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Čaká nás veľa rozhodnutí
a práce pre rozvoj mesta i štátu

O roku 2014 sa hovorí ako o roku volebnom. K volebným
urnám totiž pôjdeme minimálne trikrát. K prezidentským
voľbám pôjdeme 15. marca (druhé kolo je naplánované na
29. 3. 2014), v máji sa uskutočnia voľby do európskeho parlamentu a v druhej polovici novembra si asi málokto odoprie
účasť na komunálnych voľbách, v ktorých si budeme voliť
svojich primátorov, starostov a poslancov do mestských, či
miestnych zastupiteľstiev. Čaká nás teda veľa osobných rozhodnutí, či už sa to týka mesta, či krajiny.
Pre každé mesto, či obec je však každý rok predovšetkým
rokom pracovným s každodennými starosťami, ale i radosťami. Preto sme sa obrátili na toho najpovolanejšieho, na primátora mesta Igora Šajtlavu, aby sme sa dozvedeli to, čo čaká
mesto v roku 2014. No ale keďže nás čaká ten rok volebný, tak
sme sa opýtali primátora i na veci s tým súvisiace.
Je dobrým pravidlom v meste Kežmarok, že pred samotným schvaľovaním rozpočtu na ďalší rok, vedenie mesta zvolá
Internet hýbe svetom. Preto je aj pre mesto Kežmarok dôposlancov mesta na jeho pripomienkovanie,
ležité ako sa prezentuje na svojej oficiálnej webovej stránaby sa predčasne vychytali všetky jeho muke www.kezmarok.sk, ktorá je vstupnou bránou pre väčšinu
chy. Potom pri samotnom schvaľovaní v zapotenciálnych návštevníkov.
stupiteľstve je už tento základný zákon mesta už natoľko dobre pripravený, že už máloSprávca webovej strán- roka 2013. Z údajov sa dá vyčíčo pri rozprave k nemu prekvapí. Tak to bolo
ky mesta www.kezmarok.sk tať nielen ako bola stránka naaj s rozpočtom pre rok 2014, ktorý prešiel bez
nám poskytol údaje o jej náv(pokračovanie na 2. strane)
väčších pripomienok.
števnosti počas uplynulého
Bližšie k nemu nám povedal primátor mesta Igor Šajtlava. „Rozpočet je vyrovnaný. Nie sú v ňom zahrnuté nejaké veľké investičné akcie, lebo nechceli sme ísť cestou zadlžovania. Čo v ňom ale nie je, no očakávame, tak to sú finančné prostriedky, ktoré
by sme mali dostať od štátu naviac. Ide celkovo o čiastku vyše 1,5 milióna eur. Či už je to
za lesy, školy, či konkrétne mestské projekty.
Financie, ktoré ale dostaneme už v blízkom čase, to je 419 tisíc eur na dobudovanie
cyklochodníka, v rámci projektu Cesta okolo
Tatier. Tieto prostriedky sme dohodli na rokovaní v Czarnom Dunajci a ide o kompletné asfaltovanie trás Vrbov – Kežmarok a Kežmarok – Zlatná.
Nová ŠKODA Yeti. Ideálne SUV do mesta aj do prírody.
Mesto má ale samozrejme určené aj stavebné priority pre rok 2014. Takými sú naLáka vás objavovanie, dobrodružstvo a zábava? Tak potom je nový model ŠKODA Yeti presne to, čo potrebujete. Či sa
rozhodnete pre mestskú verziu alebo pre verziu Yeti Outdoor, vždy vás dovezú za hranice všedných dní. Príďte si svoj nový
príklad oprava chodníkov na sídliskách Sever
model ŠKODA Yeti otestovať k najbližšiemu autorizovanému predajcovi ŠKODA.
www.skoda-auto.sk
aj Juh, ale aj na ulici Starý trh, či na starom
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
cintoríne, kde by sme chceli vymeniť aj verejAUTONOVA, s. r. o.
né osvetlenie. Chceme uskutočniť aj výstavHuncovská 308

Na webe mesta dominuje
návštevník mesta a EĽRO

Kombinovaná spotreba a emisie CO2
automobilov Yeti: 4,6 – 6,6 l/100 km, 119 – 164 g/km. Ilustračné foto.

Tel.: 052/452 36 67

(pokračovanie na 2. strane)
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Na webe mesta dominuje
návštevník mesta a EĽRO
(dokončenie z 1. strany)
vštevovaná, z akých krajín, ale
aj to, ktoré stránky na nej boli
navštevované najčastejšie.
Na internetovú stránku
mesta si celkovo kliklo 280
394 návštevníkov. Na nej bolo videných 756 240 stránok.
Priemerná doba návštevy na
stránke mesta bola 3,03 minúty.
Až 60,06 % návštevníkov
sa na stránku vracia pravidelne, t.j. raz za dva dni.
Okrem slovenských návštevníkov stránky, ktorých si
v roku 2013 na stránku mesta kliklo 249 853 bola stránka zaujímavá aj pre zahraničie. Stručné poradie návštev
podľa krajín, z ktorých prišlo
kliknutie na stránku mesta je
takéto: Česká republika 8 290,
Nemecko 6 852, Poľsko 2 644,
Veľká Británia 1 759, Spojené
štáty americké 1 732, Rakúsko
1 650, Taliansko 851, Francúzsko 500 návštev.
To, že internetovú stránku navštevujú predovšetkým
mimokežmarskí návštevníci dokazuje, že najnavštevovanejšou stránkou je sekcia
„Návštevník“. Tu poskytuje stránka návštevníkovi základné informácie o historických pamiatkach, ubytovacích a stravovacích možnostiach, EĽRO a fotogalériu...).
Je preto dôležité, aby sa práve
tu dali najzaujímavejšie informácie o meste. Hlavne sa
pohrať s fotogalériou, či zaujímavými virtuálnymi pozvánkami, ktoré by ešte príťažlivejšie pozvali potenciálnych návštevníkov do nášho
mesta.
Pre zaujímavosť prinášame poradie 13 najnavštevo-

vanejších podstránok v roku
2013:
1. Návštevník: 53 175 návštev
2. KTV magazín: 46 065.
3. Ponuka práce: 37 172.
4. Kežmarský útulok:
36 485.
5. Mestská polícia: 29 188.
6. Mestské kultúrne stredisko: 11 072.
7. Mestské zastupiteľstvo:
10 053.
8. Inzercia: 9 857.
9. Noviny KEŽMAROK:
7 788.
10. Kino Iskra: 7 187.
11. Nemecká verzia webu:
5 741.
12. Organizačno-správne
oddelenie mestského úradu:
5 374.
13. Sekcia „Podnikateľ“:
4 740.
Najčítanejšou aktualitou
bolo Živé vysielanie EĽRO.
Malo až 1 632 kliknutí. Aj
druhá najčítanejšia aktualita
sa týka Európskeho ľudového remesla. Tou bola samotná pozvánka na EĽRO 2013.
Tá mala 1 253 kliknutí.
Najvyššiu dennú návštevnosť mala stránka v piatok 12.
júla – 3 415 návštevníkov, teda počas EĽRO 2013.
Je to dôkaz, že najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie
v meste má nielen svoju váhu,
ale je stále vyhľadávané a každým rokom sa o neho zaujíma
viac a viac návštevníkov.
Štatistické meranie na webovej stránke mesta sa vykazuje od 20. februára 2005 a doteraz bolo zaznamenaných
1 317 792 návštev. V priemere
si každý potenciálny návštevník zobrazuje okrem titulky
ešte tri stránky.
t/f: Pavol Humeník

Čaká nás veľa rozhodnutí
a práce pre rozvoj mesta i štátu
(dokončenie z 1. strany)
bu parkovísk na Garbiarskej ulici, či na sídlisku Sever. Sme pripravení aj v spolupráci so štátnym fondom rozvoja bývania sa
pustiť do výstavby ďalšej bytovky na sídlisku Juh.
V cestnej doprave by sme
chceli realizovať zriadenie svetelnej križovatky pri Bille a v
oblasti športu chceme vybudovať skejtbordový areál na sídlisku Juh, ktorý by využívali nielen
skejtbordisti, ale bol by aj pre bikerov. Pripravované stavebné akcie na rok 2014 by nás mali stáť
približne 1,360 mil. eur.
V roku 2014 nás čaká i jedno sťahovanie, a to, že matrika
a stavebný úrad by sa mali presťahovať do objektu na ulici Dr.
Alexandra 30, teda do bývalého
PTK-ECHO.“
A ako je to s priemyselným areálom? Zatiaľ je tam
iba ruská firma, no aj tá stále nespustila svoju prevádzku. Ako to teda vyzerá v tejto lokalite?
„Ohľadom ruskej spoločnosti
Institute Europharm, momentálne tam prebiehajú práce v hale.
Spoločnosť, ale už dostala po 6
rokoch úver, a tak by už koncom
roka mala robiť nábor a začiatkom roka 2015 by sa tam mala
spustiť výroba. Ohľadom etablovania iných firiem v tejto lokalite
rokujeme s jednou belgickou firmou, ktorá už má svoje sídlo na
Slovensku, a nie ďaleko od nás,
a keďže chce rozšíriť výrobu, je
pravdepodobné, že príde k nám.“
Či chceme, či nie, musím
sa opýtať i na situáciu okolo
zimného štadióna. Začnú sa
práce i na tomto ostro sledovanom kežmarskom objekte?

„Áno. V roku 2014 chceme
objekt oplášťovať, urobiť elektroinštaláciu a vybudovať šatne.“
Takže je, podľa Vás, reálne, že v septembri 2014 sa
bude kežmarská verejnosť
môcť na svojom zimnom štadióne už korčuľovať?
Áno. Aj keď priamo od prezidenta SZĽH Igora Nemečka máme prísľub, že určité finančné
prostriedky pre kežmarský zimný štadión sa nájdu v roku 2015,
my chceme, aby sa tam už na jeseň 2014 mohlo nielen korčuľovať, ale začať už aj s tréningovou
činnosťou.“
Vedenie mesta, ale aj nás
všetkých teda čaká v roku
2014 vykonať tisícku väčších,
či menších prác a rozhodnutí.
Veríme, že rok 2014 bude pre
mesto opäť o niečo úspešnejší ako bol rok 2013 a že ho opäť
posunie o krôčik dopredu, k
lepšej prosperite, k lepšiemu
rozvoju.
A aby sme nezabudli spomenúť v súvislosti s „volebným rokom“ aj priamu otázku
na primátora mesta. Pán primátor, čaká nás „volebný rok“.
Vraj sa už nechystáte kandidovať na primátora. Je to pravda?
„Áno, je to pravda. A nechystám sa ani na funkciu viceprimátora, ale za poslanca mestského zastupiteľstva kandidovať asi budem.“
Je teda zrejmé, že tak ako
Silvestrovský, ale aj novoročný príhovor k občanom už
bude o rok robiť nový primátor mesta. Urobme všetko pre
to, aby rok 2014 bol pre mesto
tým nezabudnuteľným v pozitívnom zmysle, aby sme počas Silvestra 2014 mohli naňho spomínať iba v dobrom.
t/f: Pavol Humeník
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v regióne. Inzerciu pre noviny KEŽMAROK si môžete
dať i v Kežmarskej informačnej agentúre.
Redakcia novín KEZMAROK pripravuje pre rok 2014
minimálne zmeny, či už sa to
týka ceny, alebo obsahu.
Cena za jeden výtlačok sa
nemení a ostáva 0,20 €. Táto
cena sa nemení pri 16-stranovom a 20-stranovom čísle. Pri
väčšej početnosti strán sa cena zmení na 0,30 € (24-stranové noviny), resp. na 0,40 €
(32-stranové noviny).
Internetová stránka novín, ktorá je umiestnená na
oficiálnej internetovej stránke mesta www.kezmarok.sk,
je už plne v prevádzke a tak

si čitateľ môže, samozrejme
s čiastočným odstupom času (2 – 5 dní), prečítať noviny
KEŽMAROK, aj na internete.
Projektové články i naďalej budú spoplatňované podľa veľkosti daného článku
určitou sadzbou, a to podľa schváleného cenníka pre
plošnú inzerciu. Tieto články
musia byť ale dodané do dátumu uzávierky.
Cena inzercie sa nemení. Ani u plošnej, ani u riadkovej inzercie. Inzercia je naďalej najlac nejšia

