok, STZ Kežmarok 
a ZŠ Huncovce za poskytnu-

Skončil sa ďalší ročník Kežmarskej volejbalovej ligy

Kežmarská 
volejbalová liga
20. kolo: Slovenská Ves - 

Almma 3:0 (15, 23, 20), Ples-
nivec - Kadeti 1:3 (21, -26, -23, 
-15), Ľubica - CVČ 3:0 (23, 26, 
17), Vojsko - TatraLift 3:2 (-23, 
21, 22, -22, 11). 

21. kolo: CVČ - TatraLift 
1:3 (-17, -22, 12, -23), Ľubica - 
Vojsko 3:0 (23, 12, 26), Sloven-
ská Ves - Plesnivec 3:1 (23, 20, 
-17, 10), Almma - Kadeti 3:0 
(18, 20, 18).                             ph
1. Ľubica  21  60:17  41
2. Vojsko  21  49:33  35
3. TatraLift  21  49:30  34
4. CVČ  21  46:34  33
5. Slovenská Ves  21  47:33  34
6. Almma  21  45:41  32
7. Kadeti  21  26:50  27
8. Plesnivec  21  31:52  26
9. Chrobáci  18  21:44  23
10. Schomburg  18  10:50  20

tie ich telocviční, riaditeľke 
SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok 
za poskytnutie priestorov pre 
záverečné vyhodnotenie, p. 
V. Novanskému - Quera Kež-
marok za zabezpečenie bufe-
tu, vedúcemu stravovacieho 

zariadenia pri SDM Kežma-
rok p. M. Švirlochovi za prí-
pravu chutnej večere a p. E. 
Horanskému za tradične per-
fektnú diskotéku.

Osobitné poďakovanie 
patrí organizátorom KVL a 

R. Jurdikovi za propagáciu 
a informovanosť o súťaži na 
stránke www.jursat.sk/vo-
lejbal. Za propagáciu ďaku-
jeme aj Novinám KEŽMA-
ROK a Kežmarskej televízii. 
Poďakovanie patrí aj mno-
hým dobrovoľníkom, ktorí 
pomohli pri zabezpečovaní 
a priebehu súťaže.

Po tomto ročníku možno 
opäť konštatovať, že KVL bola 
vydarenou a naďalej populár-
nou súťažou. Spoločne sa teší-
me na ďalšie nadviazanie tra-
dície volejbalu v meste Kež-
marok aj touto súťažou.  

Dovoľujem si aj touto ces-
tou z pozície spoluhráča, pro-
tihráča, rozhodcu a organizá-
tora tejto súťaže poďakovať sa 
všetkým družstvám za dote-
rajšiu spoluprácu v I. - XVII. 
ročníku KVL s prianím ve-
ľa ďalších úspechov v roční-
koch nasledujúcich. 

Ing. Stanislav Škára

Za silného nárazového 
vetra, a v úvodnej disciplíne 
(disk) aj za mierneho sneženia 
sa pod organizačným vede-
ním SOŠ Garbiarska Kežma-
rok a CVČ Kežmarok usku-
točnilo 5. mája 2011 okresné 
kolo v atletike stredných škôl. 

Výsledky chlapci – 100 
m: 1. Smolen 11,61 (SOŠ Gar-
biarska), 2. Wesselényi 11,77, 
3. Kaňuk 11,96 (obidvaja SOŠ 
Pradiareň), 400 m: 1. Smolen 
1.00,01, 2. Harendarčík (SUŠ 
Kežmarok), 3. Popovič (Gymn. 
Sp. St. Ves), 800 m: 1. Pisarčík 
2.25,82 min. (SOŠ Garbiarska), 
2. Džurňák (SOŠ Kušnierska), 
3. P. Griglák (SOŠ Garbiarska), 
1500 m: 1. Maľák 4.48,29 min. 
(SOŠ Garbiarska), 2. Bjalon-
čík (SUŠ Slavkovská), 3. D. Gle-

vaňák (Gymn. KK), diaľka: 1. 
Doblej 584 cm (Gymn. Sp. St. 
Ves), 2. Movčan 582 cm (SOŠ 
Garbiarska), 3. Goliáš (HA OB), 
guľa: 1. Backár 11,82 m (Gymn. 
KK), 2. Dragašek (SOŠ Gar-
biarska), 3. Džurňák (SOŠ Gar-
biarska), disk: 1. D. Griglák 
40,64 m, 2. Gura 32,10 m (oba-
ja SOŠ Garbiarska), oštep: 1. D. 
Griglák 36,95 m (SOŠ Garbiar-
ska), 2. Doblej 34,61 (Gymn. Sp. 
St. Ves), 3. Koščák (SUŠ). 

