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Rekonštrukciu námestia blokujú papierovačky

Už vyše roka čakajú Kežmarčania na to, kedy začne mesto
so sľubovanou rekonštrukciou Hradného námestia a susediacich ulíc. Rekonštrukcia, ktorá by znamenala nový šat
pre okolie hradu, viazne na byrokracii. Jeden z neúspešných
uchádzačov o zakázku podal námietku. Viac povedala Mgr.
Lucia Dzugasová z Mestského úradu v Kežmarku, ktorá je
manažérkou tohto projektu.
Ako sa volá projekt?
Ktoré ulice, respektive čo
Názov projektu znie Revi- by bolo zahrnuté do rekontalizácia centrálnej zóny mesta štrukcie?
Kežmarok. Projekt bol podaný v
Na ulici Dr. Alexandra by to
apríli 2010 a schválený následne bola rekonštrukcia cesty a chodkoncom júna 2010.
níkov a tiež vytvorenie dažďoAký je účel projektu a čo vej kanalizácie a tým odľahčeby pre mesto priniesol?
nie jestvujúcej splaškovej, boNa tento projekt by šlo la by realizovaná rekonštrukcia
1 628 081,86 Eur, z toho mesto a výstavba chodníkov na Hradby sa podieľalo sumou 81 404,09 nom námestí a na ulici GarbiarEur, čo je 5% z celkovej sumy. ska. Boli by vysadené nové trávZmluva o poskytnutí nenávrat- niky, stromy, osadili by sa noného finančného príspevku s Mi- vé lavičky a odpadkové koše. Na
nisterstvom pôdohospodárstva uliciach Hradné námestie a Dr.
a rozvoja vidieka Slovenskej re- Alexandra by boli zároveň osapubliky bola následne podpísaná dené nové stĺpy verejného osvet4. apríla 2011. Ale tieto čísla bu- lenia. Nemenej zaujímavá by
dú po ukončení súťaže uprave- bola rekonštrukcia verejných toné na základe výsledkov verejné(pokračovanie na 2. strane)
ho obstarávania.

Pozvánka na Kežmarské
vianočné predajné trhy

Pozývame všetkých občanov a návštevníkov mesta Kežmarok na Kežmarské vianočné predajné trhy, ktoré sa budú
konať v dňoch 13. – 15. 12. 2011, t.j. utorok, streda, štvrtok.
Atmosféra vianočných trhov bude dotvorená a spestrená bohatým kultúrnym programom a občerstvením.
Informácia pre predajcov: V prípade záujmu zúčastniť
sa predajných trhov kontaktujte prosím od 15. 11. 2011 p.
Štefaňákovú na tel. č. 052 4660 114.
Redakcia

MsKS pozýva

DETI a VIANOCE
Vianočné programy žiakov a študentov kežmarských
škôl na Hlavnom námestí
13. 12. 2011 (utorok), 11.00 h
„Od Lucie do Vilije“ DFS Maguráčik o 15.00 h
ANDREA ZIMÁNYIOVÁ o 16.00 hod.
Koncert speváčky sólistky tanečnej súťaže
LET’S DANCE 2011
14. 12. 2011 (streda), 11.00 h
VIANOČNÝ KONCERT
DH Belančanka o 15.00 h
MIRO JAROŠ o 16.00 h
Koncert speváka finalistu súťaže
Slovensko hľadá SuperStar

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

15. 12. 2011 (štvrtok), 11.00 h
Vianočný program žiakov a študentov
kežmarských škôl
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Rekonštrukciu námestia blokujú papierovačky
(dokončenie z 1. strany)
aliet, kde by došlo k vytvoreniu
pódia a jeho prestrešenia.
Prečo realizácia projektu
viazne?
Procesy verejného obstarávania na podporné aktivity (projektové a inžinierske práce, proces
verejného obstarávania, externý
manažment projektu, stavebný
dozor) sú ukončené.
Verejné obstarávanie na stavebné práce prebieha už od februára
2011. Proces nie je ukončený z dôvodu podania námietky na Úrad
pre verejné obstarávanie zo strany
jedného uchádzača. Námietka bola podaná dňa 17. júna 2011 čo pre
nás znamenalo pozastavenie procesu verejného obstarávania až do
doby doručenia Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávania. Toto rozhodnutie nám bolo doručené

dňa 3. októbra 2011, na základe,
ktorého sme museli znovu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti.
Následne sme koncom novembra
odoslali výzvy na predloženie ponuky vybraným uchádzačom. Ak
znovu niektorý z uchádzačov nepodá žiadnu námietku na Úrad
pre verejné obstarávanie, predpokladáme, že do konca roka môže

byť proces verejného obstarávania
ukončený. Avšak ak bude znovu
podaná námietka zo strany uchádzača, opäť sa nám celý proces
pozastaví. Po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania
musíme doručiť celú dokumentáciu na kontrolu ministerstvu. Ak
ono dokumentáciu schváli a podpíše s mestom dodatok a zmluvu o

dielo, víťazný uchádzač bude môcť
začať s prácami na kežmarskom
námestí.
Neexistujú nejaké lehoty,
ktorých dodržiavanie môže
celému procesu pomôcť ?
Z našej strany túto vec nevieme ovplyvniť. My sme lehoty dodržali.
T/F Adriana Saturyová

Potravinová pomoc prebehla v Kežmarku hladko
V dňoch 21. – 23. novembra
2011 sa v areáli kežmarských
kasární uskutočnilo 2. kolo prideľovania potravinovej
pomoci. Týkalo sa to fyzických osôb, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a
príspevky k dávke, ďalej osôb
na hranici životného minima,
poberateľov dôchodkov, kto-

rých výška dôchodku nepresiahla 305 eur a osôb, ktoré
mali zverené dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti.
Občan spĺňajúci podmienky dostal 10 kg múky a 10 kg
cestovín, tí, ktorí si pomoc neprevzali v prvom kole (13. –

14. októbra 2011) obdržali po
20 kg múky a 20 kg cestovín.
Prideľovanie potravinovej
pomoci prebehlo v Kežmarku úplne hladko bez akýchkoľvek rušivých momentov,
či nervozity.
t/f: Pavol Humeník

Nové byty v roku 2013

V uplynulých dňoch boli zahájené práce na výstavbe
novej 18-bytovej jednotky na sídlisku Juh. Ide o výstavbu mestských nájomných bytov, ktoré nadobudnú adresu
Lanškrounská 1, 1a, keďže pôjde o dva vchody.
„V objekte sa bude nachádzať meter štvorcový (782 €), zísosemnásť bytov – identických kalo mesto na bytovku dotás bytmi v poslednej odovzdanej ciu vo výške 20% z celkových
bytovke. Jeden 3-izbový byt bu- nákladov. Spolu s bytmi, ktode bezbariérový, päť bytov bude ré by mali byť odovzdané na
menších, dvojizbových. Opráv- jar roku 2013, bude pred bynené náklady pre žiadosť o do- tovkou, od cesty, vytvoretáciu nesmeli presiahnuť su- ných aj šestnásť nových parmu 880 €/m2. Zníženie skutoč- kovacích miest.
ných nákladov oproti oprávneO tom, že mesto neprestáným sa podarilo uskutočnením va vo svojom úsilí zameradobrej verejnej súťaže uchádza- nom na podporu bývania pre
čov. V tomto prípade sa výber mladé rodiny svedčí aj to, že
uskutočnil spomedzi trinástich v návrhu budúcoročného rozuchádzačov o zakázku,“ pove- počtu je aj projektová dokudal k výstavbe Ing. Štefan Zi- mentácia pre výstavbu ďalšej,
ma z Mestského úradu v Kež- 27-bytovej jednotky.
marku. Vďaka nízkej cene za
T/ FAdriana Saturyová

Centrum voľného času a Mesto Kežmarok

pozývajú deti, ich rodičov a všetkých, ktorí radi ochutnajú
z predvianočnej atmosféry

na Mikulášske popoludnie v stredu
9. decembra 2011 na námestie v Kežmarku.
Okrem iného vás na námestí so svojim vianočným
programom privíta:
Detský folklórny súbor Maguráčik
Základná umelecká škola Dr. D. Fischera Kežmarok
- Kráľ - Sweet disco - Jarko Krigovský
Deti z kežmarských materských škôl
Mažoretky ZÚ CVČ - vianočná choreografia

Posledné číslo novín
KEŽMAROK v roku 2011 vyjde
v piatok 16. decembra 2011.
Prvé číslo v roku 2012 vyjde
v stredu 18. januára 2012.
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Bude v Kežmarku 3D kino?
Klasickým filmovým kotúčom pomaly odzváňa a slovo
digitalizácia sa čoraz častejšie skloňuje aj v kinematografii. Kým doteraz mali diváci v menších mestských kinách filmové novinky s niekoľko mesačným oneskorením, po roku
2012 nemusia mať filmové novinky, ani kino.
Filmoví distributéri ponú- kiná a do nášho kina sa filmy dokajú čoraz menej filmov, ktoré stávajú aj s niekoľkomesačným
by boli distribuované na sta- oneskorením. V dnešnej moderrých „kotúčoch“.
nej dobe končí výroba 35 mm kóO svoje miesto vo filmo- pií, filmy sa budú dodávať kinám
vom priemysle bojujú digitál- len na DCP kópiach – ktoré si
ne nosiče, ktoré prinášajú nie- však nebudeme môcť pozrieť, polen kvalitnejší obraz a zvuk, kiaľ nebudeme mať potrebnú diale ponúkajú filmové novin- gitálnu techniku. Ďalšie výhody
ky v rovnakom čase, kedy mé- digitalizácie kina spočívajú prediá zaplavujú reklamy na ten dovšetkým v neporovnateľnom
ktorý „kasový trhák“. Kráčať náraste kvality obrazu a zvuku
s dobou chce aj kežmarské ki- a hovoriť môžeme aj o trojrozno Iskra, pre ktoré je v budú- merných filmoch. Znižujú sa nácoročnom rozpočte navrhnutá klady na distribúciu filmov a direkordná čiastka 145 400 Eur, gitalizované kino umožňuje aj
práve na účely digitalizácie ki- projekcie alternatívneho obsahu,
na a skvalitnenia služieb tohto napr. priame prenosy opery, žikultúrneho domu.
vých koncertov, hudby či športo„Digitalizácia pre naše ki- vé prenosy v najvyššej kvalite,“
no je nevyhnutná, pretože fil- hovorí vedúca Kina Iskra Oľmoví distributéri prestanú vyrá- ga Semanová. Pokiaľ sa kino
bať kópie filmov na klasických 35 v Kežmarku digitalizovať nemm kópiách. Kežmarské kino je bude, bude to znamenať jeho
vybavené starými premietacími koniec. Výroba 35 mm kópií
strojmi pre klasickú distribúcii úplne končí v decembri 2012.
filmov na 35 mm kópiách a tých
V Kežmarku sa darí najsa vyrobí len istý limitovaný po- viac rodinným animovaným
čet. Prednosť majú vždy veľké filmom, ale záujem narastá

Ešte aj dnes tvoria súčasť vybavenia kežmarského kina staré premietacie stroje, ktorým nadobro odzvoní v roku 2012, kedy filmové
kotúče nahradia digitálne nosiče.
aj zo strany náročnejších di- ní distributéri. Cena na 2D provákov, ktorí tvoria samostat- jekciu sa bude pohybovať okolo
nú skupinu návštevníkov ki- 2,50 €, pri premietaní v 3D rozna pod taktovkou Filmového meroch bude vstupné 5 €. Veklubu Iskra. Kým digitalizá- rím ale, že za kvalitu a nezabudcia kina by znamenalá načrieť nuteľný zážitok si Kežmarčania
hlbšie do mestskej pokladne, budú ochotní priplatiť a nebuzaujímalo nás, ako ovplyvní dú cestovať do iných miest,“ koprípadná kvalitnejšia ponu- mentuje ceny vstupného O.
ka cenu lístka. „Digitalizácia Semanová. Spomedzi dvoch
určite ovplyvní cenu lístka, ale stovák slovenských kín sa to
naďalej sa budeme snažiť držať naše kežmarské umiestnilo
ceny vstupného čo najnižšie ako na 51. priečke čo do návštevto len bude možné. Žiaľ, v tom- nosti filmových predstavení.
to nám kladú podmienky samotT/F Adriana Saturyová

Hasili aj Kežmarčania

Nie na hodiny, ale na dni
sa počítalo hasenie lesného
požiaru nad obcami Kravany a Spišské Bystré (okres Poprad) v lokalite Kozí vŕšok.
Približne osemdesiat hektárov lesa ľahlo popolom. Do
hasenia požiaru sa zapojili aj
kežmarskí hasiči: „Na mieste
zasahovalo aj deväť našich ha-

sičov. Pravdepodobnou príčinou
vzniku požiaru bolo zakladanie
ohňa v prírode. Silný vietor a dlhodobé sucho si vyžiadali svoje,“
povedala pre noviny KEŽM A ROK Ing. Jana Kolodzejová z Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku. Prebežné odhadované škody na
lese sú asi 50 000 €.
-Adri-

Prosba o pomoc
Prosím svedkov, ktorí 25. 11. 2011 ráno o 7.30 h na ul.
Gen. Štefánika videli, ako došlo k dopravnej nehode a boli
ochotní vypovedať, aby sa mi ozvali na 0904 827 212. Zároveň
sa chcem poďakovať pani, ktorá zavolala políciu, RZP a z
ľudského hľadiska sa o mňa postarala. Ďakujem.

