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160 rokov od narodenia Dr. Vojtecha Alexandra, priekopníka röntgenológie v Uhorsku1
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dvojtýždenník

Cena 0,16 €

Rozpočet mesta je schválený

Vo štvrtok 15. decembra 2011 sa uskutočnilo v malej sále kultúrneho strediska posledné rokovanie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku v roku 2011. I keď mali poslanci
na programe úctyhodných 52 bodov, stačili tento náročný
program prebrať za tri hodiny. Hlavným bodom programu
bolo schvaľovanie rozpočtu mesta.
Jeho rýchlemu prerokovaniu
Poslanci okrem rozpočtu
a následnému schváleniu veľmi na rok 2012 schválili aj Všepomohlo stretnutie poslancov, obecne záväzné nariadenia
ktoré sa uskutočnilo približ- o miestnych daniach (daň
ne týždeň pred rokovaním za- z nehnuteľností, za psa, za
stupiteľstva, kde sa všetky bo- užívanie verejného priestrandy návrhu rozpočtu prerokova(pokračovanie na 2. strane)
li s ekonómom mesta.

Pribudli nové sanitky
podľa noriem EÚ

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

Dve sanitky v celkovej hodnote niečo cez 30 000 eur boli dané do užívania v utorok 17. januára v kežmarskej Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra. Vozidlá typu Renault Trafic majú
podľa slov riaditeľa nemocnice MUDr. Štefana Voláka zvýšiť
komfort pacientov, ale tiež prispieť ku kvalitnejšiemu vybaveniu vozového parku kežmarskej nemocnice: „Súčasťou poskytovania lekárskej starostlivosti je nielen výkon v nemocnici, ale často aj
potreba pacienta nejakým spôsobom sa do nemocnice dopraviť. V súčasnosti má nemocnica šesť prevozových sanitiek, vozidlá na prepravu materiálu a údržbu a sanitku v Spišskej
Starej Vsi“. Nové sanitky spĺňajú normy
Európskej únie, čím sa podobajú vozovému parku vo vyspelých európskych krajinách. Priestorové vybavenie nových sanitiek umožňuje okrem sedadiel vedľa vodiča prevoz štyroch sediacich a jedného
ležiaceho pacienta, pričom je súčasťou výbavy „kardio“ kreslo, kyslíkové zásobníky a vybavenie pre infúzie. Určitý vplyv
na kúpu nových sanitiek majú aj poisťovne, ktoré vytvárajú tlak na dopravné služby zameriavajúc sa práve na uvedené európske normy. A hoci sa môže kežmarská
nemocnica pochváliť novými vozidlami,
najstaršou funkčnou sanitkou je viac než
16-ročné vozidlo typu 1203, ktoré je akousi raritou a srdcovou záležitosťou pracovníkov dopravy, ktorí ju síce využívajú minimálne, ale s nostalgiou sa o ňu dodnes
starajú „ako o nádejnú filmovú hviezdu“.
T/F Adriana Saturyová
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Rozpočet mesta je schválený
(dokončenie z 1. strany)
stva), ďalej o poplatkoch za
odpady.
Na zasadnutí bol schválený aj úver vo výške približne 900 tisíc eur na financovanie výstavby ďalšieho nájomného bytového domu na
Lanškrounskej ulici, s predpokladaným začiatkom výstavby v roku 2013.
Poslanci prerokovali i zmenu územného plánu v obytnom
súbore pre výstavbu rodinných
domov v lokalite Kamenná baňa, súhlasili so začatím procesu obstarania zmeny územného plánu v bývalých kasárňach
od Michalskej ulice. Zmena sa
bude týkať priestorového usporiadania a organizácie územia s rešpektovaním funkčného využitia územia na bývanie
v bytových domoch, šport, občiansku vybavenosť s technickým zázemím a zeleňou.
Poslanci schválili aj výpožičku časti pozemkov na dobu troch rokov pre spoločnosť
AGENCE CESTER z Hradca
Králové, ktorá v určitých lokalitách osadí dva kusy informačných tabúľ pre umiestnenie orientačných máp mesta
Kežmarok s textom o histórii

mesta a fotografie významných budov, z dôvodu zabezpečenia lepšej informovanosti obyvateľov a návštevníkov
mesta Kežmarok.
Mestské
zastupiteľstvo
schválilo Ing. Juraja Kulika za
člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Lesy mesta
Kežmarok.
Zo športovej problematiky poslanci schválili aj dotácie
pre športové kluby, ktoré nie sú
v MŠK. Pre stolnotenisový klub
Severka bolo schválených 1 264
eur, pre atletický klub Elán 1
875 eur a pre ŠK IAMES 861
eur. Finančné prostriedky boli schválené na základe bodovacieho systému. Zastupiteľstvo schválilo aj bezplatný prenájom nehnuteľného majetku
stavby – Hokejbalové ihrisko
Kežmarok na pozemku ZŠ Dr.
Fischera  pre Mládežnícky hokejbalový klub Centra talentovanej mládeže, na dobu neurčitú, s výnimkou dopoludňajších
hodín počas riadneho školského vyučovania, pondelok - piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.,
kedy ihrisko využíva ZŠ Dr.
Daniela Fischera pre účely telesnej výchovy a ďalších športových aktivít organizovaných
školou.              Pavol Humeník

Prípravy EĽRO sa začali

V uplynulých dňoch sa uskutočnilo prvé stretnutie organizačného
výboru medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo. Ten bude
v tomto roku venovaný cechu pekárov a mlynárov, ktorí si v Kežmarku pripomínajú 405. a 300. výročie založenia svojich cechov. Vstupné
do areálu ostáva nezmenené – 5 €/dospelý, 3 €/dieťa, v predpredaji 3 €/
dospelý. Organizátori avízujú aj trojdňovú permanentku na EĽRO. Pozornosť venoval organizačný tím aj novej bráne, ktorá bude inštalovaná na Hviezdoslavovej ulici. Víťazný návrh brány pochádza z dielne
študentov Strednej umeleckej školy v Kežmarku.
-AdriSatury-

Nepopulárne opatrenia
Od januára tohto roku platí
novela zákona, ktorou sa mení spôsob financovania obecných zariadení sociálnych služieb. Po novom bude štát prispievať priamo zo štátneho
rozpočtu konkrétnou sumou
na mesiac a miesto v zariadení. Zákon okrem toho ukladá
mestám a obciam ustanovenie
výšky poplatku za poskytované služby minimálne vo výške 50% z priemerne ekonomicky oprávnených nákladov,
vychádzajúc z predchádzajú-

ceho rozpočtového roka a prepočtu na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby.
Nepopulárne opatrenie znamenalo zvýšenie poplatkov aj
v Zariadení pre seniorov v Kežmarku, kde budú poplatky za
služby v „domove dôchodcov“
vo výške od 309,40 € do 371,60 €.
Vzniknutý schodok, keďže nie
všetci obyvatelia zariadenia budú schopní tieto úhrady platiť,
budú musieť doplácať rodinní
príslušníci, alebo mesto samotné.
A. Saturyová

Oklieštené financie brzdia
stavebný rozvoj

Napriek prognóze neoptimistickej ekonomickej situácie, keď štát núti orgány samosprávy prijímať nepopulárne úsporné opatrenia, pripravilo oddelenie územného
plánu, životného prostredia
a stavebného poriadku na
Mestskom úrade v Kežmarku
do rozpočtu pre rok 2012 celý
rad stavebných akcií na úseku dopravy, životného prostredia, verejnej zelene, cintorínov a drobnej architektúry, ktoré plánuje v roku 2012
aj zrealizovať. S ohľadom na
aktuálnu ekonomickú situáciu však dostali zelenú len tie  
akcie, ktoré boli už skôr zazmluvnené, prípadne tie, ktoré sa budú realizovať v súčinnosti s ďalšími subjektmi.
Medzi takéto akcie možno
zaradiť pripokládku káblov
na verejné osvetlenie na uliciach Strelnica a Tvarožnianska. Z väčších stavebných akcií sa už z jari spustí druhá
etapa rekonštrukcie Štúrovej ulice vo finančnom objeme 111 tisíc eur, najdôležitejšou investíciou roka bude pokračovanie vo výstavbe bytového domu na Lanškrounskej
ulici, kde sa plánuje preinvestovať 560 tisíc eur, s termínom ukončenia v roku 2013.
Oddelenie plánuje tiež realizáciu cyklochodníka, v predpokladanom finančnom náklade 100 tisíc eur, ktorý spojí mesto s lokalitou Pradiareň
s prepojením na Strážky a následne cyklochodník Spišská
Belá – Tatranská Kotlina.
Okrem spomínaných investičných akcií je oddelenie
súčinné pri príprave a reali-

zácií všetkých stavebných investičných a neinvestičných
akcií mesta väčšieho rozsahu
v gestorstve ostatných oddelení mestského úradu. V tomto roku by sa mala dokončiť
tiež aktualizácia a digitalizácia  Územného plánu mesta, čím sa vytvoria podmienky pre ďalší územný rozvoj a
preložku cesty I/67.
Vedenie oddelenia na čele
s vedúcou Evou Kelbelovou  
si uvedomuje, že rok 2012   si
vyžaduje prijímanie málo populárnych úsporných opatrení vo všetkých oblastiach
verejnoprospešných činností, ktoré oddelenie zabezpečuje. Už začiatkom roka bolo nevyhnutné prijať úsporné opatrenia na úseku odpadového hospodárstva a MHD
a v duchu uplatňovania ďalších úsporných efektívnych
riešení a hľadania možnosti financovania z vonkajších
zdrojov sa bude niesť celý rok
2012. Prijímané opatrenia, ak
majú byť účinné, si však vyžadujú pochopenie a aktívnu
účasť všetkých občanov mesta a podnikateľských subjektov na území mesta. Preto sa
oddelenie mesta obracia na
všetkých obyvateľov mesta  s
požiadavkou o pochopenie a
súčinnosť.       
Pavol Humeník, foto: adri

Oznam
Mestský úrad vyzýva tých
abonentov kežmarskej káblovej siete, ktorí nemajú vyplatené všetky finančné pozdĺžnosti, aby tak vykonali v čo najkratšom čase, lebo
budú zo siete odpojení. MsÚ
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Strieľalo sa pre peniaze
Nedeľu ôsmeho januára
si nadlho zapamätajú nielen
príbuzní účastníkov streľby,
ale aj ľudia z ulice J. Záborského v Kežmarku. Strieľalo sa medzi príbuznými, keď
zbraň namieril strelec proti
švagrovi – pre peniaze.
Kežmarský vyšetrovateľ
obvinil 46-ročného útočníka
z obzvlášť závažného zločinu
vraždy v štádiu pokusu.
Streľbu v dome oznámila
manželka miestneho podnikateľa a zároveň sestra strelca.
Ako prví prišli na miesto kežmarskí mestskí policajti, ktorým sa naskytol pohľad nielen
na šokovanú ženu, ale i zranenú obeť, ktorá sa medzičasom
presunula do vedľajšej miestnosti. Zrejme skratovo konajúci strelec bol v čase príchodu
policajtov na mieste, so zbraňou namierenou proti sebe.
„Na mieste sme mali dvoch
policajtov – jeden sa venoval
strelcovi, ktorý hrozil, že sa zastrelí, druhý manželke a zranenému, ktorý sa medzičasom schoval v kúpeľni domu. Pracovník na
príjme koordinoval činnosť v spolupráci so štátnou políciou a záchranármi, ktorí čakali pri dome
na pokyn, aby mohli ošetriť postreleného,“ povedal pre Novi-

ny KEŽM AROK Ing. Milan
Slota, náčelník Mestskej polície v Kežmarku.
Oficiálne stanovisko k prípadu poskytla aj Mgr. Jana
Karnišová z Krajského riaditeľstva policajného zboru
v Prešove.
„Obvinený dňa 8. 1. 2012
okolo 17.00 hod. dobrovoľne
vošiel do rodinného domu v meste Kežmarok na ulici J. Záborského. Následne vyšiel na prvé podlažie domu do priestoru jedálne
spojenej s obývacou izbou, kde sedel 50-ročný majiteľ domu. Obvinený si prisadol k 50-ročnému
mužovi a začali sa medzi sebou
rozprávať. Po vzájomnej hádke
medzi 50-ročným mužom a obvineným ohľadom finančných prostriedkov, sa obvinený muž postavil, ustúpil cca 2 m do priestoru obývacej izby a z kabáta, ktorý mal oblečený na sebe vybral
krátku guľovú zbraň. Zo zbrane, ktorú mal v legálnej držbe
minimálne päťkrát, vystrelil na
50-ročného poškodeného. Poškodený utrpel stredne ťažké zranenia s predbežnou dobou liečenia
cca 6 týždňov. Následne policajti
obvineného muža zadržali.“ Ten
podľa dostupných informácií
po incidente prekonal infarkt.
-AdriSatury-

Počet priestupkov vlani poklesol

Pokles o 277 priestupkov oproti roku 2010 zaznamenali
vlani mestskí policajti v Kežmarku.
Najviac riešených prípa- sú prihlásené v evidencii,“ podov súviselo s priestupkami vedal pre Noviny KEŽM Aproti bezpečnosti a plynu- ROK náčelník MsP v Kežlosti cestnej premávky (765), marku Milan Slota.
ale nezaostali ani priestupDo štatistík mestskej poky proti majetku (144), ku kto- lície sa dostávajú nepriamo
rým patrili najviac drobné aj čísla súvisiace so záškoláckrádeže. „Jediný nárast v poč- tvom, ale aj tie, ktoré vyrobia
te priestupkov sme zaznamena- maloletí požívaním alkoholi pri porušení Všeobecne záväz- lu na verejnom priestranstve.
ného nariadenia o chove a drža- Popíjanie alkoholu na verejní zvierat a včiel, kde sme rieši- nosti riešili mestskí policajli o sedemnásť prípadov viac, ako ti vlani takmer šesťdesiatkrát,
v predošlom roku. Išlo hlavne o na počet 59 sa vyšplahali aj
voľne sa pohybujúce psy, neod- priestupky v prípadoch porupratávanie exkrementov majiteľ- šenia zákona o ochrane nefajmi psov, ale tiež o psy, ktoré nie čiarov.                               -AdriO tom, že práca mestských policajtov je vskutku rôznorodá,
svedčí nielen riešenie medziľudských vzťahov a nedodržiavanie
podmienok zákona, ale aj pestrá paleta „zvieracích“ prípadov, ktoré
hlásia občania na čísle 159.
V uplynulom roku mestskí policajti riešili situácie, ktoré spôsobili splašené kone, zranený bocian, stratené teľa, nájdená andulka, ale
i líška. Do útulku odovzdali policajti 40 odchytených psov.
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Mesto Kežmarok
Vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až §
288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľnosti
trojizbového bytu č. 27 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská
č.1606/22 v Kežmarku, vrátane spoluvlastníckeho podielu na
spoločných priestoroch a zariadeniach.
Minimálna kúpna cena: 41 500 eur.
Termín na predloženie súťažných návrhov do 31. 1. 2012
do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Mesto Kežmarok
Vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až §
288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľnosti
trojizbového bytu č. 31 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská
č.1606/22 v Kežmarku, vrátane spoluvlastníckeho podielu na
spoločných priestoroch a zariadeniach.
Minimálna kúpna cena: 38 200 eur.
Termín na predloženie súťažných návrhov do 31. 1. 2012
do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Mesto Kežmarok
Vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až §
288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľnosti
dvojizbového bytu č.29 vrátane spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu čs. 836
na ul. Lučenská č. 89 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku
KN-C 1519 vo Veľkom Krtíši.
Termín na predloženie súťažných návrhov
do 31. 1.2012 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Priestupky za rok 2011
Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom 	

