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MsKS pozýva
5. 12. 2014 (piatok) o 15.00 h

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA 
V KEŽMARKU 

s Divadlom na hojdačke 
pre všetky dobré deti.

Program: 
Mažoretky CVČ, 

rozsvietenie vianočného stromčeka 
a mikulášska nádielka, 

rozprávka „ O zakliatom 
Mikulášovi“.

na Hlavnom námestí v Kežmarku

Možno sa túto zimu neoča-
kávajú návaly snehu, no viac 
ako sneh nám všeobecne ro-
bia problém teploty pod bod 
mrazu a s tým spojené pri-
mrznuté chodníky a cesty. 
Ako to bude s ich čistením 
sme sa dozvedeli od riadi-
teľa kežmarských technic-
kých služieb Jozefa Kroka, te-
da spoločnosti, ktorá má prá-
ce okolo zimnej údržby mest-
ských komunikácií v náplni 
práce.

„Naša spoločnosť má na sta-
rosti počas zimného obdobia čis-
tenie komunikácií na území mes-
ta, ktoré sú v správe mesta Kež-
marok. Okrem nich zmluv-
ne udržiavame aj parkoviská 

obchodných reťazcov. Sú ale 
miesta, ktoré čistia aktivační pra-
covníci. Sú to najmä miesta, kde 
sa naša technika nedostane, na-
príklad mosty pre peších či nie-
ktoré úseky chodníkov v meste“, 
povedal nám na margo veľ-
kosti územia zimnej údržby 
Jozef Krok.

Vozový park sa oproti pre-
došlej zime nezmenil. Spoloč-
nosť má tri traktory, pričom 
každý z nich má svoj rajón 
a má aj tri nakladače. Má i 
dve autá, z toho jedno nové 
z novembra 2013, s posypom 
a natáčacou radlicou. Druhé 
auto je na posypovanie a plu-
hovanie chodníkov.

Tak ako sa nič nezmenilo 

Zimná údržba mestských komunikácií je pripravená
Tak, prvé sneženie máme v Kežmarku za sebou, a tak hneď 
sa rozprúdila medzi občanmi diskusia ako to bude vyzerať 
so zimnou údržbou ciest a chodníkov v nadchádzajúcej zi-
me. I keď predpovede počasia nehlásia pre zimnú sezónu 
nejakú bohatú nádielku snehu, musíme byť pripravení na 
akékoľvek zmeny počasia. Zima či nezima 2013/2014 by sa 
totiž rozhodne opakovať nemala.

vo vozovom parku oproti mi-
nulej zimnej sezóne, tak sa 
nič nezmenilo ani v kvalite 
pripravovaného posypového 
materiálu. „Na chodníky pou-
žívame prírodné kamenivo štr-
kodrvinu od 2 do 8 milimetrov. 
Na cesty sa používa kamenivo 
hrúbky 4 – 16 mm“, priblížil 
nám presné informácie k to-
mu riaditeľ technických slu-
žieb.

A čo najviac sťažuje prácu 
pri čistení ciest a chodníkov? 
„Donedávna sme dosť často rie-
šili i škodové udalosti s majiteľ-
mi vozidiel. Pri snahe dôkladne 
vyčistiť cestu alebo chodník sa 
niekedy radlica na aute či trakto-
re vykloní viac ako sa predpokla-
dá a zasiahne i zaparkované au-
to. Už sa to nestáva, pretože naši 
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(dokončenie z 1. strany)

Zimná údržba mestských komunikácií je pripravená

V rámci projektu sa zreali-
zovala obnova a výmaľba  fa-
sády, výmena výplní oken-
ných otvorov, ktoré boli spo-
lufinancované z dotácie Mi-
nisterstva kultúry Slovenskej 
republiky a z rozpočtu mesta 
Kežmarok. Takisto sa zreali-
zovali prípravné práce ( oce-
ľové konštrukcie) na umiest-
nenie nového vchodu do ki-
na Iskra.

Prostredníctvom samotnej 

obnovy sa naplnil hlavný cieľ 
projektu. Zvýšila sa atrakti-
vita národnej kultúrnej pa-
miatky z pohľadu obyvate-
ľov mesta ako aj jeho náv-
števníkov. Zlepšil sa jej sta-
vebno-technický stav a došlo 
k uchovaniu kultúrneho de-
dičstva pre ďalšie generácie.

Mgr. Lucia Pisarčíková
Odd. reg. rozvoja a ces-

tovného ruchu 
MsÚ Kežmarok

Druhá etapa obnovy Reduty ukončená
Mesto Kežmarok zrealizovalo II. etapu obnovy juhovýchod-
nej a juhozápadnej časti - Reduty - domu kultúrneho č. 3 na 
Hlavnom námestí v Kežmarku s číslom ÚZPF 2613/0“, na 
ktorú získalo dotáciu vo výške 10 000 EUR z Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky z dotačného systému 2014 
v programe 1 Obnovme si svoj dom a v podprograme 1.1 Ob-
nova kultúrnych pamiatok.    

vodiči už nejazdia na také mies-
ta, kde hrozia podobné problémy. 
Má to za následok, že niekde nie 
je kvôli zaparkovaným vozidlám  
odhrnutý sneh, no nejdeme do 
rizika možného poškodenia áut. 
Naše čistiace vozidlá nejazdia 
ani na chodníky, kde im v tom 
prekážajú konáre stromov, kto-
ré trčia zo súkromných záhrad., 
takže pokiaľ tieto konáre nebudú 
orezané, podobné miesta nebu-
dú očistené“, zakončil debatu 
o údržbe kežmarských komu-
nikácií riaditeľ technických 
služieb Jozef Krok.

Prvé skúsenosti s prvým 
snehom a primrznutými 
chodníkmi máme tak po 25. 
novembri 2014 už za sebou. 
Mimochodom v daný deň od 
2.00 hodiny jazdili autá s plu-
hmi po mestských komuni-
káciách, takže zdá sa, že spo-
ločnosť je dobre pripravená 
na zimnú údržbu. Ak k to-
mu pridáme trošku tolerant-
nosti, pretože každý z nás má 
iný pohľad na optimálny stav, 
mohli by sme sa priblížiť k si-
tuácii, že budeme so stavom 
údržby mestských komuni-
kácií spokojní.

Pavol Humeník

KEŽMARSKÝ PREDAJNÝ TRH
sa uskutoční v dňoch 15. – 17. decembra 2014

 
Kultúrny program – javisko pri radnici Kežmarok

 15. 12. 2014 – PONDELOK
11. 00 h – 13.00 h Program škôl 

„Tak sme žili“ (N. Baráthová) – ZŠ Grundschule 
„Pani Zima“ – MŠ Kuzmányho

„Vianočná rozprávka“ - Stredná umelecká škola 
„Posolstvo Vianoc“ – SOŠ Kušnierska brána 

„In medias res“ – hudobná skupina Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
„Stridžie dni“ - DFS Goralik

 Otvorenie 24. Kežmarského vianočného trhu 
15.00 h – Dobová hudba – Brass Collegium Levoča,  

zaznie z veže radnice 
15.30 h – FS Osturňa – Vianočné pásmo

16.15 h – Milan Hrčka – spevák evergreenov

 16. 12. 2014 – UTOROK 
11.00 h – 13.00 h Program škôl

„Tri vianočné príbehy“ (N. Baráthová) – ZŠ Grundschule
„Čarovné Vianoce“ - ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami

„Vianoce s tanečným klubom Tempo“ – TŠC Tempo MŠK 
„Biele Vianoce“ - ZŠ Dr. Fischera 

„Vianoce v rodnom jazyku a jazyku našich priateľov“ – ZŠ Grundschule 
„Tanečný a spevácky mix“ - Súkromné gymnázium Kežmarok

„Populárne piesne“ - Júlia Máleřová
 15.00 h – Dorotka z Fidorkova (rozprávkovo-pesničkový program  

pre deti)
16.00 h – Elán Kontra Band Bratislava  

17. 12. 2014 – STREDA
11.00 h – 13.00 h  Program škôl

„Vianoce v lese“ - ŠZŠ Kežmarok 
„Šťastné Vianoce“ - ZŠ Nižná brána 
„Tanečné vystúpenie“ - ZUŠ Ľubica
„Strieborný čas“ – SOŠ Garbiarska 

„Barvaľi Karačoňa „ (Bohaté Vianoce) - SSOŠ Biela voda
„Na mori, Merenge“ – SZUŠ Rosnička 

„Vianoce pod Tatrami“ – DFS Maguráčik 

 VIANOCE POD TATRAMI, výstava výtvarných prác žiakov  
základných, stredných a umeleckých škôl z Kežmarku a okolia

- Výstavná sieň Barónka, Hlavné námestie 46, Kežmarok 

 Podujatie podporili: Reštaurácia Tiffany, Kežmarská  
reštaurácia, WINE & CAFE BERG, Hotel Club 

Dňa 11. decembra 2014 sa 
uskutoční v Mestskom kul-
túrnom stredisku v Kežmar-
ku mestské zastupiteľstvo, na 
ktorom zloží sľub nový pri-
mátor i zvolení poslanci, ktorí 
boli úspešní v komunálnych 

voľbách, ktoré sa uskutočnili 
15. novembra 2014. Od tohto 
dátumu nastupuje do svojich 
funkcií nové vedenie mesta 
Kežmarok. Ako nový primá-
tor mesta, tak aj poslanci.

Humeník

Nové vedenie mesta 
nastupuje 11. 12. 2014
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Výstavba cyklotrasy sa re-
alizovala v rámci projektu 
Historicko-kultúrno-prírod-
ná cesta okolo Tatier, ktorý je 

spolufinancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európ-
skeho fondu regionálneho 
rozvoja a štátnym rozpočtom 

Výstavba novej cyklotrasy Kežmarok – Zlatná bola ukončená
Dňa 17. 9. 2014 podpísalo mesto Kežmarok zmluvu o dielo 
– „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – Úpra-
va lesnej cesty Zlatná na cyklocestu“ so zhotoviteľom stavby 
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. 

SR v rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce Poľsko-Slo-
venská republika 2007-2013. 
Stavenisko bolo predmetnej 
firme odovzdané dňa 18. sep-
tembra 2014.

Do projektu  Historic-
ko-kultúrno-prírodná ces-
ta okolo Tatier je celkovo za-
pojených 13 miest a obcí zo 
Slovenska (mestá Kežma-
rok, Liptovský Mikuláš, Trs-
tená a obce Hladovka, Hun-
covce, Liesek, Nižná, Suchá 
Hora, Vrbov) a Poľska (Gmi-
na Czarny Dunajec, Gmina 
Miasta Nowy Targ, Gmina 
Szaflary, Gmina Nowy Targ). 

Mesto Kežmarok v rámci 
svojej časti vybudovalo 3 km 
dlhú a 3 m širokú asfaltovú 

cyklotrasu od sídliska Sever 
po rybník Zlatná. Realizova-
ná bola úprava pláne, spojo-
vacie postreky, čistenie prie-
kop, zriadenie priepustov, 
položenie asfaltovej vrstvy 
a zriadenie krajníc. 

Dňa 25. 11. 2014 mesto 
Kežmarok prevzalo stavbu 
od dodávateľa stavby. Cel-
kové výdavky sú 166 660,66 
EUR z toho 85% bude spolu-
financovaných  z Európske-
ho fondu regionálneho roz-
voja, 10% zo štátneho roz-
počtu a 5 % z rozpočtu mesta 
Kežmarok. 

Mgr. Anna Tfirstová, 
referent oddelenia 

regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu

Centrum voľného ča-
su v Kežmarku v spoluprá-
ci s mestom Kežmarok rea-
lizovalo od mája do decem-
bra 2014 projekt na podporu 
praktického výcviku žiakov 
na detských dopravných ih-
riskách, ktorý je spolufinan-
covaný Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 

Výcviku sa zúčastnili žia-
ci prvého stupňa z 10 základ-
ných škôl z okresu Kežmarok. 

Deti absolvovali praktický 
výcvik na dopravnom ihris-
ku za pomoci mestskej po-
lície s použitím semaforov, 
dopravných značiek, kolobe-
žiek, bicyklov a chodcov, ale 
aj teoretickú časť pod vede-
ním inštruktora z autoškoly. 
V rámci projektu boli zakú-
pené aj nové bicykle. 

Mgr. Anna Tfirstová, 
referent oddelenia 

regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu

Dopravné ihrisko slúži deťom

„Tento večer je aj o zhodno-
tení uplynulého roka, o našich 
víťazstvách, či prípadných pre-
hrách. Dúfam, že v budúcnosti 
neprehráme a budeme aj naďa-
lej pokračovať v našich tradíci-
ách,“ povedal riaditeľ Nemoc-
nice Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku Martin Magera 
počas odovzdávania cien.

Magera spoločne s Tomá-
šom Tvarůžkom a s námest-
níčkou pre ošetrovateľstvo 
Jankou Bartkovou odovzda-
li ocenenia Anne Bielikovej, 

Márii Danielčákovej, Anne 
Handzušovej, Marte Homzo-
vej, Zlatuši Ignácikovej, Má-
rii Jašňákovej, Márii Kaprá-
lovej, Anne Koščákovej, Be-
áte Krajníkovej, Jane Kuru-
covej, Márii Majerčákovej, 
Jarmile Marhefkovej, Má-
rii Mýtnikovej, Ľudmile Ne-
upauerovej, Anne Pavličko-
vej, Jarmile Riedlovej, Márii  
Rušinovej, Kataríne Sterc-
zovej, Márii Štefaniakovej a 
Anne Troščákovej. 

Lorant Paugsch

Nemocnica ocenila 
svoje zamestnankyne
Na svojom tradičnom stretnutí všetkých zamestnancov oce-
nilo vedenie kežmarskej nemocnice zamestnankyne, ktoré 
majú za sebou 30, 35 či 40 odpracovaných rokov.

Ocenené zamestnankyne s vedením kežmarskej nemocnice.
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očami  
prisťahovalca Kurz Zdravé starnutie

V rámci projektu Aktívne 
starnutie v Kežmarku prebie-
ha  kurz Zdravé starnutie, po-
čas ktorého získavajú účastní-
ci kurzu informácie o zdravot-
nej a sociálnej problematike se-
niorov zamerané na  prevenciu 
a liečbu najčastejších chronic-
kých ochorení  a o význame 
pohybovej aktivity u osôb vyš-
šieho veku. Počas praktickej 
časti kurzu cvičia seniori na fit 
loptách a absolvujú prechtádz-
ky s palicami určenými na nor-
dic walking.

Kurzy pre seniorov

Kurz sa začal 25. septembra 
2014 v priestoroch školy ZŠ Dr. 
Daniela Fischera a zúčastňu-
je sa ho 20 seniorov. Lektorkou 

kurzu je pani PaedDr. Mgr. 
Želmíra Jurašková, PhD. 