Pošlite nám...

Znie to neuveriteľne, ale aj v 21. storočí využívajú slovenské kiná
prevíjačky na ručný pohon. Každý film, ktorý váži priemerne šesť kíl
sa po premietnutí ručne prevíja na tomto zariadení.

...príspevky, články, zážitky, vtipy, či úsmevné príhody s vianočnou, silvestrovskou, alebo novoročnou tematikou. Radi ich uverejníme v novinách KEŽMAROK
v čísle 24/2011, ktoré vyjde v
piatok 16. decembra 2011.
Tradične posledné číslo novín KEŽMAROK v každom
roku je venované práve témam
akými sú Vianoce, Silvester a

Nový rok. A my by sme boli radi, keby posledné číslo bolo našim spoločným dielom.
Ak teda máte niečo vianočné, či silvestrovské na srdci, pošlite to do 9. decembra
2011 na adresu redakcie noviny@kezmarok.sk, alebo doručte osobne na Hlavné námestie 3 v Kežmarku, kde redakcia sídli.
Ďakujeme!
Redakcia
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Lehota na vrátenie Euroregión bez hraníc 2011
Dve združenia územných samospráv slovensko-poľsképeňazí je 15 dní
ho pohraničia - Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežalebo službu, prípadne vrátiť spotrebiteľovi preddavok, ak k tomu
došlo, najneskôr v lehote 15 dní
odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Kúpim si výrobok za 250 eur.
V zákonnej lehote 7 pracovných
dní od prevzatia tovaru písomne odstúpim od kúpnej zmluvy
a poštovou zásielkou zašlem tovar predávajúcemu. Predávajúca
spoločnosť v zákonnej lehote, najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je povinná vrátiť kúpnu cenu tovaru.
V prípade, že sa tak nestane,
je potrebné požiadať o nápravu
Slovenskú obchodnú inšpekciu
(Konštantínova 6, Prešov).
Stanislav Petras

Večer zážitkovej gastronómie

RO

predpoklady na rozvoj a využitie aktivít spojených s aktívnym odpočinkom a je príťažlivé pre domáci i medzinárodný cestovný ruch. Bohatý
kultúrno-historický potenciál pohraničia, živé tradície
a ľudové remeslo poskytujú šancu na umocňovanie regionálnej identity a podporu rozvoja cestovného ruchu
na báze tradície a zachovania
kultúrneho dedičstva. Počas
podujatí sa prezentovalo vyše
500 slovenských a takmer 200
poľských účinkujúcich. Aktívnou participáciou zahraničných partnerov dostal Euroregión bez hraníc 2011 širší rozmer kultúrnej výmeny a
spolupráce.
Aktivity
realizované
v rámci projektu boli podporené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Celková výška rozpočtu projektu predstavuje 20.556,20 €.
Mgr. Jana Majorová
Garstková, projektová
manažérka ZRT
REG
N

Nasledovala slávnostná recepcia v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre rodičov žiakov štvrtých ročníkov. Tu
mohli žiaci predviesť svoje schopnosti ako i zručnosti nadobudnuté počas štúdia a zahraničnej praxe. Už len pohľad na slávnostne
vyzdobenú miestnosť, príjemná
atmosféra, či pripravené pokrmy
naznačovali tohtoročnú tému: Večer zážitkovej gastronómie. Rodičia tak mali možnosť ochutnať
rôzne špeciality, ktoré polahodili
nielen oku, ale zaujali predovšetkým svojou jedinečnou chuťou.
Táto akcia sa aj tento rok veľmi vydarila a rodičia odchádzali s novými poznatkami o rôznych krajinách a s vedomím dobre vykonanej práce sojich detí.
HA

Euroregión „Tatry“ je od
roku 1994 dôležitým subjektom formujúcim slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu. Za cieľ si dáva spoločnú cezhraničnú činnosť
zameranú na rovnomerný
a vyvážený rozvoj regiónu,
zbližovanie obyvateľov a inštitúcií na oboch stranách
hranice v nadväznosti na historické skúsenosti.
Počas vyše 17-ročnej existencie dosiahol euroregión
značné úspechy – inicioval
mnohé podujatia, ktoré sa natrvalo zapísali do kalendára pravidelných akcií. V roku
2011 organizovalo Združenie
Región „Tatry“ už 11-ty ročník kultúrno-spoločenského
podujatia pod názvom Euroregión bez hraníc. Jeho jednotlivé časti sa konali v obciach Chlebnice (19. 6.), Malá Franková (29. - 30. 7.), Hranovnica (31. 7.), Kamienka (6.
8.), Osturňa (21. 8.), Podtureň (27. 8.) a Gánovce (10. 9.).
Územie Euroregiónu „Tatry“, ktoré zahŕňa regióny Liptov, Orava a Spiš, má všetky

IO

Študenti Hotelovej akadémie
Otta Brucknera v Kežmarku pripravili tento rok pre svojich rodičov už jubilejný 10. ročník Európskeho dňa rodičov a škôl. Je
to spoločný projekt Európskej
asociácie rodičov v Bruseli v krajinách EÚ s národnými rodičovskými organizáciami.
Akcia sa začala v priestoroch
školy 15. novembra 2011 slávnostným otvorením, po ktorom
mali rodičia možnosť vidieť prezentácie o akciách a živote na našej škole, ako aj národnú gastronómiu Francúzska, Grécka, Talianska a nemecky hovoriacich
krajín. Videli strediská a podmienky, v ktorých naši žiaci zahraničnú prax vykonávajú, videli ako pracovali, aj ako trávili svoj
voľný čas.

marku a Zväzok Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom
Targu spolu tvoria Cezhraničný Zväzok Euroregión „Tatry“.

EU

V posledných rokoch nás
otravujú telefonáty, kde pod rôznymi zámienkami nás pozývajú
na prezentačné akcie, organizované súkromnou spoločnosťou.
Stane sa, že naletíme a kúpime si výrobok, ktorý ani zďaleka nebol tak kvalitný ako ho prezentovali.
V zmysle zákona pri podomovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote siedmich pracovných dní odo dňa
prevzatia výrobku, alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za výrobok

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

VSE opäť reaguje na nekorektné správanie
Východoslovenská energetika a.s.
(VSE) zaznamenala množstvo podnetov od svojich zákazníkov na tému nekalých praktík niektorých obchodníkov s elektrinou.
Na základe sťažností a podnetov našich zákazníkov týkajúcich sa nekalých
praktík predajcov, chceme touto cestou
poskytnúť základné informácie o tom,
ako postupovať v prípade, ak predajca
zaklope na dvere a tvrdí, že VSE mení
predmet svojej činnosti.
Overte si totožnosť predajcu
„Východoslovenská energetika a.s.
nemení predmet svojej činnosti,“ upozorňuje všetkých odberateľov hovorkyňa spoločnosti Andrea Danihelová. „V

prípade, že zákazníka osloví podomový predajca, ktorý tvrdí, že to tak je, nemá pravdu. Všetkých zákazníkov upozorňujeme, aby neverili týmto vyhláseniam a radšej zavolali na Linku VSE
0850 123 333,“ dodáva A. Danihelová.
VSE je naďalej dodávateľom elektriny
pre viac ako 500 tisíc zákazníkov z východného Slovenska.
Podľa informácií našich zákazníkov
môžeme povedať, že obyvateľov navštevujú aj predajcovia, ktorí vyberajú poplatky v hotovosti priamo doma u zákazníka a pod zámienkou energetického poradenstva žiadajú predloženie faktúry za elektrinu. „VSE však nevyberá
poplatky doma u zákazníkov a ani ne-

mení spôsob fakturácie,“ zdôrazňuje
hovorkyňa spoločnosti.
Na nápravu máte 7 dní
VSE zároveň dáva do povedomia,
že platná slovenská legislatíva umožňuje brániť sa proti obchodným zmluvám, ktoré boli uzatvorené za nevýhodných podmienok alebo bez dostatočnej
informovanosti. Konkrétne pokiaľ ide
o zmluvy, ktoré sa podpísali v bytových
alebo domových priestoroch tej - ktorej domácnosti. Zákazník môže druhej
zmluvnej strane písomne doručiť odstúpenie od zmluvy v lehote do 7 pracovných dní od jej uzavretia aj bez udania
dôvodu a druhá zmluvná strana musí
toto odstúpenie rešpektovať.
VSE
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Mesto Kežmarok,
Mestské kultúrne
stredisko,
Prešovský samosprávny
kraj - Múzeum
v Kežmarku
Vás srdečne pozývajú na
predvianočné podujatie

ADVENTNÝ VENIEC

MOZAIKA
Klub železničných historických vozidiel
pozýva všetkých na

MIKULÁŠ

Mikulášsku parnú jazdu
s Papagájom
PARNÝM
VLAKOM
PARNÝM
VLAKOM
11.12.2010

KEDY: 4.12.; 11.12.
a 18.12.2012 od 14.00 hod.
KDE: Nádvorie
Kežmarského hradu
VSTUPNÉ: zdarma
PROGRAM:
4.12.2012
Stretnutie s hradným
Mikulášom, „I. burza
hračiek“ (vzájomná výmena
hračiek alebo darovanie
hračiek centru SOS).
Vystúpia: ZŠ Dr. Fischera,
TšC TEMPO, DFS Maguráčik,
spevák Milan Hrčka.
11.12.2011
„II. burza hračiek“
- krátky program spojený
s ukážkou predvianočných
zvykov na Spiši, do ktorého
sa môžu zapojiť deti.
Vystúpia: Mažoretky CVČ,
Gildeinová Barbora a Perignáthová Timea - ZŠ Hradná,
SSOŠ Biela voda, FS Magura.
18.12.2011
„Pomoc deťom“ (možnosť
dobrovoľného príspevku za
zhotovené výrobky
a Betlehemy),
akcia venovaná deťom
z Krízového centra
v Kežmarku.
Zapálenie poslednej
sviečky na adventnom
venci, slávnostné ukončenie
adventu.
Vystúpia: DFS Goralik, ZUŠ
Dr. Fischera, Perignáthová
Timea - ZŠ Hradná.
Prehliadka hradu: 11.00,
12.00, 13.00 za akciovú cenu
1€. Chladné počasie
spríjemnia stánky s teplou
medovinou, čajom,
perníkmi a občerstvením.
Podujatie podporili:
Hotel Hviezdoslav,
Lesy mesta Kežmarok
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Poprad – Kežmarok

10. december 2011 (sobota)
Poprad-Tatry – Kežmarok – Spišská Belá – Podolínec
foto: Beáta Želtvayová

Cestovný poriadok
Kalendár podujatí

pre cestu tam a späť:

Stanica

Príchod Odchod

Stanica

Príchod Odchod

Jednosmerné cestovné:
Poprad – Kežmarok: 2 €
Kežmarok – Podolínec: 2 €
Spišská Belá – Podolínec: 1 €

Poprad
13:44
Podolínec
12.40 na cestovné je: Spiatočný 3€, Jednosmerný 2€
Poprad-TatryTatry odchod
10.40 9:35,
Príspevok
do 10 rokov v sprievode rodičov zdarma
Sp. Belá14:04
zast. 12.55 Deti13.00
Kežmarok
11.00
11.05 9:55,
Kežmarok
príchod
Vo vlaku neplatia žiadne zľavy,

