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NovinyKežmarok
Číslo: 23 Ročník: XVII. 2. december 2009    dvojtýždenník Cena 0,16 € (5 Sk)

Rok 2009 je rokom 740. výročia udelenia mestských práv Kežmarku

(pokračovanie  
na 2. strane)

BOHATÉ VIANOCE S

www.skoda-auto.sk

Modely Škoda Fabia, Roomster
a Octavia Tour môžu byť vaše aj pri využití

značkového financovania na tretiny.

AKČNÉ MODELY SO ŠTEDROU VÝBAVOU A SKVELOU CENOU

ŠkodaFabia Combi Family
už od 9 0794

273 513,95 Sk

- Klimatizácia
- Centrálne zamykanie
- Elektricky ovládané predné okná
- ABS
- 4 x Airbagy
- Tónované sklá
- Doživotná záruka mobility Premium

Váš predajca vozidiel Škoda

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia Combi: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km.
Konverzný kurz: 1 2 = 30,1260 Sk. Ilustračné foto.

AUTONOVA, s. r. o., kontaktné miesto Kežmarok, Huncovská 308, tel.: 052/452 36 67

Bytovky ostávajú majet-
kom Kežmarku, pozemky 
pod nimi majetkom Ľubice. 
„Toto je len prvý krok, o zme-
ne katastrálneho územia sme sa 
ešte nebavili. Vec majú v rukách 
aj právnici, určite si k tomu ešte 
sadneme,“ povedal kežmarský 
primátor Ing. I. Šajtlava. „Ne-
budeme robiť prekážky, urobili 
sme to hlavne kvôli ľuďom. By-
tovky sú zapísané na katastrál-

11. 12. 2009 (piatok) o 18.30 h
v Mestskom kultúrnom stredisku 

Starý trh 46, Kežmarok

Vstupné: v predpredaji 7 € (210,88 Sk),  
v deň koncertu 9 € (271,13 Sk)   

Predpredaj:  
do 10. 12. 2009 v Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok, 

Starý trh 47, tel.: 052 452 21 56, 052 452 21 65,  
v pracovné dni 7.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 h

• v Informačnej kancelárii Kežmarok, Hlavné námestie 46, 
tel.: 052 449 21 35, v pracovné dni 9.00 – 12.30 a 13.30 – 17.00, 

v sobotu 9.00 – 13.00 h  

Byty na ľubických pozemkoch 
už bude možné odkúpiť

V pondelok 30. novembra v zasadačke Mestského úra-
du v Kežmarku oznámili primátor Kežmarku Igor Šajtlava 
a starosta Ľubice Otto Dovjak, že došlo k obojstrannej do-
hode v súvislosti s odpredajom bytov do osobného vlastníc-
tva. Byty na ľubickom území, ktoré si roky nemohli občania 
pre spor odkúpiť, sú teda pripravené k odpredaju. 

nom území obce Ľubica. To, ako 
sa budú ľudia hlásiť k trvalému 
pobytu, to budeme riešiť neskôr. 
Nikdy sme sa s kežmarským pri-
mátorom nehnevali. Obaja sme 
ale robili všetko pre to, aby sme 
chránili majetky a záujmy svo-
jich miest,“ povedal na spo-
ločnom stretnutí O. Dovjak, 
podľa ktorého bude možné 
odkúpiť pozemky pod by-
tovkami vtedy, ak bude celá 

bytovka odkúpe-
ná. Katastrálna ma-
pa zatiaľ ostáva ne-
zmenená a k doho-
de preto bude mu-

Cigánski diabli v Kežmarku

Mesto Kežmarok  
pozýva na tradičný

Vianočný trh
s bohatým  
kultúrnym  

programom,  
ktorý sa uskutoční  
v dňoch 8. – 9. 12.  

na hlavnom námestí  
v Kežmarku. 
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(dokončenie z 1. strany)

Najproblematickejším síd-
liskom je podľa náčelníka 
kežmarskej mestskej polície 
sídlisko Juh. Práve tam ne-
dávno pomohli kamery od-
haliť poškodzovanie osobné-
ho motorového vozidla a la-
vičiek. „Problémové sú miesta, 
kde sa zgrupuje mládež, v blíz-
kosti reštauračných zariade-
ní, ale aj cintorín, kde dochádza 
k poškodzovaniu náhrobných 
kameňov. Pokiaľ by nám to fi-
nančné možnosti dovolili, radi 
by sme zakúpili každý rok jednu 
kameru, ktorá by bola po zvá-
žení umiestnená na problémové 
miesta,“ povedal k umiestne-

Byty na ľubických pozemkoch už bude možné odkúpiť

sieť prísť aj vo veci tých bytov, 
cez ktoré hraničná čiara pre-
chádza. 

Podmienky k odpredaju 
bytov na pondelňajšom stret-
nutí predniesol aj riaditeľ kež-
marskej spoločnosti Sprav-
bytherm Ing. Marián Bešenej. 
Ten sa vyjadril k odpredaju 
220 mestských bytov, ktoré sa 
nachádzajú na uvedenom úze-
mí. Prvým krokom k odpred-
aju v prípade mestských bytov 
bude zvolanie ustanovujúcich 
schôdzí v jednotlivých obyt-
ných blokoch, kde musí byť 
prítomná nadpolovičná väčši-
na nájomcov. Schôdze by mali 
byť zvolané do mesiaca od ob-

držania listu vlastníctva byto-
vým podnikom. Podľa slov M. 
Bešeneja, k odpredaju je mož-
né pristúpiť len v prípade viac 
ako 50% záujmu o odkúpenie 
bytov. Odkúpiť byt do osobné-
ho vlastníctva môžu nájomco-
via, ktorí majú platnú nájom-
nú zmluvu a nemajú nedo-
platky na nájomnom a služ-
bách spojených s bývaním. 
Problémom pri odkupovaní 
bytov môžu byť zmeny uží-
vacích práv, nevysporiadané 
bezpodielové spoluvlastníc-
tva rozvedených manželov, fi-
nančné problémy kupujúcich, 
ale aj zdĺhavá komunikácia 
s nájomníkmi. 