V roku 2014 plánujeme vytlačiť 24 čísel novín KEŽMAROK.
Redakcia

Termíny vydania novín KEŽMAROK v roku 2014
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

dátum vydania
15. január
29. január
12. február
26. február
12. marec
26. marec
9. apríl
23. apríl
7. máj 		
21. máj 		
4. jún 		
18. jún 		

Číslo
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

dátum vydania
2. júl 		
16. júl
30. júl/13. august
27. august
10. september
24. september
8. október
22. október
5. november
19. november
3. december
17. december

Prvý Kežmarčan v roku
2014 je z Popradu
Prvé dieťa, ktoré sa narodilo v roku
2014 v Kežmarskej pôrodnici bol chlapček Tommy Michalko z Popradu, narodený 1. 1. 2014 o 2.25 hod.
Prvé dieťa s trvalým pobytom v Kežmarku, narodené tento rok v kežmarskej
nemocnici, bola Karin Jurdíková, nar. 3.
1. 2014 o 6.30 hod.
(tatti)

História Kežmarku – II.
diel (od polovice 18.
storočia po rok 2012)

Vážení čitatelia Kežmarských novín!
Ako člen autorského kolektívu, ktorý pripravuje II. diel histórie Kežmarku
sa obraciam na čitateľov kežmarských novín s prosbou o pomoc. Sústreďujem informácie o Robotníckej dychovke v Kežmarku i jej pokračovaní, ženskom speváckom
spevokole „Slovenka“ i o iných speváckych zboroch, ktoré pôsobili v Kežmarku
v minulosti, o folklórnom súbore Magura
(najmä desaťročia po jeho vzniku), o učiteľoch hudby na hudobnej škole, neskôr ZUŠ
i o iných hudobníkoch spojených s hudobným životom v Kežmarku i ich uplatnení v
hudobnom živote Slovenska. Môžu to byť
osobné spomienky, fotografie, programy,
notové materiály, novinové správy, rozhlasové i televízne programy spojené s kežmarskou hudbou, prípadne iné materiály.
Ak takéto materiály máte, môžete ich
doniesť do redakcie kežmarských novín,
do predajne Colour music p. Abtovi (vedľa
vchodu do redakcie kežmarských novín),
v ZUŠ A. Cígera u p. riaditeľa Levockého
alebo na tel. číslo 0905 706 542, resp. e-mail janovskya@gmail.com. Poskytnuté materiály budú ich majiteľom po spracovaní vrátené.
PaedDr. Andrej Janovský

Príďte sa presvedčiť a porovnať ceny poistenia
či sme najlacnejší.......

Merkury Broker je spoločnosť odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami
v oblasti poistných a finančných produktov. Táto licencia nás oprávňuje
zastupovať záujmy našich klientov v akejkoľvek z poisťovní podnikajúcich
na území Slovenskej republiky – zastupujeme všetky poisťovne.
Na trhu pôsobíme od júna roku 2003, tj. viac ako 10 rokov.

„Cieľom je poskytovanie poradenstva v poisťovníctve, hľadáme
optimálnu poistnú ochranu klienta, kde preferujeme jeho potreby
a možnosti tak, aby výsledkom bolo čo najkvalitnejšie pokrytie
rizík pri súčasnom minimalizovaní poistných nákladov.“
Aby sme boli k Vám bližšie, preto sme otvorili našu ďalšiu kanceláriu

v Kežmarku ul. Dr. Alexandra 52
oproti Slovenskej sporiteľni.

Preto nenechajte nič na náhodu a príďte sa poradiť o najvýhodnejšom
poistení pre Vás a pre Váš automobil. Radi Vás privítame
v novootvorenej prevádzke a sprostredkujeme najlacnejšie poistenie.
V závere by som chcel poďakovať všetkým našim klientom za ich
prejavenú dôveru a vás ostatných by sme radi privítali u nás
a presvedčili vás o našich kvalitných službách.
Sme tu pre Vás denne od 8:00 do 16:00.
Na Vaše otázky Vám radi odpovieme na tel. čísle :
Kežmarok
- 0917 624 249 0915 938 139 0907 182 567
Stará Ľubovňa - 0917 847 314
Sme radi , že sme ponúkli majiteľom vozidiel kvalitný prístup
a kompletný servis, ktorý súvisí s poistením.
Ing. Štefaňák Kazimír s kolektívom pracovníkov.
.
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Prehľad termínov školských prázdnin
v druhom polroku školského roka 2013/2014
Polročné prázdniny: 3.
február 2014 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 4.
februára 2014 (utorok).
Jarné prázdniny – Banskobystrický,
Žilinský
a Trenčiansky kraj: 17. – 21.
február 2014 (pondelok – piatok). Školské vyučovanie sa
začne 24. februára 2014 (pondelok).
Jarné prázdniny – Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj: 24. – 28. február 2014
(pondelok – piatok). Školské
vyučovanie sa začne 3. marca

Krádež dreva
nahlásil Kežmarčan
Lesník z Kežmarku
oznámil 7. 1. 2014 na Obvodné oddelenie Policajného zboru Podolínec, krádež dreva z lesného porastu v katastrálnom území
obce Lomnička, okres Stará Ľubovňa.
Ku krádeži dreva došlo
v dobe od 15. 12. 2013 do 7.
1. 2014. Doposiaľ neznámy
páchateľ z lesného pozemku v katastri obce Lomnička, zrúbal drevnú hmotu
druhu smrekovec a to presne 67 kusov, čo predstavuje 50 m3 . Pre Vojenské lesy a majetky SR - Podolínec, vznikla týmto konaním škoda vo výške viac
ako 2 000 Eur. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre prečin krádeže.
(jm)

2014 (pondelok).
Jarné prázdniny – Košický a Prešovský kraj: 3. – 7.
marec 2014 (pondelok – piatok). Školské vyučovanie sa
začne 10. marca 2014 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny:
17. – 22. apríl 2014 (štvrtok –
utorok). Školské vyučovanie
sa začne 23. apríla 2014 (streda)
Letné prázdniny: 30. jún –
29. august 2014. Školské vyučovanie sa začne 2. septembra
2014 (utorok).
(tatti)

Vodič kežmarskej ŠPZ bol v nehode nevinne
Dopravná nehoda z 8. 1.
2014 o 14.50 hodine v obci
Lada na ceste I/18 v okrese
Prešov: 43-ročný vodič z obce Trnkov, okr. Prešov, viedol osobné motorové vozidlo
(OMV) zn. Mazda 6, pričom

nedodržal bezpečnú vzdialenosť pred ním idúcim vozidlom zn. Fiat Punto, ktorý
pri odbočovaní dával prednosť oproti idúcemu OMV zn.
BMW X5. Pri tejto situácii došlo k zrážke vozidiel a jedno

z áut zasiahlo ďalšie OMV zn.
Škoda Octavia.
Pri tejto dopravnej nehode nebol u žiadneho z vodičov zistený alkohol, nedošlo
k zraneniu žiadneho z účastníkov. Príčinou dopravnej nehody bolo nedodržanie dostatočnej vzdialenosti medzi
vozidlami. Dopravná nehoda bola vyriešená na mieste v blokovom konaní / celková škoda odhadnutá na sumu
8 400 Eur.
Vzhľadom na zhoršené
poveternostné podmienky
a s tým súvisiaci zhoršený
stav vozovky (mokrá a klzká vozovka) je nutné, aby sa
vodiči plne venovali vedeniu motorového vozidla ako
aj situácii v cestnej premávke. Vodiči nepreceňujte svoje schopnosti a nepodceňujte počasie.
t/f: jm
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Pre podporu rodičom je tu Brmbolec

Poslaním občianskeho združenia Brmbolec je podpora
rodiny, vytváranie podmienok pre rozvoj detí a pomoc všetkým rodičom, aby vedeli hodnotne stráviť čas so svojimi
deťmi. Hoci bolo založené len pred rokom, má za sebou rôznorodé, vydarené aktivity a plné vrece plánov o tom, ako pomôcť skvalitniť život rodiny – rodičov a detí.
Úplne prvou aktivitou OZ ning jazykových predpokladov
Brmbolec bola organizácia kur- dobrého čítania predškolákov.
zov Baby masáží. Pod vedením
Vďaka organizácii Hravej
masérky a pedagogičky Mgr. hudobnej miniškoly pod vedeAnny Navalanyovej, si mamky ním učiteľky Základnej umeosvojovali techniky masáže svoj- leckej školy A. Cígera – Ivanho dieťaťa. Ako o týchto stretnu- ky Abtovej, spoznávali batoľatá
tiach napísala jedna z účastníčok:
„...s dcérkou sme sa cítili uvoľnene a príjemne...“ , kurzy prebiehali v pokojnej atmosfére v prekrásnom prostredí Domčeka – detského centra v Kežmarku.
Široká rodičovská a pedagogická verejnosť bola pozvaná na úžasnú prednášku o tom
najprirodzenejšom a najkrajšom spôsobe chápania detskej
psychiky a detských potrieb.
Lektorkou bola MVDr. Eva
Štarková z Košíc, ktorá už mnoho rokov organizuje na Slovensku a v Českej republike kurzy hudbu klasikov, detské inštruo výchove a vzdelávaní detí mentálne nástroje, rozvíjali slumetódou podľa M. Montessori. chové vnímanie a zmysel pre
V prázdninovom období ob- rytmus. A to všetko počas hry
čianske združenie podporilo tré- a radostného prežívania.