Sp. Belá zast. 11.15
11.20
Podolínec
11.35
Kežmarok
odchod

Kežmarok

13.10 Vo vlaku
13.20 neplatia žiadne zľavy, predaj cestovných lístkov vo vlaku.
deti do desať rokov zdarma.

Poprad-Tatry
predaj
kalendárov,vo vlaku.
10:50,
14:30 13.40Vo vlaku bude zabezpečený
Lístky
sa predávajú
kníh a propagačných materiálov so železničnou tematikou.
Poprad Tatry príchod 11:15, 14:50

www.kzhv.eu - www.vlaky.net - www.ZeleznicneMuzeum.sk - www.FanKalendar.sk

Centrum voľného času v KEŽMARKU
organizuje poznávací zájazd
17. decembra 2011 (sobota)
VIANOČNÝ KRAKOV
V poplatku je zahrnuté: doprava lux. autobusom s výbavou
do zahraničia, služby sprievodcu a vstupné.
Potrebné veci: cestovný doklad, európsky preukaz zdrav.
poistenia, celodenná strava.
Prihlášky: vyzdvihnúť a vyplnené odovzdať aj s poplatkom
do 14. 12. 2011 v CVČ.
Informácie: CVČ KEŽMAROK - č. tel. 468 46 42, cvckezmarok@gmail.com
Odchod: 7.00 hod. na parkovisku TESCO v Kežmarku.
Príchod: 21.00 hod. do Kežmarku na parkovisko TESCO.
Krakov – bývalé kráľovské mesto sa radí medzi turisticky
najnavštevovanejšie mestá strednej Európy.
Prehliadka mesta so sprievodcom: Wawel katedrála – hrobky kráľov, prezidenta a sv. Otca, pešia prehliadka starého mesta, Hlavné námestie s Mariánskym kostolom (najväčší drevený
gotický oltár na svete), Barbakán a ostatky mestských múrov,
divadlo, Jagiellonska univerzita. Pre záujemcov Kazimierz - židovské mesto.
Počas prehliadky spoznáte nielen históriu mesta, ale aj zaujímavé príbehy, ktoré sa tu stali.
Galeria Krakówska – možnosť výhodných nákupov vo vianočnej atmosfére a nádhernej výzdobe.
Vianočné trhy – individuálny program spojený s nákupmi a
návštevou vianočných trhov plných dobrôt, špecialít poľskej kuchyne – trdelníky, langoše, klobásky a iné grilované špeciality,
perníky, darčeky tradičnej ľudovej keramiky, umeleckých a remeselných prác, ukážky remesiel, betlehem.

Na moje aj manželove meno
prišli dve obálky. Zo splátkovej
spoločnosti, od ktorej sme mali niekedy čosi na splátky. Raz
na mňa, raz na moju polovičku.
A podľa toho, kto sme boli aký zaujímavý klient, takú sme dostali predvianočnú ponuku. Manžel
dostal ponuku na výhodný dvojtisícový úver, teda cez šesťdesiat
tisíc korún a ja na nejaký menší. Pred Vianocami naozaj „lákavá“ ponuka. Splácal by mesačne „iba“ okolo päťdesiat eur. Zo
zvedavosti som prepočítala obdobie, na koľko bol úver rozložený
a vyšlo mi, že by sme ako rodina, ktorá ťahá všetko zo spoločnej kasy, preplatili na úvere tuším 1300 eur. Pekné. No bodajby
sa nedarilo finančným inštitúciám a bodajby sme neboli v tejto konzumnej dobe zadĺžení nie
rodiny, ale celé krajiny. Ponuku
na finančný úver sme vyhodili
do koša.
Debatili sme potom o sviatkoch, čo nám treba kúpiť. A zistili sme, že vlastne nič. Žalúdok máme všetci jeden, trochu
klobásky a hríbov do kapustnice, veci na šalát a rybu máme už
dávnejšie zaskladnenú, koláčiky
budú. Hlavne, aby sme boli spolu aspoň my traja. Lebo je to bieda, je to smutné, ale ešte aj na
Štedrý deň budú niektoré obchody pootvárané – a tak mnohí dobehnú k štedrovečernému stolu
doslova od pokladne. Hovorím
o tých, ktorí v tých obchodoch
pracujú. No skúste dnes povedať niektorým obchodníkom na
štedrý deň neprídem – a nemusíte prísť už ani ten ďalší. Druhá vec je, že keby sme ako zákazníci na štedrý deň odignorovali otvorené obchody, možno by
sme tisíckam ďalších pomohli
stráviť najkrajšie sviatky roka
doma a nie v nákupnom ošiali.
Veď platiť nadarmo predavačov,
to by sa neoplatilo.
Kúpila som nedávno malý
keramický betlehem, neviem už
koľký, ale určite sa zíde. Podľahla som cene. Ale zbytočne. Moje dieťa totiž objavilo čaro škatule
od topánok a vyzvalo ma na výrobu papierového betlehema, do
ktorého si nakreslíme, vystrihneme a vlepíme všetko, čo tam má
byť. Darmo, tie najlepšie veci sa
kúpiť nedajú.
-Adri-
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Otvorený list primátorovi mesta Kežmarok
Vážený pán primátor Ing.
I. Šajtlava.
Na základe prvého otvoreného listu Vám zasielame kópie petičných hárkov za dokončenie a opätovné sprevádzkovanie zimného štadióna v Kežmarku (originály
uschované).
Túto petíciu podpísalo
v mesiacoch október/november 1 444 obyvateľov nášho
mesta, ale aj obyvatelia blízkeho okolia Kežmarku, prevažne miest a obcí v našom
okrese. Iste, ako vidieť možno

nie všetky podpisy sú platné, no to neznižuje fakt, že
o sprevádzkovanie zimného štadióna v našom meste
je záujem a je potrebné týmto
problémom sa zaoberať.
Žiadame Vás preto pán primátor v mene všetkých podpísaných, ale i ostatných obyvateľov nášho mesta o väčšiu
snahu vedúcu k dokončeniu
a sprevádzkovaniu zimného
štadióna. Pred rokom v komunálnych voľbách ste sľúbili nám Kežmarčanom, do roka dokončený zimný štadión,

Šesťdesiatšesť ocenených darcov

V utorok 22. novembra
2011 sa uskutočnilo v obradnej sieni Mestského úradu v
Kežmarku slávnostné odovzdávanie ocenení darcom
krvi za okres Kežmarok. Z
rúk Ing. Igora Šajtlavu, primátora mesta, Ing. Denisy
Kučkovskej, poverenej zastupovaním riaditeľky Územného spolku SČK Poprad a Mgr.
Ladislava Moravčíka, predsedu Územného spolku SČK
Poprad si prevzali darcovia
pamätné Jánskeho plakety.
Pri odovzdávaní asistovali
aj MUDr. Pavel Repovský, vedúci lekár NTS SR pracovisko
Poprad a Mgr. Anna Prcínová, vedúca sestra NTS SR pracovisko Poprad.
Celkovo za okres Kežmarok bolo ocenených 41 bronzových, 18 strieborných, 6 zlatých a jedna diamantová Jánskeho plaketa. Tú dostal za 80
odberov Ján Bogačík zo Spišskej Starej Vsi. Z Kežmarčanov boli ocenení dvaja, ktorí dostali zlaté plakety za minimálne 40 odberov krvi. Bo-

li to Miroslav Valaštiak a Peter
Zavacký. Strieborných plakiet získali šiesti Kežmarčania: Mgr. Gabriela Kriššáková
Gabriela,Ľubomír Starinský,
Anna Belková, Mgr. Radoslav
Jendrejčák, Ján Cvaniga, Mgr.
Magdaléna Sopková a bronzových plakiet získalo 16 Kežmarčanov: Pavol Rusňák,
Viera Majerčáková, Ing. Igor
Šajtlava, Vladimír Kristan, Bc.
Róbert Hermel, Jozef Gurka,
Blažej Adam, Marek Stolarčík,
Ing. Ľubomír Matuška, Marián Jurík, Ingrid Neuwirthová,
Mgr. Rastislav Heldák, Peter
Penxa Anna Šilonová, Jozef
Mešár a Štefan Jerdonek.
Bronzové plakety sa odovzdávajú za minimálne 10
odberov, strieborné za minimálne 20 odberov krvi. Zlaté Jánskeho plakety sa už delia. Pre ženy je to za 30 odberov, pre mužov za 40 odberov.
Diamantovú plaketu dostanú
darkyne, ktoré boli minimálne 60-krát na odber a darcovia, ktorí boli 80-krát na odber krvi.
Humeník

Predbežné farbiarske skúšky psov
Za podmanivých zvukov
lesného rohu pod majestátnymi končiarmi Vysokých Tatier sa konali v prekrásnom
prostredí chaty FĽAK patriacej MPS Poľana Spišská Belá dňa 30. 10. 2011 Predbežné farbiarske skúšky psov.
Skúšok sa zúčastnilo 9 psov
plemien farbiarov a slovenských kopovov. Pripravenosť
psov posudzovali rozhodcovia p. Ján Pilát a Igor Valent.

V prvej cene skončili dvaja
psíky, v druhej taktiež dvaja
a v tretej cene dvaja a tri psy
na skúškach neobstáli. Najviac bodov 204 získala sučka
bavorského farbiara menom
BETTY spod Gurovky, ktorej vodičom bol p. Stanislav
Roth zo Šuňavy. Poďakovanie
patrí členom MPS Poľana za
vytvorenie príjemnej atmosféry počas konania skúšok.
MVDr. Miroslav Polanek

no zatiaľ sa nám všade smejú,
že v Kežmarku máme najväčšiu preliezačku na Slovensku,
namiesto štadióna. Naše deti,
ktoré sa chcú korčuľovať, alebo hrať hokej sa teraz musia
na ľad trmácať kade-tade po
okolí, najčastejšie do Ružomberka, či Trebišova. Dokedy
ešte? Ostane aj tento Váš sľub
zapadnutý prachom? Zabudneme na tento sľub ako na
sľuby z Vašej prvej predvolebnej kampane (sľúbili ste nám
plaváreň, cyklotrasu, zrekonštruované centrum, atď.)?
V súčasnej dobe je normálne, že ak človek spraví pri
svojej práci chybu nesie za ňu
plnú zodpovednosť. Pýtame
sa v mene všetkých podpísaných, kto nesie vinu za súčasný stav zimného štadióna
a kto je zodpovedný za miliónové straty v eurách v nedokončenej „preliezačke“ v našom meste? Aké ste z tohto stavu vyvodili dôsledky?
Aké nápravné opatrenia?
Žiadame Vás, pán primátor, podniknite kroky, ktoré

povedú? K dokončeniu zimného štadióna, k spokojnosti
nás všetkých.
Nech sa o Kežmarku nehovorí, ako o drogovom a kriminálnom centre pod Tatrami,
ale naopak nech naše mesto
vyzdvihujú športové aktivity
našich detí a mládeže. Nech
sa v našom meste novinári nepýtajú na drogových dílerov
a kriminálnikov, ale na vytrvalých športovcov srdcom
Kežmarčanov. Nech sa naše
hrdé mesto nestáva len osadou Spišskej Belej.
Na záver sa chcem v mene petičného výboru poďakovať všetkým ľuďom, ktorí
našu petíciu podpísali a podporili nás v našej práci. Zároveň, keďže sa blížia vianočné sviatky a Nový rok, želáme všetkým Kežmarčanom
šťastné a veselé Vianoce, pevné zdravie, veľa úspechov
a dokončený zimný štadión
v roku 2012.
S pozdravom za petičný
výbor predseda Mgr. Ondrej
Jankura
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OKRESNÝ SÚD KEŽMAROK, Trhovište 16, 060 01 Kežmarok
tel.: 052 / 452 50 80 - 82, 052 / 426 3411, fax 052 / 452 50 81, e-mail: _SEKRETARIAT_OS_KK@justice.sk
1SprO/931/2011, Kežmarok 22. 11. 2011
Predseda Okresného súdu Kežmarok v zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §
2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch
výberovým konaním a výberom v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výber
na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest
vo funkcii odborný referent – asistent
Názov a sídlo služobného úradu: Okresný súd Kežmarok, Trhovište 16, 060 01
Kežmarok
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia:
odborný referent – asistent
Odbor štátnej služby:
2.06 – Justícia
Opis činnosti obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Samostatná činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie alebo pri príprave
správneho konania zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov. Samostatná činnosť pri príprave súdneho konania zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov.
Samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku s určitým rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných činností. Vybavovanie čiastkovej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, rozhodovanie
alebo na kontrolu vyžadujúce koordinovanie činnosti.
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a/ až e/ zákona
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- vek 18 rokov,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- splnenie kvalifikačných predpokladov,
- ovládanie štátneho jazyka.
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou.
Na obsadzované štátnozamestnanecké miesto nie je potrebné oprávnenie
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požadované schopnosti: Samostatnosť v konaní a rozhodovaní, komuni-

katívnosť, zodpovednosť, práca s počítačom v programoch MS WORD a MS EXCEL.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
- potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých daňových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť,
- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní a v profesijnom štruktúrovanom životopise,
- písomný súhlas o tom, že Okresný súd Kežmarok môže spracovávať osobné
údaje uchádzača na účely výberu a do ukončenia výberu,
- doplňujúce údaje potrebné k vyžiadaniu odpisu registra trestov (rodné priezvisko, meno, terajšie priezvisko, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, priezvisko a meno otca a matky a jej rodné priezvisko).
Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr do 9. decembra 2011.
Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť Okresnému súdu Kežmarok, Trhovište 16, 060 01 Kežmarok, alebo doručiť osobne do podateľne okresného súdu s označením „VÝBER“. Rozhodujúci je dátum podania na
poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni súdu. Na oneskorene podané
žiadosti sa nebude prihliadať.
Žiadosť o zaradenie do výberu možno podať aj elektronickými prostriedkami
na adresu podatelnaoskk@justice.sk. Ak uchádzač podal žiadosť elektronickými
prostriedkami je povinný doručiť ju okresnému súdu aj písomne, najneskôr v deň
uskutočnenia výberu.
Uchádzačov, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby služobný úrad pozve na výber najmenej 7 dní pred jeho začatím. Pozvánky budú uchádzačom doručované e-mailom alebo poštou.
JUDr. Richard BUREŠ, predseda okresného súdu

