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Finančná situácia mesta 
nie je podľa primátora Já-
na Ferenčáka veľmi priaz-
nivá. Napriek niektorým 
problémom však verí, že 
už onedlho by mohlo mať 
mesto vyrovnaný rozpo-
čet, prípadne aj financie 
na investovanie.

Aké budú vaše priority na 
pozícii primátora mesta?

Dôležité bude pre mňa vy-
riešiť to, čo ľudí trápi a ohrozu-
je. Tou hrozbou je predovšetkým 
voda a tento problém vyriešia je-
dine protipovodňové opatrenia. 
Podstatné je taktiež zdravie Kež-
marčanov, takže musíme vyrie-
šiť otázku ohľadom budúcnosti 
našej nemocnice.

Veľkým problémom je však re-
konštrukcia domu na Hlavnom 
námestí 64, v ktorom je pláno-
vaná knižnica. Termín dostav-
by, jún 2015, je už takmer nere-
álny a hrozí nám, že budeme mu-
sieť vrátiť prostriedky, ktoré sme 
na to získali. Je to dedičstvo bý-
valého vedenia mesta a dúfam, že 

podobných vecí bude čo najmenej.
Na druhej strane, ktoré 

kroky bývalého vedenia mes-
ta považujete za pozitívne?

Zriadenie Mestského športo-
vého klubu má, podľa mňa, svoje 
opodstatnenie, keďže rozdeľova-
nie financií pre jednotlivé oddie-
ly má spravodlivý charakter. Čo 
sa týka masového športu, tak na 
MŠK sa dá stavať. Netýka sa to 
však vrcholového športu, ktorý je 
na tom horšie.

Taktiež som rád, že mesto 
opravilo cestu okolo zimného šta-
dióna, ale nepáči sa mi financova-
nie tejto rekonštrukcie, na ktorú 
neboli spracované žiadne projek-
ty či žiadosti o iné, externé zdroje. 
Mesto to financovalo z vlastného 
rozpočtu, pričom tieto peniaze by 
mohli byť využité na iné projekty.

Budete sa teda snažiť vyu-
žívať viac rôzne granty a fon-
dy?

Jedinou cestou rozvoja sú ex-
terné zdroje. Kežmarok z vlast-
ných peňazí nedokáže zabezpe-
čiť chod mesta a zároveň aj ďal-
šie investície.

Mestský rozpočet je každo-
ročne mínusový. Počas posled-
ných štyroch rokov mesto pre-
dalo majetok v hodnote takmer 

spravodajstvo

Lorant Paugsch
Foto: autor

Ján Ferenčák: Mesto nemôže žiť na dlh, potrebuje externé zdroje

5 miliónov eur, ale v skutočnosti 
skončilo v strate viac než 2 milió-
ny eur. Je teda jasné, že bez von-
kajších zdrojov rozvoj mesta ne-
naštartujeme.

Ako sa budete snažiť vyrie-
šiť finančnú situáciu mesta?

Predchádzajúce vedenie mes-
ta stratu vykrývalo predajom 
majetku, ale tomuto by som sa 
rád vyhol. Nemôžeme predsa žiť 
na dlh. Dôležité je vytvoriť vy-
rovnaný rozpočet, nevytvárať 
dlhy, a, na druhej strane, záro-
veň ušetriť financie a investovať 
ich. Taký rozpočet by sme mohli 
mať už v budúcom roku.

Finančné zdroje potrebujeme 
nielen kvôli niektorým veciam 

z minulosti, ale aj na spolufi-
nancovanie projektov Európskej 
únie, ktorých výzvy budú uve-
rejnené už v polovici roka 2015. 
Ak ich mať nebudeme, tak sa vy-
šachujeme z hry o ne. Musíme 
začať pracovať čo najskôr.

Počas posledných šty-
roch rokov klesol Kežmarok 
v rebríčku transparentnosti 
o 79 miest. Budete sa zaobe-
rať aj tým?

Chceme pracovať čisto 
a otvorene a nebudeme chcieť nič 
schovávať. Nebudeme mať prob-
lém s uverejňovaním zmlúv, so 
stretávaním sa s Kežmarčanmi 
či s ďalšími krokmi tak, aby sa 
transparentnosť mesta zvýšila.

Ján Ferenčák prijal nielen 
nového primátora Nového 
Targu, ale aj predstavite-
ľov Euroregiónu Tatry.

Nový Targ je jedným z naj-
starších partnerských miest 
Kežmarku, pričom dohoda 
o spolupráci bola podpísaná 
v roku 1995. Spolupráca tých-
to dvoch miest siaha však aj 
do dávnej minulosti a prví 
muži radníc oboch miest už 
teraz deklarujú snahu o jej 
ďalšie rozvíjanie.

„S Novým Targom sa Kež-
marku už v minulosti veľmi dob-
re spolupracovalo a mojou úlohou 
bude naďalej túto spoluprácu roz-
víjať. Na primátorských postoch 
začíname spoločne a už teraz pri-
pravujeme projekty, do ktorých 
by sme sa mohli pustiť. Budeme 
hľadať možnosti, ako ich uskutoč-
niť,“ prezradil Ján Ferenčák, 

Primátor Kežmarku prijal hostí z Nového Targu

Lorant Paugsch
Foto: autor

Ján Ferenčák privítal vo svojej kancelárii dôležitú návštevu z Poľska.

primátor Kežmarku.
Jeho poľský kolega, primá-

tor Nového Targu Grzerorz 
Watycha má podobný názor: 
„Som veľmi rád, že som prišiel do 
Kežmarku, lebo dúfam, že naša 
spolupráca sa bude rozvíjať aj na-
ďalej a udržíme si naše priateľské 

vzťahy. Spolieham sa predovšet-
kým na spoločné projekty.“

Nový Targ a Kežmarok 
rozvíjajú spoluprácu aj vďa-
ka Euroregiónu Tatry, kto-
rého predseda Boguslaw 
Waksmundzki podotkol, že 
„Kežmarok a Nový Targ sú pre 

Euroregión Tatry veľmi dôleži-
tými mestami,“ a aj preto s ni-
mi musí Euroregión naďalej 
spolupracovať. 

„Spolupráca existuje už sto, 
možno aj dvesto rokov a dúfame, 
že bude trvať aj naďalej,“ uzav-
rel Waksmundzki.

Budúcnosť nemocnice sa bude riešiť.
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Z českobudějovického fil-
mového festivalu Černá 
věž si Daniel Dluhý a Sta-
nislav Griguš odniesli cen-
né víťazstvá.

Film Daniela Dluhého ‚Večný 
život, večná mladosť‘ získal 
cenu za najlepší študentský 
film festivalu, pričom zvíťa-
zil v konkurencii ďalších pia-
tich filmov. 

„Z výhry mám veľkú radosť, 
pretože je to prvá cena, ktorú 
som na filmovom festivale získal. 
‚Večný život, večná mladosť‘ je 
môj štvrtácky a prvý hraný film, 
ktorý som nakrútil,“ netajil ra-
dosť Dluhý.

Baladu natočil podľa rov-
nomennej goralskej rozpráv-
ky od Petra Glocka a Vikto-
ra Majeríka o drevorubačo-
vi Jašovi, ktorý sa rozhod-
ne vziať si za ženu boginku 
- vílu z Jezerského jazera. 
Film je čiernobiely, keďže sa 
mladý kežmarský režisér in-
špiroval starými knižnými 
grafikami.

„Goralské ľudové rozpráv-
ky nie sú ružovými príbehmi 

so šťastnými koncami. Vizuál-
na stránka filmu tak zároveň 
podporuje drsnejšiu atmosfé-
ru, ktorú tieto rozprávky ma-
jú,“ doplnil.

Film ‚Večný život, večná 
mladosť‘ uviedli už na viace-
rých festivaloch – na Medzi-
národnom filmovom festiva-
le Bratislava, najväčšom ka-
meramanskom festivale na 
svete Camerimage v poľskej 
Bydgoszczi, na festivale Ci-
nematic v Piešťanoch, Me-
dzinárodnom festivale fil-
mov pre deti a mládež v Zlíne 
a dokonca aj v kazašskej Al-
ma-Ate na festivale študent-
ských filmov Bastau – a pri-
budnúť by mali ďalšie.

Hlavné postavy si vo filme 
zahrali Kežmarčania - Draho-
mír Thomay a Lujza Šoltéso-
vá.

Prvý festival – prvá výhra
Pre Stanislava Griguša bol 
festival Černá věž prvým za-
hraničným festivalom, kto-
rého sa súťažne zúčastnil. Po 
prihlásení filmu ‚Z nás jeden, 
jeden z nás‘ čakal až dva me-
siace na oznámenie o zarade-
ní jeho snímky do finálovej 
šestky a len niekoľko týždňov 

Mladí kežmarskí filmári s úspechom v zahraničí

pred festivalom sa dozvedel, 
že jeho film patrí medzi tri 
najlepšie.

„Ocenenie sme však nečakali, 
najmä potom, ako sme si pred ga-
lavečerom pozreli konkurenčné 
filmy v našej kategórii. A takis-
to aj na samotnom podujatí, keď 
v iných kategóriách začali oceňo-
vať iba prvé miesta. Vtedy sme sa 
zhodli, že vyhrá iný film,“ spo-
mína Griguš, ale nakoniec bo-
lo všetko inak.

„Prvé miesto nás teda pre-
kvapilo, ale veľmi sme sa z neho 

tešili. Dokonca moderátorovi ve-
čera sa film páčil najviac, keď-
že bol aj porotca,“ dodal mladý 
Kežmarčan.

S filmom ‚Z nás jeden, je-
den z nás‘ je Griguš naďa-
lej spokojný, zmenil by aku-
rát jeho minutáž – skrátil by 
ho. Keďže má film niekoľ-
ko žánrov – romantiku, sci-
-fi, mysteriózne prvky, vtip, aj 
hlboký myšlienkový odkaz, 
podľa Griguša práve táto ne-
štandardnosť mohla najviac 
zaujať porotcov.

Zľava: výkonný producent filmu Večný život, večná mla-
dosť Lukáš Marhefka, Daniel Dluhý a Stanislav Griguš po 
vyhlásení víťazov.

Lorant Paugsch
Foto: Vlastimil Hybrant

Rokovanie zastupiteľstva prinieslo zmeny na viacerých postoch
Vo štvrtok 22. januá-
ra 2015 sa uskutočnilo 
prvé tohtoročné rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku. Päťhodinový 
maratón priniesol viaceré 
body rokovania, ktoré po-
slanci preobracali z viace-
rých strán. 

Napríklad návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) 
o vymedzení úsekov miest-
nych komunikácií na dočasné 
parkovanie motorových vozi-
diel, alebo rokovanie o návr-
hu VZN o určení výšky dotá-
cie na prevádzku a mzdy škôl 
a školských zariadení.

Poslanci pomerne jasne 
schválili vymenovanie riadi-
teľa Zariadenia pre seniorov 

Pavol Humeník
Foto: autor

Marcela Ištocyová

Komisie školstva, mládeže a 
športu boli prijatí: Mgr. Ľubo-
slav Kovalský, Marián Benko, 
Anna Pavličková, Pavol Hu-
meník a do Komisie kultúry 
a spoločenského života Mgr. 
Gabriela Kantorková a Vladi-
mír Vaverčák.