27

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 	

765

Priestupky proti majetku 	

144

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 	

35

Priestupky proti verejnému poriadku 	

92

Trestné činy   	

7

Priestupky na úseku školstva 	

5

VZN – trhový poriadok 	

6

VZN o podmienkach predaja, podávania alkoholických nápojov 57
VZN o chove a držaní zvierat a včiel 	
VZN o používaní zábavnej pyrotechniky 	
Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov 	

64
1
59
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Na Juhu prepadli muža
Kežmarský vyšetrovateľ
začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva.   V nedeľu 15. 1. 2012
vo večerných hodinách dvaja muži prepadli 57-ročného
Kežmarčana pred vchodom
do bytovky na Petržalskej
ulici v Kežmarku v čase, keď
sa snažil otvoriť vchodové
dvere. Jeden z dvojice udrel
muža   rukou do oblasti záhlavia, v dôsledku čoho poškodený stratil rovnováhu
a spadol na zem.   Následne

zostal ležať a hneď na to mu
druhý z dvojice   páchateľov zobral zo zadného vrecka nohavíc koženú peňaženku čiernej farby, v ktorej sa
nachádzala finančná hotovosť vo výške 20 EUR, preukaz poistenca a občiansky
preukaz. Zo zámku vchodových dverí vytiahol páchateľ zväzok kľúčov a obaja utiekli s ukradnutými vecami. Okrem drobnej rany
na záhlaví a ukradnutia kľúčov, spôsobili zlodeji škodu
35 Eur.                           -Adri-

Zmeny v štruktúre daňových úradov
Vážení občania!
Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v štruktúre
daňových úradov, ku ktorým
dochádza z dôvodu reformných zámerov realizovaných
v Slovenskej republike. K 1.
januáru 2012 bude zriadených
8 daňových úradov v sídlach
krajov a 1 daňový úrad pre
vybrané daňové subjekty so
sídlom v Bratislave. Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov v pôsobnosti krajov bude od 1. 1. 2012
vytvorených 39 pobočiek
(PDÚ) a 42 kontaktných miest

daňových úradov (KMDÚ)
Transformáciou
daňových
úradov sa pre klientov nemení dostupnosť služieb daňovej správy. Sieť daňových
úradov a ich pobočiek a kontaktných miest bude kopírovať doterajšie lokality daňových úradov.
Jedno z kontaktných miest
DÚ je aj v Kežmarku.
Úradné hodiny DÚ, pobočiek i kontaktných miest DÚ
sú: v pondelok až štvrtok od
9.00 hod. do 17.00 hod., v piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.
DÚ, PH

KEŽMAROK 1/2012

Základná organizácia
Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov
v Kežmarku
pozýva pri
príležitosti
67. výročia
oslobodenia
mesta Kežmarok
na pietny akt
kladenia vencov,
ktorý sa uskutoční
27. januára 2012
o 11.00 hod.
na nádvorí
kežmarského hradu.

Zápis do 1. ročníka
Oddelenie školstva pri
MsÚ v Kežmarku oznamuje všetkým rodičom a zákonným zástupcom detí, že zápis do prvého ročníka pre
školský rok 2012/2013 sa vo
všetkých kežmarských základných školách uskutoční
v dňoch 6. – 7. februára 2012.

KLUB ZDRAVIA
v Kežmarku
VÁS SRDEČNE POZÝVA
na vzdelávací program
NEW START
-cyklus prednášok a kurz
prípravy jedál
„UČÍME SA ŽIŤ A VARIŤ
ZDRAVO“
prednášky a diskusie,
ochutnávky a recepty, vzťahy
a zdravie
Miesto a čas stretávania:
Hradné nám. č. 24 – prízemie
– vždy o 17.00 hod.
30. 1. 2012
NIE JE RYBA AKO RYBA
prednáša
Jaromír NOVOTA - lektor ŽaZ
Kontakt: 0904-39 58 92
Vstup voľný!

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu a Obvodná poľovnícka komora v Kežmarku sa chce poďakovať kolektívu redakcie
Kežmarských novín za veľmi
dobrú spoluprácu v roku 2011
a do roku 2012 popriať veľa
zdravia, pracovnej a rodinnej
pohody.                               SPZ

Štátne programy podpory malého a stredného podnikania opäť k dispozícii
Záujemcovia o podnikanie a tiež začínajúci a existujúci podnikatelia v segmente malého a stredného podnikania získali koncom roka 2011 opäť možnosť využívať bezplatné a dotované
poradenské a vzdelávacie služby, financované MH SR prostredníctvom Štátneho programu podpory vzdelávania a
poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie a tiež Schémy  poradenstva a vzdelávania pre malých a
stredných podnikateľov. Vykonávateľom oboch podporných schém je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania so sídlom v Bratislave. Priamymi poskytovateľmi poradenských a vzdelávacích služieb sú
v regiónoch Regionálne poradenské
a informačné centrá pre podnikateľov,
Podnikateľské inovačné centrá, Centrá
prvého kontaktu.
Záujemcovia o podnikanie a malí a strední podnikatelia z okresov Poprad, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa
môžu požiadať o dotované poradenské
a vzdelávacie služby v Regionálnom po-

radenskom a informačnom centre v Poprade. Pre záujemcov o podnikanie, ktorí majú záujem využiť pre štart svojej
podnikateľskej činnosti nenávratný príspevok z úradu práce, v súčasnosti realizuje RPIC Poprad bezplatné vzdelávacie semináre „Podnikateľský plán“, doplnené o poradenské služby. Účastníci
seminárov získajú počas 5 dní aktuálne informácie z oblasti legislatívy, marketingu, manažmentu, financií, na základe ktorých majú možnosť spracovať si
podnikateľský plán pre podnikateľskú
činnosť, ktorú majú záujem realizovať.
Kvalitatívnu úroveň vzdelávania dokumentuje akreditácia MŠ SR a tiež dlhodobá spokojnosť absolventov seminárov a taktiež územne príslušných úradov práce, ako spolupracujúcich inštitúcií. Každý záujemca o podnikanie má
možnosť využiť 4 hodiny bezplatných
poradenských služieb v cene 25 €/hod.
a ďalších 36 hodín poradenských služieb
s dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 80%.
Začínajúci a tiež existujúci ma-

lí a strední podnikatelia majú taktiež
možnosť využívať dotované poradenské služby pre riešenie aktuálnych podnikateľských problémov, vrátane spracovania podnikateľského plánu, či projektu. Podnikatelia, ktorý vykonávajú svoju
činnosť menej ako tri roky majú možnosť získať 2 hodiny informačných služieb v cene 27 €/hod. zdarma a ďalších 12
hodín s dotáciou 80%. Pre existujúcich
podnikateľov, ktorý pôsobia na trhu viac
ako 3 roky program ponúka jednu hodinu informačných služieb zdarma a ďalších 49 hodín s dotáciou 50%.
Vzhľadom na skutočnosť, že obe vyššie uvedené podporné schémy sú financované zo zdrojov Štátneho rozpočtu
2011, finančné zdroje na krytie programov sú k dispozícii do ich vyčerpania,
najdlhšie však do 15.marca 2012. Pre ďalšie pokračovanie programov v roku 2012
sú taktiež plánované finančné prostriedky. Ich disponibilitu však nie je možné
nateraz   časovo potvrdiť vo väzbe na
predčasné parlamentné voľby.
RPIC
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Čo nás čaká v roku 2012?
S príchodom nového roka si mnohí dávajú rôzne predstavzatia, vysovujú svoje priania, plány a želania. Na to,
čo „nás“ čaká v roku 2012 sme sa opýtali aj čitateľov Novín K E ŽM A RO K .
Kristína
Brejková: Ešte
netuším,
čo mne a mojej rodine rok
2012 prinesie,
ale určite sa naň teším. Som
na materskej dovolenke, tak
sa teším, že budem pozorovať
svojho syna ako rastie, pomáhať mu s prvými krokmi a slovíčkami, objavovaním krásnych obyčajných vecí. Staršiu
dcéru budeme s manželom
učiť „veľkáčske“ veci ako lyžovanie, korčuľovanie, bicyklovanie, budeme si spolu čítať,
hrať, sledovať rozprávky a určite budeme hľadať uspokojivé odpovede na jej večnú otázku „prečo?“ No a s manželom
sa budeme snažiť, popri našich
dvoch ratolestiach, ukradnúť si
trošku času a stráviť ho spolu.
Je toho málo, čo si želám alebo veľa? Mne to k šťastiu úplne
stačí. Zdravie pre všetkých a to
ostatné už príde samo.
Ivana Garančovská:
Začiatkom
roka
absolvujeme
zápis do prvého ročníka, takže toho roku
budem mať dvoch školákov,
ale neskutočne sa opäť raz teším na leto, slniečko a dovolenkové obdobie. Dovolenka
asi nebude žiadna, ale minulé leto sme si užili – kopec výletov s deťmi a každý slnečný víkend kupko – ale tento
rok plánujem vyhrať športku
– po novom Lotto, tak určite
nejaké Arabské Emiráty alebo Kuba?
Bra n islav
Štefánik: Rok
2012 je pre
mňa
určite
rokom viacerých výziev,
a v podstate by som ich mohol zhrnúť do jednej jedinej,
a to robiť naďalej to, čo najviac milujem, a venovať sa tomu častejšie, čiže komerčnej a
umeleckej fotografii a videu.
Nemôžem povedať, že rok
2011 bol v tomto smere za-

nedbaný, aj keď určite sa dalo dosiahnuť viac. Moje pracovné a osobne plány v roku 2012 budú odlišné, avšak
budú mať určitú spojitosť čo
sa týka pohybovej vizualizácie tanca alebo módy, veľmi
sa na to teším. Obaja moji rodičia sú taneční choreografi, pretancovali doslova dekády, mamka je ešte stále aktívna. Tieto projekty budú venované mojim rodičom už keď
som sa nestal tanečníkom, určite ich to poteší.
Rudolf
Celba: Prianim pre mňa
i celú moju
rodinu je byť
zdravým, ale
ak mám niečo za seba povedať, tak plánujem rapídne
zníženie hmotnosti - to je prvoradé. V každom prípade sa
chcem viac venovať deťom a
zmeniť konzumný spôsob života tak, aby som si so svojimi blízkymi vychutnával tie
pokojné a pekné chvíle a situácie, ktoré život prináša.
Beáta Zavacká: Tohto
roku plánujeme pokračovať v prestavbe domu, takže asi všetok
voľný čas strávime prácou na
dome. Ale určite si ani tento rok nenecháme ujsť nejaké
výlety s deťmi.
Helga Vasilková: Veľa
je toho čo by
som chcela v
tomto roku...
chcela by som
vrátiť čas, aby
som zas mala
pri sebe môjho ocka, ale nedá sa to... Takže chcela by som sa naplno venovať mojej celej rodinke, konečne nájsť si robotu,
mať lepšie zdravie. Ísť konečne s deťmi na dovolenku, mať
už konečne spokojný život,
zdravíčko pre mamku, deti
a pre celú rodinku, aby sme

už v tomto roku nemali žiaden žiaľ, len radosť a smiech.
A mať stále pri sebe tak fantastických ľudí ako doteraz,
skvelých priateľov. Mne ku
šťastiu stačí smiech mojich
najbližších, zdravíčko lebo to
je najdôležitejšie. To ostatné
môžme mať kedylen budeme
chcieť...
Anna Pôbišová: Čaká
ma prvé sväté prijímanie
môjho syna a
piate výročie
svadby s mojim milovaným manželom.
V tomto roku ako novoročné predsavzatie som si dala
schudnúť a hlavne pravidelne sa venovať nejakej športovej aktivite. Čo by som najviac chcela je, aby moja rodina bola zdravá a šťastná po
celý rok - to je to najhlavnejšie.
Viera Budzáková: Čo
ma čaká? Sťahovanie pracoviska
do
novej budovy.
V marci čakáme, že sa syn v
poriadku vráti z misie v Afganistane, že budeme zdravší a budeme mať menej stresov. A čo by som zrealizovala? Veľmi by ma potešila spoločná dovolenka celej rodiny.
Milan Glevaňák: Tento rok ma čakal návrat do
francúzskeho
mesta Limoges, kde hrám
hokej a máme rozohratú
druhú časť hokejovej sezóny.
Dúfam v odohratie úspešnej
sezóny, po ktorej by sme chceli
postúpiť do vyššej ligy. Po nej
ma čaká návrat domov a pomoc kežmarskému hokejbalu
v extralige a trénovanie hokejbalu mládeže a detí v Kežmarku, plus venovanie sa rodine, kamarátom, kežmarským
športovým deťom a príprave
na ďalšiu sezónu. Snáď bude
aj dovolenka pri mori. Hlavne,
aby sme boli šťastní, zdraví a
spokojní – to je základ môjho
plánu.
-AdriSatury-