Dievčatá – 100 m: 1. Koval-
číková 13,01 s (SOŠ Garbiar-
ska), 2. Hodorovičová, 3. Hre-
beňárová (obidve Gymn. KK), 
400 m: 1. Trnková 1:10,23 min. 
(SOŠ Garbiarska), 2. Bolcárová 
(Gymn. Sp. St. Ves), 3. Kriššáko-
vá (Gymn. KK), 800 m: 1. Trn-
ková 2.46,00 min., 2. Gemzová 

Griglák štvrtý na domácom šampionáte

Víťazné družstvo Kežmarskej volejbalovej ligy v sezóne 2010/2011. 
Foto: archív KVL

(Gymn. Sp. St. Ves), 3. Theiso-
vá (SUŠ), diaľka: 1. Kovalčíko-
vá 460 cm, 2. Valková 444 cm, 
3. Orinčáková (obe Gymn. KK), 
guľa: 1. Kavaschová 7,76 m, 2. 
Zavacká (obe HA OB), 3. Šata-
lová (SOŠ Garbiarska), oštep: 1. 
Kučerová 18,84 m (Gymn. Sp. 
St. Ves), 2. Faixová (SOŠ Gar-
biarska), 3. Madejová (SOŠ Kuš-
nierska), švédska štafeta: 1. SOŠ 
Garbiarska (Smolen, Trnková, 
Griglák, Kovalčíková) 2.30,55 
min., 2. SUŠ 2.38,87, 3. Gymn. 
KK 2.39,40 min.

Krajské kolo sa konalo 9. 
5. v Prešove, ktorého sa zú-
častnili atléti SOŠ Garbiar-
ska a získali 10 medailových 
umiestnení. Striebro získa-
li Movčan (trojskok – 12,2 m 
a diaľka – 603 cm), Trnková 
(400 m a 1500 m), P. Griglák 
(300 m prek.). Bronz získali D. 
Griglák (200 m a oštep – 39,81 
m), Kovalčíková (diaľka – 466 
cm), P. Griglák (1500 m).

Najväčší úspech zazname-
nal Dušan Griglák, ktorý po-
stúpil v hode diskom na Maj-
strovstvá Slovenska stredných 
škôl, ktoré sa konali v Nových 
Zámkoch, kde obsadil tento 
všestranný športovec so za-
meraním na viacboj, štvrté 
miesto.            Mgr. D. Griglák
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Usporiadateľom Oblast-
ných majstrovstiev mužov 
a žien v stolnom tenise 2011, 
ktoré sa konali v Poprade-
-Matejovciach, bol ŠK Veterán 
Poprad. Podujatie pripravil v 
spolupráci s Podtatranským 
stolnotenisovým zväzom. 

Ozdobou majstrovstiev 
boli výkony hráčov zo Sever-
ky Kežmarok, ktorí potvrdi-
li cieľavedomú prácu v tom-
to kolektíve. Vo vyraďovacej 
časti dvojhier sme zazname-
nali tieto výsledky: Strišov-

ský – Adam 3:2, Mikša – Ha-
nisko 3:1, Šifra – Toporcer 3:0, 
Kelbel – Popovič 3:0. V se-
mifinále Mikša porazil Stri-
šovského 3:2 a Kelbel zvíťa-
zil rovnakým výsledkom nad 
Šifrom. Finále bolo záležitos-
ťou hráčov zo Severky Kež-
marok, v ktorom Kelbel pora-
zil svojho oddielového kolegu 
Mikšu 3:1. 

Štvorhru vyhrala kežmar-
ská dvojica Dávid Mikša a 
Štefan Kelbel (Severka Kež-
marok).                               (aco)

Triumf hráčov Severky Kežmarok

Vedeli ako na to. Kto má 
malé deti, vie, že najmenším 
k šťastiu veľa netreba. Sta-
čí priestor, v ktorom sa mô-
žu bezpečne hýbať a pohybo-
vať, objavovať svoje vlastné 
schopnosti, farby a ideálne je, 
ak je to na čerstvom vzduchu.

