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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

Pri príležitosti okrúhleho 
jubilea pripravili zamestnan-
ci mestskej polície v Kežmar-
ku prezentáciu svojej činnosti 
pre žiakov materských a zák-
ladných škôl, po ktorej im boli 
vo veľkej sále Mestského kul-
túrneho strediska v Kežmar-
ku udelené pamätné plake-
ty a ďakovné listy z rúk pri-
mátora Kežmarku Ing. Igora 
Šajtlavu. Ten poďakoval pra-
covníkom mestskej polície za 
ich prácu, trpezlivosť a neje-
den zachránený život.

Vo svojom príhovore na-
črel do histórie mestskej polí-
cie aj Ing. Milan Slota, súčas-
ný náčelník kežmarskej MsP, 
ktorý prevzal funkciu v ro-
ku 2006. Stal sa tak siedmym 
náčelníkom po Bc. Jaroslavo-
vi Božoňovi, JUDr. Pavlovi 
Zavackom, Karolovi Klimšo-
vi, Vladimírovi Mikšovi, Ing. 

Petrovi Višňovskom a Mila-
novi Kušnirakovi. 

Dnes pôsobí v radoch kež-
marskej mestskej polície šest-
násť príslušníkov, z toho dve 
ženy. Takmer rovnaký je po-
čet tých, ktorí rady mest-
skej polície v minulosti tvori-
li a dnes už v nej nepracujú. 
Mestská polícia v Kežmarku 
dnes sídli na Hlavnom ná-
mestí 3, nad kníhkupectvom, 
kam sa presťahovala pred 
niekoľkými rokmi z priesto-
rov radnice. Pri obzretí sa 
do začiatkov mestskej polí-
cie v Kežmarku stojí za po-
zornosť, že prvý tím mal šty-
roch členov, ale i psa menom 
Black. Prví mestskí policajti 
jazdili na Škode Favorit a ne-
skôr patrili pod mestskú polí-
ciu aj uniformovaní civilisti – 
parkovacia služba. Rozlohou 
bol iný aj „rajón“ kežmarskej 

Prví „meskáči“ jazdili na favoritke
V piatok dvadsiateho mája si mestskí policajti na celom 

Slovensku pripomenuli dvadsiate výročie založenia Mest-
skej polície na Slovensku. Medzi mestá, ktoré mali mestskú 
políciu od jej počiatkov, patril aj Kežmarok.

mestskej polície, ktorý siahal 
od Zaľubice, cez Malý Slav-
kov až po TANAP. S náras-
tom kompetencií mestských 
polícií na Slovensku, pribú-
dali aj pracovníci, ale aj v mi-
nulosti časté útoky na nich – 
či už strelnými zbraňami, au-
tom, ale i sekerami. 

Dnes má kežmarská mest-
ská polícia okrem šestnástich 

príslušníkov aj dve motoro-
vé vozidlá, kamerový systém, 
pult centralizovanej ochrany 
a opäť rozsiahlejšie kompe-
tencie. Zameriava sa na pre-
venciu, ale venuje sa aj kež-
marskej mládeži a podieľa 
sa na projektoch spojených 
s prednáškami a názornými 
ukážkami v školách.

T/F Adriana Saturyová
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Mestská polícia 
ďakuje

Mestská polícia v Kežmak-
ru ďakuje z apomoc pri reali-
zácii osláv 20. výročia svojho 
vzniku spoločnostiam: Kávo-
maty, Oktan, Autonova, Kar-
loff, TAMI, Reštaurácii Tif-
fany, Cukrárni Fontána a p. 
Norbertovi Scholtzovi.     msp
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Počas druhého júlového 
víkendu sa uskutoční v Kež-
marku už tradične medziná-
rodný festival remesiel a ľu-
dovej kultúry, Európske ľudo-
vé remeslo. Dvadsiaty prvý 
ročník festivalu povedie no-
vý riaditeľ podujatia PhDr. 
Igor Kredátus a venovaný bu-
de kováčskemu cechu. 

Viac informácií o tom, čo 
čaká návštevníkov festivalu 
EĽRO prinesieme už v budú-
com vydaní novín Kežmarok. 
Pre tých z vás, ktorí si chcú aj 
tohto roku zasúťažiť o vstupen-
ky na festival, prinášajú Novi-
ny Kežmarok aj tentoraz sú-
ťaž o dva lístky na EĽRO. Sta-

Vyhrajte vstupenky na EĽRO
čí, ak z novín č. 11 a 12 vystrih-
nete súťažný kupón, nalepíte 
ho na lístok s vašim menom a 
kontaktnými údajmi a budete 
zaradení do žrebovania o päť 
krát dve vstupenky na festival.

Na súťažné lístky s nalepe-
nými obidvomi kupónmi ča-
káme do 24. júna na adrese: 
Noviny Kežmarok, Hlavné 
námestie 3, 060 01 Kežmarok. 

Predpredajové lístky v ce-
ne 3 € si môžu záujemcovia 
zakúpiť v kníhkupectve Alter 
ego a Kežmarskej informač-
nej agentúre od 1. 6. 2011 do 
vypredania zásob, alebo naj-
neskôr do 1. 7. 2011. 

-AdriSatury- 

KU
PÓ

N 
č.

 1

Pravidelné orezávanie su-
chých konárov na starom his-
torickom cintoríne v Kežmar-
ku sa tento rok uskutočnilo v 
stredu 25. mája 2011. Táto pra-
videlná činnosť sa robí kvôli 
tomu, aby nedochádzalo k ich 
samovoľným pádom a zabrá-
nilo sa tak nielen úrazu náv-
števníkov, ale aj poškodeniu 
pomníkov. Orezanie vyko-
náva tradične súkromník za-
oberajúci sa údržbou drevín 
stromolezeckou technikou. 
Samotné práce sú hradené 
Technickými službami, s.r.o., 

Kežmarok, ktoré majú na tú-
to činnosť – údržbu cintorí-
nov, vyhradené finančné pro-
striedky z rozpočtu mesta. 

Stromy na verejných 
priestranstvách sa orezávajú a 
platia z položky údržby zele-
ne. V roku 2011 sa už orezáva-
li a presvetľovali, resp. redu-
kovali koruny stromov na uli-
ciach M. Lányiho, Pod lesom, 
Toporcerovej a Kostolnom ná-
mestí. Koncom roka sa orežú 
ešte lipy v centre mesta.

Pavol Humeník, 
foto Norbert Milán

Suché konáre išli dole

Na realizáciu opatrení 
pred povodňami a na riešenie 
mimoriadnej situácie, medzi 
Mestom Kežmarok a Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny sa podpísala dohoda o po-
skytnutí príspevku na pod-
poru zamestnanosti. Z nej 
vyplýva, že 95 percent platí 
štyrom pracovníkom mzdu 
Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny a 5 percent Slovenský 
vodohospodársky podnik.

Od 1. apríla 2011 do kon-
ca septembra 2011 tak štyria 
pracovníci, ktorí sú zamest-
nancami Mesta Kežmarok 
čistia úseky Stránskeho a Ľu-
bického potoka, Kežmarskej 
Bielej vody a rieky Poprad.

Rozsah ich činnosti je od-
straňovanie komunálneho 
odpadu a naplaveného dreva 
z brehov a toku, kosenie nie-
ktorých brehov, výrub nále-

tových drevín z brehov, od-
straňovanie hlinených a štr-
kových nánosov z brehov, 
odstraňovanie prekážok (veľ-
kých kameňov) z toku a vý-
mena vriec s pieskom na Ľu-
bickom potoku.  

Zatiaľ sa vyčistili brehy 
Potoka Ľubica v úseku od uli-
ce Levočská po sútok s riekou 
Poprad, ďalej sa čistil tok Bie-
la voda od železničného pod-
jazdu po vtok do areálu Tat-
raľanu. Stránsky potok sa čis-
til od štátnej cesty na Malý 
Slavkov po železnicu a rieka 
Poprad sa čistila od sútoku s 
Vrbovským potokom po most 
pre peších pod železničnou 
stanicou. Napriek poriadne-
mu vyčisteniu sa stále obja-
vuje v tokoch odpad. Časť od-
padu sa priplaví, no dosť sa 
ho dostane do vody aj v Kež-
marku.                                 (ph)

Čistenie Stránskeho potoka.                     FOTO: Norbert Milán

Opatrenia proti povodni
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Rozmiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov v meste

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

Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

O povodniach a záplavách 
hovoríme vtedy, keď sa zvý-
šia hladiny vodných tokov, 
voda vystúpi zo svojich korýt 
a zaplaví priľahlé územie.

Zásady správania sa pred 
ohrozením povodňami a zá-
plavami:

• Vytypujte si bezpečné 
miesto, ktoré nebude zapla-
vené vodou,

• hodnotnejšie veci zo su-
terénov, prízemných priesto-
rov a garáží umiestnite do 
vyššieho poschodia,

• pripravte si vrecia 
s pieskom na utesnenie níz-
kopoložených dverí a okien,

• pripravte si trvanlivé po-
traviny a pitnú vodu na 2-3 dni,

• ak ste vlastníkom osob-
ného automobilu, pripravte 
ho k použitiu,

• pripravte sa na evakuá-
ciu osôb, príp. zvierat,

• upevnite veci, ktoré by 
mohla voda odniesť,

• pripravte si evakuačnú 
batožinu.

Zásady správania sa v ob-
dobí povodní a záplav:

• opustite priestor, ktorý je 
ohrozený

• telefonuj-
te, len v prípade 
tiesňového vola-
nia,

• v prípade vyhlásenia 
evakuácie dodržujte zása-
dy pre opustenie ohrozeného 
priestoru, rešpektujte pokyny 
členov evakuačnej komisie,

• v prípade časovej tiesne 
sa presuňte na vytypované 
miesto, ktoré nebude zapla-
vené vodou,

• nešírte paniku a nerozši-
rujte neoverené správy.

Odporúčaná hmotnosť 
a zloženie evakuačnej bato-
žiny:

Čo vám nemá chýbať v ba-
tožine:

• osobné doklady, dôležité 

dokumenty, peniaze, cennos-
ti malých rozmerov,

• osobné lieky, vitamíny 
a nevyhnutné základné zdra-
votnícke potreby,

• základné tr-
vanlivé potravi-
ny a nápoje v ne-
p r i e p u s t n o m 
obale,

• predmety dennej potre-
by a osobnej hygieny,

• náhradná bielizeň, odev, 
obuv, nepremokavý plášť,

• prikrývka, spací vak,
• vrecková lampa(bater-

ka), sviečka a zápalky,
• mobilný telefón a iné ve-

ci podľa potreby a uváženia,
• pre deti nezabudnúť pri-

baliť hračku.
Odporúčaná hmotnosť 

evakuačnej batožiny je:
Do 25 kg pre deti, Do 50 kg 

pre dospelých
Ing. Jozef Knapp, 
Ref. CO, PO a KR

Činnosť v oblasti ohrozenia  povodňami a záplavami

Stupne povodňovej aktivi-
ty v profiloch vodomerných 
staníc a vodočetných staníc 
v čiastkovom povodí v meste: 

Zabezpečenie hlásnej a va-
rovnej služby, vodné stavy 
na vodomerných staniciach, 
podľa ktorých sa v meste vy-
hlasujú stupne povodňovej 
aktivity.

Stupne povodňovej akti-
vity sú v meste vyhlásené na 
základe:

- údajov o vodných sta-
voch a prietokoch z vodomer-
ných staníc, ktoré sú podkla-
dom na vyhlásenie II a III. 