Ešte sme vlani ani plavky a kraťasy neodložili, už na nás z pultov
a regálov obchodných domov „svietili“ sviečky a kahance, vence a iné
hrobové doplnky, ktoré s dostatočným predstihom každému pripomínali, že prvý november je tu sťaby
zajtra. A potom, ešte sme si ani nepripomenuli pamiatku zosnulých,
do očí sa nám tlačili vianočné figúrky z čokolády, vianočné ozdoby, svetielka, salónky, anjeli a hviezdy, milión druhov hračiek a tovaru všetkého druhu. Vianoce šliapali nebožtíkom na päty. A keď sme sa konečne
dočkali tej pokojnejšej časti roka,
Vianoc, už 25.decembra niektoré obchody likvidovali vianočnú výzdobu. A nebol ani sviatok Troch kráľov,
keď „zmizol“ prvý vianočný stromček a výzdoba, ktoré som spozorovala predtým vo vestibule jednej bytovky. Na hlavu. Rátam dni a čudujem sa, že nás ešte nepohltili milióny srdiečok, lebo februárový sviatok
zamilovaných je tiež dobrý biznis.
V každom prípade, obchod je jedna
vec a sviatky sú druhá. Úcta k tradíciám sa vytráca z nášho života tak
rýchlo, ako rýchlo letia dni roku. Ani
veľké obchodné reťazce v tom strese nevedia, že Vianoce trvajú vlastne do Troch kráľov a že na východnom Slovensku majú tieto sviatky
dokonca o čosi neskôr. Kedysi nám
bolo vštepované, čo znamenajú Vianoce, učili sme sa, kde vznikla tradícia stavania stromčekov, zaujímali
nás vianočné zvyky našich predkov,
ale i tie zahraničné. Stromček v byte
bol symbolom sviatkov pokoja a nie
miestom, kam uložiť darčeky – aby
sme svojich blízkych nejak odškodnili za premárnené chvíle uplynulého
roka, ktoré sme mohli, ale nestrávili sme ich spolu. Potešilo ma, keď aj
v rádiu pár dní po Vianociach kritizovali, že kdesi v Bratislave „zbalili“
vianočný strom z námestia prirýchlo. No hej, nedokážeme si vychutnať
už ani obdobie Vianoc.
Je rok 2012. V jednej novoročnej
esemeske mi kamarát zaželal, aby
sme v zdraví prežili avízovaný koniec sveta. Hádam sa nám to všetkým podarí. Platí jedna pravda - že
ľudia zabudnú, čo v istej chvíli videli a počuli, ale zapamätajú si, ako sa
v tom okamihu cítili. Bodajby sme sa
napriek všetkému, čo nás čaká, cítili celý rok fajn a mali dostatok všetkého, čo potrebujeme – najmä zdravia. Ak to bude, môžeme mať Vianoce aj každý deň.
-Adri-
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Premietanie s Jadrom
(takmer 150 ľudí)
Vo štvrtok 12. 12. 2012 doslova „praskala vo švíkoch“ spoločenská miestnosť v Kežmarskej reštaurácii. Mládež sedela
priamo pod premietacím plátnom a v miestnosti vládla neopísateľná atmosféra. Už z 25. štvrtkového večerného premietania o krajinách a zvláštnych miestach na našej planéte,
ktoré navštívili zaujímaví ľudia a ktorí vedia o nich neobyčajne pútavo rozprávať.
Krásne tváre detí i dospeOdzneli už prezentácie
o Kube, Južnej Amerike, Tibe- lých (niektorí aj znetvorení podte, Svätej zemi, Sýrii, Novom výživou a chorobami) hovorili
Zélande, Austrálii, Moskve, svojou rečou  k Adamovi, ktorý
Petrohrade, Londýne, Toronte,
Mexiku, Niagare, jaskyniach
a ďalších miestach. Všetky tieto neobyčajne zaujímavé podujatia organizuje pre všetkých
prítomných zdarma Jaroslav
Šleboda z Vydavateľstva Jadro
v Kežmarku. V ústrety mu vychádza majiteľka Kežmarskej
reštaurácie Iveta Gardošová,
ktorá bezplatne prenajíma svoje priestory pre toto podujatie.
Stretnutie
s Adamom Brodanským
Tentoraz toto rekordné
stretnutie s najväčšou účasťou návštevníkov malo originálnu tému: Etiópia. Pútavo ju bol svojou  prácou fascinovaný
prezentoval   kežmarský skaut a zdieľal sa s ich životom. Našiel
Bc. Adam Brodanský. Cez   zá- tak svoj životný zmysel a poslachranný   humanitárny projekt nie zachraňovať ľudí v extrémZdravotníckej vysokej školy sv. nych podmienkach, preto púAlžbety sa dostal na takmer tavo hovoril o osude  týchto ľupolročnú zdravotnícku prax dí, úspechoch i neúspechoch na
do nehostinného kraja staro- ich uzdravovaní, ale aj o radosbylej Etiópie (Abesínie) v zdra- tiach  a spôsobe ich života. Pekvotníckom zariadení katolíckej ne hovoril aj o duchovnom živocharity, kde videl ruka v ruke te ľudí v kraji, kde sa  zásluhou
smrť i radosť detí a dospelých sv. apoštola Filipa rozširovatakmer každý deň a snažil sa lo prvotné kresťanstvo. Tunajší
čo najviac o záchranu životov.
ľudia ho prežívajú na bohosluž-

ujatí Jaroslav Šleboda – Jadro.
Ak by Jarko Šleboda, prípadne
ďalší   známi mladí ľudia, ktorí nezištne organizujú podobné
podujatia bez nároku na nejaký
profit kandidovali vo voľbách,
neváhal by som ich voliť. Veríme, že takýchto mladých ľudí
podporia v originálnych projektoch aj predstavitelia nášho
mesta.
Milan Choma

Kežmarská informačná
agentúra (Kia)
bách veľmi emotívne a s mimoriadnou radosťou aj teraz. Stupeň civilizácie, rozvinutie krajiny  a osveta sú však veľmi  nízke a tak trpia obyčajní prostí
ľudia.
Čo nás čaká 9. 2. 2012 o 19.00
v Kežmarskej reštaurácií? Bude to Paríž – Kežmarok na bicykli. Rozprávať bude sám aktér nezabudnuteľnýc h
a
záslužných pod-

Hlavné námestie 46
060 01 Kežmarok
052/449 21 35
info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Zvýšenie kvalitatívnej úrovn
zberu komunálneho odpa

Separácia papiera:
Dnešné pomenovanie „papier“ pochádza od slova papyrus. Svoje
korene má v starovekom Egypte, kde bol prvý papyrus vyrobený už v 4. tisícročí
pred naším letopočtom. Tvorí asi 20% odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje
škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa
v papierňach vyrobí nový. Patrí do modrej nádoby, kde odhadzujeme noviny,
katalógy, prospekty, časopisy, zošity, knihy bez pevnej väzby, čisté papierové
obaly (napr. papierik od žuvačky), listy, obálky, pohľadnice, cestovné lístky,
lístky z kina, kancelársky papier, skartované dokumenty, kartóny a lepenky
(napr. krabičky z liekov). Nepatria sem: brúsne papiere, obuvnícka lepenka,
pauzovacie papiere, kopírovacie papiere, lakované papiere, voskované papiere,
viacvrstvové obaly, celofán, stieracie losy, zamastený a inak znečistený papier.

Využitie vyseparovaného papiera:
Vyseparovaný papier sa ďalej triedi podľa k
a odváža na ďalšie spracovanie, kde prebieha jeho spraco
a) príprava papieroviny, b) tvorba papierového listu, c) ú
recyklovaného papiera sa potom vyrábajú výrobky každ
sú papiere na potlač tlačovín, papierové tašky a v neposle
potreby. Vedeli ste, že: • 1 tona zberového papiera nah
drevnej hmoty, • recykláciou papiera ušetríme 23-74
v porovnaní s prvovýrobou, • recykláciou papiera sa z
oproti prvovýrobe až o 58%, • pri recyklácii papiera je v
menej emisií ako pri primárnej výrobe, • pri výrobe 1 kg
ne cca 8 kg emisií CO2, • počet recyklácií je vo všeobecno

časť 4.

časť 5.
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Kežmarské výročia v roku 2012
1312 – Hladomor na Spiši – ľudia sa údajne od hladu navzájom „požierali“
1327 – Kežmarok kupuje polovicu Rakús
1392 – Farár kostola sv. Alžbety je oslobodený od platenia za
rolu a mlyn pri Poprade
1397 – Kežmarok navštívil panovník Žigmund
1412 – Privilégium panovníka Žigmunda, podľa ktorého boli Kežmarčania oslobodení od platenia cla na území Uhorska
1417 – Žigmund udeľuje Kežmarku právo  slobodného užívania lesov
1447 – Ján Jiskra z Brandýsa potvrdzuje Kežmarčanom všetky dovtedajšie práva a nazýva ho štítom Uhorska
1457 – Domy stáli 10 - 12 zlatých, za 1 dovezený sud piva sa
platilo 33 denárov
1462 – Bola   podpísaná Vacovská dohoda, podľa ktorej sa
kapitáni Jána Jiskru vzdali Kežmarku a vrátili ho panovníkovi; panovník Matej daruje cenzus – daň mesta bratom Zápoľským, ktorí sa stávajú prvými zemepánmi Kežmarku
1492 – Existoval železný hámor (ešte r. 1814 existovala ulička Na hámri)
1527-28 – Postavený soliter - soľný úrad
1532 – Vyvrcholili boje Kežmarku s Levočou v rámci vyše storočnej vojny o právu skladu – za ten rok podnikli Kežmarčania okolo 50 nájazdov na Levoču a jej
poddanské dediny
1542 – Vznikol cech taškárov ako jeden
z dvoch na Slovensku
1552 – Vznikol  cech ševcov – tovarišov
1557 – Postavený pranier murárskym
majstrom za 25 zlatých (zlikvidovaný r.
1801), na cirkevnom dvore bola aj klada
1572 – Majster Matthias Poll zhotovil organ.
1577 – Urobila sa kašna pred radnicou a
mesto malo vlastného vodovodného majstra
1587 – Pod radnicou sa naplnili tri pivnice vodou, ktorá tam  vyvierala
1607 – Vznikol cech pekárov
1622 – Na mor umrelo 880 ľudí
1627 – Spomína sa Tanzplatz - miesto na
tabcovanie
1657 – Narodil sa Imrich Thököly, kežmarský hradný pán a bojovník proti cisárovi
1657 – 1658 – Prestavba časti obytného traktu hradu na
hradnú kaplnku
1662 – Voda odvliekla stromy, majere, garbiarne, v Tatrách
bolo zemetrasenie, údajne sa tam vytvorilo nové veľké jazero
1682 – Turci neoficiálne korunovali Imricha Thökölyho za
kráľa Horného Uhorska, sultán mu poslal symboly kráľovskej
moci – vazalskú korunu, kráľovský plášť, meč, budzogáň a zástavu – každý symbol mu odovzdal iný turecký paša
1687 – 1688 – Bol postavený prvý drevený artikulárny kostol
1702 – Hrad  sa dostal do vlastníctva mesta Kežmarku
1707 – Skončila svoju činnosť tlačiareň Mateja Glasera – Vitriaria
1712 – Vznikol  cech mlynárov
1717 – Prestavba dreveného artikulárneho kostola do
dnešnej podoby (dnes jeden z piatich zachovaných svojho druhu) – dnes národná kultúrna pamiatka v zozname UNESCO
1722 – Zomrel rektor kežmarskej školy a historik Juraj Bohuš
1737 – Zomrel kežmarský rodák, pedagóg a prírodovedec
Juraj Buchholtz mladší

1742 – Založená morová jama – Pestgruben. Keď sa ide vpredu v údolí tzv. Richtárskej lúky, nájdeme na ľavej vyvýšenine  
morovú jamu. Slúžila aj ako podzemné komory niektorých pánov,  ktorí prišli z vinobrania a boli aj zariadené. V priekope
chytali raky, hore bol hlavný prameň s výbornou vodou a pri
ňom ďalšie pramienky – odtiaľ vytekal Zlatý potok.
1767 – Sťali podpaľača a potom na hranici jeho telo upálili
1787 – Zhorelo takmer celé mesto – 348 domov, časť dolného predmestia a čiastočne i hrad, ostalo neporušených len 88
domov
1787 – 1852 – Existencia lýcea, jedného zo štyroch na území Slovenska
1812 – Narodili sa kežmarskí študenti, neskôr slovenskí literáti Samo Chalupka, Jonáš Záborský a Daniel Lichard
1817 – Navštívil Kežmarok slávny slovenský básnik Ján Kollár
1832 – Zomrel kežmarský rodák, znalec Tatier a zakladateľ
tatranskej floristiky Tomáš Mauksch; vzniklo Kežmarské kasíno
1852 – Narodil sa niekdajší študent kežmarského gymnázia
slávny maliar Ladislav Medňanský
1857 – Narodil sa v Kežmarku Dr. Vojtech Alexander, priekopník röntgenológie v Uhorsku
1867 – Z iniciatívy Kežmarčanov vznikol
Spolok spišských lekárov a lekárnikov; vznik
Prvej uhorskej mechanickej továrne na pradenie ľanu a konope
1872 – Začiatok  stavby nového evanjelického kostola; založenie Kežmarskej banky
1882 – Vznikla filiálka Červeného kríža; zomrel kežmarský básnik Karol Viliam
Schwarz
1887 – Vznikla Štátna chlapčenská meštianska škola
1892 – Vznikol   spolok Diakonia; vznikla
umelecká výšivkáreň vo vstupnej veži hradu
1897 – Dr. Alexander ako prvý lekár na Slovensku si zadovážil röntgenový prístroj; vznikol Spolok židovských žien
1902 – Vzniklo robotnícke kasíno; zomrel
kežmarský rodák a básnik Ernest Lindner
1912 – Vylúčenie slovenských študentov
tajného spolku Mor ho! z kežmarského gymnázia; stavba kanalizácie z Kamennej bane –
ukončenie 1929, do tej doby bolo len drevené vodovodné potrubie
1922 – Zhorela radnica s vežou, 29 domov Lyceálnej (dnes
Hviezdoslavovej) ulice;  zanikla Spišská župa
1927-28  – Založené stavebné družstvo, ktoré vystavalo na
Huncovskej ulici a Krvavom poli 30 rodinných domkov
1932 – Vznikol   Slovenský hasičský dobrovoľný spolok,   v
Kežmarku vychádzali noviny Schüllerstimme
1937 – Zasypané základy Vyšnej brány; začiatok stavby nových kasární
1942 – Postavenie nového železobetónového mostu cez Ľubický potok a Poprad pri kasárni; rekonštrukcia Poštovej uličky so zriadením chodníka. Do roka sa konali 4 trhy a každý
mesiac trh na dobytok.
1942 marec – Začali deportácie kežmarských Židov do koncentračných táborov
1952 – Vzniklo JRD, Tatranský podnik miestneho priemyslu
a Vojenské lesy a majetky
1992 – Nemocnica s poliklinikou pomenovaná po dr. Alexandrovi, osamostatnenie Ľubice od Kežmarku
(nb)
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Lepšie je raz vidieť
Výber strednej školy po
ukončení povinnej školskej
dochádzky je témou, ktorá
zamestnáva nielen mladých
ľudí, ktorí si po základnej
škole vyberajú svoje nádejné
povolanie, ale tiež záležitosťou rodičov, ktorí o osobný
rozvoj svojich ratolestí prejavujú prvoradý záujem. Vybrať si tú správnu strednú
školu je niekedy náročné i
preto, že budúci žiaci nemajú vždy dostatočný prehľad
o tom, čo štúdium na tej ktorej škole obnáša. Po veľkých
očakávaniach prichádza neraz sklamanie. Aj tomu by
mala preto predchádzať
Burza stredných škôl – podujatie, na ktorom sa prezentujú stredné školy tak, aby
čo najlepšie priblížili svojim budúcim žiakom študijné
odbory. A práve toto podujatie sa konalo v uplynulých
dňoch v priestoroch Strednej odbornej školy na Garbiarskej ulici v Kežmarku,
pod patronátom Centra psychologicko
poradenských
služieb v Kežmarku.
Sedemnásť
stredných
škôl pripravilo svoju prezentáciu nielen na papieri, ale aj

ukážkami práce a vidoprojekciou. Práca s drevom, v
kuchyni, za počítačom, či
v laboratóriu, stretnutia so
žiakmi i učiteľmi. „Vieme si
namiešať krémy, šampóny, urobíme si rozbor vody, ale i liekov,“ informovali záujemcov
o štúdium študentky   biotechnológie a farmakológie
zo Strednej odbornej školy
vo Svite, zatiaľ čo v susednej miestnosti žiaci Strednej
odbornej školy drevárskej
zo Spišskej Novej Vsi pracovali na sústruhu, či vypaľovali ornamenty do dreva. Za
vône flambovaných palaciniek žiakov z Tatier sa budúci stredoškoláci presúvali z jednej "školy" do druhej
a na vlastné oči videli to, čo
ich rovesníci vďaka štúdiu
na jednotlivých školách dokážu. Samozrejme, nechýbali ani pre Kežmarčanov najbližšie stredné školy z Kežmarku.
Akcia, ktorú si nenechali ujsť žiaci základných škôl
so svojimi učiteľmi by určite nemenej zaujala aj samotných rodičov, ktorí by ju
možno radi navštívili spoločne s deťmi.       T/F -Adri-