OZ Brmbolec poskytlo príležitosť aj vzájomnej pomoci
mamičiek a zorganizovalo 1.
ročník MRAVENISKA – burzy mamičiek. Každý, kto v jednu augustovú sobotu zavítal na
Starý trh 71 v Kežmarku, mohol predať alebo nakúpiť detské oblečenie, potreby, hračky
a knihy za symbolické ceny.
Počas tvorivých dielničiek
rodičia a deti rôzneho veku tvorili pod vedením skúsených

lektoriek PaedDr. Ľubice Mrvovej, PaedDr. Evy Selnekovičovej
a Mgr. Soni Kroftovej. Okrem
dobrého pocitu z kreatívnej činnosti si účastníci odnášali domov aj vlastnoručne zhotovené
diela, darčeky a vo vianočnom
čase aj vyzdobené medovníky.
V roku 2014 plánuje OZ pokračovať vo svojich aktivitách
a rozšíriť svoje pôsobenie do
ďalších organizácií v meste
Kežmarok. O týchto ako aj ďalších aktivitách bude verejnosť
informovaná na webových
stránkach mesta Kežmarok
a na stránke Domčeka – detského centra: www.domcekdc.sk.
V prípade, že máte záujem podporiť našu činnosť dobrovoľníckou prácou, kontaktujte nás
na e-mailovej adrese: ozbrmbolec@gmail.com, rovnako nám
napíšte ak chcete dostávať aktuálne informácie o pripravovaných aktivitách priamo do
vašej e-mailovej schránky. Ak
sa rozhodnete podporiť našu
činnosť darovaním 2% z daní,
oslovte nás na uvedenej e-mailovej adrese, prípadne si môžete stiahnuť tlačivá na vyplnenie
zo stránky www.domcekdc.sk.
Veríme, že tieto aktivity dobrej nálady, kreatívnosti, príjemných dotykov povedú
k cieľu – lepšiemu životu toho
najdôležitejšieho, rodiny a dieťaťa.
AN

Otec rodiny žijúcej v regióne s vysokou nezamestnanosťou, sa rozhodol
odísť do Nemecka a nájsť si tam prácu.
Doma, „na konci sveta“ nechal manželku a päť detí. Podarilo sa, zamestnal sa v automobilke. Písal listy, lebo
vtedy ešte nebol internet, posielal fotky aj peniaze. Do času. Potom sa odmlčal a nikto o ňom nič nevedel, iba to, že
má stále veľa práce a stále pracuje v tej
istej továrni. Rodina posmutnela, deti najviac. Takmer začali na otca zabúdať, keď im jedného dňa mama povedala: „Balíme, otec poslal peniaze na cestu, ideme za ním do Nemecka.“ Eufória
radosti zavládla medzi deťmi a bleskovo mali pobalené hlavne obľúbené hračky. Rozlúčili sa so starkými a zvyškom
rodiny, sadli na vlak a cestovali a cestovali. Vo vlaku spievali, tešili sa. Len
mama bola čoraz viac nervóznejšia,
smutnejšia. Krátko pred cieľom im priznala, že peniaze na cestu jej dala otcova mama, ich babička. Lebo sa nemohla pozerať na to, ako otec rodine chýba. So ženskou odhodlanosťou ukula
plán a vyslala nevestu s deťmi rodinu
zachrániť. Najmenší tomu nerozumeli.
Postihnuté dievčatko na vozíku, už vôbec nie. Mama zo seba vyhŕkla pravdu
a v strachu, čo ich v neznámom svete
čaká, spustila vodopád sĺz. Iba najstaršie deti si uvedomovali vážnosť situácie. Uvidia vôbec otca? Odkiaľ budú
mať peniaze na cestu späť? Vystúpili
z vlaku, natlačili sa do taxíka a nechali
sa odviesť pred „otcovu“ továreň. Tam
ho vyhľadali. Skôr, než sa otec z pohľadu na svoju rodinu spamätal, musel zaplatiť čakajúci taxík. Mama mala len
pár drobných na jedlo. Jediní, ktorí sa
chvíľu tešili, boli deti. Vzťahy ochladli a v živote otca už boli dôležitejší iní
ľudia. Otec prenajal väčší byt, do času,
kým sa so ženou dohodol, čo ďalej. Zakrátko sa všetci siedmi vrátili domov.
Láska sa však stratila, rodina sa doma rozpadla. Najstaršie deti zanevreli na otca a spoločné sklamanie nadlho
poznačilo atmosféru v rodine. Dnes sú
rodičmi a každý z nich má zásadu, že
rodina má byť spolu, pokiaľ je to len
možné. Nie je to ľahké, dnes už vôbec
nie. Vedia, že vzťahy, najmä tie v rodine, treba chrániť a pestovať. Odlúčenie
je jednou z najtvrdších skúšok vzťahu
a nie každý ju zloží. Základ je mať skutočne rád, zaujímať sa o dianie v rodine, i keď som preč, udržiavať kontakt.
Veľa vecí sa odlúčením môže pokaziť.
Ale ak ten, ktorý odišiel nezabudol prečo odišiel, kde je domov a pre koho je
najdôležitejší, je šanca veci zmeniť, ale
i opraviť.
-Adri-
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Kto koho prekvapil?
Zostarnúť je jediná možnosť,
ako sa dožiť dlhého veku. To,
čo spôsobuje starnutie však nie
je vek. Je to pocit nepotrebnosti, bezmocnosti a prázdna. Hoci útrapami zostarnutí ľudia trpia, snívajú o šťastí. Poznajú ho,
spomínajú si naň, len prestávajú veriť, že sa do ich sŕdc hrejivý
pocit šťastia ešte zatúla...
Stalo sa to pred pár dňami
v domove dôchodcov v Kežmarku. Dve študentky hudby
sa rozhodli potešiť tých, ktorým
čas postriebril vlasy. Oznam
z reproduktoru pozýval zverencov domova Náruč do spoločenskej miestnosti na kultúrny program. Prešlo päť minúť
a nik neprichádzal. Desať, pätnásť... a stále nič. Vtedy to bolo
dosť desivé, ale keď sa obhliadnem späť, viem, že to prázdno
stálo za to. Dvere v miestnosti sa pootvorili a vošla prvá starenka. Jej oči boli strnulé, trochu bez života, trochu unavené, trochu prázdne. Posúvala
sa svojim tempom k stoličke. Za
ňou prichádzali ďalší. Cítil som
zmenu vo vzduchu, bol som si
vedomý, že hudobný koncert
bude mať svoje publikum.
Klopkajúce francúzske barle i kvílenie invalidného vozíku vytvárali zvláštnu zvukovú kulisu. Michaela Pavlíková a Jana Svepešová stáli na
pódiu. Čakali a hľadeli na prichádzajúcich. V každom kroku, pohybe i hlbokom nádychu
stareniek a starčekov bolo počuť bolesť ťažených duší.
Mladé hudobníčky vedeli celkom presne pre koho idú

hrať. Starostlivo vyberali každú skladbu s vierou, že svojim umením rozdajú kúsok radosti do sŕdc, kde sa ako burina premnožila bolesť a smútok.
Ich odhodlanie i zámer bol jasný, len výsledok sa nedal dopredu odhadnúť...
Z huslí vzlietli prvé tóny
podporené klavírnym doprovodom. Publikum takmer bez
pohnutia počúvalo. Pootvorené ústa si viac žiadali nadýchnuť sa, než prejavovať emócie.
V danej chvíli som nedokázal
odhadnúť, či sa chytľavé tóny dokážu predrať hlboko do
duší prítomných seniorov. Po
tretej skladbe sa pani pripútaná na invalidný vozík mierne
pohla a všetko nasvedčovalo,
že znudená opustí miestnosť.
O čo väčšie bolo moje prekvapenie, keď sa vozík začal posúvať trochu dopredu a následne
opäť dozadu. Začalo mi svitať.
Nebol to útek z nudného koncertu, ale akýsi druh tanca ženy, ktorá sa dokázala pohybovať len za pomoci rúk.
K ďalšími skladbám pridala
Michaela aj spev a ten ešte viac
umocnil hrejivý pocit, ktorý pomaličky zalieval celú miestnosť.
Z očí prítomných sa vytrácal
neurčito-smutný pohľad, s ktorým vstupovali do spoločenskej
miestnosti. Nahrádzali ho malé iskričky, ktoré v mojom srdci
zapálili oheň úžasného pocitu.
Starenka v modrom plášti a šatkou na hlave s námahou
oprela svoju barlu a takmer nečujne tlieskala. Ďalšia zverenkyňa zopäla dlane a polohlasom
vyzývala hudobníčky k ďalším skladbám. Niekto viac
vzadu sa modlil... Neviem,
čo v tej chvíli prezrádzali
moje oči. Iste však viem, že
sa mi chcelo plakať i smiať
zároveň. V hlave som mal
spomienky na starých rodičov, ktorí už roky nie sú medzi nami. Čas odrazu strácal
význam a ja som sa nechal
unášať na hudobných vlnách pohody. Viem, že všetci
máme jeden spoločný svet,
ale keď snívame, máme každý svoj vlastný. Ten svet, ktorý bol stvorený z hudby vytvorili dievčatá na výbornú.
Jednoducho som si to užíval
s dôchodcami!

Michaela a Janka mohli mať
pocit, že sa im ich zámer prekvapiť zverencov domova hudbou a spevom podaril. Nedalo
sa však odhadnúť čo sa stane
po záverečnej skladbe, ktorou
bola Tichá noc. Potlesk okrášlený úsmevom na tvárach poznačených časom bol iste dostatočnou odmenou pre mladé študentky. To však nebolo všetko.
Zlatučká pani v strednom rade
povstala a v mene všetkých zúčastnených prehovorila k dievčatám. Nedokážem zopakovať
tie úprimné slová, ktoré vychádzali priamo zo srdca starenky.
Ich teplo ma však i v tejto chvíli hreje, hoc neboli určené priamo mne. Poďakovanie ženy
skúšanej životom ma presvedčilo, že nastala zmena. S istotou viem, že mladé hudobníčky svojim talentom chceli prekvapiť dôchodcov v domove,
no jedna dôchodkyňa za všetkých nádherne prekvapila študentky hudby!
Na záver som zažil ešte jedno prekvapenie, ktoré som nečakal. Vďaka Michaele a Janke,
ktoré sa lúčili s vďačným publikom osobným podaním ruky
som si uvedomil toto: Dlaň sa
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v dlani láskou zahrieva, je to
svetlo, ktoré nezhasne a smutným očiam daruje farbu. Viac
ako polhodinové lúčenie s podávaním rúk mi dalo pochopiť, že nemá zmysel sa stále ponáhľať. Jednoducho ľudia obdarení vekom poznajú hodnotu krásneho okamihu a aj keby
vládali, už by sa toľko neponáhľali. Ja som im aj za toto poznanie vďačný, len ma trochu
mrzí, že ten veľký zážitok netrval aspoň o chvíľu dlhšie...
JADRO
PS: Ďakujem obom dievčatám
za to, že mali odvahu nasledovať
svoje srdce a nechali sa tak krásne
prekvapiť.
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Kežmarské výročia v roku 2014
745 rokov od udelenia mestských práv (1269)
610 rokov od katastrofálneho požiaru, ktorý zničil takmer
celé mesto (1404)
595 rokov od udelenia práva konať do roka dva výročné trhy (1419)
580 rokov od rozdelenia mesta do 12 obvodov - každý mal
na starosti jeden z dvanástich hradných pánov (1434)
570 rokov od začiatkov gotickej prestavby rímskokatolíckeho Kostola sv. Kríža (1444)
550 rokov od privilégia, ktorým panovník Matej oslobodil
Kežmarčanov od platenia tridsiatku – pohraničného cla (1464)
545 rokov od existencie Bratstva Navštívenia Panny Márie
pri mestskom špitáli – orientovalo sa hlavne na pomoc vlastným členom v ťažkých životných situáciách a na ich zaopatrenie po smrti (1469)
490 rokov od prvej písomnej správy o hraní divadla v Kežmarku (1524)
470 rokov od epidémie moru, na ktorý umrelo v meste 1 400
ľudí (1544)
435 rokov od príchodu rodiny Thököly za majiteľov kežmarského hradu (1579)
425 rokov od vzniku cechu pivovarníkov (1589)
415 rokov od vypuknutia moru, na ktorý umrelo 1 500 osôb
(1599)
405 rokov od vzniku cechu remenárov a cechu debnárov
(1609)
400 rokov od vzniku sedlárskeho cechu – jedného zo štyroch na území Slovenska (1614)
375 rokov od invázie netopierov z Tatier do Kežmarku (1629)
340 rokov od vzniku cechu zámočníckych a puškárskych
tovarišov (1674)
330 rokov od konca panstva rodiny Thököly v Kežmarku
(1684)
310 rokov od vzniku tlačiarne Mateja Glasera – Vitriaria
v budove dnešnej reduty (1704)
305 rokov od popravy kežmarských predstaviteľov Jakuba
Kraya, Martina Lányho a Šebastiána Toporcera – prívržencov
proticisárskeho povstania Františka Rákócziho II. (1709)
265 rokov od narodenia kežmarského rodáka Tomáša
Maukscha, zakladateľa tatranskej floristiky (1749)
255 rokov od narodenia kežmarských rodákov maršala Jozefa Bencúra, evanjelického kňaza, historika a prírodovedca

Pečať sedlárskeho cechu.