Nedostatok ihrísk v mes-
te a ich stav nebol ľahostajný 
niektorým rodičom z Kež-
marku, najmä tým, ktorí ma-
jú svoje deti v Materskej ško-
le na Kuzmányho ulici. Pr-
votná myšlienka zrekon-
štruovať škôlkarské detské 
ihrisko, resp. školský dvor 
sa stretla s kladnou odozvou 
ako vo vedení materskej ško-
ly, tak medzi ostatnými ro-
dičmi. Chrbtom sa však neo-
točili ani ďalší oslovení. Za-
čali sa aktivity na podporu 
získania financií, písali sa 
projekty, žiadosti. 

Snaženie vyústilo do ak-
cie v mestskej športovej hale, 
v piatok 13. mája 2011. V plnej 
mestskej telocvični sa tu strie-
dal kultúrny program, špor-
tové hry, a popritom sa pre-

konával kežmarský rekord. 
O ten sa postaral primátor 
mesta Igor Šajtlava. Hodinou 
a pol cvičenia na prístroji Or-
bitrek splnil svoju časť doho-
dy so sponzormi a tí násled-
ne venovali pre deti finačné 
dary na nové prvky na detské 
ihrisko. Šeky odovzdali prí-
tomní sponzori riaditeľke MŠ 
Kuzmányho, ktorá sa na akcii 
spolupodieľala aj s autorkou 
myšlienky obnovenia detské-
ho ihriska v materskej škole, 
pani Koreňovou.

Tí, ktorí prišli do športovej 
haly ako diváci, mohli kúpou 
kalendára na rok 2012, s mo-
tívom akcie, podporiť detské 
ihrisko takisto. Štedré boli aj 
detičky z materskej školy, kto-
ré pripravili svoje výtvarné 
dielka pre tých, ktorí vhodili 
symbolický príspevok do po-
kladničky.     T/F-AdriSatury- 
Akciu podporili: KUPO, Ká-

vomaty,  Tlačiareň  Kežmarok, 
Oktan, Autonova, Orange, Gros 
pekaren,  Technické  služby,  Ing. 
Igor Šajtlava, J. Gemza Elektro-
mat, Milan Nevlazla.

Chceli ihrisko, budú ho mať

Po tom, čo v uplynulých 
dňoch slávnostne prestri-
hol pásku na novej cyklotra-
se do Tatier primátor Spišskej 
Belej JUDr. Štefan Bieľak, čo-
raz hlasnejšie sa ozývajú aj 
samotní Kežmarčania, kto-
rí chcú cyklotrasu aj v Kež-
marku. 

Len na internete vybudo-
vanie cyklotrasy v Kežmarku 
podporuje takmer tisíc užíva-
teľov virtuálnej siete. Nápa-
dy a podnety občanov zbie-
ra mladý Kežmarčan Martin 
Trajčík a odozvy sú väčšinou 
kladné. Vytvorenie cyklistic-
kého chodníka je však už nie-
koľkoročným plánom mesta 
Kežmarok, ktoré sa v minu-
losti snažilo o získanie peňa-
zí na cyklochodník z eurofon-
dov. Projekty však neboli pod-
porené a tak pripravené plány 
pre cyklochodník do Vrbo-

va ostávajú zatiaľ v šuflíku. 
Reálne však vyzerá napoje-
nie cyklistického chodníka 
z Kežmarku na ten belanský. 
„Dohodli  sme  sa  s  primátorom 
Spišskej  Belej,  že  potiahnu  cyk-
lochodník do Strážok a pravdepo-
dobne na budúci  rok by  sa Kež-
marok  napojil  na  tento  chodník 
tak, aby aj Kežmarčania mohli ísť 
do Tatier na bicykli. Keďže naše 
projekty neboli podporené, penia-
ze na cyklochodník by sme hľada-
li v mestskom rozpočte a myslím, 
že  túto myšlienku  podporí  i  sa-
motné  mestské  zastupiteľstvo,“ 
vyjadril sa po otvorení cyk-
lochodníka v Spišskej Belej 
kežmarský primátor Ing. Igor 
Šajtlava. Opýtaní kežmarskí 
poslanci nám zámer podporiť 
pripojenie Kežmarku na tento 
cyklochodník potvrdili. 