Stav hladiny rieky a potokov pri ktorých sa 
v meste vyhlasujú stupne povodňovej aktivity

stupňa povodňovej aktivity.
Rieka Poprad - na vodo-

četnej  stanici v Kežmarku 
vodomerné miesto pri moste 
na Sihoti a to nasledovne:

• stupeň pri výške hladi-
ny  160 cm    

• stupeň pri výške hladi-
ny  210 cm

• stupeň pri výške hladi-
ny  250 cm

Ľubický potok -  stupne 
povodňovej aktivity mesto 
vyhlasuje na základe dosiah-
nutej stanovenej hranice hla-
diny na vodočte – most pri 
pekárni Gros s.r.o, 

• stupeň pri výške hladi-
ny - 90  cm (ak voda dosiah-
ne vrchol vodočetnej stupni-
ce) pred mostom na ľavej stra-

ne v smere do mesta z Ľubice
• stupeň pri výške hladiny 

- voda dosahuje spodnú časť 
odpadovej rúry z futbalové-
ho štadiónu vpravo od telesa  
mostu z pohľadu od pekárne 
Gros s.r.o.

•  stupeň pri výške hladi-
ny – hladina potoka začne na-
rážať na teleso mostu a začnú 
sa tvoriť prekážky a zachytá-
vať plávajúce predmety voda 
sa začne vylievať.
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Dňa 23. mája 2011 sa pre-
budilo  Hlavné námestie 
v Kežmarku do krásneho sl-
nečného a športom nabitého 
rána. Pred tribúnou sa stre-
tli všetci kežmarskí a ľubic-
kí druháci vyzbrojení dobrou 
náladou.

V úvode sa im prihovori-
li milí hostia, primátor mes-
ta Ing. Igor Šajtlava, Mgr. Eva 
Toporcerová, zástupkyňa ZŠ 
,Hrad. Námestie 38, a PaeDr. 
Monika Šišková zo Sloven-
skej gymnastickej federácie, 
predstavitelia organizácií, 
ktoré boli garantmi podujatia.  
Krásnym kultúrnym progra-
mom sa deťom predstavili ta-
lentovaní žiaci našich škôl. 
Základné gymnastické prvky 
predviedli cvičenky  Gym-
nastického krúžku pod ve-
dením pani vychovávateľky  
Hany Semanovej zo ZŠ, Hrad. 
námestie 38, Kežmarok. Ra-
dosť z pohybu do tanca pre-
tavili tanečníčky Základnej 
umeleckej školy Dr. Danie-
la Fischera pod vedením Bc. 
Simony Točekovej, ktoré zís-
kali mnohé významné oce-
nenia a úspešne reprezentu-
jú naše mesto. Po spoločnej 
rozcvičke sa žiaci so svojimi 
p. učiteľkami rozišli po urče-
ných stanovištiach, ktorých 
bolo 22. Druháci si mohli vy-
skúšať rôzne tradičné a netra-
dičné športové náradie a náči-
nie, ktoré rozvíjajú a posilujú 
svalstvo, podporujú správne 
držanie tela a hravou formou  

Dňa 7. marca som po-
žiadala na podnet majite-
ľov psov vo volebnom obvo-
de č. 4 o navýšenie košov pre 
psie exkrementy, ktoré zne-
príjemňujú život najmä ma-

lým deťom. Táto aktivita vziš-
la vlastne z podnetu maji-
teľov psov, ktorí sa sťažova-
li na nedostatok košov. Som 
rada, že dnes (30.5.2011) bo-
lo na dolnom Juhu osadených 

Koše pre psie exkrementy
šesť oranžových plastových 
košov so špeciálnym označe-
ním, práve preto, že na dol-
nom Juhu je evidovaných naj-
viac psov v rámci Kežmar-
ku. Verím, že neostanú nepo-
všimnuté a budú využívané 
na účel, pre ktorý boli osade-
né. Keď už nie pre hrozbu po-
kuty za znečisťovanie verej-
ného priestranstva, tak pre to, 
že v tejto časti sídliska žije zá-
roveň aj najviac detí, ktoré sa 
na trávnikoch zdržujú najčas-
tejšie. Za pomoc pri realizá-
cii tejto požiadavky ďakujem 
Ing. Huťovi z MU a Ing. Grot-
kovskej z TS Kežmarok.

Adriana Saturyová, 
poslankyňa V.O. č 4

Cvičilo celé námestie

vedú k objavovaniu významu 
pohybu pre zdravie a aktívny 
odpočinok. Deti s nadšením 
skúšali nové cvičenia, zabá-
vali sa a s radosťou im vlast-
nou prechádzali zo stanoviš-
ťa na stanovište. Zaujímavé 
náradie si vyskúšali aj ma-
lé deti s mamičkami, prista-
vovali sa okoloidúci, babičky, 
deduškovia a známi.

Na záver  si  spoločne za-
cvičili. Na pódium vystúpi-
la pani Monika Šišková, ktorá 
sa s deťmi  rozlúčila cvičením 
s tlieskačmi na chytľavú hud-
bu, ktorá bude znieť na Gym-
nastických dňoch po celom 
Slovensku.

S radosťou konštatujeme 
a potvrdzujú nám to aj odozvy 
detí a kolegov, že 1. Gymnastic-
ký deň v Kežmarku sa vydaril.  

Touto cestou by sme radi 
poďakovali tým, ktorí sa veľ-

kou mierou pričinili na zor-
ganizovaní podujatia. Poteši-
lo nás, že v Kežmarku je toľko  
ochotných a otvorených ľu-
dí, ktorí nám podali pomoc-
nú ruku. V prvom rade ďaku-
jeme  p. PhDr. Igorovi Kreda-
tusovi za technické a materi-
álne zabezpečenie zo strany 
mesta, vedeniu ZŠ Hradné 
námestie 38, ktorá akciu za-
strešovala ,  p.riaditeľke Ing. 
Stankovičovej a pedagógom 
z Hotelovej akadémie za za-
bezpečenie  študentov na po-
moc pri stanovištiach, slečne 
Bc. Simone Točekovej a pani 
Hane Semanovej za program, 
zdravotníčkam, študentom I. 
ročníka Hotelovej akadémie, 
našim deviatakom, pánovi 
Ottovi Vojtičkovi a sponzo-
rom zo strany rodičov.

Mgr. Nataša Pisarčíková 
a Mgr. Silvia Gemzová
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PRED S TAVU JEME  VÁM  K E ŽMARSK ÝCH  PO S L A NCOV

Volebný obvod

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

Čo sa mi na Kežmarku 
páči

Čo by som v Kežmarku 
v budúcnosti rada videla

Kontakt

v odboroch: detské lekárstvo 
a rehabilitácia.  Dcéry: Žofia 
/1991/  študuje medzinárod-
ný manažment na UK v Bra-
tislave. Lenka /1995/  študuje 
na 8-ročnom gymnáziu P.O. 
Hviezdoslava v Kežmarku. 
Rodičia žijú v mojom rodisku, 
v Košiciach, mamka Věra má 
79 rokov, otec Ján má 83 ro-
kov. Mám 2 súrodencov, Ivetu 
50 rokov a Tomáša 47 rokov.

Voľný čas: Predovšetkým 
sa venujem rodine, v zime 
najmä lyžovaniu, zimnej tu-
ristike, basketbalu, plávaniu, 
viac čítaniu. V letných mesia-
coch sa viac venujem záhra-
de, cyklistike, prechádzkam 
so psom. Rád cestujem a spo-
znávam nové krajiny, život 
ľudí a ich zvyklosti. 

Obľubený film, kniha:  
Okrem odbornej literatú-
ry  je v poslednej dobe  mo-
jím obľubeným autorom  Pa-
olo Coelho: Pútnik, Alchy-
mista, Brida, 11 minút a ďal-
šie. W.P. Young: Chatrč. Filmy 
– zo slovenských určite – Me-
dená veža, Orlie pierko, Stra-
tená dolina, ale napríklad aj 
Tisicročná včela.  Z českých 
určite Pelíšky, Musíme si po-
máhat, Kawasakiho rúže. Zo 
zahraničných napríklad: 4 
svadby a 1 pohreb, Notting 
Hill, Forest Gump,  Schindle-
rov zoznam,  v poslednej do-
be  Avatar.

MUDr. Ján Hencel ta. Dôležité je pre mňa celé 
mesto Kežmarok a všetci ob-
čania mesta, obyvateľov síd-
liska Juh a volebného obvodu 
5 nevynímajúc.

Čo by som rád realizoval 
počas pôsobenia vo funkcii 
poslanca MsZ: Je toho urči-
te veľa. Viac nájdete na strán-
ke www.janhencel.sk.  Mo-
mentálne ale určite najviac, 
aby  sme sa zbavili stavenis-
ka zimného štadióna  pri čo 
najmenších negatívnych do-
padoch na zadĺženie a rozpo-
čet mesta. Čo všetko sa poda-
rí uskutočniť však záleží od 
možností, predovšetkým fi-
načných.

Čo sa mi v Kežmarku pá-
či: Predovšetkým história, at-
mosféra, architektúra centra 
mesta, kežmarského hradu, 
krásny výhľad na Vysoké Tat-
ry aj  s dobrou dostupnosťou, 
určite EĽRO.

Čo by som v Kežmarku 
v budúcnosti rád videl: Tu-
ristikou žijúce mesto, kto-
ré slúži všetkým jej obyvate-
ľom a návštevníkom s dob-
rou infrašktruktúrou, služba-
mi, čerpajúce so svojej bohatej 
histórie.

Kontakt:  email: jhencel@
ems-sro.sk, www.janhen-
cel.sk, Ivana Stodolu 15/1938 
Kežmarok

V Kežmarku 26.5.2011  
   
MUDr. Ján Hencel 

Prezentácia
Volebný obvod:   

5
Vek:   4 1 

r.
Zamestnanie: V rokoch  

1993 – 2004 som pracoval 
v NsP MUDr. V. Alexandra 
Kežmarok. Od r. 1994 pra-
cujem v záchrannej službe,  
v rokoch 1995 – 2001 som pra-
coval  aj ako lekár leteckej zá-
chrannej služby v Poprade. 
V r. 1998 – 2004 som praco-
val ako námestník LPS a pri-
már oddelenia UM v nemoc-
nici Kežmarok. V r. 1999 – 
2001 som pracoval ako štátny 
okresný lekár okresu Kežma-
rok.

Od r. 2004 podnikám 
a pracujem ako lekár, riaditeľ 
a konateľ spoločnosti EMER-
GENCY MEDICAL SERVICE 
- EMS, s.r.o. Poprad ( www.
ems-sro.sk) Som konateľom 
v spoločnostiach Medical ser-
vice, s.r.o. a Genmed, s.r.o. Od 
decembra 2009 pracujem ako 
praktický lekár pre dospelých 
v ambulancii v Podolínci. 

Ćlenstvo v odborných 
spoločnostiach: Som spolu-
zakladateľom a  predsedom 
Asociácie poskytovateľov zá-
chrannej zdravotnej služby 
SR. ( www.apzzs.sk) 3. voleb-
né obdobie som členom vý-
boru   Spoločnosti urgent-
nej medicíny a medicíny ka-
tastrof pri Slovenskej lekár-
skej spoločnosti.  Od r. 2006 
som členom komisie Minis-
terstva zdravotníctva SR pre 
záchrannú zdravotnú služ-
bu. Atestácie: 1. Vnútorné le-
kárstvo /1996/, 2. Všeobecné 
lekárstvo /1998/, 3. Urgentná 
medicína /2000/

Rodina: Som ženatý, mám 
2 dcéry. Manželka Mária 
/1969/ je lekárka, má atestáciu 

Obľubené jedlo: bryndzo-
vé halušky- dlhé roky, v po-
slednej dobe aj špenátové. 
Ale celkovo mi chutí, takmer 
všetko.