Kristiána Genersicha a zakladateľa uhorskej štatistiky a diplomatiky Martina Schwartnera, (1759)
240 rokov od začiatku stavby lýcea – národnej kultúrnej pamiatky (1774)
235 rokov od veľkého požiaru – zhorelo 76 domov, pri múroch 8 malých domov, veža na radnici a redute, ako aj Vyšná
brána (1779)
200 rokov od ukončenia kežmarských štúdií Pavla Jozefa
Šafárika, neskoršieho literáta a vedca (1814)
185 rokov od vzniku Slovenskej študentskej spoločnosti na
kežmarskom lýceu - prvej spoločnosti svojho druhu na území
Slovenska (1824)
165 rokov od smrti kežmarského rodáka Samuela Genersicha, botanika, ktorý zostavil prvý ucelený súpis spišskej a tatranskej kveteny (1844)
160 rokov od dvoch prechodov II. slovenskej dobrovoľníckej výpravy cez Kežmarok, ktorý stál na strane maďarskej revolúcie (1849)
150 rokov od vzniku továrne na zemiakový škrob - jednej z
prvých na území Slovenska (1864)
145 rokov od vzniku ženského spolku na založenie materskej škôlky - jednej z prvých v Uhorsku (1869)
140 rokov od narodenia Janka Jesenského, slovenského spisovateľa a niekdajšieho kežmarského študenta (1874)
135 rokov od vzniku Kežmarského okrášľujúceho spolku,
ktorý vysadil stromy na Jeruzalemskom vrchu (1879)
130 rokov od založenia textilnej továrne Karla Weina, od
vzniku Učňovskej školy pri tkáčskej škole (1884)
125 rokov od otvorenia železničnej trate Poprad - Kežmarok (1889)
120 rokov od elektrifikácie mesta, od postavenia nového
evanjelického kostola a elektrifikácie mesta (1894)
110 rokov od zriadenia parku pri hrade (1904)
100 rokov od stavby dnešnej železničnej stanice, stavby
Okresného súdu na Baštovej ulici a prístavba obchodnej školy pri hrade (1914)
85 rokov od ukončenia stavby baptistického kostola, ukončenia stavby novej mestskej nemocnice; od zavedenia motorovej železničnej dopravy medzi Popradom a Podolíncom – dovtedy bola parná doprava, od založenia 235. zboru Slovenskej
ligy a založenia Kežmarskej divadelnej spoločnosti (1929)
80 rokov od vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej
v Kežmarku, od zavedenia prvého autobusového spoja, ktorý spájal Kežmarok s Levočou, vybudované ulice Krvavé pole,
Mučedlnícka, Tatranská; 16. - 17. júla povodeň; náhodná návšteva siamského kráľa, ktorého šofér si poplietol cestu zo Štrbského plesa do Ždiaru (1934)
75 rokov od stavby kasární, vzniku parku pri radnici a výstavby mestského WC, od uzákonenia jazdiť vpravo (1939)
70 rokov od Slovenského národného povstania a popravy
partizánov a civilov na kežmarskom hrade (1944)
65 rokov od vzniku Okresného stavebného podniku (1949)
60 rokov od vzniku folklórneho súboru Magura (1954)
55 rokov od smrti Juraja Hronca, profesora a riaditeľa kežmarského gymnázia, neskôr zakladateľa slovenského vysokého technického školstva (1959)
50 rokov od vzniku Východoslovenských pekární (1964)
40 rokov od postavenia hotela Štart (1974) a od zlúčenia Kežmarku s Ľubicou a Malým Slavkovom
30 rokov od postavenia Základnej školy na Nižnej bráne
(1984) a vzniku Východoslovenských mliekarní
20 rokov od otvorenia Domu Karpatsko-nemeckého spolku, od vzniku Euroregiónu Tatry, od otvorenia krytého zimného štadiónu (1994)
Nora Baráthová
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kultúra

Pozvánka na výstavu
kultúrne programy
24. 1. 2014 (piatok) o 19.00 h
„Írsky večer“
s Divadlom Kontra
Marie Jones:
„Kamene vo vreckách“
Hollywoodska
produkcia, dookola samé kravy a írsky vidiek, ktorý tomu nášmu
akoby z oka vypadol. A keď
Hollywood írsky vidiek obsadí, konflikt kultúr je neodvratný a zábavný ... Obrovský
Hit z Broadway a West Endu,
jedna z najlepších svetových
komédií, ktorá rozosmiala a
dojala milióny divákov na celom svete.
2 herci odohrajú 13 postáv!
V Malej sále MsKS Kežmarok
26. 1. 2014 (nedeľa) o 16.00 h
PRINCEZNÁ
SO ZLATOU HVIEZDOU
Klasická rozprávka, ktorá
má všetko, čo má dobrá rozprávka mať: je tu krásna princezná Lada s hviezdou na čele, jej otec – dobrý, ale tak trochu povoľný panovník, zlý
kráľ Kazisvet, múdra pestúnka, ktorá má poruke vždy
dobrú radu. Myšací kožúšok
skryje princezninu krásu. V
kráľovstve princa Radovana
sa princezná ukryje ako pomocníčka v kuchyni. Princ,
ktorý sa na zámockom plese zaľúbi do krásnej Lady ani
netuší že jeho láska v myšacom kožúšku umýva riady v
hradnej kuchyni.
V naštudovaní Divadla
Clipperton Banská Bystrica
V MsKS Kežmarok
Pripravujeme
2. 2. 2014 o 18.00 hod.
Hľadá sa nový manžel
Komédia plná prevlekov a originálnych nápadov pobaví a rozosmeje divákov každej generácie. Príbeh doplnený balkánskou
hudbou sa začína v byte vdovy
Zdenky (Zuzana Tlučková ), ktorá má už dosť samoty a rozhodne
sa nájsť si nového manžela pomocou inzerátu. Situáciu chce využiť jej dlhoročný sused (Marián
Labuda ml.), majster prevlekov
(Jožo Pročko) v úlohe bezdomovca
však tiež vidí svoju šancu získať
Zdenkino srdce... Pre koho sa nakoniec klamaná vdova rozhodne?
V MsKS Kežmarok

Pozývame vás v čase od 10.
do 31. januára 2014 do Výstavnej siene Barónka v Kežmarku na náučnú a interaktívnu
výstavu “BOŽENA NĚMCOVÁ A SLOVENSKO”, ktorá je
prezentovaná v rámci projektu „Božena Němcová a Slovensko – výstavný projekt
Slovenskej národnej knižnice
v Martine“.
Výstava venovaná českej
spisovateľke, autorke rozprávok a poviedok, fascinujúcej
korešpondencie, politickej disidentke, kultúrnej vyslankyni Slovenska v Čechách, žene,
ktorá predbehla svoju dobu.
Do štúdia vzťahov Němcovej a Slovenska sa pri 150.
výročí úmrtia tejto mimoriadnej osobnosti našich dejín ponoril aj odborný pracovník LM Mgr. Pavol Máťuš, ktorému patrí podstatná scenáristická zásluha na
obnovenom pohľade na túto literárnu legendu, na mimoriadnu ženu, buditeľku
a priateľku Slovenska a Slovákov. Vo výstavnom projekte, ktorý sprístupňujeme verejnosti, názorne predstavu-

je jej pohnuté privátne
osudy, okolnosti vzniku základných literárnych diel a zaujímali
ho predovšetkým kontakty so slovenskými
spisovateľmi. Výstava
obsahuje nielen bohaté, málo známe, objavné textové informácie,
ale aj množstvo dobových fotografií, archívnych
rukopisov,
ale aj mnoho zachovaných prvých i ďalších
vydaní jej kníh, najmä
vydaných na Slovensku. Mnohé z nich sú
z historického i umelecko-výtvarného hľadiska unikátne, niektoré sú obohatené aj mimoriadnou ilustrátorskou výbavou. Výstavu
robia príťažlivou i umelecky cenné sochárske spodobnenia osobností od vynikajúcich slovenských portrétistov, ľudové rezby rozprávkových bytostí a etnografické
pamiatky. Publikácia okrem
súboru textov je aj bohato
ilustrovaná súčasnými mladými výtvarníkmi – žiakmi
3. ročníka Školy úžitkového
výtvarníctva, odboru propagačnej grafiky v Košiciach.
Výber kúzelných ilustrácií
zhotovených technikou akvarelu a digitálnej maľby
pod vedením prof. Mgr. Art
Noemi Ráczovej tvorí súčasť
výstavy a je najnovším cenným prírastkom Literárneho múzea SNK V Martine.
PhDr. Jozef Beňovský
Výstavu pripravilo Mestské kultúrne stredisko Kežmarok v spolupráci s Literárnym múzeom SNK v Martine.
t/f: Tatiana Dragašeková
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výstavy
Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
10. – 31. 1. 2014
Božena Němcová a Slovensko
Interaktívna výstava venovaná českej spisovateľke, autorke rozprávok a poviedok,
fascinujúcej korešpondencie,
politickej disidentke, kultúrnej vyslankyni Slovenska v
Čechách, žene, ktorá predbehla svoju dobu.
Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11
Gabriela Kornajová
VYZNANIE
Výstava potrvá do 28. 2. 2014.
Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok
Martin Augustín
Vôňa ženy
Výstava je otvorená do konca
januára 2014.

