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155 rokov od narodenia Dr. Vojtecha Alexandra, priekopníka röntgenológie v Uhorsku1
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Máte nápad, ako skrášliť „kruháč“?

Výzva na skrášlenie križovatky
Ste mladý, tvorivý, chcete sa prezentovať a zapojiť do návrhu estetizácie a úpravy zelene vo svojom meste?  
Mesto Kežmarok, Mestský v podateľni MsÚ. Pri návrúrad v Kežmarku, oddelenie hu je potrebné mať na zreteúzemného plánu, životného li bezpečnosť cestnej premávprostredia a stavebného ko- ky a zachovanie viditeľnosti.
nania vyzýva všetkých mlaNávrhy budú posúdené v
dých ľudí, ktorí majú vzťah Komisii výstavby, životného
k tvorbe priestoru a zele- prostredia, dopravy a verejne v meste a chcú sa nezišt- ných služieb pri MsZ v Kežne zapojiť do procesu tvorby marku. Najlepší návrh bua údržby zelene, na predlože- de spropagovaný v kežmarnie návrhu na úpravu a vý- ských novinách a kežmarskej
sadbu vnútornej zelenej plo- televízii.
Humeník
chy kruhového
objazdu na križovatke ulíc J.
Kraya, Generála
Štefánika a Trhovište.
Svoje
návrhy môžete predkladať v termíne
do 30. 3. 2012 na
Mestskom úrade v Kežmarku

Zima zahnala bezdomovcov
do bytoviek a úradov
„Čo tu chcete?“ – znela otázka smerujúca k bezdomovcom,
ktorí sa snažili otvoriť dvere na podkroví jednej z administratívnych budov v meste Kežmarok. „Trošku sa zohriať,“ odpovedala trojica ľudí bez prístrešia a pobrali sa preč.
Zima v uplynulých dňoch ale aj bytoviek, ktoré nemajú
vyhnala bezdomovcov z ulíc uzamknuté brány a je možné
a lavičiek na miesta, kde náj- vniknúť do nich bez násilia.
du počas dňa teplo. ZaručeZaujímalo nás, či ľudia bez
ným útočišťom sú aj v tom- prístrešia sami vyhľadali poto období zákutia na vlakovej moc na miestach, kde im ju
a autobusovej stanici, nemoc- poskytnúť vedeli. „Tí, ktorí vônica, priestory pod schodišťa(pokračovanie na 2. strane)
mi administratívnych budov,

ŠKODA Yeti Smile
s bohatou výbavou
už od 14 199 €

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Yeti: 5,3 - 8,0 l/100 km, 139 - 189 g/km. Ilustračné foto.

Nová ŠKODA Yeti v limitovanej edícii Smile je dôvod na úsmev bez ohľadu na to, či vonku mrzne,
sneží alebo svieti slnko. Získajte ju už od 14 199 € pri využití značkového financovania. Teraz
s nadštandardnou výbavou vrátane klimatizácie, diskov z ľahkých zliatin, rádia s CD (MP3),
elektricky ovládaných predných okien a ďalších atraktívnych prvkov výbavy. A deň je hneď krajší.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTONOVA, s. r. o.,
Huncovská 308,
tel.: 052/452 36 67
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Pomôže to cestovnému ruchu? Zima zahnala bezdomovcov
Vo štvrtok 23. februára sa tej dane a 0,10 € na obyvateľa.
do bytoviek a úradov
uskutočnilo prvé tohoroč- V prípade Kežmarku predstané, mimoriadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku, ktorého hlavným bodom bolo prerokovanie členstva v novovzniknutej organizácii na podporu miestneho cestovného
ruchu. Ide o Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny, ktorá by svojou existenciu chcela využiť
zákon z decembra minulého
roku na podporu cestovného
ruchu. Ten dáva priestor nielen mestám a obciam, ale aj
podnikateľským subjektom,
uchádzať sa o financie vo výške 90% zo sumy, ktorú subjekty cestovného ruchu vyberajú na ubytovaní. Členským
príspevkom organizácie je
suma, tvoriaca 15% z vybra-

vuje členský príspevok 2507
€/rok. Keďže ide o prvé organizované členstvo Kežmarku
v organizácii blízkej tomuto
regiónu a miestnym podnikateľom v cestovnom ruchu,
poslanci členstvo mesta Kežmarok v organizácii schválili.
Výhodou členstva v novej organizácii môže byť aj vzájomná podpora subjektov cestovného ruchu ponúkajúcich
kompletný balík služieb ako
napríklad ubytovanie, stravovanie, kúpeľníctvo a zážitkový turizmus. Preto sú spoluzakladajúcimi členmi organizácie aj Múzeum v Červenom
Kláštore, neďaleké termálne
kúpalisko či lyžiarske stredisko.
Adriana Saturyová

Jazdil bez vodičáku

Kežmarskí policajti v nedeľu 26. februára 2012
vzniesli obvinenie z prečinu
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia 42-ročnému mužovi z Kežmarku. Obvinený
muž 26. 2. v nočných hodinách viedol vozidlo značky Peugeot v obci Jezersko,
kde bol zastavený policajnou hliadkou. Na výzvy polície nereagoval, pokračoval
v jazde, preto bol hliadkou
prenasledovaný a zastavený.
Následne bol vodič vyzvaný,
aby predložil doklady po-

trebné na vedenie motorového vozidla, ktoré nemal u seba. Ďalej bol vyzvaný, aby sa
podrobil dychovej skúške na
zistenie alkoholu v dychu.
Dychovú skúšku ako aj odber krvi odmietol. Lustráciou
bolo zistené, že vodič má zadržaný vodičský preukaz zo
dňa 4. 2. 2011 a má uložený
zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 48 mesiacov. Z tohto dôvodu bol vodič zadržaný a umiestnený
do cely policajného zaistenia. Na obvineného je spracovaný návrh na jeho vzatie
do väzby.
(jk)

(dokončenie z 1. strany)
bec nemali kam ísť, vyhľadali pomoc od mesta prostredníctvom
terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov – ubytovali sme ich v Zariadení prechodného ubytovania na Slavkovskej
ulici, v súčasnosti tam býva spolu 11 bezdomovcov, 8 mužov a 3
ženy, niektorí prespávajú na žel.
a autobus. stanici, doposiaľ ani
jeden z nich nazamrzol,“ povedala pre noviny Kežmarok
JUDr. Viera Mačáková, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Kežmarku, kde evidujú
podrobný zoznam ľudí bez
strechy nad hlavou.
Skúsenosti s bezdomovcami v zime majú aj mestskí
policajti. „Naposledy nám hlásili štyroch bezdomovcov, ktorí
sa „ubytovali“ na daňovom úrade, riešime aj sťažnosti z bytoviek, nemocnice, vlakovej a autobusovej stanice. Ľudia majú

Termíny rozvozu biologického odpadu
Nádoby na biologicky rozložiteľný odpad pre občanov budú
rozvážané nasledovne:
• sobota 3. marca od 7.30 na
uliciach: Pod lesom, Strelnica,
Hradská cesta, Komenského, Rázusova, P. J. Šafárika, Kukučínova, Trhovište, Ľubická cesta, Zochova, Slavkovská, J. Záborského, Štúrova, Kamenná baňa, J. Jesenského, S. Tomášika.
• sobota 10. marca od 7.30 na

Majiteľa informačná agentúra nezmenila

Už dlhší čas vidíme, a ľudia sa nás aj na to pýtajú, že v Kežmarskej informačnej agentúre je nejaké nové obsadenie. Prečo je to tak, sme sa opýtali priamo prevádzkovateľa informačnej agentúry, pre ktorého mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo
prenájom priestorov na rok 2012, Mareka Kollára.
Môžete nám povedať kto ohľadom prevádzky. Denná emateraz informačnú agentúru ilová komunikácia je aj naďalej
prevádzkuje? Namiesto vás vybavovaná mnou.
tam totiž vidíme nejakých
Dokedy bude tento stav
nových ľudí.
trvať?
Informačnú kanceláriu stále
Ešte nejaký ten mesiac to
prevádzkujem ja. Nič sa nemení, potrvá. Predpokladám, že malen som na štúdijno-cestovateľ- ximálne do júna 2012. V rámskej dovolenke v zahraničí, preto ci dovolenky som nazbieral už
sú momentálne v kancelárii noví veľa podnetov, ako aj videl veľudia, ktorí ma zastupujú. Den- ľa zlepšovákov v praxi, ktoré
nodenne sme online v kontakte súvisia s rozvojom cestovnéa riešime takto bežné záležitosti ho ruchu. Verím, že svoje po-

vcelku pochopenie s týmito občanmi, ale pokiaľ sa bezdomovci rozložia a ustelú si na lavičkách v nemocnici, kým pacienti
pred ambulanciami musia stáť
a sťažujú sa na hygienické podmienky – riešime to prioritne.
Naše hliadky pravidelne kontrolujú tradičné miesta výskytu
bezdomovcov ako je pošta a stanice, nikto sa však na vandalizmus nesťažoval. Ak sa dostanú
bezdomovci do bytoviek a vzbudzujú strach, pohoršenie alebo
znečisťujú bytovky, reagujeme
aj na tieto podnety. Aby sa takýmto prípadom predišlo, odporúčame bytovky zamykať. Nielen kvôli bezdomovcom, po ktorých nemá kto upratať,“ povedal nám zástupca náčelníka
Mestskej polície v Kežmarku Milan Kušnirák. Čo sa týka bytoviek, najideálnejším
miestom pre bezdomovcov
sú priestory pod schodišťom,
ale aj podkrovia bytoviek.
T/F -AdriSatury-

znatky zúročím po príchode do
Kežmarku. Všetko, čo by mohlo
mestu Kežmarok priniesť úžitok, si spisujem a robím poznámky, ako to aplikovať v praxi.Verím, že veci, ktoré tu fungujú sa budú dať zaviesť aj v
našom meste.
Dá sa teda povedať, že
Kežmarská informačná agentúra je momentálne v zastupovaní. Najdôležitejšie je, že
neprerušila svoju činnosť, ba
naopak, naďalej poskytuje
tradičné služby – poskytovanie informácií a predaj suvenírov pre každého návštevníka mesta Kežmarok.
(ph)

uliciach: Tehelňa, Biela voda, Továrenská, Pri zastávke, Nad traťou,
Pod traťou, Pradiareň, Michalská.
Nádoby budú občanom odovzdané bezplatne. Nádoby sa
budú používať na lístie, trávu
a zvyšky rastlín. Tento odpad sa
bude vyvážať iba z týchto nádob,
nie z vriec a krabíc!
Občania si môžu nádoby na
bioodpad prevziať aj osobne
na Technických službách Kežmarok, Poľná 1. V pracovných
dňoch od 6.00 do 17.00, v sobotu
od 7.00 do 17.00 hod.
MsÚ

Harmonogram
rokovaní
mestského
zastupiteľstva
V roku 2012 sa uskutočnia riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku v týchto termínoch:
22. 3. 2012
3. 5. 2012
28. 6. 2012
13. 9. 2012
25. 10. 2012
13. 12. 2012
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Väčšina domov v centre je už v súkromnom vlastníctve
Nie raz zaznievajú z úst domácich, ale aj návštevníkov
Kežmarku kritické pripomienky k stavu domov na námestí a jeho chodníkom. Kým cesty a chodníky Hradného námestia sú súčasťou prebiehajúceho verejného obstarávania
k plánovanej rekonštrukcii, do stojatých vôd domov na kežmarskom námestí sme sa pozreli s katastrálnou mapou.
Podľa nej sa nachádza na ilustráciu, mestu Kežmarok
Hlavnom a Hradnom námes- patrí na Hradnom námestí
tí spolu sto šestnásť nehnu- dom pri Paulínskom kostole,
teľností – objektov, z ktorých známy ako sídlo Euroregióje jeden známy ako radnica, nu Tatry a dom vyššie oprodruhý ako Paulínsky (Mari- ti, v ktorom majú kanceláriu
ánsky) kostol a tretí ako Zák- pohrebníctva Technické služladná škola Hradná. V majet- by mesta Kežmarok.
ku mesta je evidovaných už
O čosi „bohatšie“ na
len jedenásť budov v centre mestské domy je Hlavné
mesta, ak neberieme do úva- námestie. Tam tvorí majehy ulicu Dr. Alexandra, kde tok mesta budova č. 64 (býpatrí mestu len rohová budo- valý „Skloporcelán“), buva oproti hotelovej akadémii dova bývalej starej lekárne,
(sídli v nej PTK echo) a dom o dva domy ďalej je to obs predajňou drogérie.
jekt známy ako „kadernícSúčasný stav domov je te- tvo a holičstvo“. Potom ešte
da vizitkou ich majiteľov. Na domy na Hlavnom námes-

Hoci sa v článku venujeme kežmarskému námestiu ako
takému, je potrebné dodať, že časť nehnuteľností sa nachádza aj na priľahlých uliciach – Hviezdoslavova, Dr.
Alexandra.
tí 46 a 48 – Barónka a ČSOB
banka. Ak nerátame radnicu, z druhej strany námestia patrí mestu už len budova reduty (mestská polícia,
knižnica, kino...) a objekt
s potravinami, za ktorými
sa nachádza niekoľko mestských bytov.