Obľubená hudba:  Skôr 
uvediem interpretov – zo 
slovenských a českých – Ri-
chard Muller, IMT Smile 
a Ivan Tásler, No Name,  An-
drej Šeban, Marián Čekov-
ský, Dežo Ursíny, Brontosau-
ři, Honza Nedvěd, Jarek No-
havica, David Koller, Lu-
cie. Zo zahraničných: Sting 
– práve 29.6.2011 sa chystám 
na koncert do Bratislavy, U2, 
Peter Gabriel, Police, ale na-
pr. aj George Michael, Micha-
el Jackson, Tina Turner, Eros 
Ramazzoti.

Životné krédo:   1. Urči-
te zlaté pravidlo – Čo nemáš 
rád, nerob nikomu. ( Tob 4,16), 
alebo inak - Nerob iným, čo 
nechceš aby robili Tebe. ( 
Konfucius) . 2.  Princíp slo-
venskej ľudovej rozprávky o 3 
grošoch.  3. Viem a chcem po-
máhať, to bolo aj mottom mo-
jej kampane. 4. Viera je  naj-
viac čo máme.

Prečo som šiel do ko-
munálnej politiky: Mal som 
pocit nevyváženosti názo-
rov v našom meste a zastu-
piteľstve. Ako keby veľa ľu-
dí nezastupoval v regionál-
nej politike nikto. Týkalo sa 
to predovšetkým problémov 
s nedostatočným čerpaním 
eurofondov,  znefunkčnením 
zimného štadióna a infor-
movanosti obyvateľov o tej-
to problematike, probléma-
mi v kežmarskej nemocni-
ci a celkovo v zdravotníctve 
v našom regióne, komunikač-
ným problémom po povod-
niach ale aj iné. Mal som po-
cit, že diskusiu  na tieto témy 
v mestskom parlamente ne-
počujem. Mal som pocit ne-
optimálneho rozdeľovania fi-
nančných prostriedkov ktoré 
sú určené všetkým obyvate-
ľom nášho mesta.

Ako vnímam obvod, kto-
rý zastupujem:  Snažím sa 
veci vnímať globálne a zastu-
povať občanov celého mes-
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Svetoznámy filmový reži-
sér prišiel do Kežmarku po 
18 rokoch, aby si osobne pre-
vzal cenu Čestný občan mes-
ta Kežmarok. Tú mu udelilo 
Mestské zastupiteľstvo v Kež-
marku ešte v roku 2009. Reži-
sér pri svojom nabitom pra-
covnom programe, kedy sa 
pohyboval medzi Nemeckom 
a svojim terajším pôsobiskom 
Prahou,  nemal toľko voľného 
času, aby si toto ocenenie pri-
šiel osobne prevziať. 

Zásluhou aktivít členov 
kežmarského filmového klu-
bu na čele s Borisom Švirlo-
chom sa k stálemu pozvaniu 
od vedenia mesta prevziať si 
ocenenie, pridala i premié-
ra jeho nového filmu Haber-
mannov mlyn v kežmarskom 
kine. To bola už vhodná, aj 
pracovná príležitosť, prečo 
po rokoch navštíviť svoje ro-
disko.

A čo hovorí na samotné 
ocenenie, že sa stal čestným 
občanom mesta Kežmarok? 
„Ja som o čestných občanoch iba 

Juraj Herz: „Najkrajší je pohľad z kežmarského okna“
„Terajší návrat do Kežmarku bol pre mňa zvláštny. Pri-

chádzal som sem vždy kvôli rodičom, či bratom, ale nebo-
lo to kvôli Kežmarku. Nemal som čas na Kežmarok. No ten-
toraz som si ten čas našiel. Kežmarok sa rozrástol do krásy 
a ja tu teraz veľmi dobre cítim“, povedal kežmarský rodák 
Juraj Herz na úvod svojej improvizovanej tlačovky, tesne po 
slávnostnom prijatí primátorom mesta.

počul, že niektorí významní ľu-
dia dostanú čestné občianstvo. 
No ja som nevedel, že aj ja som 
taký významný, že by som mal 
dostať čestné občianstvo mesta 
Kežmarku. Som ale veľmi pote-
šený.“

Pri návšteve Kežmarku si 
pozrel detailne staré mesto. 
„Išiel som po stopách svojich ro-
dičov, starých rodičov, pretože 
sme bývali na rôznych miestach 
v meste. Čiže som si pozrel ten 
starý Kežmarok. Niektoré mies-
ta, kde som sa napríklad hrá-
val, sú už ale zmenené. Videl 
som však i širší Kežmarok, pek-
ný Kežmarok. Najkrajšie však 
na Kežmarku je to, že odkiaľ sa 
vykloníte z okna, uvidíte Vyso-
ké Tatry.“

Na otázku ktoré miesta 
z toho starého Kežmarku mal 
najradšej, odpovedal: „Najlep-
šie mi bolo v kežmarskom kine. 
Bol som takmer na každom fil-
me. Mal som s tým ale aj prob-
lém, pretože ja som nebol dobrý 
žiak, najmä z mravov, preto som 
mal zakázané chodiť do kina. 
Mal som ale známeho premieta-
ča a filmy som tak videl z pre-
mietacej kabíny. Vo mne to už asi 
bolo, že tie filmy ma priťahova-
li a že s filmom budem mať niečo 
spoločné. Dokonca som už v det-
stve napísal jednému priateľovi, 
že „režisér a herec Juraj Herz“. 
Samozrejme že to bol vtedy taký 
môj sen. Neuskutočniteľný, kto-
rý sa však nakoniec uskutočnil.“

Jeho ostatný film sa vo-

lá Habermannov mlyn. „Aj 
Kežmarok prispel trochu k to-
muto môjmu filmu. V Kežmarku 
vždy žili vedľa seba Nemci, Ma-
ďari a Slováci. Mal som preto 
veľmi dobré skúsenosti s Nemca-
mi. Ale ja nerozdeľujem ľudí 
podľa národnosti, ale podľa toho 
či sú dobrí, alebo zlí. Myslím si 
totiž, že v každom národe sú aj 
takí aj takí.

Kežmarok je fotogenické 
mesto. Ale musíte mať niekoho, 
kto ten film o Kežmarku zaplatí 
a nie je tu filmové štúdio.“

Na otázku novín KEŽMA-
ROK kde ho zachytila infor-
mácia o tom, že sa stal čest-
ným občanom mesta Kežma-
rok, odpovedal: „V Prahe. Ja 
som sa nemohol odtrhnúť, preto-
že som stále pracoval, práve na 
filme Habermannov mlyn. My 
sme ho dokončovali v Nemec-
ku, takže ja som nebol ani v Če-
chách, takže som sa tu nemohol 
nijako dostať. Teraz to vyšlo veľ-
mi dobre, pretože sa v Kežmarku 
premieta premiéra tohto filmu, 
takže bola to veľmi vhodná prí-
ležitosť na návštevu Kežmarku.“

A čo ďalší film? „Ja vždy 
medzi filmami robím divadlo, bu-
dem robiť jednu inscenáciu v ná-
rodnom divadle, ktorá bude mať 
premiéru 24. novembra. V budú-
com roku mám pripravený film, 
ktorý bude trošku hrôzostraš-
ným trilerom.“

Priaznivci filmov Juraja 

Herza sa tak majú na čo te-
šiť. Kežmarčania sa zas mô-
žu tešiť z toho, ako to povedal 
primátor mesta Igor Šajtlava, 
že Kežmarčania sú radi, že 
ich rodák a svetoznámy reži-
sér sa hrdo hlási k svojmu ro-
disku a robí tak dobré meno 
nášmu mestu. Veríme, že po 
jeho návšteve Kežmarku, jeho 
hrdosť neklesla a aby sa opäť 
rád tu vrátil.

Bolo viac ako symbolické, 
že premiéra najnovšieho fil-
mu Juraja Herza sa uskutoč-
nila na mieste, kde sa v det-
stve cítil najlepšie. V kežmar-
skom kine. Bolo pekné, že 
hneď po premietnutí filmu 
sa uskutočnila beseda s di-
vákmi, ktorí neboli skúpi na 
slovo a ich otázky smerova-
li nielen na film, ale aj na sa-
motný život toho slávneho 
Kežmarčana.  Juraj Herz sa 
cítil medzi svojimi fanúšik-
mi a priaznivcami veľmi dob-
re a veru nerád musel ukon-
čiť priateľské stretnutie s Kež-
marčanmi, lebo sa ponáhľal 
na vlak do Prahy.

Veríme, že uvidíme ešte 
nielen veľa Herzových filmov, 
ale opäť aj samotného režisé-
ra túlať sa v uliciach staroby-
lého Kežmarku a možno hľa-
dať inšpiráciu k nejakému no-
vému filmu, či už bude o Kež-
marku, Tatrách, či Spiši. 

Pavol Humeník
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Pokračujeme prechádz-
kou po Hlavnom námestí. 

Dom č. 33 pochádza z 
dvoch pôvodne renesanč-
ných domov. V 20. rokoch 
20. stor. bol úplne prestavaný 
pre obchod Baťa. V dome bý-
val kežmarský rodák – zakla-
dateľ tatranskej floristiky To-
máš Mauksch (1749 – 1832). 
V r. 1880 sa zriadila v zadnej 
časti domu tlačiareň Pavla 
Sautera (v 30. rokoch 20. stor. 
sa presťahovala do domu č. 
66), ktorá vydávala týždenník 
Karpathen-Post, mnohé kni-
hy, pohľadnice atď. Tu býval 
počas svojich štúdií na kež-
marskom gymnáziu v r. 1900 
– 1901 a 1903 – 1906 slovenský 
dramatik Ivan Stodola (1888 – 
1977). R. 2000 bola na budo-
ve odhalená pamätná tabuľa 
osobnostiam, ktoré v tomto 
dome žili.

Dom č. 37 bol pôvodne re-
nesančný, klasicisticky pre-
stavaný v pol. 19. stor. Patril 
rodine Kolbenheyer, ktorú r. 
1817 navštívil pri svojich po-
tulkách slovenský básnik Ján 
Kollár (1793 – 1852).

Dom č. 40 bol pôvodne go-
ticko – renesančný, v 20. stor. 
prestavaný. Pri oprave sa od-
halila časť portálu zo 16. stor. 
Dom bol majetkom rodiny 
Genersich – narodili sa v ňom 
bratia Kristián (1759 – 1825), 
ev.a.v.farár a historik, autor 
dodnes neprekonanej mono-
grafie o Kežmarku, Ján (1761 – 
1823), pedagóg a spisovateľ a 
Samuel (1768 – 1844), botanik. 
R. 2004 sa týmto osobnostiam 
odhalila pamätná tabuľa.

Dom č. 42 bol pôvodne re-
nesančný, prestavaný v his-
torizujúcom slohu v 2. pol. 
19. stor. Je to rodný dom prí-
rodovedca Fridricha Hažlin-
ského (1818 – 1896), zaklada-
teľa výskumu bezkvetej flóry 
v Uhorsku.