Odpredaje bytov sa týka-
jú aj Bytového družstva. By-

ty, ktoré spravuje kežmarské 
bytové družstvo, by mali byť 
v týchto dňoch už všetky pa-
pierovo vysporiadané a s ich 
odpredajom by sa malo za-
čať v prvej polovici budúce-
ho roku. 

Odpredaju bytov teda ne-
bude stáť v ceste to, kde ma-
jú nájomníci evidovaný trva-
lý pobyt. Podľa slov ľubické-
ho starostu však ulice a čís-
la domov, ktorých sa problém 
týka, sú už zapísané v Ľubi-
ci. V súčasnosti to problém 
nie je, ale do budúcnosti ide 
o záležitosť, ktorá nie je do-
končená. Kežmarský primá-
tor predpokladá, že obec Ľu-
bica týchto občanov zapíše 
do svojej obce, tí sa však bu-
dú môcť znova rozhodnúť re-

ferendom, alebo si nechať za-
písať trvalý pobyt bez uvede-
nia ulice do Kežmarku.

Novinkou v celej záleži-
tosti je tretia strana. Tá bo-
la na stretnutí prezentova-
ná mediátorom Riccardom 
Sikorskym, ktorý predsta-
vil záujem vystaviť na sídlis-
ku Juh v prvej fáze 99 garáží 
a 140 parkovacích miest. Pod-
ľa architekta R. Sikorskeho, 
ktorý sa stal sprostredkovate-
ľom v celej záležitosti medzi 
Kežmarkom a Ľubicou, obec 
Ľubica plánuje na základoch 
plánovanej materskej školy 
(medzi ulicami Bardejovská, 
Lanškrounská, Levočská) po-
staviť štartovacie nájomné by-
ty bežného štandardu. 

T/F Adriana Saturyová

Pre všetkých, ktorí sa roz-
hodnú s nami podeliť o prí-
spevky do vianočného čís-
la novín KežMaROK máme 
pripravenú súťaž, kde v žre-
bovaní jeden z prispievate-
ľov získa hodnotnú encyklo-
pédiu kežmarských osobnos-
tí, ktorá len nedávno uzre-
la svetlo sveta a je kvalitnou 
publikáciou, ktorú ocenia 
nielen Kežmarčania. Do žre-
bovania o knihu Osobnos-

ti Kežmarku, ktorú venoval 
primátor mesta Igor Šajtlava,  
budú zaradení všetci, ktorí 
nám do 11. 12. 2009 zašlú (ma-
ilom, poštou, alebo vhodia do 
schránky na prízemí budovy, 
kde sídli redakcia) vianočný 
príbeh, vtipy, recepty, vinše, 
básničky a iné zaujímavosti, 
o ktoré sa podelia spolu s na-
mi a ďalšími čitateľmi vo via-
nočnom vydaní novín Kež-
MaROK.                      -Adri-

Kamier by malo byť 
v budúcnosti viac

V súčasnosti je v meste Kežmarok nainštalovaných päť 
bezpečnostných kamier. Aj tie podľa náčelníka Mestskej 
polície v Kežmarku Ing. Milana Slotu prispievajú k preven-
cii v oblasti poškodzovania majetku alebo iných priestup-
kov či trestných činov. 

niu bezpečnostných kamier 
v meste Milan Slota. 

Jedným z miest, kde by 
mohla byť umiestnená v bu-
dúcnosti  ďalšia kamera je 
dolná časť sídliska Juh, pod-
net na umiestnenie kame-
ry však môžu dať aj samot-
ní občania. Výhodou umiest-
nenia kamery v danej loka-
lite je aj to, že miesta kde sa 
nachádzajú podozrivé osoby, 
kde dôjde k poškodzovaniu 
majetku, napadnutiu fyzickej 
osoby a podobne, môžu byť 
do príchodu hliadky mestskej 
polície monitorované. 

T/F -AdriSatury-

Kamera na Juhu pomáha zamedziť vandalizmu, ktorý sa 
prejavuje aj na autách.

Vyhrajte knihu Osobnosti Kežmarku

Na základe sťažnosti obča-
nov mesta na zakalenú vodu 
z verejného vodovodu v meste 
Kežmarok a verejného zasad-
nutia mestského zastupiteľ-
stva, na ktoré sme boli pozvaní 
ako prevádzkovateľ vodovodu 
dávame záväzné stanovisko:

Nakoľko sa jednalo o záka-
lové stavy plošne v celom mes-
te Kežmarku pristúpili sme 
k celkovému odkaľovaniu siete 
verejného vodovodu. Počas vy-
konávacích opatrení sme sle-
dovali kvalitu vody v ukazo-
vateli železo v problémových 
častiach verejného vodovodu 
Kežmarok. V mesiaci septem-
ber boli zistené hodnoty železa 
od 0,2 – 0,28 mg/l (max. dovo-
lená prístupná hodnota železa 
je 0,2 mg/l).