Na rokovaní mestského za-
stupiteľstva sa poslanci do-
zvedeli od primátora mesta Já-
na Ferenčáka, že zmena prišla 
i vo funkcii prednostu Mest-
ského úradu Kežmarok, keď 
doterajšieho prednostu Ing. 
Ladislava Faixa nahradil Ing. 
Karol Gurka. Primátor mes-
ta, ale oboznámil poslancov i 
so svojimi poslednými aktivi-
tami. So zmenami v správnej 
i dozornej rade v kežmarskej 
nemocnici. Do správnej ra-
dy prišiel MUDr. Ján Hencel, 
MSc. a Ing. Milan Gacík a do 
dozornej rady Ing. Miroslav 
Perignáth a Ing. Karol Gur-
ka. Ďalej primátor upozornil 

poslancov s problematickým 
stavom rekonštrukcie novej 
budovy knižnice, s rokovania-
mi o protipovodňových opat-
reniach, s predpokladaným 
navýšením hrádze a rekon-
štrukcie mosta na sídlisku Se-
ver. Priblížil i rokovania ohľa-
dom zimného štadióna, kde sa 
otvárajú tri možnosti na jeho 
dostavbu – financie štátu, fi-
nancie súkromníka, alebo ich 
kombinácia.  Dňa 4. februára 
2015 sa uskutoční v Kežmar-
ku stretnutie primátorov blíz-
kych miest, ktorého cieľom by 
mala byť väčšia súdržnosť. 

Rokovanie mestského parla-
mentu bolo zaujímavé, no bolo 
škodou, čo konštatoval i primá-
tor mesta, že poslanci viac ne-
využívajú možnosť sa s niekto-
rými bodmi programu podrob-
ne oboznámiť vopred priamo 
na oddeleniach mestského úra-
du. Rokovanie by tým bolo ply-
nulejšie a vecnejšie.

a Zariadenia opatrovateľskej 
služby, ktorým sa stala Mar-
cela Ištocyová. O výmene strá-
ží v kežmarských technických 
službách, kde na poste riadi-
teľa strieda doterajšieho Ing. 
Kroka, niekdajší riaditeľ Ing. 
Soliar, ktorý opätovne nastu-
puje do funkcie, bolo hlasova-
nie podstatane vyrovnanejšie 
8:7.

Poslanci schválili i ďalších 
členov do komisií, ktoré sú 
už maximálne naplnené. Do 
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Redakcia si vyhradzuje prá-
vo na krátenie článkov dlh-
ších ako je pol strany A4 (Arial, 
12) a úpravu rukou písaných 
príspevkov (nečitateľné slová, 
gramatické chyby, štylizácia 
a pod.)

Príspevky zasielané elek-
tronickou poštou je potrebné 
zasielať vo formáte .doc, resp. 
.docx. Grafi ckú reklamu odpo-
rúčame telefonicky alebo osob-
ne vopred prekonzultovať.

V prípade neprítomnosti re-
daktorov môžu čitatelia vhodiť 
svoje príspevky a ďalšie zále-
žitosti do schránky na prízemí 
budovy.

Zmena dizajnu. Od čís-
la 1/2015 redaktori novín KEŽ-
MAROK trochu pozmenili imi-
dž novín. Zmena hlavičky, zme-
na titulnej strany, zmena úvo-
dov u niektorých článkov sú 
hlavnými zmenami, ktoré na-
stali vo vzťahu k zmene dizajn 
novín. Farebná obálka bola už 
iba čerešničkou, ktorou sme 
chceli našich čitateľov tak tro-
chu príjemne prekvapiť. Cenu 
za výtlačok sme ale zatiaľ ne-
zmenili. 

Ceny inzercie. Cenové relá-
cie sme ale zmenili v ponuke in-
zercie, a to v riadkove j inzercii. 

Cena za inzerát do 15 slov je 
1,50 € pri občianskej inzercii a 2 
€ pri fi remnej inzercii.

Distribúcia. Noviny KEŽ-
MAROK sa okrem mesta Kež-
marok i naďalej distribuujú do 
piatich okresov – Stará Ľubov-
ňa, Poprad, Levoča, Spišská No-
vá Ves a okres Kežmarok. Bliž-
šie vám napovie mapa s vyzna-
čenými konkrétnymi miesta-
mi našich distribučných miest. 
Na druhej mape sú vyznače-
né miesta, kde si môžete novi-
ny KEŽMAROK kúpiť priamo 
v meste Kežmarok.

Predplatné. Redakcia novín 
KEŽMAROK zatiaľ neuvažu-
je, že by sa noviny dali predpla-
tiť. Technicky by bola táto služ-
ba pre redakciu zatiaľ náročná 
a pre predplatiteľa fi nančne ne-
zaujímavá, no do budúcnosti sa 
pokúsime prekážky vyriešiť.

Farebná inzercia
V roku 2015 ponúkame re-

dakcia podnikateľským subjek-
tom možnosť uverejnenia fareb-
nej inzercie. 

Cena celej strany stojí 300 eur, 
pol strany stojí 125 eur, štvrť stra-
ny (12,2x8,7 cm) 50 eur, osmina 
strany (6x8,7 cm) 25 eur a šestnás-
tina strany (6x4,3 cm) 15 eur.

 Redakcia

Z redakčnej kuchyne

Termíny vychádzania novín 
KEŽMAROK v roku 2015
V roku 2015 plánuje redakcia novín 

KEŽMAROK zachovať periodicitu ako 
doteraz. Noviny budú dvojtýždenní-
kom.  Počet čísel by sa tak zmeniť ne-
mal, a celkovo by malo vyjsť 24 čísel.
• Január – 14., 28.
• Február – 11., 25.
• Marec – 11., 25.
• Apríl – 8., 22.
• Máj – 6., 20.
• Jún – 3., 17.
• Júl – 1., 15., 29.
• August – 26.
• September – 9., 23.
• Október – 7., 21.
• November – 4., 18.
• December – 2., 16.

Termíny uzávierok sú vždy v pia-
tok do 12.00 hod. pred vyjdením dané-
ho čísla.
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Očami 
prisťahovalca

Príbehom môjho detstva 
bola Anna zo Zeleného domu. 
Naivná a prchká, neustále za-
hĺbená do kníh o láske. So ses-
trou a mamou dodnes s obľu-
bou pozeráme kanadský se-
riál, ktorý knihu Lucy Moud 
Montgomeryovej krásne spra-
coval. V každodennom živo-
te ma myšlienka na Annu po-
háňa vpred. Hlavne jej známa 
fráza: „Každý deň možno za-
čať odznova a bez chýb.“

Nedávno som si vo svojej 
práci dovolila zavesiť na ste-
nu motivačný kalendár. Na 
druhé ráno som ho našla zve-
sený na mojom stole s odka-
zom, že nás neživia ideály. No 
myslím si, že vďaka dobrému 
pocitu zo života budeme pozi-
tívne vplývať aj na naše pro-
stredie a budeme motivovaní 
do ďalšej práce. 

Každý z nás by si vedel 
spomenúť na niečo, čo by 
dnes urobil inak a lepšie. Ale-
bo by zachoval chladnú hlavu 
a nadhľad. Naše osobné vášne 
a pocity často vzplanú a my 
neovládneme situáciu, ale si-
tuácia ovládne nás. Nemusíte 
teraz seknúť s prácou alebo so 
vzťahom len preto, že by ste 
sa chceli držať Anninho hesla. 
Nemusíte sa sťahovať na iné 
miesto ani začínať novú ško-
lu, keď v tej starej nejde všet-
ko podľa vašich predstáv. Mô-
žete začať od toho daného mo-
mentu, v ktorom práve ste, na 
tom istom mieste, ste ten istý 
človek, len jedna vec na vás sa 
teraz zmení. Začnete robiť ve-
ci lepšie.

Keby ľudia neverili, že nad 
zlom zvíťazí dobro, neučili by 
sme to naše deti, neskúšali by 
sme hľadať novú lásku, nes-
nažili by sme sa resocializo-
vať trestancov. Preto verím, že 
aj keď sú moje ideály len ab-
straktnou túžbou, ľudská dob-
rota je zakorenená hlboko v 
nás po stáročia a stáročia pre-
trvá. Skúste urobiť niečo dob-
ré. Prvý krok k rozpadajúcemu 
vzťahu či priateľstvu. Odneste 
koláč susedom. Čokoľvek vám 
len napadne. Myslite na to, že 
každý deň môžete začať od-
znova a bez chýb. 

Lucia Vričanová

Na 27. Svetovej zimnej 
univerziáde na Štrbskom 
Plese a Osrblí sa prezen-
tovali aj podtatranské 
mestá a obce. Kežmarok 
sa prezentoval spoločne 
so Spišskou Belou a spá-
janie síl bude ,v tomto prí-
pade, pokračovať aj v bu-
dúcnosti.

Štrbské Pleso navštívil aj kež-
marský primátor Ján Feren-
čák, ktorý uvítal možnosť 
propagácie mesta na takom-
to podujatí. 

„Univerziáda je pre celý re-
gión veľkým úspechom a vďaka 
nej ho môžeme spropagovať. Sú 
tu športovci či návštevníci z celé-
ho sveta. Novinári majú napláno-
vanú svoju tour po regióne a ne-
obídu ani Kežmarok,“ povedal 
Ferenčák. Dodal, že Kežma-
rok návštevníkom predstavu-
je najvýznamnejšie podujatie 
– EĽRO, hudbu či pamiatky.

K propagácii mesta prispe-
lo aj múzeum v Kežmarku. Tí 
sa zamerali na predstavova-
nie kežmarského hradu, keď-
že podľa slov lektorky Barbo-
ry Cintulovej mnohí ani ne-
veria, že sa hrad v Kežmarku 
nachádza. 

„Pripravili sme si prezentá-
ciu, v ktorej hrad predstavujeme. 
Okrem toho sme pripravili sme 
propagačné materiály, knihy, bro-
žúry. Návštevníkov sme oslovova-
li aj osobne, aby sme im povedali 

Kežmarok ukázal svoje čaro aj 
návštevníkom univerziády

čosi viac. Atrakciou bola aj fi gu-
rína na fotenie jedného z kežmar-
ských pánov, Imricha Thökölyho,“ 
povedala Cintulová.

Radšej spolu a zaujímavo
Kežmarok je vďaka svojim 
pamiatkam známy medzi tu-
ristami, ale pre zvýšenie náv-
števnosti je dôležité pracovať 
aj na ďalšej propagácii. Podľa 
Jána Ferenčáka je otázkou čo 
chce mesto propagovať a ako 
to chce propagovať.

„Zvolal som do Kežmarku 
všetkých primátorov okolitých 
okresných miest, aby sme spoji-
li sily a vzájomne ešte viac pre-
zentovali región. Turizmus nie je 
o tom, že hostia navštívia mesto 
na pol dňa a idú ďalej. To je len 
ukážka našich pamiatok. Musíme 
ťahať za jeden koniec lana, aby 
u nás turisti prespávali,“ priblí-
žil najbližšie plány primátor, 
podľa ktorého môže byť práve 
Univerziáda dobrým impul-
zom na rozvíjanie spolupráce.

Rovnakú myšlienku zdie-
ľa aj primátor Spišskej Belej 
Štefan Bieľak. Ako povedal, 
spojenie prezentácií bolo veľ-
mi dobrou myšlienkou, keďže 
obe mestá majú čo ponúknuť 
a nevyužiť blízkosť miest by 
bolo na škodu.

„Vo vašom meste cítim no-
vú dynamiku a som rád, že má-
me mnoho spoločných tém. Srd-
covou záležitosťou sú cyklotrasy. 
Pripravujeme prepojiť Poprad, 
Kežmarok, Spišskú Belú a Sta-
rú Ľubovňu, v najbližšom čase aj 
Spišskú Belú so Strážkami, aby 
vzniklo defi nitívne prepojenie s 
Kežmarkom,“ uviedol Bieľak.