Pozvánka na výstavu v Barónke
„KVETY V ZIME“ je názov výstavy obrazov vo Výstavnej
sieni BARÓNKA na Hlavnom námestí 64. Autorkou vystavovaných prác je NAĎA ČEKLOVSKÁ rodáčka z Trebišova. Vzťah k
výtvarnému umeniu má už od detstva. Základnú umeleckú školu
navštevovala v Sobranciach. V štúdiu výtvarnej výchovy a slovenského jazyka i literatúry pokračovala na Fakulte humanitných
a prírodných vied v Prešove, aby tam rozvíjala svoje nadanie, maľovala, ale aj písala, keďže
pokračuje v doktorandskom štúdiu slovenskej
literatúry. V jej tvorbe prevažujú olejomaľby.
To, čo ju inšpiruje, je prírodné prostredie, ktoré obklopuje takmer archaickú dedinu, ale aj
farebný svet kvetov, svet plný vôní a znásobenej krásy. A túto krásu v tvorbe autorky výstavy si môžu návštevníci pozrieť do 10. februára 2012.
Mgr. Gabriela Kantorková

KEŽMAROK 1/2012

KEŽMAROK 1/2012
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Novoročný koncert žiakov ZUŠ A. Cígera v Kežmarku
Ďakujeme farskému úradu v
Kežmarku, že vďaka jeho láskavému súhlasu mohli žiaci ZUŠ
A. Cígera účinkovať 6. januára 2012 v majestátnom priestore Mariánskeho kostola. Ďakujeme manželom Zreľákovým za ich
nezištnú spoluprácu.
Ďakujeme Mgr. Erike Cintulovej, riaditeľke múzea v Kežmarku za to, že prijala pozvanie a
novému školskému CD, ktoré jej
i ďalším vzácnym hosťom predstavil pán riaditeľ ZUŠ A. Cígera Ján Levocký, popriala vďačných a pozorných poslucháčov a
uviedla ho do života.
Ďakujem účinkujúcej Ivane
Madejovej za to, že svojou hudbou naplnila jasličky s Božím
dieťatkom radosťou. Ďakujem
Kristíne Krigovskej a Andreji
Košuthovej, lebo ich skladbičky
oživili anjelov, čo čakali na túto chvíľu, aby sa mohli rozletieť
do celého sveta oznámiť radostnú zvesť. Ďakujem Natálii Abtovej, Damiánovi Dlugoschovi, Adele Timkovej, Júlii Huťovej aj Filipovi Vojtechovi, lebo v
ich hudbe bola zakomponovaná
materinská láska a otcova neha,
a boli tam aj zvieratká so sklo-

nenými hlávkami, čo teplým
dychom zohrievali bosé Dieťatko zabalené v plienke. Ďakujem Klaudii Bátorovej, Lenke
Hencelovej, Marekovi Madejovi, Monike Fričovej, Kristíne
Gurníkovej, Márii Lukačkovej
aj Vladimírovi Fiamčíkovi, lebo
v ich tónoch bolo počuť mäkké
kroky zvedavých pastierov, bol
v nich pokoj i modré nebo, čo

viedlo môj pohľad do nekonečna. A v tých tónoch sa skrývalo
i čaro spiaceho Dieťatka. Ďakujem Davidovi Waitovi. Spev jeho huslí rozžiarili hviezdu, aby
nás i ostatných pocestných svojim jasom priviedla do Betlehema.
Hudba doznela, doznel aj potlesk. Každé dieťa zamierilo ku
svojim rodičom, starým rodičom,

súrodencom. Každé dieťa zamierilo ku svojej rodine... Lebo vianočné sviatky sú sviatkami rodiny. Pozorovala som ich ako spoločne pokojne odchádzajú domov.
V mene kolegov a žiakov ZUŠ
A. Cígera želám čitateľom Kežmarských novín, aby im počas celého roka 2012 znela dobrá hudba.
Abtová Ivana

Súťaž s Legendami pod Tatrami

Coollangaa – event agency
v spolupráci s Novinami Kežmarok pripravili pre všetkých svojich čitateľov súťaž. Dňa 27. januára sa v MsKS uskutoční prvý
tohtoročný koncert v rámci projektu Legendy pod Tatrami, ktorého cieľom je prinášať priamo
do nášho mesta tie najkvalitnejšie vystúpenia hudobných legiend. Tešiť sa môžeme na jedinečné vystúpenie Pavla Hammela v doprovode Juraja Buriana. Zaspomínať si na najväčšie
hity tejto slovenskej legendy budú môcť všetci Kežmarčania,
ako i návštevníci mesta. Pre fanúšikov prinášame súťaž o dve
vstupenky na koncert a dva po-

ukazy do wellness centra Hotela Hviezdoslav, ktorý je exkluzívnym partnerom podujatia. Stačí
do poludnia pondelka 23. januára poslať odpoveď na otázku: Do
ktorého ročníka kežmarského lýcea prichádza študovať v roku
1865 mladý Hviezdoslav? Pomôcka: odpoveď nájdete na stránke:
www.hotelhviezdoslav.sk.
Odpovede posielajte e-mailom na adresu: info@coollangaa.
sk. Všetky potrebné informácie
nájdete na stránke www.coollangaa.sk, rovnako na tomto webe
bude uverejnené meno víťaza súťaže. Cenu si výherca môže prevziať na mieste koncertu.
Pavol Kulanga

Talkshow
Eleny Vacvalovej a jej hostí
Na podnetnú a zábavnú
diskusiu sa tešia:

Lucia Žitňanská, Jaroslav Ivančo, Oľga Feldeková, Jano Snopko
Zaspieva Peter Cmorik
a tešia sa na vás aj ďalší predstavitelia SDKÚ-DS.
KDE:
Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, Kežmarok
KEDY:
Pondelok 23. januára 2012 o 17:00

Spolu dokážeme veľa
www.sdku-ds.sk
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MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO PRIPRAVUJE
20. 1. 2012 (piatok) o 8.30
a 12.00 hod.
VZDUŠNÉ ZÁMKY
Multimediálny protidrogový
koncert.
V MsKS Kežmarok
29. 1. 2012 (nedeľa) o 16.00
hod.
POPLETENÁ ROZPRÁVKA
Muzikálové predstavenie
v podaní Kočovného divadla
DRAK z Prešova
V MsKS Kežmarok

VÝSTAVY
Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
Naďa Čeklovská
OBRAZY
Výstava potrvá do 10. 2. 2012.
Galéria u anjela
Starý trh 53
Dušan Mravec
ZÁTIŠIA
Výstava potrvá do
15. marca 2012.
Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11
ZIMNÝ SALÓN
Výstava Klubu kežmarských
výtvarníkov potrvá do
10. februára 2012.
Úrad práce – zasadačka
4xMY
a naše pohľady na krajinu
Výstava prác študentov
Strednej umeleckej školy
v Kežmarku potrvá do
31. januára 2012.

Umelci už na škole

Svoju tvorbu z exteriéru, teda z plenérov, vystavujú v týchto
dňoch žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku na výstave vo veľkej sále Obvodného úradu v Kežmarku. Kresby, maľby, čiernobiela,
ale i farebná fotografia doplnená prácami na textile, či modernou počítačovou grafikou zajme nielem milovníkov výtvarného umenia.
T/F-AdriSatury-

Pozvánka na literárny večer

Hotel Hviezdoslav v Kežmarku vás srdečne pozýva 26. januára 2012 (štvrtok) o 17.00 do Literárnej kaviarne hotela na
1. literárny večer venovaný P.O.Hviezdoslavovi i jeho pôsobeniu v Kežmarku počas študentských rokov.
Hosťom 1. literárneho večera bude spisovateľka, historička a autorka literatúry pre deti a mládež PhDr. Nora Baráthová. Vo svojej literárnej tvorbe sa venovala najmä témam
z histórie Spiša a nášho mesta. Vo svojej próze pre mládež
Študent sa venovala práve osobnosti P. O. Hviezdoslava počas jeho štúdia v Kežmarku. Večer moderuje: Jaroslav Šleboda. Tešíme sa na stretnutie s vami!
Váš Hotel Hviezdoslav

Zimný salón

Výstavu pod názvom Zimný salón predstavuje v týchto
dňoch Múzeum Kežmarok vo výstavných priestoroch na ulici Dr. Alexandra 11. Doteraz nevystavené diela kežmarských
umelcov, ktorí tvoria pod hlavičkou Klubu kežmarských výtvarníkov ponúkajú atraktívny pohľad do ich tvorby a použitých techník. Výstava potrvá do 10. februára 2012.
T/F-AdriSatury-

K tradičným
vystavovateľom
patrí aj výtvarníčka
Soňa Smreková,
na snímke vľavo.
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LÓVE - 20. -  22. (pia – ne),
19.00, slovenské znenie, 2 €,
MN-15. Slovensko-česká romantická dráma. Hlavný hrdina Maťo, žije bezstarostný
život bez pravidiel. Spolu so
svojim kamarátom z detstva
Tomášom kradnú autá pre autoservis. Maťov život sa radikálne zmení, keď spozná Veroniku do ktorej sa zamiluje.
Veronika žije slušný život študentky vysokej školy. Je z detského domova, býva na internáte ktorý jej platí škola. Stále
sa snaží skontaktovať so svojou mamou, ktorú nikdy nevidela. Maťo jej o sebe nehovorí celú pravdu, radšej chce
kvôli nej zmeniť svoj doterajší život.
ŠMOLKOVIA - 22. (ne),
17.00, 2 €, MP. Americká rodinná komédia.
N E P O C H O VA N Ý
MŔTVY - 23.
(po), 19.00, 2 €/1,50 €, titulky,
MN-15. Maďarsko/Poľsko/Slovensko, historická dráma.
POLNOC
V
PARÍŽI - 24. - 25. (ut, st), 19.00,
titulky, 2,20 €, MN-15.
Americko-Španielska romantická komédia.
S I LV E S T R OV S K Á
NOC - 27. - 29. (pia – ne),
19.00, 2,30 €, titulky, MN-12.
Americká komédia.
O S E M D E S I A T
DOPISOV
– 30. január (pondelok) o
19.00 hod., 2 €/1,50 €, MN-12.
Česká dráma.

Vyše tridsať rokov tvorby sa podpísalo
aj pod obrazy, ktoré vystavuje
Kežmarčan Stanislav Kovalčík,
pri obraze s názvom City (vľavo).
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Platí od: 1.1.2012

…- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8. a 1.11.
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Prepravu zabezpečuje:SAD Poprad,a.s.,prev.Kežmarok,Kežmarok,tel.č.052/4522003
23
5
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MOZAIKA, INZERCIA

Likvidácia odpadov sa sprísňuje
Mesto Kežmarok v súčasnej
dobe dotuje zvoz a likvidáciu
komunálnych odpadov a drobných odpadov a separovaný zber
viac ako 53 %. Platná legislatíva
umožňuje premietnuť tieto náklady v plnom rozsahu do poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Ak
však nechceme zaťažiť občanov
mesta stopercentným zvýšením
poplatku, je nevyhnutné pristúpiť k opatreniam na zvýšenie
efektivity separovaného zberu a
zvozu a likvidácie komunálnych  
odpadov  a drobných stavebných
odpadov na území mesta. Dosiahnuť pozitívne výsledky v tejto oblasti nie je možné bez zodpovedného prístupu občanov
mesta a fyzických a právnických
osôb na území mesta.
Zníženie nákladov  na úseku
odpadov je možné len za dodržania nasledovných opatrení:
1. Právnické a fyzické osoby na
území mesta a občania mesta majú
povinnosť dodržiavať VZN o odpadoch a VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a stavebné odpady. Neplnenie povinností je povinné
mesto Kežmarok vymáhať v súlade s
platnou legislatívou.
2. Na základe VZN o odpadoch
komunálny odpad je možné ukladať
len do zberných nádob. Občania a
právnické a fyzické osoby sú povinné si zabezpečiť s ohľadom na množstvá produkovaných odpadov dostatočný počet zberných nádob. Pri nahlásení potreby nádob na MsÚ v
Kežmarku v termíne do 31. 1. 2012,
je možné zo strany TS s.r.o. Kežmarok pri väčšom množstve požiada-

viek, zabezpečiť zberné nádoby za
zvýhodnené ceny.
3. Vývoz komunálneho odpadu,
ako pre občanov, tak aj pre fyzické a
právnické osoby bude zabezpečovaný len zo zberných nádob a v určenom čase. Nie z vriec! Komunálny
odpad vo vreciach pracovníci organizácie zabezpečujúcej zber nepreberú. Vrecia sa používajú len na separovaný zber!
4. V čase zvozu je každý povinný nádoby s odpadom umiestniť k
miestnej komunikácií. Pracovníci
organizácie zabezpečujúcej zber nie
sú oprávnení vstupovať na cudzie
pozemky za účelom manipulácie so
zbernou nádobou pred a po vysypaní odpadu.
5. Každý, kto opomenie čas zvozu má možnosť odpad doviesť na
zberný dvor v areáli Technických
služieb na ulici Poľnej, počas prevádzkových hodín. Pracovníci zberného dvora prevezmú takýto odpad
bezplatne.
6. V rámci poplatku za zber a likvidáciu komunálneho odpadu, stavebného odpadu a objemného odpadu je možné na zberný dvor doviesť
1 m3 drobného stavebného odpadu a
veľkoobjemového odpadu na občana
a rok. Likvidácia odpadu nad povolené množstvo je za úhradu. Odpad
privezený na zberný dvor bude zvážený a pôvodca zaevidovaný pracovníkom zberného dvora. Mesto Kežmarok zabezpečí pravidelnú kontrolu evidencie.
7. Každý občan je povinný zapojiť sa do separovaného zberu. Separovaný zber je len vtedy efektívny,
ak sa zodpovedne separujú zložky
označené na letáčiku do vriec podľa

farieb . V opačnom prípade sú zvýšené náklady na jeho dotrieďovanie.
Pri určovaní druhu separovaných
komodít vychádzame z možností ich
ďalšieho využitia a požiadaviek odberateľov. Vrecia s nesprávne vyseparovaným odpadom nebudú pracovníkmi organizácie zabezpečujúcej zber prevzaté. .Fyzickým a právnickým osobám mesto nezabezpečuje
samostatne zber vyseparovaných komodít. Podnikatelia môžu vrecia s
vyseparovanými komoditami vyložiť v čase zvozu separovaného zberu
v rámci jednotlivých ulíc, prípadne
zaviesť na zberný dvor v areáli Technických služieb s.r.o. Kežmarok, na
ulici Poľná č.1. Vyseparované zložky budú pracovníkom zberného dvoru odobraté bezodplatne.
8. V prípade zistenia pôvodcu nelegálnej skládky, budú náklady na
likvidáciu skládky v plnom rozsahu
vymáhané od pôvodcu a pôvodcovi
bude uložená sankcia v zmysle platnej legislatívy.
9. Každý rodinný dom obdrží 240
l nádobu na biologický odpad hnedej
farby. Pre odvoz biologického odpadu a konárov budú stanovené termíny zvozu. Mimo termínov zvozu, je
možný dovoz biologického odpadu a
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konárov na zberný dvor, zo strany
občanov, bezplatne.
10. Ukladanie odpadu zo stavebných úprav bytov a veľkoobjemový
odpad do zberných nádob na sídliskách je zakázané.
Z   platnej legislatívy vyplývajú orgánom samosprávy mesta povinnosti na úseku   odpadového hospodárstva, ktoré je mesto
povinné plniť.  Benevolentný prístup k plneniu povinností zo strany   občanov   mesta, fyzických a
právnických osôb na území mesta má za následok odčerpávanie financií z čoraz chudšieho rozpočtu mesta   a tým sa znižujú možnosti použiť tieto finančné zdroje
na estetizáciu mesta, zlepšenie stavu komunikácií, verejnej zelene, či
riešenie iných často kritizovaných
oblastí. Veríme, že je v záujme nás
všetkých vytvárať aj v týchto sťažených podmienkach  zodpovedným prístupom predpoklady pre
efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov ako vlastných
tak aj mestských.
Je v našom záujme, aby zodpovední občania nedoplácali na
tých menej zodpovedných.
Oddelenie územného plánu,
životného prostredia
a stavebného konania