Kurz Záhradníctvo seniorov
V priestoroch Mestské-

ho kultúrneho strediska sa od 
25. septembra 2014 stretávajú 
účastníci kurzu Záhradníctvo 
pre seniorov. Lektorkou je pani 
Ing. Helena Sarvašová. Počas 
kurzu si seniori osvojujú infor-
mácie o aktuálnych trendoch 
v hortikultúre,  o základných 
prácach v záhradníctve, učia 
sa rozpoznávať rastliny,  spo-
znávať ich nároky na prostre-
die a starostlivosť, získavajú 
informácie o najnovších tren-
doch vysádzania, presádzania 
a  črepníkovania rastlín.  Po-
čas jedného z posledných ví-
kendov v rámci praktického 
vyučovania prispeli seniori k 
skrášleniu priestorov radnice, 
za čo im ďakujeme. Presádza-
li črepníkové rastliny a nauči-
li sa pestovať interiérové rastli-
ny hydroponickým spôsobom. 

Mgr. Lucia Pisarčíková
      MsÚ Kežmarok

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“
„Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ“

Karpatskonemecký spolok Kežmarok 
 

v spolupráci s 
 

Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Kežmarok 
Základnou školou – Grundschule Hradné námestie 38 Kežmarok 

Spolkom Rusínov Spiša 
Klubom priateľov Magury 

3. Zborom skautov a skautiek Kežmarok 
 

Vás pozýva na  
 

SPIŠSKÉ  VIANOCE 
 

20.decembra 2014   o 1500 hodine 
 

v  Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole 
v Kežmarku 

 
 

Prečo je cestovanie vlakom 
zadarmo nespravodlivé? Štu-
denti a dôchodcovia, ktorí tú-
to výhodu uplatňujú sa na mňa 
možno nahnevajú, no skúsim 
sa na problém pozrieť z viace-
rých hľadísk. V použitých prí-
kladoch nebudem poukazovať 
na ľudí vo všeobecnosti, spo-
meniem konkrétne príklady, 
ktoré sa stali.

Študent si kúpil miesten-
ku za euro a vyhodil na chod-
bu z plného kupé pani, ktorá si 
miestenku nekúpila. Nie je dô-
ležité či mala kúpený lístok ale-
bo nie, mladému chlapcovi to-
tiž chýbala slušnosť voči staršej 
žene a aj kúsok pokory, keďže 
vedel, že vlak bude preplnený. 
Preto si zakúpil miestenku, aby 
si sadol a na notebooku poze-
ral film.

Mamička s dvomi deťmi stá-
la v uličke, pretože v kupé sede-
li študenti, ktorí čítali - verme, 
že sa pripravovali na skúšku - 
a dôchodkyne, ktoré hľadeli z 
okna, aby nemuseli pozrieť na 
mamičku s deťmi. Veď ony už 
majú právo sedieť, tak nech sa 
postavia študenti. 

Cestovala som so šteniatkom 
150 kilometrov k rodičom. Áno, 
je to moja chyba, že nemám au-
to, ale jazdím vlakom, keďže 
je to pre prírodu ekologickej-
šie a pre moju peňaženku tro-
chu šetrnejšie. To sa v takomto 
prípade mení, pretože pohodlie 
auta je v týchto časoch s nepo-
hodlným cestovaním vlakom 
nezaplatiteľné. Psík spal na 
podlahe pri dverách, vlak bol 
taký plný. Čakali sme na každej 
prestupnej stanici na meškajúce 
vlaky, až nás vo Vrútkach prí-
poj nečakal a dve hodiny sme sa 
v mraze so psíkom prechádzali. 
Premrznutí a unavení sme 150 
km precestovali za 7 hodín. Aj 
keby som si kúpila miestenku, 
tak platiaci cestujúci zaplatí za 
seba, za psíka aj za miestenku. 

Toľko smutných príbehov 
človek nájde, keď bude cestovať 
vlakom. Pracujúci človek či ro-
dič začne zvažovať, čo je preň-
ho lepšie, lacnejšie, bezpečnej-
šie a časovo výhodnejšie. Kto 
bude platiť za cestovné, keď 
platiaci ľudia pôjdu radšej au-
tom?                  Lucia Vričanová
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Noviny KEŽMAROK 
vyjdú s posledným číslom 
v roku 2014 v stredu 17. de-
cembra 2014, ktorého časť je 
tradične venovaná Viano-
ciam.

Prvé číslo v roku 2015 
vyjde v stredu 14. januára 
2015.

Redakcia

Vážení  a milí Kežmarčania,  všetci kandi-
dáti na post poslanca za KDH Kežmarok sa  
chceme poďakovať Vám všetkým, ktorí ste nás 
podporili, a tak ste prejavili svoju dôveru.

Vážime si každý a jeden hlas, ktorý je pre 
nás záväzkom konať tak, aby sme sa po 4 ro-
koch práce mohli postaviť pred Vás s čistým 
štítom, ako prínos pre Vás, našich občanov-vo-
ličov.

V našej práci nám budú oporou i kandi-
dáti, ktorí sa poslancami nestali, aby tak bo-
li nápomocní pri zlepšovaní prostredia, v kto-
rom žijeme. Spoločne chceme napĺňať volebný 
program prezentovaný v predvolebnej kam-
pani.

Volili ste dobre, volili sme dobre.
Prajeme všetkým Kežmarčanom a kolegom 

v mestskom parlamente, ako aj novému pri-
mátorovi pevné zdravie a silu v práci pre na-
šich spoluobčanov.

Kandidáti KDH Kežmarok:  Benko Mari-
án, Holova Ján ml., Hoffmann Emil, Ing. Pe-
rignáth Miroslav, Ing. Soliar Ján, Mgr. Jendrej-
čák Ladislav, MVDr. Gaborčík Ján, Anovči-
nová Daniela, Ing. Levická Eleonóra, MUDr. 
Hencel Ján  

Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, čo 
sa zúčastnili komunálnych volieb v našom 
meste, zvlášť všetkým voličom, ktorí mi vo 

Volebné poďakovania
volebnom obvode č.1 dali svoj hlas. Výsledok 
je pre mňa ako budúceho poslanca v mest-
skom zastupiteľstve zaväzujúci. Vynaložím 
všetko úsilie potrebné pre správne rozhodnu-
tia týkajúce sa nášho mesta.

Pre mňa a ostatných volených zástupcov 
mesta, začína štvorročné pracovné obdobie 
(dúfam, že úspešné), po ktorom nám vysved-
čenie dáte Vy, naši voliči. 

S pozdravom Mgr. Ondrej Jankura.

z redakcie

Predstavitelia vedenia ne-
mocnice spracovali koncep-
ciu kvality, definovali ciele 
kvality a prijali záväzok sú-
stavného zlepšovania a zvy-
šovania kvality poskytova-
ných služieb. Základnou fi-
lozofiou budovania systému 
kvality bolo presne zadefino-
vať funkciu, zodpovednosť 
a kompetencie každého za-
mestnanca, a tiež určiť kon-
trolné mechanizmy medicín-
skych, ošetrovateľských i ďal-
ších postupov realizovaných 
v nemocnici na prevádzko-
vých úsekoch. 

Cieľom budovania systé-
mu kvality je aj dosiahnu-
tie väčšej transparentnosti 
a efektívnosti v prevádzko-
vých činnostiach a účelné vy-
užívanie ľudských, materiál-
no-technických a finančných 

zdrojov. Systém kvality sa 
predovšetkým buduje v záuj-
me bezpečnosti a spokojnos-
ti pacienta a právnej ochra-
ny lekárov, sestier a iných 
zdravotníckych pracovníkov 
a musí preukázať spôsobi-
losť plniť požiadavky pacien-
tov a iných zainteresovaných 
strán. 

Jedným z cieľov nemocni-
ce je poskytovanie kvalitnej 
zdravotnej a ošetrovateľskej 
starostlivosti v príjemnom a 
bezpečnom prostredí, a to pri 
dosiahnutí maximálnej spo-
kojnosti pacientov a rodin-
ných príslušníkov. Preto ve-
denie nemocnice zaväzuje 
všetkých svojich zamestnan-
cov k dodržiavaniu zásad za-
bezpečenia a zvyšovania kva-
lity definovaných v Príruč-
ke kvality, Cieľoch kvality, v 

Kežmarská nemocnica obhájila certifikát kvality
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. v 

dňoch 6. a 7. novembra 2014 úspešne absolvovala externý 
audit realizovaný spoločnosťou Det Norske Veritas (DNV) 
a úspešne obhájila certifikát kvality. Systém manažérstva 
kvality podľa európskej normy ISO 9001:2008 pre poskyto-
vanie zdravotnej starostlivosti je v kežmarskej nemocnici 
zavedený a každoročne obhajovaný už od r. 2007.  

legislatívnych predpisoch, v 
organizačných smerniciach, 
v štandardoch a v iných vnú-
torných riadiacich dokumen-
toch. 

Pre pacientov, zdravotné 
poisťovne, zamestnancov a 
našich obchodných partne-
rov je certifikát kvality dôka-
zom, že Nemocnica Dr. Voj-
techa Alexandra v Kežmar-
ku n. o.  je schopná dlhodobo 
poskytovať kvalitnú zdra-
votnú starostlivosť a služ-
by súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti, kto-
ré spĺňajú náročné kritériá ce-
losvetovo uznávaného štan-
dardu ISO.

Vedenie kežmarskej ne-
mocnice aj takouto formou 
vyslovuje poďakovanie všet-
kým svojim zamestnancom, 
ktorí sa na udržiavaní systé-
mu manažérstva kvality ak-
tívne podieľajú, a to aj na-
priek nepriaznivej situácii v 
rezorte zdravotníctva.

 Mgr. Janka Bartková, 
manažér kvality
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Prínosom večera bolo pre-
mietanie jeho diapozitívov 
o starých uličkách Kežmar-
ku a o výstavbe nových čas-
tí mesta. Mnohokrát sa búrali 
veľké objekty, napríklad Cer-
manov mlyn, a ulice. Mnoho-
krát bolo pre divákov prekva-
pujúce, že nepoznali miesta, 
ktoré dnes už vyzerajú úpl-
ne inak.

Tibor Čaplovič fotografoval 
aj rôzne udalosti z význam-
ných jubileí Kežmarku, okrem 
iného aj slávnostný trh z roku 
1969. Snímky zaujímavo oko-
mentoval Zdenko Baliga, kto-
rý okrem toho priblížil divá-
kom život a spôsob umeleckej 
tvorby Tibora Čaploviča.

Milan Choma priblížil 
tvorbu Tibora Čaploviča pri 
propagácii Tatier premieta-
ním diapozitívov z návštevy 
už aj v súčasnosti zakázaných 
turistických trás v Tatrách, 
napr. z hrebeňa Belianskych 
Tatier. Ukázal taktiež zábery 
z výstavby lanovky na Lom-
nický štít či zo stavby Sliez-
skeho domu. Nechýbala ani 
pamätná tabuľa V. I. Lenina 
na Rysoch, Kežmarská chata 
a vyhorená chata Kamzík.

Iniciátorka podujatia, Te-
rézia Čaplovičová, si zaspo-
mínala spolu s Kežmarčan-
mi na nezabudnuteľné prí-
hody z tatranských túr a zo 
života obyvateľov Starého tr-
hu – susedov Čaplovičovcov. 
Stretnutie takmer celej ulice 
ocenila aj Evelina Mihoková, 
ktorej spomienky priblížili 

život susedov na ulici, spo-
ločný život či zimné odhŕňa-
nie snehu.

Kultúrnou vložkou boli 
klapancie o Belianskych Tat-
rách z pera Milana Chomu, 
ktorý ich bude uverejňovať 
v novinách Kežmarok. Kla-
pancie majú predovšetkým 
náučný charakter a s vizuali-
záciou topografických bodov 
Tatier budú prínosom pre ich 
bohaté spoznávanie a vznika-
jú na základe povestí profe-
sora Grosza a jeho topografic-
kých spomienok. Vychádzať 
začnú na budúci rok, keď si 
pripomenieme 130. výročie 
narodenia Alfréda Grosza. 

V druhej časti večera sa 
premietali obrazy Pavla Ča-
ploviča, Tiborovho brata, kto-
rý zomrel pred tromi rokmi. 
Z každého obrazu si zhoto-
vil diapozitívy, a tak sme ma-
li prehľad o celej jeho tvor-
be, ktorú odprezentovala jeho 
dcéra Mária Turajová, a tiež 
o starých uliciach Kežmarku.

Mária Čaplovičová, man-
želka Petra Čaploviča, ktorý 
bol Pavlovým synom, oboz-
námila prítomných s výtvar-
nou tvorbou manžela. To-
ho Kežmarčania poznali ako 
vynikajúceho amatérske-
ho herca. Prítomní si pozre-
li aj ukážku z dramatického 
pásma M. Chomu a pani Be-
lákovej o Dr. Alexandrovi, 
v ktorom hrala celá rodina 
Čaplovičovcov.

Obaja bratia mali obrovský 
prínos v kultúre Kežmarku 

Večer venovaný bratom Čaplovičovcom
Už 27. Tatranský večer bol venovaný 10. výročiu úmrtia Tibora 
Čaploviča, významného propagátora Tatier, tvorcu sérií diapo-
zitívov o Vysokých Tatrách a o Kežmarku. Tie využíval v spo-
lupráci s profesorom Groszom na propagáciu Tatier nielen 
v tatranských zotavovniach, ale aj mimo Kežmarku a Tatier.

a Tatier. V závere sa priho-
vorili aj hostia, Dalibor Kišš 
a Vladimír Moravský, ktorí 
hovorili o Kežmarskej chate, 
o vzácnych historických arte-
faktoch, ktoré našli a Gabriela 
Fülöppová, dcéra Alojza Kru-
piczera, prvého chatára na 
Kežmarskej chate a na Chate 
pod Rysmi si taktiež zaspo-
mínala na tatranské príhody.

Veľká vďaka patrí predo-
všetkým Klubu dôchodcov za 

poskytnuté priestory, občer-
stvenie a príjemné prostredie. 
Ďakujeme taktiež Jaroslavo-
vi Šlebodovi za poskytnutie 
techniky a pomoc pri organi-
zácii podujatia.

Najbližší Tatranský večer 
bude venovaný profesoro-
vi Alfredovi Groszovi. Účasť 
prisľúbila aj dcéra jedného 
z jeho najlepších priateľov, 
pani Fečková, rodená Oravco-
vá.                        Milan Choma

Bol súčasťou Lenkovho 
turné po slovenských hra-
doch, ktoré podporilo Minis-
terstvo kultúry SR. Hlavným 
organizátorom koncertu bo-
lo OZ ORGANYzácia v spolu-
práci s Múzeom v Kežmarku.