Preto sme v mesiaci októb-
er pokračovali v plošnom od-
kalení siete verejného vodovo-

du. Po ukončení odkaľovania 
sme sa dostali pod hranicu 
limitu voľného železa. Naše 
rozbory sa pohybovali v roz-
medzí 0,19 –až 0,09 mg/l a tie-
to hodnoty sú v súlade s po-
žiadavkou platnej legislatívy.

Ku vzniku zákalových sta-
vov vo verejnom vodovode 
sa podpisuje zníženie odbe-
rov vody v priemere o 30,0 l/s 
oproti roku 2008. Napriek dob-
rým výsledkom, čo sa týka 
kvality vody, monitorovanie 
vody vo verejnom vodovode 
bude pokračovať aj naďalej.

Ku krátkodobým zákalo-
vým stavom môže občasne 
dochádzať pri odstraňova-
ní porúch na verejnom vodo-
vode pri znovu obnovení do-
dávky vody. Tomuto javu sa 
nedá zabrániť.

Ing. Róbert Tencer
Generálny riaditeľ a.s.

Stanovisko k zákalovým stavom na 
verejnom vodovode v meste Kežmarok
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Na rokovaní Mestského za-
stupiteľstva v Kežmarku, kto-
ré sa uskutočnilo 19. novem-
bra 2009 si vyskúšali poslanci 
aj nové elektronické hlasova-
nie. Vypozorovali sme, že elek-
tronické hlasovanie poskytuje 
poslancovi väčšiu anonymitu, 
pretože poslanec nevidí kto ke-
dy dvíha ruku za ten, či onen 
návrh, ale musí sa rozhodnúť 
hneď v danom čase o tom, či 
bude za, alebo proti, alebo sa 
zdrží hlasovania. Či zariade-
nie nakoniec aj zakúpia sa roz-
hodne pravdepodobne na ďal-
šom rokovaní. Poslanci o. i. 
schválili aj tieto uznesenia:

MsZ berie na vedomie 
- informáciu o výsledku 

následnej finančnej kontro-

ly inventarizácie majetku, zá-
väzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov, úplnosti, správ-
nosti a preukázateľnosti po-
užitia kapitálových finanč-
ných prostriedkov pridele-
ných v rámci rozpočtu mesta 
a dodržiavania zákona o ve-
rejnom obstarávaní, vykona-
nej na Základnej škole Nižná 
brána č. 8, Kežmarok, za kon-
trolované obdobie.

MsZ schvaľuje 
- Všeobecne záväzné na-

riadenie č. 8/2009 o miest-
nych daniach podľa predlo-
ženého návrhu,

- úplné znenie zriaďova-
cej listiny Zariadenia pre se-
niorov, Vyšný mlyn 13, Kež-
marok,

- účasť primátora mesta Kež-
marok na zahraničnej služob-
nej ceste do Švédska v dňoch 3. 
– 6. decembra 2009,

- na základe návrhu Správ-
nej rady neziskovej organizácie 
Nemocnica Dr. Vojtecha ale-
xandra v Kežmarku n.o. podľa 
ustanovenia Článku 11 bod (1) 
Zakladacej listiny Nemocnica 
Dr. Vojtecha alexandra v Kež-
marku n.o. schvaľuje zmenu 
Štatútu neziskovej organizácie 
Nemocnica Dr. Vojtecha ale-
xandra v Kežmarku n.o. podľa 
predloženého návrhu.

MsZ odvoláva 
- z funkcie člena správnej 

rady Nemocnica Dr. Vojtecha 
alexandra v Kežmarku n.o. 
MUDr. Štefana Voláka, Mgr. 

Martu Devečkovú, Danielu 
anovčinovú, JUDr. Štefana 
Bieľaka, Jána Režňáka, Ing. 
arch. Jozefa Figlára.

MsZ volí 
- do Správnej rady Nemoc-

nica Dr. Vojtecha alexandra 
v Kežmarku n.o. týchto čle-
nov: PhDr. Igor Kredátus, 
MUDr. Kamil Száz, Ing. To-
máš Tvarůžek.

MsZ zrušuje 
- členstvo mesta Kežma-

rok v Regionálnom vzdeláva-
com centre – združenie obcí, 
so sídlom v Štrbe.

- členstvo mesta Kežma-
rok v Združení miest a obcí 
Spiša so sídlom v Spišských 
Tomášovciach.