Domy č. 45 – 47 sú pôvod-
ne gotické, v období renesan-
cie prestavané a navzájom 
spojené (ako jediné v Kež-
marku). V dome č. 47 sa na-
rodil vnuk legendárneho 
kežmarského richtára Jaku-
ba Kraya Pavol Kray (1735 – 
1804), neskorší cisársky poľný 
maršal, čo potvrdzuje aj pa-

Poznáte ten dom? II.

mätná tabuľa na dome, odha-
lená r. 1888. 

Dom č. 46 je pôvodne go-
ticko-renesančný. Pred r. 1669 
patril novokrstencom,  v r. 
1669 ho daroval hradný pán 
Štefan Thököly II. svojmu slu-
žobníkovi Adamovi Badányi-
mu.  Posledný potomok tejto 
rodiny barónka Hedviga Má-
ria von Szirmay tu žila až do 
svojej smrti r. 1973. Rodina 
Badányi dala budovu presta-
vať v 2. pol. 18. storočia v slo-
hu neskorého baroka na dom 
palácového typu. Na fasáde 
je výzdoba v slohu Ľudovíta 
XVI. Na balkóne sú iniciály 
MB (Mathias Badányi – žil v 
r. 1825 – 1899). V rodine Badá-
nyi bola častým hosťom mla-
dá barónka Babetta von Wie-
land z blízkej dediny Farka-
šovce (dnes Vlková), do ktorej 
sa zamiloval v r. 1818 – 1824 
profesor a rektor kežmarské-
ho lýcea Ján Chalupka (1791 
– 1871), neskôr slovenský spi-
sovateľ a dramatik. Táto ne-
šťastná láska vošla aj do lite-
ratúry. Po dlhotrvajúcej gene-
rálnej oprave budovy v réžii 
mesta bola v r. 1993 na po-
schodí sprístupnená mestská 
galéria.  

Dom č. 49 je pôvodne re-
nesančný, prestavaný klasi-
cisticky v 1. pol. 19. stor. Po-
čas svojich štúdií v r.1869 – 
1870 tu býval Pavol Országh 
Hviezdoslav – v tomto čase 
bol v poslednom maturitnom 
ročníku. Raritou je, že ako je-
diný zmaturoval z deviatich 
predmetov na samé jednotky. 
Po tomto slávnom študentovi 
i básnikovi je pomenovaný tu 
umiestnený hotel Hviezdo-
slav. Na fasáde bola r. 2005 
odhalená pamätná tabuľa.

Dom č. 50 je pôvodne gotic-
ký, renesančne bol prestava-
ný r. 1589. Viackrát bol upra-
vovaný – naposledy koncom 
20. stor. Vo dvore nad dvera-
mi je sekundárne umiestnená 
kartuša s rokom 1589 (pôvod-
ne bola v chodbe). 

Dom č. 51 bol pôvodne re-
nesančný, prestavali ho v 1. 
pol. 19. stor. v klasicistickom 
slohu. V dome býval profesor 
Ján Genersich (1761 – 1823), 
pedagóg, spisovateľ, histo-
rik, zakladateľ miestnej lite-
rárnej spoločnosti ako jednej 
z prvých na území Uhorska. 
V roku 2010 mu bola odhale-
ná pamätná tabuľa. 

Nora Baráthová
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Na základnej škole Hrad-
né námestie 38 v Kežmar-
ku sa 26.mája 2011 už po 10. 
krát uskutočnilo celosloven-
ské kolo v prednese poézie a 
prózy v nemeckom jazyku. 
Organizátorom súťaže je ZŠ 
Hradné námestie 38 Kežma-
rok a Miestna skupina Kar-
patskonemeckého spolku na 
Slovensku Kežmarok, s fi-
nančnou podporou Minister-
stva školstva SR. Každoročne 
sa tejto súťaže zúčastňujú žia-
ci základných škôl, ktoré sú 
zaradené do siete škôl s roz-
šíreným vyučovaním nemec-

kého jazyka. Na Slovensku je 
spolu 6 takýchto škôl v tých-
to mestách: Nitrianske Prav-
no, Medzev, Gelnica Chmeľ-
nica, Bratislava a Kežmarok. 
Žiaci súťažia v troch kategó-
riách: 3.-4.ročník, 5.-7.ročník 
a 8.-9.ročník a samostatne je 
hodnotená próza aj poézia. 
Žiaci musia vybraný text in-
terpretovať naspamäť pričom 
je stanovený maximálny limit 
na prednes 4 minúty pre poé-
ziu a 5 minút pre prózu. 

Tohto roku sa na súťaži zú-
častnil aj vzácny hosť pán Ro-
land Westebbe kultúrny a tla-

CK Lomnica Tour, Centrum voľného času KEŽMAROK
organizujú  počas letných prázdnin pre deti, mládež  

a rodiny s deťmi

Rekreačný pobyt v Chorvátsku – TUČEPI                           
Termín: 19. – 28. august 2011.

Ubytovanie: penzión Danica.
Poloha: Nachádza sa 90 m od centra letoviska  

a 100 m od pláže.
Stravovanie: polpenzia priamo v polootvorenej jedálni v 

penzióne Danica.
Cena: Dospelá osoba: 264 eur, dieťa do 12 rokov: 239 eur, 

dieťa od 12 – 15 rokov: 259 eur.
Ubytovanie: 7 nocí s rozšírenou polpenziou,  

2 – 4 lôžkové izby (možnosť prístelky).  
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, sprchu, balkón 

alebo terasu, chladničku, varnú kanvicu.
Doprava: klimatizovaným autobusom  

priamo z Kežmarku.
Iné služby: pobytová taxa, poistenie CK proti úpadku.
Za príplatok: Komplexné cestovné poistenie UNION  

= 14 eur/pobyt.  
Poistenie iba liečebných nákladov v zahraničí  

= 7,50 eur/pobyt.
Bližšie informácie: tel.: 468 46 42, www.cvc-kezmarok.sk

Celoslovenské kolo v prednese 
poézie a prózy v nemeckom jazyku

čový atašé z Veľvyslanectva 
Nemeckej spolkovej republi-
ky na Slovensku. Pán Weste-
bbe navštívil naše mesto po 
prvýkrát a veľmi sa mu u nás 
páčilo a určite sa do Kežmar-
ku ešte vráti. Po oficiálnom 
otvorení súťaže a vypočutí 
niektorých recitátorov bol pán 
Westebbe prijatý na radnici 
primátorom mesta Kežmarok 
a následne absolvoval krátku 
prehliadku mesta Kežmarok 
počas ktorej navštívil Lyceál-
nu knižnicu, Evanjelický dre-
vený artikulárny kostol, Bazi-
liku svätého Kríža a Kežmar-
ský hrad.

Popoludní prebehlo vy-
hodnotenie súťaže a víťazi 
prevzali diplomy priamo z 
rúk predstaviteľa Nemecké-
ho veľvyslanectva. Spolu bolo 
udelených 18 diplomov z toho 
zo Základnej školy Hradné 

námestie 38 v Kežmarku  bo-
lo ocenených spolu 6 žiakov:

1.miesto Emma Potočná v 
kategórii próza 5.-7.ročník

2.miesto Mária Sarah Pa-
cigová v kategórii poézia 5.-
7.ročník

2.miesto Simona Zastková 
v kategórii poézia 8.-9.ročník

2.miesto Daniela Vančová 
v kategórii próza 8.-9.ročník

3.miesto Timea Chrípková 
v kategórii poézia 3.-4.ročník

3.miesto Klára Potočná v 
kategórii próza 3.-4.ročník

Na záver chcem v mene or-
ganizátorov poďakovať všet-
kým účinkujúcim a učiteľom, 
ktorí žiakov na súťaž pripra-
vovali a zaželať im mnoho 
úspechov v tejto súťaži aj na 
budúci rok.

Vojtech Wagner
Predseda MS KNS 

Kežmarok

 Prenájom nehnutežného majetku - Múzeum v Ke�marku

V zmysle §9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vy-
��ích územných 

celkov v platnom znení, kde Vy��í územný celok zverejní 
zámer prenaja� 

svoj majetok, Úrad Pre�ovského samosprávneho kraja zve-
rejňuje následovné:

      Správca:

Múzeum v Ke�marku, Hradné námestie č. 42, 060 01 Ke�-
marok

      Predmet nájmu:

    * *čas� nehnutežného majetku* zapísaného na liste vlast-
níctva č. 964

      pre obec a kat. územie Ke�marok, parcela č. 428
    * *prenajímaná plocha:* otvorený priestor s výmerou 10 

m^2 pod
      vstupnou bránou hradu
    * *minimálna cena:* 30 �/mesačne bez úhrad za slu�by a 
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4. jún je dátum, ktorý asi 
u väčšiny ľudí nevzbudzu-
je žiadne výraznejšie pocity. 
Dôvodom toho je asi šťastie, 
že nezažili udalosti, ktoré 
sa udiali 4. Júna v roku 2010 
v meste Kežmarok. 

Mnoho Kežmarčanov prá-
ve v tento deň zasiahla naj-
silnejšia vlna záplav, spôso-
benými dažďami, s katastro-
fálnymi následkami. Práve 
v ľuďoch, ktorí toto nešťastie 
zažili sa tento dátum zaryl 
čiernymi písmenami do ich 
životov. V tieto dni je to už 
presne rok čo sa voda z Ľu-
bického potoka vyliala z ko-
ryta a zaplavila veľkú časť 
mesta. Záplavy zasiahli naj-
viac mestské časti Sever, Juh 
a ulicu Trhovište, ktoré sú 
v blízkosti Ľubického potoku. 
Najväčšie škody na obyvateľ-
stve boli napáchane na uli-
ciach Sever a Juh, kde vytopi-
lo obyvateľov žijúcich vo svo-
jich rodinných domoch. Tieto 
záplavy napáchali veľké ško-
dy na majetku a infraštruk-
túre týchto obyvateľov. Zá-
plavy spôsobili v niektorých 
domácnostiach odstávku ply-
nu a pitnej vody, čo spôsobi-
lo odrezanie ľudí od stravy 
a vody. To sa snažilo mesto 
pokryť cisternou s vodou 
a stánkom zo stravou, ktorú 
poškodeným rodinám rozdá-
vali. No stánok tam nebol ce-
lý ten čas, počas ktorého rodi-
ny nemali prístup k vlastné-
mu jedlu, zapríčinením čoho 

bolo, že boli odkázaní len na 
výpomoc susedov, priateľov 
a rodinných príslušníkov.

Keď sa prejdete po uli-
ciach postihnutými záplava-
mi dnes, tak máte možnosť 
vidieť opravné práce na do-
moch. Obyvatelia ešte ani po 
roku intenzívnych opráv ne-
majú svoje obydlia zrekon-
štruované a čaká ich ešte ve-
ľa roboty kým ich dokončia. 
S prácami im pomáhajú len 
ľudia ktorých si samy naver-
bovali.