Silný víkend, 
návštevnosť prekvapila

Poslaním regionálneho cen-
tra je prezentovať podtat-
ranský a tatranský región a 
spestriť tak návštevníkom 
druhého najvýznamnejšieho 
podujatia po olympiáde, za-
hraničným hosťom či novi-
nárom, športový program a 
ukázať im, aj, čo všetko sa v 
regióne nachádza.

Organizátori odhadovali, 
že počas sobotňajšieho otvára-
cieho ceremoniálu sa na Štrb-
skom Plese nachádzalo pri-
bližne 30-tisíc návštevníkov. 

„Bol som milo prekvapený. Ví-
kend bol silný, ale aj počas týždňa 
je návštevnosť dobrá. Centrum je 
dobre umiestnené, ľudia sa u nás 
zastavia dvakrát – pred športom a 
po ňom,“ netajil nadšenie Mi-
lan Hagovský, riaditeľ Centra 
rozvoja turizmu Prešovského 
samosprávneho kraja pre ob-
lasť Vysokých Tatier.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák a Milan Hagovský, riadi-
teľ Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.

Kežmarok sa na Univerziáde prezentoval nielen hudbou.
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Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46,  

Kežmarok
NAŠI JUBILANTI

Výstava z dielne Klubu 
kežmarských výtvarníkov. 
Výstava je sprístupnená do 

30. januára 2015.
4. 2. - 26. 2. 2015

KLAUZÚRNE PRÁCE 
Výstava prác žiakov Strednej 
umeleckej školy Kežmarok.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11, 

Kežmarok
Výstava venovaná  
I. svetovej vojne

Výstava potrvá do 30. 
januára 2015.

Galéria u anjela
Starý trh 53, 

Kežmarok
Andrej Augustín

ANJELSKY NEŽNÁ
Výstava potrvá  

od 16. januára 2015 (18.00)  
do 23. marca 2015. 

výstavy

V auditóriu lýcea sa 23. 
januára 2015 uskutočni-
la milá prezentácia novej 
knihy kežmarskej spiso-
vateľky Nory Baráthovej 
Stretol som Ho.

Pod organizačným vedením 
cirkevného zboru Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku Kež-
marok videla plná sála audi-
tória pekný kultúrny program 
pri uvedení novej knihy, kto-
rá približuje príbeh mladíka 
Joachima, „vychovávaného“ 
rímskymi vojakmi, ktorí oku-
povali krajinu Izraelcov.

A čo bolo podnetom k na-
písaniu tejto knihy? „Po napí-
saní knihy Buď vôľa Tvoja chce-
la som ostať ešte v starom Rím-
skom impériu. Dosť som to ob-
dobie poznala a bola by škoda 
nevyužiť ho. Nebohý spisovateľ 
Janko Lenčo ma prehováral, aby 
som písala o rímskom politiko-
vi a filozofovi Cicerovi. Lenže tá-
to postava mi blízka nebola a na-
vyše o tejto osobnosti sa už popí-
salo hodne kníh. Ja som sa chcela 
vrátiť do obdobia začiatkov kres-
ťanstva. Kto pozná Bibliu, vie, že 
medzi prvých, čo uverili v Pána 
Ježiša, boli dvaja rímski stotníci. 
A odtiaľto sa začal odvíjať prí-
beh. Druhým dôvodom písania 
bola dnešná doba, ktorá si vytvá-
ra vlastné božstvá - peniaze, silu a 
pod. Pán Boh je však iný a jediný, 

len sa od neho stále viac ľudí od-
vracia. Počula som, že som na 
Slovenku momentálne jediným 
autorom, ktorý sa beletristicky 
venuje náboženskej tematike. Ne-
viem, či je to pravda, možno prá-
ve preto ma mnohí môžu považo-
vať za konzervatívneho autora, 
pretože teraz sa "nosí" iný druh 
literatúry.  Snažím sa však písať 
tak, aby sa niečo ľudia z mojich 
kníh aj poučili. Či sa mi to darí, 
musia posúdiť sami čitatelia.“

Čítané úryvky z knihy, či 
spievanie piesní evanjelické-
ho spevokolu prispeli k príjem-
nej atmosfére podujatia. Pútavé 
rozprávanie riaditeľky kežmar-
ského múzea, ako dlhoročnej 
spolupracovníčky kežmarskej 
spisovateľky, ako aj Milana 
Chomu, ktorý dlhé roky spo-
lupracuje s Norou Baráthovou 
na viacerých projektoch, bo-
lo vďačným spestrením akcie. 
Priblížili našu spisovateľku tak 
trošku aj z inej strany. Choma 
nezabudol pripomenúť, že čo sa 
týka akejkoľvek spolupráce na 
kultúrnych akciách „Norika ni-
kdy neodmietla“.

Hlavný príhovor samotnej 
prezentácie knihy mal evan-
jelický farár Roman Porubän. 
Každý deň stretnúť člove-
ka, to stačí, práve tnto verš 
z diela slovenského básnika 
Jána Kostru sa stal hlavným 
mottom tohto príhovoru. Hl-
boké, no priame slová, kto-
ré používal evanjelický farár 
v príhovore, presne triafali 

V lýceu sa uskutočnila prezentácie 
knihy Stretol som Ho

na podstatu nielen zákulisia 
vydania knihy, ale i podsta-
tu života každého z nás. Ne-
bolo preto prekvapením, že 
úprimné a krásne citovo za-
farbené slová rozcítili nielen 
kežmarskú spisovateľku, ale 
viacerých prítomných.

Na margo knihy ešte spi-
sovateľka uviedla: „Viacerí ma 
požiadali o knihu Stretol som Ho. 
Bohužiaľ, autor dostáva zdar-
ma len tzv. autorské výtlačky a 
v tomto prípade to boli neuveri-
teľné dva kusy. Pre rodinu som 
si samozrejme musela knihy do-
kúpiť tak ako iný. Takže nech sa 
nikto na mňa nehnevá – naozaj 
nemám nič na rozdávanie.“ 

Už teraz sa tešíme, že kež-
marská spisovateľka Nora Ba-
ráthová pracuje na ďalších die-
lach. A čo to bude? „Mám roz-
písanú knihu o storočnej vojne 
Kežmarku s Levočou, ale skôr v 
humoristickom duchu. A čo sa tý-
ka náboženskej literatúry, veľmi 
ma zaujíma postava Pavla z Tarzu 
– teda apoštola Pavla. Uvidíme...“

Spisovateľky sme sa opý-
tali i na to, ako vlastne vzni-
kala táto kniha a ako vznika-
jú knihy pod jej perom? „Mala 
som spísané dni z viacerých ro-
kov, keď som sa venovala rukopi-
su. Boli by to asi dva mesiace, ke-
by som písala deň za dňom. Ale 
občas robím tak, že napíšem tre-
tinu knihy v jednom roku, potom 
tri roky nič, zase sa k tomu vrá-
tim, potom zase nič... Presne to-
to robím aj s tou knihou o vojne 

s Levočou. Nedajbože skončiť, le-
bo prídu iné, prednejšie veci, na-
pr. ďalšia časť monografie o Kež-
marku. Čo sa týka pokračova-
nia monografie - novšie dejiny 
robiť nebudem, na to sú iní his-
torici, ale rada by som pokračo-
vať v osobnostiach 19. a hlavne 
20. storočia a potom mám "sen" - 
urobiť ďalší diel Kežmarok a Tat-
ry. Sme predsa prvými oficiálny-
mi dobyvateľmi Tatier.“

A tak prajeme na prahu no-
vého roka spisovateľke pevné 
zdravie, aby sme sa mohli čím 
skôr potešiť zo splnenia toho 
pekného sna.

Pavol Humeník
Foto: autor

Plná sála auditória v kežmarskom lýceu bola svedkom krásnej a inšpirujúcej prezentá-
cie novej knihy kežmarskej spisovateľky Nory Baráthovej Stretol som Ho.

Spisovateľka Nora Ba-
ráthová na prezentácii 
svojej knihy.
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Dostala sa mi do rúk kni-
ha, ktorá mi dovolila vrátiť 
sa do detstva a spomenúť na 
časy, ktoré už zapadli pra-
chom. Ukázala mi cennosti, 
okolo ktorých chodím 65 ro-
kov a považujem ich za cel-
kom bežné.

JADRO – je to slovo, za 
ktorým sa skrýva meno člo-
veka, ktorý sa snaží všelija-
kým spôsobom ukázať nám 
Kežmarčanom, akí sme bo-
hatí a aké skvosty nám tu za-
nechali naši predkovia. Jarko 
Šleboda nám v knihe ,,Život 
Kežmarku v 13. až 20. storo-
čí“  ukazuje naozaj jadro ži-
vota Kežmarčanov. Predsta-
vuje mnoho významných ľu-
dí, medzi ktorými nachádzam 
známych i celkom blízkych, 
ktorí po sebe nechali stopu 
v našom meste i po smrti.

Objavujem miesta, ktoré 
už dávno zmenili svoj vzhľad. 

Málokto si spomenie, čo bolo 
kedysi tam, kde dnes chodí-
me do parku so psíkom alebo 
kde teraz tankujeme benzín, 
či stojí nové obchodné cen-
trum. Všetko nájdete v kni-
he. Je to veľmi zaujímavé nie-
len pre  tých, čo si viac pamä-
tajú, ale aj pre mladých, ktorí 
sú zvedaví a chcú vedieť ako 
to v minulosti bolo. Možno 
si aj poniektorí nájdu na spo-
ločných fotkách v knihe ešte 
svojho dedka alebo babičku. 
Moje spomienky po prečítaní 
sa stále vracajú, a ja dnes cho-
dím po našom meste a dívam 
sa naň inými očami a som 
vďačná, že je to tak. 

Ďalšia kniha ,,Kežma-
rok – Oko dejín“ je obdobná, 
ale priebeh dejín je písaný aj 
v nemčine a angličtine, čo je 
bohatý zdroj vedomostí i pre 
naše deti v školách. 

Eva Hlaváčová

Kežmarok – jadro nášho života

Vianoce boli pre Detské od-
delenie Nemocnice Dr. Ale-
xandra v Kežmarku opäť na-
ozaj štedré. V tieto sviatočné 
dni sa aj hospitalizovaným 
deťom ušlo viac z ľudskej 
dobrosrdečnosti.

Už tradične sa v Bazili-
ke svätého kríža v Kežmarku 
dňa 28. 12. 2014 konal bene-
fičný koncert, organizovaný 
Združením prof. Matulaya 
a Združením Baziliky sv. Krí-
ža s výťažkom určeným pre 
detské oddelenie, ktorý bol 
opäť nemalý a bude samozrej-
me zas použitý na zariadenie 
detského oddelenia.

Rovnako nás príjem-
ne potešila a zabavila aj 

aktivita Občianskeho zdru-
ženia Rómske srdce v spolu-
práci s Apoštolskou cirkvou 
na Slovensku a projektom 
SAMARITAN´S PURSE – 
OPERATION CHRISTMAS 
CHILD. Združenie si pre na-
šich pacientov pripravilo di-
vadelné a hudobné predsta-
venie a spolu s nemeckou 
delegáciou odovzdalo de-
ťom vianočné balíčky.

Za všetkých pacientov aj 
personál chcem za všetky 
aktivity poďakovať a zaželať  
ľuďom veľa zdravia a chuti 
do ďalších projektov.

Zuzana Seligová, 
detské oddelenie

Foto: archív oddelenia

V pondelok, 12. januára 2015 
sa uskutočnilo moje prvé 
stretnutie s poslancami za 5. 
volebný obvod. 