Krásne prostredie 

Bolo to príťažlivé 
hudobné podujatie
V nedeľu 23. novembra 2014 sa v obrazárni kežmarského 
hradu uskutočnil koncert špičkového slovenského akorde-
onistu Borisa Lenka.

obrazárne kežmarského hra-
du i samotný interpret pri-
tiahli na koncert nielen mi-
lovníkov hudby z Kežmar-
ku, ale aj z iných spišských 
miest, čo bolo pre organizá-
torov koncertu veľmi príjem-
ným prekvapením.

Boris Lenko presved-
čil prítomné obecen-
stvo, že suverénne ovlá-
da svoj nástroj, čo mu 
umožnilo štýlovo odlí-
šiť prepisy majstrov ba-
roka a klasicizmu od ná-
ročných diel súčasných 
skladateľov pre akorde-
ón. Zároveň presvedčil 
prítomné obecenstvo aj 
o tom, že sa v ňom spá-
ja nielen interpret, ale aj 
skladateľ.

Úspech koncertu je 
prísľubom, že podob-
ných pekných sviatkov 
hudby na kežmarskom 
hrade bude ešte viac.

Dr. Andrej Janovský
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v skratke
• KEŽMAROK. Kežmarské 

gymnázium P. O. Hviezdoslava 
má niekoľko problémov – chýba-
júce peniaze, málo žiakov či ne-
vhodné priestory.

Náklady na prevádzku budo-
vy gymnázia sú likvidačné a aj 
z tohto dôvodu požiadala riadi-
teľka Daniela Mihóková zriaďo-
vateľa Prešovský samosprávny 
kraj o navýšenie dotácie o takmer 
25-tisíc eur, teda o polovicu roč-
ného nájmu.

Objekt kežmarského gym-
názia patrí evanjelickej cirkvi. 
Podľa farára Romana Porubä-
na doteraz na gymnáziu vyme-
nili strechu, podlahy, hygienic-
ké zariadenia, šatne a osvetlenie 
v telocvični. Rekonštrukciu pod-
stúpilo aj kúrenie. Počas vianoč-
ných prázdnin je naplánovaná 
výmena vchodových dverí.

Jednou z možností je podľa 
riaditeľky Mihókovej aj presťa-
hovanie školy do iných priesto-
rov.

• TATRANSKÁ KOTLINA. 
Belianska jaskyňa bude až do 
marca zatvorená. Dôvodom je re-
konštrukcia 80-ročného zábrad-
lia za nové, ktoré by malo podľa 
správcu jaskyne Jozefa Bachledu 
vydržať ďalších 100 rokov.

Okrem zábradlia sa robia aj 
úpravy interiéru - rozširovanie  
kritických miest, opravy schodov 
či úpravy chodníkov.

Beliansku jaskyňu navštívi 
ročne viac než 100-tisíc turistov.

• BRATISLAVA/KEŽMA-
ROK. Za ťažšie balíky či listy by 
sme mali od budúceho roka pla-
tiť viac. 

Návrh Úradu pre regulá-
ciu elektronických komuniká-
cií a poštových služieb, ktorý na-
vrhuje ceny poštovného, hovo-
rí o tom, že za listy prvej triedy 
od hmotnosti viac než pol kila 
zaplatíme o 10 až 30 centov viac.

Pošta chce tak ľudí viesť k to-
mu, aby viac využívali zasiela-
nie balíkov. Väčšie zásielky za-
platené ako listy sa nakoniec aj 
tak musia spracovávať ako balí-
ky, keďže poštári nie sú dostatoč-
ne vybavení na to, aby doručova-
li veľké a ťažké listy.

Ceny obyčajných listov do 50, 
resp. do 100 gramov sa v prvej 
ani v druhej triede meniť nebu-
dú.

V posledných týždňoch 
sme na Kežmarskej káblov-
ke zaznamenali zmeny. Vie-
te nám ich priblížiť a popí-
sať čo ich spôsobilo?

Začiatkom mesiaca novem-
ber sa udialo veľké preladenie 
rastra kanálov na sieti, čo súvise-
lo hlavne s optimalizáciou frek-
venčného spektra a so spojením 
dvoch sietí do jedného funkčné-
ho celku. (Kežmarskej a Ľubickej, 
pozn. redakcie).

Táto optimalizácia však 
priniesla mnoho nedorozu-
mení a problémov. Kde na-
stala chyba?

Tu sa zhodou náhod nešťast-
ne spojilo viacero faktorov, kto-
ré zapríčinili oprávnené rozhor-
čenie našich klientov. Bohužiaľ, 
dodávateľ, ktorý zabezpečoval 
distribúciu oznámení o pripra-
vovaných zmenách a súvisiacom 
prelaďovaní kanálov pre tech-
nické problémy zlyhal, a tak bo-
li listy doručené o 2 – 3 dni ne-
skôr ako sme plánovali. Zároveň 

sa technické zmeny výraznejšie 
dotkli zákazníkov ktorí neboli na 
digitalizáciu vopred pripravení. 
Vzniknutej situácii nepridal ani 
predošlý víkendový výpadok in-
ternetových služieb v časti mes-
ta, preto sa našim klientom hlbo-
ko ospravedlňujeme a vzniknutá 
situácia nás úprimne mrzí. 

Idú Vianoce, klienti istot-
ne očakávajú čo nového pri-
nesiete. Plánujete istú formu 
odškodnenia za spomínané 
problémy?

Keďže si vážnosť celej situá-
cie plne uvedomujeme, pripravili 
sme pre zákazníkov malé prekva-
penie. Spomínaná zmena na sie-
ti priniesla jej lepší manažment s 
možnosťou efektívnejšieho rozší-
rovania počtu a kvality vysiela-
ných kanálov, preto ešte do konca 
roka prinesieme všetkým zákaz-
níkom 2 žiadané prémiové kaná-
ly – športový kanál Šport 2 a det-
ský kanál televízie JOJ so sloven-
ským dabingom Rik.

Chystáte v Kežmarku ešte 

V káblovej televízii budú zmeny
O plánovaných zmenách v kežmarskej káblovej televí-

zii sme sa porozprávali s riaditeľom úseku podpory predaja 
spoločnosti Slovanet Jánom Michlíkom.

nejaké zmeny ktoré by zá-
sadnejšie ovplyvnili kvali-
tu ponuky služieb v našom 
meste?

Áno, osobne si myslím že sa 
majú Kežmarčania na čo tešiť.  
Ponuku kanálov výrazne rozší-
rime aj vďaka novým tematic-
kým balíkom distribuovaným 
cez IP vrstvu káblovej televízie. 
Takto počet ponúkaných kanálov 
prekročí počet 100 a každý si tak 
bude môcť vybrať svoj obľúbený 
televízny kanál.

Záujemcovia o testovanie 
služby sa už teraz môžu hlásiť 
u nás na pobočke, alebo aj for-
mou zaslania jednoduchého ema-
ilu s identifikačnými údajmi na 
kezmarok@slovanet.net.

Rozhovor viedol Pavol 
Humeník.

Unikátny zľavový systém spustili telekomuni-
kačný operátor Slovanet a e-shop InterStore. Zá-
kazníci pripojení cez sieť Slovanetu automaticky 
vidia na stránkach tohto internetového obchodu 
iné ceny a nakupujú lacnejšie ako cez iných operá-
torov. Novinka využíva jednoduché, na Slovensku 
však zatiaľ nikým nevyužité technické riešenie.

Bratislava 28.11.2014 – Internetoví zákazní-
ci Slovanetu získali pred tohtoročnými Vianoca-
mi neobyčajný darček. V e-shope www.intersto-
re.sk odteraz automaticky nakupujú za nižšie ce-
ny ako ich susedia pripojení cez iného operátora. 
Deje sa tak bez akýchkoľvek zložitých zákazníc-
kych kariet, kódov, kupónov či registrácie. To, že 
nakupujúci prichádza cez internetové pripojenie 
Slovanetu, e-shop zistí automaticky na základe je-
ho tzv. IP adresy – nevyhnutného parametra kaž-
dého internetového pripojenia. Takéto riešenie 
partnerských zákazníckych výhod zatiaľ na Slo-
vensku nebolo použité. Je pre používateľov nie-
len komfortné a spoľahlivé, ale aj bezpečné – ne-
prenášajú sa pri ňom totiž žiadne osobné údaje.

O nápade vzájomne spojiť e-shop a interne-
tového poskytovateľa hovorí jeho autor – grafic-
ký dizajnér a marketingový špecialista Miroslav 
Šimko: „Túto myšlienku som mal už dávnejšie a 
uskutočniť mi ju umožnila priaznivá zhoda okol-
ností - externá marketingová spolupráca s oboma 
firmami. Oceňujem, že Slovanet aj InterStore sa 

nechali presvedčiť a spoločne sme projekt úspeš-
ne pripravili a spustili.“ Dopĺňa ho Boris Tranta-
lič, konateľ a spolumajiteľ spoločnosti InterStore 
Group: „Nápad prísť s takýmto elegantným a do-
teraz nevyužitým riešením sa nám páčil od za-
čiatku. Implementácia sa síce nakoniec ukázala 
zložitejšia, za výsledný komfort pre používate-
ľov však určite stála.“ Od projektu, v ktorom sa 
e-shop vzdáva časti obchodnej marže, si sľubuje 
zvýšenie počtu nakupujúcich a vytvorenie osob-
nejšieho a lojálneho vzťahu so zákazníkmi Slova-
netu. „Pre nás bolo pri vstupe do projektu rozho-
dujúce, že opäť prídeme ako prví na trh s inova-
tívnym riešením, odlíšime sa od konkurencie a 
prinesieme jedinečnú výhodu pre našich zákaz-
níkov“, oceňuje spoluprácu aj Enikö Trupová, ve-
dúca marketingového tímu zo Slovanetu.

Návštevníci portálu www.interstore.sk pri-
chádzajúci zo siete Slovanetu už teraz vidia v ka-
talógu aj v nákupnom košíku okrem bežnej ce-
ny najmä svoju zľavnenú „Slovanet cenu“. Výška 
zliav je závislá od typu a značky tovaru, pri nie-
ktorých dosahuje až 15 percent a e-shop ponúka 
v tomto režime sortiment viac ako 230 000 po-
ložiek. Nový zľavový systém dostal názov „VY-
IP“ (VIP výhoda pre zákazníkov s internetovou 
IP adresou Slovanetu). Viac informácií vráta-
ne videa s jednoduchou ukážkou princípu je na 
stránke www.slovanet.sk/vyip.

Prvý e-shop na Slovensku spustil automatickú 
zľavu pre zákazníkov partnerského operátora

Kežmarská  
informačná agentúra  
Hlavné námestie 46,  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35,  

info@kezmarok.sk, 
www.kezmarok.sk

mozaIKa
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Keď 19. septembra 2014 
Slovenská pošta, a.s., v rám-
ci slávnostnej inaugurácie 
uviedla do obehu novú poš-
tovú známku Sobášny palác 
v Bytči v rámci emisie Krásy 
našej vlasti, nebol to len svia-
tok pre všetkých milovní-
kov krásnych miniatúr, kto-
ré umelci pretavujú do poš-
tových známok. Bol to vý-
znamný deň aj pre jej tvorcu 
Mgr. Art. Jozefa Česlu. Pria-
mo v Sobášnom paláci v Bytči 
mohli prítomní, ale aj celá od-
borná verejnosť oceniť vyso-
kú kvalitu ryteckého spraco-
vania novej poštovej známky. 
Podľa výtvarného návrhu Ró-
berta Bruna vznikla aj obálka 
prvého dňa vzniku Sloven-
skej republiky.

Mgr. Art. Jozef Česla sa za-
radil svojou ryteckou prácou 
v slovenskej známkovej tvor-
be  v oblasti rytia poštových 
známok k takým menám ako 

V Kežmarku žije autor slovenských poštových známok

sú František Horniak, Martin 
Činovský a Rudolf Cigánik.

Pre Slovenskú poštu, a.s. 
začal Jozef Česla pracovať 
v roku 2012. Najskôr to boli 
obálky prvého dňa k 20. vý-
ročiu vzniku SR, Dominik Ta-
tarka a Pavol Horov. Potom 
prišiel Sobášny palác v Bytči 
a v tlači je ďalšia rytina poš-
tovej známky v rámci emisie 
Kultúrne dedičstvo – Mau-
zóleum Františky a Dionýza 
Andrássyovcov. Mauzóleum 
v Krásnohorskom Podhradí 
patrí medzi najcennejšie pa-
miatky secesného slohu na 
území Slovenska.

Jozef Česla je absol-
ventom košickej strednej 

umelecko-priemyselnej školy. 
V rokoch 1998 – 2004 vyštu-
doval v ateliéri profesora Du-
šana Kállaya na VŠVU v Bra-
tislave odbor voľnej grafiky a 
ilustrácie. Od roku 2004 je pe-
dagógom Strednej umeleckej 
školy v Kežmarku. V rokoch 
2007 – 2009 pôsobil v Krem-
nici na Strednej škole úžitko-
vého výtvarníctva, kde ho ko-
lega Pavel Károlyi zasväcoval 
do tajov ryteckej práce.

Jozef Česla začal s rytec-
kou prácou už pred štúdiom 
na vysokej škole – bol to lino-
ryt, drevoryt a iné materiály, 
až sa nakoniec prepracoval 
ku kráľovskej technike oceľo-
rytiny. 

Na začiatku práce pri rytí 
poštovej známky je výtvarný 
návrh, ktorý musí umelec ma-
ximálne precízne previesť do 
líniovej rozkresby a na jej zá-
klade nastupuje finálna prá-
ca, keď pred umelcom je malá 

oceľová platnička a rydlo. Prá-
ca nesmierne náročná na čas, 
ktorý sa mnohokrát ráta na 
desiatky a stovky hodín. Kaž-
dý vryp, každá línia, každý 
bod musí byť na tom správ-
nom mieste, keď umelec mu-
sí do miniatúry previesť vý-
tvarnú predlohu. Jozef Česla 
má všetky predpoklady na to, 
aby také krásne miniatúry vy-
tváral. Je nesmierne húževna-
tý, pracovitý, s maximálnym 
zmyslom pre výsledný efekt 
svojej ryteckej práce.

Aj klub filatelistov 54-12 
v Kežmarku si veľmi vyso-
ko cení spoluprácu s Joze-
fom Česlom. Boli to návrhy 
príležitostných pečiatok pri 

inaugurácii Ma-
dony z Ľubice v 
roku 2010, 120. 
výročie naro-
denia barónky 
Margity Czobe-
lovej v roku 2011, 
ku každému z 
posledných roč-
níkov EĽRO, prí-
ležitostných obá-
lok vydaných 
Klubom filatelis-
tov, pamätných 
listov a v posled-
ných dvoch ro-
koch aj vynika-
júce rytiny vy-
dané v rámci 
EĽRO.

Jozef Česla sa 
so svojimi návr-
hmi v roku 2014 zúčastnil aj 
súťaže na portrét novozvole-
ného prezidenta SR Andre-
ja Kisku a jeho návrhy patrili 
medzi najvydarenejšie.