Obyvateľom postihnutých 
záplavami sa pri spomien-
ke na tieto udalosti tlačia sl-
zy do očí a len ťažko hľadajú 
vhodné slová. Ich rany otvá-
rajú aj pohľady na ochranné 
vrecia, ktoré ešte aj v súčas-
nosti „zdobia“ koryto potoku. 
Ich mentálnu stabilitu rozko-
líše každá správa predpove-
dajúca dážď. Od minuloroč-
ných udalostí žijú v neustá-
lom strese a strachu z vody. 
Ani finančné a materiálne od-
škodnenie od mesta nepokry-
je škody, ako na majetku tak 
na psychike. Ako sa obyva-
telia vyjadrili, radšej by boli 
keby sa vyregulovalo a opra-
vilo ohradenie koryta poto-
ku, aby sa zabránilo a prediš-
lo podobnej katastrofe. Starší 
obyvatelia si spomínajú, ako 
na Severe popod most mohlo 
prejsť nákladné auto. Teraz sa 
tam ledva zmestí osobné au-
to.  

Norbert Milán
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

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: Pre-
šovský samosprávny kraj - 

Múzeum v Kežmarku a Kraj-
ské múzeum v Prešove.

RIO - 1. jún (st), 17.00, Slo-
venský dabing, 2 €, MN. 
Americká animovaná komé-
dia. 

DECKÁ SÚ V POHODE - 
3. - 5. (pia – ne), 19.00, titulky, 
2,30 €, MN-15. Americká ko-
média – dráma.

DILEMA - 7. - 9. (ut – št), 
19.00, titulky, 2,30 €, MN-12, 
Americká komédia.

MARHUĽOVÝ OSTROV 
- 10. - 12. (pia – ne), 19.00, slo-
venské znenie, 2,20 €, MN-15. 
Slovenská romantická drá-
ma. Podmanivý príbeh ženy 
skúšanej životom, plný váš-
ne, krutostí osudu a nespú-
tanej lásky. Film odohráva-
júci sa na južnom Slovensku, 
na samote ukrytej v marhu-
ľových sadoch, vás vtiahne 
do víru vášní troch mužov k 
jednej osudovej žene a jej lás-
ky k nim, so všetkými stras-
ťami a radosťami, aké dokáže 
priniesť len život. Slnko, vôňa 
dozrievajúcich marhúľ a hľa-
danie vlastného šťastia si vás 
získajú v príbehu silnej ženy, 
ktorá miluje a túži byť milo-
vaná.

SAMMYHO DOB-
RODRUŽSTVÁ - 11. - 12. (so, 
ne), 17.00, české znenie, 2 €, 
MP. Belgická animovaná roz-
právka .

JA TIEŽ - 13. (po), 19.00, ti-
tulky, 2 €/1,50 €, MN-12. FIL-
MOVÝ KLUB. Španielska 
smutná komédia. 

HLAVNE NEZÁVAZNE - 
14. - 15. (ut, st), 19.00, titulky, 
2,30 €, MN-12. Americká ko-
média.

Najvýznamnejšie kul-
túrnospoločenské poduja-
tie v Zamagurí Zamagurské 
folklórne slávnosti navštívilo 
počas troch dní do 10 000 náv-
števníkov. Na podujatí účin-
kovalo 1000 účinkujúcich. 
V piatok bol hlavným mag-
netom vystúpenie slovenskej 
skupiny IMT SMILE. Členo-
via skupiny i diváci boli ma-
ximálne spokojní.

V sobotu tradične zaví-
tal na slávnosti dážď, kto-
rý ovplyvnil splav Dunaj-
com. V kultúrnom progra-
me na pódiu vystúpil SĽUK. 
Tentoraz priniesol nefolklór-
ne predstavenie, z čoho boli 
diváci trochu zmätení. V ko-
nečnom dôsledku však vyso-

kou profesionalitou SĽUK ne-
sklamal. Nesklamal ani Pa-
vol Hammel, ktorý sa prezen-
toval výborným koncertom.  
Nedeľa patrila deťom a aj pre-
to bol program milý, usmie-
vavý. V záverečnom hlav-
nom programe si prišiel kaž-
dý na svoje, pretože bol nie-
len pestrý, ale raz svietilo 
slnko, o chvíľu na to prša-
lo, či fúkalo, no záverečný 
koncert Jána Barkyho Mre-
niccu a tanečnej zložky Ča-
rovné Ostrohy bol vytlies-
kaný aj so standing ovation. 
Zamagurské folklórne sláv-
nosti boli teda aj v roku 2011 
opäť pestré, krásne a úspeš-
né.

Humeník

Zamagurské folklórne slávnosti 
navštívilo desať tisíc návštevníkov

Poďakovanie+ foto

Múzeum v Kežmarku touto cestou ďakuje všetkým, ktorí 
sa podielali na príprave a realizácii podujatia "Májové máme-
nie na hradoch Spiša" - Základnej umeleckej škole A. Cígera, 
Strednej umeleckej škole v Kežmarku, p. Žembovi, p. Grecho-
vej, Kežmarskej informačnej kancelárii ako aj všetkým účinku-
júcim, účastníkom "Noci na hrade"  a návštevníkom.

V júli bude 
knižnica zatvorená

Z dôvodu revízie knižnič-
ného fondu bude Mestská 
knižnica v Kežmarku v me-
siaci júl zatvorená.          -mk-
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Žila matka s troma deťmi: Zuzou, Dorou a Janom. Boli takí chudobní, že im zostala len jedna posteľ. A to 
je pre štyroch veru málo. Málo bolo aj jedla, málo miesta, málo roboty. Jeden sa teda musel vybrať z domu 
do sveta. Matka to nemohla byť – je stará a predsa len je netypické, aby matka troch detí odišla do sveta. Po-
tom boli dve sestry, ale dievčaťu sa nepatrí samému po svete sa túlať. Tak zostal Jano. Hoci nerád, vybral sa 
napokon on. Povedal si: „Som múdry, nejako si vo svete poradím!“ A to bola chyba! To s tou múdrosťou, le-
bo hovoriť si „múdry“ je prinajmenšom nemúdre. 

Jano musí prejsť začarovaný les a víly ho len tak nepustia. Prejde aj cez orientálne krajiny – len či si pora-
dí? Keby aj, to stále nie je všetko, čakajú ho nástrahy ďalšej hory, v skalách číha drak a nie hocijaký! Ako to-
to všetko zvládne? Stačí, keď si myslí, že je múdry? 

Vyberte sa na cestu s Janom a pomôžte mu! Zažijete veľa dobrodružstiev, napätia, bude to chcieť pevné 
nervy a bystrý um! 

Mykologická poradňa pre milovníkov húb v cene vstupenky. 
Už ôsmy rok prichádza divadlo exTEATRO z Ľubice so zaujímavou inscenáciou rozprávky, ktorá sa odo-

hráva priamo v expozíciách Múzea na Kežmarskom hrade. Ide o autorskú rozprávku, v ktorej deti nájdu zná-
me i menej známe rozprávkové postavičky. Dej rozprávky sa odohráva v celom hrade: Jano s deťmi, i veľký-
mi „deťmi“ putuje z miestnosti do miestnosti, akoby z krajiny do krajiny. Diváci vstupujú do hradu približ-
ne v 50-členných skupinách každých 20 minút. 

Interiéry hradu sa zmenili na rozprávku: začíname v chudobnej izbici, kde sa tiesnia štyria ľudia. Jeden 
musí odísť. A tak sa Jano vyberá do sveta. Cesta ho zavedie do čarovnej hory, kde ho čakajú víly. Nie však 
preto, aby mu pomohli, skôr naopak. 

Inde sa s ním zase zhovárajú hodiny, zrkadlo a smiešne bábiky. V ďalšej nevídanej krajine stretáva krás-
nu tanečnicu, ktorá má však čudný problém a ešte čudnejšiu veštbu. No a videli ste hovoriace huby? Alebo 
draka, ktorý vyrába elektrinu?... 

Uznáte, že toto proste treba vidieť! 
Rozprávkovú výpravu dopĺňajú efektné divadelné kostýmy, parochne, extravagantné líčenie, teda všet-

ko to, čo už považujeme za štandard.
Scenár k rozprávke aj tento rok napísal Marcel Hanáček, šéf divadla exTEATRO, pod réžiu sa spolu s ním 

podpísala Katarína Bartková. Rozprávku na Kežmarskom hrade tak, ako každý rok dopĺňajú veselé pesnič-
ky z autorskej dielne Róberta Mankoveckého a herci ich v každom predstavení spievajú naživo. 

Tešíme sa aj na Vás, lebo najväčším kúzlom každého divadla sú diváci :-)
Pozn.: Na požiadanie je možné poskytnúť pesničky a fotografie z predstavenia.

tu budú ešte 3x foto + popisok pod foto z každej výstavy
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16. 4. 2011 vycestovali do 
Topoľčian, kde to mali veľ-
mi ťažké, keďže s nimi súťa-
žili bratislavské kluby a zá-
padniarske tanečné školy. Na-
priek tomu sa nevzdali a za-
bojovali ako vedeli. Úspech 
sa dostavil: choreografia 
„Spomienka na dotyk“ získala 
2. miesto (chor: Mgr. Maria-
na Tatranská Ošková), chor: 
„Kúzelník a jeho myš“ taneční-
ci Lenka Gabrišová a Lukáš 
Vízner – 3. miesto (chor: Mgr. 
Tatranská), a „Hracia skrinka“ 
– Laura Arpášová, Martin-
ka Kuchárová a Barborka Be-
šenejová obsadila 4. miesto 
(chor: Mgr. Tatranská). Taneč-
níkov hodnotila aj Melánia 
Kasenčáková, či Johny Me-
čoch.

28. 4. 2011 nasadalo množ-
stvo tanečníkov opäť do au-
tobusov s bojovnou náladou 
a pokrikom: „My sa nevzdá-
me, my vyhráme!“, „Brilant 
je najlepší!“ cestovali opäť 
na západ Slovenska do Boj-
níc. Pomohla správna bojov-
ná nálada a tanečníci opäť zo-
žali významné úspechy! Štyri 
prvé miesta! Chor: „Spomien-
ka na dotyk“ – 1. miesto (chor: 
Mgr. Tatranská), chor: „A dosť 
!“ - 1. miesto – Mária Figláro-
vá a Salome Ratajová (chor. 
Mgr. Tatranská), chor: “Hra-
cia skrinka“ – Laura Arpášo-
vá, Martinka Kuchárová, Bar-

Organizáciu, priestory, 
kreatívne centrá prispôsobe-
né veku detí a správne peda-
gogicko-psychologické pôso-
benie zabezpečila Materská 
škola Možiarska v spolupráci 
so Slovenským červeným krí-
žom  Poprade. V 7 centrách 
deti preverovali svoje poznat-
ky z oblasti poskytovania 
prvej pomoci a privolania od-
bornej pomoci, ošetrovania, 

funkcii krvného obehu, zdra-
vej výživy, poznávania lieči-
vých rastlín, prípravy zdra-
vých jedál a nápojov, ošetro-
vania zubov. Celým priebe-
hom súťaže sa niesla dobrá 
nálada. Spokojnosť bola na 
strane zúčastnených detí, uči-
teliek aj organizátorov. Každé 
družstvo získalo určitý počet 
bodov a diplom. MŠ

Foto SAM4580.jpg

Zdravotnícka hra pre deti „Evička nám ochorela“
Dňa 10. mája v Materskej škole na Možiarskej ulici sa 

uskutočnil už 10. ročník okresnej zdravotno-výchovnej hry 
pre deti Materských škôl s názvom „Evička nám ochorela“. 
Podujatia sa zúčastnili všetky Materské školy mesta Kežma-
rok.  