Stavbári nezaháľajú ani v zime

I keď vonku zúria kruté mrazy a zima sa ešte nechce len
tak vzdať svojho panovania, oddelenie územného plánu,
životného prostredia a stavebného poriadku na Mestskom
úrade v Kežmarku už pracuje na stavebných plánoch a aktivitách, ktoré by sa mali realizovať už na jar 2012.
bezproblémové užívanie ploBytovka
Pozornosť oddelenia sa sú- chých striech i v podhorských
streďuje najmä na pokračovanie oblastiach.
Centrum voľného času
vo výstavbe 18-bytového domu
V tomto roku sa zrealizuna Lanškrounskej ulici. Základové konštrukcie, ležaté rozvo- je nadstavba objektu Centra
dy kanalizácie ,plynová prípoj- voľného času. V súčasnosti sa
ka a murivo prvého nadzem- vypracúva projektová dokuného podlažia boli zrealizova- mentácia. Termín začatia stavné v minulom roku. Čaká sa na by je plánovaný na jún 2012. V
zlepšenie poveternostných pod- rámci mesiacov jún- septemmienok, aby sa na stavbe mohlo ber sa predpokladá zrealizopokračovať. Tento rok by sa ma- vať prestrešenie v hrubej stavli zrealizovať všetky podstatné be a v takom rozsahu, aby nestavebné práce. Termín ukonče- bolo ohrozené užívanie objeknia bytovky je totiž apríl 2013, a tu na začiatku školského roka.
Smútočné oznámenia
stavbári by boli neradi, aby terKežmarčania si už zvykli,
mín ukončenia bol ohrozený
kvôli možnej tuhej zime na za- že na objekte bývalej pošty, na
provizórnej nástenke, sú zvečiatku budúceho roka.
rejňované smútočné oznámeMaterská škôlka
Hospodársky pavilón Ma- nia občanov, ktorí nás opustili.
terskej škôlky na Severnej ulici Často sa stávalo, že na nástenčaká v tomto roku rekonštruk- ke bolo málo miesta na umiestcia plochej strechy. I keď mňa, nenie viacerých oznámení
ako redaktora prekvapilo, či atak boli vylepované po fasáde
má v súčasnom období ešte objektu, či na výklade. Vedenie
význam opravovať ploché stre- Technických služieb v súčinchy, na oddelení ma ubezpeči- nosti s vedením oddelenia sa
li, že v dnešnej dobe sú už ta- preto rozhodlo niečo s týmto
ké stavebné technológie a izo- stavom urobiť. Technické služlačné materiály, ktoré po kva- by navrhli novú nástenku, aby
litnom prevedení ,zabezpečujú na nej bolo dostatok miesta pre

vkladanie smútočných oznámení. Po dohode s vlastníkom
objektu a prerokovaní s Krajským pamiatkovým úradom
v Prešove bola nástenka inštalovaná. Veď istým spôsobom
je to verejná tabuľa, ktorej prináleží i dôstojný dizajn. Teraz
je tam miesto pre päť smútočných oznámení.
Starý cintorín
Po rekonštrukcii hlavného
vchodu na starý cintorín sa stavebné aktivity na starom cintoríne nekončia. Prevádzkovateľ
cintorína a oddelenie má záujem, aby výklenky, ktoré sú pri
vstupe na cintorín, sa aj po rekonštrukcii využili na oznamy a reklamu. Estetická stránka by sa tu mala snúbiť s funkčnosťou. Vo výklenkoch sa postupne inštalujú kovové vitríny,
v ktorých bude umiestnená mapa cintorína, prevádzkový poriadok, oznamy pohrebných
služieb, či iné oznamy viažúce
sa k prevádzke cintorína. Bude
tu priestor aj pre relevantné reklamy. Cieľom je, aby návštevník hneď pri vstupe našiel všetky informácie, ktoré sa týkajú
areálu, do ktorého vstupuje.
Krematórium
Občania sa pýtajú v akom
stave je kežmarské krematórium. Krematórium je stavbou, ktorá bude realizovaná

Najviac domov na námestí sa predalo po roku 1989 a
neskôr v rokoch 1996 a 1997.
V súčasnosti však mnohé zo
zadných traktov patria ešte
mestu a z pohľadu námestia
nevidieť, že jeden dom môže predstavovať aj niekoľko
nehnuteľností. -AdriSaturysúkromným investorom. Podľa dostupných informácií je
v štádiu vyjadrovania sa dotknutých orgánov štátnej správy a správcov verejného technického vybavenia územia
k dokumentácii pre územné
rozhodnutie pre umiestnenie
stavby, ako aj spracovania zámeru pre posúdenie možných
vplyvov na životné prostredie. Príprava realizácie takéhoto druhu stavby predstavuje trochu zložitejší proces a preto vyžaduje aj dlhší čas.
Nová bytovka
Na Lanškrounskej ulici sa
pripravuje výstavba ďalšieho bytového domu. Tentoraz
by to mohla byť 27 – 32 bytová jednotka. Po spresnení podmienok podpory rozvoja bývania Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálne rozvoja
oddelenie pristúpi k projektovej príprave stavby.
Silné mrazy nezmrazili prípravu stavebných aktivít
v meste Kežmarok. Akonáhle
sa poveternostné podmienky
zlepšia oddelenie pristúpi k realizácii, či už spomínaných aktivít, alebo i tých ďalších ako
pokračovanie rekonštrukcie
Štúrovej ulice, či práce na vysprávkach na miestnych komunikáciách a chodníkov po
zime, či iných stavbách o ktorých vás budeme priebežne informovať.
Humeník
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Ich šperkom je prirodzená krása

Možno mnohí dodnes prechovávajú v spomienkach mená Kežmarčaniek, ktorým verejnosť fandila ako finalistkám celoslovenských súťaží krásy Miss. Kým jednu dnes môžete stretnúť pravidelne pred školou so svojou ratolesťou, ďalšia popri
troch synoch zvláda kariéru v oblasti kozmetiky a iná zas popri vedeniu svojho butiku stihla nedávno uzavrieť manželstvo.
Sú stále krásne, ale sú „minulosťou“. Názov mesta Kežmarok sa totiž aj dnes spája s dievčatami, ktoré razia kariéru možno
budúcich „missiek“ a modeliek. Popri škole, práci a koníčkoch je však ich krása zatiaľ iba doplnkom a možno iba začínajúcim odrazovým mostíkom na profesnej ceste. Všimli sme si ich a veríme, že zaujmú aj našich čitateľov.

Lívia Lacková
Devätnásťročná študentka marketingu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave je známa aj pod
umeleckým menom Lívia La.
V šestnástich objavila prácu hostesky a fotomodelky
a v súčasnosti popri štúdiu
pracuje ako hosteska pre značku Audi. Jej fotografie boli súčasťou reklamných kampaní
svetoznámych výrobkov, mobilných operátorov, šperkov,
spoločností a značiek, ako Hilton, Coca-Cola, Playboy, Caro, Baileys, TV Markíza a ďalšie. Medzi najzaujímavejšiu
doterajšiu ponuku patrilo fotenie editoriálu na Kanárskych ostrovoch.
A čo by poradila dievčatám, ktoré by sa chceli živiť ako modelky
alebo hostesky?“
Pre mňa je najdôležitejšia realizácia
a tak vyhľadávam
akcie, kde vyslovene len nestojím a
neusmievam sa, ale
prichádzam do styku so samotným zákazníkom a komunikujem s nim. Preto,
môžem poradiť skôr
dievčatám, ktoré sa
venujú hostessingu
a to hlavne cibriť si
vyjadrovacie schopnosti, trénovať si
asertivitu,
pretože nie každý klient
vám vyhovuje. Hostessing nie je len o
kráse, krása je sa-

mozrejme benefitom, ale ak dievča
príde len pekné a neschopné väčšinou sa neujme.“ A čo čaká vysokoškoláčku v týchto dňoch?
„Celý január až do konca februára chodíme po lyžiarskych strediskách a nákupných centrách promovať autá Audi. Táto akcia zahŕňa v sebe hostessing, promotion
a aj moderovanie. Klient mal veľmi tvrdé kritéria na výber hostessiek, pretože na tejto akcie ste naozaj stále v pohybe, musíte pracovať vonku, naposledy na akcii vo Vrátnej bolo -20 stupňov
a to vyžaduje aj isté sebazaprenie a disciplínu. Musíte byť k ľuďom maximálne milý a ústretový
a mať veľmi dobré vyjadrovacie
schopnosti, kedže celý čas voláte ľudí mikrofónom a megafónom
k Audi stanu, musíte ich nalákať,
poukazovať na benefity a na konci urobiť zábavnú tombolu.“
Životný sen/cieľ: harmónia :)
Koníčky: marketing, obchod, ezoterika, komunikácia, moderovanie.
Film/kniha, hudba: kniha
– Paulo Coelho, hudba – Enigma.

Foto: Internet
Alexandra Ksiažeková
Trinásťnásobná majsterka
Slovenskej republiky v spoločenských tancoch, trojnásobná majsterka Slovenska v choreografiách a zároveň študentka Hotelovej akadémie Otta
Brucknera v Kežmarku v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu. Osemnásťročná Alexandra sa venuje od jedenástich rokov spoločenským tancom. Začínala v
tanečnom klube Tempo, dnes
reprezentuje popradský klub

Fortuna, ktorý reprezentovala aj na majstrovstvách sveta
v Moskve. Vďaka úspechom
v spoločenských tancoch precestovala takmer celú Európu, zaujala v Kanade i v Južnej Kórei. Okrem niekoľkých
fotografií s umeleckým fotografom Martinom Krysýnkom má s modelingom malé
skúsenosti, no jej tvár môžeme
v týchto dňoch vidieť (a podporiť v internetovom hlasovaní) medzi finalistkami súťaže Miss dance 2012: „Do súťaže
Miss dance Slovak republik 2012
som sa prihlásila zo zvedavosti
a tiež by som rada získala skúsenosti v modelingu. Je to súťaž krásy pre dievčatá a ženy so špecializáciou na akýkoľvek tanec, ktorú organizuje agentúra Fabio production- dance and model agency.
Po úspešnom kastingu som sa zúčastnila semifinálového kola v Košiciach, kde som postúpila do finále, ktoré sa uskutoční v Prešove.
Rada by som ešte niečo dokázala
v tanečnom športe. Nebolo by zlé
presadiť sa vo fotomodelingu a samozrejme, a to je teraz hlavné dokončiť strednú školu, prípadne
aj pokračovať
v štúdiu na vysokej škole“.
Životný
sen/cieľ: dokázať si ešte
čo to v tancovaní, prípadne sa presadiť
v oblasti fotomodelingu po
Miss, dokončiť
strednú
školu, ísť na
vysokú školu
a založiť si rodinku :-)
Koníčky:
tanec, hudba,
dobrá kniha.
Film / k niha,
hudba:
kniha: Charlotte Bronteová - Jana Eyrová, hudba Adele, Moby.
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Stanislava Rufusová
Šestnásťročná
Kežmarčanka Stanislava Rufusová
je študentkou manažmentu
cestovného ruchu na Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku. Svoje plány
do budúcna spája táto mladá
kráska s pôsobením v zahra-

MOZAIKA
ničí alebo štúdiom na vysokej škole. Naposledy zaujala
svojim postupom medzi pätnásť najkrajších stredoškoláčok v rámci celoslovenskej
súťaže Miss stredných škôl.
Fotogenickosť a vystupovanie jej prinieslo niekoľko ponúk na fotografovanie reklám, ale aj na predvádzanie
šiat známeho návrhára Lukáša
Kimličku.
Život ný
cieľ a plány: „Čo mi
život prinesie, ale určite úspešne ukončiť
strednú školu a ísť ďalej študovať.
Dostať sa do
zahraničia a
nájsť si dobre
platenú prácu ktorá ma
bude baviť.“
Koníčky: Fitness,
pláva n ie,

S S S S S S S S S S S S S S S S
číta. Momentálne chce byť mažoretka. Dnešná doba je veľmi
zradná na povolania modeliek,
preto určite uprednostním normálne zamestnanie a poriadne
vzdelanie“.

Katarína Točeková
Usmievavá druháčka Katka je
žiačkou 2.A triedy pre mimoriadne nadané deti na Základnej škole Nižná brána v Kežmarku. Dlhovláska s čokoládovými očami sa prvý krát objavila na reklamných fotkách ako bábätko
pre odevnú značku A-RIN. Naposledy fotila pre módnu návrhárku Antóniu Widdowson. Čomu
sa malá Katka rada venuje a ako
vníma jej možnú „modelkovskú“
kariéru mamka Katarína Točeková? „Kačenka sa rada venuje prednesu, zúčastnila sa aj súťaží v prednese poviedok a prózy, kde získala 4.-té
miesto v školskom kole. Veľmi rada
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hudba, kamaráti, môj psík, fotografovanie, čítanie.
Film/kniha, hudba: Mám
rada všetky filmy, najradšej
komédie a horory, naj. film
Sin city, hudba pop, knihy
detektívne alebo príbehy od
života najoblúbenejší autor
Dan Brown.
Foto: Martin Krystýnek

S S S S
Koníčky: Kreslenie, tancovanie, spievanie.
Kniha - Kúzelníčka Alexa,
film - Hary Potter, rozprávka
Zvieratká z farmy.
Foto: archív K. T.