Pavol Humeník

Poslanci mestského zastupiteľstva si vyskúšali elektronické hlasovanie

Okres POV PV % ÚV Hudacký Chudík

Bardejov 58 908 13 078 22,20 6 110 – 47,26 6 816 – 52,73 

Humenné 51 792 8 768 16,92 3 331 – 38,28 5 370 – 61,71 

Kežmarok 48 116 6 553 13,61 3 616 – 55,75 2 870 – 44,24 

Levoča 24 495 3 932 16,05 2 113 – 54,20 1 785 – 45,79 

Medzilaborce 9 664 2 946 30,48 519 – 17,81 2 394 – 82,18 

Poprad 81 678 11 858 14,51 6 112 – 52,08 5 622 – 47,91 

Prešov 129 360 30 218 23,35 17 656 – 59,03 12 251 – 40,96 

Sabinov 40 459 8 411 20,78 3 242 – 39,03 5 063 – 60,96 

Snina 30 564 4 360 14,26 1 297 – 30,12 3 008 – 69,87 

Stará Ľubovňa 38 120 7 059 18,51 2 518 – 36,10 4 457 – 63,89 

Stropkov 16 207 3 813 23,52 987 – 26,13 2 789 – 73,86 

Svidník 25 916 6 883 26,55 1 569 – 23,01 5 247 – 76,98 

Vranov n/T 59 241 10 248 17,29 4 616 – 45,59 5 507 – 54,40                         

Prešovský kraj 614 520 118 127 19,22 53 686 – 45,93 63 179 – 54,06

V Kežmarku vyhral Hudacký, v okrese Chudík
V sobotu 28. novembra 2009 sa 

uskutočnilo v Prešovskom samospráv-
nom kraji druhé kolo volieb predsedu 
samosprávneho kraja.

Aj keď v okrese i v meste Kežmarok 

(vo všetkých okrskoch) vyhral Ján Hu-
dacký, víťazom druhého kola volieb je 
Peter Chudík, terajší predseda Pre-
šovského samosprávneho kraja. Vy-
hral v okresoch Bardejov, Humenné, 

Medzilaborce, Sabinov, Snina, Sta-
rá Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vra-
nov nad Topľou. Ján Hudacký vyhral 
v okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad,  
Prešov.                           Pavol Humeník

Okr- 
sok Hudacký Chudík

1. 112 73

2. 86 61

3. 109 71

4. 91 56

5. 111 74

6. 203 129

7. 144 32

8. 140 67

9. 92 48

10. 120 61

Výsledky  
druhého kola volieb  
v meste Kežmarok

Legenda: 
okres – Volebný 
obvod, 
POV – počet 
oprávnených vo-
ličov, 
PV – počet voli-
čov, ktorí boli vo-
liť, 
%ÚV – percen-
tuálna účasť vo-
ličov, 
hudacký – počet 
hlasov, % podiel, 
Chudík – počet 
hlasov, % podiel.
Spracoval: 
Pavol Humeník
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V týchto dňoch rozposie-
lal mestský úrad upomienky 
tým, ktorí si z rôznych dôvo-
dov nesplnili povinnosť a ne-
zaplatili daň za psa. a hoci 
sa určite nájdu prípady, kedy 
občania medzičasom o psa 
prišli, tým, že ho neodhlá-
sili z evidencie, figurujú na-
ďalej ako daňovníci. Pritom 
mnohým majiteľom štvorno-
hých spoločníkov mesto po-
skytuje oslobodenie od dane 
za psa. Ide o niektoré prípa-
dy dôchodcov, držiteľov pre-
ukazu ZŤP, alebo ľudí, ktorí 
si osvojili psa z kežmarské-
ho útulku. Na tých sa vzťa-
huje oslobodenie od dane na 
dobu jedného roka. Polovičnú 
sadzbu dane platia aj tí, ktorí 
majú psa po sterilizácii, resp. 
kastrácii.

Podľa čísel, ktoré evidu-
je mestský úrad, počet psov 
v Kežmarku za posledné ro-
ky vzrastá. Najviac psov ži-
je oficiálne na Lanškrounskej 
ulici, a to 88, ďalej na ulici K. 
Kuzmányho (52) a Petržalskej 
(39). aktuálna je preto aj otáz-
ka čistoty zelene v takýchto 
lokalitách. Hoci sa nájde nie-
koľko svetlých prípadov, ke-
dy majiteľ psa po svojom mi-
láčikovi exkrementy pozbiera, 

stále prevyšujú občania, kto-
rí sa so svojim psom vyberú 
na prechádzku bez akýchkoľ-
vek hygienických vrecúšok, 
najlepšie čo najďalej od svo-
jej vlastnej bytovky. Práve to 
hnevá tých, ktorí psov nema-
jú, prípadne majú deti, ktoré 
v rámci prevencie nevpúšťajú 
na trávniky pri bytovkách. 

Premenené na drobné –  
ak býva na ulici len dvadsať 
psov a každý z nich denne 
vyprodukuje minimálne je-
den exkrement, za 365 dní, 
teda za jeden rok je územie, 
kde sa tieto psy pohybujú, 
obohatené o 7 300 „kúskov“. 

„Bytovkových“ ulíc, kde 
žije viac ako dvadsať psov 
je v Kežmarku takisto dosť: 
Garbiarska (20), Gen. Štefáni-
ka (30), Pod lesom (31), Košic-
ká (25), Levočská (38), M. Lá-
nyiho (20), Severná (31), Zá-
hradná (21).

Zisťovali sme, či podob-
ne, ako v prípade rodinných 
domov, kde dostávajú obča-
nia vrecia na separovaný od-
pad, neplánuje mesto prispie-
vať majiteľom psov mikro-
ténovými vreckami. Neplá-
nuje – službou pre majiteľov 
psov bolo osadenie venčo-
vísk – psích toaliet. Venčovis-

Takých, ktorí sa vyberú na prechádzku so svojim psíkom „vy-
zbrojení“ mikroténovými vreckami a exkrementy po svojom miláči-
kovi pozbierajú a v sáčku vyhodia, je stále málo. Našťastie, svetlých 
príkladov, ktoré môžu inšpirovať ostatných, pomaly pribúda. Príkla-
dom je aj pán Pavličko na prechádzke so svojim Frickom.

Článok II
Daň za psa

§ 11 Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 

6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnic-
kou osobou.

1) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a vý-

skumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého 

vlastní alebo používa občan s ťažkým zdra-
votným postihnutím.

Daňovník
2) Daňovníkom je fyzická alebo právnic-

ká osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, 

kto psa vlastní.
Základ dane, sadzba dane
3) Základom dane je počet psov.
Sadzba dane je: 

a) 6,63 € (200,- Sk) ročne za psa v rodin-
ných domoch na týchto uliciach: Michalská, 
Biela voda, Štúrova, Ľubická cesta, Šafáriko-
va, Rázusova, Nad traťou, Kamenná baňa, 
Komenského, Kukučínova, Poľná, Pradiareň, 
Pri zastávke, Strelnica, Tehelňa, Trhovište, 
Sihoť, Nábrežná, Suchá hora, Ivana Stodolu, 
Záborského, Továrenská, Slavkovská a Gaš-
tanová, Kláštorná, S.Tomášika, J.Jesenského, 

b) 13,27 € (400,- Sk) ročne za psa na ostat-
ných uliciach mesta mimo MPR v rodinných 
domoch,

c) 19,91 € (600,- Sk) ročne za psa v bytových 
domoch na všetkých uliciach v meste Kežma-
rok a v rodinných domoch v MPR na uliciach: 
Dr. alexandra, Hlavné námestie, Hradné ná-
mestie, Kostolné námestie, Hviezdoslavova, 
Starý trh, Baštova, Nová, Fraňa Kráľa.

d) Právnické a fyzické osoby v budovách 
a objektoch na podnikanie na území mesta 
Kežmarok zaplatia daň za psa vo výške 16,59 
€ (500,- Sk) ročne. 

Oslobodenie od dane a zníženie dane
4) Mesto Kežmarok oslobodí od dane za 

psa
a) dôchodcu s príjmom nižším ako život-

né minimum a osamelého dôchodcu, ktoré-
ho pes je jediným spoločníkom, oslobodenie 
sa vzťahuje iba na jedného psa,

b) majiteľa alebo držiteľa, ktorý je držite-
ľom preukazu ZŤP,

c) majiteľa alebo držiteľa psov ozbroje-
ných zložiek,

d) majiteľa alebo držiteľa záchranárskych 
psov,

e) na dobu 12 mesiacov majiteľa alebo dr-
žiteľa psa, ak si ho osvojil z Útulku umiestne-
ného na území mesta Kežmarok, 

f) na dobu jedného roka majiteľa alebo 
držiteľa psa, ktorý patrí medzi 10-tich psov 
evidovaných v miestnej organizácii Kynolo-
gického zväzu, ktorí dosahujú najlepšie vý-
sledky na domácich a medzinárodných súťa-
žiach a výstavách. Predseda Kynologic-

Poznáte znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta týkajúce sa psov?

Na Lanškrounskej ulici žije vyše osemdesiat psov
V týchto dňoch obdržali niektorí majitelia psov upo-

mienky za nezaplatenú daň za psa. Mestský úrad v Kežmar-
ku eviduje vyše tisíc prihlásených psov, no v mnohých prí-
padoch aj nedoplatky na dani. O tom, koľko psov žije v Kež-
marku „načierno“, sa dá len špekulovať.

ká, ktoré osadilo mesto v sna-
he prispieť k zvýšeniu čisto-
ty, bývajú však častokrát ob-
chádzané.  V tomto roku bolo 
osadených desať venčovísk, 
v budúcom by malo na území 

mesta pribudnúť ďalších päť. 
Podnety na ich umiestnenie 
môžu občania adresovať na 
mestský úrad alebo priamo 
na mestskú políciu. 

T/F Adriana Saturyová
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kej organizácie každoročne 
do 15. januára písomne predlo-
ží aktuálny zoznam horeuvede-
ných majiteľov alebo držiteľov 
psov s hodnovernými listinnými 
podkladmi a dokladmi.

5) Mesto Kežmarok poskyt-
ne majiteľovi alebo držiteľovi psa 
zníženie dane:

a) vo výške 50 percent ročnej 
dane na dobu 2 rokov za psa po 
jeho sterilizácii, resp. kastrácii,

b) vo výške 50 percent ročnej 
dane na dobu 1 roka za psa, kto-
rý bude trvalo označený a to či-
povaný, za účelom trvalej regis-
trácie psa.

6) Uvedené zníženia dane 
platia len pre tých občanov, kto-
rí majú k dátumu žiadosti uhra-
dené všetky záväzky voči mestu 
Kežmarok.  Nárok na oslobode-
nie alebo zníženie dane si maji-
teľ alebo držiteľ psa uplatní do 30 
dní od vzniku nároku predlože-
ním príslušného dokladu správ-
covi dane. 

Vznik a zánik daňovej po-
vinnosť, oznamovacia povin-
nosť a platenie dane

Nárok na oslobodenie si maji-
teľ alebo držiteľ psa uplatní do 30 
dní od vzniku nároku predlože-
ním príslušného dokladu správ-
covi dane.

Daňovník je povinný písom-
ne oznámiť vznik a zánik daňo-
vej povinnosti správcovi dane 
do 30 dní od jej vzniku i zániku. 
Zánik daňovej povinnosti je da-
ňovník povinný podložiť dokla-
dom o utratení, uhynutí psa od 
veterinára, prípadne čestným 
prehlásením.