Tanečníci ZUŠ Dr. Fischera a ich nové ocenenia!
Tanečníci ZUŠ Dr. Fischera a ich pedagógovia sa neza-

stavia a ich práca dosahuje opäť úspechy! Vždy len čo skon-
čí posledná súťaž, nasleduje ďalšia a ďalšia a opäť úspech 
a úspech! Plne si tak zaslúžia tanečníci Brilantu, aby o ich 
úspechoch vedel celý Kežmarok.

bora Bešenejová- 1. miesto 
(chor. Mgr. Tatranská), chor: 
„Posledný samuraj“ – 1 . miesto 
(chor: Bc. Točeková). Taneč-
níkov si všimli i porotcovia, 
ktorí účinkovali v Lets dance 

a Československo má talent! 
7. 5. 2011 nasledoval Ta-

nečný Kubín v Dolnom Ku-
bíne. Pedagógovia i keď una-
vení a tanečníci tiež, z pred-
chádzajúcich súťaží,  podali 
vynikajúce výkony a vycesto-
vanie na súťaž sa opäť vyplati-
lo. S úspechmi sa vrátili späť. 
Chor: „A dosť!“ – 1. miesto – 
S. Ratajová a M. Figlárová 
(chor. Mgr. Tatranská), tie is-
té tanečníčky opäť získali i za 
druhú chor. 3. miesto – „Plač“ 
(chor. Mgr. Tatranská), chor: 

„Hracia skrinka“ – 1. miesto – 
L. Arpášová, M. Kuchárová, 
B. Bešenejová (chor. Mgr. Tat-
ranská), malý sólista – Jarko 
Krigovský – zo známej súťaže 
Československo má talent zís-
kal 1. miesto! (vlastná tvorba), 
chor. „Spomienka na dotyk“ – 2. 
miesto (chor. Mgr. Tatranská). 

Veľká gratulácia taneční-
kom a ich pedagógom! Vyze-

rá to samozrejmé, že taneč-
níci z každej súťaže prinesú 
ocenenia, prípadne ľahké, ale 
nie je to tak. Z množstva cho-
reografií je každý vytancova-
ný úspech  veľkou hrdosťou. 
Zdá sa, že tento školský rok 
tanečníkom obzvlášť praje. 
Nech sa im darí!

Hudobný odbor ZUŠ Dr. 
Fischera však tiež neostal bez 
povšimnutia – organové od-
delenie, kde vyučuje vynika-
júci pedagóg Mgr. Peter Pav-
ličko vychovalo  hudobníč-

ku Ester Čorbovú, ktorá si šla 
vyskúšať súťažnú atmosféru 
a zasúťažila si v hre na keybo-
arde v Považskej Bystrici. Aj 
keď sa jej súťažné vystúpenie 
podarilo, nakoniec potrebu-
je ešte nazbierať viac skúse-
ností aby sa dostavil úspech. 
Napriek tomu sa snaha pána 
pedagóga i žiačky cení a pra-
jeme do budúcna úspech. 
V júny ich čaká súťaž v Ná-
mestove v hre na organe.  

ZUŠ Dr. Fischera vyhlasu-
je prijímacie pohovory 6. 6. – 
8. 6. 2011 v priestoroch ZUŠ. 
Tešíme sa na Vás!

MT
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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

Týždeň začali pracovným 
stretnutím, kde si vymieňali 
skúsenosti s ostatnými člen-
mi medzinárodného projek-
tu Comenius z Nemecka, Ra-
kúska, Fínska a samozrejme 
Španielska. Zaoberali sa pro-
fesijnou orientáciou našich 
žiakov a aj sami žiaci sa pred-
viedli prezentáciami a v si-
mulovaných pracovných po-
hovoroch. Presvedčili nás, že 
sú schopní pohotovo reago-
vať aj v anglickom jazyku. Po-
tom sme si prezreli priestory 
školy, triedy, učebne a športo-
vé ihriská.

Naši španielski priatelia 
sa snažili ukázať zaujímavé 
miesta vo svojom okolí, pri-
blížiť svoju kultúru, históriu 
a pohostiť svojimi tradičnými 
jedlami. Naša výprava bola 
milo prijatá u primátora mes-
ta Valdepeñas na radnici. 

Navštívili aj historické 

mesto Toledo, ktoré očarilo 
pôvodným mestským opev-
nením, úzkymi uličkami 
a množstvom  chrámov a kos-
tolíkov.

Koncom týždňa absol-
vovali žiaci spolu so svoji-
mi španielskymi hostiteľmi 
dvojdňový pobyt v mládež-
níckom hosteli v neďalekej 
dedine. Tam mali deti športo-
vé aktivity a čas lepšie sa spo-
znať. 

Horúci týždeň nesúci sa 
v znamení leta ubehol ako 
voda a bol čas zbaliť kuf-
re a zvolať: „Adios España!“ 
V sobotu ráno v Madride na-
stúpili na palubu lietadla 
a poslednýkrát zakývali Špa-
nielsku. Domov prišli v no-
ci síce unavení ale plní neza-
budnuteľných dojmov. 

Kristina Brejková, 
Zlatica Martančíková, 

ZŠ Nižná brána, Kežmarok

Súťaže družstiev mladých 
zdravotníkov I. a II. stupňa 
ZŠ okresov Poprad a Kežma-
rok sa uskutočnili 17. a 18. má-
ja 2011 v priestoroch ZŠ s MŠ 
sv. Kríža, Kežmarok. 

Víťazom na prvom stup-
ni základných škôl sa stalo 
družstvo zo ZŠ v Liptovskej 
Tepličke. Z kežmarských škôl 
sa najlepšie umiestnili žiaci 
základnej školy sv. Kríža Kež-

marok, ktorí obsadili z 13 škôl 
piate miesto.

Aj súťaž na druhom stupni 
základných škôl vyhrali žiaci 
z Liptovskej Tepličky. Druhý 
skončili žiaci zo ZŠ Nižná 
brána Kežmarok. Súťažilo až 
21 družstiev.

Lucia Labudová, Pavol 
Humeník

foto

Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29, 
060 01 Kežmarok

O Z N A M
Riaditeľka Hotelovej akadémie Otta Brucknera  

v Kežmarku vypisuje
2. kolo prijímacieho konania

do 1. ročníka oboch študijných odborov:
• 6323 6 – hotelová akadémia

• 6324 6 – manažment regionálneho cestovného ruchu
na školský rok 2011/2012.

Prihlášky je možné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Hotelová akadémia Otta Brucknera
Dr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok

do 15. 6. 2011.
Kritériá sú zhodné s kritériami 1. kola, nájdete ich na  

www.haobkk.edupage.sk 
Mgr. Katarína Stankovičová, riaditeľka školy

Základná škola Nižná 
brána v Španielsku

V nedeľu 8. mája sedemčlenná skupinka z Kežmarku - 
učitelia: Zlatica Martančíková, Lívia Joppová, Kristína Brej-
ková, Juraj Fabis, Marek Červenka a žiaci Kristína Obercia-
nová a Samuel Maniak vycestovali cez Poprad, Bratislavu 
a Viedeň do španielskeho mesta Valdepeñas, ktoré sa stalo 
na týždeň ich prechodným domovom.

Kežmarské školy tajomnosti 
zdravotníctva poznajú

V rámci celookresnej vedomostnej súťaže o 2. svetovej vojne, sa 
mohli účastníci podujatia stretnúť aj s takýmito uniformovaními 
vojakmi, ktorí podujatie na nádvorí hradu 20. mája 2011 obohatili 
výkladom o zbraniach.                                                        T/F-Adri-

Vojaci na nádvorí
Dňa 20. mája 2011 sa žiaci 

štvrtého ročníka ZŠ D. Fischera, 
pod vedením p. uč. Mgr. Krofto-
vej, Mgr. Lackovej a Mgr. Van-
čovej zúčastnili na novom fut-
balovom štadióne ukážok cvi-
čenia pri príležitosti 20. výro-
čia mestskej polície v Kežmarku. 
Bolo sa veru na čo dívať. Muži 
zákona predviedli modelový prí-
pad služobného zákroku, v rám-
ci ktorého poriadková jednotka 
spacifikovala narušiteľa verejné-
ho poriadku. Deti so zatajeným 
dychom sledovali simulovanú 
ukážku pri akcii policajného psa 

proti unikajúcemu, hoci len figu-
rantovi, tlak psích čelustí na je-
ho rukáve cítili v tú chvíľu všet-
ci navôkol. Tiež ich zaujala aj 
prezentácia hmatov sebaobrany, 
výstroj aj výzbroj MP a vybave-
nie služobného vozidla. Z dopo-
ludnia bohatého na zážitky vy-
prevádzali mestskí policajti na-
šich žiakov sladkým darčekom. 
Presvedčili sme sa, že ich práca 
je nebezpečná, nároročná a zod-
povedná. Ktovie, možno aj z na-
šich žiakov vyrastú ich budúci 
kolegovia. 

T/F Mgr. J. Lacková

Oslavovali sme s mestskou políciou
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Koža človeka plní množ-
stvo funkcií, ale najzásad-
nejšou je funkcia ochranná- 
chráni telo pred vonkajškom. 
Podstatne dôležitejšia je tá-
to funkcia kože u novoroden-
ca, ktorý sa z prostredia plo-
dovej vody dostáva takpove-
diac na vzduch. Vtedy je ko-
ža pre dieťa životne dôležitá. 
S prihliadnutím na fakt, že 
po narodení nie je koža ešte 
úplne „dozretá“ a  že sa musí 
vyrovnať so zmenou okolité-
ho prostredia musíme zabez-
pečiť kvalitnú starostlivosť o 
kožu. Aj tu ale platí „nieke-
dy menej je viac“.  Ako som 
spomenul, koža dozrieva eš-
te 2-3 týždne po narodení /u 
predčasne narodených aj dlh-
šie/, preto je nevhodné tento 
proces narúšať. Jedným z ru-
šivých momentov je  každo-
denné kúpanie novoroden-
ca. Chemicky upravovaná vo-
da tečúca z vodovodu, mydlá 

a šampóny poškodzujú priro-
dzenú ochrannú vrstvu bio-
logicky aktívnych látok na 
povrchu kože aj u starších de-
tí. Jednoducho povedané po 
narušení tejto vrstvy koža 
stráca vlhkosť a vysušuje sa. 
V prvom mesiaci života po-
stačí dieťa kúpať maximálne 
2-3 x do týždňa. U predčas-
ne narodených detí s nezre-
lou kožou každé 4 dni. Nema-
jú sa pri každom kúpaní pou-
žívať šampóny a mydlá a kú-
panie má trvať krátku dobu /
max.5 min/ v primerane tep-
lej vode /36OC-37 OC/. Mož-
no použiť v prípade potreby 
nízko alkalizujúce mydlo, nie 
však parfumované  a umelý-
mi farbivami prifarbované 
mydlá a šampóny. U dieťaťa 
so suchou kožou je nutné kú-
panie ešte viac obmedziť, ale-
bo použiť olejové zvláčňujúce 
prísady do kúpeľa poprípa-
de premastiť kožu po kúpeli 

Starostlivosť o kožu novorodenca a kojenca
Jar s tropickými a slnečnými dňami je v plnom prúde a 

leto už klope na dvere. Preto mi prišlo vhodné zmieniť sa o 
zásadách starostlivosti o kožu našich najmenších ratolestí.

vhodnými prípravkami.   
Výskumom sa zistilo, že 

novorodenec vo veku 1 me-
siac má na kožu aplikova-
ných v priemere až 48 druhov 
chemikálii- častokrát aj to-
xických- obsiahnutých v rôz-
nych  detských kozmetických 
prípravkoch.  Pri nezrelosti 
kože novorodenca sa tieto lát-
ky dostávajú ľahko do orga-
nizmu.