Foto: Richard Palkovič

Ak z nejakého dôvodu vytŕčate
z radu, musíte rátať s tým, že nastane jedna z piatich variant. Buď
vás po čase niekto dorastie a nebudete jediný, alebo sa nájdu vyšší od vás, aby vám dali najavo, že
vaša éra skončila. Druhá možnosť
je, že vás niekto úmyselne bude ťahať dole. Tretí variant je, že si na
vás zvyknú, nechajú vás tak a nebudú si vás všímať. Alebo tí, komu
sa vaša výška nepáči, budú uvažovať, ako vás „odstreliť“. To, že by
vás niekto potiahol vyššie, sa stáva málokedy – musíte mať potrebné kvality. Neplatí to len o ľuďoch.
Mám na mysli aj cestovný ruch.
Konkrétne Vysoké Tatry. Čoraz
častejšie počujem v súvislosti so
športovou turistikou viac Donovaly, ako Vysoké Tatry, ktoré mali kedysi svoj punc.
Zaujal ma totiž nedávno článok, kde porovnávali turizmus
na oboch stranách Vysokých Tatier. A článok zaklincovali dvomi fotkami – preplneným Zakopaným v Poľsku a prázdnotou zívajúcim Starým Smokovcom na slovenskej strane. Že článok urobil
peknú reklamu Poliakom, o tom netreba pochybovať. Kto však v Zakopanom bol čo len raz, vie, o čom je
reč. Tam sa nepozastavíte ani nad
tým, že pouličný divadelník s bábkami je Slovák.
Nedovolím si polemizovať nad
tým, čo sa podpísalo pod úpadok
Vysokých Tatier, ale asi to bude
tým, že našinec by chcel zbohatnúť
hneď a z ničoho, investovať do vecí nechce a ak niečo urobí, tak nejak
polovičato. Ani ma tak, ani ma hentak. Ako keď niekde v budove čítate
oznam, aby ste udržiavali poriadok,
ale za svet neviete, kam vyhodiť odpadky, keďže kôš nikde nevidíte.
„Keď budete najbližšie písať
ódy na tú akciu, tak tam napíšte, že
síce reklama bola v novinách i televízii, ale akcia, pre ktorú som nechal všetko doma, trepal som sa z
konca mesta a tešil sa na ňu, skončila už po hodine. Urobili ste z komára slona!“ – rozčúlil sa nedávno
známy v telefóne, ktorý bol sklamaný z istej akcie v našom meste. Vlna kritiky sa zniesla aj na tých, čo
tam prišli ako zvedaví diváci. Nuž
viem, o čom hovorí. Ja som zas na
dobre propagovanú akciu nešla, lebo zabudli povedať – kde to je a ako
sa tam dostanem. No, ale nejak začať treba.
-Adri-
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Na neporiadnych psíčkarov sa sťažoval
V uplynulých dňoch obdržala Mestská polícia v Kežmarku anonym na tému znečisťovanie prostredia psími exkrementmi. Kópie dostali aj poslanci dotknutých ulíc, ktoré sa v liste uvádzajú.
Hoci sa anonymom nedáva v Novinách
Kežmarok zvyčajne priestor, vzhľadom
k tomu, že ide o problematiku týkajúcu
sa celého mesta, uverejňujeme neupravený list a stanoviská poslancov za dolný
Juh a mestskej polície.
Vážená Mestská polícia
Často sa mi stáva, že keď prídem domov,
musím si čistiť topánky od výkalov psov

a myslím si, že nie som sám. Nachádzajú sa
všade (chodníky, cesty, vstupy do vchodov
bytoviek).
Teraz to pekne vidieť keď je sneh, čo je to
za kultúra. Vyvenčiť psa rovno pred vchod
bytovky (samé hovno, samá žltá mláka, ošťaté lavičky, smetné koše, stromy, kríky). Jedným slovom povedané, je to hnus. Človek
musí kľučkovať, aby nestupil do hovna. Bohužiaľ, ale je to tak.
Príďte a presvečte sa. Týka sa to sídliska
JUH. Hlavne ulice Košická, Lanškrounská,
Bardejovská a ďalšie. A čo poviete na tých
našich poslancoch MZ, ktorí bývajú v tých-

Čistota mesta je jednou z mojich
priorít
Verím, že nielen pisateľ(ka) listu, ale všetci Kežmarčania si uvedomujú, že problém so
psími výkalmi na verejných priestranstvách
má každé mesto na Slovensku vrátane nášho, či tri spomínané ulice. Je to jav, ktorý nezmizne z našich ulíc zo dňa na deň, keďže ešte stále je dosť majiteľov psov nielen na sídlisku Juh, ale na území celého mesta, ktorí si po svojich štvornohých
miláčikoch neupracú. Aj napriek tomu, že mesto Kežmarok má
spôsoby pokutovania a pravidlá udržiavania verejného poriadku
zakotvené v mestských uzneseniach a všeobecne záväzných nariadeniach, časť majiteľov psov tieto pravidlá nerešpektuje. Mnohí si asi neuvedomujú, že verejné priestranstvo je verejné – majiteľ psa na prechádzke nie je vo svojej záhrade a teda ak jemu špina nevadí, iní majú rozdielny názor a každý majiteľ psa, by si mal
uvedomiť, že prostredie, kam so svojím psíkom chodí, patrí nielen
jemu, ale všetkým. Je na nás všetkých, ako benevolentne sa budeme voči takýmto majiteľom psov správať a tváriť sa, že špinu nevidíme a už vôbec sa neozveme, keď okolo takéhoto nezodpovedného majiteľa psa prechádzame. Je naozaj dôležité klásť dôraz na
väčšiu spoluprácu s verejnosťou - represia vo forme pokút nebýva vždy najúčinnejšia (je potrebné upozorniť majiteľa psa, aby exkrementy upratal, alebo je možné oznámiť meno majiteľa psa, ak
ho poznáme, či poslať fotografiu Mestskej polícii v Kežmarku).
Čistota a poriadok v meste je vizitkou nás všetkých, preto čistota
sídlisk a mesta je pre mňa jednou z priorít. Ak má pisateľ(ka) záujem o osobný rozhovor, rád sa s ním(ňou) stretnem – igor.kredatus@kezmarok.sk, 0915 891 068.
PhDr. Igor Kredátus

Ani mne sa to nepáči

Viem, že mnohým obyvateľom sídliska
Juh, ale týka sa to určite aj iných častí sa nepáči to, čo vidia, čo vidíme na našich chodníkoch, zeleni. Sú to psie exkrementy. Ja sama mám doma psíka a nebolo tomu vždy tak
a tiež sa mi to nikdy nepáčilo a vadilo mi to.
Práve preto nerobím to, čo nechcem, aby robili aj iní. Psík však nie je vinný. Má svojho pána. Ten je vinný, že to necháva po svojom psíkovi. Kde je chyba ? Kto to bude pratať ? Poslanci, vedenie mesta,
technické služby ? Nie ! My všetci sme vinní! Svojou ľahostajnosťou, nevšímavosťou a bojíme sa upozorniť iného, ak vidíme, že koná tak, ako by nemal. Je to, myslím si aj výchovou a tá začína v rodine. Práve rodina je miesto, kde by sme sa všetci mali učiť tolerancii, úcte k iným, k okoliu, k nášmu prostrediu. Nebuďme nevšímaví
a ak vidíme, že majiteľ psíka odchádza bez toho, že pozbiera výka-

to bytovkách a nič s tým nerobia. Tvária sa,
že to nevidia a pritom sami kľučkujú aby sa
vyhli tým hovnám. Za toto berú peniažky za
nič nevidenie? Veď to sú základné veci. Čo si
má o tom myslieť obyčajný človek? To, že autá stoja a parkujú na chodníkoch, to tiež nevidia, alebo lepšie povedané, nechcú vidieť.
A týka sa to aj Mestskej polície. Určite nie
je až také ťažké počkať si na „psíčkarov“ keď
pôjdu venčiť psa a urobiť s nimi poriadok. Ak
nedôjde k náprave, všetko bude medializované prostredníctvom TV Markíza so sťažnosťou aj na Vás. Na vedomie: Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

ly, upozornime ho, ale vždy s láskou, nie s hnevom, pretože jedine
slušnosť môže zmeniť správanie iného. My, čo máme psíkov, páči sa
nám to, čo po nich ostáva ? Buďme tolerantní, a uvedomme si, že ak
chceme byť súčasťou tejto spoločnosti, tak nechávajme priestor po
sebe čistý. Vzájomne sa upozorňujme, rešpektujme sa a nosme so
sebou sáčky. Máme koše na psie výkaly, nech nie sú prázdne, nech
neslúžia vandalom na ničenie, ale nech slúžia tomu účelu, na ktorý
boli zakúpené a postavené. Okrem iného, mne sa nepáči ani to, že
sa po zemi váľa iný odpad - papiere, pet fľaše a iné, čo patrí do koša, resp. do kontajnera . Preto prosím všetkých, aby sme sa každý
z nás pričinili o krajšie a čistejšie prostredie v našom meste, na našich sídliskách a nech začne každý sám od seba. Potom bude pekne a čisto všade a nám všetkým sa bude žiť krajšie, veselšie a budeme mať chuť pracovať pre seba, na svojich sídliskách a na ich zveľaďovaní a skrášľovaní.
Ing. Eleonóra Levická

Máš pravdu človeče!

Milý anonym, máš pravdu, veľa ľudí sa
pri rozčúlení nad kôpkami od psov nezdržiava slovným spojením „psí exkrement“.
Viem o čom píšeš, ale podľa mňa budeme
do psích ho_ien stúpať dovtedy, dokým si
majitelia psov nevstúpia do svedomia. Lebo mestská polícia je len jednou zo strán zúčastnených na probléme a má okrem pokutovania psíčkarov aj iné aktivity. Najviac zodpovednosti je na majiteľoch psov. Dovolím si pripomenúť, že z mojej iniciatívy boli osadené
na dolnom Juhu oranžové koše pre psíčkarov – žiaľ, napriek krikľavej
farbe ich mnohí dodnes nevidia a ďalší dobráci zopár košov rozbili.
Ako rodič a človek, ktorý si váži zeleň nemám problém upozorňovať
majiteľa psa keď vidím, že nevie, čo sa patrí. Ale ty si to asi neurobil
– aby na teba niekto nehundral, keďže aj podpísať sa nechceš. Kľudne zavolaj nielen Markízu, smelo aj CNN či BBC, ja ti dám len za pravdu. K tejto problematike som sa vyjadrovala už neraz na svojej poslaneckej stránke (www.adrisatury.webnode.sk) a aj vďaka rôznym reakciám občanov, ktorí tam píšu, sa podarilo na mnohé vec upozorniť,
či prispieť k ich zlepšeniu. Aby si nabudúce nestúpil do ho_na, pozeraj pod nohy. Tak ako to robia mnohí, ktorí radšej sklopia zrak, než by
upozornili suseda, aby po svojom miláčikovi popratal. V blízkej dobe, práve v spolupráci s ľuďmi, ktorí so mnou hovoria otvorene a pod
svojim menom, pripravujeme práve k tejto špinavej veci malú kampaň. Pretože mnohí sme rodičmi malých detí a na nepríjemnej skúsenosti môjho dieťaťa viem, aké svinstvo je škrkavka – červ zo psieho ho_na, ktorý útočí najmä na malé deti na sídliskách. Touto cestou
ďakujem tým, ktorí po svojich psíkoch pracú a záleží im na čistom
prostredí. A tým, ktorí sú leniví zdvihnúť a vyhodiť to, čo ich pes nechal na trávniku odkazujem: „Vidíte? Svojou aroganciou dvíhate tlak
aj iným!“ Ozaj, a prepáč, že ti neslušne tykám, ale ani ty si nebol slušný a nepodpísal/a si sa.
Bc. Adriana Saturyová
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Zvýšenie kvalitatívnej úrovne
separovaného
KEŽMAROK 4/2012
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zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

aj
Využitieobčan
vyseparovaného skla: – anonym

SOŠ Kušnierska brána 349/2 Kežmarok dáva do
prenájmu nebytový priestor, konkrétne objekt učebne
Vyseparované sklo sa ďalej triedi na farebné a číre, a v sklárňach
sa číslo 2463, zapísané v katastri nehnuteľnosV meste Kežmarok bolo v roku na parcele
ďalej spracováva v týchto fázach: a) úprava odpadového skla, b) zakladanie ti na liste vlastníctva č. 2664, katastrálne územie Kež2011c)evidovaných
834e)psov
príprava sklárskeho kmeňa,
tavenie, d) tvarovanie,
chladenie, f) zušľachťomarok o výmere 32,18 m2 a objekt učebne na parcele
vanie alebo rafinovanie.
Z takto
upraveného
skla sa potom
opätovne vyrábajú
Denne
sa pri
bežnej poriadkovej
činnosti
číslo 3722/3, zapísané v katastri nehnuteľnosti na lisfľaše, sklenené tabule
atd. Vedeli
ste, že: • jedna
sklo jekontrola
recyklovateľné
na 98% až 100%,
vykonáva
minimálne
venčenia
te vlastníctva č. 1994, katastrálne územie Kežmarok o
psov,
v skorých
(medzi odpadového
• recykláciou každej
fľašepravidelnejšie
ušetríme energiu
až 400ranných
Wh, • recyklácia
2
ccaemisií,
6.30 hod.
niekedy
v po- 100výmere
skla znamená menej
• ak asa8.30
vrátihod.),
do sklárne
na tiež
recykláciu
miliónov34,80 m . Svoju ponuku zasielajte v zalepenej
obálke
na
adresu
školy s uvedením hesla „prenájom
hodinách
– čo
je pravidelne,
odpadových fliaš a poludňajších
pohárov, ušetrí
sa 30 000
tonnie
sklárskeho
piesku, 100 000 ton
nebytových
priestorov“
do 16. 3. 2012. Bližšie informána výkon
a potrebu
sódy, 6 000 ton vzhľadom
vykurovacieho
oleja,služby
18 000
MWh hliadelektrickej energie,
ky
v
centre
mesta
a
podobne.
(zvyčajne
okolo
3
cie:
Ing.
Iveta
Koššárová,
tel. 052/452 30 40.
76 000 000 m zemného plynu