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu a Štátnym rozpočtom SR

„Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku“
Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo Opatrenie: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie.
Hlavný cieľ projektu:

Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Kežmarok

Špecifický cieľ projektu 1:
Špecifický cieľ projektu 2:
Špecifický cieľ projektu 3:
Špecifický cieľ projektu 4:

Obstarávanie technológií na úpravu vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov
Propagácia realizácie separovaného zberu s cieľom zvýšiť podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
Vybavenie rodinných domov a bytovej zástavby zbernými nádobami na separovaný zber bioodpadu a nákup kontajnerov na separovaný zber
Zabezpečenie efektívneho zvážania biologického odpadu

Mesto Kežmarok
Prijímateľ:
Miesto realizácie projektu: Mesto Kežmarok, Okres Kežmarok, Prešovský kraj, Východné Slovensko

03/2009
12/2012

Dátum začatia realizácie projektu:
Dátum ukončenia realizácie projektu:
Celkové uznateľné náklady:

1 368 116,90 EUR

• 85% NFP z prostriedkov KF vo výške:

1 162 899,37 EUR

• 10% NFP z prostriedkov ŠR SR vo výške:
• 5 % vlastné zdroje vo výške:

136 811,69 EUR
68 405,84 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
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VÝSTAVY

MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO PRIPRAVUJE
5. 12. 2011 (pondelok) o 8.30
a 10.30 h
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Rozprávková inscenácia
v podaní Spišského divadla
S. N. Ves
V MsKS Kežmarok
6. 12. 2011 (utorok) o 11.00 h
VIANOCE POD TATRAMI
Vernisáž výstavy výtvarných
prác žiakov ZŠ a SŠ
Vo Výstavnej sieni Barónka
13. 12. 2011 (utorok)
DETI a VIANOCE o 11.00 h
Vianočné programy žiakov
a študentov kežmarských
škôl
„Od Lucie do Vilije“
DFS Maguráčik o 15.00 h
ANDREA ZIMÁNYIOVÁ
o 16.00 h
Koncert speváčky sólistky
tanečnej súťaže
LET’S DANCE 2011     
Hlavné námestie
14. 12. 2011 (streda)
DETI a VIANOCE o 11.00 h
Vianočné programy žiakov
a študentov kežmarských
škôl
VIANOČNÝ KONCERT DH
Belančanka o 15.00 h
MIRO JAROŠ o 16.00 h
Koncert speváka finalistu
súťaže Slovensko hľadá
SuperStar
Hlavné námestie
15. 12. 2011 (štvrtok)
DETI a VIANOCE o 11.00 h
Vianočný program žiakov
a študentov kežmarských
škôl
Hlavné námestie
15. 12. 2011 (štvrtok) o 11.30 h
VZDUŠNÉ ZÁMKY
Výchovný koncert
V MsKS Kežmarok
21. 12. 2011 (streda) o 16.00 h
DAJ BOH ŠŤASTIA
Vianočný program
DFS Maguráčik
Huncovce
26. 12. 2011 (pondelok) o 17.00 h
MAROŠ BANGO
VIANOČNÝ KONCERT
V Mariánskom kostole
31. 12. 2011 (sobota) o 22.00 h
SILVESTER 2011
Zábavný program
Hlavné námestie (pri radnici)

V mesiaci október uzavreli manželstvo:
Juraj Varga – Anna Nosáľová
Lukáš Hajostek – Silvia Nahálková
Miroslav Jančík – Mgr.Kamila Janovská
Marek Nemčík – Mgr. Slávka Malošová
Ing. Peter Ščurka – Barbora Mlynarčíková
Bc. Mgr. Jozef Matia- Ing. Mária Ballayová
Miroslav Petriľák – Juliána Starinská
Peter Kovalčík – Lucia Gildeinová
Rastislav Kostoláni – Martina Fabisová
Ladislav Holub – Gizela Šarišská
Slavomír Benko – Zuzana Chovanová
Peter Lorenčík – Dominika Dronzeková

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
VIANOCE
POD TATRAMI
6. 12. 2011 – 5. 1. 2012
Výstava vianočných
výtvarných prác žiakov
ZŠ a SŠ
Galéria u anjela
ul. Starý trh
NIKOLAJ FEĎKOVIČ
Výstava potrvá
do 12. januára 2012
Nádvorie kežmarského hradu
Hradné námestie
KUZNICE VČERA
A DNES
Exteriérová výstava bude
vystavená do 31. decembra
2011.

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ

– Základná škola,
Hradné námestie 38
V mesiaci október uzavreli manželstvo:
Róbert Pieger – Jana Justová
Ľubomír Hangurbadžo – Erika Polhošová
Branislav Soska – Andrea Svitanová
Peter Kromka – Andrea Duchnitzká
Martin Trajčík – Mária Liptáková
Ján Oračko – Anežka Oračková
Tomáš Fudaly – Lucia Neuszerová
Radovan Čarnogurský – Zuzana Nahalková
Michal Šterbák – Bc. Zuzana Sutorová
Tomáš Mižikár – Simona Mirgová
Miroslav Drugáč – Mária Lichotsová
Ak chcete, aby bola svadobná fotografia novomanželov zverejnená pri redakčnom blahoželaní,
zašlite redakcii fotografiu svadobného páru v mesiaci, v ktorom bolo uzavreté manželstvo.

Zvieratká v rozprávkach...
V duchu tohto názvu sa niesol tohtoročný Deň otvorených dverí pre materské školy, ktorý sa konal 22. novembra
2011 v Základnej škole, Hradné námestie 38. Pani učiteľky
prvého stupňa so žiakmi zaviedli predškolákov do sveta
rozprávky. Najprv deti z materských škôl pomocou zaklínadla premenili celú školu na
rozprávkovú krajinu, v ktorej
ich privítala Červená čiapočka.
Potom známe rozprávkové postavy sprevádzali škôlkarov po
triedach, v ktorých sa odohrávali príbehy o Červenej čiapočke, o vlkovi a siedmich kozliatkach, o Hríbiku a o Mrázikovi.
Súčasťou každého príbehu boli
aktivity, v ktorých si deti z materských škôl vyskúšali svoje pohybové zručnosti, hudobné znalosti a rôzne výtvarné
techniky. Veríme, že sa deťom
čas prežitý v rozprávkach páčil
a odniesli si okrem milých darčekov aj veľa pekných zážitkov.
PaedDr. Gabriela
Miškovičová
a Mgr. Monika Oravcová
– učiteľky ZŠ
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Špirkove Memorandum zakladajúce slovenské gymnázium v Kežmarku
Len prednedávnom (12.
11. 2011 ) odhalili na priečelí rímsko-katolíckej fary v
Kežmarku kňazi p. dekan
J. Grich, doc. Štefan Mordel,
dr. Ľ. Hromjak , doc. I. Chalupecký a p. Hritzová (neter
Jozefa Špirku) pamätnú tabuľu dvom významným slovenským kňazom: zatiaľ neprekonanému
cirkevnému
historikovi Jozefovi Špirkovi
a filozofovi svetového formátu Ladislavovi Hanusovi, ocenenom dokonca UNESCOm.
Tabuľu odhalili vďaka kresťanskému občanskému združeniu Domov (MUDr. Janka
Víznerová vypracovala a zrealizovala s jeho členmi miniprojekt mesta Kežmarok týkajúceho sa pamätnej tabule).
Pohnutý život a veľkolepé dielo oboch velikánov je
stručne opísané aj v knihe
PhDr. Nory Baráthovej Osobnosti Kežmarku.
Zastavme sa však na mimoriadnom prínose Jozefa
Špirku pre Kežmarok v rokoch 1920-27. Pekne ho opísal
na vedeckej konferencii Spišského dejepisného spolku 12.
11. 2011 učiteľ Kňazského seminára Spišskej Kapituly, dr.
Ľubomír Hromjak.
Jozef Špirko vyučoval ako
kaplán náboženstvo na kežmarskom nemeckom evanjelickom gymnáziu, kde dostatočne pociťoval potrebu vzdelávania slovenskej mládeže
v rodnom jazyku. Dokonca
v Kežmarku založil Miestny odbor Matice slovenskej a
svoje kultúrne i duchovné aktivity realizoval v známom
Katolíckom kruhu. Na jeho
meno nezabudli z rozpráva-

nia rodičov viacerí skôr narodení Kežmarčania.
Keďže prevažná časť slovenského obyvateľstva na severnom Spiši bola katolícka a
možnosť stredoškolského štúdia mládeže bola obmedzená
len na dve nemecké gymnázia v Kežmarku a v Levoči a
jedno slovenské v Spišskej
Novej Vsi, stalo sa akousi nutnou potrebou najmä slovenského duchovenstva prispieť
ku kultúrnemu a duchovnému rastu slovenskej mládeže.
Táto potreba sa transformovala predovšetkým do spoločného úsilia so slovenskou
i českou inteligenciou, štátnymi úradníkmi, poprednými slovenskými gazdami a
živnostníkmi z Kežmarku a
okolia na založenie slovenského gymnázia, spočiatku
slovenských tried na Nemeckom evanjelickom gymnáziu
v Kežmarku. Špirkovú aktivitu podporil aj vtedajší kežmarský kanonik Ján Janečko.
Memorandum spísané Jozefom Špirkom, v ktorom v
siedmych argumentoch zdôvodňuje československej vláde a Národnému zhromaždeniu ČSR potrebu založenia nášho gymnázia podpísalo 42 významných osobností
z Kežmarku a okolia, z toho
desať rímskokatolíckych kňazov. Bolo podpísané 15. januára 1927 a odoslané vláde i
parlamentu. V tom istom roku sa aj s počiatočnými ťažkosťami otvorili prvé slovenské triedy.
Z Kežmarčanov podpísali Memorandum aj doteraz zvučné mená: Šimon Čikovský, Martin Longa, Jozef