Pani Majorová a páni Hen-
cel a Matia vyjadrili podporu 
môjmu sľubu aktívneho voliča 
a ochotu plniť svoj poslanecký 
mandát aj týmto spôsobom. 

Dohodli sme sa ponuknúť 
túto spoluprácu aj  poslancom 
zo 4. obvodu, čím by sme po-
kryli celé sídlisko Juh. Rám-
covo sme prejednali otáz-
ky vzťahujúce sa k obyvate-
ľom mesta, webovej stránke 
mesta, mestskej a štátnej polí-
cii, doprave, zeleni a životné-
mu prostrediu a ku kežmar-
ským cyklotrasám. Ako pri-
oritná úloha sa ukázala po-
treba verejnej komunikácie 
obyvateľov s radnicou, za-
stupiteľstvom aj jednotlivými 

poslancami. Jedným z komu-
nikačných kanálov by mohlo 
byť pretvorenie sekcie mest-
skej webovej stránky „Vaše 
pripomienky a návrhy“, ktorá je 
v súčasnosti celkom mŕtva na 
diskusné fórum. Touto cestou 
by sme potom aj my pozývali 
obyvateľov na naše stretnutia 
a informovali o ich obsahoch. 

Úlohou č. 2 je označenie 
cyklotrás dopravným znače-
ním skôr, ako budú zničené 
prevádzkou motorových vo-
zidiel. Prvé poškodenia už sú 
viditeľné a to nie je stavba eš-
te ani len skolaudovaná.

Ďalšie stretnutia chceme 
pripravovať na jednotlivé té-
my s pozvaním členov prís-
lušných odborných komisií. 
To nasledujúce by malo byť 
15. apríla.

Jiří Holub

Aktívny volič

Poďakovanie detského oddelenia

 

2200..  rreepprreezzeennttaaččnnýý  pplleess  
Hotelovej akadémie 

Otta Brucknera v Kežmarku 
 

1144..  22..  22001155  oo  1199..  0000  hhoodd..  
reštaurácia Severka v Kežmarku 

 
V cene vstupenky je: 

- slávnostné menu, 
- druhá večera (teplé a studené bufetové stoly), 
- prezentácia zážitkovej gastronómie, 
- netradičné múčniky a ovocie, 
- 1 tombolový lístok. 

Do tanca hrá hudobná skupina JÁNOŠÍK. 

 

Cena vstupenky: 29,- € 
 

Tešíme sa na Vás! 
Vstupenky si môžete rezervovať osobne alebo 
telefonicky na sekretariáte školy (052/452 30 35). 

Predaj vstupeniek od 15.01. 2015 na sekretariáte školy 
(Dr. Alexandra 29, Kežmarok) od 8:00 do 15:00. 

Touto cestou by som chcel vyslo-
viť moje poďakovanie dodatočne 
aj pánom JUDr. Otovi Podolin-
skému, Erichovi Abtovi, Jozefo-
vi Juhászovi a Jaroslavovi Šlebo-
dovi za cennú pomoc, ktorú mi 
poskytli pri spracovaní kapitoly 

o kežmarskej hudbe v monogra-
fii Život Kežmarku v 13. Až 20. 
Storočí. Dúfam, že prijmú moje 
ospravedlnenie za to, že ich me-
ná nefigurovali v prvom poďa-
kovaní.

Dr. Andrej Janovský

Dodatočné poďakovanie
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Kam za kultúrou

kULtÚra

– duet Silvie Šarkozi a Kata-
ríny Knechtovej, zmes cigán-
skych piesní v podaní Kat-
ky, skvelí Cigánski Diab-
li s vynikajúcim cimbalovým 

majstrom Ernestom Šarkozim.
Katarína Knechtová a or-

chester Cigánski Diabli sú no-
siteľmi významných hudob-
ných ocenení.

Knechtová a Cigánski Diabli zahrajú aj v Kežmarku
Po vypredanom jesennom 
turné Katky Knechtovej a 
Cigánskych Diablov po 
slovenských mestách sa 
umelci rozhodli pridať 
ďalšie spoločné koncerty 
v roku  2015.

Exkluzívna tour je skvelým 
dramaturgickým a hudob-
ným spojením popu a etno 
world music. Už 15-tisíc di-
vákov vzhliadlo koncert pl-
ný intímnej hudby Katky 
Knechtovej a virtuóznych Ci-
gánskych Diablov s ich str-
hujúcim rytmom im vlast-
ným. Diabli budú hrať Katku 
Knechtovú a Katarína Knech-
tová Diablov.

Veľmi zaujímavé stvárne-
nie popu a dynamickej gyp-
sy music pritiahne divákov 
obidvoch leadrov top sloven-
skej scény.  Koncert nabitý hit-
mi Kataríny Knechtovej , ako 
Za Tebou, Spomaľ, Na ve-
ky, Keby, Bathory Muoj Bože 

3. 2. 2015 (utorok) o 9.00 h, 
10.15 h a 11.40 h

„Aby telo nebolelo“ 
– I. stupeň ZŠ

„Križovatky vlastných 
ciest“ – II. stupeň ZŠ a SŠ
Výchovný koncert uvádza 

Let art Žilina.
V Mestskom kultúrnom stredisku
 8. 2. 2015 (nedeľa) od 14.00 h

Veľký mestský karneval 
s Dorotkou z Fidorkova

Karnevalová rozprávočka 
o smutnom šašovi, súťaže, 
tombola, veselá diskotéka. 

Na deti čaká balónové 
prekvapenie.

V telocvični Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava, ul. 

Tvarožnianska, Kežmarok
 12. 2. 2015 (štvrtok) o 19.00 h

„Cigánski diabli 
+ Katka Knechtová“ 

Jedinečná fúzia hudobných 
žánrov! Spoločné turné 

speváčky Kataríny 
Knechtovej a svetovo 

uznávaného orchestra v 
kategórii etno a worldmusic, 

Cigánskych Diablov.
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok

Mestské kultúrne stredisko
Foto: internet

Cigánski Diabli a Katarína Knechtová na spoločnom 
vystúpení.
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Súťaž o dve 
vstupenky do kina 

Iskra
S p r á v -

ne odpo-
vede z krí-

žovky nám posielajte na ad-
resu redakcie (Noviny KEŽ-
MAROK, Hlavné námestie 3, 
060 01  Kežmarok) príp. mai-
lom na noviny@kezmarok.sk s 
predmetom správy KRÍŽOV-
KA do 6. februára. Nezabud-
nite uviesť telefónny kontakt, 
aby sme sa s vami vedeli, v 
prípade výhry, spojiť. Ceny do 
súťaže venovalo kino Iskra.

Pomôcky: 
etnikum,   

unit, karn,  
anatas

v kartách   
stávka     

o všetko
ozna ujú daroval útok ve mi      

sa tešil orgán

prejavia,   
preukážu

štvorcový  
nerast

zbyto ná   
prí až

hoci,      
po esky

pohrebná  
hostina    
mužské    
meno

vzorec     
sulfidu     

gálnatého

asistent    
(slang.) slopali onuca     

(zastar.)

1. as     
tajni ky

hltavo     
pilo       

špina, ne-  
poriadok 

epocha    
triasu      
(geol.)

2. as     
tajni ky    
zatínam

Pomôcky: 
Miao, ba-  
last, ságo,  

Naso

cudzie     
ženské    
meno

dedina,    
po esky   

prvok      
zn. Ag

škrob      
palmy     

ságovej    
no ný vták

malý psík
zna ka    

pre katal   
zamiau ali

národné   
spolo en-  

stvo

letecké    
krídlo      

dokon í    
kopanie

E V      
Nitry

majú radi   
bôbovité   
rastliny

zvýšený   
tón E

národnos   
v íne     
rímsky     
básnik

jednotka   
penicilínu  

(farm.)

Katarína   
(dom.)

mužské    
meno

cit. zvuku  
kuku ky   
skr. pre    
limited

obopol     
rukami

uskuto -   
uje       

zna ka   
amerícia

3. as     
tajni ky

skratka    
autonóm-  
nej oblasti

odopiera

Príde Jano do kr my, objedná si naraz 
pä  borovi iek a naraz ich vypije. Takto 
to ide celý týžde  až sa ho kr már 
opýta:
- Pre o si tie borovi ky nedáš 
postupne?...
- Nás je totiž pä  kamarátov a sme 
zvyknutí sa takto stretáva . No a tí 
štyria sú aleko, tak pijem aj za nich.
Takto to pokra uje alej, až raz si 
miesto piatich, dá len štyri.
- o sa stalo?... Umrel ti kamarát?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

Straty a nálezy
Dňa 25. januára 2015 sa na 

Toporcerovej ulici našla ná-
ušnica zo žltého kovu so si-
vo-bielym kameňom. Jej ma-
jiteľ si môže po ňu prísť na 
Mestskú políciu v Kežmar-
ku (Hlavné námestie 3, 1. po-
schodie), pričom sa musí pre-
u k á z a ť 
druhou, 
r o v n a -
kou ná-
ušnicou.

Dobré nápady  
sú vítané

Ak máte nápady, či postre-
hy na oživenie i tejto, dá sa 
povedať, oddychovej strany v 
novinách KEŽMAROK, mô-
žete nám ich poslať mailom 
na niektorú z adries redakcie: 
noviny@kezmarok.sk, lorant.
paugsch@kezmarok.sk, pa-
vol.humenik@kezmarok.sk, 
noviny.kezmarok@post.sk.

SUDOKU
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Prípravu kandidátov na skúšku z poľovníctva
- 21. februára 2015 (sobota) o 8.00 hod.

Bližšie informácie poskytne pracovníčka kancelárie OPK na 
adrese: Obvodná poľovnícka komora, Hlavné námestie 10, 

060 01  Kežmarok,  
tel. č. 052/778 18 12,  

mail: kezmarok@kk.opk.sk.

Boutique hotel Hviezdoslav**** v Kežmarku 
Vás srdečne pozýva 31. 1. 2015 (sobota) na 

Fašiangový čas hojnosti
Obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stre-
dou je už  tradične zasvätené fašiangovým radostiam a zábave, 
svadbám, plesom, karnevalom, ale aj tradičným zabíjačkám. 
Je to od nepamäti čas hojnosti a veselia, po ktorých nasledu-
je 40-dňový veľkonočný pôst. Preto Vás, milí Kežmarčania, sr-
dečne pozývame už na 3. ročník Tradičnej zabíjačky u básnika. 
Zahodujte si aj Vy na obľúbených zabíjačkových jedlách a sa-
mozrejme nebudú chýbať ani tradičné fašiangové dobroty nie-
len pre veľkých, ale aj pre malých návštevníkov. Zaujímavé je, 
že môžete osobne vidieť ich prípravu i rozobierku prasiatka na 
hotelovej terase od 9.00. Fašiangovú atmosféru znásobí aj vý-
borná ľudová hudba. Zabíjačkové špeciality sa budú podávať 
od 10.30 do 16.00. Tešíme sa na stretnutie s Vami a  prineste si 
so sebou dobrú náladu i svojich priateľov.

Váš Malý hotel s veľkým srdcom 

Podľa riaditeľky múzea v 
Kežmarku Eriky Cintulovej 
ide o jednu z najlepších 
publikácií, ktorú kežmar-
ské múzeum vydalo.

 

 
Na knihe K stavebným deji-
nám hradu v Kežmarku spo-
lupracoval kolektív autorov, 
zostavovateľkou bola Nora 
Baráthová.