16.30 hod.). Tieto kontroly sa vykonávajú predovšetkým na sídlisku
JUH, Sever, Záhradná a Toporcerova, Nižná brána. Hliadky sú taktiež ku danému problému vysielané na základe zistenia operačnej
služby
z kamerového systému (hlavne na sídlisku JUH).
časť 7.
V roku 2011 bolo riešených 64 občanov za nedodržanie Nariadenia mesta č.3/2006 o chove a držaní zvierat a včiel na území
Takúto možnosť ponúka občianske združenie Brokoff
mesta Kežmarok. Jedná sa o priestupky za nedodržanie podmie- Poprad, ktorá si dáva za cieľ zmapovať osobnosti druhého
nok chovu a držania psa. Pri tomto pomerne veľkom počte psov tisícročia v regióne pod Tatrami.
je problémom aj v iných mestách, že po roztopení snehu tieto exSvoje myšlienky predstavi- ktoré môže navrhnúť hocikto,
krementy ostávajú viditeľné, hlavne na miestach, ktoré boli dlh- telia združenia prezentovali by mal byť rodákom z niektošie pokryté snehom (trávniky a pod.). Aj keď je stále tento problém vo štvrtok 23. februára 2012v rého nášho mesta alebo obZvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
akútny, dovoľujeme si tvrdiť, že majitelia psov si už zvykajú no- Spišskej Sobote, na pracov- ce (podtatranská oblasť), jej
komunálneho
odpadu
v Kežmarku
siť pri sebe sáčky a tietozberu
exkrementy
za svojimi psami
odpratávať.
nej konferencii inšpirovanú činnosť je zviazaná s regióTaktiež nie je možné ani pri najlepšej vôli ustrážiť všetkých majite- 140. Výročím úmrtia Johan- nom. Môže to byť z oblasti vevyseparovaných
ľovVyužitie
venčiacich
svojich psovplastov:
v celom okruhu mesta a celý deň. Ve- na Georga Rainera, zaklada- dy, hospodárstva, verejného
ľa záleží od samotného
uvedomenia
občanov.
Po vyseparovaní
sa plasty
ďalej triedia a recyklujú. Poznáme
tri
teľa kúpeľníctva
v Smokovci. života, umelec, alebo športoV meste spôsoby
Kežmarok
bolo zriadených
venčovísk.
Tieto však
základné
recyklácie.
Fyzikálnu10(čiže
materiálovú),
chemickú
Pri (surovipríležitosti tejto konferen- vec. Návrhy osobnosti druhénienovú),
sú využívané
občanmioznačuje
ako boloajočakávané,
pretože
nie každý zhodnotenie.
cie sa uskutočnil aj pietny akt ho tisícročia (od roku 1000 do
ktorá sa niekedy
ako regenerácia
a energetické
majiteľ
psa vie ako
ho správne
venčiť a aniplastov?
sa o to nezaujíma
kladenia
vencov na hrob tejto roku 2000) pošlite na adresu
Čo konkrétne
sa vyrába
z recyklovaných
Z PET fliaš(ako
sa vyrábajú
vlákna
psa
robiť potrebu
venčovisku).
osobnosti.
miki.argalac@stonline.sk do
– znaučiť
nich potom
kobercena
alebo
aj oblečenie. Z fólií, vreciek alebo tašiekpodtatranskej
opäť fólie.
por.
Milan
Kušnirák
Nominované
osobnosti,
15. marca 2012.
Humeník
Z tvrdých obalov (krémy a pod.) sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa
nedajú inak využiť, sa používajú na výrobu zatrávňovacích dlaždíc alebo
zákona o lesoch aj represívny
alternatívneho paliva. Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme
postup s využitím inštitútu
energiu. Percentuálna úspora energie je až 97%. Okrem toho sa plasty vyrábajú
brázdiaci
zasneže-šetríme
tou ropu,
jednoročného
prírastku
Lomnicinauž dohodli spôsob lesnej stráže od slovného upozLyžiari
ropy, takže
ich recykláciou
čo je viac ako
žiaduce, vzhľadom
néjejsvahy
mimo vyznačených
sa prostredie.
odďaľuje ich úspešné od- a umiestnenie ďalších me- zornenia až po finančný pomalé zásoby,
a chránime životné
zjazdoviek ničia v Tatran- rastanie z dosahu buriny či chanických zábran v tých naj- stih. Pokuta v tomto prípade
skom národnom parku mla- zveri a tým sa odďaľuje aj ich citlivejších lokalitách. Popri môže byť až 66,00 eur. Priadéčasť
stromčeky.
Pohybom na schopnosť plnohodnotne pl- zjazdových tratiach v smere mo v teréne sa budú najmä v
9.
lyžiach či snowboardoch po- niť všetky spoločnosťou po- zo Štartu do Tatranskej Lom- predmetnej lokalite pohyboškodzujú najmä ich vrcholce. žadované funkcie.
nice budú na zákaz pohybu vať členovia lesnej stráže. Aj
Takto poškodené stromčeky
Štátne lesy TANAPu v spo- mimo vyznačených zjazdo- tieto kroky zo strany Štátnych
v lete ľahšie napádajú škodco- lupráci s prevádzkovateľom viek lyžiarov upozorňovať aj lesov TANAPu vedú k tomu,
via a hubové ochorenia. Stra- zjazdových tratí v Tatranskej informačné tabule s piktogra- aby nedochádzalo k poškomom „STOP“. dzovaniu mladých lesných
V prípade porastov v kalamitnom úzeZvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
nerešpektova- mí a v čo najkratšom čase tu
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku
nia usmerne- vyrástol plne funkčný les. Toní zo strany to upozornenie platí samozrejVyužitie vyseparovaných kovov:
lyžiarov Štát- me aj v okolí ostatných lyžiarne lesy TA- skych areálov na území TatPri recyklácii kovov sa myslí recyklácia kovov, ktoré sú pri zakúpení
NAPu nevylu- ranského národného parku.
výrobkov použité ako obalové materiály. Ide o hliníkový (AL) a oceľový (FE)
TANAP
čujú v zmysle
materiál, z ktorých sú vyrábané obaly ako plechovky od nápojov, viečka od
jogurtov, konzervy, obaly, uzávery od zaváranín a pod. Spracovanie vyseparovaKežmarská informačná
ný kovov prebieha následovne: kovy sa vytriedia, podrvia, zbavia povrchových
agentúra (Kia)
náterov a povlakov. Potom sa dajú do pece, kde sa roztavia. Výsledkom tohto
procesu sú kovové odliatky (ingoty), z ktorých sa potom vyrábajú nové výrobky.
Hlavné námestie 46
Vedeli ste, že recykláciou 1 ks hliníkovej plechovky sa ušetrí toľko elektrickej
energie, že by to stačilo na prevádzku počítača alebo televízora počas 3 hodín.
060 01 Kežmarok
Recykláciou hliníka sa ušetrí 95 % energie a redukuje sa obsah emisií o 99 %.

Navrhnite osobnosti
druhého tisícročia

Lyžiari ničia v národnom parku mladé stromčeky

052/449 21 35

časť 11.

info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk
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VÝSTAVY

MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO PRIPRAVUJE
9. 3. 2012 (piatok) o 8.30 hod.
EZOPOVE BÁJKY
- divadelné predstavenie
s unikátnymi maskami,
hereckými výkonmi
a poučnými piesňami
v Mestskom kultúrnom
stredisku
14. 3. 2012 (streda) o 8.30 hod.
HĽADÁ SA NOVÝ
MANŽEL
- divadelná komédia
na motívy chorvátskeho
autora Mira Gavrana
v Mestskom kultúrnom
stredisku
25. 3. 2012 (nedeľa)
o 16.00 hod.
ŽABIA PRINCEZNA
- rozprávka v podaní
Divadla PORTÁL z Prešova
o princovej ceste k stratenej
korune, na ktorej mu žaba
Elvíra pripraví nečakané úlohy.
v Mestskom kultúrnom
stredisku
26. 3. 2012 (pondelok)
o 19.00 hod.
NA KOHO TO SLOVO
PADNE
- komédia Gábora Görgeya,
réžia a výber hudby
Peter Mankovecký,
hrajú protagonisti Divadla
ASTORKA Bratislava:
Marián Miezga, Vladimír
Kobielsky, Lukáš Latinák,
Róbert Jakab, Juraj Kemka
v Mestskom kultúrnom
stredisku
27. 3. 2012 (utorok)
o 8.30, 9.45 a 11.15 hod.
TERRA MAGICA
FANTASTICA
- výchovný koncert spájajúci
v sebe pálčivé témy
diskriminácie, zla
a šikanovania človeka
človekom s bezohľadnosťou
aj vo vzťahu k prírode.
v Mestskom kultúrnom
stredisku
31. 3. 2012 (sobota)
o 10.00 hod.
Z TATRANSKÉHO
PRAMEŇA
- regionálna postupová súťaž
hudobného folklóru
v Mestskom kultúrnom
stredisku

Z tvorby Jána Kollára
Vo Výstavnej sieni BARÓNKA na Hlavnom námestí
46 bude od 6. 3. do 30. 3. 2012
sprístupnená výstava obrazov
z tvorby JÁNA KOLLÁRA.
Autor svoj talent a vzťah
k výtvarnému umeniu prejavil už počas návštevy základnej školy, kedy sa úspešne
zúčastňoval so svojou tvorbou rôznych výstav. Na umenie nezabúdal ani počas štúdia na strednej škole a ani popri zamestnaní. Jeho obrazy
zdobia steny mnohých tatranských hotelov. V r. 1994

Výstavná sieň BARÓNKA,
Hlavné námestie 46
Ján KOLLÁR
– výber z tvorby
(kresby-maľby)
6. 3. – 30. 3. 2012
6. 3. 2012 (utorok) o 16.00
hod. - vernisáž výstavy
Galéria u anjela
Starý trh 53
Dušan Mravec
ZÁTIŠIA
Výstava potrvá
do 15. marca 2012.
Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11
Nowy Targ, Kežmarok na
starej fotografii
Organizátori:
Mestské kultúrne stredisko
v Novom Targu,
Podhalanské múzeum
Czeslawa Pajerského
a Múzeum Kežmarok.
Výstava fotografií sa
uskutoční v rámci projektu
„Zachrániť pred zabudnutím
fotografie
poľsko-slovenského
Podtatria a Tatier“.
Výstava potrvá
do 23. marca 2012.

založil firmu Decor, ktorá sa
doteraz zaoberá nástennou
a stolovou kvetinovou dekoráciou. Je členom klubu popradských výtvarníkov. Zúčastnil sa niekoľkých výstav.
Jeho námetový rozsah je široký. Z techník ho najviac fascinuje grafika, perokresba, tuš
a olej. V tvorbe je mu blízka
nahota tela, duše a živly všetkého druhu. Žije a tvorí v Poprade. Výstava jeho prác zaujme návštevníka svojim nevšedným obsahom a pestrosťou.
Mgr. G. Kantorková