Obmedzenie prevádzky MHD

Mesto Kežmarok vychádzajúc z aktuálnej ekonomickej situácie a z nej vyplývajúcej potreby zníženia nákladov na prevádzku MHD, pristúpilo k racionalizácii  MHD – zrušeniu málo
využívaných spojov. Medzi tieto spoje patria aj spoje počas víkendov č. 7 a 31. Podľa prehľadu
tržieb SAD Poprad, ktorý preZvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného vádzkuje MHD,
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku bol spoj č. 7 využívaný priemerne 5 cestujúVyužitie vyseparovaného papiera:
cimi a  spoj č. 31
Vyseparovaný papier sa ďalej triedi podľa kvality, balí do balíkov
tromi cestujúcia odváža na ďalšie spracovanie, kde prebieha jeho spracovanie v 3 fázach:
mi. Spoj č. 2 bol
a) príprava papieroviny, b) tvorba papierového listu, c) úprava papiera. Z takto
priemerne vyrecyklovaného papiera sa potom vyrábajú výrobky každodennej spotreby, ako
užívaný 10 cessú papiere na potlač tlačovín, papierové tašky a v neposlednom rade hygienické
tujúcimi, pre3
potreby. Vedeli ste, že: • 1 tona zberového papiera nahradí 2,5 m vyťaženej
to bol ponechadrevnej hmoty, • recykláciou papiera ušetríme 23-74% elektrickej energie
ný aspoň na sov porovnaní s prvovýrobou, • recykláciou papiera sa zníži aj spotreba vody
boty. Spoj č. 20
oproti prvovýrobe až o 58%, • pri recyklácii papiera je vypúšťaných až o 74%
nepremával cez
menej emisií ako pri primárnej výrobe, • pri výrobe 1 kg bieleho papiera vznikvíkendy ani v
ne cca 8 kg emisií CO2, • počet recyklácií je vo všeobecnosti 4-5 krát
predchádzajúcom cestovnom
poriadku, len
časť 5.
v pracovných

dňoch a ten bol ponechaný.
V roku 2010 bola MHD dotovaná z finančných prostriedkov
mesta v sume 26 545 eur, v roku 2011 stúpla dotácia až na sumu 41 273 eur. Plánovaný príjem
Mesta Kežmarok z dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2012,
pritom oproti predpokladom
vypočítaným Ministerstvom financií SR v roku 2010 poklesol. Z
uvedeného dôvodu bolo   Mesto
Kežmarok nútené pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 upraviť plánované výdavky vo všetkých oblastiach činnosti a úplne vylúčiť realizáciu niektorých investičných
akcií.
S ohľadom na pokles príjmov,
aktuálny stav cestujúcich MHD
u jednotlivých spojov, s cieľom
hospodárneho využívania finančných prostriedkov, bolo nevyhnutné upraviť cestovný poriadok MHD tak, ako platí od 1.
1. 2012 a dotáciu Mesta Kežmarok znížiť na únosnú mieru.
Oddelenie územného plánu,
životného prostredia
a stavebného konania
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Aké je v súčasnosti právo občana Slovenskej republiky na zdravie?
Považujem za potrebné,
ako lekár, verejne položiť túto otázku.
Spoločenský vývoj v Slovenskej Republike osobne
vnímam ako nepriaznivý,
ohrozujúci budúcnosť našich
detí a   dezintegráciu spoločenských hodnôt v protiklade k totalite peňazí. Súčasná
kríza spoločnej európskej meny, bola v podstate iniciovaná
„výpredajom“ štátnosti, občianskeho princípu a základných hodnôt občianskej slobody a rovnosti nezodpovednou
emisiou štátnych dlhopisov
niektorými členmi európskeho spoločenstva a následným
neúmerným rastom úrokov
ďalších a ďalších emisií, požičiavaním si peňazí na spravovanie existujúceho dlhu.
Neprináleží mi, ako neodborníkovi komentovať makroekonomický vývoj, dôležité je však poukázať na zmluvný princíp, ktorého sú peniaze nositeľom, z hľadiska ich
zúčtovacej funkcie, pri vyrovnávaní obchodných záväzkov.
Zmluvný princíp je súčasne štátotvorným princípom,
(spoločenská zmluva, ústava, právo), z hľadiska integrácie ľudskej spoločnosti na základe nepeňažných hodnôt
(občianska sloboda a rovnosť,
ako odkaz deklarácie práv človeka a občana).
Je alarmujúce, že naša spoločnosť, ako súčasť európskeho spoločenstva národov,
sa nachádza v hlbokej kríze z hľadiska ľudských hodnôt, nakazená totalitou peňazí, vnímaných na jednej strane ako spôsob a nástroj moci
z hľadiska individuálnej spotreby „čohokoľvek“, a na stane druhej, peniaze ako každodenný stresor z hľadiska
spotreby a zabezpečenia domácností, rodiny, spôsobujúce frustráciu jedinca a ekonomickú neslobodu, až obmedzovanie občianskej slobody.
V oboch prípadoch snaha jednotlivca peniaze mať, alebo
mať ich čím viac, alebo mať až
neobmedzene veľa peňazí, bola za posledné roky a desaťročia v spoločnosti „pochopená“
ako „prirodzená“, nespochybniteľná a univerzálna.

Štátnosť, história ľudských
práv, poznanie ekonomických
zákonitostí, ako aj „právo“
jednotlivca - občana na poznanie, výchovu a vzdelanie
človeka, to všetko ako integrujúce princípy ľudskej spoločnosti, ostali zabudnuté.
Z hľadiska socioekonomického kontextu so zameraním na verejné zdravie, je treba zdôrazniť potrebu zdravotníckej výchovy verejnosti, s vysvetlením jej podstaty
ako zamerania na cieľ, ktorým je sebavedomý, sebestačný a samostatný občan schopný viesť sociálne a ekonomicky produktívny život. Zdravie
je bezpochyby spoločenskou
hodnotou, chápanou v súvislosti so schopnosťou jednotlivca vytvárať zdravé sociálne kontakty voči okoliu, teda
rodine, kolegom a voči spoločnosti –  štátu.
Riešenia pre zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie,  pri obmedzených zdrojoch, ktorými spoločnosť reálne disponuje,  sa ponúkajú samé, ak účelovo neignorujeme
zdravotno-sociálne súvislosti. Nie je možné ignorovať teóriu sociálneho gradientu a sociálnych determinánt zdravia,
pretože je nespochybniteľné,
že zlý stav verejných financií
nevyhnutne zvyšuje sociálne
napätie v spoločnosti, čo následne negatívne ovplyvňuje
sociálne determinanty zdravia a prehlbujú sa rozdiely na
jednotlivých úrovniach sociálneho gradientu.
Paradoxne, za posledné roky sa sociálna politika štátu
zúžila najmä na financovanie  
spotreby domácností dlhodobo nezamestnaných. Štát v
„slepej“ viere v peniaze, ktoré majú vyriešiť problém sociálneho vyčlenenia jednotlivca
v nadchádzajúcej dobe „technologickej nezamestnanosti“,
sa riadi podľa hesla, čím viac
peňazí, do sociálneho zabezpečenia, tým lepší výsledok z
hľadiska vyrovnania rozdielov medzi „sociálne vyčlenenými“  a majoritou. Celkom sa
stratil zo zreteľa cieľ, ktorým
mala byť integrácia „sociálne
neprispôsobivých občanov“.
Došlo teda k nežiaducemu

efektu vytvorenia závislosti
dlhodobo nezamestnaných na
ich sociálnych dávkach, za cenu prehĺbenia sociálneho gradientu z hľadiska reálnych
príjmov domácností priemerne zarábajúcich pracujúcich
a dlhodobo nezamestnaných,
v porovnaní so zužujúcou sa
skupinou vysoko nadpriemerne zarábajúcich. Inými
slovami, vymierajúca „stredná vrstva“ obyvateľstva je dôkazom zlyhania sociálnej politiky štátu a negáciou hodnoty ľudskej práce. Na jednej
strane degradácia ceny práce
(nízka minimálna mzda, relatívne vysoké daňové a odvodové zaťaženie), na strane
druhej, výchova dlhodobo nezamestnaných „nepracovať“ a
vylepšovať príjem domácností
aj vysokou pôrodnosťou. Rozdiel v reprodukčnom správaní
„sociálne neprispôsobivých“
a „majoritnou“ populáciou
nie je možné vysvetľovať len
etnickou príslušnosťou, nedostatočným vzdelaním a podobne. Je nutné pripustiť, že
ide aj o zneužívanie zneužiteľného sociálneho systému.Prehlbujúce sa sociálne napätie
nevyhnutne vyúsťuje do rizika celospoločenského konfliktu, ktorému predchádzajú prejavy neznášanlivosti na
úrovni jednotlivých komunít
spoločnosti, často na národnostnom, etnickom, alebo náboženskom princípe. Akékoľvek násilie v spoločnosti, je
už prejavom zlyhania štátnej
moci. Naopak, predpokladom
zdravého života jednotlivca a
zdravej spoločnosti,
je férový, spravodlivý systém sociálneho a zdravotného
zabezpečenia občana.Nie je možné hľadať a akceptovať riešenia, ktoré by neznižovali spotrebu
verejných financií na
sociálne zabezpečenie. Je nevyhnutné
výraznejšie zosobniť
zodpovednosť pracujúcich samostatne
manažovať svoje zabezpečenie (realizácia práva sociálne sa
zabezpečiť). Pracu-

júci človek musí byť schopný
z výplaty nielen prežiť, ale aj
sporiť. Zníženie spotreby verejných zdrojov v sociálnom
systéme, vyžaduje nevyhnutne zníženie pôrodnosti v „sociálne odkázaných“ komunitách, čo musí byť realizované
nástrojmi sociálneho zabezpečenia, reformou systému
dávok, smerom k vyrovnaniu rozdielov z hľadiska nárokov, teda odstránením diskriminácie jednotlivých komunít
v rámci spoločnosti z hľadiska politiky štátu voči rodine
a dôslednou kontrolou a sanáciou práv detí.
Na strane príjmov do štátneho rozpočtu, „milionárska daň“, vlnou nevôle, ktorú
pravdepodobne vyvolá,   súčasne poukáže na vážnosť
hodnotovej krízy spoločnosti,
z hľadiska „odcudzenia človeka peniazom“.  
Dovoľte mi pozvať všetkých na otvorenú komunitu – diskusné fórum slobodných občanov, ktoré sa pokúsime iniciovať stretnutiami
občanov na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, v malej zasadačke na
prvom poschodí, vždy v pondelok a štvrtok o 17.00h od 6.
2. 2012.
Medzi prvé diskusné témy sú zaradené otázky sociálnej spravodlivosti, sociálneho
gradientu, verejného zdravia
a zdravia komunity, sociálny
kapitál, výchova ku zdraviu z
hľadiska socioekonomického
kontextu a „rómsky problém“.
MUDr. Pavol Štec
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KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy,
sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje,
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, súčasti krojov, kamenné mlyny – žarnovy a rôznu ľudovú tvorbu. Info na tel.
0903 43 90 92, 0918 03 84 08. P-76/11
Predám palivové drevo dub/buk.
Tel. 0908 32 75 83.
Predám 5-ročnú kobylu s papiermi, je 10 mesiacov žrebná. Cena
1 300 eur. Tel. 052/459 65 75.
Kto predá alebo daruje šteniatko psíka - foxteriéra, alebo jazvečíka
hrubosrstého. Tel. 0908 98 91 04.
MOTO
Predám 4 zimné pneumatiky na
diskoch (Fábia). tel.: 0902/27 23 89.
Predám nové čerpadlo typ RTV
k posilovaču na Fabiu, 1,4, cena 250
eur. Tel. 0903 37 33 61.
Predám Škodu Felícia 1,3 MPi.
Cena 800 Eur. Tel.: 0918/50 66 10.
T-1/12
INÉ
Kvalita z Talianska.
www.zipsport.sk
Psí salón v Kežmarku. Strihanie
psov 8 Eur. Objednávky na tel. čísle:
0908 254 427.
MANATA – maľby nátery, tapety.
Maliarske práce rýchlo, čisto a spoľahlivo. Ján Čikovský 0903 605 065,
Kežmarok.
Dám do prenájmu obchodné
(skladové) priestory, cca 80 m2 v Pradiarni. Kontakt: 0917 521 920.
Brúsim - lyže, snowboardy,
korčule, nože, nožnice. Opravujem - bicykle, trenažéry, kolesá a iné. OPRAVA BICYKLOV
IMRICH, Garbiarska 12, 0905
434 153.
A-21/3
Hodinový manžel – údržbárske
práce, tel. 0908 83 55 73.
Výroba a montáž šatníkových

skríň s posuvnými dverami. Tel. 0944
12 32 17.
Prenajmem obchodný priestor
na prízemí, cca 80 m2, na Hviezdoslavovej 2, KK. Tel. 0905 29 05 20.
Prenajmem obchodný priestor,
cca 90 m2 na J. Kraya, vhodný aj na
služby, napr. kaderníctvo. Tel. 0905
29 05 20.
Montáž sadrokartónu. Tel. 0902
85 16 66.
ZAMESTNANIE
Príjmem do zamestnania zdravotnú sestru na plný úväzok na jednozmennú pracovnú dobu do odbornej ambulancie v Kežmarku. Tel. č.:
052/452 36 71.
Prijmem strojníka na pasový minibager. Tel. 0908 25 44 57.
Taxislužba v PP hľadá šoférov
s vlastným autom, aj bez. Tel. 0904
11 56 02.
Prijmeme samostatného čašníka/
čašníčku s praxou, spoločenské správanie a znalosť cudzieho jazyka nutná. Tel. 0915 89 15 90.
BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Kúpim 2-izbový byt v Poprade.
Blízko centra, optimálne na sídlisku
Západ, s výťahom, balkónom, s výhľadom na tatry, platba v hotovosti. Nie realitná kancelária. Tel. 0903
43 90 92, 0918 03 84 08. 	
P-1/12
Predám záhradu s murovanou a
podpivničenou chatou na Kamennej
bani. Možnosť obhliadky. Cena dohodou. Tel. 0910 65 29 54.
Dám do prenájmu 2-izbový byt
v Kežmarku. Tel. 0904 377 452.
Prenajmem 1-izbový byt na To-

Kurz opatrovania
Slovenský Červený kríž,
ÚzS Poprad organizuje Kurz
Opatrovania s cudzojazyčným osvedčením platným
v celom svete. Bližšie informácie na tel. č. 052/7722204.
SČK

Ďakujeme našim klientom
za prejavenú dôveru
a prajeme v roku 2012,
aby bol pre každého
krásny a úspešný...
CA MARCO POLLO
Kežmarok

porcerovej ulici, blízko Billy, s výhľadom na juhozápad. Tel. 0948 02 23 48.
Predám 1-izbový byt na vyvýšenom prízemí na Garbiarskej ulici, 34
m2, bez balkóna za 26 000 eur. Dohoda možná. Tel. 0902 60 98 74, 0907
20 72 47.
Dám do prenájmu 3-izbový byt
v KK. Tel. 0902 30 90 10.
Prenajmem 1-izbový nezariadený byt, blízko centra v KK. Tel. 0918
34 17 22.
Dám do prenájmu 3-izbový byt
v KK. Tel. 0903 02 59 28.
Predám menší domček v KK, alebo vymením za akýkoľvek byt, cena 15 000 eur. Dohoda možná, 0907
94 47 15.

