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V A R O V N É  S I G N Á LY  C I V I L N E J  O C H R A N Y

Názov signálu Použitý v prípade Spôsob varovania

Všeobecné ohrozenie Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri 
možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti 2 – minútový kolísavý tón sirén

Ohrozenie vodou Pri ohrození vodou (povodne, havárie na vodnej stavbe) 6 – minútový stály tón sirén

Koniec ohrozenia Koniec ohrozenia, alebo koniec pôsobenia následkov 
mimoriadnej udalosti

2 – minútový stály tón sirén bez 
opakovania

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania sa vykonáva každý druhý piatok v mesiaci o 12.00 hod. dvojminúto-
vým stálym tónom sirén.

Kežmarčanov budú varovať nové sirény
Stará siréna bola vyrobe-
ná v 60. rokoch minulého 
storočia, šesť nových má 
niekoľko výhod.

V meste Kežmarok sa v súčas-
nosti nachádzajú dve staršie 
sirény, ktoré budú do konca 
mája nahradené šesticou no-
vých, elektrických sirén. Na 
ich modernizácii sa uznies-
la Vláda Slovenskej republi-
ky v roku 2012, pričom v Kež-
marku rozhodovali aj iné 
okolnosti.

„Rozhodujúcim fakto-
rom zástavby sirén v mes-
te Kežmarok sú však kli-
matické podmienky spojené 
s pravidelnými povodňami 
prakticky na celom území 
mesta,“ vysvetlil Miroslav 
Medo, vedúci oddelenia vy-
rozumenia, varovania a in-
formačných systémov krízo-
vého riadenia z Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky. 
Jedinou podobnosťou sta-
rých a nových sirén je pod-
ľa Meda iba to, že „vydáva-
jú hlasitý varovný tón na 
včasné varovanie obyvateľ-
stva. Tu sa ale ich podob-
nosť končí.“

Sirény budú „rozprávať“
Z pohľadu obyvateľstva je 
najväčším rozdielom to, že 
moderné elektronické sirény 
dokážu „rozprávať“. Okrem 
stáleho alebo kolísavého t ónu 

dokážu reprodukovať aj aký-
koľvek iný zvuk vrátane ho-
voreného slova. Obyvatelia v 
oblasti ohrozenia sa tak rých-
lo a efektívne dozvedia, o aký 
poplach vlastne ide a sirény 
môžu byť využité aj následne, 
napríklad na odvysielanie do-
datočných pokynov ku eva-
kuácii.

Podľa Ladislava Meli-
kanta z oddelenia Civilnej 
ochrany na Mestskom úrade 
v Kežmarku prinesú nové si-
rény niekoľko ďalších výhod. 
„Veľkým plusom je, že zvuk 
zo sirén dostatočne pokry-
je celé územie mesta. Sirény 
budú vďaka zabudovaným 
akumulátorom fungovať aj 
pri výpadku elektrickej ener-
gie, maximálne 72 hodín,“ 
povedal Melikant. Pre mest-
ský rozpočet je nemenej dob-
rou správou to, že realizácia 
nového varovného systému 
je plne hradená zo štátneho 
rozpočtu

Ovládané budú na diaľku
Nové sirény budú ovláda-
né a kontrolované na diaľ-
ku. „Ak by sa náhodou niečo 
pokazilo, operátor varovné-
ho systému je o tom okamži-
te informovaný a môže situ-
áciu riešiť. Nie je tak potreb-
né v pravidelných intervaloch 
k sirénam vysielať technikov 
iba na to, aby skontrolova-
li, či je všetko v poriadku,“ 
uviedol Medo, podľa ktorého 
sa tak dajú ušetriť nemalé fi -
nancie. 

Lorant Paugsch
Foto: autor

Jedným z postranných 
efektov je aj skutočnosť, že v 
prípade moderných elektro-
nických sirén sa vykonáva 
ich hlasitá skúška iba dvakrát 
do roka. V prípade mechanic-
kých sirén bez autotestova-
cích funkcií je to každý me-
siac.

Aktivácia sirén sa uskutoč-
ňuje v prípade vzniku mimo-
riadnej udalosti alebo nebez-
pečenstvom vzniku mimo-
riadnej udalosti z varovacie-
ho a vyrozumievacieho centra 
Okresného úradu v Prešove 
a z Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky.

Nové sirény nainštalované na pekárni Gros.

 Varovanie obyvateľstva je jed-
no z najdôležitejších opatrení civilnej 
ochrany. Je vykonávané varovnými 
signálmi uskutočňovanými prostred-

níctvom sirén a doplnené hovorenou 
informáciou. 

Zvuk sirény znamená vždy nejaké 
nebezpečenstvo. Upozorňuje obyvate-

ľov  na to, že  môže dôjsť alebo už došlo k 
mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje ži-
voty a zdravie občanov, majetok a život-
né prostredie.   Ladislav Melikant, odbor CO

Varovanie obyvateľstva – varovné signály
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Dlhý, vyše šesťhodino-
vý maratón absolvovali 
poslanci Mestského za-
stupiteľstva v Kežmarku, 
ktorých na rokovaní 26. 
marca 2015 čakalo 52 
rokovacích bodov. Dote-
raz to bolo najdlhšie roko-
vanie nového mestského 
zastupiteľstva.

Na začiatku rokovania sa po-
slanci venovali rôznym vše-
obecne záväzným nariade-
niam. Išlo napríklad o rieše-
nie krízových situácií, ochra-
nu verejného záujmu pri 
výkone verejných funkcií, 
kontrolu vykonávanú mest-
skou samosprávou a zásady 

činnosti hlavného kontrolóra 
a útvaru hlavného kontrolóra, 
poskytovanie sociálnej služ-
by v Zariadení pre seniorov, 
podmienky predaja výrobkov 
a poskytovaní služieb na tr-
hových miestach, či všeobec-
ne trhový poriadok.

Potom poslanci mestské-
ho zastupiteľstva schváli-
li do funkcie nového náčelní-
ka Mestskej polície v Kežmar-
ku Jozefa Marhefku, ktorý tak 
nahradil na tomto poste Mi-
lana Slotu, ktorý bol náčelní-
kom od roku 2006. 

Následne Mestské zastu-
piteľstvo v Kežmarku zrušilo 
k 30. 6. 2015 príspevkovú or-
ganizáciu Správu telovýchov-
ných zariadení mesta Kežma-
rok, pričom práva a povinnos-
ti prechádzajú na zriaďovate-
ľa. Mestské zastupiteľstvo v 

Rokovací maratón poslancov priniesol viacero dôležitých rozhodnutí
Kežmarku odvolalo aj doteraj-
šieho riaditeľa Správy telový-
chovných zariadení mesta Kež-
marok Ing. Miloslava Nadány-
iho z funkcie 31. 3. 2015. Správa 
telovýchovných zariadení bola 
zriadená v júli roku 1996 takže 
na 20. výročie sa dočkala i svoj-
ho zániku. Ako sa píše v dôvo-
dovej správe, zrušenie organi-
zácie by malo priniesť úsporu 
administratívnych výdavkov, 
pretože sa nebude vykonávať 
samostatne, zrušenie by malo 
zvýšiť produktivitu práce za-
mestnancov a dosiahnuť ich 
vyššiu odbornosť pri špecific-
kých činnostiach, ale i zabez-
pečiť komplexnú technickú sta-
rostlivosť o majetok mesta.

Poslanci schválili na roko-
vaní o. i. aj vyhlásenie dobro-
voľnej zbierky na rekonštruk-
ciu zimného štadióna a roz-

delili dotácie pre kultúrne 
i športové kluby.

Dôležitým bodom, ktorým 
sa poslanci nezaoberali, pre-
tože ten bol stiahnutý z roko-
vania, bolo prerokovanie ná-
vrhu na zlúčenie Základnej 
umeleckej školy Antona Cíge-
ra a Základnej umeleckej ško-
ly Petržalská 21. Situácia oko-
lo prípadného zlúčenia si vy-
žaduje hlbšiu analýzu, a tak 
sa poslanci k tomuto bodu 
vrátia na inom svojom roko-
vaní zastupiteľstva.

Dlhé a náročné rokovanie 
zastupiteľstva prinieslo dôle-
žité rozhodnutia, ktoré ma-
jú vplyv na budúcnosť rozvo-
ja mesta. Občania Kežmarku 
preto budú pozorne vnímať 
ako sa tieto rozhodnutia pre-
javia v bežnom živote Kež-
marčana.

Pavol Humeník

Ďalšou z aktivít bol aj kvíz 
na Hradnej škole, kde 
Grosz pôsobil.

Alfréd Grosz bol známy pre-
dovšetkým ako gymnaziálny 
profesor, horolezec, milovník 
Tatier. Menej známy je ako 
fotograf. Práve tejto záľube 
je venovaná výstava otvore-
ná pri príležitosti 130. výročia 
narodenia profesora Grosza 
v priestoroch kežmarského 
múzea na ulici Dr. Alexandra.

„Cieľom výstavy je pred-
staviť Alfréda Grosza ako fo-
tografa, keďže výstava tohto 
charakteru nebola ešte nikde 
prezentovaná. To, čo videl on, 
zvečnil na nádherných foto-
grafiách, negatívoch či sklene-
ných doskách,“ vysvetlila cieľ 
výstavy riaditeľka kežmarské-
ho múzea Erika Cintulová.

Na výstave sú vystave-
né fotografie nielen z múzea 
v Kežmarku, ale aj zo Štátne-
ho archívu v Levoči. „S kež-
marským múzeom spolupra-
cujeme už dlhšie. Z nášho fon-
du profesora Alfréda Grosza 
sa na výstavu dostalo približ-
ne 70 fotografií, ale komplet-
ná zbierka je niekoľkonásobne 
väčšia. Je to prierez jeho tvor-

bou,“ povedal Štefan Pechy.
Groszove snímky zachytá-

vajú predovšetkým jeho štu-
dentov vo Vysokých Tatrách, 
zábery žien a dievčat na lúkach 
či fotografie spišských miest – 
Levoče, Spišskej Kapituly, Rus-
kinoviec, Kežmarku, Spišskej 
Belej či Spišskej Soboty. Veľmi 
cenné sú zábery z interiéru lý-
cea, z laboratórií a momentky 
z cvičenia pred lýceom.

Na Grosza spomínajú 
v najlepšom

Profesor Grosz je dodnes zná-
my svojim ľudským prístupom. 

„Je mi ľúto, že som profe-
sora Grosza nepoznala osob-
ne. Z toho, čo som študovala 
a počula viem, že to bol obdi-
vuhodný človek. Jeho študen-
ti na neho dodnes spomínajú, 
na jeho láskavosť, dobré srdce 
či skromnosť,“ nechala sa po-
čuť riaditeľka múzea v Kež-
marku Erika Cintulová, kto-
rú doplnil  Pechy: „Profesora 
Grosza som poznal aj osob-
ne. Počas výletov nielen fo-
til, ale aj vysvetľoval, opiso-
val vrchy, faunu či flóru. Za-
slúži si obdiv aj za to, že vi-
del. Pretože všetci pozeráme, 
ale len niektorí z nás vidia“.

Záujem žiakov milo prekvapil
Jedným z propagátorov ro-

Alfréda Grosza predstavili ako fotografa
ku Alfréda Grosza je aj bývalý 
učiteľ Milan Choma. Jednou 
z jeho aktivít bolo aj zorga-
nizovanie kvízu o Kežmarku 
a Vysokých Tatrách, do kto-
rého prípravy a organizácie 
sa zapojili aj žiaci niekoľkých 
kežmarských škôl.