-AdriSatury-, 
foto Facebook

Aj Kežmarčania chcú cyklotrasu
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Finále je najlepšou 
pozvánkou

Po dl-
hej sezóne 
v Kežmar-
skej MAR-

CO POLLO hokejbalovej lige 
sa súťaž dostala už do svojho 
úplného záveru, kde už sa hrá 
o medaily a celkové prven-
stvo. Finále má za sebou už 
svoj prvý zápas, a to poriadne 
dramatický. O víťazovi sa to-
tiž rozhodlo až v predĺžení. A 
to je snáď najlepšia pozvánka 
pre fanúšikov, ktorí by chce-
li vidieť kvalitný šport. Hrá sa 
na tri víťazné zápasy. Finálo-
vé zápasy sa hrajú vždy v ne-
deľu o 14.00 h. 

Semifinále: HBC Leopol-
dov Poprad – South Park 
Kežmarok 4:1 (Teplický 3,  
Kuzmik - Dáv. Glevaňák), HC 
Sokol Matrix Kežmarok – 
The Red Rats Kežmarok 2:7 
(D. Godla, Š. Majer – Lukáč 2, 
Klein, Matalík, Šlachtič, Ora-
vec). Obidve víťazné mužstvá 
vyhrali svoje semifinálové sé-
rie 2:0 na zápasy.

Zápas o 3. miesto: South 
Park – Matrix 6:4 (Malich, M. 
Jankura 2, K. Jankura, Knapik 
– Š. Majer 3, B. Zwick).

Finále KHbL: Rats Kež-
marok – Leopoldov Poprad 
6:5 po predĺžení (Oravec 3, 
Matalík, T. Siska, Kromka – 
Teplický 2, Hopjak, Lipták, 
Kuzmik). ph

ŠPORT

Vaše pozvánky na športové podujatia  
čakáme na adrese noviny@kezmarok.sk

listov súhlasili, aby sa usku-
točnil finálový turnaj v jeden 
deň. Všetky štyri mužstvá pri-
jali ponuku hlavného organi-
zátora súťaže, aby sa turnaj ko-
nal v Kežmarku. Cieľom or-
ganizovania tohto turnaja je 
predovšetkým propagácia ho-
kejbalu. Keďže v Kežmarku sa 

stretnú štyri najlepšie mužstvá 
z východného Slovenska je to 
pre fanúšikov kvalitného špor-
tu najlepšia pozvánka prísť na 
toto vyvrcholenie hokejbalovej 
súťaže. Stretnutia budú rozho-
dovať rozhodcovia, ktorí roz-
hodujú zápasy Slovenskej ho-
kejbalovej extraligy.               ph

Hokejbalová lahôdka v Kežmarku
V sobotu 21. mája 2011 sa 

uskutoční na hokejbalovom 
štadióne v Kežmarku (areál 
základnej školy dr. Fischera) 
finálový turnaj Tatranskej ho-
kejbalovej extraligy.

Po súbojoch v základnej 
časti a štvrťfinále play-off sa 
do tohto záverečného turnaja 
prebojovali mužstvá z Košíc, 
Prešova a dve mužstvá z Kež-
marku. 

Semifinále a finále však 
nebude mať tradičnú podo-
bu na dve, či tri víťazstvá hra-
né doma – vonku, ale kapitá-
ni všetkých štyroch semifina-

Program turnaja 
(Kežmarok, 21. 5. 2011, sobota) 

11.00 Košice old boys – South Park Kežmarok
13.00 HBC 3b Krasgarden Prešov – The Red Rats Kežmarok
15.00 finále
17.00 slávnostné odovzdávanie ocenení pre najlepšie 
         mužstvá a pre najlepších jednotlivcov

Mladšie žiačky MŠK Klub 
volejbalu Oktan Kežmarok v 
sezóne 2010/11, v ktorej hralo 
16 družstiev, obsadili vo svo-

jej kategórii po výbornom vý-
kone na turnaji vo Svidníku, 
konečné, 4. miesto, keď pora-
zili družstvo MVK Snina 2:0 