Váš obchod FANTASY
rozšíril sortiment o
detský textil z dovozu za
bezkonkurenčné ceny!
Sídlime v nových
priestoroch
na Hlavnom námestí č. 14
v Kežmarku
(v chodbe medzi Orange
a T-Mobile)
Tešíme sa na vašu návštevu!

Chceli by sme poďakovať
všetkým, ktorí prispeli sponzorskými darmi, priestorom, programom, ozvučením a príspevkami pri uskutočnení benefičného
koncertu dňa 19. 12. 2011, výťažok ktorého bol odovzdaný Domovu sociálnych služieb – Krízovému stredisku v Kežmarku.
Ďakujeme: Megas Trade, s.r.o.;
Tatranská mliekareň, a.s.; Gros,
s.r.o.; Reštaurácia Classica; Happy Burger; Light box, s.r.o.; Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku; SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok;
ZŠ sv. Kríža Kežmarok; ZŠ Nižná brána Kežmarok; detský folklórny súbor Maguráčik; hudobná skupina Rock Rose; Ján Rusnačik – Rytmus.
Zároveň ďakujeme ľuďom,
ktorí dňa 15. 12. 2011 prispeli finančnou čiastkou na verejnú zbierku organizovanú občianskym združením ŠÍP. Z výťažku
boli zakúpené hračky na voľnočasové aktivity pre deti v Domove sociálnych služieb – Krízovom
stredisku v Kežmarku. ŠÍP, o. z.
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Plamienok
sviečky na hrobe horí, odišiel si
dávno, no srdce
stále bolí. S kyticou kvetov prídeme i dnes, lebo v našich srdciach
navždy ostaneš.
Dňa 10. januára 2011 sme si
pripomenuli smutné 30. Výročie úmrtia nášho otca, deda, svokra Milana PLEVU.
Spomínajú
manželka,
syn s rodinou
20. decembra 2011 sme si
pripomenuli 10. smutné výročie úmrtia môjho manžela, otca a starého otca Milana BE K E ŠA. Všetci, ktorí ste
ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Dobrý človek
nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali.
Dňa 8. januára 2012 uplynuli
tri roky čo nás navždy opustil náš drahý, milovaný manžel, otec, svokor a opa Vojtech WAGN E R . Kto ste ho
poznali a mali ho radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca
rodina.
Že sa rany zahoja, je len zdanie, nám ostáva
už len smútok a
spomínanie. Ten,
kto ťa poznal,
spomenie, ten, kto Ťa mal rád,
nezabudne.
Dňa 9. januára 2012 uplynulo 5 rokov od tragickej smrti
nášho syna, brata, uja a švagra
Petra KAMINSKÉHO.
S láskou a žiaľom v srdci spomínajú rodičia, sestra
Martina a brat Daniel s rodinami.

Inzerujte v novinách

KEŽMAROK

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

Kežmarská informačná
agentúra
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MOZAIKA

Keď budem umierať...
(Nekrológ na Pavla Čaploviča)
Budem hodnotiť svoj život a hlavne to, čo som dobre
na tomto svete urobil. Ak ľudia povedia, že moja maliarska
tvorba nestála za nič, tak azda
zásluhu mám na tom, že som v
láske a spolupatričnosti so svojou Violou vychoval jej tri deti Gizelu, Máriu, Tibora a vlastného syna Petra v trojjazyčnej
reči (slovensky, maďarsky a nemecky). A to tak, aby som sa
nemusel za nich hanbiť.
Takto hodnotil ku sklonku svojej umeleckej aktivity vlastný život kežmarský
umelec mimoriadneho formátu, maliar tisícok obrazov Tatier, zákutí starobylého
Kežmarku a okolia, portrétov
a zátiší Pavol Čaplovič, ktorý
nás prednedávnom opustil
po ťažkej dlhodobej chorobe.
Čo urobil zadarmo Pavol
Čaplovič pre Kežmarok?
1. Už ako devätnásťroč-

ný namaľoval v roku 1947
pre Mestský úrad Kežmarok tri veľkoplošné olejomaľby: Kežmarskí vyslanci pri kráľovi
Žigmundovi, Traja
kežmarskí mučeníci a Vpád Tatárov do Kežmarku. Sú dodnes na
ZŠ Nižná brána a
právom chýbajú v
reprezentač nýc h
priestoroch Mestského úradu Kežmarok.
2. Šesť veľkoplošných obrazov L. V. Beethovena, J.
Heydena a W. A. Mozarta na
ZUŠ A. Cígera, Dr. Alexandra
na Hotelovej akadémii a SOŠ
Garbiarska 1, G. Wahlenberga na ZŠ Nižná brána.
3. Olejomaľby v priestoroch ZUŠ, mestskej knižnice a Mestského úradu v Kežmarku.

4. Preložil poéziu Dr. Alexandra (krstného otca Čaplovičovej mamky) zo spišsko-nemeckého nárečia do nemčiny  a  slovenčiny svojou spoluúčasťou na vydaní knihy o
Dr. Alexandrovi.
5. Vyše 20 rokov nezištne pomáhal kežmarskému divadielku Schola humanitatis pri SOŠ
Garbiarska 1 zhotovovaním diapozitívov o Tatrách a
významných osobnostiach Kežmarku, spoluúčasťou
na všetkých jeho
aktivitách a všemožnou duševnou podporou. Dokonca
pri 75. výročí úmrtia Dr. Alexandra hrala celá jeho rodina dramatické pásmo o tomto svetovom röntgenológovi.
Kto bol Pavol Čaplovič?
Pre mnohých Kežmarčanov to bol malý nenápadný
pán   so svojim psíkom Puňťom. Pán Čaplovič aj napriek
vysokému mrazu z princípu
nenosil čiapku. Celý život vehementne bojoval proti zime,
aj svojou nezvyčajnou dobrotou, skromnosťou, prajnosťou. Nestrpel diktát a neslobodu prejavu človeka. Tým,
že nevstúpil do Zväzu umelcov mal značne sťažené životné podmienky a celý život.
Aj napriek tragickému
osudu svojej rodiny vo svojej
mladosti (vyvlastnenie fotoateliéru otca po znárodnení a ďalších neblahých následkov), nemožnosťou štúdia maliarstva
žil celý život osamotený na pokraji materiálnej chudoby ako
slobodný umelec, ktorý sa živí
iba maľovaním obrazov.
Podľa zákona nemohol
pracovať pre organizácie a
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tak svoje obrazy predával   v
tatranských
zotavovniach
pod cenu, aby uživil svoju
mnohopočetnú rodinu.
Posledné „nedokončené“
roky
Boli pre Pavla Čaploviča
veľmi ťažké. Hrozilo mu vysťahovanie z ateliéru a bytu, ktorý mal v podnájme 52
rokov a za ktorý vzorne platil. Tiež mu zomrel aj vlastný
syn Peter. Na dôvažok aj milý psík Puňťo. Postihla ho dlhodobá ťažká choroba počas
ktorej už nemohol tvoriť.
Posledný jeho obraz Dolina Zeleného plesa ostal nedokončený. Možno to bola aj paralela s rodinným zvykom počúvať pár minút pred polnocou na Silvestra Schubertovu
symfóniu Nedokončená. Vyplniť však biele miesta   na jeho
nedokončenom obraze môžeme aj my naplnením jeho nezištného odkazu, ktorý dýcha z jeho obrazov v takmer
každej kultúrnej domácnosti
Kežmarčanov. Je v nich krása
a dobrota, ktorú tak rád rozdával celému svetu.
Pokoj jeho duši mu prajú nielen jeho najbližší, ale
aj všetci obdivovatelia jeho
osobnosti a diela.
Milan Choma

Srdečne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí dňa 21. 12.
2011 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého zosnulého Pavla Čaploviča.
Naša úprimná vďaka patrí
evanjelickému farárovi Mgr.
Romanovi Porubänovi, za
krásny rozlúčkový obrad.
Smútiaca rodina

Odišla prvá majsterka Slovenska v atletike

Dňa 16. 1. 2012 v skorých
ranných hodinách podľahla zákernej chorobe Anna Grigláková, rodená Šterbáková.
Z histórie novodobej kežmarskej atletiky vyplýva, že
bola prvou Majsterkou Slovenska v kategórii žien. Bolo to 24. januára 1987 v Banskej Bystrici v behu na 400
m. Okrem toho získala tri tituly majsterky Slovenska
v mládežníckych umiestne-

ní v rámci Slovenska a Československa.
Bola pri zrode AO SOU pri
TJ Jednota Kežmarok začiatkom 80-tych rokov. Do poslednej chvíle pomáhala pri
činnosti AK Elán pri ZSŠOaS
Kežmarok.
Vychovala dcéru Martinu
a syna Dušana, ktorí v jej šľapajach cieľavedome pokračujú.
Nikdy sa jej nestalo, aby
nedobehla do cieľa!

Ale vo svojom poslednom
životnom behu, po tvrdom
a urputnom boji, jej vlastnom,
predsa len musela zastaviť...
Už dosť! Nemôžem, odchádzam! ... a tíško a skromne
vo veku nedožitých 47 rokov
odišla od nás navždy...!
Nikdy neodídeš z našich
myslí!
AK ELÁN
pri SOŠ Garbiarska
(ZSŠOaS) Kežmarok
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INZERCIA
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Cenník inzercie v novinách KEŽMAROK
Platný od 1. 1. 2012
Noviny KEŽMAROK sú dvojtýždenníkom

RIADKOVÁ INZERCIA
Občianska inzercia pre občanov 1 €/do 15 slov; 2 €/ďalších 15 slov (v rámčeku násobok)
pre firmy 1 €/do 10 slov; 2 €/ďalších 10 slov (v rámčeku násobok). Bez zliav.

PLOŠNÁ INZERCIA
1 cm2 = 0,50 € pre neštandartné rozmery
1/1
štandardné
24,8x18,0
rozmery v cm		
cena
250 €

1/2
12,2x18,0
24,8x8,7
100 €

1/4
12,2x8,7

1/8		 1/16
6,0x8,7
6,0x4,2

40 €

20 €

10 €

Zľavy
2x – 5x = 10%; 	 6x – 10x = 20%; 11x – 24x = 30%
Opakovanie inzerátu je potrebné vopred ohlásiť resp. objednať.
Ak inzerát príde mailom, resp. ho donesiete na USB kľúči a redaktori nemusia na ňom nič
upravovať platia horeuvedené ceny. Pri stálom inzerentovi môžu redaktori dohodnúť v závere
kalendárneho roka i tzv. akciovú cenu.

PRÍPLATKY NA PLOŠNÚ INZERCIU
Za čiastočnú úpravu inzerátu			
+ 3 € (prepis)
Za celkovú úpravu inzercie 			
+6€
inzerát uverejnený na prvej strane 		
+ 200%
inzerát uverejnený na poslednej strane 	
+ 100%
za dodanie inzerátu po uzávierke 		
+ 50%
Plošný inzerát treba mailom poslať na adresy:
noviny@kezmarok.sk a jozef@tlaciarenkezmarok.eu
Inzerát je potrebný zaslať vždy najneskôr do uzávierky faxom, resp. mailom na adresu
redakcie noviny@kezmarok.sk, aby sa odsúhlasili prípadné nezrovnalosti.

INFORMÁCIE
Bližšie informácie ohľadom inzercie podáva redakcia na tel./fax č. 052/452 40 46,
alebo 052/466 02 07. Bližšie informácie ohľadom technickej úpravy inzerátu podáva
Jozef Juhász v Tlačiarni Kežmarok GG, s. r. o., na tel. č. 052/452 32 07.

LETÁKY
Vkladanie letákov do novín KEŽMAROK
je spoplatňované sumou 100 € pre celý náklad novín, t.j. 1 300 – 1 400 kusov.