Daňová povinnosť vzniká pr-
vým dňom kalendárneho me-
siaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom 
dane a zaniká prvým dňom me-
siaca nasledujúceho po mesia-
ci, v ktorom daňovník už nie je 
vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovník je povinný písom-
ne oznámiť vznik daňovej po-

vinnosti správcovi dane do 30 
dní od vzniku daňovej povin-
nosti a v tejto lehote zaplatiť daň 
za zdaňovacie obdobie alebo po-
mernú časť dane na zostávajúce 
mesiace zdaňovacieho obdobia, 
v ktorom vznikla daňová povin-
nosť. Daň v ďalších zdaňovacích 
obdobiach je splatná bez vyrube-
nia do 31. januára zdaňovacieho 
obdobia.

7) ak daňová povinnosť za-
nikne v priebehu zdaňovacieho 
obdobia a daňovník to oznámi 
písomne správcovi dane najne-
skôr do 30 dní odo dňa záni-
ku daňovej povinnosti, správca 
dane vráti najneskôr do 30 dní 
odo dňa doručenia oznámenia 
pomernú časť dane za zostáva-
júce mesiace zdaňovacieho ob-
dobia za ktoré bola daň zapla-
tená.

8) Správca dane je oprávne-
ný požiadať o predloženie do-
kladu o evidencii a zaplatení psa 
v inom meste ako v Kežmarku.

mozaiKa

Poznáte znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta týkajúce sa psov?

Mnohí kežmarskí lokal-
patrioti majú ku kežmarské-
mu erbu vzťah, ako sa patrí. 
Nás zaujal erb, ktorý má nad 
bránou svojej dielne zavese-
ný pán Július Scherfel. Zho-
tovil ho na požiadanie súčas-
ného majiteľa pred niekoľký-
mi desiatkami rokov  majster 
Strache, pričom rukoväte me-
čov na kežmarskom erbe vy-

Aj vy máte doma kežmarský erb?
strúhal z pravého dreva. Ce-
lý farebný erb je z kovu a je-
ho majiteľ uvažuje nad tým, či 
neprirobí k erbu anjela:“ Stá-
le nad tým uvažujem, niekde 
sa anjel uvádza ako súčasť er-
bu, niekde nie,“ povedal pán 
Scherfel a my sme sa s otáz-
kou, či je anjel súčasťou kež-
marského erbu obrátili na 
kežmarskú historičku a spi-

sovateľku Dr. 
Noru Barátho-
vú. Tá k an-
jelovi s kež-
marským er-
bom poveda-
la:“ V  r. 1463 
dostal Kež-
marok od krá-
ľa Mateja prá-
vo používať erb 
a pečatiť červe-
ným voskom. 
Erbová listi-
na je jedinou 
svojho dru-
hu na Sloven-
sku, na ktorej 
sa erb umiest-
nil do stredu 
- na ostatných 
listinách je na-
maľovaný v ľa-
vom hornom 

rohu. Listina bola zaradená me-
dzi kultúrne pamiatky Sloven-
skej republiky. Nosičom samot-
ného erbu je pestrofarebný an-
jel. Nosičom erbu je napríklad 
aj lev – ako v prípade Levoče 
a iných miest.“ Takže anjel je 
len akousi historickou deko-
ráciou, ktorá robí kežmarský 
erb krajším. Mnohí k anjelo-
vi dodávajú, že je to anjel – 
ochranca mesta. 

Máte aj vy doma kežmar-
ský erb? Nad krbom, na stene, 
nad dverami, vyšitý, namaľo-
vaný, vyrezaný, ukovaný, či 
zhotovený z textilu a iných 
materiálov? Dajte nám vedieť 
do redakcie, radi váš erb od-
fotografujeme a zverejnime 
v novinách. Myslíme si, že 
história nášho mesta si zaslú-
ži našu pozornosť a úctu. 