Rozmanitosť

Pod názvom Rozmanitosť nájdete v týchto
dňoch pestrú paletu výrobkov a prác žiakov Súkromnej strednej odbornej školy Biela voda 2,
Strednej umeleckej školy Slavkovská 19, Základnej umeleckej školy Dr. D. Fischera a Súkromnej
základnej umeleckej školy Rosnička a detí z Krízového strediska DSS Ľubica. Rovnako ako výstava, pútali svojimi výsledkami práce žiaci už pri
samotnej vernisáži. Módna prehliadka, hudobný
a literárny prednes, či tanec – to sú devízy, na ktoré vsadili šikovní žiaci a ich učitelia, aby tak verejnosti predstavili svoju činnosť a štúdium. Výstava je sprístupnená do 9. marca 2012 vo veľkej
sále Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku (obvodný úrad, prízemie).
T/F-Adri-
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Na vlnách luxusu

Na tohtoročnej medzinárodnej kaderníckej súťaži Kalibr Cup v českom
Lanškroune sa predstavilo
stopäť súťažiacich z tridsiatich štyroch stredných škôl.
Budúce kaderníčky a ich
modelky súťažili v renomovanej súťaži na tému Na vlnách luxusu. Zo Slovenska
mali zastúpenie dve stredné školy – z Bratislavy a z
Kežmarku. Žiačky Klaudia
Horváthová a Simona Mišalková v úlohe modelky pod
vedením svojich majsteriek
Evy Cehulovej a Marty Desiatnikovej bojovali o prestížne umiestnenie v konkurencii úspešných študentov
odboru kaderník.
Fotogenický výsledok kežmarských súťažiacich priniesol na svojich stránkach
aj Orlický denník (na snímke hore), ktorý fotku modelky Simony zverejnil. Umiestnenie kežmarských žiačok –
5. miesto, prinieslo nášmu tí-

mu postup na medzinárodnú
súťaž World of Beauty, ktorá
sa uskutoční už tento víkend
v Prahe.
„Rada by som vyzdvihla, že
naše dievčatá boli v Lanškroune jediné Rómky a teší ma, že
za sebou nechali konkurenciu z
takých miest ako Brno, Bratislava či Praha. Navyše, aj šaty, ktoré mala naša modelka,
šili rómske dievčatá z učebného odboru Výroba konfekcie. Teším sa, že chlieb, ktorý
dávame do ruky mladým Rómom, dokázali spoločne pretaviť do profesionálnej zručnosti,“ teší sa z úspechu PhDr.
Marta Sabolová, riaditeľka Strednej odbornej školy
Garbiarska 1 v Kežmarku.
Okrem postupu na súťaž
do Prahy sa chystá v týchto
dňoch reprezentovať Kežmarok v odbore kaderník
ďalší rómsky žiak tejto školy, ktorý o úspech zabojuje v
Košiciach.
-AdriSatury-

Ples ako gastronomický
zážitok

Krásne dámy, elegantní páni, kvalitný hudobný program,
príjemná zábava a neodmysliteľný gastronomický zážitok, to všetko charakterizuje
už 17. reprezentačný valentínsky ples Hotelovej akadémie
Otta Brucknera v Kežmarku, ktorý sa konal 11. februára v Hoteli Agro vo Veľkej
Lomnici. Otvorenie sa nieslo v znamení spoločenských
tancov a pestrého kultúrneho programu, ktorý pripravili študenti školy. Nechýbala
ani bohatá a hodnotná tombola, za ktorú patrí veľká vďaka
našim sponzorom. Hostia mali možnosť vybrať si z množstva gastronomických špecialít zo studeného i teplého bufe-

tu, či cukrárenských výrobkov,
ochutnali jedinečné miešané nápoje a gurmáni si určite
pochutnali aj na pečenom prasiatku, ktorému sa nedalo odolať. Aj tento rok bol ples previerkou manažérskych zručností študentov maturitného
ročníka. Vo svojich manažérskych funkciách vykonávali
praktické cvičenia k praktickej
časti maturitnej skúšky a celý ples organizačne pripravili. Spokojní hostia a skvelá tanečná zábava až do skorých
ranných hodín sú dôkazom, že
svoju maturitu zvládnu na jednotku.
Lucia Vasková,
manažér marketingovej
komunikácie
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Deti sa vyšantili na karnevale

Aké by to bolo fašiangové obdobie, keby sa v meste nekonal aspoň
jeden detský karneval. Škôlkari, školáci, ba i rodičia sa v uplynulých
dňoch nechali uniesť fašiangovou atmosférou a vychutnali si nejeden
karneval. O tom, že sa naň pripravovali svedomito, svedčila aj pestrá
škála kostýmov, ktoré deťom na mieru ušili šikovné ruky mám i starých mám. V záplave hotových kostýmov z požičovní a obchodov tak

Plesali celé rodiny

„Ideme na ples, ale čo deti?“ Aby takúto dilemu nemuseli riešiť rodiny z Kežmarku a okolia, vznikla
myšlienka zorganizovať rodinný ples. Tohto roku sa
opäť v čase vrcholiacich fašiangov v sobotu 18. februára konal pod hlavičkou
Združenia Domov Kežmarok ples rodín. Čím sa líšil
od iných podobných podujatí? Zúčastnili sa ho mladí a
aj celé rodiny, teda i deti a to
od veku, v ktorom sú schopné sa samostatne pohybovať po parkete. Nakoľko
vlani sa pri rodinnom plese priestory reštaurácie Fliper vo Vrbove zdali už tesné, toho roku sa ples konal
v Dome Henryho Dunanta
v Mlynčekoch. Vďaka väčším priestorom sa ho mohlo
zúčastniť úctyhodných 200
zábavychtivých ľudí, z nich
polovicu tvorili mladí. Kresťanský charakter poduja-

tia podčiarkla aj svätá omša,
ktorá sa konala pred oficiálnym zahájením plesu v kostole v Mlynčekoch. Omšu
slúžil a rodiny prišiel povzbudiť spišský diecézny
biskup Štefan Sečka. Štvorica mladých hudobníkov dynamickou hrou vyburcovala
tanečníkov na parkete k úctyhodným výkonom. A mla-

nechali vyniknúť jedinečným kostýmom rozprávkových postavičiek,
ale aj kultúram ďalekej Ázie. Víly, zdravotné sestričky, indiáni, roboti, hasiči, či veľké cukríky, slnko, vtáci a zvieratá a mnoho ďalších
krásnych masiek sme našim fotoobjektívom zachytili aj na mestskom
karnevale, ktorý sa konal 19. 2. 2012 v mestskej športovej hale pod
taktovkou Centra voľného času.
T/F -Adridí sa plesu zúčastnili nielen
ako hostia. Členovia spoločenstva MOST pripravili aj
zaujímavý program. Ešte tanečné vystúpenia, scénky,
disko... A počtom „objektov
nadupaná“ tombola, z ktorej sa ušla takmer každému
nejaká výhra. Plesu rodín
a spoločenstiev sa okrem
členov rodín zúčastnili členovia napr. hnutia Equipes
-Notre-Damme, oázy, spoločenstiev Gabriel a MOST,

tiež ich príbuzní, priatelia
a známi a známi známych...
Podujatie malo viacero
prívlastkov NAJ: niektoré rodiny zahŕňali až tri generácie,
najväčší počet zúčastnených
pánov v oblekoch a kravatách vo veku s jednou číslicou
a tiež to bol jeden z najpočetnejších plesov, ktorým prítomní ukončili fašiangy, aby
sa posunuli do ďalšieho, tichšieho a hĺbavejšieho obdobia.
J.V.

Veselo bolo
aj v školách
Azda nebolo v Kežmarku škôlky, či školy, kde by učitelia a tety vychovávateľky pripravili malým Kežmarčanom karnevalovú
zábavu. Súťaže a detská diskotéka,
sladkosti a občerstvenie – to bolo
to, čo stačilo deťom k tomu, aby sa
dobre zabavili v pestrých maskách
z požičovní, obchodov, ale i z domácich dielní šikovných rodičov.
Na snímke žiaci prvého stupňa ZŠ Hradné námestie.
T/f: -Adri-
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FAŠIANGY- obdobie od
Troch Kráľov až po popolcovú
stredu sa už od pradávna nieslo v duchu veselosti, zabíjačiek,
folklóru. Tradície a zvyky tohto obdobia sa symbolicky spájali s lúčením sa so zimou a vítaním jari. Pálenie Moreny, fašianové sprievody v maskách,
pečenie šišiek, fánok, zabíjačky, plesy, zábavy – to všetko
patrí ku fašiangom. Je potešiteľné, že aj v súčasnosti sa v
niektorých mestách a obciach
nájdu nadšenci, ktorí sa snažia tieto tradície oživiť a udržať. Aj v samotnom meste Kežmarok boli predsa známe zvyky a obyčaje našich cechov, ktoré v období fašiangov dokázali
všetkých obyvateľov Kežmarku dostať do ulíc. So snahou
„oprášiť“ tieto tradície v Kežmarku prišli aj zamestnanci

MOZAIKA

Fašiangy na hrade

Múzea v Kežmarku. Fašiangy
na hrade sa tohto roku začali
17. februára o 10.30 pred budovou radnice, kde za zvukov
bubnov a spevu divadelníci z
Ex – teatra a členovia folklórneho súboru Goralik pozývali ľudí na nádvorie hradu. Tu
sa začal hlavný program, počas ktorého si mohli návštevníci pozrieť vystúpenia súborov,
ochutnať zabíjačkové špeciality, sladké dobroty a medovinu.
Záver celého programu bol venovaný vyhodnoteniu najkrajších masiek.
Múzeum v Kežmarku touto cestou ďakuje všetkým, ktorí podporili podujatie „Fašiangy 2012“ – účinkujúcemu folklórnemu súboru Goralik pod
vedením Zuzany Chovanovej,

Evička nám ochorela

V jeden mrazivý, februárový deň, prišla na návštevu do
materskej školy Cintorínska
3 Kežmarok, malá zdravotníčka Evička. Deti sa jej veľmi potešili. Cestou po schodoch však spadla a poranila si kolienko. Hneď na prvom stanovišti „ÚRAZY“, jej
deti ošetrili poranenú nohu.
Porozprávali sa, ako môžeme
predchádzať úrazom a tým
si prehĺbili poznatky o ľudskom tele. Pri ďalších stanovištiach pod názvom „SOS
– ZDRAVÁ VÝŽIVA a BYLINKOVÝ RAJ“ si deti prostredníctvom hrových aktivít
a vytvorených modelových
situácií, prakticky vyskúšali, telefonicky privolať rýchlu
zdravotnícku pomoc, opisovali príčiny možného nebezpečenstva pri úrazoch a učili sa správať v krízových situáciách. Ochutnávali zdravé

nátierky, rôzne druhy bylinkových čajov, ovocie a zeleninu. Spoznávali liečivé výrobky, ako sú krémy a oleje vyrobené z byliniek. Rozprávali sa o zdravých a nezdravých
potravinách, ktoré sú pre deti dôležité, ako súčasť zdravého životného štýlu. Cieľom
aktivity „Evička nám ochorela“, bolo prehĺbiť pozitívne
postoje detí vo vzťahu k sebe a iným, získať sebadôveru v praktických činnostiach,
rozvíjať komunikačné zručnosti a zmyslové vnímanie.
Po zaujímavých a poučných
zdravotných aktivitách, odchádzala zdravotníčka Evička veľmi spokojná, lebo sa
presvedčila, že deti na tejto
materskej škole sú veľmi šikovné. Poďakovala sa im za
ošetrenie a bude sa tešiť aj na
ďalšie stretnutie.
Kolektív MŠ Cintorínska

ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku,
ZŠ Hradná, MŠ Severná pod
vedením p. učiteliek Jankurovej a Burkovičovej, tanečno-športovej skupine Brilant ako
aj divadelným hercom a ochotníkom z divadla Ex-teatro za
pomoc pri organizácii podujatia. Naše poďakovanie patrí
MsÚ – oddeleniu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
za sprostredkovanie občerstvenia od jednotlivých podnikateľských subjektov. Občerstvenie na podujatie zabezpečili: Reštaurácia U 3 apoštolov,
Kežmarská reštaurácia, Hotel Club, Reštaurácia u Jakuba,
Reštaurácia Legenda, Bistro
Apetito. Ďalej ďakujeme kníhkupectvu Alter Ego, predajni
hračiek- p.Matějovská, predaj-
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ni hračiek Anja-J. Hrabkovská
za poskytnutie sponzorských
darov do tomboly. Za pomoc
a spoluprácu ďakujeme Hotelovej akadémii O. Brucknera v
Kežmarku za vynikajúce zabíjačkové špeciality. Teší nás, že
všetci vyššie spomenutí aj týmto spôsobom kežmarskej verejnosti preukázali ochotu spolupracovať a podporovať kultúrne podujatia v našom meste.
Dúfame, že tohtoročné „Fašiangy“ sa stanú príjemnou
tradíciou a prispejú k obohateniu kultúrneho života v meste
Kežmarok. Budeme radi, keď
do budúcoročných fašiangov
sa nám podarí zapojiť širokú
verejnosť Kežmarku a blízkeho okolia, aby sa toto podujatie stalo nezabudnuteľnou tradíciou v našom regióne.
-ecgb-

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. 24 - prízemie – o 17.00 h
5. 3. 2012 – VPLYV PÔSTU NA ZDRAVIE
Prednáša Jozef KOPILEC – lektor ŽaZ, kontakt: 0904-39 58 92
Vstup voľný!