„Nezabudnem na vetu, ktorú 
napísal Dávid Frölich: ‘V mes-
te stojí hrad, v ktorom býva pán 
Thököly’. Už v minulosti sa au-
tori kníh o hrade zaujímali pre-
dovšetkým o jeho vonkajšiu po-
dobu, pričom aj vo vnútri bo-
li vzácne artefakty. Túto knihu 
však bezpochyby považujem za 
najlepšiu od 17. storočia, ktorá 
aká vyšla o kežmarskom hrade,“ 
súhlasila s názorom riaditeľ-
ky múzea Nora Baráthová.

 
Objavili aj nové fakty

Prieskum súvisiaci s kon-
ferenciou a vydanou publi-
káciu sa však nezaobišiel bez 
komplikácií. Nádvorie hra-
du komplikovala vrstva be-
tónu, ktorú vyliali počas veľ-
kej rekonštrukcie v 60. až 80. 
rokoch, no napriek tomu boli 
zistené aj nové poznatky.

V listine z roku 1465 je na-
písané, že na mieste, kde sto-
jí hrad, stálo niekoľko domov. 
Baráthová to však vyvracia. 
Podľa nej by starí pisári, ktorí 
boli vždy veľmi presní, nena-
písali iba „niekoľko domov“.

Nádvorie hradu malo v mi-
nulosti iné využitie, než dnes. 
„Na nádvorí sme našli piecku na 
železnú či medenú rudu a ďal-
šie dôkazy o tom, že v minulos-
ti to bol hospodársky priestor. Až 

do obdobia, kedy Thököly urobil 
renesančnú prestavbu a z hradu 
vzniklo krásne sídlo a priestory 
boli prekryté renesančnou dlaž-
bou,“ vysvetlila Marta Kuče-
rová, archeologička a pracov-
níčka múzea.

 
Prvý z ďalších krokov

Riaditeľka múzea v Kež-
marku Erika Cintulová verí, 
že publikácia naštartuje ďalšie 
projekty múzea, ktoré majú v 
pláne. V tomto roku, pri otvo-
rení letnej turistickej sezóny 
chcú pracovníci múzea otvo-
riť vynovenú expozíciu cechov 
a remesiel, pričom sa spolieha-
jú na nové exponáty. V novin-
kách však chcú pokračovať.

„Veríme, že vydanie knihy bu-
de pre nás ako návod na to, aby 
sme pripravili novú expozíciu ar-
cheológie. Dúfame, že to bude v 
budúcom roku už v odvlhčených 
a zrekonštruovaných priestoroch,“ 
dodala Cintulová. Ďalším kro-
kom by mala byť príprava ma-
kety kežmarského hradu.

Priestory expozície by ma-
li byť umiestnené už pri vstu-
pe, aby dostal návštevník už 
na začiatku dôležité a základ-
né informácie o mieste, kde sa 
nachádza.

Premeny kežmarského 
hradu približuje nová kniha

Lorant Paugsch
Foto: Múzeum Kežmarok

Slovenská poľovnícka komora 
– Obvodná poľovnícka komora 

v Kežmarku oznamuje,  
že organizuje

Výbor základnej organizá-
cie Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov Kež-
marok pozýva Kežmarčanov 
na pietny akt kladenia ven-
cov pri príležitosti 70. výročia 

oslobodenia mesta Kežma-
rok. 

Uskutoční sa 30. januára 
2015 o 11. hodine na nádvorí 
kežmarského hradu.

Humeník

Pietny akt bude na 
nádvorí hradu
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Pozvánka na prednášku
V Tatranskej galérii v Poprade sa usku-
toční 3. februára 2015 (utorok) o 17.00 
hod. prednáška na tému Barokové ume-
nie a umelci pôsobiaci v Kežmarku (kež-
marský sochár Ján Feeg). Prednášateľom 
bude MUDr. Jaroslav Grochola.

Všetkých priaznivcov kežmarskej 
histórie preto na túto prednášku srdeč-
ne pozývame, aby sa opäť niečo nové do-
zvedeli zo zákutí kežmarskej histórie.

Humeník

Z iniciatívy členiek a členov Žiackej škol-
skej rady  pôsobiacej na Strednej umelec-
kej škole v Kežmarku sa dňa 18. 12. 2014 
uskutočnila na pôde školy veľká spoloč-
ná akcia. 

Podarilo sa ju zorganizovať aj vďa-
ka pomoci Mgr. Miroslavy Kovalčíko-
vej, ktorá je koordinátorkou ŽŠR pri 
SUŠ a s obrovským prispením pani Jan-
ky Lampartovej, ktorá sa celoročne sta-
rá o naše brušká v školskej jedálni. Spo-
ločný slávnostný obed žiakov a učiteľov 
sa niesol v duchu blížiacich sa Vianoc. 
Menu bolo preto štedrovečerné - kapust-
nica a zemiakový šalát s rybou. Každá 
trieda si s vlastnou invenciou vyzdobi-
la spoločný stôl a žiaci zasadli spolu so 

Žiacka kapustnica  na Strednej umeleckej škole
svojimi učiteľmi k slávnostnému obedu. 
Špecifickú atmosféru dotvárala vianoč-
ná hudba, drobné pečivo, ktoré napiekli 
šikovné žiačky a duch spolupatričnosti. 

Každý žiak, ktorý sa obeda zúčastnil, 
sa aktívne pričinil o vytvorenie príjem-
ného spoločného podujatia. Verím, že 
všetci zúčastnení si odniesli domov na 

prázdniny dobrý pocit z výborne zor-
ganizovanej akcie, ku ktorej sa môžu hr-
do hlásiť. Na záver vyslovujem želanie, 
aby sa aj na budúci rok podarilo pripra-
viť spoločné slávnostné stolovanie žia-
kov a učiteľov Strednej umeleckej školy 
v Kežmarku.

Mgr. Miroslava Kovalčíková

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

DEN  
OTVORENÝCH 
DVERÍ 2015 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

v budove SOŠ na Garbiarskej ulici č.1 a v strediskách praktického vyučovania odborov:   
kozmetik,  kaderník, spoločné stravovanie, stavebné a drevárske odbory  

 
 
 

v 

 

Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok
Vás pozýva na

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
 9. – 10. februára 2015

 od 8.00 – 12.00 hod., od 13.00 – 16.00 hod.

Na zápis si prineste: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu 
Ostatné informácie: www.zsnizbkk.edu.sk

Prečo naša škola?
• Učíme sa podľa nového školského programu 
s rozšíreným vyučovaním predmetov.
• Vytvárame priestor na netradičné a zážitkové 
učenie, učenie hrou, dramatizáciu, tvorivé písanie.
• Využívame rôzne výučbové programy, špecializo-
vané moderné učebne, triedy a telocvične.
• Zapájame sa do rôznych, aj medzinárodných 
projektov.
• Úspešne sa zúčastňujeme rôznych vedomost-
ných súťaží a olympiád.
• Organizujeme plavecký výcvik (3. roč.) lyžiarský 
výcvik (7. roč.), rôzne edukačné exkurzie a výlety.
• Pre žiakov máme vlastnú školskú jedáleň, škol-
ský klub a Stredisko záujmovej činnosti s množ-
stvom zaujímavých krúžkov.

Profi lácia školy:
• kvalitné vzdelávanie zohľadňujúce potreby a mož-
nosti všetkých žiakov ZŠ
• rozvoj jazykového vzdelávania od 1. ročníka
• rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti, výchova 
k zdravému životnému štýlu
• pestovanie kladného vzťahu k prírode
• telesná a športová výchova vytvára priestor pre 
zdravý telesný vývoj a umožňuje žiakom vytvoriť si klad-
ný vzťah k prírode a ochrane zdravia; oproti ŠVP sme 
navýšili 1 hodinu TV, teda na 3 hodiny týždenne;  na 1. 
aj na 2. stupni realizujeme lyžiarsky výcvik, hodiny kor-
čuľovania; ďalej máme krúžky športových hier a zumby
• využívanie alternatívnej metodiky vyučovania 
Krok za krokom na 1. stupni
• škola  je  po úplnej rekonštrukcii s kvalitnými špor-
tovým  areálom
• úzka spolupráca rodiny a školy

ŠKOLA PRE VAŠE DIEŤA
Garantujeme vám že vaše dieťa získa kvalitné základné vzdelanie.

Škola realizuje: „Projekt alternatívnej starostlivosti o intelektovo nadané deti“ 
a otvára pre deti od 5 rokov prípravný logopedický ročník.

PRIORITY ŠKOLY
• zážitková forma vyučovania vo všetkých predmetoch 

• výchova a vzdelávanie žiakov s telesným a zdravotným postihnutím formou individuálneho začlenenia v bežných triedach
• prevencia proti civilizačným chorobám, obezite • rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy 

• absolvent získa počítačovú a jazykovú gramotnosť v dvoch svetových jazykoch
• výučba v moderných odborných  učebniach • podpora záujmovej a klubovej činnosti

• individuálny prístup 
• nízky počet žiakov v triede na prvom stupni
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Na základe petície obča-
nov prijatej 27. augusta 
2014  vyhlásil prezident 
Slovenskej republiky roz-
hodnutím č. 320/2014 
Z. z. referendum a určil 
deň jeho konania na so-
botu 7. februára 2015.

Petíciu za vypísanie referen-
da pôvodne so štyrmi otáz-
kami iniciovala Aliancia za 
rodinu (AZR). Pod petíciu sa 
podpísalo vyše 400-tisíc osôb. 
Prezident po náleze Ústavné-
ho súdu prišiel k záveru, že 
jedna zo štyroch otázok nie je 
v súlade s ústavou, preto v re-
ferende budú iba tri otázky.

Ide v poradi o ôsme všeľu-
dové hlasovanie v ére samo-
statného Slovenska. Z dote-
rajších siedmich bolo platné 
iba jediné, a to v roku 2003, 
keď sa občania vyjadrovali k 
vstupu SR do Európskej únie.

V referende oprávnení 
občania rozhodnú o týchto 
otázkach: 

1. Súhlasíte s tým, aby sa 
manželstvom nemohlo nazý-
vať žiadne iné spolužitie osôb 
okrem zväzku medzi jedným 
mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby 
párom alebo skupinám osôb 
rovnakého pohlavia nebolo 
umožnené osvojenie (adop-
cia) detí a ich následná vý-
chova?

3. Súhlasíte s tým, aby 
školy nemohli vyžadovať 
účasť detí na vyučovaní v 

oblasti sexuálneho správa-
nia či eutanázie, ak ich rodi-
čia alebo deti samé nesúhla-
sia s obsahom vyučovania?

Právo hlasovať v referende
Právo hlasovať v referende 

má každý občan Slovenskej 
republiky, ktorý najneskôr v 
deň konania referenda

dovŕšil 18 rokov veku a má 
trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky, nemá tr-
valý pobyt na území Sloven-
skej republiky.

Každý oprávnený občan 
hlasuje osobne, zastúpenie 
inou osobou nie je prípustné.

Prekážkami vo výkone 
hlasovacieho práva sú záko-
nom ustanovené obmedzenie 
osobnej slobody z dôvodov 
ochrany zdravia ľudí,

výkon trestu odňatia slo-
body uložený za spáchanie 
obzvlášť závažného zločinu, 
pozbavenie spôsobilosti na 
právne úkony.

Mesto Kežmarok vytvorilo 
12 volebných okrskov na vy-
konanie referenda. Volebné 
miestnosti budú otvorené od 
7.00 do 22.00 hodiny. 

Volebný okrsok číslo 1 – 
ZŠ Nižná brána, ul. Nižná 
brána: Biela voda, Hradská 
cesta, Michalská, Nad traťou, 
Pod traťou, Poľná, Pri zastáv-
ke,  Tehelňa, Továrenská, Pra-
diareň, Strelnica.