TAJNÝ ŽIVOT WALTERA
MITTYHO - 15. - 16. január (st,
št), 19.00, titulky, 3,50 €, MN-12.
Americká komédia.
VLK Z WALL STRET - 17. 19. (pia - ne), 19.00, titulky, 3,50 €,
MN-15. USA komédia.
FROZEN: ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO - 18. - 19. (so,
ne), 17.00, dabing, 3,50 €, MP.
USA animovaná rozprávka.
VEĽKÁ NÁDHERA - 20.
(po), 19.00, titulky, 3 €, MN-15,
FILMOVÝ KLUB. Taliansko,
Francúzsko. Komédia, dráma.
ZLODEJKA KNÍH - 22. - 23.
(st, št), 19.00, titulky, 3,50 €, MN12. USA vojnová dráma.
ŠPINAVÝ TRIK - 24. - 26. (pia
- ne), 19.00, titulky, 3,50 €, MN-12.
USA dráma.
NIKO 2 - 25. - 26. (so, ne), 17.00,
dabing, 3,50€, MP. Dánsko, Írsko.
Animovaná rozprávka. Sobík Niko musí opäť riešiť svoje problémy.
Tentokrát sa vydáva na záchrannú misiu svojho nevlastného brata, ktorý je unesený zlými orlami.
Na svojej ceste samozrejme stretáva veľa nových priateľov, s ktorými nie je núdza o zábavu.
NYMFOMANKA 1 - 27. - 28.
(po - ut), 19.00, titulky, 3,50 €/2,50
€, MN-18, FILMOVÝ KLUB. Dánska erotická dráma.
BLÍZKO OD SEBA - 30. - 31.
(št, pia), 19.00, titulky, 3,50 €, MN15. USA komédia, dráma.
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Spišské Vianoce boli opäť úspešné
Vianoce v Kežmarku sú
už niekoľko rokov spojené
s programom Spišské Vianoce. So zaujímavým adventným programom chceme každý rok ľudí odpútať od stresu,
ktorý je spojený s Vianocami,
od veľkého upratovania, nákupu darčekov, pečenia a vôbec od všetkej práce v domácnosti. Je veľkou škodou, že pri
tomto zhone sa často zabúda
na duchovnú stránku Vianoc.
Vianoce sú spojené predovšetkým s príchodom dieťaťa z Betlehema, práve na počesť tohto betlehemského dieťaťa, ale aj pre všetkých ľudí
dobrej vôle pripravuje miestna skupina Karpatskonemeckého spolku v Kežmarku už
niekoľko rokov duchovný
darček Spišské Vianoce.
V našom programe sa
predstavujú vždy viaceré národnosti, ktoré na Spiši žili mnoho rokov bez veľkých
problémov, vzájomnej akceptácie a tolerancie. V našom
programe sme aj tohto roku
počuli slovenský, nemecký,
goralský a rusínsky jazyk.

Spišské Vianoce majú
v Kežmarku dlhoročnú tradíciu, po prvýkrát bol tento
program uvedený 11. decembra 1994 v drevenom evanjelickom artikulárnom kostole
v Kežmarku, kde sme sa stretli aj počas tohtoročných Vianoc 21.decembra 2013.
Program sa začal vystúpením detí zo Základnej školy Grundschule Hradné námestie
v Kežmarku. Na tejto škole je
rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka a Karpatskonemecký
spolok úzko spolupracuje s touto školou a preto deti vystúpili
predovšetkým v nemeckom jazyku. Deti zaspievali niekoľko
nemeckých vianočných piesni,
zarecitovali v nemčine vianočné básne a predniesli vianočné
vinše v nemeckom jazyku. Na
tejto škole sa ale žiaci učia aj iné
cudzie jazyky a preto v programe žiaci zaspievali piesne aj
v ďalších 5 jazykoch: v slovenčine, angličtine, francúzštine,
ruštine a latinčine.
V Kežmarku ešte aj dodnes
žije etnografická skupina Goralov, ktorí rozprávajú špecific-

kým slovensko-poľským dialektom. V našom programe
vianočné zvyky Goralov predstavila detská folklórna skupina Maguráčik. Predstavili sa
menšie deti s vianočnými hrami a vianočnými piesňami.
Po vystúpení detí zaspievali dve skupiny dospelých.
Spevokol cirkevného zboru
evanjelickej cirkvi v Kežmarku zaspieval peknú slovenskú vianočnú pieseň, čim vyplnil slovenskú časť programu. Duchovné slovo prítomným predniesol vo svojom
príhovore Senior evanjelickej
cirkvi brat Roman Porubän.
Hornatá časť Spiša bola
v minulosti osídlená Rusínmi, ktorí zaberajú dnes dôležité miesto v kultúrnom živote Spiša. Aj u nás v Kežmarku žije určitá časť obyvateľov
rusínskej národnostnej menšiny a snáď najznámejšie sú
sestry Uhlárové, ktoré spolu
so svojou mamou spievajú už
takmer 20 rokov a ich vianočné piesne v rusínskom jazyku sú pre mnohých ľudí veľmi
zaujímavé. V našom programe zaspievali niekoľko vianočných piesni vo svojom materinskom rusínskom jazyku.
Vystúpenia jednotlivých
národnostných skupín boli
uzavreté vianočnými vinšmi
v nemeckom, slovenskom, goralskom a rusínskom jazyku.
K Vianociam neoddeliteľne patrí večné svetlo z Betlehema. Svetlo z večného plameňa z miesta rodiska Ježiša
Krista sa na Slovensko dostalo už 14. decembra z Viedne a ďalší rozvoz zabezpečujú po celom Slovensku už 24.
rok slovenskí skauti, ktorí toto svetlo priniesli aj k nášmu

programu a zapálili ním
sviečku v kostole.
K Vianociam neodmysliteľne patrí všetkým nám veľmi dobre známe pieseň Tichá
noc. Celkom presne môžeme
povedať, že táto pieseň vznikla 24. decembra 1818 v dedine Oberndorf pri Salzburgu.
Text piesne napísal Jozef Mohr – kaplán a melódiu zložil Franz Gruber – organista.
Dnes sa táto pieseň spieva vo
vyše 200 jazykoch. Preto sme
aj my náš adventný program
zakončili touto piesňou, ktorú
sme všetci spolu zaspievali v 3
jazykoch slovensky, nemecky
a rusínsky. Bodkou za celým
programom bola známa pieseň Ave Maria ktorú v angličtine zaspievala žiačka Základnej školy - Grundschule Hradné námestie v Kežmarku.
Niečo po vyše hodiny odchádzali ľudia z tohto podujatia s peknými dojmami do
svojich domovov, bol to veľmi
pekný a zaujímavý adventný
čas ktorí sme spolu prežili.
Ako hlavný organizátor
tohto podujatia sa chcem srdečne poďakovať všetkým
účinkujúcim za spoluprácu. Zvlášť ďakujem riaditeľovi Mgr. Miroslavovi Benkovi a učiteľkám Základnej školy-Grundschule Hradné námestie v Kežmarku, folklórnej
skupine Maguráčik, seniorovi
evanjelickej cirkvi v Kežmarku Mgr. Romanovi Porubänovi a jeho cirkevnému zboru,
sestrám Uhlárovým zo Spolku
Rusínov Spiša a Ing. Martinovi
Sokáčovi s 3. Zborom skautov
a skautiek v Kežmarku.
Ing. Vojtech WAGNER
predseda MS KNS
Kežmarok
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Vianoce so strýkom Bonifácom
Ani si neviete predstaviť
tú radosť detí, že sa nám to
podarilo!
Vianoce to sú sviatky očakávania a radosti z príchodu
malého človiečika, súčasťou
ktorých je udržiavanie zvykov
a tradícií, spievanie kolied pečenie medovníkov a obdarovávanie blízkych. Každoročná
príprava a prezentácia vianočného koncertu Základnej školy Dr. D. Fischera v Kežmarku v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v dňoch
18. a 19. 12. 2013 je toho dôkazom. Aj tento rok sme predstavili naším rodičom, známym,
deťom a priateľom školy vianočnú hru pod názvom „Vianoce so strýkom Bonifácom.
Príbeh, ktorý potešil a pripomenul, že slávenie Vianoc
je o narodení malého Ježiška,
ale aj o „veľkých – malých“
skutkoch a pomoci druhým.
Hľadaní a uvedomení si, že
Ježiš je vo všetkých ľuďoch

a najmä v tých, ktorí potrebujú pomoc.
Takmer 230 žiakov 1. a 2.
stupňa a 14 pedagógov školy
pracovalo na tomto projekte.
Spojenie tanca, hudby, dramatizácie príbehu do jedného celku, výroba kostýmov
a kulís nám vytvoril jedinečný obraz a dosiahol očakávaný výsledok niekoľkomesačnej práce pedagógov a žiakov
našej školy. Zavŕšením príbehu bolo ranné vianočné koledovanie, ktoré prebieha vždy
posledný deň pred vianočnými prázdninami a ktoré je
každoročnou tradíciou školy
pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy. Kúsok tejto vianočnej nálady priniesli žiaci
i do domova dôchodcov „Náruč“ v Kežmarku. Som rada,
že aj v tomto roku sa koledy
niesli celou školou a potešili všetkých. Nech sa takto zídeme a radujeme aj ďalší rok.
Mgr. Sylvia Zimová   

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

„Kežmarské obyvateľstvo
prijalo správu o vyhlásení vojny Srbsku s nadšením. Vtedy
ešte nikto netušil budúcu biedu a núdzu. V tento deň sa
konal lampiónový sprievod
s hudbou. Obyvateľstvo jasalo. Hneď na to boli mobilizovaní odvodu povinní branci.
Demonštrujúci dav ich ozdobil kvetmi a vyprevádzal ich
hudbou a spevom. V samotnom meste sa organizovala
občianska stráž s cieľom udržať poriadok. Zanedlho ale
nepriateľ - Rusi prepadli Halič
a ešte v jeseni toho istého roku
sme mohli vidieť uprchlíkov
tiahnucich naším mestom.
Školy, premenené na nemocnice - lazarety, obmedzené
vyučovanie a transporty ranených pôsobili odstrašujúcim
dojmom. Nedostatok potravín bol zo dňa na deň citeľnejší, zvlášť v rokoch 1917 - 1918
dosiahla bieda svoj vrchol. V
roku 1918 boli do armády povolaní už aj 18-roční mládenci. Ich odchod už nesprevádzal spev a hudba, ale nekonečný smútok a žiaľ.“

Toľko z kroniky kežmarskej železničnej stanice.
Vznik I. svetovej vojny si v
tomto roku pripomenie storočnicu. Stále je pravda, že ľudia sa nepoučili a slovo vojna
zo slovníka nevyškrtli.
Počas I. svetovej vojny padlo na bojiskách v Poľsku, Rusku i Taliansku mnoho Kežmarčanov. Múzeum v
Kežmarku by si chcelo uctiť
pamiatku nielen miestnych,
ale všetkých, ktorí sa museli zúčastniť svetovej vojny - a
to výstavou. Prosíme obyvateľov mesta, ktorí majú nejaké pamiatky po svojich predkoch z čias I. svetovej vojny
(1914 - 1918), aby múzeu na
výstavu zapožičali, resp. ak
chcú, aj darovali predmety z
tohoto obdobia: časti uniforiem, zbrane, pohľadnice, korešpondenciu, dobové oblečenia, mapy, plagáty, časopisy,
knihy, fotografie, odznaky,
dobové platidlá, príležitostne
vyrobené predmety atď., a to
do konca apríla 2014. Vopred
ďakujeme.
Nora Baráthová
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Školská spôsobilosť, alebo
školská zrelosť je pripravenosť
dieťaťa na zaškolenie. Znamená
dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa - telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho, ktorý mu umožňuje osvojovať si školské znalosti a zručnosti bez väčších problémov.
Veková hranica pre vstup dieťaťa do školy v našich podmienkach je dovŕšených 6 rokov, a to
do 1. septembra v roku, kedy má
byť zaškolené. Každé dieťa, ktoré
spĺňa túto podmienku musí byť
v danom roku zapísané do školy.
Zápisy prebiehajú od polovice januára do polovice februára.
Čo všetko má dieťa pred nástupom do školy vedieť ponúkame v nasledovnom prehľade:
V oblasti psychickej zrelosti:
Zrelosť zrakového vnímania - pozná farby a vie ich pomenovať
- pozná geometrické tvary a
vie ich pomenovať
- vie rozlíšiť rovnaké a podobné tvary
- z celku vie vyčleniť časti a
opäť ho zložiť
Zrelosť sluchového vnímania - vie rozoznávať prvú a poslednú hlásku v slove
- vie menovať slová, ktoré sa
začínajú na rovnakú hlásku
Grafomotorika - úchop ceruzky je správny
- pri kreslení preferuje jednu
ruku
- dokáže odkresliť kruh, trojuholník, prekrížené čiary, štvorec
- vie nakresliť ľudskú postavu
so všetkými základnými znakmi
- línie sú pevné a neroztrasené
Rozumové poznávanie - vie
povedať svoje meno a priezvisko,
adresu kde býva
- pozná číselný rad do 10 - rozoznáva množstvo
- vie porovnať veľkosť, postihuje podobnosti a rozdiely
- orientuje sa v priestore - vie
kde jeho hore, dole
- chápe súvislosti, príčinu a
dôsledok
Vývin reči - hovorí vo vetách
a v jednoduchých súvetiach
- dokáže vyrozprávať obsah
krátkej rozprávky a rozumieť jej
obsahu
- dokáže sa naučiť naspamäť
detskú pesničku alebo básničku
- správne vyslovuje všetky
hlásky
Pracovná vyspelosť - vie sa
samé obliecť a obuť