Na Slovensku sú len tri 
mestá, kde pôsobia rytci slo-
venských poštových zná-
mok – Bratislava, Handlová a 

teraz, zásluhou nášho talen-
tovaného umelca, aj Kežma-
rok. Želáme mu, aby naďalej 
mohol vytvárať nové pošto-
vé známky, aby v nich mohol 
preukazovať svoje výtvarné a 
rytecké majstrovstvo.

Dr. Andrej Janovský
Foto: Zdeněk Baliga

mozaIKa
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OPRI REBRÍK O NEBO (filmový klub) - 4. de-
cember (štvrtok) o 17.00 hod. a 19.30 hod. a 5. december 
(piatok) o 17.00 hod. 

Dokument uvedieme za osobnej účasti reži-
sérky J.Šefčíkovej a strihačky E.Mestekovej

Katolícky kňaz Marián Kuffa žije v malej de-
dinke pod Tatrami. Neokázalý film o obetavom 
chlapovi, ktorý sa v tridsiatich rokoch vzdal koníč-
kov a romantickej mladosti. Jeho príbeh je príbe-
hom o ľudskom milosrdenstve a zároveň je zamys-
lením sa nad komplikovanými osudmi ľudí odstr-
čených na okraj spoločnosti.

Hrajú: M. Kuffa. Réžia: Jana Ševčíková. ČR, 2014, 
dokument, pôvodné znenie, 100 minút, MP 12, vstup-
né: 3,5 €/2 €.

VČIELKA MAJA - 6. december (sobota) o 17.00 hod.
Včielka Maja je späť. Do kín prichádza vynove-

ný príbeh o včielke Maji a jej priateľoch Vilka a Fi-
lipa. Nezabudnuteľné dobrodružstvo pre najmen-
ších z detských čias ožíva na plátne kina.

Réžia: Alex Stadermann. Nemecko, 2014, animova-
ná rozprávka, 88 minút, MP, vstupné: 3,5 €.

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA: 1.časť - 6. - 7. 
december (sobota, nedeľa) o 19.00 hod.

Katniss Everdeenová prežíva najťažšie obdobie 
svojho života. Po skončení Hier štvrťstoročia Sídlo 
zrovnalo so zemou Dvanásty obvod, tisíce ľudí za-
hynulo a ju prenasleduje pocit viny. Navyše Peeta 
zostal v rukách nepriateľov. 

Hrajú: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson. Réžia: 
Francis Lawrence. USA, 2014, dobrodružný, akčný, ti-
tulky, 120 minút, MP 12, vstupné: 3,5 €.

TUČNIAKY Z MADAGASKARU 3D - 7. de-
cember (nedeľa) o 17.00 hod.

Sú to nie len veselé a podarené vtáčiky, ale sú aj 
najvýkonnejšou údernou jednotkou tajných agen-
tov. Sú pripravený kedykoľvek a kdekoľvek zasiah-
nuť aj pri najmenšom ohrození sveta. 

Réžia: Eric Darnell, Michael Colton, Brandon 
Sawyer. USA, 2014, animovaná rozprávka, dabing, 90 
minút, MP 12, vstupné AKCIA KINO deťom: 3,5 € (3D 
za cenu 2D).

KMEŇ (filmový klub) - 8. december (pondelok) o 
19.00 hod.

Hluchonemý teenager Sergej nastúpi do špecia-
lizovanej internátnej školy. Aby tu “prežil”, stáva sa 
členom divokej organizácie, tzv. kmeňa. Náhodný 
sex s jednou z kmeňových konkubín však prerastie 
v lásku a Sergej proti svojej vôli musí porušiť všetky 
nepísané pravidlá spoločenskej hierarchie kmeňa.

Hrajú: Grygorij Fesenko, Jana Novikova. Réžia: 
Myroslav Slabošpyckyj. Ukrajina, 2014, dráma, titulky, 
130 minút, MP 15, vstupné: 3,5 €.

DÍRA U HANUŠOVIC - 10. december (streda) o 
19.00 hod. 

Učiteľka nemčiny Maruna  sa asi nikdy nevy-
dá. Marune na pokoji nepridáva ani jej panovačná 
matka  o ktorú sa spolu so sestrou Jarunou starajú. 
Keď dokonca Jaruna využije prvú možnú príleži-
tosť a odchádza po boku postaršieho Nemca Han-
sa do Mníchova, zostáva Maruna v „Díře“ s mat-
kou aj sama. Jedného dňa však „u Hanušovic“ dôj-
de k nečakanej udalosti.

Hrajú: Tatiana Vilhelmová, Ivan Trojan, Lukáš Lati-
nák. Réžia: Miroslav Krobot. ČR, 2014, čierna komé-
dia, pôvodné znenie, 102 minút, MP 12, vstupné: 3,5 €.

PREMIÉRA ROKA - HOBIT: BITKA PIA-
TICH ARMÁD - 11.-14. december (štvrtok, piatok, so-
bota, nedeľa) o 19.00 hod.

Epické vyvrcholenie dobrodružstiev Bilba Bag-
ginsa, Thorina Dubbina a skupiny trpaslíkov. Hoci 
sa im podarilo získať ich domovinu ovládanú dra-
kom Smaugom, spoločenstvo jeho prebudením nech-
tiac rozpútalo vraždiacu silu. Rozzúrený Smaug si 
svoju zlosť vybíja na nevinných z Jazerného mesta. 
Thorin nadovšetko posadnutý znovuzískaným po-
kladom obetuje priateľstvo a česť, zatiaľ čo Bilbo sa 
mu zo všetkých síl snaží zdôvodniť, čo ho priviedlo k 
zúfalému a nebezpečnému rozhodnutiu. 

Hrajú: Martin Freeman, Orlando Bloom, Lu-
ke Evans, Cate Blanchett, Ian McKellen. Réžia: Peter 
Jackson. USA, 2014, dobrodružný-fantazy, titulky, 144 
minút, MP 12, vstupné: 3,5 €.

MAGICKÉ STRIEBRO: HĽADANIE KÚZEL-
NÉHO ROHU - 13.-14. december (sobota, nedeľa) o 
17.00 hod.

Po nekonečne dlhom jesennom spánku sa 
modrí škriatkovia prebudili do tej najchladnejšej 
zimy, akú kedy zažili. Malé údolie s gazdovstvom, 
kde si nažívajú červení škriatkovia, je ohrozené 
obrovským ľadovcom. Dokáže kráľovná Fjellrose 

pomôcť Drengovi, kráľovi červených škriatkov?
Hrajú: Ane Viola, Andreassen Semb, Johan Tinus, 

Austad Lindgren. Réžia: Arne Lindtner Næss. Nórsko, 
2011, dobrodružný-fantasy rodinný, dabing, 84 minút, 
MP 12, vstupné: 3,5 €.

FRANK (filmový klub) - 15. december (pondelok) 
o 19.00 hod.

Fiktívny príbeh inšpirovaný komickou posta-
vou Chrisa Sieveyho alias Franka Sidebottoma. 
Zápletka bola inšpirovaná aj ďalšími hudobníkmi 
ako Danielom Johnstonom a Captainom Beefhar-
tom. Jon Ronson, ktorý sa podieľal na scenári bol 
členom Sievyho kapely. Jon je mladý muž so sil-
ným záujmom o hudbu.

Hrajú: Michael Fassbender, Domhnall Gleeson. 
Réžia: Lenny Abrahamson. VB/Írsko, 2014, komediál-
na dráma, titulky, 95 minút, MP 12, vstupné: 3,5 €/2 €.

BLBÝ A BLBŠÍ SÚ SPÄŤ - 17. - 18. december 
(streda, štvrtok) o 19.00 hod.

Po neuveriteľných 20-tich rokoch sa na plátna 
kín vracia známa dvojka. Ak ste si mysleli, že vás 
v bláznivej komédii nemôže už nič prekvapiť, ste 
na veľkom omyle. V živote Harryho a Lloyda sa to-
ho za posledné roky veľa zmenilo. Samozrejme, 
okrem ich tuposti. 

Hrajú: Jim Carrey, Jeff Daniels. Réžia: Bobby Far-
relly, Peter Farrelly. USA, 2014, komédia, titulky, 110 
minút, MP 12, vstupné: 3,5 €.
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Kam za kultúrou

VýSTAVy

5. 12. 2014 (piatok) o 14.00 h 
Janko Polienko

Klasický rozprávkový 
príbeh hraný s maňuškami 
plný smiechu a pesničiek 
v naštudovaní Divadla na 

hojdačke zo Žiliny. 
v Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok
 5. 12. 2014 (piatok) o 15.00 h

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA 
V KEŽMARKU 

s Divadlom na hojdačke pre 
všetky dobré deti.

Program: Mažoretky CVČ, 
rozsvietenie vianočného 
stromčeka a mikulášska 

nádielka, rozprávka 
„O zakliatom Mikulášovi“.

na Hlavnom námestí 
 6. 12. 2014 (sobota) o 19.00 h

Franta a Vojta Nedvědovci 
Hudobný koncert poskladaný  

z najväčších hitov legendárnych 
bratov. 

v Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

 12. 12. 2014 (piatok) o 17.00 h
Rozprávkový príbeh o 
Nastenke a Mrázikovi
Vianočný koncert ZUŠ 
Petržalská Kežmarok

v Mestskom kultúrnom 
stredisku

 13. 12. 2014 (sobota) o 16.00 h
Adventný koncert

Mgr. Marianna Hochelová – 
soprán

Mgr. Vladimír Tomko - 
hovorené slovo 

Pavol Zvirinský - trúbka sólo 
Drevený artikulárny kostol 

 15. 12. – 17. 12. 2014 
(pondelok – streda)
24. KEŽMARSKÝ 
VIANOČNÝ TRH

s bohatým kultúrnym 
programom žiakov materských, 

základných, stredných škôl  
a umeleckých škôl, folklórnych 

súborov, tanečných skupín  
a zaujímavých hudobných hostí 

(Brass Collegium – koncert  
z radničnej veže, FS Osturňa, 

spevák evergreenov Milan 
Hrčka, rozprávka a detská disco 
s  Dorotkou z Fidorkova, ELÁN 

KontraBand)
na Hlavnom námestí  

16. 12. 2014 (utorok) o 18.00 h
VIANOČNÉ SNY

Vianočný koncert ZUŠ A. Cígera 
Kežmarok

v Mestskom kultúrnom 
stredisku

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, 

Kežmarok
VIANOCE POD TATRAMI 

Výstava výtvarných prác žiakov 
základných, stredných a umelec-
kých škôl z Kežmarku a okolia.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11, Kežmarok
Výstava venovaná I. svetovej 

vojne
Výstava potrvá do 30. 1. 2015.

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Martin Georg Oscity
Peter Marček

BUDE AKO NEBOLO
Výstava potrvá do 15. 1. 2015.

 28. 12. 2012 (nedeľa) o 19.15 h
XV. BENEFIČNÝ VIANOČNÝ 

KONCERT
Výťažok bude venovaný 

Detskému oddeleniu Nemocnice 
Dr. Vojtecha Alexandra, n. o. v 

Kežmarku.
v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku

31. 12. 2014 (streda)  
od 22.00 do 02.00 h

SILVESTER 2014
Program: hudobno – zábavná 

skupina TRAKY z Čane, 
finalista superstar Robo 

Šimko so skupinou MassRiot 
s autorskými pesničkami i 

svetovými hitmi, tanečnice zo 
ZUŠ Ľubica, polnočný príhovor 

primátora mesta, ohňostroj, 
disco DJ Pali Vosovič 
na Hlavnom námestí 

 17. 12. 2014 (streda) o 17.00 h
Vianočná akadémia

ZŠ Dr. D. Fischera
 18. 12. 2014 (štvrtok) o 10.00 h

Vianočná akadémia
ZŠ Dr. D. Fischera

19. 12. 2014 (piatok) o 9.00 h
Vianočná akadémia

ZŠ Hradná 

všetky v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku

 26. 12. 2014 (piatok) o 17.00 h 
Vianoce s Kollárovcami

Živá hudba, spev a humorné 
slovo vytvárajú nezabudnuteľnú 
atmosféru. Tá vyčarí úsmev na 

tvári a umocní vianočnú náladu.
v MsKS Kežmarok
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Pavol Zvirinský trúbka: bol vy-
še 10 rokov 1 sólo trumpetista v 
Štátnom divadle Košice, spolupra-
coval aj so Štátnou filharmóniou 
Košice a ako sólista s Košickým 
Komorným Orchestrom. Profesio-
nálne odohral v Európe v profesio-
nálnych orchestroch viac než 3000 
koncertov prevažne klasickej hud-
by. Hral v niekoľkých najprestíž-
nejších sálach starého kontinentu: 
Paríž - Opera de Massy, Amster-
dam - Cocertgebouw, Den Haag, 
Budapešť..., ale i niekoľko desiatok 
vlastných swingových koncertov s 
6 členným Combom ako i 7 člen-
ným Dixielandom.

V rokoch 1985-87 spolupraco-
val s Andrejom Šebanom, Richar-
dom Müllerom, Jurajom Griglákom 
a mnohými inými vynikajúcimi mu-
zikantami.

Dnes ešte aktívne hrá a spieva na 
cca 100 koncertoch ročne pre hotelo-
vých hostí vo Vysokých Tatrách vo 
vlastnom programe, napr.dňa 9. 11. 
2014 koncertoval pre Nadáciu Slo-
vak Gold v Slovenskom Národnom 
Divadle.

Marianna Hochelová soprán (ko-
loratúrny): Ešte počas vysokoškol-
ských štúdií účinkovala ako Serpina v 
opere G. B. Pergolesiho Laserva pad-
rona a Popelka vo Veselohre na mostě 
B. Martinů. V rámci opernej sezóny 
2012-2013 naštudovala úlohu Nelly 
v opere G. Pucciniho Gianni Schichi 
a part Rosalindy v operete J. Straus-
sa ml. Die Fledermaus. Ako koncertná 
speváčka vystúpila aj na piešťanskom 
Letnom festivale mladých umelcov, 
festivaloch Organové dni v Piešťa-
noch, Musicasacra Levoča, Nitrian-
ska hudobná jeseň, Zámocké hry zvo-
lenské, či v rámci hudobno-slovného 
cyklu Opery SND Kontinuity; pravi-
delne spolupracuje i so Slovenskou ná-
rodnou galériou v Bratislave.

V októbri 2010 účinkovala s or-
chestrom Slovenskej filharmónie (v 
rámci mimoriadneho slávnostného 
koncertu Pocta Zlatici Livorovej). 
Za sebou má tiež rad vystúpení so 
Štátnym komorným orchestrom Ži-
lina a Komorným orchestrom mes-
ta Bratislava Cappella Istropolita-
na. Aktívna je aj ako pedagóg spevu 
a hlasovej výchovy.