Opäť vo vianočnej Viedni...
Zažiť šarm veľkolepej rakúskej
metropoly a tradičných vianočných
trhov s neodmysliteľnou vôňou vianočných dobrôt sa rozhodli poznávania chtiví Kežmarčania, ktorí plní očakávaní vyrazili autobusom do
Viedne. Každý si prišiel na svoje, niektorí mali možnosť nakupovať vianočné všeličo, iní sa tešili zo zaujímavej historickej prehliadky pripomínajúcej slávnu cisársku minulosť.
So skúsenou sprievodkyňou sme navštívili: Schwedenplatz, Stephans-

dom, Graben, Pestsäule, Peterskirche,
Kärntner Straße a Kohlmarkt, Hofburg, Maria Theresien Platz, Parlament a Rathaus. Na tomto mieste, pred radnicou, sa nám všetkým
rozžiarili oči z prenádhernej vianočnej výzdoby a množstva stánkov ponúkajúcich ručne vyrábaný tovar. V
podvečer sme sa rozlúčili s elegantne vyzdobenou Viedňou, plnou hudby a vôní, a vydali sme sa na cestu domov bohatší o nové poznanie a zážitky, ktoré odporúčame všetkým. CVČ

a Vojtech Zmaržlák, Ján Devečka, Július Kubovčík, Jozef Bočkay, Pavol Kuchta,
František Háber, František
Purc, Karol Zoubek a rad ďalších. Celé Memorandum bolo vydané pre propagáciu v
Knihtlačiarni bratov Rázusovcov v Liptovskom sv. Mikuláši. Aj s priloženými životopismi Jozefa Špirku a Ladislava Hanusa si ho máte
možnosť prečítať vo vstupnej chodbe Strednej odbor-

nej školy, Garbiarska 1 v Kežmarku.
Ostáva už len dúfať, že mená týchto velikánov neostanú
v zabudnutí a raz sa snáď objavia aj na Múre školy národov konfesií spolu aj s ostatnými významnými duchovnými osobnosťami rôznych
konfesií pôsobiacich a študujúcich na kežmarskom evanjelickom Lýceu, ktoré si právom zasluhuje štatút UNESCa.
Milan Choma
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Rozospievaný Kežmarok a rozžiarené detské očka
V dňoch 11. až 13.11.2011 sa v našom meste konala špeciálna celoslovenská výstava farebných a postavových kanárikov. Na otvorení už piateho ročníka tejto Podtatranskej
výstavy sa zúčastnili i predstavitelia nášho mesta a to páni
Ing. Igor Šajtlava primátor mesta, PhDr. Igor Kredatus viceprimátor , Milan Nevlazla - riaditeľ kancelárie Euroregiónu
Tatry a RNDr.Ivan Kotora - riaditeľ Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Kežmarku.
Pri tejto príležitosti odo- kanárikov v krásnom prosvzdal primátor mesta organi- tredí zasadačky Úradu prázátorovi výstavy Karolovi Po- ce, sociálnych vecí a rodiny
dolinskému Pohár primáto- od štyridsiatich vystavovatera mesta Kežmarok za rozvoj ľov z celého Slovenska, vrátachovu kanárikov a organizo- ne šiestich chovateľov z Poľvanie výstav v našom mes- ska, organizovaných v PZKite a Milan Nevlazla za Zdru- PE oddiel Nowy Targ. Výstaženie regiónu „TATRY“ Ďa- va bola obohatená o ukážku
kovné listy Karolovi Podolin- malých exotov od chovateskému, Pawelowi Mrugalowi ľa Františka Kolačkovského
a Stanislawowi Watychowi z Malého Slavkova.
za udržiavanie spolupráce
I napriek širokej médialimedzi chovateľmi a organi- zácii o poriadaní tejto výstazovanie výstav v Kežmarku vy a krásnemu jesennému
a Nowom Targu v rámci EU- počasiu výstavu navštívilo
ROREGIÓNU TATRY.
ani nie 1 % dospelých obyvaVýstavu už tradične zor- teľov nášho mesta čo naznaganizovali manželia Podo- čuje nezáujem našich spolulinskí, ktorí na otvorení tejto občanov o podujatia v oblasvýstavy pripravili pre prvú ti živej prírody a svoj voľný
materskú školu, ktorá výsta- čas asi trávili doma pri počívu navštívila, prekvapenie vo tačoch a televízoroch, alebo
forme darčeka.
nákupmi v supermarketoch.
Obsah darčeka pozostával
Vystavovaných kanárikov
z krásneho spievajúceho žlté- umiestnených prevažne v noho kanárika ktorého poskyt- vých kartónových klietkach
li organizátori výstavy cho- posudzovali zahraniční povatelia Podolinskí ZOO-MIX sudzovatelia z Poľska.
Kežmarok, v novej klietke
Najviac ocenení získal p.
ktorú poskytla Akvaristika – Karol Podolinský a to za najSlavka Jefanovová a odbornej lepšiu kolekciu žltočierných
literatúry o chove kanárikov sivokrídlých kanárikov, ktorá
od kníhkupectva Alterego obdržala 367 bodov a najlepz nášho mesta. Darček spolu ších jednotlivcov v štyroch
s deťmi prevzala páni Gom- výstavných triedach. Cenu za
bošová riaditeľka Materskej bieleho recesivného kanáriškoly v Malom Slavkove. Roz- ka, ktorý získal najväčší počet
žiarené oči i srdcia našich naj- bodov na výstave /92 bodov/
menších návštevníkov dopre- získal tiež chovateľ z nášho
vádzal spev 523 vystavených mesta pán Štefan Habiňák.

O tom , že ocenenia p.Podolinského nie sú náhodné,
svedčí i šesť prvých umiestnení, ktoré získal na výstave v družobnom meste Nowy
Targ v dňoch 30. 10. – 2. 11.
2011, II. a III. cena za kolekciu kanárikov a III.miesto za
jednotlivca na medzinárodnej výstave EXOTA Olomouc
v dňoch 7. – 9. 10. 2011 v Českej republike ako i I.cena za
jednotlivca na celoslovenskej
výstave Vtačí svet v Trenčianskej Turnej. Mimo ocenených chovateľov p.Habiňaka
a Podolinského z mesta Kežmarok vystavovali chovatelia Karol Husák, Ladislav Jančí, Igor Poprac, Ondrej Pluta
a František Schneider a z kežmarského okresu chovatelia
Ondrej Harniš Vlková, Ján
Džurnák Huncovce a Ludvík
Valigurský Žakovce.
Podtatranská výstava kanárikov organizovaná v našom meste ma dobré meno
na Slovenskú, o čom svedčí
i návšteva Ing.arch.Vladimíra Falata predsedu RR SZCH
v Bratislave (najvyššia inštitúcia zastrešujúca chovateľov
z celého Slovenska) a Miroslava Kozeja, člena ÚOK pre
chov exotického vtáctva, posudzovateľa i chovateľa kanárikov.
Je potrebné poznamenať,
že tento ročník výstavy splnil odborné (športové) poslanie čo do počtu vystavených kanárikov a ich druhového zastúpenia. Vydaril sa
tiež propagačný zámer priblížiť školám a našim najmenším ratolestiam aspoň časť
zvierat – vtákov zo živej prírody a tak poukázať na možnosti chovu týchto operencov v domácnostiach a svoj

voľný čas venovať chovu tejto krásnej záľube. S potešením listujeme v kronike a tešia nás zápisy ako „poznatky využijeme na hodinách biológie“ žiaci VI.C ZŠ Hradne
námestie, „Ďakujeme za príjemný a odborný zážitok“ žiaci
SOŠ odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena potravín,
ako i „poďakovanie“ študentov Hotelovej akadémie Otta
Bruckera a množstva poďakovaní učiteľov materských
a základných škôl z mesta
Kežmarok a jeho okolia, ktoré
výstavu navštívili. Pri čítaní
týchto názorov návštevníkov
zabúdame na množstvo starostí, práce i peňazí, ktoré nás
toto podujatie stalo a dúfame,
že v prípade organizovania
ďalších výstav sa nájde viacej sponzorov, ktorým záleží
na reprezentácií nášho mesta
ako i výchove našich detí.
Za pomoc pri zorganizovaní tohto krásneho kultúrneho podujatia treba poďakovať všetkým, ktorí sa
za úspešný priebeh pričinili Tomášovi Podolínskemu
s priateľkou Monikou, firme
Drevointerier Kežmarok p.
Griglákovi z kežmarskej tlačiarne a pánovi Tomaszovi
Bogackému z Poľska.
Za organizátorov Karol
Podolinský

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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Múzeum TANAPu je už otvorené. Sú v ňom novinky
Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej
Lomnici je už opätovne otvorené. Počas uplynulých jedenástich dní v ňom pracovníci Výskumnej stanice a Múzea TANAPu Štátnych lesov
TANAPu vymenili a doplnili najmä exponáty rastlinnej i živočíšnej ríše Tatier. „Vo
vestibule múzea sme pôvodného kamzíka, ktorý tu prezentoval tatranskú populáciu svojho
druhu takmer 50 rokov, nahradili novým. Tak ako všetky ostatné
preparáty zvierat, aj kamzík vo
vstupnej hale múzea, v Tatrách
zahynul. Bolo to pred dvomi rokmi v snehovej lavíne, ktorá sa začiatkom zimy zosunula v Belianskych Tatrách,“ opisuje krátky príbeh nového exponátu
kamzíka Barbara Chovancová, zoologička Výskumnej
stanice a Múzea TANAPu.
Novými preparátmi mláďat
tatranských predátorov a ďal-

ších zvieracích druhov sú doplnené aj diorámy znázorňujúce jednotlivé vegetačné stupne. „Chceli sme, aby najmä detskí
návštevníci múzea videli, ako vyzerá mláďa a ako dospelý jedinec.
Preto pri veľkej medvedici pribudlo malé medvieďa, pri zajacovi
zajačik, pri ježovi ježko a pri jazvecovi mláďa jazveca. Máme srnčiatko, no napriek tomu, že veľa sŕn hynie na cestách, srna nám
chýba. Veríme však, že sa nám podarí získať taký úhyn, ktorý nebude veľmi zničený a ktorý sa bude
dať preparovať,“ poznamenáva
Barbara Chovancová. Postupne sa v presklenených vitrínach vymieňajú aj drobné bezstavovce. Pod lupou lepšie viditeľná je už aj žiabronôžka severská, vzácny glaciálny relikt,
žijúca v jedinom vysokotatranskom plese.
Za sklom vo vitrínach sú aj
nové druhy tatranskej kveteny. Rozpráva o nich botanič-

17. november na Troch Korunách

Takmer jasné počasie, teplota niečo nulou... Tak znela
predpoveď počasia na tohtoročný Deň študentstva. Počas tohto významného sviatku sa viacerí Kežmarčania
zúčastnili autobusového zájazdu spojeného s výstupom
na najznámejší vrchol Pienin.
Opätovne sa podarilo vytvoriť skvelú atmosféru a neopakovateľný výhľad z vrchola bol odmenou po rannom
výstupe z Červeného Kláš-

tora. Projekt Tatranských víkendov s rodinou sa tak presne po roku vrátil do jedného
z najkrajších miest nášho regiónu. O tom kde bude cieľ
nasledujúceho zájazdu môže
rozhodnúť každý Kežmarčan
- hlasovaním na facebookovej
stránke Coollangaa. Presné
informácie o jeho konaní ako
aj o ďalších pripravovaných
podujatiach vás budeme včas
informovať.
Pavol Kulanga

ka Výskumnej stanice a Múzea TANAPu Zuzana Kyselová: „Každý rok vymieňame približne 150 z 255 alternatívnych
druhov rastlín. Najmä kvôli tým
návštevníkom, ktorí prichádzajú
každý rok. Úplne novým druhom
v tomto roku je horčičník karpatský, ktorý na Slovensku rastie
iba v Belianskych a Nízkych Tatrách a Malej Fatre. Tak ako väčšinu ostatných aj tento druh máme z vlastnej botanickej záhrady. To všetko je však len zlomok
z druhového bohatstva flóry Tatier: 1 400 cievnatých rastlín,
približne 700 druhov machorastov a vyše 1200 lišajníkov. Vyberáme a vystavujeme z nich tie

najatraktívnejšie a najzaujímavejšie druhy.“
Stála expozícia Múzea TANAPu oboznamuje návštevníkov s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a
s dejinami sprístupňovania
Tatier. Výstavná časť múzea
je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú. Múzeum TANAPu v Tatranskej
Lomnici v správe Štátnych lesov TANAPu patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku. Ročne si jeho expozície prezrie
vyše 50 000 návštevníkov.
TANAP