školstvo

ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ
- pozapína si gombíky, zaviaže si šnúrky
- samostatne sa naje
- obslúži sa na WC
Pozornosť - dieťa sa dokáže
sústrediť na činnosť 15 – 20 minút
V oblasti sociálnej a emocionálnej zrelosti
- dieťa sa dokáže odlúčiť od
matky, podriadiť sa autorite učiteľa
- na nové prostredie a osoby
si zvyká bez väčších problémov
- hráva sa spoločne s deťmi,
nestráni sa ich spoločnosti
V oblasti telesnej zrelosti nebýva často choré
- výška a váha zodpovedá vekovej norme
ODKLAD ŠKOLSKEJ
DOCHÁDZKY
Keď dieťa nespĺňa základné
kritériá školskej zrelosti, treba
požiadať o odklad školskej dochádzky. O odklad žiada riaditeľa základnej školy zákonný zástupca dieťaťa, ktorý doloží odporúčanie všeobecného lekára
pre deti a dorast a odporúčanie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
(psychologické vyšetrenie z Centra pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie).
Rozhodnutie o odklade vydáva riaditeľstvo školy, na ktorú
bolo dieťa zapísané.
Pri odklade zaškolenia pre
nezrelosť psychických funkcii,
dieťa má byť stimulované v rozvoji v materskej škole.
DODATOČNÝ ODKLAD ŠKOLSKEJ
DOCHÁDZKY
Keď sa školská nezrelosť dieťaťa zistí až po vstupe dieťaťa do
školy, môže rodič alebo učiteľ požiadať o dodatočný odklad školskej dochádzky, a to do konca
prvého polroka 1. ročníka.
Rozhodnutie o dodatočnom
odklade riaditeľ školy, po dohode so psychológom CPPPaP
Intelektovo nadané dieťa
v základnej škole
V každej spoločnosti sa celá
populácia delí z hľadiska schopností prijímať, spracovávať a integrovať nové informácie podľa Gaussovej krivky. To znamená, že priemerní jedinci, ktorých je prirodzene najviac, tvoria

jej stred, a okrajové časti krivky tvoria nižšie percento populácie (asi 2-5 percent), o ktorých
hovoríme, že sú výnimoční. Na
jednom okraji sú podpriemerní,
handicapovaní jedinci, na druhom kraji sú jedinci nadpriemerní a talentovaní. Deti výnimočné
sú v školskom prostredí chápané
ako deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Každá skupina potrebuje špecifický prístup. Deti handicapované sú vzdelávané v špeciálnych
školách, priemerné v základných
školách. O detí nadané je postarané v triedach pre deti so špecifickým, či všeobecným intelektovým nadaním, alebo môžu byť v
základných školách individuálne začlenené.
Aké sú možnosti vzdelávania deti s mimoriadnym intelektovým nadaním v našom
prostredí?
Základná škola v Kežmarku,
Nižná brána 8, poskytuje vzdelávanie deťom s mimoriadnym intelektovým nadaním už od školského roku 2004/2005.
Ako rozoznať dieťa s mimoriadnym intelektovým nadaním v predškolskom veku?
Je to dieťa mimoriadne aktívne, zvedavé, rýchlo chápe, má
vynikajúcu pamäť, neobvyklé
záujmy. Okolo 3 – 4 roku sa začína zaujímať o písmenká, rozpoznáva ich, v 4 – 5 roku číta samostatne rozprávky, encyklopédie. Vie počítať do sto, sčítava
a odčítava spamäti. Okolo 5-tého roku začína písať slová a vety, prečíta ich za sebou. Vyhľadáva kontakt so staršími deťmi
a dospelými. Vyžaduje podrobné odpovede, potrebuje povedať
vždy svoj názor. Ťažšie sa prispôsobuje, je perfekcionistické,
kritické.
Či ide o dieťa s mimoriadnym
intelektovým nadaním potvrdí
psychológ.
Dieťa môže byť v škole vnímané ako dieťa s mimoriadnym
intelektovým nadaním na základe odporúčania centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Odporúčanie dáva psychológ po komplexnom psychologickom vyšetrení.
Jednou z podmienok je výrazne
vysoká, vysoko nadpriemerná
úroveň intelektových schopností (IQmin.=130).
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Kedy, kde, ako?
Vyšetrenia v roku 2014 budú
realizované individuálne od januára do mája u PhDr. Viery Havašovej, v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie, na ul Mučeníkov 4 v
Kežmarku. Na vyšetrenie je potrebné objednať sa na tel. čísle
052/468 55 33.
Ako to bude so zápisom do
ZŠ?
Pretože zápis do 1. ročníka
základnej školy prebieha od polovice januára do polovice februára, to znamená pred časom plánovaného psychologického vyšetrenia, rodič musí dieťa zapísať do základnej školy, kde podľa
bydliska patrí, resp. do školy, ktorú si vyberie. V prípade, že dieťa
bude spĺňať kritéria výberu, zápis v pôvodnej škole zruší a dieťa
zapíše do ZŠ Nižná brána.
Spracovala:
PhDr. Viera Havašová,
psychologička CPPPaP,
Kežmarok

Kalendár školských akcií
MŠ, ZŠ A SŠ v Kežmarku
JANUÁR 2014
ZŠ Dr. D. Fischera 2
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – celoslovenská súťaž.
Dejepisná olympiáda –
školské kolo.
Olympiáda v ANJ - obvodné kolo (15. 1.).
Šaliansky Maťko – prednes
SJL – obvodné kolo (30. 1.).
Olympiáda v NEJ – obvodné kolo (23. 1.).
Matematická olympiáda
– 5. a 9. ročník obvodné kolo (22. 1.).
ZŠ Grundschule
– Hradné námestie
Okresné súťaže:
Olympiáda v ANJ.
Olympiáda v NEJ.
Matematická olympiáda.
Šaliansky Maťko (súťaž v
prednese povesti).
Iné súťaže: Klokan, iBobor, Maksík (2. – 4. ročník).
Ďalšie podujatia:
Deň otvorených dverí v 1.
ročníku pre MŠ.
Miss bábika, Mrs. Autíčko (ŠKD).
Školenie prvej pomoci
(ŠKD).
Lyžiarsky výcvik (7. ročník).
(tatti)
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PREDAJ
Predám tatranský profil pero-drážka, brúsený, 1. trieda 3,80 eurá,
2. trieda 3,10 eurá, v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel. 0905 508 163.
P-2/13
Predám palivové drevo, tvrdé aj
mäkké, cena 25 eur. Kontakt: 0903
394 080.
D-1/14
Predám lacno válendu, gaučovú
súpravu, rozťahovací stôl, 2x koberec
3x4m. 0915 921 509.
Predám ošípané cca 200 kg, cena
za 1 kg – 2 €. Možnosť porážky. Tel.:
0903/269 704.
T-1/14
KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy,
sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje,
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, súčasti krojov, kamenné mlyny – žarnovy a rôznu ľudovú tvorbu. Informácie na tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08.
P-1/13
moto
Predám Fiat Brava 1,4 12v, RV
1996. po STK, nové prahy, olej, rádio,
dvd,mp3. Letné pneu, bez investícií,
900€. 0905 829 086.
Dám do dlhodobého prenájmu
novo postavenú garáž na juhu. Tel.:
0903/834 980.
T-9/13
zamestnanie
Reštaurácia v Kežmarku prijme kuchára/kuchárku. Kontakt 0905
475 054.
D-3/14
INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korčule, keramické nože a iné. Oprava bicyklov – skiservis. Tel. 0905
43 41 53, www.imsport.webnode.
sk.
P-48/13
Doučujem matematiku 2. stupeň
základných škôl, príprava na monitoring, prijímačky. Lokalita Kežmarok,

Hľadáme pracovníkov
na pozície:
zvárač so štátnou skúškou,
zámočník a pomocní
robotníci k týmto pozíciám.
Miesto výkonu práce:
Kežmarok
Bližšie informácie
v pracovných dňoch
od 9.00 do 15.30 hod.
na t.č: 0911 875 667

Poprad a okolie. Tel. 0948 27 74 67.
P-57/13
Ponúkam jednoduché aj podvojné
účtovníctvo. Kontakt: 0903 904 156.
D-2/14
70-ročný Michalovčan by rád spoznal asi 60-ročnú Kežmarčanku. P-2/14
Spracujem jednoduché, podvojné
účtovníctvo, mzdy a personalistiku.
Tel.: 0907/934 900.
T-2/14
byty, domy, pozemky
Prenajmem byt o výmere 65 m2,
nachádzajúci sa v podkroví polyfunkčnej budovy na ulici Nad traťou
(areáli Pneuservisu Vosovič). Cena:

Pomôžte
Chcela by som vám priblížiť
príbeh jednej rodiny, ktorá potrebuje a hlavne si zaslúži vašu pozornosť a pomoc. Ide o šesťčlennú
rodinu, ktorej sa narodili dvojčatá
úplne zdravé. Keď mali štyri mesiace, jedno z nich upadlo do bezvedomia a bolo chvíľku bez kyslíka. V nemocnici na CT sa ukázala
krvná zrazenina v hlavičke a muselo byť v umelom spánku uložené
a po prebudení sa ukázalo, že je u
neho spomalený vývoj. Diagnóza
je spastická kvadriplegicka DMO.
Navštívili sme aj rehabilitačné
liečenie v Adeli center Piešťany,
kde mu to veľmi prospelo, no musia ísť znova, aby ho to nakoplo

Dňa 8. januára 2014 sme si pripomenuli 5. výročie čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, svokor a opa Mgr. Vojtech
WAGNER.
Ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, synovia, nevesta a
vnučky.
Len
kytičku
kvetov Ti na hrob
môžeme dať.
Zapáliť sviečku a s láskou spomínať...
Dňa 22. decembra 2013 uply-
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280 € mesačne, aj s energiami. Kontakt: 0902 19 41 84.
P-1/14
Predám slnečný neprerobený
3-izb. byt s balkónom 75 m 2 + záhrada cca 300 m 2 + pivnica + garáž
v Kežmarku časť Pradiareň. Cena
58 000 €, tel.: 0917 650 843. T-10/13
Dám do dlhodobého prenájmu
slnečný 4 izbový byt s balkónom v
Kežmarku. RK nevolať. 0904 645 713.
Predám stavebný pozemok od
480 m2 do 630 m2, Kežmarok. Cena
dohodou. 0905 688 580.
PREDÁM ZÁHRADKU PRI
HORÁRNI (za čističkou, Sever), pozemok takmer 500 m2, v osobnom

vlastníctve. Na pozemku elektrina,
chatka pred dokončením (obývateľné prízemie,dlažba, nová kuch. linka
a sedenie,nové schody so zábradlím,
WC na septik, elektrina. Obytná plocha v chatke cca 20 m2). Cena 22 000
€, pri rýchlom jednaní dohoda možná. Tel. 0940 733 070. PS: Mať vlastný kus prírody pre seba alebo deti, miesto na grilovanie a gulášpartiu... na nezaplatenie :-)!
Dám do prenájmu nebytové
priestory na ul. Dr. Alexandra v rozsahu 60 m2, zahrňajúce dve miestnosti a WC ženy a WC muži. Tel 0908/
756 099.
P-3/14

do života ešte viac, no financie na
takýto pobyt sú veľmi nákladné, a
preto prosím o pomoc vás.
Veľmi veľa ľudí ukázalo, že
svet je krásny a každému, kto im
už pomohol, z celého srdca ďakujem, lebo už toľko dobrých ľudí
pomohlo a sme už malý krôčik k

„rozprávkovému“ koncu. Vopred
ďakujem každej dobrej dušičke.
Pridávam meno a číslo účtu rodiny: rodina Kaňukova, číslo účtu: 1321988755/0200.
A ešte pripomeniem, že je to
konkrétna zbierka na liečenie pre
malého Miška.
Jana

nulo 10 rokov, čo nás náhle, bez
rozlúčky, opustil môj manžel
Štefan KRIŠŠÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu.
Spomína manželka Elena
a ostatná rodina.