Koho uvidíme na 
Adventnom koncerte?
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Združenie Baziliky sv. Kríža
a Združenie profesora Matulaya

Vás pozývajú

na XV. benefičný vianočný koncert,
ktorý sa uskutoční 28.12.2014 o 19:15

v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku.

Výťažok bude venovanýVýťažok bude venovaný
Detskému oddeleniu Nemocnice

Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. v Kežmarku

„Krása je božského pôvodu. 
Tvorba a umenie zjemňuje ľud-
skú dušu a robí ju viditeľnou. Kto 
sa raz napojil na túto kozmickú si-
lu, nemôže ináč ako slúžiť kráse a 
pomáhať pretvárať tento svet. Pre-
to milujem umenie.“ Krédo Marti-
na Oscityho, ktoré výborne vysti-
huje celú výstavu.

Výstava autorov Martina 
Oscityho a Petra Marčeka v Ga-
lérii u anjela v Kežmarku po-
núka návštevníkom bohatý du-
chovný svet a inšpiratívnu maľ-
bu. Umelecké východiská majú 
podobné, ale vizuálne prevede-
nie je svojské, autentické a odliš-
né, pričom sa navzájom komple-
mentárne dopĺňajú. Sen spoje-
ný s realitou, lákavý a mystický, 
inokedy vábivo erotický. Zho-
dujú sa v tom, že sny sú omam-
né, a také sú aj umelecké výtvo-
ry oboch autorov. 

Martin Oscity osciluje me-
dzi snom a realitou. Realistická 
maľba nás drží pri zemi a zobra-
zovaná vízia nás dvíha do nad-
pozemských výšok. Vznášame 
sa spolu s ním niekde medzi ne-
bom a zemou, plníme si tak naše 
sny o lietaní. Navyše táto ume-
lecká levitácia je absolútne bez-
pečná, hrozí tu len pád do reali-
ty. Martin Oscity je univerzálny  
renesančný človek 21.storočia, 
obdarovaný  rôznorodými ta-
lentami ako je spev, tanec aj ma-
liarstvo. Mama bola klavírist-
kou a láska k hudbe mu zostala 
natrvalo. Hovorí o svojej  tvorbe, 
že je prekognitívna – myšlien-
ky prídu do daru ako duchov-
né vnuknutie, mystický záži-
tok. Vyznáva harmóniu a krásu, 
chce byť zrozumiteľný a stavia 
nadstavbu nad surrealistickým  
a fantazijným realizmom.

V roku 2000 zakladá svoj 

štýl: „Visionart“ s čím spája tri 
dôležité pojmy: Estetiku formy, 
mystiku (duchovné hodnoty) 
a kvantovú kozmológiu.  Je to 
trojakord oslavujúci stvorenie a 
zmysel života cez tvorbu.

Výstavy - od roku 1976 až 
dodnes: Skoro 200 výstav po 
svete, najviac vo Francúzsku, 
Švajčiarsku, ale aj v Austrálii, 
Japonsku, Maroku, Španielsku, 
New Yorku, Kanade. Žije a tvorí 
v Mníchove.

Peter Marček - rodený Žilin-
čan sa zaradil svojou tvorbou do 
prúdu slovenského imaginatív-
neho umenia reprezentovaného 
takými umelcami ako boli Vie-
ra Žilinčanová, Michal Jakabčic, 
Vladimír Gažovič, Dušan Kál-
lay a Albín Brunovský. Spolu 
s nimi vystavoval a získaval si 
priazeň publika. Najväčšiu časť 
svojho života strávil  v Trenčíne, 
kde žije a tvorí do dnešných dní.

Imaginácia v maľbe je to ča-
rovné slovíčko, ktoré najlep-
šie vystihuje podstatu mysle-
nia, cítenia a  umelca. Mohli 
by sme spriadať dlhé rozhovo-
ry o technike maľby, miešaní la-
zúr, olejov a pigmentov prípra-
ve podkladov, študovaní spô-
sobu maľby Michelangella, ale 
túto alchýmiu necháme utaje-
nú v ateliéri autora. Pre diváka 
je dôležitý výsledok a poznanie, 
že  táto technika je zdĺhavá a ča-
sovo veľmi náročná.

Čo do istej miery vysvetlu-
je, že vystavuje len sporadicky 
a pripraviť výstavu mu trvá ce-
lý rok. Má jedinečné ustálené 
výrazové prostriedky. Ženskú 
figúru dopĺňajú hudba, vtáci, 
príroda, stromy a masky. Tie sú 
osobitnou kapitolou. Pravidel-
ná dlhoročná návšteva Benátok 
sa stala Marčekovou srdcovou 

Martin Oscity a Peter Marček prezentujú Bude ako nebolo
záležitosťou a zanecha-
la v jeho obrazoch nezma-
zatelnú pečať. V dejinách 
slovenského výtvarného 
umenia nájdeme viacerých 
autorov, ktorí systematic-
ky pracovali na tomto ná-
mete. Pripomeňme si Kom-
pánkové masky a Fašiangy 
v ľudovom duchu,  rovna-
ko Cyprián Majerník pou-
žil masky so silným sociál-
nym nábojom, V. Gažovič a 
A. Brunovský ich posunuli 
do barokovej bohatosti, ko-
šatosti a teatrálnosti.

Peter Marček dal maskám 
rozprávkovú podobu, harmo-
nickú , naplnenú krásnym ta-
jomstvom. Snové výjavy napl-
nené tichom. Nezaprie inšpi-
ráciu renesančnými majstra-
mi, aby pojem vznešená krása 
povýšil na základný vizuálny 
vnem. Stredobodom jeho ve-
smíru je žena. Autorove záhad-
né ženské figúry  stelesňujú skôr 

víly a nymfy, než racionálne 
ženské bytosti. Sám o tom ho-
vorí takto: „Žena je večná inšpirá-
cia umenia, nielen v maliarstve, no-
siteľka života, je ideálom predstavy 
dobra a princípov ľudského bytia.“

Krásna žena s hudobným ná-
strojom je aj erotickým motí-
vom, čo určite  poteší oko pozor-
ného diváka. Výstava potrvá do 
15. 1. 2015.

GUA

KUltúra
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Začiatkom októbra tohto roku uplynu-
lo 70 rokov od havárie sovietskeho lietad-
la na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tat-
rách. Dňa 9. októbra 1944 vo večerných 
hodinách sa na pomoc Slovenskému ná-
rodnému povstaniu z Poľska letecky pre-
súvalo aj 16 príslušníkov delostrelecké-
ho oddielu 2. čs. samostatnej paradesant-
nej brigády. Na povstalecké územie však 
nikdy nedoleteli, zradné sa im stali práve 
končiare Vysokých Tatier. Pri havárii spo-
lu s nimi zahynuli aj 6 členovia posádky. 
Kým mená príslušníkov parabrigády bo-
li od začiatku jasné, mená sovietskych let-
cov sa podarilo zistiť až po dlhých 68 ro-
koch. Prečo sa od začiatku uvádzal počet 
obetí tejto havárie 24 namiesto 22 vojakov? 
Prečo sa takú dlhú dobu nevedelo, kto bol 
členom posádky? Všetky podrobnosti nie-
len o tejto leteckej tragédii, ale aj o ďal-
ších zostrelených a havarovaných lietad-
lách v roku 1944 v oblasti Vysokých Tatier, 
sa dočítate v najnovšej knihe s názvom 
„Nedoleteli“. Tá v týchto dňoch vyšla vo 

vydavateľstve Jadro Kežmarok a jej autor-
mi sú Stanislav Bursa a Marcel Maniak. 
V priebehu roka je to už štvrtá kniha Mar-
cela Maniaka s témou SNP a 2. svetová voj-
na pod Vysokými Tatrami. Knihy boli vy-
dané pri príležitosti 70. výročia SNP. Zá-
ujemcovia môžu všetky spomínané knihy 
nájsť v dvoch najväčších kníhkupectvách 
na námestí v Poprade a Kežmarku, prí-
padne si ich objednať na emailovej adrese 
maniak.marcel@gmail.com

V marci 2015 Marcel Maniak plánu-
je vydanie ďalšej knihy. Kniha pod ná-
zvom „Oslobodenie“ bude mapovať uda-
losti pod Vysokými Tatrami z  konca janu-
ára 1945, keď prebiehalo oslobodenie pod-
tatranského regiónu. Keďže v roku 2015 si 
pripomenieme okrúhle 70. výročie oslo-
bodenia a ukončenia 2. svetovej vojny, au-
tor plánuje v priebehu roka vydať ešte jed-
nu knihu. Budú v nej opísané osudy ge-
nerálov a priamych účastníkov bojov na 
východnom a západnom fronte, ktorí po-
chádzajú z Popradu a jeho okolia.

Vyšla kniha o haváriách lietadiel počas SNP

Druhý ročník súťaž stre-
doškolských časopisov pri-
niesol vyššiu kvalitu 

V Knižnici Pavla Orszá-
gha Hviezdoslava v Prešove 
sa 19. novembra uskutočnilo 
slávnostné vyhodnotenie sú-
ťaže stredoškolských časopi-
sov Prešovského kraja, spo-
jené so seminárom o tvorbe 
žurnalistických materiálov. 
Prvé miesto získali Gymplo-
viny   časopis Gymnázia Te-
rézie Vansovej v Starej Ľu-
bovni.  

Súťažné časopisy poslalo 
19 stredných škôl z 11 okre-
sov. Až päť časopisov z Pre-
šova, po dva poslali školy z 
Popradu, Kežmarku, Vrano-
va nad Topľou a Lipian. Po-
čet prihlásených časopisov 
sa oproti minulému ročníku 
zvýšil len o jeden, no na prvý 
pohľad zaujala vyššia kvali-
ta. „Kvalita časopisov výraz-
ne stúpla. Nechceme si pripi-
sovať zásluhy, ale je to možno 
aj tým, že aj minulý rok sme 
diskutovali o časopisoch, aké 
chyby by mali študenti od-
strániť a skutočne, niektorí si 
zobrali pripomienky k srdcu 
a videli sme, že boli odstrá-
nené. Napríklad Gymploviny 
oproti minulému roku zme-
nili titulnú stranu a pridali 
farbu a aj to im vynieslo prvé 

miesto,“ zhodnotila druhý 
ročník súťaže predsedníčka 
poroty Veronika Fitzeková.

Šesťčlenná porota hodno-
tila obsah časopisov a ich pre-
pojenie so životom školy a re-
giónu. Zamerala sa však tiež 
na kreativitu, grafiku, prácu 
s fotografiou, titulku, štylis-
tiku a spracovanie tém. V po-
rote syndikát novinárov za-
stupovala kancelárka prešov-
ského syndikátu Kvetoslava 
Mudriková, Milan Grejták a 
iniciátor súťaže Ján Jacoš. Za 
krajskú samosprávu časopi-
sy hodnotili Lenka Holubová 
z odboru školstva PSK, gra-
fik Dávid Hudák a Veronika 
Fitzeková, ktorá bola zároveň 
predsedníčkou poroty. 

Porota vyhodno-
tila ako najlepší škol-
ský časopis v Prešov-
skom kraji Gymplovi-
ny - časopis študen-
tov Gymnázia Terézie 
Vansovej v Starej Ľu-
bovni. Na druhej prieč-
ke sa umiestnil Gymoš 
zo Spojenej školy Ju-
raja Henischa v Bar-
dejove, ktorý ako jedi-
ný vychádza pravidel-
ne každý mesiac. Tretie 
miesto obsadil časo-
pis kežmarských gym-
nazistov Stretnutia 

Kvalita školských časopisov výrazne stúpla
Gymnázia. Udelených bo-
lo aj viacero zvláštnych cien. 
Skokanom roka sa stal Dub-
káčik, časopis SOŠ vo Vrano-
ve na Ul. Alexandra Dubče-
ka   jeho tvorcovia si prevza-
li i cenu za najlepšiu grafiku. 
Titul objav roka získal la BO-
REC zo SOŠ Andyho Warho-
la v Medzilaborciach, cenu za 
najlepšiu titulnú stranu do-
stali Gymploviny a za nápa-
ditosť Elán   časopis SOŠ v Li-
panoch na Komenského uli-
ci. Aby sa potvrdilo, že novi-
nárska práca vyžaduje vždy 
stopercentné nasadenie, bola 
udelená i haluz roka. Dostal 
ju časopis SOŠ Star Strednej 
odbornej školy v Kežmarku, 

Kušnierska brána za článok, 
v ktorom bol neuveriteľný po-
čet nezrozumiteľných skra-
tiek. Hodnotné ceny do súťa-
že venoval Prešovský samo-
správny kraj a víťazi si pre-
vzali finančnú odmenu vo 
výške 300, 200 a 100 eur.

Krajskú súťaž stredoškol-
ských časopisov organizo-
val Prešovský samosprávny 
kraj a krajská organizácia Slo-
venského syndikátu noviná-
rov v Prešove v tomto roku 
po druhýkrát. Víťazom prvé-
ho ročníka súťaže v roku 2013 
sa stal časopis Gymoš zo Spo-
jenej školy Juraja Henischa v 
Bardejove. 

PSK

mozaIKa
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Sviatok poľovníkov kež-
marského regiónu sa tohto 
roku už po štvrtýkrát tradič-
ne uskutočnil v druhú sep-
tembrovú nedeľu, t.j. 14. sep-
tembra  v Kežmarku. Vďaka 
až zázračne priaznivému po-
časiu (všade okolo pršalo, len 
v Kežmarku nie), bohatému 
programu a množstvu sprie-
vodných akcií, bolo Hlavné 
námestie v Kežmarku opäť 
plné návštevníkov.

Štvrtý poľovnícky deň, 
ktorý bol venovaný 5. výro-
čiu vzniku Obvodnej poľov-
níckej komory a Okresnej or-
ganizácii Slovenského poľov-
níckeho zväzu v Kežmarku, 
sa začal v Bazilike sv. Kríža 
slávnostnou svätohubertov-
skou svätou omšou, ktorej sú-
časťou bolo aj požehnanie zá-
stavy OPK. Pre všetkých, kto-
rí si z chrámu odnášali silné 
a neopakovateľné dojmy, to 
bol zároveň aj ideálny začia-
tok výnimočného dňa.

Početný sprievod do zele-
na ladených účastníkov, kto-
rý sa následne na čele s po-
ľovníckymi zástavami a ulo-
veným krásnym štrnásto-
rákom kľukatil k mestskej 
radnici, bol spestrený lesni-
čiarmi, kynológmi prezentu-
júcimi plemená u nás najčas-
tejšie používaných poľovných 
psov a tiež sokoliarmi, kto-
rí neskôr v rámci svojho vy-
stúpenia vzbudzovali obdiv 
a nadšenie, najmä u tých naj-
menších divákov.