Pozvánka na druhý literárny večer
Hotel Hviezdoslav v Kežmarku vás srdečne pozýva
na 2. literárny večer, ktorý
bude patriť poetickému slovu
i hudbe dňa 1. marca 2012 o
18.00 hod.
Hosťom večera bude známy kežmarský vydavateľ,
grafik, fotograf, cestovateľ,
ale aj básnik Jaroslav ŠLEBODA, ktorého poznáte aj
ako organizátora obľúbených
stretnutí Premietanie s JADROm. Menej však už viete o
jeho básnickom talente a poézii, ktorú si píše len tak, pre

seba a práve ona bude predmetom tohto literárneho večera.
Ukážky z jeho básnickej
tvorby bude recitovať, a aj večer moderovať Beáta ORAVCOVÁ. Poetické slovo podfarbené intímnou hudbou v podaní Bibiány HABEROVEJ a
Michaely PAVLÍKOVEJ vám
pripraví určite zaujímavý
umelecký zážitok.
Debatovať sa bude však
nielen o poézii, ale aj o vydavateľskej činnosti a zážitkoch
z jeho zaujímavých ciest.
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Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku
Môžu skrášliť prostredie, v kto-
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Zvýšenie kvalitatívnej úrovn
zberu
komunálneho
odpa
do polnoci
toho istého
dňa. Ví-

Program
Think Big je pre rom žijú, vymyslieť novú
náplň ťazné projekty vyberie poroSeparácia plastov:
vyseparovaných
plastov:
priestorom, v ktorýchVyužitie
sa stretáta podľa stanovených
kritérií
Plasty
boli
objavené
v
prvej
polovici
19.
storočia.
Charles
MacinPo
vyseparovaní
sa plasty
vajú,
upraviť
športové
plochy,
do
16.
apríla
2012.
Tietoďalej
bu- triedia a re
mladých
ľudí
tosh v roku 1820 vyrábal plášte odolné proti vlhkosti tak, že pokryl
tkaninu
základné
recyklácie.
Fyzikálnu
(čiže materiálov
zorganizovať
zaujímavé
kul-spôsoby
de potrebné
ukončiť
do aprí-

Máš nápad, čo by si s kamarátmi vo svojom okolí vyleptúrne
alebo spoločenské
la niekedy
2013 formou
kultúrneho
aletenkou vrstvou gumy. Tvoria asi 7% odpadu. Majú širokospektrálne
využitie
novú),podktorá sa
označuje
aj ako regenerácia
a ene
šil, ale chýbajú ti financie? Aj tento rok môžeš pre svoj prozrealizovať projekt
v ob- bo
iného zpodujatia
pre mlaa to najmä v strojárstve, v textilnom priemysle, v elektronickomujatie,
priemysle,
Čo konkrétne
sa vyrába
recyklovaných
plastov? Z PET fl
jekt získať podporu od 500 € do 2 000 € z grantového progralasti umenia
dých.
Všetky
inforv automobilovom priemysle, v obalovej technike, ... Patria do žltej nádoby,
kde alebo vzdelávania.
– z nich potom
koberce
alebopotrebné
aj oblečenie.
Z fólií, vreciek
mu O2 Think Big. Celkovo získajú mladí ľudia formou fiKeďže pred
O2 je telekomunikačný
mácie
o prihláške,
grantovom
odhadzujeme
fľaše
označené
ako
PET
fľaše.
Fľaše
z
jedlých
olejov
musíme
Z
tvrdých
obalov
(krémy
a
pod.)
sa
vyrábajú
palety na
nančnej podpory a vzdelávania viac ako 75 000 EUR. V rooperátor,do
dôraz budenedajú
kladený
programe
a kritériách
hod- zatrávňo
separovaním
dobre
vymyť
horúcou
vodou.
Fľaše
je
potrebné
pred
vhodením
inak
využiť,
sa
používajú
na
výrobu
ku 2011 program podporil 41 projektov po celom Slovensku.
hlavne
na projekty alternatívneho
technolo- notenia
projektov nájdete
na
kontajnera
Zmesové
plastyaj -ty.
obaly
sprchových
gélov,
paliva. Recykláciou
oproti výrobe
z primá
Teraz
môžeš stlačiť.
svoju šancu
využiť
Stačíodsi šampónov,
pozrieť strángického
zamerania,
napríklad
stránke
www.o2thinkbig.sk.
a pod. Nepatriaspísať
sem: plastové
obaly akombinované
s iným materiáenergiu. Percentuálna úspora energie je až 97%. Okrem t
kusaponátov,
www.o2thinkbig.sk,
svoj nápad
doručiť privývojplasty,
rôznych aplikácií
alebo
potrebujete
lom, silno
znečistené
obaly Think
a výrobky.
recykláciuprogram,
nemožno použiť
z ropy,
takže ich Ak
recykláciou
šetríme poradiť
ropu, čo je viac ako
hlášku
do 15.
marca 2012.
Big Na
je grantový
inovatívne
digitálne riešenia.
s prihláškou
alebo prostredie.
konzulktoré
prišli
do
styku
s
nebezpečnými
látkami
ako
napr.
obaly
z
chemikálii,
jej
malé
zásoby,
a
chránime
životné
ktorý realizuje O2 v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a NadáV rámci Think Big budú tovať projekt, môžete sa obminerálnych
olejov ...
ciou
pre deti Slovenska.
podporené tzv. malé projekty rátiť na projektovú manažérGrantový
program Think riadiť všetko potrebné sami. sumou do 500 € a veľké
časť
8.
časť 9.pro- ku programu Think Big v NaBig nerozdáva iba peniaze. Program dáva mladým ľuďom jekty čiastkou do 2000 €. Cel- dácii Ekopolis Luciu SkokaSnaží sa vyškoliť mladých ľu- príležitosť zapojiť sa do pozi- kovo bude do finančnej pod- novú, skokanova@ekopolis.
dí, aby si vedeli poradiť a za- tívnych zmien vo svojom okolí. pory a vzdelávania investova- sk, 0944 555 701.
Eko
ných viac ako 75 000 EUR.
O finančné prostriedky na
Opravujem bicykle,
projekt môžete žiadať ako netrenažéry, kolesá aj na
formálna skupina mladých ľuZvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
Zvýšenie
kvalitatívnej úrovn
dí do 24 rokov, ktorú bude rekočiare.
prezentovať jedna osoba zododpadu
v Kežmarku
zberu
komunálneho
odpa
Tým, že Kežmarok jezberu
najvý- komunálneho
raz z Nitry, dokonca
vyše triBrúsim
keramické
nože
chodnejším extraligistom v sú- dsaťčlenná výprava je pre povedná za projekt a jedna
a inékovov:
náradie.
v mene
Separácia
vyseparovaných
ťaži,
je spolukovov:
s Liptovským Mi- každé mesto vítanou a zaují- dospelá osoba aleboVyužitie
mimovládnej
Po dohovore
V súčasnom
štádiu rozvoja
spoločnosti – v etape
vedecko- organizácie. Žia- Pri recyklácii
kovovprídem
sa myslípo
recyklácia kovov
kulášom jedinou
alternatívou
mavouľudskej
skupinou.
dostikde
je by
potrebné doručiť
dopoužité ako obalové materiály. Ide o hliníkov
natechnickej
odohratierevolúcie
dvojkôl pre
brati-nevieme
Dápredstaviť
sa teda povedať,
že i hosi snáď
oblasť ľudskej
činnosti,
výrobkov
pokazenú vec.
do 15.z ktorých sú vyrábané obaly ako plechovky o
slavské
mužstvá,
zo zák tomu, sídla
sme sa
nestretliči vtímy
takej,
či inejkejbalisti
forme s prispievajú
kovovými materiálmi.
Tvorianadácie
4% Ekopolis
materiál,
Oprava
Imrich
marca
2012 alebo jogurtov,
prostred-konzervy, obaly,bicyklov
padného
že cez víkendy
je v meste troodpadov.Slovenska.
Patria doNehovočervenej nádoby,
kde odhadzujeme
konzervy,
kovové
uzávery od zaváranín a pod. Sp
níctvom online formulára na
riac
i o zápasoch
play-off,
ktoré nápojové
chu viacplechovky,
ľudí, lebo každý
hľadá Kežmarok
0905 434kovy
153. sa vytriedia, podrvi
výrobky
a súčiastky,
alobal,
... V meste
do
ný kovov prebieha následovne:
stránke
www.o2thinkbig.sk
sačervenej
hrajú zazbernej
jeden víkend
dva.
po
zápase
dobrú
reštauráciu,
či
nádoby odhadzujeme aj viacvrstvové kombinované obaly
náterov a povlakov. Potom sa dajú do pece, kde sa rozta
Prvý v sobotu o 13.00, druhý v kaviareň s príjemnou obsluz mlieka, džúsov a lacných druhov vína (tzv. tetrapakové obaly alebo nápojové
procesu sú kovové odliatky (ingoty), z ktorých sa potom v
nedeľu o 11.00 hodine.
hou, dobrou gastronómiou.
kartóny). Nepatria sem: kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové
Vedeli ste, že recykláciou 1 ks hliníkovej plechovky sa u
V takýchto prípadoch Ale často sú aj takí, veď sú to
obaly
kombinované
s
iným
obalom,
napr.
zubné
pasty
a
iné
kovové
obaly,
ktoré
energie, že by to stačilo na prevádzku počítača alebo tele
často do Kežmarku prichá- väčšinou mladí hráči, ktorí hľa- Predajte si nepotrebné
veci
na saKežmarskej
burze
prišli
do
styku
s
nebezpečnými
látkami.
Recykláciou
hliníka
ušetrí 95 % energie
a redukuje sa
dzajú hosťujúci hráči už v dajú dobrý relax po prehratom
Poznáte to. Idete čosi odložiť a zistíte, že už nemáte miesto v
piatok. Keďže tunajšie pros- zápase s Kežmarčanmi.
tredie, možnosti ubytovania,
Je teda i na nás všetkých, skrini, v pivnici, v garáži – nikde. Je vám ľúto vec vyhodiť, veď
stravovania nepoznajú, pý- aby sme si i týchto športovcov čo ak sa ešte zíde. Niekde ju nakoniec schováte a po čase príčasť
časť funkčná,
11.
ale už ju nepotrebujete. Čo s
tajú
sa10.
vedenia hokejbalové- udržali. Aby sa radi k nám dete na to, že vec je síce
ho mužstva, aby im poradi- vracali a aby radšej vyhľadá- ňou? V iných mestách, ale najmä v zahraničí majú na to jednoli, resp. pomohli nájsť vhod- vali ubytovacie zariadenia u duchý recept. Burzy. Tak si ľudia svoje dobré, ale nepotrebné
né zariadenia. A uznáte, že nás ako v neďalekom Popra- veci vymieňajú, alebo predávajú za symbolickú cenu. S podobdvadsaťčlenná, alebo ako te- de.
Humeník nou myšlienkou sa snažia preraziť aj Kežmarčania.
Už v sobotu 17. marca sa uskutoční Kežmarská burza, na ktorej budú
môcť svoj
tovar jedZvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
Zvýšenie
kvalitatívnej
úrovn
norazovo predať, alebo vymeniť ľudia z Kežzberu komunálneho odpadu v Kežmarku
zberu
komunálneho
odpa
marku, alebo okolia. V krytej
hale
za benzínovou čerpacou stanicou, v areáli bývalých kaSeparácia BRO:
využitie
BRO
- kompostovanie
sárníMateriálové
si za poplatok
4 eurá
prenajmú
miesto tí,
BRO - biologický rozložiteľný odpad - je odpad, pri ktorom dochá- je založené
na biochemickom
ktorí sa chcú zbaviť
nie nových,
ale funkčnýchprocese, pri k
dza vplyvom vonkajšie prostredia k jeho rozkladu. Patrí sem kuchynský odpad
za domáce
prítomnosti
kyslíka vzniká kompost
vecí látok
ako sú
elektrospotrebiče,
kočíky,– organické
(zvyšky z ovocia a zeleniny) a odpad zo záhrad (zelené šťavnaté zvyšky rastlín
úrovne
kompostovania:
1. Domáce
– vvysúkromných
bicykle,
športové
potreby a výstroj,
rôzne
bavenia
do domácnostílustre, ľudí
porcelán,
bohaté na dusík a pevné zvyšky rastlín, ako sú konáre, lístie, ... bohaté na uhlík).
využitie,
2. Komunitnéako
– skupina
v záhradkárskej o
či veci
pre domácich
majstrov
– vŕtačky,
pílky, alebo prie
Hlavnými producentmi tohto odpadu sú obce (domácnosti, inštitúcie, obchody
vyprodukuje
cca 10
t kompostu,
3. Komunálne
rebríky
a podobne.
...), poľnohospodárstvo, priemysel (najmä drevospracujúci priemysel, potravizbiera
z väčšej zvozovej oblasti a spoločne sa kom
Ak
chcete aj vy
predať svoje
eštenafunkčné
nárstvo, sadovníctvo), vodárenské spoločnosti. Medzi základné spôsoby
kompostárni
– vykonáva
ho firma
to zaškolená. Zariad
veci,na
prineste
a predajte
ich na Kežmarskej
spracovania BRO patrí: materiálové využitie – vlhkosť biomasy 40% - kompospriemyselnú
výrobusikompostu
sa nazýva Fermentor.
burze.
Od rána 7. hodiny
si môžu
svojtony
tovar
vy- cca 0,550
tovanie, energetické využitie po predchádzajúcom spracovaní – vlhkosť biomaKompostovaním
vznikne
z jednej
odpadu
kladať
predávajúci,
vstup
pre
kupujúcich
je
od
sy 30% - výroba energie a tepla.
deviatej hodiny do popoludňajších hodín, približne do 16.00 h.
Záujemcovia o miesto sa môžu hlásiť osobne
v deň
najlepšie však vopred a to od 5.
časť 12.
časť burzy,
13.
marca na telefónnom čísle 0905 155 052. –Adri-