ČERVENÉ STUŽKY – KAMPAŇ
BOJA PROTI HIV/AIDS
Červené stužky sú sym- pojiť sa aj do celoslovenskej
bolom a názvom celoslo- výtvarnej súťaže, v ktorej mavenskej kampane boja pro- li zhotoviť pohľadnice na téti HIV/AIDS. Poslaním červe- mu Červená stužka. Ing. Marnej stužky je upevňovať po- tina Sásiková uviedla v škovedomie medzi ľuďmi o HIV/ le študentom prednášku na téAIDS, vyjadriť podporu ľu- mu HIV/AIDS a premietla film
dom žijúcim s HIV a AIDS s názvom „In your face“, čo
a uctiť si pamiatku tých, kto- v preklade znamená „Do tvárí v dôsledku tohto ochorenia re“. Kampaň v našej škole vyzomreli. Červená farba ako vrcholí 1. decembra, kedy štusymbol krvi a života. Červe- denti vyjdú do ulíc Kežmarku
né stužky sa začínajú nosiť a na znak solidarity budú bez28. novembra a ich vyvrcho- platne okoloidúcim ľudom prilením je 1. december, označe- pínať červené stužky. Prosíme
ný medzinárodnou zdravot- Vás podporte s nami boj proti
níckou organizáciou WHO HIV/AIDS.
ako medzinárodný deň boja
Ďakujeme.
proti HIV/AIDS.
Ing. Martina Sásiková
Do kampane Červené stuž- a študenti Súkromnej stredky sme sa rozhodli zapojiť aj nej odbornej školy, Biela vomy, Súkromná stredná od- da 2 v Kežmarku
borná škola Biela voda 2
v Kežmarku. Jej cieľom je
v našej škole zamerať pozornosť na zdravý životný štýl a zvýšiť informovanosť študentov o nebezpečnej chorobe akou
HIV/ AIDS určite je. Na
podporu kampane boja proti HIV/AIDS sme
uskutočnili niekoľko aktivít. Prvou aktivitou bolo zhotovenie informačného panela, ktorý obsahoval základné informácie o priebehu kampane,
letáky s témou HIV/AIDS
a fotografie s predchádzajúceho ročníka. ŠtuNa snímke odovzdávanie červených
denti dostali možnosť za- stužiek počas kampane v roku 2010.
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Naši kamaráti – gymnazisti, ročník 1948
Boli to dvaja Lacovia, chlapci z našej ulice. Oni medzi sebou
boli tiež veľmi dobrí priatelia.
Ako septimáni zavracali
mladších spolužiakov, najmä dochádzajúcich, aby nešli do školy,
lebo sú na rade „ochorieť“, aby
chrápka zachvátila všetkých a nastali vytúžené chrípkové prázdniny. Obaja boli prezlečení, maskovaní, ináč by túto nevšednú úlohu nemohli plniť v čase, keď mali
sedieť v školských laviciach. Avšak čo sa nestalo. Postavou vyšší, na pohľad mužnejší, avšak naivný syn tradičnej učiteľskej rodiny, pri stretnutí s miestnym
profesorom kežmarského gymnázia sa pozabudol a zatiahol svoje charakteristické „Skááávam“
a boli prezradení. Teraz to už môžem prezradiť, veď sú to už vlastne dejiny. Bol to Laco Stanko, ten
druhý bol Laco Čekovský, syn
maloroľníka, strednej postavy,
územčistý, priamy a čestný až po
korienky vlasov. Študent by však
nebol študentom, aby nebol tak
trošičku aj huncút.
Títo dvaja boli u nás pečení
– varení a tak z ich kamarátstva
ušlo sa aj mne, veď som nebola
od staršieho brata Standa ani dva
roky mladšia. Na Laca Stanka si
spomínam najmä v súvislosti so
športovaním. Chodil sa na blízky vŕšok lyžovať a môj brat tiež,
ja zas so sánkami, či aj bez saní, chodila som obdivovať lyžiarov. V lete ma neraz vzal do člna.
Člnkovali sme sa na neveľkých
dvojmiestnych loďkách. Zhlobil ich náš oco z obyčajných dosák, spodok zalepil térom a zhotovil aj obojstranné veslá. Laco
dával veľký pozor, aby sa čln neprevrátil, keď vozil mňa, snažil
sa tiež pristáť na brehu tak, aby
som nemusela stúpiť do vody.
S jeho sestrou som sa skamará-

tila asi do puberty a dodnes sme
dobré priateľky.
Laco Čekovský mi ostal v pamäti ako sme spolu hrávali žolíka, bridž, no najmä šach. Chlapci zhotovili aj šachový rebríček,
ktorý však nemal dlhého trvania,
lebo spomedzi chlapcov (a bolo
ich viac) najlepší bol vždy Laco
Čekovský a nikto sa nechcel
blamovať, takže
sme potom hrali
bez rebríčka.
Laco si rád so mnou zahral
šach, no nikdy som mu nedala
mat, vždy on bol víťaz. Nikdy sa
však preto nepovyšoval a ja som
uznávala jeho prednosti, veď bol
aj starší, aj budúci doktor. Už
ako gymnazistu ho chlapci žartom volali Doktor Landík, lebo
sa im zdôveril, že sa hodlá stať
lekárom. Tento svoj zámer aj do
bodky zrealizoval. Za profesiu
si zvolil kardiochirurgiu. Snáď
aj preto, že mu bratranec, tiež
gymnazista, umrel ako 17-ročný
na srdce.
Laco Stanko, ani jeho sestra
Mariena, nemohli po skončení gymnázia pomýšľať na ďalšie štúdium, lebo im otec, riaditeľ základnej školy v Kežmarku,
umrel, keď boli ešte celkom malé deti. Keď dorastali, matka, tiež
učiteľka, ich z penzie nemohla uživiť. Tak obaja nastúpili do
zamestnania. Laco sa stal železničiarom a popri zamestnaní absolvoval Vysokú školu dopravnú v Žiline. Na dôchodok išiel
ako dlhoročný náčelník stanice
v Poprade. Jeho sestra sa po rokoch pôsobenia v štátnej sporiteľni v Kežmarku, stala hlavnou
účtovníčkou a popri tom sa starala o ťažko chorú mamičku, ktorá dlhé roky trpela na cukrovku,
následne aj na ťažkú depresiu.

Moje spomínanie by nebolo úplné, keby som opomenula tablo, najúžasnejšie tablo aké
kedy bolo vystavené na námestí v Kežmarku vo veľkej drogérii. Centrálnou dominantnou
tabla bol trón, na ktorom sedela
kráľovná s klasickou korunou na
hlave. Bola to triedna učiteľka,
profesorka Rozália Baráthová, ktorá priviedla
ročník
1948 k maturite. Mladá, 31 ročná, šľachetná
a zhovievavá, vo výchove a výučbe mládeže, vždy korektná
a dôsledná. Jej vlastnosti a charakter rozoberám nie podľa výzoru „kráľovnej“ z tabla, spoznala
som ju totiž bezprostredne, keď
som sa po zjednotení školy sama
stala gymnazistkou.
Profesorka R. Baráthová,
dnes už takmer 95-ročná, je
sviežej mysle a pamätá, vie referovať o žiakoch svojej pamätnej
triedy, kto aký mal osud a čo dosiahol. V sledovaní osobností jej
výdatne pomáha dcéra, historička Norika. Samotné tablo je plné karikatúr. Postavou najvyšší
z triedy, Laco Stanko nesie vpredu veličiznú zástavu. Iný žiak
má vôkol seba samé hodinky rôznych typov a tvarov. Ďalší sa
prechádza s fešandou po cintoríne. Laco Čekovský by mal mať
v karikatúre malé srdiečko s veľkým kardiostimulátorom. On ho
totiž, ako veľmi úspešný kardiochirurg, prvý v našej republike
zaviedol pre detských pacientov.
Životná kariéra maturantov
bola však ešte v tie časy len hudbou budúcnosti a tak Laco Čekovský nemal nejakú výraznú
karikatúru, veď bol už ako chlapec veľmi vyrovnaný a korektný. Jeho chovanie zrejme nemo-

Reakcia na článok: Haloween

Môžem sa cez naše noviny opýtať, čo sledovali tí, ktorí priniesli do nášho mesta oslavu sviatku Halloween? Určite už
mnohí z vás počuli v svojom okolí, ako ľudia kritizujú, čo všetko
zlé nám priniesla po novembri tá
tzv. demokracia. Ako sme predtým boli chránení pred morálnym aj mravným úpadkom našej spoločnosti a že dnes si hlav-

ne mladí ľudia chcú užívať svoj
život, a to spôsobom, ktorým škodia okrem iného sebe, svojej rodine aj celej spoločnosti... hazardné hry, drogy, promiskuita a pod.
Veľakrát na „západ“ či Ameriku
nadávame, že to morálne zlo prichádza od nich, ale napriek tomu sa po nich “opičíme“. Chýbal
niekomu na Slovensku Halloween? Na prelome októbra a novem-

bra sme si dôstojne a v úcte návštevou na cintoríne spomínali na
našich drahých zosnulých. Zároveň nám cez mesto kráčali rôzne
masky zo záhrobia, ktoré pôsobili
hrôzostrašne a hlavne na starších
ľudí vôbec nie úsmevne. Na podnet tých ľudí, ktorí sa ma pýtali,
čo vlastne znamenajú tie masky,
si dovoľujem písať do novín a pýtať sa, na čo je to dobré??? Stred-

tivovalo k irónii. Hoci žije v Košiciach a rodný Kežmarok navštevuje zriedka, prijal svojho
starého kamaráta, môjho brata
Standa, v ordinácii (ordinoval
ešte aj po osemdesiatke), ako by
sa boli rozišli včera a poradil mu
v jeho ťažkostiach so srdcom.
Od Laca Čekovského som sa
dozvedela, že ich ročník, maturanti kežmarského gymnázia,
zišli sa na stretnutí po 63 rokoch
v máji t.r., aby si zaspomínali na
časy mladosti a štúdia v Kežmarku. Bolo ich dovedna desať,
dvaja prihlásení neprišli. Škoda,
lebo keby sa zišli dvanásti, bola
by to viac ako tretina žiakov ich
triedy. Všetkých bolo totiž 34.
Len malú chvíľu postáli vonku,
pred renomovanou budovou kežmarského „ratušu“, lebo začalo
pršať. Dve žiačky a osem žiakov
posedelo v reštaurácii. Atraktívny bol spolužiak, ktorý prišiel až z Nového Zélandu. Koľko
ich je ešte nažive, to sa nepodarilo zistiť, avšak náš spoločný kámoš Laco Stanko už sa nemohol
zúčastniť tohto stretnutia. Umrel po trojročnom veľmi starostlivom opatrovaní manželky, ktorá bola a dodnes je ležiaca po ťažkej mozgovej príhode.
Starý človek sa živí spomienkami. Áno, lež aj zmierením sa
s nezvratným zákonom prírody,
ako to pripomína aj posledná sloha textu piesne Gaudeamus igitur, ktorú študenti spievajú pri
rozlúčke so školou, prípadne na
stretnutiach absolventov, aj po
rokoch.
Vita nostra brevis est,
Brevi finietur,
Venit mors velociter,
Repit nos atrociter,
NEMINI
PARCETUR...
Smrti nikto nebude ušetrený...
Baba Zoubková
nej a staršej generácii to určite
pokoj a pohodu v tomto uponáhľanom svete nepridá a mládež
je z toho všetkého už aj tak akoby
rozorvaná, veď z médií - TV, rozhlas, internet - sa na ňu valí prúd
liberálnych lákadiel, ktoré si chcú
vyskúšať, veľakrát aj za cenu poškodenia, či už zdravia alebo dobrej povesti, alebo spôsobenia bolesti celej rodine. Takže opäť sa
pýtam – na čo to bolo dobré?!?
Mária Galdunová
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KEŽMARSKÉ POHROMY V.