Volebný okrsok číslo 2 – 
ZŠ Nižná brána, ul. Nižná 
brána: Pod lesom, Severná.

Volebný okrsok číslo 3 – 
Domov mládeže, Garbiar-
ska ul.: Garbiarska, Možiar-
ska, Nižná brána.

Volebný okrsok číslo 4 

– mestské kultúrne stre-
disko, ul. Starý trh: J. Kraya, 
Priekopa, Trhovište, Tvarož-
nianska, Fraňa Kráľa, Kostol-
né námestie, Nová, Slavkov-
ská, Starý trh.

Volebný okrsok číslo 5 – 
Hotelová akadémia, ul. Dr. 
Alexandra: Baštová, Dr. Ale-
xandra, Hlavné námestie, 
Hradné námestie, Hviezdo-
slavova, Toporcerova, Mesto 
Kežmarok.

Volebný okrsok číslo 6 
– ZŠ dr. Fischera, ul. Dr. 
Fischera: Hradný vrch, J. Je-
senského, J. Záborského, Ka-
menná baňa, Kláštorná, Ko-
menského, Dávida Frölicha, 
Kukučínova, P.J. Šafárika, Rá-
zusova, S. Tomášika, Štúrova, 
Ľubická cesta, Zochova.

Volebný okrsok číslo 7 – 
Klub dôchodcov, ul. M. Lá-
nyiho: M. Lányiho, Nábrež-
ná, Sihoť, Vyšný mlyn, Zá-
hradná, Cintorínska, Hun-
covská.

Volebný okrsok číslo 8 
– ZŠ dr. Fischera, ul. Dr. 
Fischera: Gen. Štefánika, Dr. 
D. Fischera, Krvavé pole, Mu-
čeníkov, Tatranská, Gaštano-
vá, J. Chalupku, Suchá hora, 
I. Stodolu.

Volebný okrsok číslo 9 – 
ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská: 
Bardejovská, Košická, Levoč-
ská, Weilburská.

Volebný okrsok číslo 10 – 
ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská: 
Lanškrounská.

Volebný okrsok číslo 11 – 
MŠ, ul. Kuzmányho: Karola 
Kuzmányho, Obrancov mieru.

Volebný okrsok číslo 12 – 
ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská: 
Petržalská, Južná.

Referendum je s tromi otázkami

Pavol Humeník

Vážení  a milí Kežmarčania,  už 
mesiac pracujeme ako poslan-
ci a svoju prácu chceme vyko-
návať svedomito a v prospech 
mesta, jednotlivca, ale hlavne 
v prospech vás – občanov. Uve-
domujeme si, že nie sme schop-
ní obsiahnuť všetko, čo je potreb-
né meniť, vylepšovať, riešiť a po-
máhať tým, ktorí to potrebujú, 
pretože aj my sme zamestnaní, 
máme svoje rodiny, povinnosti. 
Práve preto, aby sme zanechali 

„stopu“ v tomto meste,  aby sme 
svojou prácou poslanca boli na-
ozaj prínosom, vyzývame vás 
a prosíme, aby ste nás upozorňo-
vali na problémy, na veci, ktoré je 
nutné riešiť. My sami nedokáže-
me vyriešiť všetko, čo vás trápi, 
ale s vašou pomocou a záujmom 
o veci verejné môžeme pomaly, 
kamienok ku kamienku meniť 
a pretvárať všetko k spokojnosti 
občanov a pripraviť lepšie pod-
mienky už aj tým, ktorí ešte len 

prídu medzi nás.
Budeme veľmi radi, keď nás 

budete oslovovať, keď sa bude-
me s vami stretávať aj na základe 
vašich podnetov. Veríme, že toto 
je cesta a na tejto ceste nechceme 
byť bez vás, občanov.

Kontakty na nás nájdete na 
stránke mesta www.kezmarok.
sk v časti obvody a poslanci.

Tešíme sa na spoluprácu s va-
mi, našimi spoluobčanmi.

Poslanci za KDH Kežmarok

Výzva  pre  občanov 

28. január (streda) o 19.00 hod. 
BIRDMAN
Čierna komédia oceňované-

ho režiséra  prináša príbeh her-
ca Riggana, ktorý sa v minulos-
ti preslávil filmovou postavou 
kultového vtáčieho super hrdi-
nu Birdmana, a teraz sa s vy-
pätím síl snaží o svoj divadel-
ný debut na Broadwayi. Riggan 
dúfa, že keď uspeje ako režisér 
a herec nového ambiciózneho 
predstavenia, oživí svoju upa-
dajúcu kariéru.

USA 2014,  komédia/dráma, ti-
tulky, 119 minút, MP 12, vstupné: 
3,5 €.

29. - 30. január (štvrtok, pia-
tok) o 19.00 hod.

CHARLIE MORTDECAI
Má rád peniaze, neslušné vti-

py, alkohol a svoje sofistikova-
né fúzy, zamestnaný je ako aris-
tokrat a vrhne sa do veľkolepého 
pátrania po ukradnutom obraze, 
precestuje polovicu zemegule a 
bude čeliť mnohým protivníkom.

USA 2014, komédia, titulky, 97  
minút, MP 12, vstupné: 3,5 €.

31. január (sobota) o 17.00 hod., 
1. február (nedeľa) o 17.00 hod. 

TUČNIAKY Z MADAGAS-
KARU 

Sú to nie len veselí a podarení 
vtáčikovia, sú aj najvýkonnejšia 
úderná jednotka tajných agen-
tov. Sú pripravení kedykoľvek a 
kdekoľvek zasiahnuť aj  pri naj-
menšom ohrození sveta. Kapitán 
je odvážnym vodcom , ktorý nik-
dy neopustí kamaráta., spolu do-
kážu aj nemožné.

USA 2014, animovaná rozpráv-
ka, dabing, 90 minút, MP 12, vstup-
né: 3,5 €.

31. január (sobota) o 19.00 hod., 
1. február (nedeľa) o 19.00 hod.

KÓD ENIGMY 
Príbeh vojnového hrdinu, 

Alana Turinga, ktorý sa spolu s 
tímom podieľal na prelomení kó-
du legendárneho nemeckého šif-
rovacieho stroja Enigma. Ma-
tematický génius, ktorý vďaka 
svojmu úžasnému talentu pomo-
hol skrátiť 2. svetovú vojnu a za-
chránil tak tisícky ľudských ži-
votov.

USA 2014, dráma/životopisný, 
titulky, 114 minút, MP 12, vstup-
né: 3,5 €.
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Na Štrbskom Plese sa v sobotu, 24. 
januára začala časť 27. Zimnej sve-
tovej univerziády, počas ktorej na-
vštívi Slovensko takmer 400 špor-
tovcov a z celého sveta.

Tisícky divákov si v sobotu vychutnalo 
pocit, kedy do športového areálu FIS na 
Štrbskom Plese priniesla univerziádny 

oheň trojnásobná víťazka v behu na ly-
žiach na SZU Ľubomíra Iľanovská. 

Štafetu po nej prevzala členka Medzi-
národného olympijského výboru a am-
basádorka podujatia na Štrbskom Plese 
a Osrblí Danka Barteková, bronzová me-
dailistka z olympiády v Londýne v roku 
2012. Oheň však slávnostne zapálil bý-
valý biatlonista Pavol Hurajt, ktorý na 
zimných olympijských hrách vo Vancou-
veri v roku 2010 získal v pretekoch s hro-
madným štartom bronzovú medailu.

Granade museli odobrať štyri 
disciplíny, pretože organizátori narazi-
li na finančné problémy a odpor ochra-
nárov s výstavbou nových športovísk. 
Prezident Medzinárodnej federácie uni-
verzitného športu Claude-Louis Gallien 
však bol nadmieru spokojný s priprave-
nosťou Štrbského Plesa aj Osrblia.

Slovenská časť univerziády potrvá do 
nedele, 1. februára, kedy slovenskí orga-
nizátori odovzdajú univerziádny oheň 
ich kolegom z Granady.

Univerziádny oheň sa rozhorel po 16 rokoch

Lorant Paugsch
Foto: autor
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Spomienky
PREDaJ

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

Predám ošípané, cena dohodou. 
Tel: 0903 982 433.

Predám garáž s pozemkom v ka-
meňolome. 0944 524 017.

Dám do prenájmu garáž na Hun-
covskej ulici (pri daňovom úrade). 
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-1/15

Kúpim obrazy od maliara K. Šo-
vánku. Ozvite sa. Tel: 0915 751 532. 
 P-2/15

Kúpim kvaku na konzumáciu. 
Tel. 0908 983 401.  P-6/15

ZaMEstNaNIE
Hľadám prácu opatrovateľky 

v Kežmarku. Tel. 0944 370 219. P-4/15
Prijmeme čašníčku do penziónu-

-reštaurácie Hidalgo Kežmarok. 0907 
940 306.

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

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
Prenajmem obchodné priestory, 

Hviezdoslavova 3 v Kežmarku, prí-
zemie, cca 30 + 15 m2, poschodie 12 
m2 a na ul. gen. Štefánika 56, 30 + 20 
m2, vhodné na kaderníctvo, masér-
stvo... Tel. 0903 801 560.  P-5/15

Salón pre psov v Kežmarku – stri-
hanie od 8 Eur. Objednávky na tel: 
0908 254 427.  L1/15

Expresná pôžička, novootvore-
ná kancelária Baštova 6, KK. 0915 
329 901.

Požičiame zamestnaným, dô-
chodcom, živnostníkom aj opatro-
vateľkám v Rakúsku. Jednoducho, 
rýchlo a spoľahlivo. 0918 359 558.

Byty, DOMy, POZEMKy
Predám slnečný 4-izb. byt s bal-

kónom v osobnom vlastníctve. Zá-
hradná ul., 8. NP, Kežmarok. Kom-
pletná rekonštrukcia. Cena 73 000€. 
Kontakt 0911 863 283.

Dňa 16. janu-
ára 2013 uplynuli 
tri roky, kedy do-
tĺklo drahé srdce 
našej milovanej 

manželky, mamky, dcéry a ses-
try Anny GRIGLÁKOVEJ. 

Odišla si od nás, my osta-
li sme v žiali, no žiješ v srdciach 
tých, čo Ťa milovali. 

Smútiaca rodina.

Dňa 26. 1. 2015 
sme si pripome-
nuli tretie výro-
čie úmrtia na-
šej drahej Márie 

ŠVEDLÁROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte 

jej prosím tichú spomienku. 
Manžel Jozef, dcéra Jana a 

syn Vladimír s rodinami.

Dňa 26. 1. 2015 
uplynulo 5 rokov, 
kedy nás navždy 
opustil milovaný 
syn, brat, manžel 
a otec Ing. Jozef 
M AČIČÁK . 

S láskou a bolesťou v srdci 
spomína mama, súrodenci a ce-
lá smútiaca rodina.

Dňa 6. februá-
ra 2015 si v tichu 
zamyslenia pri-
pomenieme desia-
te výročie odkedy 
odišiel do večnos-

ti Ondrej RUŠIN zo Zálesia.
S úctou spomínajú manželka, 

dcéry, zaťovia a vnúčatá.

Dňa 23. janu-
ára si pripome-
nieme 15 rokov, 
čo nás navždy 
opustil Ľuboslav 

MAJERČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-

te mu tichú spomienku. 
Spomína manželka Mária 

a synovia Rastislav a Ľuboslav

Kto ho poznal, 
spomenie si, kto ho 
mal rád, nezabud-
ne. Žiješ v srdciach 
tých, ktorí Ťa milo-

vali. Už len kytičku kvetov na hrob 
môžeme Ti dať a s láskou na Teba 
spomínať. 