„Mladí ľudia by mali po-
znať Tatry. Myslím si, že 95% 
Kežmarčanov nevie vymeno-
vať viac než sedem z dvadsia-
tich siedmych štítov viditeľ-
ných z Kežmarku. S tým musí-
me začať od mladých,“ vysvet-
lil myšlienku kvízu Choma 
pričom dodal, že rovnakú 
myšlienku zdieľal aj profesor 
Grosz. Víťazkami kvízu sa na-
koniec stali Andrea Šarišská 
a Barbora Budzáková.

Choma s deťmi komuniko-
val, rozprával sa s nimi o Tat-

rách či o profesorovi Groszo-
vi. „Na mladých ľuďoch sa mi 
páči ich entuziazmus a ich po-
zitívna energia. Bol som veľmi 
milo prekvapený ich záujmom 
o Tatry, o Kežmarok,“ dodal.

Podľa jeho slov boli kvíz 
a otvorenie výstavy výraznej-
ším začiatkom roku profeso-
ra Grosza. V jeho priebehu sa 
uskutoční ďalší kvíz, výstava 
výtvarného stvárnenia poves-
tí Alfréda Grosza či už onedl-
ho Tatranský večer aj s účasťou 
Občianskeho združenia Kež-
marská chata. Večer by mal byť 
venovaný kežmarskej oblasti 
v Tatrách a budú na ňom pre-
zentované archívne fotografie 
a videá. V spolupráci so Spiš-
ským dejepisným spolkom by 
sa mala tohto roku konať aj kon-
ferencia o Alfredovi Groszovi.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Výstava fotografií prilákala širokú verejnosť.
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Odborná konferencia je 
tradične venovaná pa-
miatke slávneho kežmar-
ského rodáka a priekopní-
ka röntgenológie Dr. Voj-
techa Alexandra.

Nemocnica Dr. Vojtecha Ale-
xandra v Kežmarku, v spolu-
práci so Slovenskou lekárskou 
komorou (SLK) a Slovenskou 
komorou sestier a pôrodných 
asistentiek (SKSaPA), organi-
zovala v dňoch 27. - 28. marca 
2015 v Kongresovom centre 
Hotela Academia v Starej Les-
nej celoslovenskú konferen-
ciu XVIII. Kežmarské lekár-
ske dni Dr. Vojtecha Alexan-
dra s medzinárodnou účas-
ťou. Záštitu nad podujatím 
prijal primátor mesta Kežma-
rok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, 
ktorý počas slávnostného za-
hájenia privítal a pozdravil 
účastníkov konferencie.

História Kežmarských le-
kárskych dní siaha do roku 
1993, keď sa 15. januára konal 
prvý Kežmarský lekársky deň 
Dr. Vojtecha Alexandra, a to v 
deň 77. výročia jeho smrti. 

V úvode bol účastníkom 
konferencie obrazom aj slo-
vom priblížený krátky prierez 
históriou z predchádzajúcich 
ročníkov Kežmarských lekár-
skych dní Dr. Vojtecha Ale-
xandra, ktorý prezentovala 
predsedníčka organizačného 
výboru Janka Bartková. Dvoj-

Janka Bartková, lp
Foto: archív NKK

Pomaly prichádza obdo-
bie, kedy je z dôvodu kli-
matických faktorov zvýše-
né nebezpečenstvo vzni-
ku požiarov. 

Kežmarské lekárske dni zaznamenali rekordnú účasť
dňový odborný program bol 
v prvý deň konferencie rozde-
lený na sekciu lekárov a sek-
ciu sestier a v druhý deň po-
kračoval spoločnou sekciou 
lekárov a sestier. 

V sekcii lekárov odzne-
lo v piatich blokoch 31 od-
borných prednášok za účas-
ti 102 zaregistrovaných leká-
rov. Prvýkrát v histórii bola 
v rámci konferencie zaradená 
aj sekcia sestier, v ktorej od-
znelo v piatich blokoch 32 od-
borných prednášok a zúčast-
nilo sa jej 212 sestier. 

Na konferencii bolo spo-
lu registrovaných 314 účast-
níkov z rôznych zdravotníc-
kych zariadení v rámci SR a 
ČR. Konferenciu podporilo 
21 partnerských farmaceutic-
kých firiem a 22 obchodných 
partnerov kežmarskej ne-
mocnice, za čo im organizá-

tori konferencie aj touto for-
mou vyslovujú svoje poďa-
kovanie.

Samostatným stánkom 
s propagačnými materiál-
mi sa na konferencii prezen-
tovalo mesto Kežmarok, kto-
ré zároveň poskytlo aktívnym 
účastníkom Pamätný list mesta 
Kežmarok a monografiu 500 ro-
kov športu kežmarského.

V rámci spoločenského ve-
čera odznel hodinový koncert 
Mariána Čekovského s kape-
lou. Bohatý odborný program 
bol v sobotu ukončený orga-
nizátormi podujatia s prísľu-
bom, že v tejto tradícii budú aj 
naďalej pokračovať.

Počas osemnástich roční-
kov odznelo viac ako 540 od-
borných prednášok, z toho 60 
zahraničných z 5 krajín (Čes-
ká republika, Rakúsko, Poľ-
sko, Maďarsko a Švajčiarsko). 

Prednášajúci boli z 36 miest 
Slovenska. Najviac prednášok 
odznelo z klinických praco-
vísk Bratislavy, Košíc, Prešo-
va, Žiliny, Trenčína, Ružom-
berka, Popradu, Starej Ľu-
bovne, Levoče, Kežmarku a 
zo 7 miest ČR, najviac z Pra-
hy z Inštitútu klinickej a expe-
rimentálnej medicíny (IKEM - 
v zastúpení riaditeľom trans-
plantačného centra, kežmar-
ským rodákom Štefanom 
Vitkom), tiež z Hradca Králo-
vé, Blanska, Budapešti, Varša-
vy, Viedne a Zürichu.

Vedenie kežmarskej ne-
mocnice ďakuje všetkým spo-
luorganizátorom, účastní-
kom, partnerom, prednáša-
júcim a diskutujúcim, lebo to 
boli práve oni, ktorí zabezpe-
čili vysokú odbornú a spolo-
čenskú úroveň tohto celoslo-
venského podujatia.

P o ž i a r n a  p r e v e n c i a
Na príčine sú: sucho, vietor, 
vegetácia po zime, ale aj ak-
tivity človeka ako kladenie 
ohňa, turistika, fajčenie. Naj-
častejšou príčinou vzniku 
požiarov je vypaľovanie po-
rastov bylín, kríkov a stro-
mov.  

V zmysle § 14 ods. 2 záko-
na č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi fyzická osoba 
nesmie: 

- fajčiť alebo používať otvo-
rený plameň na miestach so 
zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priesto-
roch alebo na miestach, 
kde môže dôjsť k jeho roz-
šíreniu,

- vykonávať činnosti, na 
ktorých výkon nemá osobit-
né oprávnenie alebo odbornú 
spôsobilosť, ktoré sa z hľadis-
ka protipožiarnej bezpečnosti 
vyžadujú na ich vykonávanie 
podľa osobitných predpisov,

- poškodzovať, zneuží-
vať alebo sťažovať prístup k 
požiarnotechnickým zaria-

deniam, požiarnym vodo-
vodom alebo vecným pros-
triedkom na ochranu pred 
požiarmi a k uzáverom roz-
vodných zariadení, najmä 
elektrickej energie, plynu 
alebo vody,

- vyvolať bezdôvodne po-
žiarny poplach, privolať bez-
dôvodne hasičskú jednotku 
alebo zneužiť linku tiesňové-
ho volania.

Za nedodržanie vyššie 
uvedených ustanovení môže 
OR HaZZ uložiť fyzickej oso-
be pokutu do výšky 331 €.

Ing. Ladislav Merlikant, 
MsÚ Kežmarok
Úsek: Civilná ochrana

Tohtoročné lekárske dni zaznamenali rekordnú účasť.
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Hotelová akadémia Otta 
Brucknera sa môže po-
pýšiť ďalším úspechom, 
o ktorý sa postarali „stá-
lice na súťažnom bar-
manskom pódiu“, žiačky 
5. ročníka Katarína Frisí-
ková a Michaela Kriššá-
ková. Katarína už po tre-
tíkrát obhájila víťazstvo 
a spomedzi 46 súťažia-
cich získala pohár za 1. 
miesto v juniorskej bar-
manskej súťaži CASSO-
VIACUP 2015.

Súťaž CASSOVIACUP 
2015  sa uskutočnila koncom 
marca v Košiciach v športo-
vej hale, ktorá praskala vo 
švíkoch a preplnené hľadisko 
piskotom sprevádzalo súťa-
žiacich barmanov – juniorov 

Mladé barmanky z Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera opäť úspešné!

pri miešaní drinkov.
Súťažilo sa v dvoch ka-

tegóriach. Soft drink – neal-
koholický  a Long drink alko-
holický nápoj. Tieto hodnotili 
porotcovia zo Slovenskej bar-
manskej asociácie. V oboch 
kategóriách museli barmani 
namiešať štyri nápoje v časo-
vom limite 12 minút. Spôsob 
ich prípravy bol rôznou tech-
nikou -  buď v mixéri, šejkri, 
priamo v skle alebo v mieša-
com pohári. 

Technickí komisári hodno-
tili vystupovanie súťažiaceho, 
prípravu pracoviska, techni-
ku prípravy nápoja a  chuťo-
ví komisári zase chuť, vôňu 
a vzhľad nápoja spolu s prí-
pravou dekorácie. Mladí bar-
mani museli zapojiť nielen 
vedomosti a zručnosti, ale aj 
fantáziu. Súčasťou súťaže bol 
aj písomný test.

Naše žiačky pristupova-
li k súťaži naozaj  zodpovedne, 
o to viac nás potešilo, keď ich 

viceprezident Slovenskej bar-
manskej asociácie pán Ján Šuch-
ta pozval na súťaž profesioná-
lov barmanov Hubert Cup 2015 
do Bratislavy, aby aj po ukonče-
ní „hotelovky“ mohli šíriť dob-
ré meno nielen sebe, škole, ale 
aj Slovenskej barmanskej asoci-
ácii, ktorej je naša škola členom 
a aj vďaka tomu asociácia dosa-
huje výborné výsledky na sve-
tových  súťažiach. Poďakova-
nie patrí aj pánovi Milanovi Še-
fcovi a pánovi Jánovi Šuchtovi, 
s ktorými v spolupráci s našou 
školou organizujem barmanské 
kurzy  už od roku 1993 a podie-
ľame sa tak na výchove mla-
dých barmanov.

Trojdňový barmanský ma-
ratón priniesol divákom ume-
lecký zážitok a jednotlivým 
súťažiacim a pedagógom no-
vé skúsenosti. Prajem žiač-
kam do ďalšej profesionálnej 
práce veľa tvorivých nápadov 
a verím, že toto umenie budú 
aj naďalej rozvíjať.

Bc. Anna Zákotná
Foto: archív HAOB

Mladí Kežmarčania roz-
biehajú v meste komunit-
ný systém zdieľania bicyk-
lov. Jazdiť tak budú môcť 
i tí, ktorí vlastný bicykel 
nemajú.

Príchod jari so sebou obvykle 
prináša i krajšie počasie a spo-
lu s ním i možnosť nechať au-
to pred domom a na kratšie 
vzdialenosti zvoliť inú formu 
dopravy. Okrem chodenia pešo 
ľudia po zime oprášia aj bicyk-
le, ktoré sa z časového hľadis-
ka, no i kvôli ochrane životné-
ho prostredia, tešia stále väčšej 
obľube. Hoci mnohí Kežmar-
čania bicykel nevlastnia, vďa-
ka projektu iniciatívy Vlk, kto-
rý nikdy nespí by to už nemu-
selo byť prekážkou.