U kojencov môžeme frek-
venciu kúpania ešte znížiť na 
1-2 x do týždňa. 

Častým problémom u ma-
lých detí sú tkz. potničky, kto-
rých liečenie je jednoduché- 
kožu omyť jemne alkalizujú-
cim mydlom, použiť vzdušný 
bavlnený odev a vzhľadom k 
ročnému obdobiu primera-
ne dieťa obliecť tak aby sa ne-
spotilo. 

Ďalším častým problé-
mom kojencov sú zapareni-
ny v plienkovej oblasti tkz. 
plienková dermatitída. Vzni-
ku plienkovej dermatitídy  
možno predísť častou výme-

nou plienok vhodnej veľkos-
ti aby sa zabránilo nadmernej 
vlhkosti, treniu a prehrieva-
niu kože. To všetko tvorí živ-
nú pôdu pre zapálenie kože. 
Novorodenec močí až 20-krát 
za 24 hod, takže v takej frek-
vencii by sa mali plienky aj 
meniť. Po každej stolici je nut-
né umyť plienkovú oblasť 
detským mydlom a vodou, 
osušiť bez trenia a ošetriť 
vhodným prostriedkom bež-
ne dostupným v lekárni len 
v prípade počínajúceho za-
červenania. S vekom sa frek-
vencia výmeny plienok zni-
žuje. Ak by náhodou došlo k 
vzniku plienkovej dermatití-
dy je dobré dať dieťaťu plien-
ku o jedno číslo väčšie ako no-
sí. Názory na bavlnené, či jed-
norazové plienky sa v tomto 
prípade rôznia, no odporučil 
by som použiť kvalitné jed-
norazové plienky, ktoré lep-
šie zabraňujú vlhkosti. Dieťa 
nechávame v letných mesia-
coch voľne bez plienky tkz. 
„vzdušný kúpeľ“. Po stoli-
ci umyjeme plienkovú oblasť 
jemným detským mydlom a 
šetrne osušíme. Pri výmene 
plienky bez stolice stačí utrieť 
navlhčenou utierkou. Násled-
ne oblasť potrieme ochran-
ným krémom s obsahom ry-
bieho tuku, panthenolu, vita-
mínu E, alebo zinku.

V prípade, ak sa problém 
do štyroch dní nezlepšuje vy-
hľadajte lekársku pomoc. 

MUDr. Peter Ondo-Eštok, 
detská ambulancia

V dňoch od 16. mája do 20. 
mája 2011 navštívili niekto-
ré obce okresov Kežmarok  a 
Stará Ľubovňa zdravotné ses-
try z USA, Dianne Mc Nary a 
Dorothy Cluff. 

V obciach zrealizovali pre-
ventívno-zdravotné pred-
nášky pre rómske ženy a 
dievčatá v produktívnom ve-
ku. Osnova prednášok bola o 
zdravej výžive v tehotenstve 
– prenatálne obdobie, starost-
livosti o novorodenca – Téma-
mi prednášok boli postnatál-
ne obdobie, ženské choroby, 
predchádzanie  chorobám,  
antikoncepcia a hormonálna 
liečba, základy hygieny počas 
menopauzy, gravidity, a pod.  
Premietaný  bol tiež doku-
mentárny film o priebehu te-
hotenstva, pôrode  a  priebe-

Vzdelávanie rómskych žien
hu  menopauzy  formou veľ-
mi pútavou a zrozumiteľnou. 
Hosťujúcu organizáciou bola 
Súkromná stredná odborná 
škola Biela voda v Kežmarku, 
ktorá má vo svojom výchov-
no- vzdelávacom progra-
me aj predmety zdravoveda 
a rodinná výchova. Predná-
šok sa zúčastnilo trinásť ob-
cí  a vypočulo  si ich  asi 600 
rómskych žien, ktoré sa veľ-
mi živo zapájali do diskusie. 
Záujem a ústretovosť pri or-
ganizovaní akcie  zo strany 
starostov obcí a hlavne LPSI 
Kežmarok organizátori oce-
nili a táto aktivita sa ukázala 
ako užitočná.                   -ssoš-
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PREDAJ
Predám funkčnú vyhňu. Cena 

100 eur. Tel. 0908 98 91 04. P-39/11
Predám 3 modré 200 l sudy s po-

klopmi na pevné uzavretie a s vy-
púšťacími ventilmi v spodnej čas-
ti (zánovné – nepoužívané), spolu 75 
eur, ďalej predám elektrickú kosačku 
na trávu, ručná výroba, 380 W, spo-
lu s 20 m káblom za 35 eur a predám 
aj motorvú pílu STIHL, pojazdná za 
50 eur. Tel. 452 28 41, 0905 74 23 28. 
P-40/11

Predám stavebnú unimobun-
ku a pozemok na ul. Suchá hora – 
0903900743 A-2/10

Predám vrátok na oranie a vrátok 
na stavbu, autogén komplet, kompre-
sor, rezačku na železo. Veci sú vo V. 
Lipníku 223, okres St. Ľubovňa. Kon-
takt: Juraj Pieščak, Štitova 2, Košice, 
tel. 0915 66 52 24. P-42/11

Predám plynový kotol zn. 
PROTHERM so zabudovaným prie-
tokovým ohrievačom. 

Málo používaný. Tel. 452 57 11. 
P-43/11

Predám pretekársky bicykel zn. 
Favorit. Tel. 452 57 11. P-44/11

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

MOTO
Kúpim moto SIMSON S 51, elek-

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

Prenajmem garáž s elektrickou 
prípojkou, Nižná brána. Tel. 0905 433 
503. A-11/2 

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
Prilepšite si podnikaním v pro-

fesionálnych finančných službách až 
330 €. Požadujeme min. výučný list. 
Týždenná výplata provízií v hoto-
vosti. Provident Financial, s.r.o. Bliž-
šie informácie volajte zadarmo: 0800 
101 111.

Prijmeme kuchára do pizzerie 
v KK, aj brigádničky. Tel. 0915 96 26 
58. P-36/11 bold

Firma MK interiér príjme ďalších 
zamestnancov + príjme vodiča na ná-
kladné vozidlo. Podmienka – VP sk. 
C, prax. Kontakt: 0903 444 780, Kež-
marok, Michalská 92. A-11/1

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
Hľadám spoľahlivú opatrovateľ-

ku k deťom v KK, na 2 týždne v me-
siaci. Tel. 0904 67 79 02. P-38/11

OPRAVUJEM POSILOVACIE 
STROJE, NETYPICKÉ ZARIADE-
NIA, CYKLOTRENAŽÉRY, STACI-
ONÁRNE BICYKLE, BICYKLE. Brú-
sim náradie. Oprava bicyklov Imrich, 
Garbiarska 12, 0905 434 153. A-1/10

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám 3-izbový DB – balkón, 

pivnica, 6. Poschodie, čiastočná re-
konštrukcia, plastové okná, 45 000. 
Tel. 0904 84 62 58. P-29/11

Dám do dlhodobého prenáj-
mu 2-izbový prerobený byt na Ju-
hu v Kežmarku. Tel. 0910 96 63 74. 
P-34/11 

MADAF REAL, Starý trh 26, Kež-
marok ponúka na predaj: rodinné 
domy v Kežmarku na ul. tatranská, 
Kostolnom námestí a v Pradiarni, by-

ty v Kežmarku: 3-izbový tehlový na 
ul. Priekopa, 2-izbové na Garbiarskej, 
Kuzmányho a Petržalskej ul., 3-iz-
bové na Kuzmányho, Bardejovskej a 
Lanškrounskej ul., 3-izbový byt vo V. 
Lomnici, 2-izbový tehlový byt v cen-
tre Popradu, stavebný pozemok v Ľu-
bici a V. Lomnici. Kontakt: 052/452 41 
84, 0907 99 99 82. P-41/11

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

OKRASNÉ DREVINY 
na Michalskej 23
20 – 40 % ZĽAVY
Na vybrané druhy 

rastlín
STABILNÁ VÝSTAVA 

BONSAJOV
Tel. 0907 31 51 87

Predaj do 15. októbra.

Foto skenovať
Životná púť mamky našej 

skončila, jej boľavé telo studená 
zem zakryla.

Prestala dlhá nemoc i boles-
ti, zamĺkli slová lásky i starosti.

Dňa 3. júna 2011 si pripo-
menieme 10 rokov úmrtia 
našej mamky, babky, svokry 
Anny NOVÁKOVEJ.

Spomínajú deti

Druhé kolo prijímacích pohovorov na osemročné štú-
dium a bilingválne štúdium na Súkromné gymnázium, Let-
ná 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.

   CHOĎTE  SLNKU NAPROTI... :)

  Porovnajte si u nás last minute ponuky renomovaných 
cestovných 

kancelárií a vyberte si dovolenku podľa Vašich predstáv 
za najvýhodnejšiu cenu... Ponúkame len zájazdy prevere-
ných CK za rovnaké ceny so všetkými výhodami ako pria-
mo v CK.

Cestujte s nami a môžete vyhrať hodnotné ceny...

Tešíme sa na Vás :-)
Nájdete nás na ul. Hviezdoslavova 2 Kežmarok  nad Piz-

zériou Clasica

kontakty : 052 452 3662, 0903 863 286, 0905 863 286
                 www.marcopollo.sk



18 KEŽMAROK 11/2011ŠPORT

Braňo s Emíliou a Dušan s Alexandrou na majstrovstvách sveta
Koncom apríla a začiatkom mája sa Kežmarčania reprezentujúci Tanečné centrum FOR-

TUNA Poprad opäť vydali do sveta. O tituly majstrov sveta zabojovali v Barcelone a moldav-
skom Kišiňove. Opäť sa stretli tanečné páry od Kanady, cez Európu, Rusko, Južnú Afriku, 
Izrael až po Austráliu, a my sme boli pri tom. V Barcelone svoje tanečné umenie predvied-
li Juniori, ktorí si sily zmerali v disciplíne desiatich tancov. Úradujúci majstri Slovenska Bra-
nislav Šoltýs – Emília Scherfelová sa svojej reprezentačnej povinnosti zhostili výborne a po 
vyrovnaných výkonoch v štandarde i v latine obsadili v silnej konkurencii 22. miesto. Keď-
že ide iba o ich druhý reprezentačný štart, je to úspešný výsledok.

O niekoľko dní na to sme sa presunuli do moldavského Kišiňova. Tam zasa v desiatich 
tancoch o titul majstra sveta bojovali Mládežníci. Naši úradujúci majstri Dušan Gruľa – Ale-
xandra Ksiažeková reprezentovali slovenské farby naozaj so cťou a skončili tesne pred brá-
nami semifinále, na skvelom 16. mieste. Je to mimochodom najlepší výsledok slovenskej re-
prezentácie na majstrovstvách sveta za ostatné 2 roky, lepšie umiestnenie dosiahol od ro-
ku 2004 iba jediný slovenský pár – práve Dušan s Alexandrou na majstrovstvách sveta 2009 
v Moskve, ešte ako Juniori.

Po návrate z Moldavska bol iba jediný oddychový deň (odhliadnuc od školských povin-
ností) a naše kroky hneď smerovali do 1400 km vzdialeného nemeckého Wuppertalu. Konalo 
sa tu sústredenie nemeckého reprezentačného tímu, kde prednášali absolútne svetové špič-
ky súčasného tanečného sveta. Iba tak môžeme aj v budúcnosti napredovať. Cesta je to ťaž-
ká, no jediná možná.