Hokejbalisti pomáhajú
mestskému turizmu

Už ste robili upratovanie po sviatkoch?
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INZERCIA, SPOMIENKY

PREDAJ
Predám funkčný farebný TV
značky OVP Orava, uhlopriečka 70
cm a domáce kino Panasonic. Cena
120 EURO. Informácie na tel. č. 0910
949 548.
M-19/1
Predám štovradličný pluh PHX.
Veľmi dobrý stav. Cena 800 eur. Tel.:
0911/57 93 85.
T-2/12
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
Hľadám garáž na prenájom v KK.
0903 863 283.
Kúpim garáž v blízkosti sídliska
Juh.0905 362 434.
INÉ
Opatrím vaše dieťa, alebo staršieho člena rodiny počas vašej neprítomnosti. Tel. 0910 17 48 58. P-9/12
Penzión pre seniorov v Novej Lesnej poskytuje krátkodobé a dlhodobé
pobyty pre mobilných a imobilných
klientov bez vstupných poplatkov.
Mesačný poplatok za lôžko činí 420
Eur. V cene je zahrnutá strava, ubytovanie, zdravotná starostlivosť, rehabilitácie atď. Tel. č. 0948 33 90 01, www.
lubach.sk, mail:info@lubach.sk.
M-26/1

Dňa 20. februára sme si pripomenuli, že nás navždy
opustila naša milovaná mama, stará mama, sestra a
svokra, pani Helena BALÁŠOVÁ.
Nech odpočíva v pokoji, česť
jej pamiatke.
Spomínajú na ňu deti, vnučka a vnuk, sestra, nevesta a zať.

Odišiel
preč,
nás to teraz bolí,
opustil tento svet
aj proti svojej vôli. Zostali len spomienky a odkaz jediný: Chýbaš nám otecko v kruhu
našej rodiny.
Dňa 23. 2. 2012 sme si pripomenuli 15. výročie od smrti nášho drahého manžela, otecka a
dedka Michaela K NA PI K A.
S láskou a žiaľom v srdciach na

Vyučujem anglický, francúzsky
a ruský jazyk, súkromne, školy, kurzy. Tel. 0910 17 48 58.
P-8/12
Obchodný priestor na prenájom hotel Legenda. 0910 342 524.
Výhodne požičky, splátka
1xmesačne. 0903 559 479.
Požičiavam karnevalové masky
pre deti. Tel. 0904 37 77 86. P-3/12
Dám do prenájmu obchodné
(skladové) priestory, cca 80 m2 v Pradiarni. Tel. 0917 52 19 20.
P-4/12
Spracovanie daňových priznaní,
vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Kontakt: 0904 70 43
76, uctovnik.mk@gmail.com. P-5/12
BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Kúpim 2-izbový byt v Poprade.
Blízko centra, optimálne na sídlisku
Západ, s výťahom, balkónom, s výneho spomínajú manželka Eva s
rodinou.
Čas tíško plynie,
smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo predtým.
Dňa 2. marca
2012 uplynie 10 rokov od smrti
nášho milovaného manžela a ocka Ondreja MADEJU.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Vierka, syn Marek a
dcéra Naďka.
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hľadom na Tatry, platba v hotovosti.
Nie realitná kancelária. Tel. 0903 43
90 92, 0918 03 84 08.
P-1/12
Predám 3-izbový byt s balkónom
v OV na ul. Petržalská (Juh). Cena dohodou. Tel. 0905 35 08 33.
P-2/12
Prenajmem 1-izbový byt v blízkosti centra v Kežmarku. 0905
422 276.
Dám do prenájmu 2-izbový byt v
Kežmarku. 0904 377 452.
Dám do prenájmu 3-izbový byt v
Kežmarku. 0902 309 010.
Predám 1-izbový byt na Garbiarskej ul., 34 m2, 24 500 eur, tel. 0905
92 43 03.
P-7/12
Ponúkam na dlhodobý aj krátkodobý prenájom izby v novovybudovanom penzióne vo V. Lomnici. Tel. 0907 18 25 67.
P-10/12
Utíchlo srdce,
utíchol hlas, miloval život i všetkých
nás.
Dňa 5. marca
uplynie 10 rokov
od poslednej rozlúčky s manželom a otcom Ing. Františkom
MARHEFKOM.
S láskou a úctou spomínajú
rodiny Marhefkova a Marekova.
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Kežmarská lyžiarska liga
V piatok 17. 2. 2012 sa
prvým kolom rozbehol 1. ročník Kežmarskej lyžiarskej ligy amatérov, ktorú organizuje
Ski Štart Kežmarok pri Hoteli Štart, s.r.o., Kežmarok. Preteky sa uskutočnili v disciplínach snowboard a lyžovanie
a pozostávali z jedného kola
obrovského slalomu.
Na pretekoch sa zúčastnilo celkom 22 pretekárov, 14
v snowboarde a 9 na lyžiach
(jeden pretekár súťažil v obidvoch disciplínach).
Výsledky – snowboard
ženy. Do 13 r.: 1. Lenka Žembová 40,20 s. Nad 13 r.: 1. Simona Šestáková 30,37 s, 2.
Lenka Maniaková 31,10 s.
Snowboard muži. Do 13
r.: 1. Alan Veselý 24,35 s., 2.
Matej Maniak 26,97 s, 3. Libor Hanáček 29,95 s, 4. René
Pivko 32,37 s, 5. Andrej Pitoňák 44,44 s. Nad 13 r.: 1. Matúš Kulík 24,15 s, 2. Ladislav
Vojtička 24,21 s, 3. Ernest Abt
24,78 s, 4. Boris Kulík 24,79
s, 5. Lukáš Žemba 26,59 s, 6.
Adam Štefánik 28,75 s.
Lyžovanie ženy. Do 6 r.:
1. Ivanka Szekelyová 35,77

s. 7 - 10 r.: 1. Karin Veselá 31,78 s. 11 - 15 r.: 1. Simona Szekelyová 25,17 s. 21 - 40
r.: 1. Martina Kopecká 23,03 s.
Lyžovanie muži. 7 - 10 r.: 1.
Rastislav Wikarski 20,26 s, 2.
Tomáš Džuban 71,82 s. 16 - 20
r.: 1. Boris Kulík 19,99 s. Nad
40 r.: 1. Štefan Ištocy 20,82 s,
2. Volker Kesler 23,35 s.
V piatok večer dňa 24. 2.
2012 druhým kolom pokračovala Kežmarská lyžiarska liga amatérov. Na pretekoch sa
zúčastnilo celkom 23 pretekárov, 12 v snowboarde a 11
v lyžovaní.
Výsledky. Snowboard ženy. Do 13 r.: 1. Žembová 44,02
s. Snowboard muži. Do 13
r.: 1. Veselý 27,68, 2. Wikarski 31,08, 3. Majerčák 34,10,
4. Maniak 35,18, 5. Pitoňák
41,55. Nad 13 r.: 1. Maniaková
34,50, 2. Šestáková 34,81. Nad
13 r.: 1. Vojtička 27,20, 2. Kulík
27,39, 3. Michalák 29,05, 4. Majerčák 34,05 s.
Lyžovanie ženy. Do 6 r.: 1.
Szekelyová 35,21, 2. Minaríková 39,49 s. Lyžovanie muži. Do
6 r.: 1. Horský 42,94 s. 7 - 10 r.:
1. Makara 24,02, Petrík 34,71,

3. Džuban 48,83 s. 11 - 15 r.: 1.
Szekelyová 21,90, 2. Minaríková 27,39, 21 - 40 r.: 1. Kopecká
25,08 s. 11 - 15 r.: 1. Ištocy 24,70
s. Nad 40 r.: 1. Ištocy 21,75 s.
Lídri kategórií po dvoch
kolách – snowboard ženy do
13 r.: Žembová. Snowboard
muži: do 13 r.: Veselý. Nad 13
r.: Šestáková. Nad 13 r.: Vojtička. Lyžovanie ženy. Do 6 r.:
Szekelyová. Lyžovanie muži.
Do 6 r.: Horský. 7 - 10 r.: Wikarski. 7 - 10 r.: Veselá. 11 - 15
r.: Szekelyová. 21 - 40 r.: Kopecká. 11 - 15 r.: Ištocy. 16 - 20
r.: Kulík. Nad 40 r.: Ištocy.
Všetci pretekári si dovoľujú poďakovať sponzorom podujatia - R. Kovalíko-

vi a AIR - Transport Europe,
s.r.o., Poprad ako aj kolektívu organizátorov (F. Gemza,
Š. Gemza, P. Gemzová, S. Ištocy, R. Škára, M. Janoško, A.
Kovalíková a J. Štefanko).
Podujatie bude pokračovať
ďalšími kolami v závislosti od počasia v nasledujúcich
dvoch piatkoch - 2. 3. 2012 a
9. 3. 2012.
Do celkového poradia sa
bude počítať súhrn časov zo
všetkých štyroch kôl. Pretekárovi, ktorý sa nezúčastní v
nejakom kole, sa za každú neúčasť pripočítava +50 s.(týmto
sa ospravedlňujeme za chybný údaj v článku po 1. pretekoch). Ing. Stanislav Škára

Po úspešnom finálovom umiestnení reprezentantov
TŠC TEMPO MŠK Kežmarok na Majstrovstvách Slovenska v 10-tich tancoch, sme pokračovali v ďalších finálových
umiestneniach našich juniorov.
Dňa 4. 2. 2012 sa zúčast- rová. V JUN.II D v latinskonili bodovacej súťaži Veselé -amerických tancoch Dospesloníčatá v Martine a obsadi- lí si prvé miesto vytancoval
li v kategórii JUN.II v triede pár Martin Zibura – Klára
D na prvej súťaži piate miesto Purtzová a v triede C Dospelí
v štandardných tancoch Ma- v ŠTT obsadili štvrté miesto.
rek Madeja – Lucia HámoDňa 11. 2. 2012 pokračovali

naši juniori na súťaži v L. Mikuláši pod názvom Stop Shop
Dance Cup a úspešne. V JUN.II
D si pár Marek Madeja – Lucia
Hámorová vytancoval druhé
miesto v ŠTT a piate miesto
v LAT. Prvé miesto v JUN.II.D
LAT a šieste miesto v kategórii Dospelí v triede C v ŠTT obsadili Martin Zibura – Klára
Purtzová. V kategórii Dospelí
v triede C si v ŠTT vytancovali štvrté miesto Tomáš Slavkov-

ský – Martina Kišková.
Dňa 18. 2. 2012 sa reprezentanti nášho klubu zúčastnili M-SR v LAT v Martine.
V silnej konkurencii 19 párov do 21 rokov si finálové
miesto piate miesto vytancoval pár Matej Madeja – Alena Reznická. V kategórii Mládež z 29 párov si semifinálové
dvanáste miesto vytancoval
pár Marek Figlár – Sára Šimoňáková. Gertrúda Scholtzová

Tanečný pár Matej Madeja s Alenou Reznickou počas súťaže v
LAT tancoch na M-SR.
Foto: archív TEMPO

Úspešné juniorské páry M. Zibura – K. Purtzová, M. Madeja –
L. Hámorová.
Foto: archív TEMPO