„Naším hlavným cieľom je 
podporiť cyklodopravu v mes-
te a zdieľanie bicyklov je jeden 
zo spôsobov, ako to uskutoč-
niť. Myslíme si, že práve cyk-
lodoprava je riešením na mno-

Kežmarskej cyklodoprave svitá na lepšie časy
ho problémov v meste, ale ro-
bíme to i pre radosť z jazdy po 
meste,“ vysvetlil zakladateľ 
iniciatívy Vlk, ktorý nikdy ne-
spí Dominik Jakub. 

Princíp kežmarského zdie-
ľania bicyklov bude stáť na ko-
munite ľudí zapojenej do systé-
mu. Bicykle si budú  ale môcť 
požičiavať len členovia komu-
nity, pretože zámky možno 
odomknúť len pomocou kódu 
dostupného prostredníctvom 
web aplikácie či sms brány. 

„Toto zdieľanie je postavené 
na vzťahoch vo vnútri komu-
nity a dodržiavaní pravidiel, 
aby sa samotný systém, bi-
cykle, no i dôvera ľudí mimo 
neho nerozsypali,“ doplnil Ja-
kub. Spusteniu zdieľania bu-
de predchádzať skúšobná pre-
vádzka plánovaná na máj.

Okrem zavedenia komunit-
ného systému na zdieľanie bi-
cyklov chce iniciatíva zlep-
šiť i podmienky pre cyklistov 
v Kežmarku. „Komunikujeme 

s vedením mesta či už ohľa-
dom zmeny dopravného zna-
čenia alebo vybudovania cyk-
lo infraštruktúry. Plánujeme 
tiež pravidelnú akciu, ktorej 
cieľom bude opravovanie bi-
cyklov pre verejnosť a v záve-
re tiež hromadné jazdy na bi-
cykloch mestom,“ dodal Jakub.

Projekt mladých nadšencov 
víta i mesto: „Takáto iniciatí-
va je dobrá, pretože ľudia za-
čnú viac používať bicykle, čo 
je prospešné i lepšie pre život. 
Rovnako dobré je, že sa môžu 
na akciách naučiť, ako si bi-
cykel sami opraviť,“ vyzdvi-
hol predseda Komisie urbanis-
tiky a výstavby, životného pro-
stredia, dopravy a verejných 
služieb Ján Holova.

Iniciatíva Vlk, ktorý nik-
dy nespí sa sama charakteri-
zuje ako komunita ľudí s chu-
ťou meniť svet okolo seba k lep-
šiemu. Okrem cyklodopravy sa 
venuje sa spoločnosti, prírode, 
knihám, mladým ľuďom, ko-
munitným záhradám či vče-
lám. Jej víziou je neustále tvo-
renie a napredovanie.

Dominika Braná
Foto: Peter Bednarčík

Dominik Jakub.
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Piatok 20. 3. 2015 bol vý-
nimočný deň hneď z nie-
koľkých pohľadov. 

Nielen, že to bol vytúžený 
koniec týždňa, navyše prvý 
jarný deň, ale aj deň, keď sa 

v našich zemepisných šírkach 
dalo sledovať čiastočné za-
tmenie Slnka. Krásne,  jasné 
a slnečné počasie bolo priam 
predurčené na pozorovanie 
tohto netradičného úkazu. 
Žiaci Strednej umeleckej ško-
ly z odboru Fotografický di-
zajn II.B triedy využili túto 
jedinečnú situáciu a pod ve-

Pri príležitosti výročia na-
rodenia Pavla Dobšinské-
ho, známeho zberateľa 
slovenských rozprávok, 
oslavujeme Deň ľudovej 
rozprávky, tento rok po 
7-krát.

Deň 16. marec sa stal neofici-
álnym sviatkom rozprávky. 
Vzišiel z kampane Slovenskej 
národnej knižnice v roku 2008 
pod názvom Slovensko Dob-
šinskému, ktorá sa konala pri 

príležitosti 180. výročia naro-
denia tohto obľúbeného det-
ského spisovateľa.

Naši štvrtáci tento deň 
strávili v mestskej knižni-
ci, kde im tety knihovníč-
ky pripravili veľmi zaujíma-
vý a pestrý program. Deti sa 
zábavnou formou oboznámi-
li s jeho životom a tvorbou – 
zasúťažili si v hádaní rozprá-
vok a ich rozprávkových po-
stáv, z rozstrihaných úryv-
kov, ktoré nahlas prečítali, 
poskladali rozprávku a ná-
sledne hádali jej názov. V zá-
vere rozprávkového dopo-
ludnia deti vyrobili plagáty 

Uzávierka súťaže SEN 
je do konca mája

Uzávierka prihlášok do 
výtvarnej súťaže SEN, kto-
rú organizuje Súkromná zá-
kladná umelecká škola Ros-
nička z Červeného Kláštora, 
je 29. máj 2015. Bližšie infor-
mácie o súťaži dostanete na 
webe: www.szus.rosnicka1.
sk.

Prijímajú sa práce vyhoto-
vené vo výtvarných techni-
kách: kresba, maľba, grafické 
techniky a kombinované tech-
niky. Práce treba posielať ne-
zrolované, neskladané, ne-
paspartované vo formáte ma-
ximálne do veľkosti A2.

Humeník

Fišeráci oslávili DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY v mestskej knižnici

k danej téme a podarovali ich 
tetám knihovníčkam, ktorým 
aj poďakovali za príjemné 
dopoludnie strávené v mest-
skej knižnici.

Veď rozprávky sú nádher-
né príbehy o nekonečnom sú-
boji dobra a zla, lásky a nená-
visti... v ktorých sa zaručene 
všetko dobre skončí.

Mgr. S. Kriššáková, 
PaedDr. D. Koreňová, 
Mgr J. Lacková

Zatmenie Slnka pohľadom študentov SUŠ
dením Mgr. Nikoly Podolin-
skej si mohli prakticky vyskú-
šať, ako je to „loviť“ tie naj-
lepšie snímky. Samozrejme, 
že sa vyzbrojili rôznymi tie-
niacimi pomôckam ako diste-
ty a sklíčkami zo zváračských 
prílb. Na fotografovanie po-
užili digitálnu zrkadlovku 
s objektívom, na ktorom bol 
naskrutkovaný ND alebo in-
fračervený filter. 

Vzhľadom na to, že naj-
bližšie čiastočné zatmenie sln-
ka bude pozorovateľné  až 10. 
6. 2021 a toho úplného zatme-
nia Slnka sa 7. 10. 2135 sa asi 
my ani naši súčasníci prav-
depodobne nedožijeme, foto-
grafovanie i pozorovanie boli 
príjemným spestrením nielen 
prvého jarného dňa, praktic-
kého vyučovania, ale aj no-
vou skúsenosťou. 

Mgr. Miroslava Kovalčíková
Foto: archív školy

Poďakovanie
Ďakujem Oddeleniu regionál-

neho rozvoja a cestovného ruchu 
na MsÚ v Kežmarku, Tlačiarni 
Kežmarok GG, s. r. o., Združeniu 
Euroregión Tatry a Informačné-

Prešovský samosprávny kraj, Múzeum v Kežmarku, 
Ministerstvo vnútra SR a Štátny archív v Levoči  

vás pozývajú na výstavu  
Prof. Alfréd Grosz – fotograf.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 30. marca 2015 
o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch múzea  

na ul. Dr. Alexandra č. 11 v Kežmarku.
Výstava potrvá do 15. mája 2015. 

mu stredisku v Spišskej Belej za 
hodnotné ceny pre víťazov kvízu. 
Taktiež ďakujem p. Vaksmund-
skej a p. Kornayovej zo ZUŠ A. 
Cígera v Kežmarku za aktívnu 
spoluprácu na projekte. 

Milan Choma
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Lucijný stĺpček
V dňoch 22. - 26. mar-
ca 2015 Obvodná poľov-
nícka komora Kežmarok 
uskutočnila Chovateľskú 
prehliadku trofejí zveri 
ulovenej v poľovníckej se-
zóne 2014/2015 v poľov-
níckych združeniach a po-
ľovníckych spolkoch náš-
ho okresu.

Slávnostné tóny lesníc v poda-
ní tria spišsko-belianskych tru-
bačov (Ing. J. Zentko, J. Olekšák, 
S. Legutky) otvorili prehliadku, 
ktorú podľa záznamov v Kroni-
ke navštívilo cca 900 záujemcov. 
Bola prvým tohtoročným pod-
ujatím, organizovaným v rámci 
osláv 5. výročia vzniku Obvod-
nej poľovníckej komory a Okres-
nej organizácie Slovenského po-
ľovníckeho zväzu v Kežmarku 
(27. 3. 2010) a 95. výročia vzni-
ku jednotnej poľovníckej orga-
nizácie na Slovensku „Lovecké-
ho ochranného spolku“ (10. 12. 
1920).

V úvodných slovách predse-
da Obvodnej poľovníckej komo-
ry Mgr. Nevický privítal riadite-
ľa VLM OZ Kežmarok Ing. Petra-
sa, zástupcu OÚ odb.pozemko-
vého a lesného hospodárstva Ing. 
Kulíka, riaditeľa TANAP-u Ing. 
Líšku, priateľov zo susedných 
okresných organizácií a všetkých 
funkcionárov a členov prísluš-
ných ku kežmarskej Obvodnej 
poľovníckej komore.

V príhovore zaznelo aj úprim-
né poďakovanie najmä členom 
obvodnej hodnotiteľskej komisie 
(Ing. V. Klein, Ing. E. Vnenčák, 
Ing. P. Firek, J. Kromka, V. Kro-
lák, E. Kriššák, P. Ježík, Ing. M. 
Pitvor, R. Vančo) za ich neľahkú 

a zodpovednú prácu, pracovníč-
ke kancelárie OPK p. Reščákovej, 
priateľom z VLM OZ Kežmarok 
za poskytnutie výberu najlep-
ších tohoročných trofejí, čím zvý-
šili atraktívnosť a úroveň okres-
nej chovateľskej prehliadky a tiež 
tým, ktorí sa pričinili o to, že kaž-
dého zúčastneného mohol výsta-
vou sprevádzať Katalóg vystavo-
vaných trofejí. 

Chovateľská prehliadka, kto-
rú Obvodná poľovnícka komo-
ra už po druhýkrát uskutočnila 
v priestoroch Strednej odbornej 
školy v Kežmarku, bola v poradí 
už piatym hodnotením plnenia 
prijatých chovateľských zámerov 
so zreteľom na selektívno-regu-
lačné zásahy do jednotlivých po-
pulácií zveri. O získané výsled-
ky sa s prítomnými, ako aj s čita-
teľmi Katalógu podelil Ing. Kle-
in, predseda komisie poľovníctva 
a životného prostredia pri OPK 
a zároveň aj predseda obvodnej 
hodnotiteľskej komisie. Vo svo-
jom vystúpení uviedol, že na pre-
hliadku bolo predložených spolu 
260 trofejí, z ktorých bolo na me-
dailu ohodnotených 38 trofejí t.j. 
23 bronzových, 13 strieborných 
a 2 zlaté medaile (jeleň 23 trofe-
jí B-17, S-6, srnec 6 trofejí B-2,S-
-2,Z-2 diviak, 5 trofejí B-3,S-2, líš-
ka 4 trofeje B-1,S-3). Z uvedené-
ho vyplýva, že z 260 predlože-
ných trofejí 14,6 % trofejí splnilo 
podmienky na udelenie medaily. 
Najsilnejšie parohy jeleňa, ktoré-
ho ulovil J. Semaňák z PZ Vlko-
vá, dosiahli 205,97 bodov CIC. 
Najsilnejšia trofej srnca, ktorého 
ulovil J. Gallik z PZ Valtín Len-
dak, získala 135,63 bodov CIC 
a najsilnejšie diviačie kly dosiah-
li 118,35 CIC bodov – lovec Ing.S. 
Česánek z PZ Zvonárka. Ing. Kle-
in ďalej konštatoval, že z uvede-
ného počtu trofejí bolo iba 6 tro-
fejí chovných jedincov (4 trofe-

Poľovn íc ke  dož inky

je jeleňa z toho 1 úhyn spôsobe-
ný dopravným prostriedkom a 2 
srnčie trofeje – úhyny spôsobené 
dopravným prostriedkom). Pod-
robne vyhodnotil aj percentuál-
ne plnenie plánu lovu hlavných, 
u nás lovených druhov zveri za 
predchádzajúce päťročné obdo-
bie.   