Regulácia Ľubického potoka okolo roku 1940.
Územie Spiša postihli aj zemetrasenia – avšak informácie o nich sú veľmi kusé a ťažko sa dajú overiť. Spomínajú sa
v rokoch 1443, 1453, 1556, 1590,
1643, 1656, potom 12. august
1662, keď zemetrasenie v Tatrách malo odlomiť vrchol Slavkovského štítu a vytvoriť nové
pleso – otázne je, koľko pravdy je v tejto informácii. Ďalšie otrasy sa mali konať aj roku 1666.
O zemetrasení koncom januára 1724 sa zachoval článok
kežmarského rektora a evanjelického slovenského kazateľa Juraja Buchholtza mladšieho. Mnoho svojich pozorovaní
uverejnil v tzv. Vratislavských
análoch (Sammlung Von Natur= und Medicin - Wie auch
hierzu gehörigen Kunst= und
Literatur – Geschichten) a stal
sa kronikárom svojej doby. Jeho latinský denník, žiaľ, zatiaľ
nikto nepreložil a nachádza sa
v Slovenskej národnej knižnici v Martine, hoci pôvodne bol
majetkom kežmarskej lyceálnej
knižnice. Kto ho z Kežmarku
vzal a dal do Martina, je zatiaľ
pre nás záhadou.
Buchholtz o zemetrasení píše: „Dňa 29. januára 1724 bolo
na Spiši zemetrasenie s dvoma
otrasmi. Prvé o 9. večer, druhé
o 11. v noci, ktoré bolo trochu
menej veterné a zamračené. Poobede sa nebo vyjasnilo, vrchy
boli zamračené. Po zemetrasení 30. januára zavčasu ráno bola ťažká hmla, ktorá sa ťahala
k vrchom a potom pršalo. Jedni mysleli, že hmlu hromy zapálili, druhí hovorili o hrmote. Roľníci z dedín mysleli, že

oproti severu pozorujú oheň.
Ďalším sa zdalo, ako by okolo nich prešlo niekoľko vozov.
Iní mysleli, že v pivniciach niečo hrmotí a jedna žena nechala
zapáliť svetlo, mysliac, že sa zo
sudov uvoľnili obruče. V mojom byte som nič nezbadal, až
o trištvrte na deväť večer, keď
som si ľahol do postele, pocítil
som prvý otras. Ako bilo štvrť
na dvanásť, prebudil som sa a
počul v mojom kabinete šuchot
papierov, čo spôsobil spadnutý
prach z povale, čo som čoskoro aj uvidel. V Spišskom Podhradí všetko cítili silnejšie. Najprv zemetrasenie spozorovali
v Kežmarku. Krakov písal o zemetrasení na Spiši, že sa tam až
rozkolísali zvony.“
A ďalší Buchholtzov zápis:
“O polnoci medzi 12. a 13. júnom 1724 bolo veľké zemetrasenie v Spišskej Novej Vsi a
Spišskom Podhradí, kde sa až
rozkývali zvony a zvonili. V
Kežmarku to nebolo cítiť – pocítil to len jeden nočný strážnik
a jeden mäsiar.“
O ďalších zemetraseniach
nemáme správy. Posledné zemetrasenie v Kežmarku bolo 30. novembra 2004. Najviac
ho pocítili vo vysokých bytovkách. Na prízemí starých domov v centre mesta sa nič nepohlo, iba na poschodiach zaštrngali vo vitrínach poháre.
Raritou v Kežmarku bola „návšteva“ hmyzu – dokonca kobyliek. Spomínajú sa v roku 1338, 1474, 1545 – 1546 a viac
vieme o roku 1847: keď ľudia
počuli, že od Debrecína idú kobylky, od strachu zožali aj nezrelú úrodu. Otázne je, či to bo-

li ozaj kobylky, či nie chrústy.
Chrústové kalamity boli aj
v 50. rokoch 20. stor., keď žiaci
zo škôl chodili na brigády triasť
stromami a šliapať spadnuté
chrústy. Dnes chrústy už u nás
vôbec nevidieť. Podľa spomienok Dávida Frölicha dňa 10. júla 1629 zaplavili Kežmarok dokonca netopiere z Tatier.
Spiš postihli aj suchá, neúroda a hlad. Vraj v roku 1312 sa
ľudia sa navzájom od hladu požierali. Ďalšie sucho bolo v rokoch 1313 – 1314. V r. 1473 od
Turíc po Všechsvätých nepršalo – lesy sa samy od seba zapaľovali. V roku 1532 od Kvetnej nedele nepršalo 12 týždňov. V r. 1540 vyschli dokonca aj studne. V r. 1551 od Filipa
Jakuba po Máriu Magdalénu
bolo tak horúco, že sa lesy zase samy zapaľovali. Ďalšie suchá sa zachovali len v letopočtoch: 1558, 1585 – 1586, 1600,
1616, 1622, 1631, 1652, 1669, 1678,
1708, 1726, 1794, 1846 a napokon v r. 1947 nepršalo štyri
a pol mesiaca.
Opakom boli povodne –
Kežmarok zvieral Poprad a Ľubický potok, občas šantil Tvarožniansky potok i Biela voda. Veľká povodeň sa spomína
24. júla 1621, keď sa voda zliala z Tatier do údolí. Dňa 12. augusta 1662 prišla obrovská búrka, voda odvliekla stromy, majere, garbiarne, v roku 1700 od
Veľkej noci do septembra pršalo a prišla veľká povodeň. O
ďalšej povodni píše zaujímavo
Juraj Buchholtz mladší: „Dňa 6.
augusta 1725 sa o 3. hodine ráno vylial Poprad a zalial kežmarské práčovne a majere, ľudia sa ratovali na strechách.
Vypláchol ryby z rybníkov, zničil mosty, rieka prelomila mest-

13
ské múry pri Obuvníckej veži
a hnala sa tade, kde sa cez múry vypúšťa z mesta močarisko,
ohrozila ulicu Starý trh – menší dobytok sa utopil. Aj mlyny
sa poškodili. Tak isto bolo aj na
okolí.“ Celé Slovensko zaliala
voda v auguste 1813, Kežmarok 24. august 1813. Voda údajne brala so sebou celé domy,
v jednom na povale sa zachránilo 5 ľudí, ale dom vzápätí narazil na strom a všetci sa utopili. V celom údolí Popradu vzala voda so sebou mlyny, mosty,
cesty, takže nebolo žiadne spojenie. Na „pamiatku“ výšky vody, ktorá dosahovala 2 metre,
bola na dome Kušnierska brána 1 (dnes parkovisko pri hotelovej akadémii) namaľovaná
čierna čiara. Na základe toho
môžeme povedať, že povodeň
z roku 1813 neprekonala ani
povodeň z roku 2010. Pritom
v septembri 1813 prišla ďalšia
povodeň. Dňa 8. júla 1885 vysoká Biela Voda urobila v kanáloch Fabryho súkenky veľké škody. Ďalšie veľké povodne
boli v rokoch 1906, 1913, 1937,
29. júna 1958, 16. – 18. augusta
1960 a napokon 4. júna 2010.
Na veľký sneh a víchrice bol
Kežmarok zvyknutý. Bratia Juraj a Jakub Buchholtz nám zanechali o tom tri správy: v dňoch
3. – 5. júna 1695 napadol v Kežmarku sneh, dalo sa ísť so saňami do lesa. V dňoch 24. – 27. máj
1700 napadol v Kežmarku sneh
po pás. V dňoch 4. a 5. augusta 1725 snežilo – na to nepamätali ani pamätníci. Na Koperšadoch zdochli kone, podobne v
Rakúsoch a Forbergu. Zdochli
aj ovce. Aj v Tiefengrund medzi Mlynčokmi a Kežmarkom
napadol sneh. Dňa 29. decembra 1741 víchrica poškodila padací most najpevnejšej mestskej Vyšnej brány.
Nora Baráthová

Povodeň v Kežmarku 29. 6. 1958.
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INZERCIA, SPOMIENKA
14/185 na Fabiu, s puklicami a plechovými diskami (5 otvorov na skrutky).
Cena dohodou. Tel. 052/452 25 28,
0905 143 947.

PREDAJ
Predám nové fóliové dvere, pravé
s presklením a zárubňou, vzor buk,
za 130 eur. Tel. 0908 88 63 33. P-80/11
Predám horské slnko, nepoužívané, za 50 eur a manuálny tlakomer za
7 eur. tel. 0905 56 24 44.
P-82/11
Predám zabehnutý kadernícky
salón v Slovenskej Vsi v budove Coop Jednoty zo zdravotných dôvodov.
0905 15 55 16.
Predám ošípané od 120 do 150 kg.
Cena za 1 kg 1,80 Eur. Možnosť porážky. Tel.: 0907/30 91 27.
T-15/11
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
MOTO
Prenajmem dlhodobo garáž za dopravným ihriskom. Tel. 0902 12 38 01.
P-78/11
Predám 4 ks zimné pneumatiky

INÉ
Kvalita z Talianska.
www.zipsport.sk
Doučujem slovenský jazyk. Tel.
052/456 52 11, 0904 40 79 78. P-79/11
Brúsim- lyže, snowboardy,
korčule, nože, nožnice. Opravujem- bicykle, trenažéry, kolesá a iné. OPRAVA BICYKLOV
IMRICH, Garbiarská 12, 0905
434 153.
A-21/3
Bižutéria FANTASY na Starom trhu 3 rozšírila sortiment o kabelky a
luxusné dáždniky.
P-81/11
Ponúkam do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory na Hlavnom
námestí v Kežmarku. 0903 639 921.
BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám celoročne obývateľnú
murovanú chatku so zariadením
v Kežmarku, pri horárni, s pozemkom 532 m2. Cena 42 800 eur, foto
mailom. Tel. 0915 77 82 54. P-70/11
Prenajmem 2-izbový nezariadený
byt na Severe v Kežmarku. Kontakt:
0949 41 66 35.
P-77/11
Predám priestranný 3-izbový byt

v OV na Záhradnej ulici v Kežmarku.
Zateplená bytovka, vymenená strecha, zrekonštruovaný výťah. Cena
dohodou po osobnej obhliadke. Č.t.
0949 27 71 20.
Predám dvojizbový byt na ul.
Gen. Štefánika. cena dohodou. Bližšie
info: 0918 793 470 alebo 0907 123 677.
Dlhodobo prenajmem 1 izbový
byt v KK. 0905 362 434.
Predám stavebný pozemok v
Kežmarku na kamennej bani, južný
vo svahu, vhodný na terasový som.
Rozloha 776 m2, 49 €/m2. 0905 290 520
Predám 1 izbový zariadený byt
na Lanškrounskej ulici v Kežmarku.
0908 177 472.
Predám 3 izbový družstevný byt,
súrne na ul. Lanškrounská 11, KK,
udržiavaný, slnečný. Cena 36 600€.
0905 234 386.
Dám do prenájmu byt v Kežmarku. 0904 468 474.
Predám priestranný 3-izbový byt
v OV na Záhradnej ulici v Kežmarku.
Zateplená bytovka, vymenená strecha, zrekonštruovaný výťah. Cena
dohodou po osobnej obhliadke. Č.t.
0949 27 71 20.
Dám do prenájmu 3-izbový zariadený byt v OV na sídlisku Juh, voľný
od 1.12.2011. Tel.: 0915 949 769. T-16/11

Kežmarská
informačná
agentúra (Kia)
Hlavné
námestie 46
060 01 Kežmarok
052/449 21 35
info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

KEŽMAROK 23/2011
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 h
12. 12. 2011
BOLESŤ A LIEK
(bez práškov)
Prednáša Roman UHRIN
– kuchár, koordinátor
zdravot. osvety v ČR
Predvianočné posedenie
priateľov Klubu zdravia
Kontakt: 0904 395892
Vstup voľný!

Už len kytičku
kvetov na hrob Ti
môžeme dať a pri
plamienku sviečky s láskou spomínať.
Dňa 13. decembra 2011
uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mamka a babka, pani Magdaléna MENŠÍKOVÁ.
So smútkom v srdci spomínajú manžel, deti a vnúčatá.
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V ostatnom kole druhej ligy
mužov hostili Kežmarčania minulosezónneho prvoligistu 1. BK
Michalovce. Hostia s bohatými
prvoligovými skúsenosťami už
od začiatku potvrdzovali úlohu
vysokého favorita a už v prvej
štvrtine rozhodli o osude celého stretnutia. Kežmarčania sa síce snažili niečo s výsledkom urobiť, avšak ich nemohúcosť pri zakončení ich pripravila o lepší výsledok.
Výsledok: BK MŠK Kežmarok – 1. BK Michalovce 53:89.
Kadeti v poslednom dvojkole
základnej časti Ligy kadetov SR
cestovali na palubovky Žiliny a
Svitu. Tím zdecimovaný chorobami oba zápasy výrazne prehral.
Výsledky: Academik Žilina –
Kežmarok 130:43, BKM Poprad-Svit – Kežmarok 91:39.
(jmj)

Od žačiatku školského
roka pracuje na našej škole,
ZŠ Hradné námestie 38 Kežmarok, šachový krúžok pod
vedením majstra v šachu

Prvá liga mužov v skupine
Východ volejbalistov pokračovala ďalšími dvomi kolami.
Kežmarok - Sobrance 2:3
(-13, 14, 23, -13, -14), 2:3 (23,
-19, 23, -15, -10), Humenné B -

Kežmarok 3:0 (20, 11, 16), 3:1
(14, -16, 18, 23).
Humeník
1. Vranov
12 33:5 32
2. Stropkov
12 30:11 28
3. Revúca
12 24:23 19
4. Humenné B
12 19:23 16
5. Sobrance
12 20:26 15
6. Kežmarok
12 14:30 9
7. Košice
12 10:32 7

Šachový krúžok – Projekt
„Šach na školách“

Pozvánka na žolíkový turnaj

Klub dôchodcov v Kežmarku usporiada 17. decembra 2011 druhý ročník žolíkového turnaja.
Hrať sa bude na 4 kolá.
tri základné, kde jedno bude trvať 50 minút. Štvrté kolo sa bude hrať od najlepších
po najslabších hráčov. Podľa
počtu prihlásených hráčov sa
vyžrebuje k hracím stolom po
troch, resp. štyroch hráčov.