Úspešní tanečníci
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Majstrovstvá Slovenska v latine opäť
v znamení Kežmarčanov z FORTUNY
Tretia februárová sobota sa opäť niesla
v znamení tanečného športu. Martin privítal
133 najlepších slovenských tanečných párov zo
všetkých kútov Slovenska, tentoraz v latinsko-amerických tancoch, ktorí si na druhých majstrovstvách Slovenska v roku 2012 zmerali sily vo všetkých piatich vekových kategóriách.
A Tanečné centrum FORTUNA Poprad opäť
kraľovalo.
V kategórii Juniori 1 (do 13 rokov) naši najmladší bojovníci – Kežmarčania Daniel Václav – Eva Modlová obsadili po solídnom výkone pekné 17. miesto. Najúspešnejšou kategóriou bola kategória Mládež (do 19 rokov). Oliver Pavličko s Kristínou Bajusovou obsadili
pri svojom druhom štarte medzi mládežníkmi
17. priečku, iba krôčik pred semifinále.
Finále sa ušlo dvom našim zástupcom –
všetko skvelým Kežmarčanom vo fortuňáckych farbách. Druhýkrát medzi mládežníkmi a nádherné 5. miesto získali Branislav Šoltýs s Emíliou Scherfelovou. V mládežníckej
kategórii však opäť kraľovali naši hviezdni reprezentanti Dušan Gruľa a Alexandra Ksiažeková. Víťaznú trofej v tento krásny deň nad
hlavu dvíhali hneď dvakrát. Štartovali totiž aj
v kategórii Do 21 rokov, kde títo sedemnásťroční športovci taktiež nenašli premožiteľov a postarali sa o ďalší zápis do histórie slovenského
tanečného športu. Bol to pre nich už trinásty
majstrovský titul v ich spoločnej tanečnej ka-

riére a zároveň ďalšie tohtoročné nominácie na majstrovstvá Európy a sveta. Fortuňáci sa tak dvoma zlatými medailami stali opakovane najlepším slovenským tanečným klubom týchto majstrovstiev, tentoraz
spolu s TK UNI-DANCE Bratislava.
Ing. Peter Pastorek

Basketbalisti
neúspešní
V 18. kole druhej ligy mužov privítali Kežmarčania na
palubovke mestskej športovej
haly družstvo UVL Košice.
Tento duel bol zápasom generácií, ked za domáci tím hrajú v prevažnej miere juniori
a hostia zase majú tím skúsených hráčov, ktorí pôsobili aj
v najvyššej slovenskej súťaži.
Domáci hráči sa do súpera pustili s vervou, hned od
začiatku si vybudovali niekoľkobodový náskok, ktorú
však nedokázali navýšiť, keďže sa nevyvarovali chýb v obrane. Po zmene strán sa duel
zmenil v prospech hosťujúceho celku, ktorý dokázal vnútiť kežmarským hráčom svoju hru. Domáci znervózneli
a umožnili hosťom stretnutie
dotiahnuť do víťazného konca.
Výsledok: BK MŠK Kežmarok – BK UVL Košice 55:68,
najviac bodov za domáci celok nastrieľal Šmálik – 24.

Druhá liga šachových
družstiev pokračovala záverečným dvojkolom.
TU Košice - MŠK KdV
Kežmarok B 4:4 (L. Tropp 1,
Andráš 1, F. Tropp 0,5, Tauber 0,5, Lukáč 0, Hennel 0, O.
Tropp 0, Šromovský 1).
Veľké Kapušany - MŠK
KdV Kežmarok B 3,5:4,5 (L.
Tropp 0, Andráš 0.5, F. Tropp
0, Tauber 1, Lukáč 1, Hennel 0,

O. Tropp 1, Šromovský 1).
Humeník
Konečná tabuľka
1. Stará Ľubovňa
11 66,5 33
2. Margecany
11 54,0 24
3. TU Košice C
11 46,5 20
4. MŠK Kežmarok B 11 44,5 18
5. Gelnica
11 43,0 16
6. TU Košice D
11 46,0 15
7. PŠK Prešov
11 39,5 15
8. PU Prešov
11 46,0 15
9. Tatran Prešov
11 42,0 14
10. Zborov
11 30,5
9
11. Veľké Kapušany 11 38,5
8
12. Akademici Košice 11 31,0
4

Zľava horný rad: M. Tauber, F. Tropp, T. Andráš, L. Tropp, J. Lukáč, J. Šromovský. Dolný rad: O. Tropp, K. Hennel. Foto: archív kdv

3. liga mužov – Západ
16. kolo: Rožňava C - TJ
Severka Kežmarok B 14:4
(Habiňák 2,5, Kocúr 1,5), Rožňava D - 1. PPC Fortuna Kežmarok 9:9 (Vojtička a Ištok po
3,5, Mat. Harabin 1,5, Mir. Harabin 0,5), TJ Severka Kežmarok A - Margecany B 9:9
(Kelbel 2, Hagara a Mikša po
1, 5xWO).
17. kolo: TJ Severka Kežmarok A - Rožňava C 9:9
(Kelbel 3,5, M. Hagara 3,
Mikša 1,5, R. Vnenčák 1), 1.
PPC Fortuna Kežmarok - Poprad 9:9 (Mat. Harabin 4,5,
Vojtička 3,5, Ištok a Mir. Harabin po 0,5), Spišský Štiavnik - TJ Severka Kežmarok
B 12:6 (Habiňák a Kocúr po 2,
Królik a Pojedinec po 1).
1. Rožňava C
17 203:103 49
2. Spiš. Štiavnik
17 182:124 41
3. Spiš. Vlachy
17 172:134 39
4. Margecany B
17 175:131 38
5. Levoča A
17 172:134 36
6. Severka KK A 17 156:150 36
7. Poprad
17 144:162 32
8. Levoča B
17 143:163 31
9. Fortuna KK
17 143:163 31
10. Severka KK B 17 131:175 27
11. Rožňava D
17 133:173 27
12. Spiš. Štvrtok
17 82:224 21
4. liga mužov – Podtatranská
16. kolo: Spiš. Štvrtok - TJ
Severka Kežmarok C 9:9 ( Popovič 4,5, Kvasňák 2,5, O. Koša 1,5, Groman 0,5), TJ Severka Kežmarok D - Spiš. Bystré 7:11 (Potisk 2,5, A. Funket
2, Adam 1,5, R. Vnenčák 1).
17. kolo: TJ Severka Kežmarok D - Spiš. Štvrtok 11:7
(Potisk 4,5, A. Funket 3,5, J.
Podolský a M. Podolský po
1,5), Nová Lesná - TJ Severka Kežmarok C 7:11 (Groman, R. Popovič a O. Koša po
3, Kvasňák 2). Humeník
1. Poprad-Veľká
17 193:113 47
2. Slov. Ves B
17 188:118 42
3. Rakúsy
17 174:132 41
4. Severka KK C
17 169:137 39
5. St. Ľubovňa C
17 176:130 38
6. Spiš. Stará Ves
17 150:156 36
7. Nová Lesná
17 158:148 32
8. Spiš. Štvrtok
17 157:149 32
9. Spiš. Bystré
17 143:163 32
10. Svit
17 165:141 31
11. Poprad B
17 79:227 19
12. Severka KK D 17 84:222 19

16

ŠPORT

KEŽMAROK 4/2012

Kežmarčanky potrápili Nitru i Žiar
Ďalšími zápasmi pokračovala Extraliga volejbalistiek.
Krásny zápas videli kežmarskí fanúšikovia v zápase Kežmarok – UKF Nitra, v ktorom
favorit spod Zobora bol blízko prehry a porazil kežmarského nováčika až po päťsetovej dráme.
Podobný dramatický zápas
videli kežmarskí fanúšikovia
volejbalu aj v zápase so Žiarom, v ktorom záver piateho
setu bol ešte dramatickejší ako
v zápase s Nitrou. Po vyhranom štvrtom sete Kežmarku
bolo rozhodnuté, že Kežmarok sa udržal naisto na predposlednej priečke a čaká ho už
iba baráž s víťazmi prvých líg.
Družstvo Žiliny definitívne vypadáva do prvej ligy. Na
tomto už nič nezmení ani posledný zápas proti Kežmarku.
Humeník
22. kolo: Pezinok - Spišská
Nová Ves 1:3 (-23, 20, -21, -22),

COP Nitra – Bratislava 1:3 (18,
-13, -24, -22), Žilina - Žiar nad
Hronom 1:3 (-22, 21, -18, -19).
Kežmarok - UKF Nitra 2:3
(-17, 26, -24, 21, -11)
23. kolo: Spišská Nová Ves
- Žilina 3:0 (21, 12, 16), Žiar
nad Hronom - COP Nitra 0:3
(-15, -18, -14), UKF Nitra - Pezinok 2:3 (18, -16, 14, -25, -12).
Bratislava - Kežmarok 3:0
(10, 14, 20).
24. kolo: Pezinok - Bratislava 3:1 (22, -13, 33, 21), COP
Nitra - Žilina 3:1 (-19, 25, 14,
20), UKF Nitra - Spišská Nová
Ves 3:2 (-13, -23, 21, 22, 9).
Kežmarok - Žiar nad Hronom 2:3 (15, -20, -22, 23, -13).
1. Pezinok
27 77:26 71
2. Bratislava
27 70:31 61
3. Spiš. N. Ves
27 65:32 58
4. UKF Nitra
27 56:44 47
5. COP Nitra
27 50:56 36
6. Žiar n/H
27 44:61 32
7. Kežmarok
27 21:73 11
8. Žilina
27 17:77 8

Muži, I. liga
Po rozdelení tabuľky hrajú
kežmarskí prvoligoví volejbalisti už iba o 5. – 7. miesto.
MŠK KV OKTAN Kežmarok - ŠA Galeje Košice 0:3
(-23, -23, -15), 3:1 (21, 22, -18,
20).
Sobrance - Kežmarok 3:0

(23, 18, 21), 3:1 (18, -23, 16, 12).
5. Sobrance
26 45:48 38
6. Kežmarok
28 27:76 15
7. Košice
26 21:69 14
Kadetky, Majstrovstvá oblasti
- Východ
Kežmarok - Prešov 3:0
(20, 22, 18), 0:3 (-15, -9, -19),
Kežmarok - Spiš. N. Ves 1:3
(-22, -20, 24, -18), 1:3 (18, -14,
-22, -18).
Humeník

Dňa 21. 2. 2012 uskutočnili traja kežmarskí nadšenci zimnej prírody náročný, ale krásny prechod na lyžiach hrebeňom Spišskej Magury na trase Magurské sedlo - Bachledova dolina. Na fotografii zľava Pavol Kulanga, Rastislav Škára.
Foto: Stanislav Škára

Majster nad sily Kežmarku
Úvodnými zápasmi sa začala jarná časť Slovenskej hokejbalovej extraligy. Kežmarčania v prvom zápase privítali na svojom ihrisku majstra z
Nitry. V dramatickom zápase
vyhral líder tabuľky spod Zobora 5:2.
Najbližšie dva víkendy čakajú kežmarských hokejbalistov domáce dvojzápasy. Najskôr sa stretnú s bratislavskými mužstvami Profis a LG a o
týždeň neskôr si zmerajú sily s
Jokeritom Bratislava a Žiarom.
Všetky stretnutia sa začínajú o
13.00 h.
Výsledky: Vrútky – Jokerit
2:1, Martin – Žilina 10:1, Pruské – P. Bystrica 0:2, L. Mikuláš – Nitra 4:6, LG – Profis 5:2,
Martin – Jokerit 6:4, Ružinov

– P. Bystrica 8:2.
MŠK Kežmarok – HBK
Nitrianski rytieri Nitra 2:5
(1:0, 1:3, 0:2). Góly: 8. Oravec,
29. Oravec (Teplický) – 17. Ladiver, 18. Hrivnák, 23. Mach,
42. Kučerka, 43. Thron.
Vylúčenia: 9:11. Presilovky: 1:3. Diváci: 120. Humeník
1. Nitra
18 94:30 51
2. Ružinov BA
17 78:33 43
3. Martin
17 70:38 34
4. LG BA
17 53:41 33
5. Vrútky
17 62:53 30
6. Kežmarok
16 59:49 23
7. P. Bystrica
15 41:44 23
8. Žilina
17 45:67 19
9. L. Mikuláš
17 52:77 19
10. Pruské
18 44:75 18
11. Jokerit BA
18 48:76 17
12. Žiar n/H
16 38:64 11
13. Profis BA
17 32:69 9

Kam za športom
šport
Basketbal

Hokejbal

Stolný tenis

súťaž

kategória

miesto

termín

podujatie, zápas

2. liga, sk. východ

muži

športová hala

10. 3., 14.00 h

Kežmarok – Prešov

VsRM

starší mini

športová hala

10. 3., od 10.00 h

Kežmarok – KAC Košice

extraliga

seniori

hokejbalový štadión

3. 3., 13.00 h

Kežmarok – Profis BA

extraliga

seniori

hokejbalový štadión

4. 3., 13.00 h

Kežmarok – LG Bratislava

extraliga

seniori

hokejbalový štadión

10. 3., 13.00 h

Kežmarok – Jokerit BA

extraliga

seniori

hokejbalový štadión

11. 3., 13.00 h

Kežmarok – Žiar n/H

III. liga

muži

ZŠ Nižná brána

4. 3., 10.00 h

Severka KK B – Fortuna KK

III. liga

muži

ZŠ Hradné nám.

11. 3., 10.00 h

Fortuna KK – Sp. Štiavnik

III. liga

muži

ZŠ Nižná brána

11. 3., 10.00 h

Severka KK A – Sp. Vlachy

IV. liga

muži

ZŠ Nižná brána

4. 3., 10.00 h

Severka KK C – Svit

IV. liga

muži

ZŠ Nižná brána

11. 3., 10.00 h

Severka KK D – PP-Veľká
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