Jelenia zver - ulovených spo-
lu 1742 ks, čím bol plán lovu spl-
nený na 98,8 %. Z toho bolo ulo-
vených 538 jeleňov. Podľa bodo-
vej hodnoty bolo 102 trofejí ohod-
notených na medailu (B-79, S-22, 
Z-1).

Srnčia zver -  ulovených spolu 
1111 ks, čím bol plán lovu splne-
ný na 100 %. Z toho bolo ulove-
ných 425 srncov. Podľa bodovej 
hodnoty bolo  na medailu ohod-
notených 19 trofejí (B-9, S-6, Z-4).

Diviačia zver – ulovených 
spolu 1355 ks, čím bol plán lovu 
splnený na 86 %. Z toho bolo ulo-
vených 54 dospelých diviakov. 
Podľa bodovej hodnoty bolo na 
medailu ohodnotených 28  trofejí 
(B-16, S-11, Z-1). 

Súčasťou programu otvore-
nia prehliadky bolo okrem iného 
aj stručné zhodnotenie päťročnej 
činnosti Obvodnej poľovníckej 
komory Kežmarok.

V záverečnom vystúpení 
predseda OPK poďakoval ria-
diteľke Strednej odbornej školy 
v Kežmarku PhDr. Sabolovej za 
poskytnutie výstavných priesto-
rov, vďaka ktorým mala pre-
hliadka nielen vysokú odbornú, 
ale aj estetickú úroveň.

Pretože  chovateľská prehliad-
ka je najmä o trofeji, predseda 
všetkým  pripomenul,     

že trofej je symbol, dar, 
odmena, návrat,

že trofej je stelesnenie minulých 
okamžikov,

ktoré Ťa v takej podobe 
už nikdy nestretnú.
A preto si ju váž!

Mgr. Milan Nevický
Foto: autor

Najsilnejšia jelenia trofej

Slávnostné otvorenie chovateľskej prehliadky.

Keďže sa chladné počasie eš-
te pred Veľkonočnými sviatka-
mi podpísalo na mojom zdra-
ví, musela som po dlhej dobe 
navštíviť lekára. Je to skutoč-
ne dlhšia doba, kedy som na-
posledy sedela v čakárni v ne-
mocnici, no zaujalo ma, že sa 
nič nezmenilo, len zapadlo pra-
chom. O slovenskom zdravot-
níctve počúvam jedným uchom 
v správach, keď sa čosi mihne o 
nízkych platoch, o hromadných 
výpovediach lekárov, o šetrení. 
Šetrí sa všade len v domácnos-
tiach nie, pretože ľudia pomaly 
už nemajú čo šetriť. 

Ale pýtam sa, vadilo by nám 
keby sme museli sedieť na tvr-
dých, starých, drevených la-
viciach, v miestnosti s holými 
stenami a oknami bez záclon, 
ak by sme vedeli, že za dvera-
mi ambulancie nás čaká ľudský 
prístup, skutočné vyšetrenie a 
záujem o pacienta? 

Lenže ja som sedela v čakár-
ni, kde starý pán o barliach mi-
lo oslovil sestričku, tá sa mu 
bez slova otočila chrbtom a 
tresla dverami. Sedela som v 
čakárni od siedmej do jedenás-
tej bez toho, aby sa rad čakajú-
cich o niečo viac pohol. Sedela 
som v čakárni, kam prišla róm-
ka s malým dieťatkom, očisti-
la mu vlásky od žmolkov z ča-
pice a ľudia na ňu zazerali, pri-
čom tam bola aj iná mamička 
s nevychovaným vrieskajúcim 
deckom a jej nikto nepovedal 
ani slovo, že nevie svoje dieťa 
usmerniť. A keď som sa koneč-
ne dostala pred obedom dov-
nútra, povedali mi len: „Lepší 
čas ako deň pred sviatkami ste 
si ani nemohli vybrať, však?“ 
Rovno som sa sestry opýtala, či 
mám odísť, ak je to taký veľký 
problém ma vyšetriť. So psom u 
veterinára sa dočkám ľudskej-
šieho prístupu. 

Nehádžem všetky ambulan-
cie do jedného vreca, len ma 
udivuje, že niektorí zdravotní-
ci vedia tak málo o ľudskej psy-
chike. Predsa už len to, že ide-
me k lekárovi v nás vzbudzuje 
istú mieru strachu a nervozity. 
Hanbíme sa vyzliekať a opiso-
vať naše ťažkosti. Preto by sme 
si zaslúžili cítiť sa u lekára ako 
živý dôstojný človek, ktorý pri-
šiel vyhľadať pomoc.  

Lucia Vričanová



8 8. apríl 2015 Kežmaroknoviny

Okienko do kultúry

kultúra

VÝSTAVY

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok

25. 3. – 9. 4. 2015
Jarná rozmanitosť

Regionálna výstava prác 
žiakov stredných, 

základných a základných 
umeleckých škôl.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

30. 3. – 15. 5. 2015
Prof. Alfréd Grosz – fotograf

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Výstava Aleny Adamíkovej
ANJELSKY NEŽNÁ

Výstava potrvá od 13. marca 
2015 do 14. mája 2015. 

17. 4. 2015 (piatok) o 19.00 h
Pálenica Borisa Filana 

na cestách 
Boris Filan prichádza so 

svojimi zážitkami z ciest po 
svete, so spomienkami na 
mladosť a zábavnými prí-
behmi svojej rodiny. V 90 
minútovom programe po-
rozpráva to najlepšie z Tam 
- Tamov, Bratislavských kru-
tostí aj z Rozhovoru majstra 
s hlúpym žiakom. Naživo to 
čo ste v Pálenici počuli, ale 
aj to, čo sa v rozhlase pove-
dať nedalo. Hosťom progra-
mu je Oliver Filan. Otec a 
syn, ktorí spolu cestovali po 
Amerike, Rusku, Austrálii, 
Maroku a každý zvlášť po 
Južnej Kórei. 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

26. 4. 2015 (nedeľa) o 16.00 h 
Mechúrik a Koščúrik

Za siedmimi horami, tro-
ma dolinami žil Mechúrik, 
ktorý bol stále sám. Keďže 
ho už samota omrzela, roz-
hodol sa, že si nájde kama-
ráta. A tak natrafi l na lenivú 
opicu, uletenú muchu alebo 
namyslenú žabu. Objaví sa 
niekto, kto bude pre Mechú-
rika tým najlepším priate-
ľom? Nechajte sa prekvapiť. 
Ale ako to už v rozprávkach 
chodí, všetko sa na dobré 
obráti.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

Na základe VZN mesta 
Kežmarok č. 2/2010 sa 
poskytujú dotácie kultúr-
nym aktivitám – klubom 
a občianskym združeniam 
na činnosť z dôvodu pod-
pory kultúrneho a spolo-
čenského života, aktívne-
ho využívania voľného ča-
su občanov – dospelých i 
mládeže a najmä výchovy 
detí a mládeže k tradič-
ným hodnotám nášho ľu-
du, výchovy umením. 

Dotácie sa poskytujú kultúr-
nym klubom alebo občian-
skym združeniam, ktoré sú 
riadne registrované v zmys-
le zákona č.83/1990 Zb. o 
združovaní občanov v znení 
neskorších predpisov. Tie-
to ich môžu použiť výluč-
ne na kultúrnu činnosť. Pod-
net na materiál a sledova-
ný cieľ: Oddelenie školstva 
MsÚ Kežmarok k určenému 
termínu 28. 2. 2015 podľa 
VZN č. 2/2010 prijalo žiados-
ti o dotáciu na rok 2015 od 4 
kultúrnych klubov. Násled-
ne bolo vykonané bodova-
nie týchto žiadostí komisiou 
v súlade s uvedeným VZN. 
Návrh rozdelenia dotácií bol 
prerokovaný v Komisii kul-
túry a spoločenského živo-
ta, ktorá ho odporučila pre-
rokovať v MsZ v Kežmarku, 
následne Mestské zastupi-
teľstvo v Kežmarku schváli-
lo rozdelenie dotácií pre kul-
túrne kluby z rozpočtu mes-
ta Kežmarok na rok 2015 
podľa VZN č. 2/2010 podľa 
priloženého návrhu.

Dotácie mesta 
pre kultúrne kluby

Rozdelenie dotácií mesta pre 
rok 2015 pre kultúrne kluby

OZ Klub priateľov Magury 
Kežmarok – 5 676 eur
OZ FS Goralik Kežmarok 
– 1 236 eur
OZ Domov Kežmarok – 
722 eur
Východoslovenské folklór-
ne združenie Kežmarok 
– 1 366 eur

Pavol Humeník
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Po druhýkrát sa Kežma-
rok stane jedným z de-
viatich dejísk regionálnej 
časti medzinárodného fil-
mového festivalu Febio-
fest. Filmoví fanúšikovia 
sa môžu tešiť v sobotu 
11., nedeľu 12. a ponde-
lok 13. apríla 2015 na se-
dem filmových premietaní 
zaujímavých dokumentár-
nych, hraných či animo-
vaných snímok domácej 
i zahraničnej produkcie 
v miestnom kine Iskra. 

Hlavným organizátorom Fe-
biofestu na Slovensku je Aso-
ciácia slovenských filmových 
klubov spolu so Slovenským 
filmovým ústavom, podujatie 
finančne podporil Audiovizu-
álny fond. Hlavná časť festi-
valu sa konala v druhej polo-
vici marca v Bratislave, hneď 
potom sa vybral do ďalších 
slovenských miest. Kežmar-

skú časť festivalu organizuje 
kino a filmový klub Iskra.

Predfestivalovou ochut-
návkou nielen pre deti bu-
de v sobotu 11. apríla o 15.00 
h írska koprodukčná animo-
vaná rozprávka Pieseň mo-
ra (s českým dabingom), kto-
rá najmenším i veľkým prine-
sie nádherný animovaný svet 
keltských mýtov. Snímka bo-
la v tomto roku nominovaná 
na Oscara za najlepší animo-
vaný film. 

Samotný program trojdňo-
vého festivalu odštartuje v ten 
istý deň o 17.00 h slovensko-
-českým filmom režiséra a ka-
meramana Martina Štrbu Vl-
na vs. breh, dokumentom 
o výnimočnej generácii slo-
venských fotografov, ktorí 
sa začiatkom 80. rokov stretli 
na pražskej FAMU. V rovna-
kej dobe sa odohráva aj večer-
ná snímka režisérky Andrey 
Sedláčkovej Fair Play (o 19.00 
h) o boji mladej českosloven-
skej šprintérky so štátom po-
sväteným „programom“ po-
dávania anabolík vrcholovým 

Febiofest prichádza druhý raz do kežmarského kina
športovcom a s totalitnou mo-
cou.