Celá poľovnícka po-
spolitosť vzápätí upriami-
la pozornosť na tribúnu, kde 

Jeseň patrila aj kežmarským poľovníkom
Poľovníci na námestí

predseda OPK Mgr. Nevický 
a predseda osvetovej komi-
sie OPK Ing. Pisarčík svojimi 
príhovormi v duchu čias dáv-
no minulých uskutočnili akt 
prijatia štandardy OPK a sľub 
poľovníkov kežmarského re-
giónu pri nej.

V súlade s poľovníckou 
etikou, zvykmi a tradícia-
mi program sviatku poľov-
níkov pokračoval ukážkou 
odovzdávania streleckého zá-
lomku úspešnému lovcovi je-
leňa (J. Soska z PZ Vlková) 
a ukážkou jeho pasovania na 
lovca jeleňov. Slávnostný akt 
odovzdávania zálomku,  pa-
sovania a tiež úspešnú licitá-
ciu jeleňa a diviaka uskutoč-
nil Ing. Klein, predseda ko-
misie poľovníctva a životné-
ho prostredia pri OPK.

V oficiálnej časti sa účast-
níkom 4. Poľovníckeho dňa 
prihovorili predstavitelia or-
ganizátorov podujatia (Ob-
vodná poľovnícka komo-
ra, Miestna organizácia Slo-
venského rybárskeho zvä-
zu a mesto Kežmarok), ktorí 
zároveň privítali aj zástup-
cov poľovníckych organi-
zácií z partnerského mesta 
Lanškroun.

Program sviatku poľov-
níkov pokračoval na javis-
ku odovzdávaním poľovníc-
kych vyznamenaní „Za zá-
sluhy o rozvoj poľovníctva na 
Slovensku“ členom Sloven-
ského poľovníckeho zväzu 
(bronzová medaila – Milan 

Brandobur, Ján Gallik, Ján 
Svocák, Mgr. Milan Hala-
ma, Vladimír Krolák a Peter 
Kuzmiak, strieborná medai-
la – Ján Ovcarčík, František 
Dudžák, Jozef Krempaský a  
Radovan Pilát, zlatá medaila 
– Michal Jasenčák a Alojz Ka-
čur, medaila sv. Huberta – Ing. 

František Klein), odovzdá-
vaním diplomov najúspeš-
nejším základným organizá-
ciám v súťaži za rok 2013 (1. 
miesto MPS Poľana Spišská 
Belá, 2. miesto PZ Víťaz Slo-
venská Ves, 3. miesto PZ Zlatá 
hora Kežmarok), vystúpením 
lesničiarov zo Strednej lesníc-
kej školy z Prešova  a kultúr-
nym programom, v ktorom 
vystúpil miestny detský fol-
klórny súbor Goralik, ľudová 
hudba Zamiškovci z Kolačko-
va a členky ženského poľov-
níckeho speváckeho zboru 
z Rakúska. 

Nemožno nespomenúť aj 
viacero sprievodných akti-
vít ako napr. výstava trofe-
jí a prezentovanie činnos-
ti a úspechov členov MPS 
Poľana Spišská Belá, súťaže 
a hry pre najmenších, kto-
ré organizačne zabezpečo-
vali p. uč. zo ZŠ Hradné ná-
mestie Kežmarok, ukáž-
ky lukostrelcov, vystúpe-
nie ochotníckeho divadla 
„A predsa...“ zo Spišskej Be-
lej, pestrá ponuka poľovníc-
ky zaujímavého sortimentu 

oblečenia, keramiky a iné-
ho tovaru. Záujemcovia ma-
li tiež možnosť  zakúpiť si aj 
rôzne včelárske produkty.

Kežmarské námestie už 
tradične počas poľovníckeho 
dňa rozvoniava pravým po-
ľovníckym gulášom a rôzny-
mi inými poľovníckymi kuli-
nárskymi špecialitami. Tohto 
roku sa o priazeň prítomných 
gurmánov usilovalo osem 

majstrov kuchárov z poľov-
níckych združení a spolkov, 
primátor mesta so svojím tí-
mom (výťažok z predaja ve-
novaný sociálne slabej rodi-
ne), žiaci Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera, žiaci Strednej 
odbornej školy a rybári ponu-
kou haláslé. V pomyselnej sú-
ťaži obstáli všetci na jednotku 
s hviezdičkou, lebo v kotloch 
neostal ani jeden zabudnutý 
zemiačik.

Zlatým klincom poduja-
tia bolo v závere žrebovanie 
mýtnych vstupeniek, za kto-
rými sa skrývala bohatá, hod-
notná tombola.

Vzhľadom na to, že 4. Po-
ľovnícky deň bol podľa náv-
števníkov a podľa množstva 
zápisov v Kronike OPK  hod-
notený vysoko pozitívne, 
predseda OPK vo svojom zá-
verečnom príhovore úprim-
ne poďakoval všetkým za prí-
pravu a uskutočnenie pod-
ujatia a účastníkom v me-
ne  organizátorov prisľúbil 
stretnutie na 5. Poľovníckom 
dni v roku 2015.

Mgr. Milan Nevický
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Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory v Kež-
marku touto cestou ďakuje mnohým dobrovoľníkom, 
priaznivcom poľovníctva a sponzorom za vecné a finanč-
né dary, ktorými prispeli k zdarnému priebehu 4.Poľov-
níckeho dňa: Ján Palčo – foto-kino Kežmarok, Alojz Ka-
čur – Píla pri kaštieli Toporec, Ján Griglák – tlačiareň 
Kežmarok, Ján Kellner – voda kúrenie, Ľudovít Kellner – 
hodinár Kežmarok, Vladimír Iláš – Poľovnícke potreby 
Kežmarok, Ján Blaško – Železiarstvo Kežmarok, SPORT 
TEAM Kežmarok, Ján Grigliak Hrabušice, Peter Seliga 
Gánovce, Štefan Garančovský – strelnica Majer pod le-
som Záľubica, Jevický – AUTONOVA Poprad, Mestské le-
sy Kežmarok, Pavol Kožuško – VŠEDOM Kežmarok, spo-
ločnosť LIVONEC, Janka Gantnerová – hotel CLUB Kež-
marok, reštaurácia sv. Hubert Kežmarok, Slavomír Zeli-
na – penzión Hidalgo Kežmarok, spoločnosť KARLOFF, 
Vladimír Mazurek Malý Slavkov, Vladimír Kráľ – SORE-
LARK Kežmarok, Varga – Elektro Kežmarok, Pavol Mi-
kulášik – EMPIRE -reklamná agentúra Kežmarok, Poľov-
nícke združenia a spolky okresu Kežmarok.      

Október – mesiac úcty 
k starším si pripomenula aj 
Obvodná poľovnícka komora 
v Kežmarku, ktorá pri príleži-
tosti piateho výročia vzniku 
uvedenej organizácie usku-
točnila dňa 23. 10. stretnutie 
členov predstavenstva Ob-
vodnej poľovníckej komory 
so zaslúžilými skôrnarode-
nými poľovníkmi, príslušný-
mi ku kežmarskej poľovníc-
kej organizácii.

Slávnostné poľovnícke ha-
lali sprevádzalo príhovor 
predsedu Obvodnej poľovníc-
kej komory Mgr. Nevického, 
v ktorom poďakoval za aktív-
nu prácu v poľovníctve tým, 
ktorí ochranu, zveľaďovanie 
a pomoc prírode povýšili na 
svoje celoživotné krédo.

Stretnutie starých priate-
ľov plné emócií v príjemnom 
prostredí poľovníckej reštau-
rácie hotela Club v Kežmar-
ku oživili  okrem iného aj 

spomienky pozvaných na 
svoje poľovnícke začiatky, na 
nezabudnuteľné zážitky, ne-
rozlučné priateľstvá, možno 
aj na nepríjemnosti a nezho-
dy, jednoducho na všetko, čo 
zanechalo v ich životoch ne-
zmazateľné stopy. Družnú 
debatu doplnili aj informácie 
o výsledkoch, ktoré dosiah-
li jednak Obvodná poľovníc-
ka komora a tiež okresná or-
ganizácia Slovenského poľov-
níckeho zväzu počas svojho 
prvého volebného obdobia. 

V závere p. Nevický 
úprimne poďakoval majite-
ľom a personálu zariadenia 
za príjemné prostredie a pria-
teľom poľovníkom-seniorom 
poprial do ďalších rokov ve-
ľa zdravia, rodinnej pohody, 
veľa poľovníckych zážitkov 
a krásnych chvíľ strávených 
v lone čarovnej podtatranskej 
prírody.    

                       Predseda  OP  

Deň 30. október 2014 ur-
čite vošiel do povedomia ce-
lej kežmarskej poľovníckej 
verejnosti najmä preto, le-
bo I.výročná konferencia Ob-
vodnej poľovníckej komory 
zhodnotila činnosť organi-
zácie postavenej na „zelenej 
lúke“, organizácie, ktorá na-
priek funkcionárskemu apa-
rátu bez akýchkoľvek skúse-
ností v priebehu piatich ro-
kov, počas prvého funkčného 
obdobia, sa svojimi výsledka-
mi zaradila medzi tie, ktoré 
sú schopné plniť aj tie najná-
ročnejšie úlohy na všetkých 
úsekoch činnosti.

Obvodná poľovnícka ko-
mora v Kežmarku vznik-
la 27. marca 2010 za hektic-
kých okolností na mimoriad-
nom  Sneme PRgO SPZ v Po-
prade, kde bolo prípravným 
výborom zvolené deväťčlen-
né predstavenstvo uvedenej 
okresnej organizácie. Dnes 
má obvodná poľovnícka orga-
nizácia spolu 531 členov, ktorí 
právo poľovníctva vykonáva-
jú v 14 poľovníckych združe-
niach a spolkoch a vo VLM SR 
na celkovej výmere 80 741 ha.

V úvode konferencie za 
prítomnosti delegátov-zá-
stupcov všetkých základných 

organizácií boli členmi pred-
stavenstva predložené pod-
robné správy o činnosti or-
ganizácie od ustanovujúce-
ho snemu. V diskusii sa prí-
tomní pochvalne vyjadrovali 
k činnosti a dosiahnutým vý-
sledkom uvedeným v hodno-
tiacej správe, čo sa v druhej 
časti rokovania odzrkadlilo 
vo voľbách prejavením dô-
very celému predstavenstvu, 
dozornej rade a disciplinár-
nej komisii a potvrdením 
všetkých doterajších orgá-
nov OPK Kežmarok v ne-
zmenenom zložení  pre ďal-
šie funkčné obdobie.

Za delegátov na I.výročný 
snem Slovenskej poľovníckej 
komory, ktorý sa uskutoční 
6. decembra 2014 v Nitre, boli 
za Obvodnú poľovnícku ko-
moru v Kežmarku delegátmi 
zvolení predseda OPK Mgr. 
M. Nevický a predseda DR 
OPK Ing. S. Kollár.

V závere predseda OPK 
poďakoval prítomným a pro-
stredníctvom nich aj všetkým 
členom vykonávajúcim právo 
poľovníctva v kežmarskom 
regióne za aktívny  a zodpo-
vedný prístup k plneniu svo-
jich povinností.

Predseda OPK

1. výročná konferencia OPK

Stretnutie so seniormi

Slávnostný premiérový program 
folklórneho súboru MAGURA, 

s ktorým sa predstaví pri príležitosti 
60. výročia svojho založenia, sa uskutoční

5. a 6. decembra 2014 o 18.00 hod.
v mestskej športovej hale Vlada Jančeka
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PREDAJ
Predaj plynov propán-butánu 

2,1033 kg. Doveziem až k vám. Tel. 
0903 39 40 80.  P-24/14

Predám jačmeň, pšenicu – 1 q/15 
€. Tel.: 0911/579 385.    T-9/14

Predám garáž na Huncovskej uli-
ci (pri daňovom úrade) – 8 500 €, do-
hoda možná. Tel.: 0905/632 137. T-11/14

KÚPA
Kúpim starožitnosti, sklo, porce-

lán, striebro, keramiku, sošky, obra-
zy, hodiny, hracie stroje, šable, bodá-
ky, nemecké vojnové veci, kroje, ba-
čovské a kováčske veci, knihy a iné 
starožitnosti a pozostalosti. Tel.: 0903 
439 092 a 0918 038 408.  P-1/13

Kúpim obrazy od maliara K. Šo-
vánku. Ozvite sa.Tel:0915 751 532.

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, keramické nože a iné. Opra-
va bicyklov – skiservis. Tel. 0905 
43 41 53, www.imsport.net.

P-48/13
Dám do prenájmu objekt na pod-

nikanie vo výbornej lokalite (pri že-
lezničnej stanici), možnosť parkova-
nia, cca 20 m. Vhodný môže byť aj na 
kanceláriu alebo menší obchod. Ob-
jekt je vybavený poplašným zariade-
ním. V objekte je samostatné hygie-
nické zariadenie. Úžitková plocha 
cca 30 m2. Cena prenájmu: dohodou. 
Kontakt: 0907 31 63 22.  P-31/14

drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

Živnostníci zavolajte si pre svoju 
pôžičku až do výšky 4000€ a vyhrajte 
tablet. Kontakt: 0918 359 588.

Vianočná pôžička na čokoľvek - 
peniaze do každej domácnosti. Kon-
takt: Dr. Alexandra 15 Kežmarok ale-
bo volajte  0918 359 588.

Doučujem anglický a nemecký ja-
zyk deti, mládež a dospelých. Kež-
marok, 0901 705 462.

Autofólie. Rýchlo a lacno. Kežma-
rok, 0902 195 855.

Keď si neviete rady, pomôže Vám 
zhodinová kutil. Práce všetkého dru-
hu. 0949 702 531.

ByTy, DOMy, POZEMKy
Dám do prenájmu dom na ulici 

Nad traťou 1 v Kežmarku. Na príze-
mí sa nachádza priestranná plne za-
riadená kuchyňa, obývačka s krbom, 
chodba a kúpeľňa so sprchovacím 
kútom a WC. Na poschodí sú 3 izby, 
kúpeľňa s vaňou a WC. Mesačná plat-
ba bez energií je 350 eur. Kontakt na 
majiteľa: 0902 194 184. 

Predám 2-izbový byt v OV, Petr-
žalská ul., tel. 0903 63 30 13.  P-30/14

Dám do prenájmu 1-izbový byt v 
RD v Kežmarku. Tel. 0915 688 580. 

P-33/14
Dám do prenájmu od januára 

2015 garáž v St. Ľubovni pri kotolni 
K-3. Tel.:0917 730 935.  T-12/14

SLOVENKA
TLAČ – TABAK – SUVENÍRY

Hlavné námestie 44, Kežmarok
Kontakt: 052/452 44 19

miešame

AUTOLAKY
Profesionálne produkty pre autolakovne

Cool Auto Slovakia s.r.o.
Areál bývalých kasární, Nižná brána 21,
0948 814 701, www.coolauto.sk 

Stredná umelecká škola v Kežmarku pozýva žiakov 9. 
ročníkov ZŠ – záujemcov o štúdium na našej škole, rodičov, 
učiteľov, výchovných poradcov a všetkých priaznivcov vý-
tvarného umenia na DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ dňa 16. 
decembra 2014 od 7.30 do 14.30 hod.