Prezentácia je o 13.00 hod.
samotný turnaj začíne o 13.45
hod. Štartovné sú 2 eurá a
hráči musia byť starší ako 18
rokov.
Prihlásiť sa môžete telefonicky u p. Novotného na telefónnom čísle 0903 75 39 74,
príp. v deň uskutočnenia turnaja.
Za klub dôchodcov Pavol
Novotný

Eduarda Hagaru. Vychoval
veľa šachových legiend ako
svoju dcéru, ktorá je šachová veľmajsterka ,syna Eduarda, ktorý je tiež veľmi
dobrým hráčom. Rozhodli
sme sa mu zveriť aj našich
žiakov, aby vo svojej práci
pokračoval. V krúžku máme žiakov 2., 3., 4. a 5. ročníka a preto veríme, že raz dosiahnu úspechy. Šach je hra,
ktorá núti robiť hráča sériu
rozhodnutí, učí žiakov plánovať vopred, mať poruke
alternatívne riešenie a používať logické myslenie. Nesmieme zabúdať, že šach je
hra, ktorá má pomôcť deťom v rozvíjaní pozornosti,
pamäti a nedá sa robiť nasilu. Zuzana Štočková, rod.
Hagarová bola našich žiakov povzbudiť a porozprávala im, ako začala hrať
šach so svojim otcom. Žiaci
boli radi, že spoznali šachovú legendu nášho mesta.
Mária Havranová
ŠSZČ Hradné námestie

Druhá deviatka v sieti obhajcu

Z ápa s m i
7. kola skončila
jesenná časť Kežmarskej MARCO POLLO hokejbalovej ligy.
Najbližšie riadne kolo súťaže sa odohrá až v januári.
V tomto kole zaujalo najmä deväť inkasovaných gólov v sieti obhajcu Rats Kežmarok, pretože už je to druhá

deviatka v jeho sieti.
The Red Rats Kežmarok
– Fighters Spišská Belá 7:9
(Jakubčo 4, Šlachtič 2, Klein –
P. Sivaninec 4, M. Siska 3, Jacenko, Balog), HBC Leopoldov Poprad - Angels Huncovce 7:4 (Lipták 5, J. Skokan,
Kňurovský – Ferko 2, Dulík,
Budaj), Bad Company Ľubica – Tornádo Kežmarok 6:3
(Schneider 2, Jaseňák, Haví-

ra, Jasovský, Polaček – Kopkáš 2, Pavličko), Ľubica – Poprad 2:7 (Schneider, Jasovský
– Lipták 4, Teplický 3).
Humeník
1. Poprad
6 46:16 17
2. South Park
6 31:17 14
3. Tornádo
6 24:25 8
4. Rats
6 34:37 8
5. Ľubica
6 35:38 7
6. Spiš. Belá
6 26:43 7
7. Huncovce
6 20:40 0
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Ďalšími zápasmi pokračovali stolnotenisové ligy.
3. liga mužov – Západ
7. kolo: 1. PPC Fortuna Kežmarok - TJ Severka Kežmarok
B 13:5 (Mat. Harabin 4,5, Kancír 4, Vojtička 3, Nebus 1,5 Habiňák 2,5, Kocúr 1, Jankura 0,5, 1xWO), TJ Severka Kežmarok A - OŠK Spišský Štvrtok 15:3 (Š. Vnenčák a Hagara
po 4,5, Kelbel 3,5, Mikša 2,5).
8. kolo: ŠKST Spišské Vlachy - TJ Severka Kežmarok
A 5:13 (Kelbel a Mikša po 3,5,
Š. Vnenčák a Hagara po 2,5),
TJ Obce Spišský Štiavnik - 1.
PPC Fortuna Kežmarok 14:4
(Vojtička 3, Mat. Harabin 1),
TJ Severka Kežmarok B - TJ
Javorinka Levoča B 12:6 (Kocúr 4,5, Pojedinec 3,5, Habiňák a Krolik po 2).
1. Rožňava C
8 99:45 23
2. Margecany B
8 92:52 21
3. Spiš. Štiavnik
8 90:54 20
4. Levoča A
8 89:55 19
5. Spiš. Vlachy
8 72:72 17
6. Poprad
8 71:73 16
7. Fortuna KK
8 70:74 15
8. Levoča B
8 69:75 14
9. Severka KK B
8 67:77 14
10. Severka KK A 8 66:78 14
11. Rožňava D
8 53:91 11
12. Spiš. Štvrtok
8 27:117 8
4. liga mužov – Podtatranská
MŠK Adento Svit - TJ Severka Kežmarok C 8:10 (Kvasňák 3, O. Koša a R. Popovič
po 2,5, Groman 2), TJ Severka Kežmarok D - TJ Dunajec
Spišská Stará Ves 4:14 (A. Funket 3, R. Vnenčák 1), STO Poprad Veľká - TJ Severka Kežmarok D 14:4 (A. Funket 2, J.
Podolský a R. Vnenčák po 1),
TJ Severka Kežmarok C - TJ
Požiarnik Rakúsy 10:8 (Kvasňák 3,5, Groman 2,5, O. Koša
a R. Popovič po 2). Humeník
1. Slovenská Ves B 8 90:54 22
2. Poprad-Veľká
8 87:57 21
3. Severka KK C
8 78:66 20
4. Svit
8 84:60 17
5. St. Ľubovňa C
8 82:62 17
6. Spiš. Stará Ves
8 70:74 17
7. Nová Lesná
8 81:63 16
8. Rakúsy
8 78:66 16
9. Spišské Bystré
8 68:76 15
10. Spiš. Štvrtok
8 74:70 15
11. Poprad B
8 38:106 8
12. Severka KK D 8 34:110 8
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Šachisti s prvými bodmi

Druhým dvojkolom pokračovala šachová extraliga družstiev. Kežmarok v ňom zaznamenal prvé bodové zisky.
Zápas s Dunajskou Stre- časová kontrola začala lámať
dou, bol dramatický do po- partie v náš prospech, a tak
slednej partie, najprv sa uja- postupne ako partie končila vedenia Dunajská Streda li tak, sme pomaly nazbiera0,5:2,5 a zdalo sa, že je vyma- li 4,5 bodu. Posledná partia
ľované. Bojovnosťou Kežmar- Druska – Škára skončila po
čania otočili priebežný stav obojstranne bojovnom výkona 4:3. Posledná partia na ne remízou. Konečný výsleprvej šachovnici dlho vyzera- dok 5:3 pre Kežmarok berie
la tak, že náš hráč udrží remí- nehrajúci kapitán František
zu, ale nakoniec v druhej ča- Tropp ako veľmi dôležitý, pre
sovke partiu pokazil. Výsle- ďalší priebeh súťaže.
dok 4:4 je ale spravodlivý.
3. kolo: MŠK KdV KežPo odovzdaní zostáv v zá- marok - ŠK Dunajská Strepase s Modrou sme boli mier- da 4:4 (Mrva 0, Repková 0,5,
nymi favoritmi. Po 2,5 hodi- Velička 1, Druska 0, E. Hagara
nách boja na šachovniciach st. 1, Bednár 1, Seelinger 0,5,
to vôbec nebolo cítiť, ale prvá L. Tropp 0).

Kežmarčanky hrali s čelom tabuľky

Kežmarské extraligové volejbalistky tentoraz hrali proti prvým trom družstvám tabuľky. Získali v nich set, aj
keď vo viacerých boli blízko
k ďalším, čo svedčí, že sa už
postupne v súťaži udomácnili a žiadne z družstiev nemôže brať zápasy s Kežmarkom
na ľahkú váhu. Humeník
9. kolo: COP Nitra - Pezinok 1:3 (23, -15, -17, -20).
10. kolo: UKF Nitra - COP
Nitra 3:1 (12, 15, -23, 22), Spiš.
Nová Ves - Žiar n/H 3:1 (14,
15, -22, 16), Bratislava - Žilina
3:0 (16, 22, 11). Pezinok - Kežmarok 3:0 (15, 19, 16).
11. kolo: Žilina - Žiar n/H
2:3 (22, -21, 21, -14, -10), Pezi-

nok – Spiš. Nová Ves 3:1 (22,
29, -23, 15), COP Nitra - Bratislava 2:3 (22, -11, 24, -21, -11),
Kežmarok - UKF Nitra 0:3
(-15, -26, -18).
12. kolo: Spišská Nová Ves
- Žilina 3:0 (5, 14, 22), Žiar nad
Hronom - COP Nitra 3:0 (19,
21, 13), UKF Nitra - Pezinok
0:3 (-23, -22, -23), Bratislava Kežmarok 3:1 (18, -23, 22, 14).
Humeník
1. Pezinok
12 35:10
33
2. Bratislava
12 32:15
28
3. UKF Nitra
12 27:14
25
4. Spiš. N. Ves 12 28:17
23
5. Žiar n/H
12 22:25
17
6. COP Nitra
12 19:28
13
7. Kežmarok
12 8:33
3
8. Žilina
12
7:36
2

4. kolo: MŠK KdV Kežmarok - ŠK Modra 5:3 (Mrva 0, Repková 0,5, Velička 0,5,
Mazúr 1, Druska 0,5, E. Hagara st. 1, Bednár 0,5, L. Tropp
1).
Humeník
1. Košice
4 22,5 12
2. Slovan BA
4 20,5 10

3. Dunajov
4. Čadca
5. Dunaj. Streda
6. Trenčín
7. Dubnica n/V
8. Kežmarok
9. Doprastav BA
10. L. Mikuláš
11. Prievidza
12. Modra

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

17,5
17,0
16,5
16,5
14,5
14,0
13,5
14,0
13,5
12,0

7
7
7
4
4
4
4
2
2
2

Hokejbalistov čaká už iba Bratislava
Posledné zápasy v kalendárnom roku 2011 odohrajú
kežmarskí hokejbalisti v Bratislave. V sobotu odohrajú zápas na pôde Ružinova a v nedeľu v Petržalke proti Jokeritu.
Vrútky - Kežmarok 6:5
(1:3, 2:1, 3:1). Góly: 14. Vojtas,
18. Čavajda, 27. Javor, 31. Kolčák, 39. Šišmič, 43. Vojtas – 9.
Svitana (Šlachtič), 10. Lipták
(Teplický, Šlachtič), 11. Oravec (K. Jankura, Jakubčo), 19.
Lipták (Majer, Svitana), 35.
Teplický (Lipták).
Kežmarok – Žilina 2:3

(1:2, 1:0, 0:1). Góly: 6. Oravec
(Majer), 27. Jakubčo (Šlachtič,
Oravec) – 3. Mokoš, 8. Lajčiak,
38. Hulín.
Humeník
1. Nitra
16 83:24 45
2. Ružinov BA
14 61:28 36
3. LG BA
15 46:38 27
4. Martin
14 50:40 26
5. Vrútky
14 53:46 23
6. Kežmarok
13 51:38 21
7. P. Bystrica
13 37:36 20
8. L. Mikuláš
15 48:64 19
9. Pruské
15 40:62 18
10. Žilina
15 37:55 16
11. Žiar n/H
15 37:62 11
12. Jokerit BA
14 35:62 11
13. Profis BA
15 27:60
9

Kam za športom
šport
Basketbal

súťaž

kategória

miesto

termín

podujatie, zápas

2. liga, sk. východ

muži

ZŠ Huncovce

10. 12., 15.00 h

Kežmarok – Levoča

VsRM

st.miniźiaci

ZŠ Dr. Fischera

11.12., od 10.00 h

Kežmarok – Košice

III. liga

muži

ZŠ Nižná brána

4. 12., 10.00 h

Severka KK A – Rožňava D

III. liga

muži

ZŠ Hradné nám.

4. 12., 10.00 h

Fortuna KK – Rožňava C

III. liga

muži

ZŠ Nižná brána

11. 12., 10.00 h

Severka KK B – Margecany B

III. liga

muži

ZŠ Hradné nám.

11. 12., 10.00 h

Fortuna KK – Levoča B

IV. liga

muži

ZŠ Nižná brána

4. 12., 10.00 h

Severka KK D – Slov. Ves B

IV. liga

muži

ZŠ Nižná brána

11. 12., 10.00 h

Severka KK C – Sp. Bystré

Šach

2. liga

družstvá

Dom stretávania KdV

4. 12., 9.00 h

Kežmarok – Gelnica

Volejbal

1. liga

muži

Hala T2 – Gymnázium

10. 12., od 11.00 h

Kežmarok – Stropkov

Stolný tenis
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