Nedeľný program kežmar-
ského Febiofestu otvoria opäť 
dokumenty, tentoraz dva za-
ujímavé stredometrážne filmy 
českej režisérky Jany Ševčí-
kovej, ktorú kežmarskí diváci 
mohli stretnúť v decembri mi-
nulého roku, keď do kina Is-
kra prišla osobne uviesť svoj 
zatiaľ posledný film Opri reb-
rík o nebo. 12. apríla o 17.00 h 
si budú môcť návštevníci kina 
pozrieť dokumentárne sním-
ky Starověrci a Svěcení jara, 
ktoré nakrútila v Rumunsku, 
resp. v Japonsku začiatkom 
tohto storočia. O 19.00 h príde 
na rad výpravná poľská voj-
nová dráma režiséra Jana Ko-
masu z obdobia Varšavského 
povstania Mesto 44, príbeh 
o živote mladých ľudí, ktorí 
ho žijú, ako keby mal byť kaž-
dý jeden deň ich posledný.

Pondelok bude patriť čes-
kej kinematografii. O 17.00 
h si nielen fanúšikovia dob-
rého piva pochutnajú na do-
kumente Jana Látala Česká 
pivní válka, v ktorom sa zo-
známia s tromi novodobý-
mi bojovníkmi za zachovanie 
tradičného českého tekutého 
národného dedičstva v dobe 

globalizácie, ktorá sa výrazne 
dotkla i pivovarníctva. Druhý 
Febiofest v Kežmarku v pon-
delok 13. apríla o 19.00 h vy-
vrcholí drámou režiséra Petra 
Václava Cesta ven, príbehom 
ženy, ktorá bojuje o obyčajné 
životné šťastie, naráža však 
na predsudky spoločnosti a 
s nimi spojené prekážky, lebo 
je Rómka. Film získal 4 Ceny 
českej filmovej kritiky a 7 Čes-
kých levov, vrátane toho za 
najlepší film.

Aj tento rok bude súčasťou 
festivalu premietanie ocene-
ných snímok Súťaže krát-
kych filmov krajín V4, ktorá 
sa uskutočnila v rámci brati-
slavského Febiofestu. V Kež-
marku budú tieto filmy uve-
dené podľa celkovej minutá-
že buď spolu pred pondelko-
vým večerným filmom, alebo 
po jednom pred dvomi či tro-
mi večernými filmami (19.00 
h).

Vstupné na každý film 
z festivalového programu je 
2 eurá s platným klubovým 
preukazom a 3,50 € bez ne-
ho (neplatí na krátke sním-
ky, ktoré sú súčasťou premie-
tania večerného filmu). Na so-
botný film Pieseň mora zapla-
tia 2 eurá aj deti do 15 rokov.

Program Febiofest 2015 v Kežmarku
Sobota 11. apríla

Predfestivalová ochutnávka nielen pre deti:
15.00 Pieseň mora (animovaná rozprávka, r. T. Moore, 2014, Ír-
sko/Dánsko/Belgicko/Luxembursko/Francúzsko, 93 min)

Febiofest:
17.00 Vlna vs. breh (dokument, r. Martin Štrba, 2014, Sloven-
sko/Česko, 88 min)
19.00 Fair Play (dráma, r. Andrea Sedláčková, 2014, Česko/Slo-
vensko/Nemecko, 100 min)

Nedeľa 12. apríla
17.00 Starověrci + Svěcení jara (dokumenty, r. Jana Ševčíková, 
2001 + 2002, Česko, 46 + 55 min)
19.00 Mesto 44 (vojnová dráma, r. Jan Komasa 2014, Poľsko, 
127 min)

Pondelok 13. apríla
17.00 Česká pivní válka (dokument, r. Jan Látal, 2014, Česko, 
70 min)
19.00 Cesta ven (dráma, r. Petr Václav, 2014, Česko/Francúz-
sko, 103 min)
+ Súťaž krátkych filmov krajín V4 – ocenené filmy (podľa cel-
kovej minutáže buď spolu pred pondelkovým večerným fil-
mom, alebo po jednom pred dvomi alebo tromi večernými fil-
mami o 19.00 h)

Vstupné:  
na každý film 2 € (s preukazom FK) alebo 3,50 € (bez preukazu 

FK), na film Pieseň mora aj deti do 15 rokov 2 €.

bšl
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Do Filmového klubu Iskra 
prídu tvorcovia nového 
slovenského dokumentu.

Nový slovenský celovečerný 
dokumentárny film Tak ďa-
leko, tak blízko prídu v pon-
delok 20. apríla 2015 o 19.00 h 
v rámci premietania filmové-
ho klubu do kežmarského ki-
na Iskra osobne uviesť jeho 
tvorcovia – režisér Jaro Vojtek 
a scenárista Marek Leščák.

Film je nahliadnutím do ži-
vota ľudí postihnutých autiz-
mom, pričom búra všeobec-
ne zaužívané názory spoloč-
nosti na túto vývinovú po-
ruchu. Príbehy z prostredia 
rodín s autistickými deťmi 
odhaľujú každodennú ná-
ročnosť života s nimi. Nie sú 
však postavené na výpove-
diach a dialógoch, ale na kon-
krétnych bezprostredných si-
tuáciách, v ktorých sa aktéri 
zamýšľajú nad otázkami ro-

dičovskej a partnerskej lás-
ky ľudí s autizmom. Doku-
ment vznikal sedem rokov v 
spolupráci s neziskovou orga-
nizáciou Autistické centrum 
Andreas, ktorá sa venuje od-
bornej a komplexnej pomo-
ci ľuďom s autizmom, ako aj 
podpore ich rodín.

„Podobne, ako rodičia 
týchto detí, som po čase po-
chopil, že do sveta autizmu 
nie je možné preniknúť. Jedi-
ným východiskom bolo po-
zorovať ho zvonku, priblížiť 
sa k nemu prostredníctvom 
vzťahov detí k okoliu a k naj-
bližším. Snažil som sa nato-
čiť, v čom je život s autista-
mi iný, čím sa odlišuje od na-
šej bežnej existencie. Autis-
ti majú svoje potreby a je na 
rodinách okolo nich, ako tie 
potreby dokážu napĺňať a do 
akej miery to ovplyvňuje ich 
vlastný život,“ hovorí o na-
krúcaní výnimočného doku-
mentu jeho režisér Jaro Voj-
tek.

 „Zaujímavým zistením je, 

Dokument zo života autistov uvedú režisér a scenárista osobne

V dňoch 21. – 23. apríla 
2015 sa uskutoční v Kež-
marku Jarný predajný trh.

Účastníkmi predajného trhu mô-
žu byť fyzické a právnické osoby, 
ktoré majú platné oprávnenie na 
vykonávanie obchodnej činnosti, 
alebo poskytovanie služieb.

Usporiadateľ si vyhradzuje prá-
vo prideliť predajné miesto sponzo-
rom, pravidelným a dlhoročným  
predajcom a tiež rozmiestniť stán-
ky podľa žiadanosti tovaru.

Rezervácia predajných miest 
bude prebiehať od 10. apríla, t.j. 
piatok od 8.00 hod. len  telefo-
nickou formou, na Mestskom 
úrade v Kežmarku, kontakt: 
052/46 60 121.

Úhradu za predajné miesto je 
možné vykonať vkladom peňaž-
ných prostriedkov na účet Mest-
ského úradu. Bankové spojenie: 
UniCredit Bank Czech Republik 
and Slovakia, a.s. pobočka zahra-
ničnej banky, Kežmarok. Číslo úč-
tu: 660 818 5178/1111. IBAN: SK85 

1111 0000 00 66 0818 5178. Varia-
bilný symbol: 042015. Do poznám-
ky je nutné uviesť meno žiadateľa 
o predajné miesto.

Úhradu je nutné vykonať naj-
neskôr do 16. 4. 2015. Po tomto 
termíne bude rezervované nevy-
platené predajné miesto predané 
inému záujemcovi.

Cena nájomného za predaj-
nú plochu (hĺbka stánku 3 m): 

• Stánky - spotrebný (ostatný) 
tovar (knihy, kozmetika a pod.): 
18 € za 1 bm/3dni . 

• Stánky - cukrovinky, cukro-
vá vata, gofry, perníky, zem. špi-
rály, koreniny, čaje a pod.: 16 € za 
1 bm/3dni. 

• Stánky - medovina, víno, tr-
delníky, langoše, občerstvenie 
bez predaja alkohol. nápojov: 25 
€ za 1 bm/3dni. 

• Stánky - občerstvenie/alko-
hol a pivo: 45 € za 1 bm/3dni. 

• Stánok MsÚ – prenájom po-
čas príležitostného trhu: 10 € za/1 
deň

Nájomné zaplatené za prenaj-
atú plochu počas  trhov usporia-
dateľ nevracia.

Pavol Humeník

V Kežmarku bude Jarný 
predajný trh 2015

že rodičia týchto detí pocho-
pili, že východiskom je za-
budnúť na lieky, zabudnúť na 
rôzne liečebné metódy a sna-
žiť sa deťom vytvoriť pod-
mienky také, aké najviac po-
trebujú, v akých sa cítia naj-
lepšie. Film Tak ďaleko tak 
blízko je preto najmä o vy-
tváraní si špecifických vzťa-
hov medzi autistami, ich ro-
dinami a ľudmi okolo nich. 
Toto spolužitie je často o 
zrieknutí sa vlastných, osob-
ných životných potrieb v pro-
spech autistu,“ pokračuje re-
žisér a dodáva: „Snažil som 
sa vybrať protagonistov s 
rôznymi druhmi autizmu, aby 
som vytvoril pestrofarebnej-

ší a plastickejší obraz tohto 
postihnutia, ktorý sa vymy-
ká všeobecnej, často skresle-
nej predstave. Autizmus nie je 
o genialite, špeciálnom nada-
ní, ale ani o totálnej uzavre-
tosti. Vzťah rodičov k autis-
tickému dieťaťu je predovšet-
kým o obetavosti a náročnej 
každodennej starostlivosti.“

Záujemcovia o toto klu-
bové premietanie za účas-
ti režiséra a scenáristu si mô-
žu zakúpiť vstupenky on-li-
ne na internetovej stránke ki-
na www.kinoiskra.sk, alebo 
pred filmom v pokladni kež-
marského kina Iskra. Vstupné 
je 3,50 eur alebo 2 eurá s plat-
ným klubovým preukazom.

bšl
Foto: takdalekotakblizko.sk
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Pomôcky: 
skampolo,  
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materskej  

školy
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dovedna   

francúzsky 
fyzik

vec       
(z lat.)

zaklep,    
poklop     

cukornatá  
š ava

ostala     
sama
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molybdénu 

úboho,    
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rímske     
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Pomôcky: 
mana,     
atoxyl,     
salol
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román     
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horná     
as       

ižmy

udrelo     
(expr.)     

salicylan   
fenylnatý

Klub slo-   
venských  
turistov

sutiny     
vojenská   
hodnos

bý ie      
zápasy

lie ivo     
proti    

spavej    
chorobe

nech,     
po esky

hrubý     
tabak      

pichala    
rohmi

žmurkal

knôt,      
po esky   
opojný     
nápoj

polro né   
rozhranie

Erik       
(dom.)     
zn. pre    
long ton

kaš om    
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rímske     
íslo 9     

ozn. liet.   
Etiópie

Alojzia     
(dom.)

1. as   
tajni ky

ve ký    
odkrojený  
kus chle-   

ba

ma arské  
mužské    
meno

Policajt napomína svojho syna:
- Jožko, nefaj i,... na to si ešte 
primladý!
- Ale ocko,... aj ty si bol piatak,                
ke  si za al faj i !
- To áno synak, ale...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

SUDOKU

Súťaž o dve 
vstupenky do 

kina Iskra
Správne odpovede z krí-

žovky nám posielajte na ad-
resu redakcie (Noviny Kežma-
rok, Hlavné námestie 3, 060 01  
Kežmarok) príp. mailom na no-
viny@kezmarok.sk s predme-
tom správy KRÍŽOVKA do 20. 
apríla. Nezabudnite uviesť te-
lefónny kontakt, aby sme sa 
s vami vedeli, v prípade vý-
hry, spojiť. Ceny do súťaže ve-
novalo kino Iskra.