Mladé volejbalistky ukončili sezónu dvomi výhrami

Káder mladších a  starších žiačok v sezóne 2010/11  - horný rad: 
trénerka Z. Kredátusová,  K. Olekšáková, M. Gajdušková, L. Mud-
ríková, M. Oriabincová – kapitánka mladších žiačok,    K. Hotáryová 
– kapitánka starších žiačok, B. Brincková, L. Kromková, M. Kapolko-
vá. Dolný rad: R. Horanská,  A. Ružbaská, D. Džubasová, A. Gara-
nová, asistent trénerky I. Kredátus a L. Toporcerová.    

a družstvo Svidníka „A“ tým 
istým rozdielom setov. 

Skupina o 1. - 4. miesto 
M-SR Mladšie žiačky

1. Skóre Snina  12  20:8  21
2. MVK Snina  12  17:11  20
3. Svidník  12    8:18  16
4. Kežmarok  12  10:18  15

Naše mladé volejbalist-
ky zároveň odohrali aj súťaž 
starších žiačok, kde spomedzi 
16 tímov obsadili 7. miesto. 
Oproti umiestneniu v minu-
lej sezóne, keď skončili na 
18. mieste, je to výrazný po-
sun dopredu v ich výkonnos-
ti. Družstvo mladších i star-
ších žiačok viedli v tejto se-
zóne – trénerka Zuzana Kre-
dátusová a asistent trénerky 
Igor Kredátus. 

PhDr. Igor Kredátus
Skupina o 5. - 8. miesto 

M–SR Staršie žiačky
5. Snina  12  22:5  22
6. Giraltovce  12  14:13  19
7. Kežmarok  12  10:17  16
8. Vranov n/T  12    8:19  15

V duchu každoročnej tra-
dície SOŠ, Kušnierska brána 
349/2, Kežmarok  zorganizo-
vala 14. mája 2011 už 24. roč-
ník behu pedagogických a ne-
pedagogických pracovníkov 
„Pedagogická päťka“ s podti-
tulom „Behom proti fajčeniu“.

Tejto športovo-spoločen-
skej akcie sa zúčastnili za-
mestnanci SOŠ, športovci a 
nešportovci družobných škôl, 
základných a stredných škôl 
z okolia a ich rodinní prísluš-
níci. Akcia sa konala v sln-
kom  zaliatej jarnej prírode le-
soparku pri hoteli Štart Kež-
marok.

Pretekalo sa v týchto ka-
tegóriách, ku ktorým uvádza-
me výhercov prvých miest: 
Ženy do 35 rokov, beh na 1 000 
m: Michaela Bašistová (SOŠ 

Pedagogická päťka
Kušnierska brána, KK), ženy 
nad 35 rokov, beh na 1 000  m: 
Danica Božová (ZŠ Svit), mu-
ži do 40 rokov, beh na 2 000 
m: Matej Tropp (Gymnázium 
Kukučínova, Poprad), mu-
ži do 50 rokov, beh na 2 000 
m: Ivan Tropp (SOŠ Kušnier-
ska brána, KK), muži nad 50 
rokov, beh na 2 000 m: Jozef 
Jurčo (SOŠ Kušnierska brána, 
KK), deti do 6 rokov, beh na 
300 m: Silvia Slamková (MŠ 
Vlková), deti od 7 do 10 rokov, 

beh na 1 000 m: Adela Jurčo-
vá (ZŠ Hradná, KK), Eduard 
Zastko (ZŠ Hradná, KK), de-
ti od 11 do 15 rokov, beh na  
1 000 m: Klaudia Troppová 
(ZŠ Francisciho Poprad), ne-
pedagogickí pracovníci, mu-
ži, beh na 2 000 m: Milan Šol-
tys (Batizovce), ženy, beh na 1 
000 m: Stela Olejárová (SOŠ, 
Pradiarenská, KK).

Atmosféra bola výborná, 
pretekári načerpali množ-
stvo pozitívnej energie, psy-
chickú silu, vytvorili sa no-
vé priateľstvá, stretli sa sta-
rí známi.

 Po úspešnom 24. roční-
ku sa všetci tešíme na 25. roč-
ník Pedagogickej päťky. Špor-
tu zdar! 