Program dňa bude venovaný prezentácii školy – pre-
hliadke učební, dielní a ateliérov priamo pri vyučovaní žia-
kov, organizácii talentových skúšok, profilu absolventov v 
študijných a učebných odboroch. 

Pripravené je aj vystúpenie našich žiakov.
Počas prezentácie Vám naši žiaci predvedú rôzne zaují-

mavé výtvarné techniky a aktivity – koláž, enkaustika (to-
pený voskový papier), ručne vyrobený papier, maľované 
štukolustro, copyart, figurálne kreslenie, rezbárske techni-
ky, sústruženie, intarzia, výroba vianočných ozdôb, práca 
v grafických programoch, ateliérové fotenie, práca na pro-
jektoch.

 Žiaci a učitelia sa tešia na Vašu návštevu.
Viac tu: http://www.suskk.sk/news/den-otvorenych-dve-

ri2/

Pozvánka na  
Deň otvorených dverí  

na Strednej umeleckej škole

spomienky
S tichou spomienkou k Tvojmu 

hrobu chodíme, kvety položíme a pri 
plamienku sviečky za Teba sa mod-
líme.

Dňa 2. 12. 2014 uplynuli 2 
smutné roky, od úmrtia nášho 
drahého manžela, otca a dedka 
Michala BOMBARU.

S láskou spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami.

Dňa 12. 12. 2014 uplynulo 35 
smutných rokov, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, dedko, 
pradedko František BARLOG.

Vydal si sa na cestu, kde chodí 
každý sám, len dvere spomienkok si 
nechal dokorán.

Len kytičku kvetov Ti na hrob 
môžeme dať, pokojný spánok ti vrúc-
ne priať a na Teba spomínať.

S láskou a úctou spomína 
manželka Alžbeta s deťmi.

Zhasli oči plné 
lásky našej drahej 
mamky, nezhasnú 
však nikdy na ňu v 
srdci naše spomien-
ky.

Dňa 3. decembra 2014 uplnu-
lo 10 rokov čo nás navždy opus-
tila naša drahá mama, svokra, 
babka, prababka Agnesa  
NAHALKOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
synovia a dcétry s rodinami.



17KežmaroK 23/2014 mozaIKa

Pozvánky na športové podujatia v meste Kežmarok 
môžete zasielať na adresy: noviny@kežmarok.sk,  
lorant.paugsch@kezmarok.sk, resp. telefonicky  

na číslo 052/452 40 46, 052/466 02 07.

Tentoraz až z Prahy do 
Kežmarku pricestuje režisér-
ka Jana Ševčíková, ku ktorej 
sa pripojí jej slovenská kole-
gyňa – strihačka Eva Meste-
ková. V kine Iskra vo štvr-
tok 4. decembra (o 17.00 
a 19.30 h) a v piatok 5. decem-
bra (o 17.00 h) divákom pred-
stavia dokument Opri reb-
rík o nebo, ktorého hlavný-
mi predstaviteľmi sú žakov-
ský farár Marián Kuffa a jeho 
zverenci z tamojšieho Inštitú-
tu Krista Veľkňaza.

Katolícky kňaz Marián 
Kuffa žije v malej dedinke pod 
Tatrami. Za posledných dvad-
sať rokov vytvoril z miestnej 
fary bezpečný prístav pre vy-
še dvesto ľudí v núdzi. Bezdo-
movci, alkoholici, narkomani, 
deti z detských domovov, te-
lesne postihnutí či týraní.

„Pripadám si ako potápajú-
ca sa loď. Vytiahnem jedného a 
druhý sa topí. Ale kde je záchran-
ná vesta? Toho nechám držať sa 
za dosku, tomu vykĺbim ruku, 

Ďalší film o farárovi Kuffovi v kine Iskra aj za účasti režisérky 
December je šiestym mesiacom v rade, v ktorom filmový 
klub Iskra privíta ďalších filmových tvorcov, ktorí prídu 
osobne uviesť svoj nový film. 

toho zdrapnem za vlasy, ďalšie-
ho za nohu, druhého za ruku, ťa-
hám za lakeť, bolí to, žiaden bon-
tón, jednoducho chytám ich, aby 
žili,“ hovorí Kuffa, ktorý sa po 
rannej omši prezlečie do mon-
térok, aby celý deň so svojimi 
chránencami pracoval.

Neokázalý film o obeta-
vom chlapovi, ktorý sa v tri-
dsiatich rokoch vzdal koníč-
kov a romantickej mlados-
ti. Jeho príbeh je príbehom o 
ľudskom milosrdenstve a zá-
roveň je zamyslením sa nad 
komplikovanými osudmi ľu-
dí odstrčených na okraj spo-
ločnosti. 

Dokument vznikal počas 
piatich rokov v Žakovciach. 
Kuffa sa tu stará o ľudí, s kto-
rými každodenne diskutu-
je, ale hlavne tvrdo pracuje 
na tom, aby pochopili, že to s 
nimi myslí naozaj vážne. Že 
nie je len ten, čo káže. Príbe-
hy bezdomovcov, alkoholikov, 
feťákov a ďalších stratených 
existencií slúžia vo filme ako 

paralela k životu, viere a osob-
nej filozofii Mariána Kuffu. 
Až keď v najväčšej surovosti 
a nahote vidíme, o akých ľu-
dí sa stará a komu obetuje svoj 
život, vyniká neskutočná sila 
jeho odhodlania a činov.

Film bol uvedený v sú-
ťažnej sekcii dokumentov na 

49. MFF Karlove Vary 2014. 
V Kežmarku sú počas dvoch 
dní naplánované tri predsta-
venia za účasti tvorkýň, no 
prípade veľkého záujmu di-
vákov budú pridané ďalšie 
premietania. Predpredaj a 
rezervácia vstupeniek on-li-
ne na: www.kinoiskra.sk.
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volejbal

stolný tenis
II. liga

Ďalšími zápasmi pokračovala 
druhá liga v stolnom tenise.

Humenné A – MŠK For-
tuna Kežmarok A 6:8 (Mryglot 
3,5, Harabin 2,5, Vojtička, Ištok 
1). Humenné B – MŠK Fortuna 
Kežmarok A 1:13 (Ištok, Mry-
glot, Harabin 3,5, Vojtička 2,5). 
MŠK Fortuna Kežmarok A – 
Mokrance A 5:9 (Mryglot 3, Hra-
bain 2). MŠK Fortuna Kežmarok 
A – Stadex Košice A 10:4 (Mry-
glot 3,5 Ištok 3, Harabin 2,5, Voj-
tička 1).
1. Levoča A  11  114:40  41
2. Lokomotíva KE    9  115:11  36
3. MŠK Kežmarok  11    89:65  33
4. Stadex Košice    9    80:46  30
5. Mokrance A    9    74:52  28
6. Šar. Michaľany A    9    67:59  23
7. Valaliky A    9    58:68  20
8. Vojčice A    9    57:69  19
9. V. Kapušany B    9    47:79  16
10. Michalovce A    8    52:60  14
11. Humenné A    7    38:60  14
12. Vranov v/T B    8    35:77  12
13. Humenné B    7    18:80  10
14. Prešov A    9    24:102    9

III. liga
Ďalšími zápasmi pokračovala 

III. liga mužov, skupina Západ v 
stolnom tenise.

7. kolo: Spiš. Vlachy A – TJ Se-
verka Kežmarok A  15:3 (Vnenčák 
1,5, Braťka 1, Mikša 0,5).

8. kolo: Severka Kežmarok A 
– St. Ľubovňa B 5:13 (Vnenčák 3, 
Mikša, Ištocy 1).
1. Spiš. Vlachy  8  100:44  32
2. St. Ľubovňa B  8    87:57  29
3. Slov. Ves  8    87:57  26
4. Spiš. Štvrtok  8    88:56  24
5. Margecany B 8    80:64  23
6. Spiš. Štiavnik  8    67:77  20
7. Levoča B  8    70:74  19
8. Rožňava C  8    75:69  19
9. Spiš. N. Ves  8    55:89  14
10. Poprad  8    58:86  12
11. Jablonov n/T  8    59:85  11
12. Severka KK  8    38:106    8

IV. liga
7. kolo: Hôrka A – TJ Severka 

Kežmarok B 7:11 (Pojedinec 3,5, 
Vnenčák 3, Kvasňák 2,5, Groman 
2), MŠK Fortuna Kežmarok B – 
Slovenská Ves B 13:5 (Milan 4,5, 
Kocúr, Kovalčík 3,5, Šikula 1,5).

8. kolo: Severka Kežmarok 
B – Spiš. St. Ves A 9:9 (Pojedi-
nec 3,5, Vnenčák 2,5, Groman 2, 
Kvasňák, Koša 0,5). Spiš. Štvr-
tok B – MŠK Fortuna Kežmarok 
B 4:14 (Milan 4,5, Kocúr 4, Šiku-
la 3,5, Kovalčík 2).                   (ph)

Juniorky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
junioriek.

Kežmarok – Spiš. Nová 
Ves 0:3 (-27, -17, -12), 1:3 (-17, 
-15, 22, -19).
1. Spiš. N. Ves    8  21:6  21
2. L. Hrádok    8  22:7  19
3. Zvolen    6  18:4  18
4. Brusno    8  15:15  11
5. Kežmarok    8  11:16  10
6. Stropkov    6  12:9    9
7. Hnúšťa  10  11:26    7
8. Žiar n/H  10  3:30    1

Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
kadetiek.

Kežmarok – TU Košice 0:3 
-15, -14, -11), 0:3 (-23, -6, -19).

(ph)
1. Snina  10  30:3  29
2. TU Košice  10  29:5  28
3. Vranov n/T  12  28:11  26
4. Spiš. N. Ves  10  27:6  25
5. Poprad  10  15:22  12
6. Prešov  12  13:25  12
7. ŠA Košice  10  11:26    8
8. Kežmarok  10    4:27    3
9. Michalovce  12    4:36    1

Druhým dvojkolom pokra-
čovala prvá liga šachových 
družstiev. V ňom zazname-
nali kežmarskí šachisti dôle-
žité dve tesné víťazstvá a usa-
dili sa v strede tabuľky.

MŠK CORA GEO KdV 
Kežmarok – BŠK Bardejov 
4,5:3,5 (Štočková 1, Tauber 
0,5, Andráš 0, Koňak 0,5, Ho-
ták 1, M. Hagara 0,5, Novotný 
0,5, Dujava 0,5).

MŠK CORA GEO KdV 
Kežmarok – ŠK Sabinov 5:3 
(Štočková 0,5, Tauber 0,5, An-
dráš 1, Koňak 0,5, M. Hagara 
1, Novotný 0,5, Dujava 1, Bu-
dzák 0).
1. B. Bystrica  4  21,5  12
2. Liptov B  4  17,5  10
3. Michalovce  4  21,0    9
4. Žilina  4  20,0    9
5. Humenné  4  18,5    9
6. Sabinov  4  18,0    9
7. Kežmarok  4  16,5    6
8. Bardejov  4  16,5    6
9. Jelšava  4  11,0    1
10. TU Košice  4  11,5    0

11. Dolný Kubín  4  10,5    0
12. Margecany  4    9,5    0 

3. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala 3. liga šachových druž-
stiev.

KdV Kežmarok B – Po-
prad B 4,5:3,5 (M. Hagara 0, 
Andráš 1, Lukáč 1, Budzák 
0,5, E. Hagara, st. 0, Kulhome-
rová 0,5, Šilon 0,5, Antal 1).

Margecany – Kežmarok 
B 4,5:3,5 (M. Hagara 1, Lukáč 
0,5, Grich 0,5, Budzák 0,5, E. 
Hagara, st. 0, Kulhomerová 0, 
Šilon 0, Gáborčík 1).           (ph)
1. Gelnica  4  20,5  10
2. St. Ľubovňa  4  19,5  10
3. Poprad A  4  19,0  10
4. Margecany  4  20,0    9
5. Kežmarok B  4  18,5    9
6. Bijacovce  3  12,5    6
7. Smižany  3  12,5    4
8. Gelnica B  4  13,0    3
9. Hranovnica  4  11,5    3
10. Poprad B  4  13,0    1
11. Vernár  4  12,0    1
12. Levoča  4  12,0    0

Šachisti trikrát vyhrali

V predohrávke prvej ligy muži úspešní
Basketbalové súťaže pokračujú rýchlym tempom. Muži pre-
dohrávali duel so Žiarom nad Hronom, juniori cestovali na 
Zemplín. Voľno si užívajú starší žiaci, ktorí sa pripravujú na 
medzinárodný turnaj.

V prvej lige mužov sa v 
predohrávke 12. kola stretli 
družstvá BK MŠK Kežmarok 
a MŠK BK Žiar nad Hronom. 
Kežmarčania nastúpili do 
stretnutia nekoncentrovane a 
rýchlo prehrávali rozdielom 
siedmich bodov. V priebe-
hu prvej štvrtiny však skóre 
zrovnali. V druhej desaťmi-
nútovke sa striedali vo ve-
dení obe družstvá, nakoniec 
záver štvrtiny lepšie zvládli 
hráči Kežmarku. Po zmnene 
strán si domáci zlepšenou ob-
ranou vybudovali niekoľko-
bodový náskok, ktorý v po-
slednom dejstve navýšili na 
konečných 17 bodov

Výsledok: BK MŠK Kež-
marok – MŠK BK Žiar nad 
Hronom 87:70 (37:35). Naj-
viac bodov za Kežmarok da-
li Lenárt 32 a Tybor 16.

V sobotu 6. decembra 
2014 privítajú Kežmarčania 
v stretnutí 11. kola celok BC 
Prievidza. Ich vzájomný du-
el sa však odohrá v ISKRA 

Aréne vo Svite od 10.00 ho-
diny z dôvodu obsadenosti 
MŠH Vlada Jančeka folklór-
nym súborom Magura.

Družstvo juniorov ces-
tovalo na ďalšie zápasy DL 
juniorov SR na palubovku 
Michaloviec a Humenného 
vo veľmi oklieštenej zosta-
ve. Z dôvodu chorôb a zrane-
ní chýbali kľúčoví hráči druž-
stva. Potešil aspoň návrat Ma-
teja Baňasa do kádra, ktorý 
absolvoval v júli ťažkú ope-
ráciu.

V Michalovciach boli jed-
noznačným favoritom domá-
ci basketbalisti, čo dokonale 
potvrdili na ihrisku a suve-
rénne zvíťazili. V stretnutí v 
Humennom sa nakoniec z ví-
ťazstva tešili domáci basket-
balisti, ktorí vo vyrovnanom 
zápase spravili menej chýb.