Správna odpoveď z čísla 6 
znie: „To mi je fuk, hlavne, že ne-
podvádza mňa“. Dva lístky do 
kina Iskra vyhrala Jozef Dlu-
goš.

SLOVENKA
– TLAČ  

– TABAK  
– SUVENÍRY

Hlavné  
námestie  

44,  
Kežmarok
Kontakt: 

052/452 44 19
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Spomienky

PREDAJ

MOTO
Predám garáž pri Kaufl ande, sú-

pisné číslo 3069. Tel. 0918 874 439. 
 P-9/15
Predám VW Golf 5, variant kom-

fort line, 2,0 Tdi, 103 kW, r. v. 11/2007, 
224 000 km, modrá metalíza. Viac info 
na bazos.sk, číslo inzerátu 47878313. 
Cena 6 900 €. Tel.: 0905/237 628. T-4/15

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 starší vlnitý plech na oplo-
tenie, použitý, výška 2 metre, 40 ku-
sov. Mobil: 0910/267 379.  P-8/15

ZAMESTNANIE
S.T.S. s. r. o. Slovakia Poprad, Niž-

ná brána 983/12, Kežmarok prijme do 
zamestnania zváračov s min. 2-roč-
nou praxou s platným zváračským 
preukazom na CO2. Informácie na tel. 
čísle 0908 215 064.

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

Hľadám výpomoc na pravidelné 
kosenie záhradky v Kežmarku, cca 
600 m2. Tel. 0903 228 525, 0911 222 
906. P-14/15

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korču-

le, keramické nože a iné. Oprava bi-
cyklov – skiservis. Tel. 0905 43 41 53, 
www.imsport.net.                     P-48/13

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

Potrebujete si požičať? Zavolajte 
0918 359 588 alebo príďte na ul. Ale-
xandra 15 Kežmarok. Diskrétne jed-
nanie a rýchle schválenie. 

Nátrery striech, lacno, rýchlo, 
kvalitne. 0907 673 941. 

Hľadám opatrovateľku pre star-
šiu pani v Kežmarku, ul. M. Lányiho. 

Pracovná doba dohodou. Tel. 
0908 654 400. P-13/15 

Spravím vodu, kúrenie, plyn. Tel.: 
0910/453 410.  T-3/15

Dám do prenájmu od 1. 5. 2015 
priestory na podnikateľské účely 
(60 m2). Toporcerova 3, hlavný ťah 
– oproti Bille. Kontakt: 0915 949 769. 
T-5/15

Hľadám doučovateľku slovenské-
ho jazyka pre 7. roč. ZŠ. Kontakt: 0915 
949 769. T-6/15

BYTY, DOMY, POZEMKY
Ponúkame na predaj pekný, veľ-

iNzErCia, spoMiENkY

ký dvojgenerač-
ný rodinný dom 
v centre podtat-
ranskej obce Ra-

kúsy. Rodinný dom sa rozprestiera 
na pozemku 2 200 m2 z čoho zastava-
ná úžitková plocha je 278 m2. Nehnu-
teľnosť prešla čiastočnou rekonštruk-
ciou – zateplenie, vymenené okná. 
Pre viac informácií a dohodnutie pre-
hliadky, kontaktujte na: Terézia Bar-
tonová Tel. 0911 508 052.

Predám záhradku s chatkou Pri 
horárni v Kežmarku.Cena 16 000 €, 
tel.0940 733 070.

Dám do dlhodobého prenájmu 
dvojizbový byt v Kežmarku na Ju-

Že sa rany zahoja, je len zdanie, 
nám už ostáva len smútok a spomí-
nanie.

Ten, kto Ťa poznal si spomenie, 
ten, kto Ťa mal rád nezabudne.

Dňa 14. aprí-
la 2015 uplynie 5 
rokov, čo nás na-
vždy opustila na-
ša drahá Evič-
ka PAŠKOVÁ, r. 

Šmihulová.
S láskou a žiaľom v srdci si 

spomínajú mama, súrodenci 
s rodinami a ostatná rodina.

Od nás Ťa nám 
vzali a nás sa ne-
spýtali, či môžu, od-
poveď by bola nie, 
zostaneš s nami...

Dňa 22. apríla 
uplynie rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná dcéra a sestra Petra 
KURILLOVÁ, rod. Hablovičová. 

S láskou spomínajú a za ti-
chú spomienku ďakujú rodičia, 
sestra Miriam s rodinou a sestra 
Romana.

Človek odchá-
dza, ale všetko krás-
ne čo nám dal, ostá-
va v nás.

Dňa 12. apríla 
uplynie už 5 rokov čo nás navždy 
opustila manželka, matka, babička, 
prababička Gitka JURDÍKOVÁ 
z Kežmarku.

Ktorí ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej tichú spomienku spolu 
s manželom a ostatnou rodinou.

Dňa 19. marca 2015 sme si pri-
pomenuli 27. Výročie od rozlúč-
ky s našim drahým bratom Joze-
fom VNENČÁKOM.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mi-
loval život i všetkých nás.

S láskou a úctou spomínajú 
súrodenci s rodinami.

Srdce Ti dotĺklo, oči sa zavreli, 
spoločne naše chvíle kamsi sa pode-
li. Odišla si navždy mamka, niet Ťa 
medzi nami, nikdy však nezabudnú 
tí, ktorí Ťa milovali.

Dňa 2. apríla 2015 uplnynulo 
smutných 5 rokov, čo nás opus-
tila naša drahá mamička Helena 
MAJERČÁKOVÁ.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte 
jej s nami tichú spomienku.

Spomínajú dcéry s rodinami.

Odišla a v srd-
ci  nám bolesť zane-
chala, rýchlo a bez 
rozlúčky, to nikto z 
nás nečakal...

Dňa 13. 4. 2015 
uplynie už 5 ro-

kov od chvíle, čo nás vo veku ne-
dožitých 33 rokov navždy opus-
tila naša dcéra, sestra a teta Mgr. 
Miriam ŠVEDLÁROVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

S láskou spomínajú rodičia, 
sestra Radoslava s manželom a 
dcérou Nellinkou, brat Juraj s 
manželkou a dcérami Lilien a  
Evelin.

hu, bližšie informácie na tel.č.0905 
478375. M-18/3

Predám peknú chatku so záhrad-
kou v Ľubici na Kacvinkách. Cena 
dohodou. Tel.: 0908 335 085. 

Dám do prenájmu 3-izbový byt, 
Bardejovská ul., Kežmarok. Tel. 0904 
629 055. P-12/15

Prenajmem 1-izbový byt v rodin-
nom dome v KK so samostatným 
vchodom. 052/452 33 17.  T-2/15

Kežmarská informačná agentúra (Kia)
Hlavné námestie 46, 060 01 Kežmarok 

052/449 21 35
info@kezmarok.sk  • www.kezmarok.sk



8. apríl 2015 13Kežmaroknoviny Šport

V Bratislave štartoval so 
symbolickým štartovým 
číslom na hrudi.

Pre Antona Vojtička je beh 
oslobodzujúci. Ako povedal 
pre TV Markíza, aj vďaka be-
hu nadobudol pevnú vôľu 
a vďaka nej ľahšie znáša rôz-
ne komplikované životné si-
tuácie. Kežmarský maratónec 
pokoril koncom marca hrani-
cu sto odbehnutých marató-
nov. 

„Po dobehnutí do cieľa 
som pociťoval veľmi príjemné 
pocity. Bolo to úžasné,“ spo-
mína na míľnik vo svojej ka-
riére Vojtičko. Jubilejný ma-
ratón odbehol v Bratislave, čo 
mu bude pripomínať aj sym-
bolické štartovné číslo – 100.

„V Bratislave bolo po-
čas maratónu osem stupňou 
nad nulou, chladnejšie poča-
sie mi vyhovovalo. Mal som 
dobrú prípravu a aj s vý-
sledkom som spokojný,“ 
dodal Kežmarčan, ktorý vo 
svojej kategórii skončil na 
23. mieste.

Anton Vojtičko zabehol 
prvý maratón v roku 1984, 
zo stovky ich v zahraničí od-
behol takmer 40. Prestať však 
neplánuje. „Ak mi to zdra-
vie dovolí, určite budem be-
hávať aj naďalej. Zatiaľ nie je 
dôvod skončiť. Už 11. apríla 
mám naplánovaný ďalší ma-
ratón v košickej Furči,“ pri-
blížil ďalšie plány kežmarský 
maratónec.

Vojtičko má za sebou nie-
koľko významných, ale aj zau-
jímavých maratónov – v New 
Yorku, vo Viedni, v Štokhol-

Družstvo starších  žiakov 
SEVERKY Kežmarok víťaz-
mi II. Ligy Podtatranskej 
skupiny!

Víťazom dlhodobej súťaže 
starších žiakov v stolnom 
tenise- II. ligy, Podtatran-
skej skupiny sa stalo druž-
stvo Severky Kežmarok 
v zložení Tomáš Ištócy, Šte-
fan Novotný, Martin Mol-
čany a Martin Maskaľ. Pa-
radoxom je, že žiaci Sever-
ky začali súťaž jedinou pre-
hrou v súťaži s družstvom 

Veteránu Poprad. Po nej už 
neprehrali ani jeden zápas. 
Hlavnú zásluhu  na tom mal 
najlepší hráč Severky Kež-
marok, Tomáš Ištócy, ktorý 
nastúpil až v tretom zápa-
se a neprehral ani jeden zá-
pas, keď celkove vyhral 23 
zápasov a mal 100% úspeš-
nosť. Štvorhra v zložení To-
máš Ištocy – Štefan Novot-
ný takisto neprehrala ani je-
den zápas a stala sa so 100% 
úspešnosťou najlepšou 
štvorhrou súťaže.

Organizátor súťaže II. li-
gy starších žiakov Podtat-
ranský stolnotenisový zvaz 
tak dokázal, že jedine dlho-

Úspech hráčov Severky Kežmarok

dobá a pravidelná súťaž pri-
nesie svoje ovocie v podo-
be objavenia nových stol-
notenisových talentov. Veď 

Tomáš Ištócy sa stal opo-
rou  aj v mužskej kategórii, 
kde patrí takisto medzi naj-
úspešnejších hráčov!

Na fotografii zľava: Martin Molčany, Tomáš Ištócy, Štefan 
Novotný a tréner Jaroslav Novotný.

Kežmarský maratónec Vojtičko má za sebou prvú stovku
me, v Mníchove, v Monte 
Carle, v Aténach, v Barcelone, 
v Krakove, v Helsinkách či za 
polárnym kruhom v nórskom 
Tromsö. Na otázku, aké ďal-

šie zaujímavé maratóny by 
chcel Vojtičko absolvovať ta-
jomne odpovedal: „Na svete 
je ešte veľa zaujímavých ma-
ratónov.“

Úvodnými kolami začala 
piata futbalová liga, v ktorej 
hrajú i kežmarskí futbalisti.

V úvodnom kole si do-
viezli cenný bod z Nálepko-
va po remíze 0:0. Druhý zá-
pas, ktorý sa mal hrať na do-
mácej pôde s Hrabušicami sa 
neodohral pre nespôsobilý te-
rén.
1. Smižany  16  36:17  34
2. Gelnica  16  45:22  33
3. Poprad B  16  34:13  31
4. Hrabušice  15  41:25  28

5. Kravany  16  31:17  27
6. Spišská Belá  16  34:19  26
7. Spišské Bystré  16  21:26  26
8. Nálepkovo  16  22:21  20
9. Helcmanovce  16  14:22  19
10. Levoča  16  32:32  18
11. Prakovce  16  15:28  16
12. Teplička  16  17:34  15
13. Toporec  16  15:39  10
14. Kežmarok  15    7:49    6

Dorast
Spišský Štvrtok – Kežma-

rok 0:1 (Duda).