T/F -Adri-

Asi väčšina rodičov číta svojim 
deťom do určitého veku rozpráv-
ky. Aj ja som mala rada, keď mam-
ka večer otvorila obľúbenú knihu 
Z rozprávky do rozprávky a z nej 
mi pred spaním niečo prečítala.  Po-
kúšala som sa niečo podobné zaviesť 
aj u nás doma. Smola. Našej ma-
lej šéfke čítané rozprávky nevoňajú 
a tak pred spaním na dobrú noc vy-
mýšľame rozprávku na želanie. Čo 
tam potom, že mi fantázia dochá-
dza niekedy už poobede pri nákupe. 
Rozprávka musí byť – ale nie taká, 
čo už bola povedaná! Kým som si 
pamätala niektoré rozprávky z kníh, 
bolo to v poriadku. Ako čas ply-
nie, tak mi čoraz viac vrzgaju závi-
ty, keď si večer vymýšľam. Nehovo-
riac o tom, že keď sa dám do vodo-
rovnej polohy, zaspávam s nedokon-
čenou rozprávkou na perách. Preto 
sa teším, keď je doma večer manžel, 
ktorý má vždy v zásobe rozpráv-
ku o elektičke, trolejbuse, loďke, au-
te a podobne. Také rozprávky iné-
ho žánru. Nedávno som sa však už 
vážne pohrávala s myšlienkou, ako 
dosiahnuť to, že by som už rozpráv-
ky nemusela vymýšľať. Na nič som 
zatiaľ neprišla a po pondelkovom 
ráne už ani nešpekulujem. V to rá-
no totiž naša ratolesť s úplnou váž-
nosťou zahlásila, že už vie, kde kon-
čí život. S vyvalenými očami sme 
sa teda opýtali, že kde a čakali sme 
niečo morbídne – ako keď povedala, 
že nechce nikdy zostarnúť, lebo vie, 
že potom už musí zomrieť! Staros-
ti päťročného dieťaťa... Tak sme ča-
kali na odpoveď, kde teda končí ži-
vot. „Život končí tam, kde končia 
rozprávky.“ No! A boli sme jasní. 
Hlbokú filozofickú myšlienku sme 
si nechali prejsť hlavou a uznanli-
vo sme skonštatovali, že to asi bude 
tak. Moja vnútorná snaha o skonco-
vanie s vymýšľaním rozprávok bola 
razom zažehnaná.  Chcem nechcem, 
tá hlavička makovička ani nevie, 
ako ma dostala. Čo však človek neu-
robí, pre deti. Niekedy sú múdrejšie 
ako my dospelí. Kdesi som čítala, že 
sa pýtali detí, prečo dospelí  keď sa 
hádajú, tak kričia.  Najzaujímavej-
šia odpoveď znela: Kričia preto, lebo 
ich srdcia sú veľmi vzdialené a ne-
počujú sa. Tak, ako keď majú dvaja 
dospelí srdcia blízko pri sebe – vte-
dy si len šepkajú, alebo nemusia vô-
bec nič hovoriť a rozumejú si. Je to 
tak. Častokrát nám práve tí najmen-
ší ukážu, čo v živote je naozaj dôle-
žité.                              -adri-
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Cieľom programu živé 
chodníky je podporiť citli-
vé zachovanie krajiny v ná-
rodných parkoch a rezerváci-
ách Slovenska, skvalitniť ich 
ochranu a zveľadiť rekreačné 
a poznávacie funkcie prírody. 
Tento rok bude z programu 
podporených 5 – 8 najkvalit-
nejších projektov.  

„Z programu je možné získať 
podporu na značenie turistic-
kých chodníkov, ako aj na drob-
nú infraštruktúru, napríklad 
prístrešky a útulne, bezpečnost-

né prvky, informačné a mapové 
panely a podobne. Predchádzajú-
ce ročníky programu Živé chod-
níky ukázali, že jeho význam ne-
spočíva iba v priamej obnove tu-
ristických chodníkov,  ale aj vo 
zvyšovaní záujmu spoločnos-
ti o stav a údržbu turistických 
označených trás, ktoré už dnes 
nepochybne patria do kultúrne-
ho dedičstva Slovenska,“ zhod-
notil  Ján Roháč, programový 
manažér Nadácie ekopolis. 

„Toyota zohráva v oblas-
ti ochrany životného prostre-

aby vznikli ďalšie živé chodníky v národných parkoch
O podporu do výšky 5 000 eur (150 600 Sk) na projekt zame-

raný na obnovu a vylepšovanie turistických značených chod-
níkov a turistickej infraštruktúry v národných parkoch a re-
zerváciách Slovenska, sa môžu z programu Živé chodníky 
uchádzať neziskové organizácie a neformálne skupiny obča-
nov. Jeho tretí ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci 
so spoločnosťou TOYOTA. Uzávierka prijímania žiadostí je 28. 
januára 2010. Minulý rok bolo z programu podporených šesť 
projektov. Ich výsledkom je celkom 97 km obnovených turis-
tických chodníkov v národných parkoch Slovenska. 

dia významnú rolu už dlhé ro-
ky. Jej filozofia nestojí výhradne 
na aplikácii moderných šetrných 
technológií, ale snaží sa súčas-
ne rešpektovať prírodu aj v rám-
ci celého životného cyklu auto-
mobilu. Neoddeliteľnou súčasťou 
je tiež snaha zaujať so širokou 
verejnosťou spoločný názor vo 
veci ochrany životného prostre-
dia,“ dodáva Marián Hoffer, 
riaditeľ spoločnosti Toyota 
Motor Slovakia.

 žiadosti bude posudzo-
vať odborná grantová komi-
sia zložená z odborníkov v 
oblasti udržateľného rozvo-
ja a turizmu. Víťazné nápady 
by mali byť zrealizované do 
konca októbra 2010. 

Viac informácií získate 
na www.ekopolis.sk alebo u 
programového manažéra Já-
na Roháča, 0905 240 137.

ekopolis

Mikulášsky výlet 
do tatier

Pre všetkých milovníkov Ta-
tier, dobrej nálady a samozrej-
me i pre rodiny s deťmi. Pre 
nich všetkých je v nedeľu 6. 12. 
pripravený mikulášsky výlet 
na Skalnatú chatu. V cieli ča-
ká na všetkých účastníkov od-
mena a posedenie s chatárom 
Lacom Kulangom. Zájazdu sa 
môžu zúčastniť i deti bez účasti 
rodičov, je zabezpečený pedago-
gický dozor. Odchod autobusu 
je plánovaný o 8.00 h a zájazd 
sa uskutoční za každého poča-
sia. Prihlásiť sa môžete a všet-
ky potrebné informácie získate 
na adrese: agentura@skalnata.
sk, na telefónnom čísle 0904/89 
02 98 a na stránke www.agentu-
ra.skalnata.sk. Cena zájazdu je 4 
€ (120,50 Sk) a zahŕňa komplet-
nú dopravu, sprievodcu a malé 
prekvapenie na Skalnatej chate.   

Pavol Kulanga

Kežmarské námestie v po-
sledných rokoch zmenilo svoj 
vzhľad aj vďaka tomu, že 
z neho odišli neprispôsobi-
ví občania. Domy na námestí 
pomaly obnovujú fasády, ale 
aj svoj interiér. 