Redakčné uzávierky sú vždy v piatok do 10.00 hod. pred vydaním čísla.
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INZERCIA, ŠPORT

Význam pohybu pre zdravie

niektorých cievnych ochorení, pri chorobách pohybových
orgánov, psychiky a pod.
Pri pohybe treba brať
ohľad na vek, fyzickú zdatnosť, zdravotný stav a kvalitu cvičiteľa.
Dve tretiny stravy by mala tvoriť zelenina, ovocie,
strukoviny, orechy, ryby, biele mäso, celozrnný chlieb (v
menšom množstve), kyslé
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mliečne výrobky, zelený čaj.
Vyhýbajme sa bielym jedom – soľ, cukor, biela múka,
ďalej údeninám, vyprážaným
jedlám, alkoholu, cigaretám,
káve, drogám. To všetko prekysľuje náš organizmus a zabezpečuje civilizačné choroby – srdcovo-cievne ochorenia, choroby pohybového
aparátu, cukrovku, dnu a rakovinu. Mgr. Gea Nálepková

Primeraný pohyb a dostatočná telesná záťaž – primeraná
z hľadiska trvania a intenzity – patria medzi dôležité podmienky zabezpečenia primeranej výživy telesných tkanív
a orgánov. Pohyb patrí medzi základné prejavy života. Telesná práca bola v minulosti prirodzenou súčasťou života.
Dnes prevažujúce sedavé zamestnanie je pre človeka veľmi
škodlivé. Pohodlný spôsob života, spojený s konzumáciou
nevhodných potravín, zvýšené užívanie alkoholu, kávy, fajčenie – to všetko ničí naše zdravie – dar od Boha. Pohyb má
vplyv na všetky orgány, na ich stavbu a funkciu, preto by
sme ho mali správne využívať a prekonať pohodlie.
Pohyb
- pôsobí aj na energetický
- podporuje metaboliz- metabolizmus buniek, ktorý
Dňa 7. 1. 2012 usporiadali stave: Z. Kredátusová, I. Kredámus (látkovú premenu) a má je rýchlejší ako pri nečinnosti;
mladší volejbaloví veteráni Kež- tus, M. Varšo, F. Tomčák, M. Hurvýznamný protisklerotický
- významne ovplyvňuje
marku v spolupráci s MŠK KV dych a O. Gašpar.
efekt. V krvi znižuje hladi- metabolizmus vápnika. Ak
Uvedený turnaj bol vhodným
Oktan Kežmarok VI. ročník Nonu LDL, cholesterolu, ktorý 20 hodín denne sedíme a ležívoročného volejbalového turnaja vyplnením prestávky v prebiehapodporuje vznik ateroskleró- me (spánok), podľa odbornízmiešaných družstiev dospelých. júcej KVL. Účastníci turnaja si tozy, zvyšuje sa však aj hladina kov treba až 4 hodiny pohyTurnaj sa uskutočnil v telocvični uto cestou dovoľujú poďakovať  
HDL, tzv. dobrého cholestero- bu, najmenej 1 aktívnu hodiMŠK KV Oktan Kežmarok za fiZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok.
lu, ktorý pôsobí proti vzniku nu denne;
Výsledky: CVČ - Plesnivec nančnú pomoc, J. Kuzmovi za maaterosklerózy;
- nedostatočné zaťažovanie
Zvýšenie
kvalitatívnej
separovaného
teriálnu pomoc,
vedeniu ZŠ, Nižná
2:0 (19,
16), Almma
- Old boys 2:0 úrovne
- zvyšuje energetický vý- kĺbov, prípadne ich nadmerná
brána
8,
Kežmarok
za poskytnutie
(18,21), Plesnivec
Old
boys
0:2
(-21,
zberu
komunálneho
odpadu
v
Kežmarku
daj organizmu. Stáva sa tak záťaž spôsobuje degeneráciu
-17), CVČ – Almma 1:2 (-22, 14, -13), priestorov telocvične a kuchynky,
výborným prostriedkom pre kĺbových chrupiek a ich stenAlmma - Plesnivec 0:2 (-20, -18), J. Bittnerovi, P. Lajdovi a M. RothoSeparácia papiera:
reguláciu telesnej váhy a re- čenie o jednu tretinu;
vej za obsluhu v bufete, P. KovalčíOld boys - CVČ 0:2 (-18, -24).
dukciu obezity, tiež napo- priaznivo účinkuje pri Dnešné pomenovanie „papier“ pochádza od slova papyrus. Svoje
Poradie: 1. CVČ 3 5:2 5 b., 2. kovi za prípravu tradičnej a chutmáha pri udržaní primeranej eliminácii stresu. Pri
strese
sav starovekom Egypte, kde bol prvý papyrus vyrobený už v 4. tisícročí
korene
má
Almma 3 4:3 5, 3. Old boys 3 2:4 nej škvarkovej pomazánky a M.
tesnej váhy;
zvyšuje produkciapred
adrenalínaším letopočtom. Tvorí asi 20% odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje
Lajdovi za organizáciu turnaja.
4, 4. Plesnivec 3 2:4 4.
- dýchanie je pri pohybe nu, ktorý spôsobuje
psychicškodlivé
dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa
Ing. Stanislav Škára
Víťazné družstvo hralo v zointenzívnejšie, zvyšuje sa vi- ké napätie a podráždenosť.
v papierňach vyrobí nový. Patrí do modrej nádoby, kde odhadzujeme noviny,
tálna kapacita pľúc. Tým sa Ten sa dobre odbúrava
svakatalógy,
prospekty, časopisy, zošity, knihy bez pevnej väzby, čisté papierové
zvyšuje maximálna kyslíko- lovou činnosťou a obaly
vplýva
na papierik od žuvačky), listy, obálky, pohľadnice, cestovné lístky,
(napr.
vá spotreba, ktorá patrí medzi psychiku človeka; lístky z kina, kancelársky papier, skartované dokumenty, kartóny a lepenky
základné kritériá telesného  
- telesná aktivita(napr.
vylepšukrabičky z liekov). Nepatria sem: brúsne papiere, obuvnícka lepenka,
zdravia a fyzickej zdatnosti;
je náš imúnny systém,
pod- papiere, kopírovacie papiere, lakované papiere, voskované papiere,
pauzovacie
- cievy, ktoré zásobu- necuje mozog, aby uvoľňoval
viacvrstvové obaly, celofán, stieracie losy, zamastený a inak znečistený papier.
jú srdcový sval, sa rozširujú, endorfíny a iné látky, ktoré
do tkanív privádzajú väčšie potláčajú bolesť, tlmia úzkosť
množstvo krvi, to znamená a vytvárajú pocit pohody.;
časť 4.
viac živín a kyslíka. Zosilňuje
- pohyb na vzduchu v kažsa srdcový sval. Kľudová frek- dom ročnom období zvyšuvencia srdca je nižšia. Dôleži- je odolnosť človeka, hlavne
té je zvyšovať záťaž postupne; v zimnom období bojuje proti
- zlepšuje sa pružnosť nádche, angía prispôsobivosť ciev, tým ne, chrípke;
Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
prispieva k zníženiu tlaku,
pohyb
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku
čím sa zároveň zmenší aj za- nám
zvyšuťaženie srdcového svalu;
je aj naše seba- zvyšuje objem krvi, ktorá vedomie – lepSeparácia skla:
preteká obličkami a tým zlep- šie zvládame
Sklo je veľmi zaujímavý materiál, ktorý sa v prírode v čistej forme
šuje jej čistenie a vylučovanie stres, upevňunevyskytuje. Vyrába sa však z prírodných surovín. Je považované za najstaršiu
odpadových látok, čo pomá- jeme si zdravyrábanú hmotu v dejinách ľudstva. Vyznačuje sa týmito vlastnosťami: veľkou
ha celkovej detoxikácii tela;
vie, sme na
tvrdosť, vysokou pevnosťou v ťahu, malou elektrickou a tepelná vodivosťou,
- predstavuje masáž bruš- seba prísnejľahkou čistiteľnosťou, ľahkou tvarovateľnosťou. Tvorí asi 12% odpadu. Z vytriených orgánov, najmä orgánov ší, viac si verídeného skla sa v sklárňach vyrobí nové. Patrí do zelenej nádoby, kde odhadzutráviacej sústavy, urýchľuje sa me, sme ústrejeme neznečistené biele i farebné sklo, rozbité i vcelku, všetky druhy sklenených
črevná peristaltika a tým aj vy- tovejší
voči
fliaš a fľaštičiek. Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, žiarovky,
lučovanie odpadových látok;
iným. Pohyb
obrazovky z televízorov, ostatné sklo kombinované s inými materiálmi
- intenzívny pohyb zlep- dokáže urobiť
napríklad s drevom, s kovom a pod.
šuje prečistenie tela potením. s človekom záPotné žľazy vylučujú niekto- zraky.
ré škodlivé látky z tela bez toPohyb poho, aby bola zaťažovaná pe- máha pri lieččasť 6.
čeň a obličky;
be cukrovky,

Novoročný volejbalový turnaj
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Žolíkový turnaj
mal úspech
Klub dôchodcov v Kežmarku usporiadal dňa 17. 12. 2011
žolíkový turnaj v 14 kartovom
žolíku. Turnaja sa zúčastnilo
19 hráčov z toho 4 ženy.
Konečné výsledky žolíkového turnaja - muži:
1. Vasilik
19 b Stará Ľubovňa
2. Polakovič
17 b Kežmarok
3. Godla
16 b Kežmarok
4. Svocák
14 b Spišská Belá
5. Dovjak
14 b Ľubica
6. Novotný
13 b Kežmarok
7. Nemergut
12 b Stará Ľubovňa
8. Ugray
12 b Kežmarok
9. Kolkus
12 b Kežmarok
10. Sarna
10 b Ľubica
11. Grondžak 10 b Kežmarok
12. Kubov Mil.	 9 b Kežmarok
13. Skybjak	 8 b Ľubica
14. Kubov Mar.	 8 b Kežmarok
15. Stoklasa 	 7 b Kežmarok
Konečné poradie žolíkového turnaja - ženy: 1. Medvedzová, 2. Kačmaráková, 3.
Sisková, 4. Zavacká.
Touto cestou by som si dovolil poďakovať pánovi primátorovi Igorovi Šajtlavovi
za otvorenie turnaja a za odovzdanie cien. Zároveň by som
sa chcel poďakovať sponzorom: pekáreň GROS, Drogéria Bialončik, Daniela Kulčarová Mestská tržnica, MsÚ
Kežmarok a Klubu dôchodcov za poskytnutie priestorov
a za obsluhu a občerstvenie.
Všetkým priaznivcom kartových hier by som rád zaželal pokojné, láskyplné a požehnané Vianoce a do Nového roku veľa zdravia a šťastia.
Pavol Novotný

Najstarší volejbalový turnaj
Dňa 25. 12. 2011 sa v telocvični ZŠ, Nižná brána 8
v Kežmarku uskutočnil už
46. ročník najstaršieho volejbalového turnaja v meste Vianočný volejbalový turnaj
dvojíc mužov.
Na turnaji sa zúčastnilo 8
dvojíc. Vysokú športovú úroveň zaručovali aj traja účastníci extraligy SR (M. Malina,
Ľ. Zavacký a L. Legutký) a jeden účastník 2.francúzskej ligy (P. Cerman).
Skupina „A“: A1 - M. Malina, L. Šimoňák, A2 - J. Sekerák, M. Romaňák, A3 - R. Klimek, A. Varchol, A4 - Ľ. Bréda,
R. Królik. Výsledky: A4 - A1
0:2 (-13, -19), A2 - A3 1:1 (18, -17)
, A4 - A3 2:0 (13, 16), A1 - A2 2:0
(14, 9), A2 - A4 0:2 (-11, -17), A1
- A3 2:0 (14, 11). Poradie: 1. A1
3 6:0 6 b., 2. A4 3 4:2 4 b., 3. A3
3 1:5 1 b., 4. A2 3 1:5 1 b.                                                                                                                                              
Skupina „B“: B1 - L. Legutký, Ľ. Zavacký, B2 - M.
Petrek, R. Šavel, B3 - M. Maličký, A. Vojčík, B4 - P. Cerman, P. Lajda. Výsledky: B1 -

B4 2:0 (14, 20), B2 - B3 0:2 (-8,
-13), B3 - B4 1:1 (15, -17), B1 - B2
2:0 (10, 15), B2 - B4 0:2 (-8, -15),
B1 - B3 2:0 (15, 15). Poradie: 1.
B1 3 6:0 6 b., 2. B3 3 3:3 3 b., 3.
B4 3 3:3 3 b., 4. B2 3 0:6 0 b.
O umiestnení na 3. a 4.
mieste v skupine „A“ a na 2.
a 3. mieste v skupine „B“ rozhodovali až pomery lôpt.        
Zápas o 3. - 4. miesto: A4
– B3 0:2 (-7, -17). Zápas o 1. 2. miesto: A1 – B1 2:0 (16, 15).
Konečné umiestnenie: 1.
A1, 2. B1, 3. B3, 4. A4, 5. B4, 6.
A3, 7. A2, 8. B2. Prvé tri družstvá boli odmenené pohármi
a vecnými cenami. Najlepší
hráč – Marek Malina bol odmenený vecnou cenou.
Účastníci turnaja si dovoľujú poďakovať Mestu Kežmarok, ďalej ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok za poskytnutie priestorov telocvične
a kuchynky, B. Drozdovi a I.
Gašparovi za poskytnutie
vecných cien a P. Lajdovi za
zorganizovanie turnaja.
Ing. Stanislav Škára

Šachisti v Margecanoch neuspeli
Prvá liga skupina Východ
volejbalistov
pokračovala
ďalším dvojkolom.
Vranov - Kežmarok 3:0
(20, 18, 13), 3:0 (12, 11, 18).
1. Vranov 	
20 	 56:11 	 53
2. Stropkov 	
18 	 44:18 	 41
3. Revúca 	
18 	 38:32 	 31
4. Humenné B 	 18 	 34:28 	 30
5. Sobrance 	
20 	 33:41 	 26
6. Kežmarok
18 18:48 10
7. Košice 	
20 	 11:56 	  7
Kadetky, Majstrovstvá oblasti
- Východ
Snina - Kežmarok 3:0 (5, 8,
11), 3:0 (22, 7, 18).
(ph)

Prehry na prvých troch šachovniciach prakticky rozhodli o prehre kežmarského béčka na pôde v Margecanoch v 7. kole 2. ligy šachových družstiev. Tretiu
priečku sme tak pustili našim premožiteľom. V ďalších
dvoch dvojkolách musí tak
Kežmarok zabrať naplno, aby
nemal problémy so záchranou, pretože súťaž je až na
lídra veľmi vyrovnaná.
OŠK Margecany - MŠK
KdV Kežmarok B 5,5:2,5 (L.
Tropp 0, Andráš 0, F. Tropp

0, Tauber 1, Lukáč 0,5, Hennel 0,5, Šromovský 0,5, Cisko 0).
Humeník
1. St. Ľubovňa 	
6 	 37,0 	 18
2. UPJS Košice C 	 6 	 27,50 	 13
3. Kežmarok B
6 24,5 10
4. Margecany 	
6 	 24,5 	  9
5. Gelnica 	
6 	 23,5 	  9
6. PŠK Prešov 	
6 	 22,0 	  9
7. TU Košice D 	
6 	 24,5 	  8
8. PU Prešov 	
6 	 26,0 	  7
9. Tatran Prešov 	 6 	 22,5 	  7
10. V. Kapušany 	 6 	 21,5 	  6
11. Zborov 	
6 	 17,0 	  6
12. TU Košice 	
6 	 17,5 	  3