Začala futbalová jar

Maratónec Anton Vojtičko odbehol svoj stý maratón.

Jaroslav Novotný
Foto: archív TJ Severka

Lorant Paugsch
Foto: autor
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Starší žiaci odohrali po-
sledné zápasy v skupine v 
súťaži o Stredoslovenský 
pohár. Juniori doma priví-
tali Pezinok a muži cesto-
vali do Serede a Handlo-
vej, kde ich privítal Žiar 
nad Hronom.

Prvoligisti BK MŠK Kežmarok 
cestovali v prvej lige na palu-
bovky súperov. V skupine o 9. 
až 14. miesto ich v dohrávkach 
privítali tímy Serede a Žiaru 
nad Hronom.

V dueli proti Seredi si hostia 
z Kežmarku úspech nepripísali. 
Už v prvej polovici stretnutia sa 
domáci dostali do vedenia, kto-
ré zveladili na polčasový roz-
diel 15 bodov. V tretej štvrtine 
hostia zlepšenou hrou stiahli 
manko na dva body, avšak do-
máci hráči opätovne dokáza-
li svoj náskok navýšiť v posled-
nej štvrtine, a tak celé stretnutie 
získať vo svoj prospech. 

Tím Žiaru nad Hronom, 
ktorý našiel svoje prechod-
né bydlisko v Handlovej z dô-
vovdu rekonštrukcie športovej 
haly v Žiari, hostil Kežmarča-
nov. Prvý polčas tohto stretnu-
tia priniesol basketbal slabšej 

úrovne pretkávaný veľkými 
nepresnosťami na oboch stra-
nách. Po zmene strán sa zmeni-
la aj hra oboch tímov a diváci v 
handlovskej športovej hale vi-
deli pekné basketbalové pred-
stavenie. Hosťom z Kežmarku 
sa začalo dariť, čoho výsled-
kom bolo cenné víťazstvo.

Výsledky: BK Lokomotí-
va Sereď – BK MŠK Kežmarok 
73:63 (41:26), body Kežmarku: Le-
nárt 25, Šmálik 20, Slezák 8, Ha-
rabín 6, Marhefk a a Žuff a 2. MŠK 
BK Žiar nad Hronom – BK MŠK 
Kežmarok 62:73 (26:22), bo-
dy Kežmarku: Lenárt 37, Šesták 
15, Harabín 6, Tybor 5, Šmálik 4, 
Marhefk a, Slezák a Žuff a 2.

Juniori privítali v posled-
ných domácich dueloch v Li-
ge juniorov SR celok Pezinku. 
Hostia boli v oboch dueloch fa-
voritom na víťazstvo. Kežmar-
čania oba duely začali veľmi 
zle v prvých štvrtinách, naro-
bili veľké množstvo chýb v úto-
ku i obrane. Hoci sa v ďalšom 
priebehu oboch stretnutí sna-
žili zlikvidovať náskok hostí, 
zbytočnými stratami nedoká-
zali skóre otočiť. 

Výsledky: BK MŠK Kežma-
rok – BK Pezinok 57:71 (11:24, 
19:15, 17:17, 10:15), Body Kežmar-
ku: Belej a Fabrici 15, Hocman 
12, Safk o 11, Liščinský 4. BK 

MŠK Kežmarok – BK Pezinok 
64:78 (7:26, 10:17, 29:14, 18:21), 
body Kežmarku: Safk o 20, Fab-
rici a Halaga 9, Kseňák 7, Belej 
6, Baran, Hocman a Liščinský 4.

Starší žiaci odohrali posled-
né dva duely skupinovej fázy 
súťaže o Stredoslovenský po-
hár, keď cestovali do Rožňavy.

Hostia z Kežmarku začali 
prvý duel vlažne v útoku i ob-
rane, akoby boli mysľou ešte na 
ceste do Rožňavy. Domáci hrá-
či túto možnosť využili a svo-
je vedenie neustále zvyšovali. 
Hostia do konca dueli nič ne-
vymysleli a prvé stretnutie za-
slúžene prehrali. 

V prvých dvoch štvrtinách 
druhého duelu sa oba tímy strie-
dali vo vedení, na polčasovú 
prestávku išli do šatní s násko-
kom troch bodov hostia z Kež-
marku. Po zmene strán domáci 
hráči zlepšili  pohyb a pridali na 
agresivite. Kežmarčania urobili 
niekoľko zbytočných chýb a tie 
rozhodli, že hráči Rožňavy zís-
kali pre seba aj druhý duel.

Oba tímy sa predstavia na 
vyvrcholení súťaže, Keď po-
stúpili do Final 4, ktoré sa odo-
hrá v Lučenci v dňch 25. – 26. 
apríla 2015.

Výsledky: BK ŠPD Rožňa-
va – BK MŠK Kežmarok 71:46 
a 67:54.

Šport

Jozef Juhász

Šach

Hokejbal

Záverečnými zápasmi sa 
skončili boje v tretej lige ša-
chových družstiev. 

Kežmarskí šachisti v nich 
porazili na domácich šachov-
niciach postupujúcu Starú 
Ľubovňu, ktorej tak poriad-
ne skomplikovali cestu k po-
stupu. V druhom zápase v bo-
ji o konečné piate miesto re-
mizovali so Smižanmi 4:4, čo 
znamená, že celkovo skončili 
na šiestom mieste.

10. kolo: MŠK KdV Kež-
marok – Stará Ľubovňa 5:3 
(Lukáč 0,5, Grich 0, E. Haga-
ra, st. 0,5, Kulhomerová 0, Ši-
lon 1, Gáborčík 1, Ferenčák 1, 
Antal 1).

11. kolo: Smižany – MŠK 
KdV Kežmarok 4:4 (Lukáč 
0,5, Budzák 0,5, Kulhomerová 
0, Vestúr 0,5, Šilon 0,5, Gábor-
čík 0,5, Ferenčák 0,5, Antal 1).

Pavol Humeník
1. St. Ľubovňa  11  62,0  28
2. Poprad A  11  57,5  28
3. Margecany  11  49,0  23
4. Gelnica A  11  50,5  20
5. Smižany  11  49,5  21
6. Kežmarok B  11  48,5  18
7. Vernár  11  46,0  17
8. Bijacovce  11  35,0  10
9. Levoča  11  35,0  10
10. Hranovnica  11  33,0    8
11. Gelnica B  11  26,5    6
12. Poprad B  11  32,0    1

U19
MHbK Worms Kežmarok 

– Martin 8:5 (M. Olejník 4, D. 
Mazurek 2, Kosár, Lux). Zvo-
len – Kežmarok 6:7 (M. Olej-
ník 5, Dinda, T. Štefaniak). 
Štvrťfi nále play-off : Kežma-
rok – Ružinov 4:1 (Kosár, M. 
Olejník, Lux, I. Kovalčík). Nit-
ra – Martin 10:3, 5:4pp.
1. Spišská Belá  14  79:29  38
2. Pruské  14  73:30  34
3. MHbK Kežmarok  14  61:38  26
4. Nitra  14  66:34  24
5. Martin  14  47:56  21
6. Ružinov  14  39:49  13
7. Pov. Bystrica 14  39:86    9
8. Zvolen  14  18:100  3

U16
4. turnaj: MŠK Kežma-

rok – Spišská Belá 3:2 (Ro-
maňák 2, Figura), Trebišov 
– MHbK CVČ Worms Kež-

marok 0:2 (Sloboda, Ne-
spala), MŠK Kežmarok – 
Košice 3:4 (Figura, Adam-
jak, Romaňák), Worms KK 
– Spišská Belá 7:5 (Nespa-
la, R. Svitana po 2, Slobo-
da, Krajč, Džugan), MŠK 
Kežmarok – Worms KK 1:3 
(Romaňák – R. Svitana 2, 
Nespala), Košice – Worms 
KK 1:4 (Nespala 2, Džugan, 
Román). 

5. turnaj: MHBK Kežma-
rok – Košice 4:2 (R. Svitana 
2, S. Majer, Soveľ), Pov. Bys-
trica – MŠK Kežmarok 1:6 
(Židek 3, Hošala, R. Frič, M. 
Majer), MHBK Kežmarok 
– Slovan Bratislava 10:1 (J. 
Nespala 5, R. Svitana 2, Krajč, 
Zakopjan, D. Krempaský st.), 
Vrútky – MŠK Kežmarok 
1:3 (Židek 2, Králik), MHBK 
Kežmarok – Gajary 2:0 (R. 
Svitana, S. Majer), Martin – 
MŠK Kežmarok 2:3 (Židek 
2, Romaňák).

1. Worms KK  15  75:14  30
2. MŠK Kežmarok  15  53:22  22
3. Vrútky  15  66:24  20
4. Spišská Belá  15  67:32  18
5. Martin  15  63:28  18
6. Košice  15  39:38  14
7. Pov. Bystrica  15  49:52  14
8. Gajary  15  29:56      8
9. Trebišov  15  19:101      4
10. Slovan BA  15    9:102      0

U14
MHbK CVČ Worms Kež-

marok – MŠK Kežmarok 1:1 
(Skokan – Hamráček), Spiš-
ská Belá – MŠK Kežmarok 
0:6 (Čevela 2, Ritt er, Dzivjak, 
Jančuška, Baláži), MHbK 
Kežmarok – Spišské Vla-
chy 7:0 (Olekšák, Garan po 
2, Tyrpák, Mart. Kredatus, R. 
Pavlikovič ), Spišská Belá – 
MHbK Kežmarok 3:7 (Tyr-
pák 3, Turek, S. Kubala, Re-
gec, Skokan).  
1. Gajary  12  83:17  22
2. Pruské  11  55:12  16

3. MŠK Kežmarok  10  63:11  15
4. Žilina  10  46:30  13
5. MHbK Kežmarok 10  38:31  11
6. Martin  11  36:27      9
7. Spišská Belá  10  35:35      8
8. Ružinov  12  10:96      1
9. Spišské Vlachy  10      4:111      1 

U12
MHBK CVČ Worms Kež-

marok – Gajary 1:5 (Bucha-
la), MŠK Kežmarok – Spiš. 
Vlachy 5:3 (Michalčík 2, Šim-
šaj, Danielčák, Petras), MŠK 
Kežmarok – Spiš. Belá 2:3 
(Gríger, Šimšaj), MHBK Kež-
marok – Vrútky 2:2 (Sekerák, 
J. Kiska), MŠK Kežmarok – 
Martin 4:4 (Danielčák 2, Šim-
šaj, Šulík).   
1. Gajary    8  51:9  15
2. Vrútky  12  36:28  15
3. Spiš. Belá    9  30:19  14
4. MHBK Kežmarok  10  23:14  12
5. Martin 10  23:26    6
6. MŠK Kežmarok    9  21:35    6 
7. Spiš. Vlachy  10  10:63    0

Napriek prehre postup na fi nálový turnaj
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

1. liga muži MŠH Vlada Jančeka 11. 4., 17.00 h Kežmarok – Žiar nad Hronom

1. liga muži MŠH Vlada jančeka 12. 4., 10.30 h Kežmarok – Sereď

1. liga muži MŠH Vlada Jančeka 17. 4., 18.00 h Kežmarok – Prešov

1. liga muži MŠH Vlada Jančeka 19. 4., 10.30 h Kežmarok – Komárno B

Futbal
V. liga muži futbalový štadión 19. 4., 16.00 h Kežmarok – Teplička

III. liga, podtatranská dorast futbalový štadión 18. 4., 14.00 h Kežmarok – Harichovce

Hokejbal

extraliga seniori hokejbalový štadión 11. 4., 13.00 h Kežmarok – Skalica

extraliga seniori hokejbalový štadión 12. 4., 13.00 h Kežmarok – Skalica

extraliga U19 hokejbalový štadión 11. 4., 15.00 h Kežmarok – Pruské

extraliga U14 hokejbalový štadión 12. 4., od 8.30 h turnaj

extraliga U16 hokejbalový štadión 19. 4., od 10.00 h turnaj

Stolný tenis
II. liga seniori ZŠ sv. Kríža 12. 4., 10.00 h MŠK KK A – Levoča A

III. liga seniori ZŠ Nižná brána 19. 4., 10.00 h Severka KK A – Jablonov n/T

Volejbal 1. liga kadetky ZŠ Hradné nám. 12. 4., od 10.00 h Kežmarok – Košice

Stolný tenis
13. Humenné B  22   69:239  25
14. Prešov A  22   59:249  25

III. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala III. liga mužov, skupina 
Západ.