Ing. Kamila Chovancová
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Záverečné trojkolo v Ži-
line v dňoch 6. 5. - 8. 5. 2011 
ukončilo najvyššiu šacho-
vú súťaž na Slovensku. Ti-
tul získalo družstva ŠK Ca-
issa Čadca pred TJ Slávia TU 
Košice a Inbest Dunajov. Naj-
vyššiu súťaž opúšťajú druž-
stvá Zemplín Michalovce a 
BŠK Edymax Bardejov. V bu-
dúcom ročníku ich nahradia 
družstvá Doprastav Bratisla-
va a ŠK Liptov Liptovský Mi-
kuláš. 

9. kolo: Slovan Bratisla-
va - Modra 6,5:1,5, Koši-
ce - Michalovce 6:2, Tren-
čín - Dubnica n/V 5,5:2,5, Du-
najov -Čadca 4:4, Dunajská 
Streda - Prievidza 4:4.

BŠK Edymax Barde-
jov - MŠK KdV Kežmarok 
3,5:4,5 (Velička 0,5, Repková 
1, Meszáros 0,5, Druska 1, Pe-
terson 0,5, Lukáč 0,5, F. Tropp 
0,5, L. Tropp 0). 

10. kolo: Modra - Micha-
lovce 4,5:3,5, Slovan Brati-
slava - Košice 3,5:4,5, Dubni-
ca n/V - Čadca 3,5:4,5, Tren-
čín -Dunajov 3:5, Dunajská 
Streda - Bardejov 4,5:3,5.

ŠK Prievidza - Kežmarok 
5,5:2,5 (Velička 0,5, Repková 
0,5, Mészáros 0,5, Druska 0, 

Názov podujatia/aktivity  
Termín konania Miesto ko-
nania
– Gymnastický deň – 2. roč-
ník ZŠ mesta 23. 5. 2011 
Hlavné námestie – pri MsÚ 
(pódium)
– Olympiáda detí MŠ mes-
ta Kežmarok – XXV. ročník 
26. 5. 2011, od 9.00 h športový 
areál ZŠ Nižná brána 8
– Mestská súťaž v atletike 
školských družstiev žiakov 
v Kežmarku - XXV. ročník 
27. 5. 2011, od 8.30 hod. špor-
tový areál ZŠ Nižná brána 8
– Netradičné súťaže a akti-
vity pre najmenších (v rám-
ci podujatia CVČ – MDD) 28. 
5. 2011, od 12.00 hod. Hlavné 
námestie – pri MsÚ 
– Futbalové turnaje žiačok 

a žiakov 2. 6. 2011, od 9.00 h 
športový areál ZŠ Nižná brá-
na 8
– Kežmarská zábavná para-
lympiáda - VII. ročník 2. ale-
bo 7. 6. 2011, od 9.00 h športo-
vý areál ZŠ Nižná brána 8
– Stolnotenisový turnaj 10. 
6. 2011, od 17.00 h telocvične 
ZŠ Nižná brána 8
– Volejbalové turnaje žia-
čok a žiakov ZŠ 10. 6. 2011, 
od 8.00 h antukové kurty ZŠ 
Nižná brána 8 (v prípade ne-
priaznivého počasia v telo-
cvičniach ZŠ Nižná brána 8 
a ZŠ Hradné nám. 38)
– Hokejbalový turnaj do-
spelých 11. 6. 2011, od 10.00 
h hokejbalový štadión, ZŠ dr. 
Fischera 2
– Hokejbalové turnaje mlá-

deže U10 -12, U14-16 14. - 15. 
6. 2011, od 10.00 h hokejbalo-
vý štadión, ZŠ dr. Fischera 2
– Simultánka s GM Ľubo-
mírom Ftáčnikom 15. 6. 2011 
Hlavné námestie – pri MsÚ (v 
prípade nepriaznivého počasia 
v budove KdV v Kežmarku)
– Tenisové turnaje mládeže 
a dospelých 24. - 26. 6. 2011 
antukové kurty pod PDP, an-
tukový kurt na ul. Poľná
– Volejbalový turnaj dospe-
lých 25. 6. 2011 antukové kur-
ty ZŠ Nižná brána 8, (v prí-
pade nepriaznivého počasia 
v telocvičniach ZŠ Nižná brá-
na 8 a ZŠ Hradné nám.38)
– Turistický pochod – pre-
chod kežmarským chotárom 
24. 9. 2011 (odchod o 7.00 hod.) 
Vysoké a Belianske Tatry