Ďalšími zápasmi pokračovali stolnotenisové ligy.
3. liga mužov – Západ
11. kolo: TJ Javorinka Levoča A - 1. PPC Fortuna Kežmarok 13:5 (Vojtička 2,5, Kancír 1,5, Mat. Harabin 1),   TJ
Severka Kežmarok A - TJ
Severka Kežmarok B 7:11
(Mikša 3, Potisk a Adam po 2
- Królik a Habiňák po 3,5, T.
Koša 2,5, Š. Ištocy 1,5).
12. kolo: OŠK Spišský
Štvrtok - TJ Severka Kežmarok B 9:9 (Habiňák a Pojedinec po 3, Jankura 2, Kocúr 1),
TJ Severka Kežmarok A - TJ
Obce Spišský Štiavnik 10:8
(Kelbel 3,5, Hagara 3, Mikša
2,5, Potisk 1), ŠKST Topspin
Margecany B - 1. PPC Fortuna Kežmarok 14:4 (Vojtička a Mat. Harabin po 2).
1. Rožňava C 	
12 	 147:69 	 35
2. Margecany B 	 12 	 135:81 	 30
3. Spiš. Štiavnik 	 12 	 129:87 	 29
4. Levoča A
12 	 127:89 	 27
5. Spiš. Vlachy 	
12 	 116:100 	 27
6. Severka KK A 	 12 107:109 24
7. Poprad 	
12 	 102:114 	 22
8. Severka KK B 12 102:114 22
9. Levoča B 	
12 	 102:114 	 22
10. Fortuna KK
12 95:121 20
11. Rožňava D 	
12 	  88:128 	 17
12. Spiš. Štvrtok 	 12 	  46:170 	 13
4. liga mužov – Podtatranská
TJ Severka Kežmarok D
- TJ Severka Kežmarok C
8:10 (A. Funket, J. Podolský,
R. Vnenčák a J. Funket po 2
- Groman, Kvasňák, O. Koša
a Jankura po 2,5). TJ Dunajec Spišská Stará Ves - TJ Severka Kežmarok C 10:8 (O.
Koša 3, R. Popovič a Groman
po 2, Kvasňák 1) TJ Severka
Kežmarok D - TJ Tatran Nová Lesná 6:12 (R. Vnenčák 2,5,
A. Funket a J. Podolský po 1,5,
Novotný 0,5).           Humeník
1. Poprad-Veľká 	
12 	 137:79 	 33
2. Slov. Ves B 	
12 	 133:83 	 31
3. Rakúsy 	
12 	 120:96 	 28
4. Severka KK C
12 113:103 27
5. St. Ľubovňa C 	 12 	 119:97 	 26
6. Nová Lesná 	
12 	 123:93 	 25
7. Spiš. Stará Ves 	 12 	 103:113 	 25
8. Spiš. Bystré 	
12 	 104:112 	 23
9. Spiš. Štvrtok 	
12 	 108:108 	 22
10. Svit 	
12 	 115:101 	 22
11. Poprad B 	
12 	  66:150 	 14
12. Severka KK D 12 55:161 12
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Môžete posielať návrhy úspešných športovcov okresu
V rámci verejnej prezentácie športu vyhlasuje Mesto Kežmarok a Redakcia novín KEŽMAROK každoročne najlepších športovcov a športové kolektívy okresu Kežmarok za
vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu klubu, obce, mesta za uplynulý rok.
Tak to je i pre rok 2011. a obce môžu odteraz navrhMesto Kežmarok v spoluprá- núť úspešných športovcov, či
ci s Redakciou novín KEŽ- športové kolektívy ktoré doMAROK vyhlasujú anketu siahli úspech na športovom
najlepších športovcov okre- poli v roku 2011.
su Kežmarok. Športové kluby
Kategórie:

Minižiaci v Michalovciach víťazne

Po vianočnej a novoročnej
prestávke sa naplno rozbehli
aj basketbalové súťaže mužov
i mládeže.
Kežmarskí muži mali
na programe dve stretnutia
druhej ligy mužov. Postupne
si zmerali sily s družstvami z
Košíc a Humenného.
Domáci duel preveril Kežmarčanov hlavne pod košom,
kde sa preukázala sila Abovie Košice. Domáca omladina nestačila na silovu hru Košíc, ktorí si od začiatku vybudovali náskok, ktorý počas
celého stretnutia zvyšovali. V dohrávanom stretnutí v
Humennom sa basketbalisti Kežmarku držali na dostrel

domácich, avšak záver duelu
lepšie zvládli domáci basketbalisti a vyhrali rozdielom 10
bodov.
Výsledky: BK MŠK Kežmarok – Abovia Košice 58:80,
M-Basket Humenné – Kežmarok 98:88.
Starší minižiaci odohrali
ďalšie dvojkolo v Michalovciach. Po vydarených výkonoch sa im podarilo zvíťaziť
v obidvoch stretnutiach.
Výsledky: 1. BK Michalovce – BK MŠK Kežmarok 8:42
(0:11, 6:15, 0:10, 2:6) a 12:26 (0:8,
6:2, 4:10, 2:6).
Kežmarskí minižiaci si polepšili aj v tabuľke, keď momentálne okupujú 5. miesto.

Verejné korčuľovanie:
SOBOTA – NEDEĽA
OD 9.30 DO 11.30
Areál tenisových kurtov pri internáte SOŠ
(oproti Červenému kostolu).
Vstupné 1 €.

- dospelí; mládež do 19 rokov; tréner roka; zaslúžilí
športoví funkcionári a športovci (nad 60 rokov)
Navrhnutí jednotlivci a kolektívy musia byť v hodnotenom roku registrovanými
členmi klubu, ktorý má sídlo
na území okresu Kežmarok.
Kritériá hodnotenia:
- účasť a umiestnenie v republikových súťažiach, účasť
v reprezentácii Slovenskej republiky,
- reprezentácia klubu alebo mesta v medzinárodných
stretnutiach,
- účasť a umiestnenie na
OH, MS a ME v najvyšších
majstrovských súťažiach SR a
majstrovstvách SR,
- nominácia a výsledky v re-

prezentačných výberoch pre
medzištátne stretnutia a zápasy,
- reprezentácia klubu alebo
mesta v najvyšších majstrovských súťažiach SR a medzinárodných stretnutiach,
- dlhodobá úspešná trénerská činnosť v športovom klube
- dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami alebo
kolektívom v danom roku.
Nomináciu športovca alebo športového kolektívu, ktorý dosiahol v roku 2011 športový úspech, zašlite do 31. januára 2012 na adresu: Redakcia novín KEŽMAROK,
Hlavné námestie 3, 060 01
Kežmarok, alebo ju na túto
adresu doručte osobne.
Pavol Humeník

Športovci sa opäť potešia
Všetkých fanúšikov kvalitného športu potešilo vedenie
mesta, keď na konci kalendárneho roka 2011 sa v kežmarskej káblovej sieti objavil, i keď na skúšku, športový kanál
SPORT 1.
Od nového roka sa však sme z doterajšej ponuky vystratil a tak sme pátrali, či sa pustili. O dva kanály sa totiž
opäť neobjaví, pretože po lik- kežmarská káblová sieť ochuvidácii športového kanálu dobnila (STV a jeden hudobSTV 3 športovcom chýba tre- ný kanál), no obidva boli beztí športový kanál. A máme platné, takže ak chceme mať
pre športovcov pozitívnu in- SPORT 1 nastálo, tak treba
formáciu, pretože do februá- nájsť rovnako cenovo drahý
ra 2012 by sa mal daný špor- kanál, ktorý treba z káblovky
tový kanál opäť objavovať v vypustiť. Inak by sme museli
kežmarskej káblovej sieti.
ísť cestou zvýšenia poplatkov
Aká bude jeho budúcnosť za káblovú televíziu, no touv ďalšej časti roku, závisí i od to cestou sa Mesto Kežmarok
toho či sa nájde cenovo rov- určite nechce uberať.
nako drahý kanál, ktorý by
Pavol Humeník

Kam za športom
šport
Basketbal

Stolný tenis

Šach

Volejbal

súťaž

kategória

miesto

termín

podujatie, zápas

2. liga, sk. východ

muži

ZŠ Huncovce

21. 1., 11.00 h

Kežmarok – Košice

Východoslov. pohár

kadeti

SOŠ Pradiareň

21. 1., od 14.00 h

Kežmarok – ŠPD Rožňava

III. liga

muži

ZŠ Nižná brána

22. 1., 10.00 h

Severka KK B – Sp. Vlachy

III. liga

muži

ZŠ Hradné nám.

22. 1., 10.00 h

Fortuna KK – Severka KK A

III. liga

muži

ZŠ Nižná brána

29. 1., 10.00 h

Severka KK A – Levoča B

IV. liga

muži

ZŠ Nižná brána

22. 1., 10.00 h

Severka KK C – PP-Veľká

IV. liga

muži

ZŠ Nižná brána

29. 1., 10.00 h

Severka KK D – Rakúsy

2. liga

družstvá

Dom stretávania KdV

28. 1., 10.00 h

Kežmarok – Košice C

2. liga

družstvá

Dom stretávania KdV

29. 1., 9.00 h

Kežmarok – Košice D

extraliga

ženy

športová hala

21. 1., 17.00 h

Kežmarok – Žiar n/H

extraliga

ženy

športová hala

29. 1., 16.00 h

Kežmarok – Žilina

1. liga

muži

športová hala

21. 1., od 11.00 h

Kežmarok – Košice
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Polovičný úspech na domácich šachovniciach
V treťom dvojkole šachovej extraligy zaznamenali kežmarskí šachisti na svojich šachovniciach polovičný úspech.
Najskôr v sobotu, vo veľ- kuláš – Dunajov 5,5:2,5, Priemi dôležitom zápase, vysoko vidza – Čadca 3,5:4,5.
porazili Dubnicu nad Váhom,
MŠK KdV Kežmarok keď ešte v závere bol stav 4:2 ŠKŠ Dubnica n/V 6:2 (Mrva
a až posledné dve partie roz- 1, Repková 0, Velička 0,5, Mahodli o vysokom víťazstve zúr 1, Druska 1, E. Hagara,
domáceho Kežmarku.
ml. 0,5, Bednár 1, L. Tropp 1).
Rovnako v závere sa roz6. kolo: Modra – Doprashodovalo o bodových ziskoch tav 5,5:2,5, Dun. Streda – Sloo deň neskôr. Domáci Bednár, van 4:4, L. Mikuláš – Čadza stavu 3:4   potreboval vy- ca 3,5:4,5, Prievidza – Duhrať, no v nevýhodnej pozícii najov 3,5:4,5, Košice – Dubnito jednoducho nešlo, partiu ca 5,5:2,5
prehral, a tak Kežmarok zaMŠK KdV Kežmarok - ŠK
znamenal počas víkendu iba PK Trenčín 3:5 (Mrva 0, Rep50-percentný bodový úspech. ková 0,5, Velička 0,5, Mazúr
5. kolo: Košice – Trenčín 0,5, Druska 0,5, E. Hagara 1,
6,5:1,5, Dunajská Streda - Do- Bednár 0, L. Tropp 0).
prastav Bratislava 4:4, Modra
F. Tropp, nehrajúci kapi- Slovan Bratislava 3:5, L. Mi- tán mužstva MŠK KdV: Na-

Nielen nová „palubovka“ je výsledkom rekonštrukcie mestskej
športovej haly v Kežmarku, ktorá v týchto dňoch finišuje. Otvorenie
zrekonštruovanej haly, ktorú spravuje Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, sa uskutoční už v sobotu 21. januára pred volejbalovou extraligou žien.
Foto: Adri

koľko družstvá Dubnice a Trenčína prišli na východ v oslabených zostavách, očakával som plný bodový zisk.
V sobotu s Dubnicou sme začali veľmi dobre, vyhrávali sme
3,5:1,5. V ďalších dvoch partiách
naši hráči stáli o niečo horšie, a
partia na 6. šachovnici bola remízová, takže reálne to vyzeralo
na 4:4. V závere zápasu obe horšie partie sme otočili v náš prospech a tak výsledok 6 – 2 je pre
Dubnicu krutý.
Večer sme rozoberali zostavu Trenčína, a predpokladali doplnenie zostavy o Zvaríka,
predpoklad vyšiel. Samotný zápas otvoril výhrou E. Hagara
ml., nasledovali 3 remízy, a zdalo sa, že všetko je v poriadku. Na
7. a 8. šachovnici som očakával
2 body. V tomto zápase šachová šťastena stála na strane súpera, najprv na 8. šachovnici pokazil sľubnú pozíciu náš hráč. Nasledovala remíza na 5. šachovnici a prehra na 1. šachovnici. Za
stavu 4:3 pre hostí som vkladal
nádej do 7. šachovnice, kde bol

najväčší výkonnostný rozdiel.
Náš hráč úlohu favorita nezvládol a prehral, tak konečný výsledok 3:5 pre Trenčín je v tomto zápase prekvapením.
Zo stretnutí sme robili online prenos, to znamená, že všetky partie sa dali pozerať cez internet, odkaz bol na stránke Slovenského šachového zväzu, a na
českej šachovej stránke.
Šachový oddiel ďakuje Hotelu
Hviezdoslav, S style sport, ktorí
finančne podporili online prenos,
a poďakovanie patrí aj p. primátorovi Ing. Šajtlavovi za poskytnutie zasadačky a internetového pripojenia na mestskom úrade. (ph)
1. Košice 	
6 	 34,5 	 18
2. Slovan BA 	
6 	 29,5 	 14
3. Čadca 	
6 	 26,0 	 13
4. Dunajov 	
6 	 24,5 	 10
5. Dunajská Streda 	 6 	 24,5 	  9
6. Trenčín 	
6 	 23,0 	  7
7. Kežmarok
6 23,0 7
8. Liptov 	
6 	 23,0 	  5
9. Modra 	
6 	 20,5 	  5
10. Doprastav BA 	 6 	 20,0 	  5
11. Dubnica n/V 	
6 	 19,0 	  4
12. Prievidza 	
6 	 20,5 	  2

Kežmarčanky stále na chvoste

Ďalšími zápasmi pokračovala Extraliga volejbalistiek. Kežmarčanky v štyroch zápasoch nezískali ani set. Najskôr
v poslednom zápase v roku 2011 podľahli v derby-zápase na pôde Spišskej Novej
Vsi, prvom zápase v roku 2012 podľahli doma aj lídrovi tabuľky, Pezinku a na
nulu podľahli aj v Nitre proti UKF ako aj
doma proti Bratislave, keď Kežmarčanky nezvládli všetky tri koncovky setov.
Najbližšie ich čaká asi rozhodujúca časť
sezóny, pretože hrajú štyrikrát doma so
súperkami, s ktorými by mali bodovať –
Žiar, Žilina, COP a Spiš. N. Ves.
Humeník

Výsledky
16. kolo: Pezinok - COP Nitra 3:0 (13,
18, 21), Bratislava - Žiar nad Hronom 3:0
(19, 11, 16), UKF Nitra - Žilina 3:0 (11, 13,
20).
Spišská Nová Ves - Kežmarok 3:0
(13, 11, 10)
17. kolo: Žiar nad Hronom - Spišská
Nová Ves 0:3 (-21, -19, -18), Žilina - Bratislava 0:3 (-19, -17, -12), COP Nitra - UKF
Nitra 3:1 (-17, 15, 19, 21).
Kežmarok - Pezinok 0:3 (-15, -17, -23)
18. kolo: Bratislava - COP Nitra 3:1
(-18, 24, 23, 10), Žiar nad Hronom - Žilina 3:0 (18, 21, 17), Spišská Nová Ves - Pe-

zinok 0:3 (-15, -23, -17).
UKF Nitra - Kežmarok 3:0 (16, 19, 22)
19. kolo: Kežmarok – Bratislava 0:3
(-23, -21, -23)
Pezinok – UKF Nitra 3:0 (19, 18, 21),
COP Nitra – Žiar n/H 3:2 (23, 22, -23, -23,
10), Žilina – Spiš. N. Ves 0:3 (-12, -13, -15).
1. Pezinok 	
19 	 56:13 	 54
2. Bratislava 	
19 	 50:22 	 44
3. Spiš. Nová Ves 	 19 	 43:24 	 38
4. UKF Nitra 	
19 	 39:28 	 34
5. Žiar n/H 	
19 	 34:40 	 26
6. COP Nitra 	
19 	 31:43 	 21
7. Žilina 	
19 	 14:53 	  8
8. Kežmarok
19
10:54 3
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