TJ Severka Kežmarok A – 
Veterán Poprad A 2:16 (Kel-
bel, Ištocy 1).

Humeník
1. Spiš. Vlachy  19  216:126  71
2. Spiš. Štvrtok  19  212:130  59
3. Slov. Ves  19  202:140  59
4. St. Ľubovňa B  19  200:142  59
5. Levoča B  19  178:164  46
6. Margecany B  19  164:178  45
7. Jablonov n/T 19  173:169  43
8. Rožňava C  19  177:165  43
9. Poprad  19  160:182  38
10. Spiš. Štiavnik  19  155:187  38
11. Spiš. N. Ves  19  132:210  32
12. Severka KK  19    83:259  20

Kežmarské volejbalist-
ky si v zápasoch o 5. – 8. 
miesto poradili s Paneuró-
pou v obidvoch zápasoch, 
keď po domácom víťazstve 
3:1 vyhrali aj na palubovke 
súperiek 3:2! V súťaži tak 
pokračujú v zápasoch o ko-
nečné 5. až 6. miesto s Bra-

tislavským volejbalovým 
klubom. 

Zápasy o 5. – 8. miesto
BVK Bratislava – COP Nit-

ra 3:0 a 3:0.
VŠK Paneurópa – KV 

MŠK Oktan Kežmarok 2:3 
(22, 20, -19, -18, -17). Najviac 
bodujúce kežmarské hráč-

II. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala druhá liga.
MŠK Fortuna Kežmarok 

A – Prešov 11:3 (Matej Ha-
rabin, Ištok 3,5, Mryglot 2,5, 
Vojtička 1,5).  MŠK Fortuna 
Kežmarok A – Šariš. Micha-
ľany A 7:7 (Mryglot 3,5, Matej 
Harabin 2,5, Ištok 1).
1. Lokomotíva KE  22  267:41  88
2. Levoča A  23  236:86  84
3. MŠK Kežmarok  23  190:132  67
4. Stadex Košice  20  170:110  63
5. Humenné A  22  152:156  55
6. Šar. Michaľany A  22  150:158  55
7. Mokrance A  20  149:131  52
8. Valaliky A  22  167:141  51
9. Vojčice A  22  141:167  48
10. Michalovce A  21  135:159  45
11. Vranov v/T B  21  121:173  44
12. V. Kapušany B  22  122:186  43

Kežmarčanky hrajú o piate miesto

Basketbal v Kežmarku 
oslavuje 80 rokov

ky: Jakušová 16, Kredátusová 
13, Dragašeková 10.

Semifi nále
 Slávia EU Bratislava – Pe-

zinok 3:1, 3:0, 2:3, 3:0. Spišská 
Nová Ves – UKF Nitra 3:1, 2:3, 
3:0, 3:1.

Zápas o 5. – 6. miesto
Kežmarok - BVK Brati-

slava 1:3 (-23, 19, -17, -17). Naj-
viac bodujúce kežmarské 
hráčky: Jakušová, Zátrocho-
vá 16, Kredátusová 12.

Humeník

Basketbal v Kežmarku 
oslávil v roku 2014 už 80-
te výročie svojho vzniku. 
Vzhľadom na obsadenosť 
športovej haly túto oslavu 
Basketbalový klub MŠK 
Kežmarok pripravuje na 
nedeľu 19. apríla 2015.

Basketbalový klub pozý-
va všetkých žijúcich hráčov, 
ktorí pôsobili v Kežmarku v 
družstve mužov na túto osla-
vu, ktorá sa začne od 10.00 

hodiny v Mestskej športovej 
hale Vlada Jančeka v Kežmar-
ku. 

Počas polčasovej prestáv-
ky prvoligového stretnu-
tia medzi BK MŠK Kežma-
rok a Komárnom im bude 
odovzdaný pamätný list a 
po prvoligovom stretnutí sa 
odohrá priateľský zápas sta-
rých pánov BK MŠK Kežma-
rok.

Klub pozýva všetkých 
športových fanúšikov na tie-
to oslavy a osobitne na sláv-
nostný akt odovzdávania pa-
mätných listov.

Jozef Juhász
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Šport

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala prvá liga volejbalových 
junioriek.

KV MŠK Oktan Kežma-
rok – Lipt. Hrádok 0:3 (-13, 
-18, -10), 1:3 (-10, 22, -18, -17).

Spiš. N. Ves – Kežmarok 
3:0 (15, 13, 18), 3:0 (11, 13, 16).

Kežmarok – Brusno 0:3 
(-6, -16, -18), 1:3 (-19, -9, 15, -23).
1. L. Hrádok  26  71:20  65
2. Spiš. N. Ves  26  69:20  65
3. Stropkov  24  57:33  48
4. Brusno  24  50:43  38
5. Zvolen  24  43:46  37
6. Hnúšťa  24  30:59  20
7. Kežmarok  26  22:69  14
8. Žiar n/H  26  16:68  13

Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
kadetiek.

Vranov n/T – KV MŠK 
Oktan Kežmarok 3:0 (18, 9, 
12), 3:0 (4, 10, 14).

Kežmarok – Poprad 1:3 
(-21, 16, -22, -21), 3:1 (20, -22, 
24, 10).

TU Košice – Kežmarok 3:0 
(15, 12, 21), 3:0 (11, 20, 6).

(ph)
1. Snina  28  83:10  80
2. Spiš. N. Ves  28  78:14  73
3. TU Košice  28  74:21  69
4. Prešov  30  54:41  52
5. Vranov n/T  30  53:41  50
6. Poprad  28  30:66  25
7. Kežmarok  28  20:70  17
8. Michalovce  28  17:77  10
9. ŠA Košice  28  11:80  8

Volejbal

Na základe VZN mesta 
Kežmarok č. 1/2010 sa 
poskytujú dotácie športo-
vým klubom na činnosť z 
dôvodu podpory telesnej 
kultúry a najmä aktívne-
ho využívania voľného ča-
su občanov, zvlášť detí a 
mládeže. 

Dotácie sa poskytujú špor-
tovým klubom alebo obdob-
ným združeniam občanov, 
ktoré sú riadne registrované v 

zmysle zákona č.83/1990 Zb. 
o združovaní občanov v zne-
ní neskorších predpisov. Do-
tácie sa podľa tohto VZN po-
skytujú športovým klubom 
mesta okrem MŠK. 

Oddelenie školstva MsÚ 
Kežmarok k určenému termí-
nu 30. 9. 2014 podľa VZN č. 
1/2010 prijalo žiadosti o dotá-
ciu na rok 2015 od 3 športo-
vých klubov. Následne bolo 
spracované obodovanie týchto 
žiadostí v súlade s uvedeným 
VZN. Návrh rozdelenia dotá-
cií bol prerokovaný v Komisii 
školstva, ktorá ho odporučila 

prerokovať v MsZ v Kežmar-
ku, následne Mestské zastu-
piteľstvo v Kežmarku schváli-
lo rozdelenie dotácií pre špor-
tové kluby z rozpočtu mesta 
Kežmarok na rok 2015 podľa 
podľa priloženého návrhu.

Rozdelenie dotácií mesta pre 
športové kluby, mimo MŠK,

 pre rok 2015
TJ Severka Kežmarok (stol-

ný tenis) – 1 047 eur;
AK Elán pri ZSŠOaS Kež-

marok (atletika) – 1 883 eur;
ŠK IAMES Kežmarok (ho-

rolezectvo) – 1 070 eur.

Športové kluby, mimo MŠK, už môžu 
čerpať určené dotácie 

Pavol Humeník

Na štvrťfi nálové zápasy 
play-off cestovali kežmar-
skí hokejbalisti na Záho-
rie, k súperovi, ktorý v 
tomto ročníku doma ne-
stratil ani bod, do Skalice!

To, čo sa ale nepodarilo žiad-
nemu mužstvu v základ-
nej časti, sa podarilo hráčom 
Kežmarku už v prvom zá-
pase, keď vyhrali v Skalici 
4:3 po predĺžení. Víťazný gól 
strelil Libor Teplický v 8. min. 
predĺženia. 
Druhý zápas sa skončil pred-
časne, 62 sekúnd po začiatku 
druhej tretiny, keď bol skalic-
kým divákom na trestnej la-
vici napadnutý hráč Kežmar-
ku. Po tomto incidente odišli 
hráči Kežmarku do šatne. Ke-
ďže domáci organizátori, ani 
rozhodcovia neurobili opat-
renia, aby sa útok nezopako-
val, t.j. aby bol voľný priestor 
vedľa striedačky hostí, resp. 
aby daný fanúšik bol z areá-
lu vyvedený, hráči Kežmar-
ku odmietli pokračovať v zá-

Začalo hokejbalové 
play-off

Pavol Humeník
Foto: Stanislav Kovalčík

pase.
ŠTVRŤFINÁLE PLAY_OFF

HBK Hokejmarket Skalica – 
MŠK Mimisolar Kežmarok 

3:4 po predĺžení 
(1:1, 1:1, 1:1 – 0:1)

Góly: Petrovič, Škadra, 
Rampáček - Lipták (Teplický), 
D. Glevaňák (Dejneka, Kna-
pik), Teplický (Oravec), Tep-
lický (Lipták, Oravec)

Vylúčení: 4:6. Presilov-
ky: 1:1. Strely: 35: 30. Divá-
ci: 100. 

Skalica – Kežmarok 
nedohrané

V čase 16.02 (za stavu 3:0) 
napadol skalický divák hráča 
Kežmarku priamo na trest-
nej lavici. Keďže rozhodco-
via ani domáci usporiadate-
lia nezabezpečili do časové-
ho limitu dostatočnú ochra-
nu hráčov Kežmarku, aby sa 
podobný incident neopako-
val, hráči hostí odmietli po-
kračovať v zápase. Zápas bu-
de riešiť ako športovo-tech-
nická komisia, tak aj discipli-
nárna komisia.

Ostatné zápasy play-off : 
LG Bratislava – Svidník 2:0, 
5:4. Nitra – Vrútky: 4:0, 4:1. 

Pruské – Jokerit 4:2, 5:2.
Záverečné kolo základnej 

časti: Nové Zámky – Kežma-
rok 3:1 (0:0, 3:1, 0:0). Góly: S. 
Saliji, Árvai, Uhnák – Fečun-
da (Pešta).

Konečná tabuľka 
po základnej časti

1. LG Bratislava  22    88:46  54
2. Skalica  22  105:56  51
3. Nitra  22    85:53  48
4. Pruské  22    65:50  38
5. Jokerit BA  22    76:76  34
6. Vrútky  22    72:66  34
7. Kežmarok  22    75:81  31
8. Svidník  22    75:84  28 
9. Ružinov BA  22    77:92  22
10. Martin  22    64:90  20 
11. Pov. Bystrica  22    51:80  19
12. Nové Zámky  22    47:106  17

Radosť Kežmarčanov po prvom víťazstve v Skalici.