Dňa 28. januára si pripomenie-
me 20. výročie úmrtia nášho mi-
lovaného otca Jána TOMEČK A  
z Kežmarku. 

S úctou a láskou spomínajú 
dcéry s rodinami.

Hoc Tvoja 
hviezda zhasla a sln-
ko Ťa už nemôže 
hriať, stále si s na-
mi. A my budeme 
navždy spomínať. 

Dňa 5. februára uplynie rok, 
čo nás navždy opustila naša dra-
há mama, babka a sestra Mária 
BU R KOV IČOVÁ. 

Kto ste ju poznali, venujte jej 
s nami tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina.

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 

Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46, 
060 01 Kežmarok 

052/449 21 35 
info@kezmarok.sk 
www.kezmarok.sk
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PREDAJ
Predám tatranský pro l pero-

-drážka, brúsený, 1. trieda 4 eurá, 2. 
trieda 2 eurá, v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel. 
0915 86 32 27, 0911 16 89 82.  P-2/13

Predám Suzuki Sx4 4x4 Out-
door Line GS, VVT 1,6 tmavomod-
rá metalíza, garážované, pravidel-
ný servis, komplet servis. história. 
Prvý majiteľ. Kúpené na Slovensku 
Suzuki Rodex Poprad. Rok 2009/5, 
stav tachometra  52 000 km. Výkon 
79 kW/5600 ot., benzín, spotreba 8,2 
l mesto mimo mesto 5,6 l, komb. 6,5 
l nádrž 50l. Pneu 205/60/R16, pre-
vodovka 5 MT, bezkľúčový štart, 
ESP, ABS, el. vyhrievané predné se-
dadlá, automat. klimatizácia, nasta-
viteľný volant, 8x airbag, el. ovlá-
danie okien,  el. ov.  spät. zrkadiel, 
centrál zamykanie, rádio s CD/mp3, 
4x repro, volant a rýchl. páka v ko-
ži, palubný počítač, zásuvka 12 V. 
Obuté na zimných pneu, letné pneu 
4x na elektrónoch k tomu. Treba vi-
dieť. Kontakt: 0907-979 687. Cena 7 

990 € (dohoda možná).   A-2b/13

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žar-
novy a rôznu ľudovú tvorbu. Info na 
tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08. P-1/13

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, nože, nožnice. Opravujem – 
bicykle, trenažéry, kolesá a iné. 
OPRAVA BICYKLOV IMRICH, 
Garbiarska 12, 0905 43 41 53. 
                                                   P-3/13

Darujem staršiu detskú izbu – 2x 
skriňa, rozkladacia posteľ, stolík, sto-
ličky, poličky. Tel. 052/456 52 61, 0908 
30 27 33.  P-8/13

Vykonám inštalačné práce. Tel. 
0904 95 40 23.  P-10/13

Dám do prenájmu obchodné 
priestory a kancelárske priestory na 
námestí v Ľubici. Tel. 0917 537 220. 

A-2c/13
Mladý študent doučí žiakov ZŠ 

priateľnou formou MAT, FYZ, CHE, 
AJ, SJ, NJ. Tel. 0918 273 355.  A-2e/13

OPRAVA PC lacno a spoľahlivo, 
možné aj priamo u vás (KK). Navrhu-

jem a skladám nové PC, aby spĺňalo 
vaše nároky. BVýmena vadných die-
lov, prípadne update vášho slabšie-
ho PC. Cenová kalkulácia e-mailom, 
SMS alebo telefonicky. Tel.: 0944 591 
948, e-mail: servipckezmarok@gmail.
com.  T-1/13

BYTY, DOMY
Predám 3-izbový byt s balkónom 

v OV na 4. poschodí, po čiastočnej 
rekonštrukcii. Cena 44 444 €, po za-
platení voľný. Kontakt po 17.00 hod., 
0905 35 08 33.  P-6/13

Dám do nájmu byt, 94 m2, v Kež-
marku, cena 300 eur. Tel. 0918 
38 71 84.  P-9/13

Prenajmem 3-izbový byt v KK. 
0903 774 779.

Predám 3-izbový byt v Kežmar-
ku, tehlová bytovka, vlastné kúre-
nie, balkón, tichá lokalita. Tel.: 0902 
446 130.  A-2a/13

Júnové ponuky pre kolektívy 

 

 

 

 
 

Biogradská riviéra, BIOGRAD, Chorvátsko 
                           Ubytovanie v penzióne LEON v apartmánoch, izbách, štúdiách 

4.6.-13.6.2013 (7 nocí) ........... 189,- € 
 

                           Ubytovanie v penziónoch LAMBI v apartmánoch, izbách, štúdiách 
4.6.-16.6.2013 (10 nocí) ............ 229,- € 
14.6.-25.6.2013 (9 nocí) ............ 239,- € 
23.6.-3.7.2013 (8 nocí ).............. 249,- € 

 

Biogradská riviéra, PAKOŠTANE, Chorvátsko 
                       Ubytovanie v penziónoch ANDRIJANA a MARTINA v apartmánoch 

19.6.-1.7.2013 (10 nocí) ........... 259,- € 
 

Makarská riviéra, TUČEPI, Chorvátsko 
      Ubytovanie v klimatizovaných apartmánoch v penzióne NEVENKA 

7.6.-16.6.2013 (7 nocí) ......... 199,- € 
 

Jadranská riviéra, LIDO DEGLI ESTENSI, Taliansko 
             Ubytovanie v Campe Mare Pineta **** v mobilhomoch LUX 

21.6.-30.6.2013 (7 nocí) ......... 199,- € 
 

Cena zahŕňa: 
 ubytovanie a spotrebu energie, služby delegáta, 

 dopravu luxusným klim. autobusom zn. SCANIA,  
 polpenziu, balíček na cestu domov,  

 pobytovú taxu, poistenie CK proti úpadku. 
 

Cena nezahŕňa: 
  komplexné cestovné poistenie, fakultatívne výlety 

 

Zľavy:           pri skupine 15-19 osôb  –  1 osoba ZDARMA 
     pri skupine 20-29 osôb  –  2 osoby ZDARMA 
        pri skupine 30-39 osôb  –  3 osoby ZDARMA 
     pri skupine nad 40 osôb – 4 osoby ZDARMA 
      deti do 12 r. : zľava 4,- €/noc 

Začiatkom decembra si 
môj zdravotný stav vyžiadal 
hospitalizáciu na internom 
oddelení v Kežmarku

Týmto sa chcem úprimne 
zo srdca poďakovať p. primá-
rovi MUDr. Martinovi Ma-
gerovi, ošetrujúcemu lekáro-
vi MUDr. Rudolfovi Potan-
kovi a všetkým sestričkám, 
ktoré sa i mňa, aj ďalšie spo-
lupacientky príkladne stara-
li a tak nám spríjemnili pobyt 
v nemocnici.

Prajem celému personálu 
do nového roka pevné zdra-
vie, požehnanie a hodne tr-
pezlivosti v ich neľahkej prá-
ci.             Božena Hudačková

Prijmeme do pracovného 
pomeru zváračov CO2 

– štátne skúšky 
(s predohrevom) 

a horizontkárov CNC 130. 
Práca turnusová na 
Morave. Ubytovanie 

a doprava zabezpečená. 
Nástup možný ihneď. 

Kontakt: 0905319642. 
Email: jask@vl.sk. 

M-17/01

Dňa 16. januára 
2013 uplynul rok, 
kedy dotĺklo dra-
hé srdce našej mi-
lovanej manželky, 
mamky, dcéry a 

sestry Anny GRIGLÁKOVEJ. 
Odišla si od nás, my osta-

li sme v žiali, no žiješ v srdciach 
tých, čo Ťa milovali. 

Manžel s deťmi a ostatná 
smútiaca rodina.

Dňa 26. janu-
ára 2013 si pripo-
menieme smut-
né prvé výročie, 
odkedy nás na-
vždy opustila na-
ša drahá man-

želka, mamka, babka a sestra 
Mária ŠVEDLÁROVÁ z Kež-
marku, ktorá nás opustila vo ve-
ku nedožitých 64 rokov. 

Kto ste ju poznali, venujte jej s 
nami tichú spomienku. 

S láskou spomína smútiaca 
rodina.

Už len kytičku 
kvetov na hrob Ti 
môžeme dať a pri 
plamienku sviečky 
s láskou spomínať.

Dňa 13. decem-
bra 2012 uplynuli dva roky, odke-
dy nás navždy opustila naša milo-
vaná manželka, mamka a babka, 
pani Magdaléna MENŠÍKOVÁ.

So smútkom v srdci spomí-
najú manžel, deti a vnúčatá.

Dňa 11. janu-
ára 2013 uplynul 
rok, čo nás náhle 
opustil náš mi-
lovaný manžel, 
syn, otec a brat 

Vladimír PACAN. 
Kto ste ho poznali, venujte 

mu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manžel-

ka, deti, mama, bratia, sestra a 
všetci, ktorí nezabúdajú.  

Kúpim 2-izbový byt v Kežmarku. 
Tel. 0917 537 220.  A-2d/13

Predám rodinný dom, 2-izbový 
v OV, Spišská Belá. Tel. 052/381 10 78, 
0902 064 571. Cena 34 000 €.  A-2f/13

Predáme, alebo dáme do prenáj-
mu 3-izbový byt v osobnom vlast-
níctve na Petržalskej ulici v Kežmar-
ku. Byt má plastové okná, zasklený 
balkón, plávajúce podlahy, vstava-
né skrine, bezpečnostné dvere, umý-
vačku riadu, drevený obklad kuchy-
ne a chodby. Cena pri predaji 46 500 
€. Tel.: 0908/43 69 02, 0907/69 17 54.  

T-14/12
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Stolný tenis

Šport

ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok a Mesto Kežmarok
pozývajú športových fanúšikov na medzinárodný 

halový turnaj vo futbale mladších žiakov (do 12 rokov)

O pohár primátora mesta Kežmarok
Turnaj sa uskutoční 31. januára 2015 o 8.30 hod. 

v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka.

Šiestym kolom pokračova-
la tretia liga šachových druž-
stiev. Kežmarčania vysokým 
víťazstvom v Gelnici potvrdi-
li ambície usadiť sa v horných 
poschodiach tabuľky.

Slovan Gelnica B – KdV 
Kežmarok B 1:7 (Lukáč 1, 
Hennel 1, Grich 1, Budzák 1, 
E. Hagara, st. 0,5, Kulhomero-
vá 1, Ferenčák 0,5, Antal 1).