Dňa 26. januára 2014 si pripomenieme 2. výročie úmrtia našej
milovanej manželky a mamy
Márie ŠVEDLÁROVEJ, rod. Šimovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, věnujte
jej tichú spomienku.
Spomínajú manžel, dcéra a
syn.

Kytičku
kvetov ti na hrob môžeme dať, chvíľku
postáť, ticho spomínať. Sviečku zapáliť, slzy vyroniť
a pošepkať ako nám
chýbaš. Láskavé slová chýbajú, no v
srdci stále ostávajú.
Dňa 13. 1. 2014 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka Rafaela Poláka.
S úctou spomína smútiaca rodina.

Na hrobe kytička, kahanček svieti,
Spomienka na
teba od Tvojich detí.
Dňa 31. decembra 2013 uplynul rok od smrti
našej mamky, babky a prababky
Kataríny MARCINKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami.
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Cenník inzercie v novinách KEŽMAROK
Platný od 1. 1. 2014
Noviny KEŽMAROK sú dvojtýždenníkom

Riadková inzercia
Občianska inzercia pre občanov 1 €/do 15 slov; 2 €/ďalších 15 slov, pre firmy 1 €/do 10 slov;
2 €/ďalších 10 slov. Bez zliav. Inzerát v rámčeku sa spoplatňuje ako násobok, t.j. 1 € za 15, resp.
10 slov.

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

1/2
12,2x18,0
24,8x8,7
100 €

1/4
12,2x8,7

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

40 €

20 €

10 €

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

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

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

letáky
Vkladanie letákov do novín KEŽMAROK
je spoplatňované sumou 100 € pre celý náklad novín, t.j. cca 1 100 kusov.

Redakčné uzávierky sú vždy v piatok do 10.00 hod. pred vydaním čísla.
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Muži spoznali svojich súperov
v skupine o 9. – 15. miesto
V basketbale sa končí vianočná prestávka a o chvíľu sa
naplno rozbehnú všetky súťaže, v ktorých pôsobia aj kežmarské družstvá. Ako prví z kežmarských družstiev zasiahnú do súbojov muži a žiaci.
Kežmarčania doma celky LuMuži – 1. liga, sk. Východ
čenca a Žiaru nad Hronom.
V prvej lige sa po ukončení Hlavne družstvo Lučenca sa
základných skupín Východ a pred súbojmi o 9. – 15. miesto
Západ súťaž rozdelila na sku- posilnilo o podkošového hrápinu o 1. – 8. miesto a skupinu ča Milana Goliana, ktorý dlo 9. – 15. miesto.
horočne hrával aj extraligu za
Kežmarčania budú na zá- Lučenec i Handlovú.
klade výsledkov, ktoré doJuniori – DL juniorov SR
siahli v základnej skupine,
účinkovať v súbojoch o 9. –
Juniori majú ešte prestáv15. miesto. Ich súpermi budú: ku, keďže v súťaži je systém
Akademik Prešov, Real Plus dvojičiek a 18. januára má
Lučenec, MŠK BK Žiar nad Kežmarok voľný žreb. NajHronom, BK Sereď, Inter Bra- bližšie zápasy odohrajú Kežtislava B a BSC Bratislava.
marčania na palubovkách
Prvý zápas odohrajú mu- Handlovej (1. 2. 2014) a Prieži už túto sobotu (18. januára vidze (2. 2. 2014).
2014) na palubovke AkademiŽiaci – OHK východ
ku Prešov. Pre obe družstvá
to bude veľmi dôležitý zápas,
Žiaci v sobotu 18. januáktorý ukáže ako oba tímy vy- ra cestujú do Svitu na prvé
užili vianočnú prestávku na odvetné zápasy súťaže žiaprípravu.
kov. Domáci tím je v oboch
Hneď nasledujúci víkend stretnutiach výrazným favo(25. a 26. januára) privítajú ritom, vzhľadom na výškovú
prevahu i postavenie v tabuľke.
(jmj)

Vianočný volejbalový turnaj dvojičiek
Dňa 26. 12. 2013 sa v MŠH
V. Jančeka v Kežmarku uskutočnil už 48. ročník Vianočného volejbalového turnaja
dvojíc mužov – známe „dvojičky“.
Na turnaji sa zúčastnilo 6
dvojíc: „A“ = M. Malina + J.
Ogurčák, „B“ = A. Vojčík + L.
Javorský, „C“ = P. Cerman +
P. Lajda, „D“ = R. Klimek + P.
Abt, „E“ = M. Špak + O. Gašpar, „F“ = R. Šavel + S. Ištocy.
Výsledky: B – F 2:0, C – E
2:0, A – D 2:0, F – D 0:2, E –
A 0:2, B – C 1:1, C – F 1:1, A –
B 1:1, D – E 2:0, F – E 0:2, B – D
2:0, C – A 0:2, A – F 2:0, D – C
0:2, E – B 1:1.

Poradie: 1. „A“ 5 9:1 9 b.,
2. „B“ 5 7:3 7, 3. „C“ 5 6:4 6, 4.
„D“ 5 4:6 4, 5. „E“ 5 3:7 3, 6.
„F“ 5 1:9 1.
Za najlepšieho hráča bol
vyhlásený Marek Malina. Za
najsympatickejšieho
hráča
bol vyhlásený Milan Špak.
Účastníci turnaja si dovoľujú aj touto cestou poďakovať sponzorom – STZ Kežmarok, PhDr. Igorovi Kredátusovi – zástupcovi primátora
mesta, Imrichovi Gašparovi
a Bohumilovi Drozdovi za finančnú a vecnú pomoc a Petrovi Lajdovi za zorganizovanie turnaja.
Ing. Stanislav Škára

V juniorskej reprezentácii Slovenska
nechýbajú ani Kežmarčania
Reprezentačný tréner hokejbalových juniorov, teda kategórie U20, zverejnil nomináciu
na prvé reprezentačné sústredenie, ktoré sa
uskutoční v dňoch 14. – 16. februára 2014. Súčasťou sústredenia je medzinárodný turnaj
Pilsen Challenge, ktoré sa uskutoční v Plzni.
V 23-člennej nominácii nechýbajú ani piati
kežmarskí hokejbalisti, z toho štyria sú priamo v užšom výbere. Sú to Erik Kopkáš, Pat-

rik Kromka, Marek Fečunda, Filip Lukáč a náhradníkom je Adrián Hoffman. Všetci, ktorí
sú aj v užšom výbere hrali v jesennej časti v
tejto sezóne v seniorskom mužstve MŠK Kežmarok.
Veríme, že naše hokejbalové želiezka sa v
reprezentácii nestratia a potvrdia svoju vysokú výkonnosť a urobia dobré meno kežmarskej hokejbalovej škole.
Pavol Humeník

Vianočné šachové turnaje mládeže

V decembri 2013 pokračovali šachové turnaje mládeže
GPX Talent SR. Pravidelne sa
ich zúčastňujú mladí šachisti
z MŠK KdV Kežmarok. Pekné
šachové výsledky v nich dosahujú najmä Jakub Ferenčák
a Michal Choma.
V turnaji 21. 12. 2013, ktorý
organizovala v CVČ L. Mikuláš na 7 kôl Liptovská šachová
škola obsadil Jakub Ferenčák
ziskom 6 bodov a len horším

pomocným hodnotením 2.
miesto a získal striebornú medailu. Michal Choma ziskom
3 bodov 28. miesto. V turnaji
štartovalo 48 hráčov.
Doterajšie výsledky z turnajov GPX v skupine Východ,
ktorých sa doteraz zúčastnilo
325 hráčov zaraďujú v kategórii C 11 Jakuba Ferenčáka na 1.
miesto a Michala Chomu na 7.
miesto.
Šachový turnaj detí na-

vštevujúcich krúžok pri CVČ
Kežmarok, ktorý sa hral v
skupinách – pokročilí a začiatočníci dopadol takto: v skupine pokročilých 1. Jakub Ferenčák 2. Michal Choma 3.
Adrián Špitko. V skupine začiatočníci: 1. David Černák,
2. Viktor Lipčák, 3. Adelka
Wagnerová.
Šachový turnaj detí navštevujúcich krúžok pri ZŠ
Dr. D. Fischera Kežmarok

vyhral v skupine pokročilých 1. Adam Heteš, 2. – 3.
Patrik Majerčák a David Šebest. Poradie začiatočníkov:
1. – 2. Michaela Maňaková a
Jakub Dovjak, 3. – 4. Adelka
Wagnerová a Janko Husár.
Pekné vecné ceny pre všetkých účastníkov oboch turnajov venoval riaditeľ EĽRO
a viceprimátor mesta Kežmarok PhDr. Igor Kredátus.
EH
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Môžete posielať návrhy
úspešných športovcov okresu
V rámci verejnej prezentácie športu vyhlasuje Mesto
Kežmarok a Redakcia novín KEŽMAROK každoročne
najlepších športovcov a športové kolektívy okresu Kežmarok za vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu klubu, obce, mesta
za uplynulý rok.
Tak to je i pre rok 2013.
Športové kluby a obce môžu
odteraz navrhnúť úspešných
športovcov, či športové kolektívy ktoré dosiahli úspech na
športovom poli v roku 2013.
Kategórie:
- jednotlivci – dospelí; mládež do 19 rokov; tréner roka;

kolektívy; zaslúžilí športoví
funkcionári a športovci (nad
60 rokov)
Navrhnutí jednotlivci a ko
lektívy musia byť v hodnote
nom roku registrovanými
členmi klubu, ktorý má sídlo
na území okresu Kežmarok.
Kritériá hodnotenia:
- účasť a umiestnenie v re
publikových súťažiach, účasť
v reprezentácii Slovenskej re
publiky,
- reprezentácia klubu ale
bo mesta v medzinárodných
stretnutiach,
- účasť a umiestnenie na
OH, MS a ME v najvyšších
majstrovských súťažiach SR a