Ing. Peter Pastorek

Stolný tenis + foto P5073605
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To znamená, že tento šport 
sa naďalej rozvíja, má dob-
rú základňu a dosahuje kaž-
dý rok úspechy na celoštátnej 
úrovni. Škoda, že seniorskú 
zložku nezoberie pod svoje 
krídla žiadny sponzor, pre-
tože aj na tejto úrovni je ka-
pacita dosahovať pravidelné 
úspechy, no kvôli nedostat-
ku financií (jediným sponzo-
rom je MŠK) sa nemôže zara-
diť do dlhodobej extraligovej 
súťaže.

M-SR, U8, Vrútky
Výsledky Kežmarku: 

Pruské – MŠK Worms Kež-
marok 4:7 (M. Mešár, Daniel-
čák po 2, F. Mešár, Koša, Ba-
bič), Kežmarok – Vrútky 7:6 
(Danielčák 3, F. Mešár, Fin-
durák, Pavlikovič, M. Mešár), 
Martin – Kežmarok 2:3 (Da-
nielčák 2, M. Mešár). 

Najlepší útočník M-SR: 
Tim Danielčák (MŠK Worms 
Kežmarok).
1. Kežmarok  3  17:12  6                      
2. Vrútky  3  24:8  4
3. Martin  3  11:12  2
4. Pruské  3    5:25  0

M-SR U10, VRÚTKY
Výsledky Kežmarku: 

MŠK Worms Kežmarok – 
Martin 2:1(Garan 2), Vrútky 
– Kežmarok 2:2 (Garan, Da-
nielčák), Martin – Kežmarok 
1:4 (Garan, Šeliga po 2), Kež-
marok – Vrútky 3:4 (Garan 2, 
Šeliga).  

Najlepší brankár M-SR: To-
máš Noga (MŠK Worms Kež-
marok).
1. Vrútky  4  10:9  5                
2. Kežmarok  4  11:8  5 
3. Martin  4    6:10  2                               

M-SR U12, Nové Zámky
Výsledky Kežmarku: 

Martin – MŠK Worms Kež-
marok 2:2 (Brincko 2), Kež-
marok – Nové Zámky 3:2 (Za-
tkovský 2, Miklas), Kežma-
rok – Vrútky 0:8, Topoľčany 
– Kežmarok 9:0, Nitra – Kež-
marok 0:0.          
1. Vrútky  5  23:2  8
2. Nitra  5  13:6  8
3. Topoľčany  5  22:5  7
4. Kežmarok  5    5:21  4
5. Martin  5    8:20  3
6. Nové Zámky  5   4:21  0

M-SR U14, Vrútky
Výsledky Kežmarku: 

MŠK Worms Kežmarok – 
Nitra 5:5 (Václav, Rusnáčik, 
Tóth, Vašaš, Vojtičko),  Podo-
línec – Kežmarok 0:5 (D. Ma-
zurek, Duchnitzký po 2, Va-
šaš), Vrútky – Kežmarok 
4:7 (Duchnitzký, Vašaš po 2, 
Anovčin, Tóth, Martančík). 
Kežmarok svoju základnú 
skupinu vyhral. Semifiná-
le: Kežmarok – Martin 2:1sn 
(Václav, rozh. nájazd Gorel). 
Finále: Pruské – Kežmarok 
2:0. Najlepší útočník M-SR: 
Filip Vašaš (Kežmarok).

Celkové poradie: 1. Pruské, 
2. Kežmarok, 3. Martin, 4. Nit-

Kežmarský mládežnícky hokejbal s ďalšími úspechmi
Počas mesiaca máj sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska 

v hokejbale vo všetkých mládežníckych kategóriách. Od 
8-ročných až po 20-ročných juniorov. V každej zo siedmich 
kategórií mali svoje zastúpenie aj kežmarskí hokejbalisti. 
Najväčšie úspechy dosiahli práve najmladšie ročníky, keď 
8-roční skončili prví, 10-roční a 14-roční na druhom mieste.

ra, 5. Partizánske, 6. Vrútky, 7. 
Spišská Belá, 8. Podolínec.

M-SR U18, Martin
Výsledky Kežmarku: 

Vrútky – MŠK Worms Kež-
marok 4:1 (Vojsovič), Pov. 
Bystrica – Kežmarok 2:3 (Din-
da, Štrauch, Vojsovič), Kež-
marok – Bratislava   4:1 (Kop-
káš, Vojsovič po 2), Martin – 
Kežmarok 3:6 (Dinda, Žen-
čuch po 2, Drozd, Vojsovič), 

Kežmarok – Nové Zámky 2:2 
(Ženčuch, Štrauch).

Najlepší brankár: De-
nis Godla. Najlepší útočník: 
Martin Vojsovič  (obaja Kež-
marok). Cena Fair play: MŠK 
Worms Kežmarok.               ph
1. Vrútky  5  21:6  8
2. Kežmarok  5  16:12  7
3. Bratislava  5  16:8  7
4. Nové Zámky  5  14:10  6
5. Martin  5  10:27  2
6. Pov. Bystrica  5    6:20  0

Kežmarská MARCO POL-
LO hokejbalová liga sa poma-
ly ale isto blíži k svojmu zá-
veru. Už poznáme aj prvého 
medailistu. Po dramatickom 
súboji s Matrixom sa nimi 
stali hráči South Parku Kež-
marok. V druhom finálovom 
zápase sa diváci dočkali po-
riadneho výprasku kežmar-
ských Rats a tak je séria zatiaľ 
vyrovnaná 1:1.

Zápas o tretie miesto: HC 
Sokol Matrix Kežmarok – 
South Park Kežmarok 4:5 

(Šlosár, Jakubčo, L. Zwick, 
D. Brejčák – Malich, Dinda 2, 
Varga). South Park vyhral sé-
riu 2:0.

FINÁLE
HBC Leopoldov Poprad – 

The Red Rats Kežmarok 7:0 
(Vojčík a Baran 2, Svitana, R. 
Šoltís, Teplický). Stav finálo-
vej série je 1:1.

Najbližšie finálové zápa-
sy sa odohrajú v sobotu 11. 6. 
2011 a v nedeľu 12. 6. 2011 o 
14.00 hodine.                         ph

Športoví fanúšikovia, kto-
rí majú radosť z toho, byť čo 
najbližšie pri výkone športov-
ca, si mohli v sobotu 21. má-
ja 2011 v areáli hokejbalového 
štadiónu v Kežmarku prísť na 
svoje. Uskutočnil sa tu finá-
lový turnaj Tatranskej hokej-
balovej extraligy. Takúto for-
mu vyvrcholenia prvej sezó-
ny súťaže navrhol jej hlavný 
organizátor Pavol Humeník 
a bola to naozaj krásna bodka 
za zaujímavou súťažou. 

Finálový turnaj organizo-
vala Východoslovenská ho-
kejbalová federácia a podu-
jatie podporili Mesto Kežma-
rok a Mestský športový klub 
Kežmarok a Základná škola 
dr. Fischera v Kežmarku. Tur-
naj za prítomnosti prezidenta 
Mestského športového klubu 
Kežmarok Igora Kredátusa a 
prezidenta Východosloven-
skej hokejbalovej federácie 
Branislava Barnu slávnostne 
otvoril primátor mesta Kež-
marok Igor Šajtlava. Prvým 

víťazom súťaže sa stalo muž-
stvo The Red Rats Kežmarok. 
Najlepším hráčom sa stal Bo-
ris Oravec z Kežmarku.

Výsledky: HBC Košice 
old boys – South Park Kež-
marok 6:3 (Raschman 2, Ga-
ži, Dugas, Husár, Tóth – Ma-
lich 2, Š. Majer), South Park 
Kežmarok – The Red Rats 
Kežmarok 4:8 (K. Jankura, Š. 
Majer, Malich, Knapik – Ora-
vec 3, Gally 2, Šišmič, D. Gle-
vaňák, Kromka), The Red 
Rats Kežmarok – HBC Ko-
šice old boys 7:4 (Oravec 4, 
Schneider, Gomba, Bachleda 
– Tóth 2, Raschman, Fedič).

Celkové poradie prvého 
ročníka Tatranskej hokejba-
lovej extraligy: 1. THE RED 
RATS KEŽMAROK, 2. HBC 
Košice old boys, 3. South Park 
Kežmarok, 4. HBC 3b Kras-
garden Prešov, 5. HBC Koši-
ce Youth, 6. Fighters Spišská 
Belá, 7. ŠK GLT Partner Bar-
dejov.

Humeník

Rats Kežmarok vyhral Tatranskú 
hokejbalovú extraligu

Vo finále zatiaľ nerozhodne
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Dni športu mesta Kežmarok 2011
Názov podujatia/ aktivity  Termín konania Miesto konania                                   
Futbalové turnaje žiačok a žiakov 2. 6. 2011, od 9.00 h športový areál ZŠ Nižná brána 8
Kežmarská zábavná paralympiáda - VII. ročník 2. 6. 2011, od 9.00 h športový areál ZŠ Niž-

ná brána 8
Stolnotenisový turnaj 10. 6. 2011, od 17.00 h telocvične ZŠ Nižná brána 8
Volejbalové turnaje žiačok a žiakov ZŠ 10. 6. 2011, od 8.00 h antukové kurty ZŠ Nižná brá-

na 8 (v prípade nepriaznivého počasia v telocvičniach ZŠ Nižná brána 8 a ZŠ Hradné nám. 38)
Hokejbalový turnaj dospelých 11. 6. 2011, od 9.00 h hokejbalový štadión, ZŠ dr. Fischera 2
Hokejbalové turnaje mládeže U10 -12, U14-16 14. - 15. 6. 2011, od 10.00 h hokejbalový šta-

dión, ZŠ dr. Fischera 2
Simultánka s GM Ľubomírom Ftáčnikom 15. 6. 2011 o 15.00 h. 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, antukový 

kurt na ul. Poľná
Volejbalový turnaj dospelých 25. 6. 2011 antukové kurty ZŠ Nižná brána 8, (v prípade ne-

priaznivého počasia
v telocvičniach ZŠ Nižná brána 8 a ZŠ Hradné nám.38)                                                          
Turistický pochod – prechod kežmarským chotárom 24. 9. 2011 (odchod o 7.00 hod.) Vyso-

ké a Belianske Tatry

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala IV. futbalová liga, skupi-
na Sever.

26. kolo: Kračúnovce - 
Kežmarok 4:0 (1:0).

27. kolo: Kežmarok - Ken-
dice 1:0 (0:0)

Gól: Žemba. Diváci: 150.
Humeník
1. Bard. N. ves 27   74:21 66
2. Ľubotice     27   58:21 53
3. Kľušov  27   38:19 50
4. Medzilaborce 27   53:43 

44
5. D. Klčovo    27   64:39 43
6. Breznica     27   65:57 41
7. Pakostov     27   38:38 40
8. Levoča  27   39:41 40
9. Fintice 27   39:53 36
10. Kendice     27   31:37 33
11. Hanušovce   27   33:49 33
12. Kračúnovce  27   36:39 

31
13. Kežmarok    27   24:48 

29
14. Ľubica 27   22:72 27
15. Bystré 27   27:45 26
16. Raslavice   27   32:51 26
Dorast, V. liga, skupi-

na Severozápad: Podolínec - 
Kežmarok 1:6.