Dni športu mesta Kežmarok 2011

Kežmarok skončil v extralige desiaty
Konečná tabuľka šachovej 
extraligy, sezóny 2010/11

1. ŠK Caissa Čadca 11 52,5 29 
2. TJ Slávia TU Košice  11 51,0 25 
3. INBEST Dunajov  11 49,5 24 
4. ŠK Prievidza  11 52,5 21 
5. ŠK Dunajská Streda  11 49,0 21 
6. ŠK Trenčín  11 52,0 20 
7. ŠK Slovan Bratislava  11 52,0 16 
8. ŠKŠ Dubnica n/V  11 40,0 12 
9. ŠK Modra  11 33,5 10 
10. MŠK KdV Kežmarok  11 37,5   9 
11. Zemplín Michalovce  11 26,5   3 
12. BŠK Edymax Bardejov  11 32,0   0

Lukáč 0,  F. Tropp 1, O. Tropp 
0, Šromovský 0).

11. kolo: Košice - Modra 
6:2, Michalovce - Slovan Bra-
tislava 0,5:7,5, Dunajov - Dub-
nica n/V 4,5:3,5, Čadca - Tren-
čín 4,5:3,5, Bardejov - Prie-
vidza 1,5:6,5.

Kežmarok - ŠK Dunajská 
Streda 3:5 (Velička 0,5, Rep-
ková 0,5, Meszáros 0,5, Drus-
ka 1, Lukáč 0, F. Tropp  0, L. 
Tropp 0,5, O. Tropp 0).

P. Humeník, F. Tropp

Muži, IV. liga – sk. Sever
V ostatných dvoch ko-

lách IV. futbalovej ligy, sku-
piny Sever zabrali kežmarskí 
futbalisti naplno a dvomi ví-
ťazstvami sa dostali z úplné-
ho tabuľkového chvosta. Tak 
ako sme predpovedali, že ak 
sa nejaké body dovezú z von-
ku, tak to bude najlepší zák-
lad pre odpútanie sa zo spod-
ných priečok. A stačila jedna 
výhra a hneď je vo futbale ve-
selšie a sebavedomie väčšie. 

Humeník
Pakostov - Kežmarok 0:2 

(0:1)
Góly: Labus, Fraštia.
Kežmarok - Breznica 6:1 

(5:0)
Góly Kežmarku: Palguta 

2, Michňák 2, Depta, Žemba. 
Diváci: 100.
1. Bard. N. Ves     25     64:21     60
2. Ľubotice     25     57:19     52
3. Kľušov     25     35:17     47
4. Medzilaborce     25     44:39     41
5. D. Klčovo     25     58:34     40
6. Levoča     25     35:31     37
7. Pakostov     25     34:32     37
8. Breznica     25     59:55     35
9. Fintice     25     37:46     33
10. Kendice     25     30:35     32
11. Hanušovce     24     28:46     29
12. Kračúnovce     25     30:36     28
13. Kežmarok     25     23:44     26
14. Bystré     25     26:40     25
15. Raslavice     25     30:47     25
16. Ľubica     24     19:67     23

Dorast, V. liga,  
skupina Severozápad 

Kežmarok – Svit 2:0. Veľká 
Lomnica – Kežmarok 2:2.
1. Bard. N. Ves  23  84:21  55
2. Lendak  23  88:42  50
3. Pušovce  23  65:34  47
4. Torysa  24  51:39  41
5. Svit  24  60:39  39
6. Marhaň  23  54:36  38
7. Spiš. Bystré  23  48:44  37
8. Malcov  24  32:49  32
9. Župčany  23  53:51  31
10. Kežmarok  24  36:40  30
11. Dulová Ves  23  51:57  30
12. V. Lomnica  23  46:82  27
13. Plavnica  23  18:46  19
14. V. Šariš  24  38:94  15
15. Podolínec  23  26:76  14

Záber z posledného trojkola šachovej extraligy družstiev, ktoré sa 
konalo v Žiline.                                             Foto: archív MŠK KdV