Humeník
1. Poprad A  6  32,0  16
2. St. Ľubovňa  6  32,0  16
3. Gelnica A  6  29,0  13
4. Kežmarok B  6  28,0  12
5. Kargecany  6  26,0  12
6. Smižany  6  25,5  10
7. Vernár  6  23,0    7
8. Bijacovce  6  21,0    6
9. Hranovnica  6  18,5    6
10. Levoča  6  19,5    3
11. Gelnica B  6  15,5    3
12. Poprad B  6  18,0    1

Šach

II. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala druhá liga.
MŠK Fortuna Kežmarok 

A – Michalovce A 8:6 (Mry-
glot 3, Vojtička 2,5, Harabin 2, 
Ištok 0,5). MŠK Fortuna Kež-
marok A – Vranov nad Top-
ľou B 11:3 (Mryglot, Harabin 
3,5, Ištok 3, Vojtička 1). 
1. Levoča A 15 163:47 57
2. Loko. Košice A 14 176:20 56
3. Stadex Košice A 15 131:79 51
4. Kežmarok A 15 127:83 47
5. Mokrance A 15 111:99 41
6. Humenné A 15 103:107 38
7. Vojčice A 15 100:110 35
8. Š. Michaľany A 15   92:118 33
9. Valaliky A 14 101:95 31
10. Michalovce A 15   97:113 30
11. V. Kapušany B 15   86:124 29
12. Vranov n/T B 15   79:131 28
13. Humenné B 15   53:157 18
14. Prešov A 15   37:173 18

III. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala III. liga mužov, sk. Západ.
TJ Severka Kežmarok A  

– Spišský Štiavnik A 4:14 
(Mikša 2, Funket, Vojtičko 1). 
Spišská Nová Ves – Severka 
Kežmarok 14:4 (Mikša 2, Po-
povič 1,5, Potisk 0,5).
1 Spiš. Vlachy A 13 149:85 47
2 St. Ľubovňa B 13 141:93 44
3 Slov. Ves A 13 140:94 42
4 Spiš. Štvrtok A 13 139:95 40
5 Margecany B 13 118:116 34
6 Rožňava C 13 129:105 33
7 Levoča B 13 116:118 29
8 Spiš. Štiavnik A 13 111:123 29
9 Poprad A 13 108:126 24
10 Jablonov n/T A 13 110:124 24
11 Spiš. N. Ves A 13   92:142 22
12 Severka KK A 13   51:183 13

Humeník

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala prvá liga volejbalových 
kadetiek. Z vyrovnaných du-
elov získali Kežmarčankys fa-
voritom jeden bod.

KV MŠK Oktan Kežma-
rok – Zvolen 2:3 (-23, -22, 18, 
18, -8), 0:3 (-22, -18, -27).
1. Spiš. N. Ves  14  36:13  34
2. L. Hrádok  14  38:13  33
3. Zvolen  14  32:21  29
4. Stropkov  14  33:20  27
5. Brusno  14  28:29  19
6. Kežmarok  14  17:34  12
7. Hnúšťa  14  13:38    7
8. Žiar n/H  14    9:38    7

Volejbal Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
kadetiek.

KV MŠK Oktan Kežma-
rok – Prešov 0:3 (-18, -14, -13), 
0:3 (-15, -7, -20).

(ph)
1. Snina  18  53:7  51
2. Spiš. N. Ves  18  51:8  48
3. TU Košice  18  47:16  43
4. Vranov n/T  18  34:23  32
5. Prešov  18  31:25  30
6. Kežmarok  18  16:42  14
7. Poprad  16  15:40  12
8. ŠA Košice  18  11:50    8
9. Michalovce  18    7:54    2

Základná škola Nižná brána v Kežmarku 
hľadá žiakov do športových tried.

Tie by škola chcela otvoriť už v budúcom školskom 
roku 2015/2016.

Ide o budúci piatakov, takže kto rád športuje 
nemal by váhať a mal by využiť možnosť chodiť do 
športovej triedy na Základnej škole Nižná brána 

v Kežmarku 

Priaznivci behu na lyžiach spo-
lu s mestom Kežmarok pozývajú 
záujemcov o účasť na VIII.Pod-
halianskom behu na lyžiach Jána 
Pavla II., ktorý sa uskutoční dňa 
7. 2. 2015 v partnerskom poľskom 
meste Nowy Targ.

Prihlasovať sa ešte môžete te-
lefonicky Ing. S. Škárovi – 0905 
283170 alebo na skara.stano@
gmail.com najneskôr do 30. 1. 
2015, kedy bude možné ešte vy-
užiť štartovné 30 PLN. Po tomto 

termíne to bude už 50 PLN. Uspo-
riadatelia podujatia trvajú na za-
platení štartovného v PLN, pre-
to žiadame účastníkov, aby si to-
to štartovné do dňa podujatia za-
bezpečili. Platiť sa bude až v deň 
podujatia pri prezentácii. Dĺžky 
tratí budú 5, 15 a 30 km.

Náklady na prepravu auto-
busom uhradí mesto Kežmarok. 
Odchod autobusu bude dňa 7. 2. 
2015 o 7.30 hod. z parkoviska pri 
futbalovom štadióne.  Ing. S. Škára  

Podhaliansky beh na lyžiach

Muži vyhrali v Prešove, starší žiaci 
v Martine s výhrou i prehrou

Basketbalové súťaže po-
kračujú po ukončení zák-
ladných skupín súbojmi o 
umiestnenie. 

Basketbalové družstvo mužov ces-
tovalo na prvý duel 1. ligy v sku-
pine o 9. – 14. miesto do Prešova. 
Súboj začali hráči BK MŠK Kežma-
rok dobre, vybudovali si niekoľko-
bodový náskok, ktorý si udržiava-
li takmer po celé dve štvrtiny. Pre-
šovčania pred prestávkou využili 

chyby v obrane hostí  a znižili na 
rozdiel jedného bodu.

Druhý polčas bola hra vy-
rovnaná, obe družstvá striedali 
dobré a zlé úseky hry. V posled-
nej štvrtine si hostia vybudova-
li rozhodujúci náskok, ktorý si 
udržali do konca stretnutia.

BK Akademik Prešov – BK 
MŠK Kežmarok 63:74 (31:32). 
Body Kežmarku: Lenárt 33, Sle-
zák a Šmálik 9, Tomáš 6, Marhef-
ka a Tybor 5, Harabín 4, Bertani 3.

Starší žiaci odohrali ďalšie dve 
stretnutia v rámci súťaže o Stre-
doslovenský pohár, keď cestova-
li do Martina. Hostia z Kežmarku 
v prvom stretnutí domácich jasne 
predčili po všetkých stránkach, v 
tom druhom ukázali horšiu strán-
ku svojej hry popretkávanú množ-
stvom chýb v útoku i obrane.

Výsledky: TJ Slávia Medik 
Martin – BK MŠK Kežmarok 
52:71 (17:16, 6:25, 19:17, 10:13) a 
52:44 (10:19, 10:12, 14:8, 18:5).

Jozef Juhász
Foto: BK Akademik Prešov

Najlepším strelcom Kežmarku v súboji proti Prešovu bol 
Daniel Lenárt (s číslom 9) autor 33 bodov.
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
1. liga muži MŠH Vlada Jančeka 7. 2., 13.00 h Kežmarok – Karlovka BA B

1. liga muži MŠH Vlada Jančeka 8. 2., 10.30 h Kežmarok – Komárno B

Stolný tenis

II. liga seniori ZŠ sv. Kríža 8. 2., 10.00 h Fortuna KK A – Vojčice A

II. liga seniori ZŠ sv. Kríža 8. 2., 15.00 h Fortuna KK A – V. Kapušany B

III. liga seniori ZŠ Nižná brána 8. 2., 10.00 h Severka KK A – Margecany B

Šach 1. liga seniori Dom stretávania KdV 31. 1., 11.00 h Kežmarok – Jelšava

Volejbal extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 7. 2., 17.00 h Kežmarok – Paneurópa BA

KEŽMAROK - vydáva Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku. Vychádza každú nepárnu stredu. Uzávierka je každý párny štvrtok. Dvojtýždenník re-
dakène pripravili Pavol Humeník (tel.: 052/452 40 46) a Mgr. Loránt Paugsch (052/466 02 07). Adresa redakcie: Noviny KEŽMAROK, Hlavné námestie 3,  
060 01 Kežmarok. Fax: 052/452 40 46. E-mail: noviny@kezmarok.sk, noviny.kezmarok@post.sk, lorant.paugsch@kezmarok.sk. Internet: www.kezmarok.sk.  
Facebook: www.facebook.com/noviny.kezmarok. Tlaè: Tlaèiareò Kežmarok GG, s. r. o., tel./fax: 052/452 32 07. Registraèné èíslo: 18/93 OÚ Poprad. 

Šport

Priaznivci kežmarského 
športu, vedúci športových 
klubov, či oddielov môžu 
aj tento rok posielať svo-
je návrhy na športovcov, 
ktorí v roku 2014 zazna-
menali športový úspech. 
Mesto Kežmarok i tento 
rok má záujem oceniť svo-
jich najúspešnejších špor-
tovcov v danom roku.

V minulých rokoch vyhlaso-
vanie najúspešnejších špor-
tovcov organizovalo spo-
lu s Mestom Kežmarok i re-
dakcia novín KEŽMAROK 
a neinvestičný fond Športov-
ci okresu Kežmarok. Tento 
fond je ale momentálne v lik-
vidácii, preto organizáciu vy-
hlasovania najúspešnejších 
športovcov je zatiaľ iba v ré-
žii mesta Kežmarok. 

Keďže z tohto dôvodu nie 
sú ešte presne vyšpecifikova-
né kategórie, návrhy na oce-
nenie úspešných športovcov 
môžu mať široký záber. Mô-
že tak ísť o úspešný športo-
vý výkon jednotlivca (hrá-
čov, trénerov, funkcioná-
rov,...), úspech kolektívu, ale 
aj o konkrétne návrhy špor-
tových činov fair play, alebo 
o firmy podporujúce kežmar-
ských športovcov. 

Mesto Kežmarok vytvorí 
komisiu, ktorá následne na-
vrhne nielen systém vyhod-
notenia, ale aj konkrétnych 
úspešných športovcov. 

Všetky návrhy týkajúce 
sa kežmarského športu v ro-
ku 2014 môžete posielať ale-
bo osobne doručiť na adre-
su: Redakcia novín KEŽMA-
ROK, Hlavné námestie 3, 060 
01 Kežmarok, alebo poslať 
mailom na adresu: noviny@
kezmarok.sk, do 10. februá-
ra 2015.

Úspešné športové výkony 
z roku 2014 ocení mesto

Pavol Humeník

Kežmarské volejbalistky v 
rozhodujúcom a krásnom zá-
pase v boji o siedme miesto 
s COP Nitra vyhrali. V ďal-
šej časti súťaže tak budú hrať 
v skupine o 5. až 7. miesto s 
dvomi bratislavskými druž-
stvami – BVK a Paneurópa.

18. kolo: KV MŠK OK-
TAN Kežmarok – COP Nit-
ra 3:1 (-26, 18, 10, 15). Najviac 

bodujúce hráčky Kežmarku: 
Dragašeková 25, Zátrochová 
20, Labudová 10.

Konečná tabuľka  
po základnej časti

1. Spiš. N. Ves 18 53:9 52
2. Slávia BA 18 51:9 50
3. UKF Nitra 18 39:25 34
4. Pezinok 18 37:25 34
5. BVK Bratislava 18 41:29 32
6. Paneurópa 18 34:35 27

Volejbalistky zápas roka vyhrali

Už je najvyšší čas, aby sa niečo so zimným štadiónom robi-
lo. Nikdy totiž nevieme, kedy zas nájdeme na chodníku pri 
ňom porozbíjané sklo, či iný neporiadok. A to určite nie je 
pozitívna vizitka nášho mesta.            Foto: Pavol Humeník

Skupina o 5. – 7. miesto
BVK Bratislava – KV 

MŠK Oktan Kežmarok 3:1 
(16, -24, 20, 15). Najviac bodu-
júce hráčky Kežmarku: Jaku-
šová 10, Mihaliková 9, Labu-
dová 7.

Skupina o 8. – 10. miesto
COP Nitra – Prešov 3:0.

Humeník

7. Kežmarok 18 21:41 16
8. COP Nitra 18 22:44 14
9. Senica 18 14:46 9
10. Prešov 18 5:54 1

Skupina o 1. – 4. miesto
Spišská Nová Ves – UKF 

Nitra 3:0, Pezinok – Slávia EU 
Bratislava 1:3.