Výsledky: 1. BK Micha-
lovce – BK MŠK Kežmarok 
107:22 (63:8), 1. BK Humen-
né – BK MŠK Kežmarok 57:53 
(28:33).

Starší žiaci, ktorí z play-
-off nepostúpili do Ligy star-
ších žiakov SR, sa pripravujú 
v týchto dňoch na medziná-
rodný turnaj. Ten sa uskutoč-
ní od piatku 5. decembra 2014 
do nedele 7. decembra 2014 v 
poľskom meste Katovice. Tur-
naja sa v ročníku 2000 a ml. zú-
častní celkovo 16 družstiev  z 
troch krajín (Poľsko, Sloven-
sko, Bielorusko). Okrem hráčov 
Kežmarku sa zo Slovenska tur-
naja zúčastnia družstvá Spiš-
skej Novej Vsi a Juniorbasketu 
Košice. Kežmarčania na turnaji 
odohrajú celkovo 6 stretnutí. 

Tento turnaj je pre starších 
žiakov aj prípravou na nad-
chádzajúce duely v doplnko-
vej súťaži starších žiakov. Tá 
sa začína 20. decembra, kedy 
kežmarskí basketbalisti ces-
tujú do Liptovského Mikulá-
ša. Ich ďalšími súpermi v sku-
pine Sever budú tímy Rožňa-
vy a Martina. V skupine Juh 
sa predstavia tímy Lučenca, 
Žiaru nad Hronom, Zvolena 
a Handlovej.                     (jmj)
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Hokejbal

Na prvom mieste sa 
umiestnili Michal Mati v ka-
tegórii st. žiaci -35kg, An-
drea Troppová ml. dorasten-
ky -40kg a Kamil Hoffmann 
ml. dorastenci -45kg. Druhé 
miesto vybojoval Brian Kala-
fut v kate chlapcov a Samuel 
Mati v kumite ml. dorasten-
cov do 50kg. Na treťom mies-
te sa umiestnili Andrej Pito-
ňák a Michal Pjatak v kategó-
rii st. žiaci -40kg, Matej Be-
lončák ml dorast -50kg, Alex 
Hoffmann v kategórii kadeti 
do 63kg a tretie miesto vybojo-
val aj Brian Kalafut v kategó-
rii kumite chlapci do 26kg. 

Prvé kolo tatranskej únie bolo pre karatistov úspešné
Dňa 16. novembra sa kežmarskí karatisti zúčastnili 1. ko-
la tatranskej únie v Starej Ľubovni a odniesli si 10 medailí. 

Ďalšími zápasmi pokračo-
vali extraligové súťaže v mlá-
dežníckych kategóriách.

U19
MHbK Worms Kežmarok 

Belá – Zvolen 9:0 (Kantorek 
3, D. Mazurek 2, M. Kovalčík, 
Skokan, Valenčík, B. Dejneka).
1. Spišská Belá    9  46:18  26
2. Pruské    8  48:18  18
3. Nitra    8  40:15  15
4. Martin 10  30:41  13
5. Worms KK    6  27:14      9
6. Ružinov    7  28:21      9
7. Pov. Bystrica    7 21:53      3
8. Zvolen    9  7:67    3

U16
Gajary – MHbK Kežma-

rok 0:6 (Majer, Petriľák 2, Ne-
spala, Krajč).
1. MHbK Kežmarok 7  36:4  14
2. MŠK Kežmarok  9  34:9  14
3. Spiš. Belá  9  42:16  12
4. Vrútky  9  35:18  12
5. Martin  9  49:19  11
6. Pov. Bystrica  9  22:36    7
7. Košice  8  13:20    6
8. Gajary  9  22:35    6
9. Trebišov  9  12:63    4
10. Slovan BA  8  6:51    0

U14
Výsledky kežmarských 

družstiev: Ružinov – MHbK 
Kežmarok 2:3 (Adamjak, 
Tyrpák, Kredatus), Gajary – 
MHbK Kežmarok 9:0, Mar-
tin – MŠK Kežmarok 0:3 
(Ritter 2, Dzivjak),  Pruské – 
MŠK Kežmarok 3:0, Žilina – 
MŠK Kežmarok 0:4 (Šeliga, 
Kocán, Baláži, Harbut).    (ph)
1. Gajary  9  61:13  16
2. MŠK Kežmarok  8  56:10  12
3. Pruské  8  46:8  12
4. Žilina  8  38:17  11
5. Martin  8  28:19    7
6. Spiš. Belá  7  22:21    6
7. MHbK Kežmarok  7  23:27    6
8. Ružinov  9  9:77    1
9. Spiš. Vlachy  8  3:94    1 

V kaviarni Berg sa usku-
točnil prvý zo série turnajov 
v rapid šachu. Súťažilo sa v 
kategórii detí a dospelých. 
Každej kategórie sa zúčast-
nilo 14 hráčov. Hralo sa tem-
pom 2x15 min, na 7 kôl. 

Turnaje mali vzhľadom na 
miestne šachové pomery veľ-
mi dobrú úroveň. Okrem do-
mácich hráčov sme privítali aj 
hráčov z Lendaku, či Popradu.

Pre všetkých účastníkov 
boli pripravené vecné ceny a 
pre víťazov poháre.

V kategórii dospelých zví-
ťazil hráč domáceho oddielu, 
MŠK KdV Kežmarok, Tomáš 
Andráš so ziskom 6,5 bodu, a 
potvrdil rolu favorita.

V kategórii detí zvíťazil so 
ziskom 7 bodov Jakub Feren-
čák, v súčasnosti jedna z naj-
väčších nádejí mládežníckeho 
šachu v Kežmarku.

Dobrým výkonom sa pre-
zentovali aj ďalší domáci hrá-
či - u dospelých Jozef Lukáč (5 
bodov a 3. miesto), Miroslav 
Šilon (4,5 boda a 5. miesto), 
Rastislav Veštúr (4 body a 6. 
miesto) a u detí Michal Cho-
ma (4 body a 4. miesto), Dávid 
Šebest (4 body a 7. miesto).

Na všetkých účastníkoch 
bolo poznať, že majú radosť z 
tejto spoločenskej hry.

Veľmi pekné, pohostinné 
a kultúrne prostredie, chutný 
koláčik a nápoje nám poskytli 

majitelia kaviarne Berg, za čo 
im srdečne ďakujeme.

Všetkým priaznivcom ša-
chovej hry môžeme kaviareň 
Berg odporučiť ako veľmi prí-
jemné miesto nielen na par-
tičku šachu (šachy sú tam k 
dispozícii).

Vecnými cenami na turnaj 
prispeli viceprimátor mes-
ta PhDr. Igor Kredátus, firma 
Taurus - Mgr. Michal Gábor-
čík, Oddelenie regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu 
MsÚ Kežmarok, za čo im ďa-
kujeme.

Veríme, že na takýchto vy-
darených podujatiach sa v 
Kežmarku budeme stretávať 
častejšie.                    E. Hagara

Vydarený rapid turnaj v Bergu

Návrhy na ocenenia úspeš-
ných športovcov a športových 
kolektívov môže posielať aj ši-
roká verejnosť a športové kluby. 
Základnou podmienkou nomi-
nácie je pôsobnosť športovca 
alebo klubu na území Prešov-
ského samosprávneho kraja. 
Nominácie aj s potrebnými 

údajmi o dosiahnutých vý-
sledkoch je potrebné poslať 
najneskôr do 8. decembra 
elektronicky na email spor-
tovec@vucpo.sk alebo ksc-
presov@gmail.com, prípadne 
poštou na adresu Úrad PSK, 
Športovec 2014, Námestie mie-
ru 2, 080 01 Prešov.

Športovec PSK 2014: nominácie do 8. decembra
Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie naj-
úspešnejších športovcov kraja za rok 2014. Ocenených jed-
notlivcov a kolektívy, ktorí dosiahli v tomto roku najpre-
nikavejšie výsledky, vyberie odborná komisia na zákla-
de určených kritérií. Už tradične budú ocenené kategórie 
najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší športovci PSK 
bez určenia poradia, najúspešnejšie kolektívy dospelých, 
najúspešnejšie kolektívy mládeže, najúspešnejší študen-
ti stredných škôl v pôsobnosti PSK, najúspešnejšia stredná 
škola v pôsobnosti PSK.

Všetkými návrhmi sa bu-
de zaoberať odborná komisia, 
ktorá na základe kritérií vybe-
rie ocenených. Medzi kritériá v 
prípade jednotlivcov patrí účasť 
a umiestnenie na olympijských 
hrách, majstrovstvách sveta, 
Európy, na podujatiach Sveto-
vého pohára či majstrovstvách 
Slovenska. Zohľadňuje sa aj to, 
či ide o reprezentanta Sloven-
ska, jeho dlhodobá špičková vý-
konnosť a do úvahy sa berie po-
zícia lídra úspešného tímu. Ako 
pomocné kritérium slúži kon-
kurencieschopnosť v jednotli-
vých športových odvetviach. 

U kolektívov je rozhodu-
júca účasť a umiestnenie v 

Svojim umiestnením si 
Andrea Troppová, Samuel 
Mati, Matej Belončáka obaja 

bratia Hoffmannovci  vybojo-
vali postup na majstrová Slo-
venska, ktoré sa uskutočnia 6. 
decembra v Trnave.

Jaro Božoň

najvyšších európskych súťa-
žiach i umiestnenie v dlho-
dobých najvyšších súťažiach 
v rámci Slovenska. Pomoc-
né kritérium je rovnaké ako 
u jednotlivcov. V prípade ne-
splnenia požadovaných kri-
térií v jednotlivých kategóri-
ách si Prešovský samospráv-
ny kraj vyhradzuje právo ne-
udeliť ocenenie.                 PSK
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

1. liga muži ŠH Iskra aréna Svit 6. 12., 10.00 h Kežmarok – Prievidza

DL juniori SR juniori MŠH Vlada Jančeka 13. 12., 13.00 h Kežmarok – Košice

DL juniori SR juniori MŠH Vlada Jančeka 14. 12., 10.30 h Kežmarok – Rožňava

Hokejbal extraliga seniori hokejbalový štadión 6. 12., 13.00 h Kežmarok – Martin

Stolný tenis

III. liga seniori ZŠ Nižná brána 14. 12., 10.00 h Severka KK A – Rožňava C

IV. liga seniori ZŠ sv. Kríža 7. 12., 10.00 h Fortuna KK B – Hôrka A

IV. liga seniori ZŠ Nižná brána 14. 12., 10.00 h Severka KK B – Sp. Bystré A

Volejbal 1. liga kadetky ZŠ Hradné nám. 14. 12., od 10.00 h Kežmarok – Michalovce

Dvomi domácimi zápasmi 
pokračovala najvyššia súťaž 
volejbalistiek. S favoritmi sa 
síce kežmarské hráčky drža-
li, no nakoniec obidva zápa-
sy prehrali.

11. kolo: KV MŠK OKTAN 
Kežmarok – VK Spišská Nová 
Ves 0:3 (-21, -15, -16). Najviac 
bodujúce hráčky: Jakušová 8, 
Kredátusová, Dragašeková 7.

12. kolo: KV MŠK Oktan 
Kežmarok – VP UKF Nitra 
1:3 (23, -19, -15, -20).

Najviac bodujúce hráčky: 
Jakušová 13, Dragašeková 12, 
Kredátusová, Labudová 6.

Humeník
1. Spiš. N. Ves  12  35:6  34
2. Slávia BA  12  33:7  32
3. Pezinok  12  27:14  26
4. UKF Nitra  12  27:17  23
5. BVK Bratislava  11  25:17  20
6. Paneurópa  11 22:21  17
7. Kežmarok  12  16:25  13
8. COP Nitra  12  14:30    9
9. Senica  12  6:33    2
10. Prešov  12 1:36    0

Po tvrdom údere od Prus-
kého vybojovali hokejbalisti 
Kežmarku cenné víťazstvo na 
pôde Vrútok, v ktorom zabra-
li predovšetkým všetky re-
prezentačné hviezdy v drese 
MŠK. Bolo to prvé víťaztsvo v 
extraligovej histórii na pôde 
Komety Vrútky.

13. kolo: Kežmarok - 
Pruské 2:8 (0:3, 2:2, 0:3). Gó-
ly: Lipták (Bednár), Mikša (B. 
Kromka, Šlachtič)  - Fumač, 
Chotár, Bundil, Škultéty, Cí-
bik, Doskočil, Vozár, Cíbik. 
Vylúčení: 5:9. Presilovky: 1:2. 
Oslabenia: 0:3. Strely: 20:19. 
Diváci: 100. 

14. kolo: Vrútky – Kežma-
rok 4:5 po predĺžení (3:2, 1:0, 
0:2 - 0:1). Góly: Okuliar, Wag-
ner, Šišmič, Lihan - Oravec 

(Teplický, Lipták), Kopkáš (D. 
Glevaňák), Teplický (Šlach-
tič), Oravec (Šlachtič), Teplic-
ký (Oravec, Majer). Vylúčení: 
3:5. Presilovky: 1:0.

Posledný súťažný zápas v 
roku 2014 odohrajú kežmar-
skí hokejbalisti v sobotu 6. 
decembra 2014 doma proti 
Martinu.        Pavol Humeník
1. Nitra  14  64:31  33
2. LG  Bratislava  14  62:32  33
3. Skalica  14  55:40  30
4. Pruské  14  40:28  26
5. Jokerit  14  44:49  23
6. Vrútky  14  46:39  22
7. Svidník  14  53:48  22
8. Kežmarok  14  50:58  17
9. Martin  14  36:54  14
10. Ružinov  13  42:58  12
11. Nové Zámky  13  25:55  10
12. Pov. Bystrica  14  28:53    7

Od 13. do 14. decembra sa 
slovenská hokejbalová repre-
zentácia seniorov zúčastní 
turnaja troch krajín v Plzni. 
Slováci sa stretnú v dvoch zá-
pasoch proti Českej republike 
a rovnako dvakrát si zmerajú 
sily so Švajčiarskom. Tréneri 
Jozef Ďuris a Aurel Nauš no-
minovali na túto časť prípra-
vy 24 hráčov. 

Z mužstva MŠK Kežmarok 
boli na zraz pozvaní dvaja 
hráči, a to útočníci Boris Ora-
vec a Libor Teplický. 

Na zraz slovenských re-
prezentantov pozvali tréneri 
hráčov zo šiestich extraligo-
vých klubov. Preto je pre nás 
potešením, že medzi nimi fi-
gurujú i zástupcovia nášho 
klubu.                       Humeník

Dvaja Kežmarčania idú 
na reprezentačný zraz

Cenné víťazstvo vo Vrútkach

V derby víťazne Spišiačky
Foto: archív KV MŠK Oktan Kežmarok. 