Tretím dvojkolom pokračovala druhá liga šachových
družstiev, skupiny východ.
Kežmarskí šachisti v oboch
domácich zápasoch prehrali
a ocitli sa v tabuľke na predposlednom mieste.
MŠK KdV Kežmarok B –
MŠK Spišská Nová Ves 2:6 (M.
Hagara 1, Lukáč 0, Hennel 0,
Grich 0,5, E. Hagara, st. 0,5, Lejnarová 0, Veštúr 0, Budzák 0).
MŠK KdV Kežmarok B –
OŠK Margecany 2,5:5,5 (M.
Hagara 0,5, Lukáč 0,5, An-

dráš 0,5, Hennel 0, Grich 0,5,
Lejnarová 0, Veštúr 0, Budzák
0,5).
(ph)
1. Margecany
6 32,0 18
2. UPJŠ Košice C 6 30,5 15
3. Spiš. N. Ves
6 29,0 14
4. TU Košice D
6 27,5 11
5. V. Kapušany
6 27,0
9
6. 1. ŠK Košice
6 23,0
8
7. Sabinov
6 25,0
7
8. PU Prešov
6 18,5
6
9. PŠK Prešov
6 23,0
5
10. Humenné
6 18,0
4
11. Kežmarok B 6 18,0
2
12. Gelnica
6 16,5
1

S favoritmi nezískali ani bod

majstrovstvách SR,
- nominácia a výsledky v
reprezentačných
výberoch
pre medzištátne stretnutia a
zápasy,
- reprezentácia klubu alebo
mesta v najvyšších majstrov
ských súťažiach SR a medzi
národných stretnutiach,
- dlhodobá úspešná tréner
ská činnosť v športovom klu
be
- dosiahnuté športové vý
sledky s jednotlivcami alebo
kolektívom v danom roku.
Nomináciu športovca ale
bo športového kolektívu, kto
rý dosiahol v roku 2013 špor
tový úspech, zašlite do 31. ja
nuára 2014 na adresu: Re
dakcia novín KEŽMAROK,
Hlavné námestie 3, 060 01
Kežmarok, alebo ju na túto
adresu doručte osobne.
Pavol Humeník

Inzerujte v novinách

KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)
Firemná inzercia á 1 € (10 slov)

Inzeráty prijíma aj
Kežmarská informačná agentúra

Najlacnejšia inzercia
v regióne

Pozvánky na športové podujatia
v meste Kežmarok môžete zasielať na adresu
noviny@kežmarok.sk,
resp. telefonicky na číslo 052/452 40 46.

Slovenský pohár žien
Vo štvrtok 9. 1. 2014 sa odohrali prvé zápasy Slovenského pohára. V prvom kole play-off narazili na seba
družstvá, ktoré skončili po
základnej časti na prvých štyroch miestach. Kežmarčanky
odohrali prvý zápas v Bratislave, no ten sa im vôbec nevydaril. S Paneurópou prehrali hladko 0:3 (-17, -18, -15).
Najviac bodujúcimi hráčkami
boli: Dragašeková 15, Závadská 6, Labudová 5.
V druhom zápase vyhral

Pezinok s UKF Nitra 3:2. Odvety sa hrajú 16. 1. 2014.
Víťazi tohto kola play-off
postúpia do finále, ktoré sa
uskutoční 1. – 2. 2. 2014 v Humennom.
Juniorky
Ďalšími zápasmi pokračovala prvá liga junioriek.
Kežmarok – Žiar n/H 3:2
(-22, 24, -18, 22, 13), 3:1 (20, -18,
20, 21).
1. Pov. Bystrica 16 47:5
46
2. L. Hrádok
16 43:12 40
3. Spiš. N. Ves 16 35:23 32
4. Hnúšťa
16 31:25 26
5. Žiar n/H
16 29:34 21
6. Kežmarok
16 25:36 19

7. Zvolen
8. Žilina
9. B. Bystrica

16 16:39
12
16 16:39
11
16 14:43
9
Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračovala oblastná súťaž, skupina Východ, majstrovstiev Slovenska v kategórii kadetiek.
Kežmarok – Snina 1:3 ( 22,
-19, -17, -13) a 0:3 (-14, -22, -24).
(ph)
1. TU Košice
12 31:7
30
2. Snina
12 31:10
30
3. Prešov
12 29:10
27
4. Spiš. N. Ves
12 24:16
23
5. Kežmarok
12 17:21 15
6. Vranov n/T
12 16:24
13
7. ŠA Košice
12 6:31
6
8. Michalovce
12 1:36
0

Stolný tenis - 2. liga, muži
2013/2014
Stolní tenisti MŠK 1. PPC Fortuna Kežmarok sú po trinástich
kolách 2. ligy v prvej polovici
štartového poľa.
1. Udavské
13 124:58 50
2. Levoča
13 125:57 47
3. Mokrance
13 104:78 41
4. Prešov
13 96:86 35
5. Michalovce
13 92:90 34
6. Kežmarok
13 96:86 33
7. Košice
13 91:91 31
8. Valaliky
13 97:85 31
9. Vranov
13 78:104 30
10. Vojčice
13 86:96 29
11. V. Kapušany B 13 77:105 25
12. Košice
13 69:113 23
13. Šar. Michaľany 13 73:109 23
14. Margecany
13 66:116 16
Stolní tenisti MŠK Kežmarok
vsadili na mladosť. V „A“ mužstve sa pravidelne objavujú dvaja mladíci, 16-ročný Matúš Roba
a 15-ročný Matej Harabin. Matúš
Roba je odchovancom Šarišských
Michalian. V ročníku 2013/2014
doposiaľ odohral 37 dvojhier.
Až v 28 zápasoch dokázal svojich súperov zdolať. Po prvej polovici súťaže má 76% úspešnosť.
Matej Harabin doposiaľ prispel
21 víťaznými zápasmi. Spoločne
s M. Robom vybojovali vo štvorhre ďalších 8 dôležitých bodov.
Vo svojich 15 rokoch sú tak obaja platnými hráčmi v mužskej kategórii.
Dvojicu mladíkov dopĺňajú
Jaroslav Vojtička (17 výhier) a Pavol Ištok (15 výhier). V tíme tak
nastala zaujímavá situácia, keď
sa starší hráči usilujú výkonnostne priblížiť svojim mladším spoluhráčom.
Cenné sú bodové zisky Kežmarku proti mužstvám s bohatou stolnotenisovou tradíciou, Stadex Košice, ŠKST Vojčice, OŠK Šarišské Michaľany
a ŠKP Prešov. Pozitívom je, že sa
do „A“ mužstva svojimi výkonmi a prístupom v tréningu núkajú ďalší mladíci, Kamil Kovalčík
a Martin Milan.
Po koncoročnej prestávke
odohrá MŠK Kežmarok domáce stretnutia (dvojzápas) v nedeľu 9.2.2014 o 10.00 hod. (Š. Michaľany) a 15.00 hod. (Prešov) v telocvični ZŠ sv. Kríža.
Srdečne pozývame priaznivcov stolného tenisu.
Harabin
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Volejbalistky už sú v spoločnosti
najlepších družstiev na Slovensku

Účastníci Turnaja talentov v Poprade aj s oceneniami za svoje výkony.
Foto: archív Karate klub MŠK Kežmarok

Kežmarské talenty
v karate sa nestratili

V závere roku 2013 sa kežmarskí karatisti, pod vedením Mgr. Jaroslava Božoňa
ml., zúčastnili 2. ročníka Turnaja talentov v Poprade. Konkurencia na súťaži bola veľká, podieľalo sa na nej vyše
150 pretekárov z rôznych klubov Slovenska.
Našim karatistom sa podarilo zožať najviac úspechov.
Náš Karate klub MŠK Kežmarok reprezentovalo 17 súťažiacich a výborné výsledky dosiahli aj nováčikovia na
tomto podujatí. Medaily sme
získali aj v kategórii kata, no
väčšia bojovnosť sa ukázala v
priamom kontakte – kumite.
V kategórii kata starších
žiačok sa na druhom mieste
umiestnila Andrea Troppová

a v kata mladších dorastencov obsadil tretie miesto Samuel Mati.
V kategórii kumite sa na
stupne víťazov postavili: 2.
Michal Mati, mladší žiaci do
28 kg, 1. Leo Valenčík, mladší
žiaci do 32 kg, 2. Andrej Pitoňák, mladší žiaci nad 32 kg, 1.
Kamil Hoffmann, starší žiaci do 35 kg, 3. Samuel Liška,
starší žiaci do 35 kg, 1. Matej Belončák, starší žiaci do
40 kg, 3. miesto Martin Bajus,
mladší dorastenci do 40 kg, 1.
Samuel Mati, mladší dorastenci do 40 kg, 1. Alexander
Hoffmann, kadeti do 63 kg, 1.
Adam Bajus, juniori do 68 kg.
Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy.
Mgr. Jaroslav Božoň

Po ťažko vydretom získanom bode v poslednom kole
doma s Pezinkom sa kežmarské volejbalistky ocitli v exkluzívnej volejbalovej spoločnosti, a to s tromi najlepšími
volejbalovými družstvami na
Slovensku. Postúpili do skupiny o 1. až 4. miesto, takže
fanúšikovia kvalitného volejbalu sa majú na čo tešiť. Veď k
nám popri UKF Nitra zavítajú dve top družstvá – VK Doprastav Bratislava a VK Slávia
EU Bratislava.
KV MŠK Oktan Kežmarok
– VISTA real Pezinok
2:3 (-21, 20, -21, 14, -9)
Najviac bodujúce kežmarské hráčky: Dragašeková
19, Becková 14, Labudová 8.
Ďalšie zápasy: Paneurópa Bratislava – UKF Nitra 3:0,
Spišská Nová Ves – Komárno 3:1.

Tabuľka po
1. UKF Nitra
2. Kežmarok
3. Paneurópa
4. Pezinok
5. Spiš. N. Ves
6. COP Nitra
7. Komárno

základnej časti
12 29:14
27
12 31:22 23
12 26:17
22
12 26:20 21
12 22:23 19
12 17:29
12
12 10:36
3

Skupina o 1. až 4. miesto
Doprastav Bratislava
– Kežmarok
3:0 (13, 13, 11)
Kežmarčanky držali krok
s momentálne najlepším
družstvom na Slovensku do
polovice každého setu. Potom
sa už prejavila kvalita na strane favorita.
Najviac bodujúce kežmarské hráčky: Dragašeková
9, Becková 3, Labudová 3.
Ďalší zápas: UKF Nitra –
Slávia EU Bratislava 1:3.
Pavol Humeník

Kam za športom
šport
Basketbal
Stolný tenis

Volejbal

súťaž

kategória

miesto

termín

podujatie, zápas

1. liga

muži

MŠH Vlada Jančeka

25. 1., 20.00 h

Kežmarok - Žiar n/H

1. liga

muži

MŠH Vlada Jančeka

26. 1., 10.30 h

Kežmarok - Lučenec

3. liga

muži

ZŠ sv. Kríža

26. 1., 10.00 h

Fortuna KK – Sp. Štiavnik

Slovenský pohár

ženy

MŠH Vlada Jančeka

16. 1., 18.30 h

Kežmarok – Paneurópa BA

extraliga

ženy

MŠH Vlada Jančeka

25. 1., 17.00 h

Kežmarok – Slávia EU BA

1. liga

juniorky

MŠH Vlada Jančeka

25. 1., od 11.00 h

Kežmarok – B. Bystrica
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