Mesto vlastní na námes-
tí jedenásť domov, spomedzi 
ktorých je azda najznámejším 
objekt starej lekárne. Tá aj na-
priek snahám a avizovanému 
obnoveniu služieb zatiaľ zíva 
prázdnotou. Mesto ju v spo-
lupráci so Strednou umelec-
kou školou v Kežmarku zre-
konštruovalo a ponúklo na 
prenájom za účelom zachova-

nia služieb lekárne.
„Prihlásil sa jeden záujemca 

a jeho ponuka bola pre mesto ne-
akceptovateľná. Ideme urobiť ve-
rejnú obchodnú súťaž na prená-
jom tohto objektu. Záujem na 
tom, aby objekt slúžil naďalej 
ako lekáreň, zo strany mesta tr-
vá,“ povedala k problematike 
starej lekárne na námestí Ing. 
agáta Perignáthová, vedúca 
majetkovo-právneho oddele-
nia Mestského úradu v Kež-
marku.

Zaujímali sme sa aj o to, 
či mesto vie, v akom stave sú 
ostatné domy, prípadne, aký 
je o ne záujem zo strany mož-

ných kupcov a či mesto plá-
nuje domy na námestí pre-
dať. „Vieme, v akom sú stave. 
Všetky tieto domy boli obývané 
väčšinou neprispôsobivými ob-
čanmi a tak aj stav domov to-
mu zodpovedá. Neevidujeme zá-
ujemcov o tieto domy a ani ich 
mesto neplánuje predať. Postup-
ne sú však vypracovávané plá-
ny na ich rekonštrukciu, ako pr-
vý by mal byť zrekonštruovaný 
dom na Hlavnom námestí 64 – 
bývalá predajňa Sklo – porce-
lán,“ uviedla Ing. Perignátho-
vá. Tam by sa mala po rekon-
štrukcii presťahovať najmä 
kežmarská knižnica.

V súčasnosti prebieha-
jú v niektorých starých meš-
tianskych domoch, ktoré sú 

Skládka priamo vo dvore, dezolátny stav – tak vyzerá dnes asi 
posledné nádvorie domu v ktorom ešte žijú neprispôsobiví obyvate-
lia. Dom v reštitúcii získali pôvodní majitelia spolu s nájomníkmi.

Domy na námestí znovu ožívajú

Práce v plnom prúde. Hotel Hviezdoslav rastie v týchto dňoch na 
Hlavnom námestí, v dome, kde v čase svojich kežmarských štúdií žil 
najznámejší slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav.

v súkromnom vlastníctve, re-
konštrukčné práce. Na Hlav-
nom námestí by mal pribud-
núť nový hotel Hviezdoslav, 
ktorý bude ponúkať záujem-
com o pobyt v Kežmarku aj 
relaxačné a wellness služby 
a práce na jeho výstavbe sú aj 
vďaka počasiu v týchto dňoch 
v plnom prúde. 

Potenciál v kežmarských 
meštianskych domoch te-
da vidia ako súkromní pod-
nikatelia, tak i mesto. Ostá-
va veriť, že tento trend bude 
i naďalej napredovať a na ná-
mestie sa vráti jeho dávna at-
mosféra a ruch, ktorý pozná-
me z histórie ale i z rozpráva-
ní starých Kežmarčanov.

T/F Adriana Saturyová
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Naša cesta 
k cieľu

Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za 
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.

Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Operačný program Doprava je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

Noviny Kezmarok_180x248_OPD_reg_bw.indd   1 12.11.2009   11:34
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Počas troch novembro-
vých dní  vládla výborná at-
mosféra a mladí ľudia uká-
zali, že európa je skutočne 
jednou rodinou a ani jazyko-
vá bariéra  pre súčasnú mla-
dú generáciu nie je nezvlád-
nuteľná. Toto jedinečné pod-
ujatie na pôde stredných škôl 
v Kežmarku, sa stáva nedeli-
teľnou súčasťou života školy 
a tešia sa na neho všetci ak-
téri.

Vyvrcholením trojdňo-
vého stretnutia bol Študent-
ský európsky štvorboj, po-

zostávajúci zo štyroch rôz-
norodých aktivít, vedených 
v anglickom jazyku. V pr-
vom kole trojčlenné druž-
stvá v teste preukázali svoje 
geografické vedomosti o mi-
nulosti a súčasnosti európ-
skych metropol. V multime-
diálnej  prezentácii    súťa-
žiaci predstavili  najatrak-
tívnejšie miesta svojej rodnej 
krajiny. Náplňou tretej súťaž-
nej disciplíny „Tvorivá ho-
dinka“ bola príprava plagá-
tu vysnívanej školy a tvorba 
nového loga súťaže. Závereč-

Jedinečné európske podujatie na SOŠ-ke v Pradiarni
Šesťdesiat rokov svojej existencie oslávila Stredná odbor-

ná škola v kežmarskej Pradiarni. V kruhu  študentov a pe-
dagógov piatich európskych stredných škôl – Lippai János 
Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza (Maďarsko), 
Zespół Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka Zgierz (Poľsko),  Gru-
pul Şcolar “George Bariţiu” Livada (Rumunsko), Střední ze-
mědělská škola Lanškroun (Česko) a Stredná odborná  ško-
la Kežmarok (Slovensko) – zorganizovali jedinečné poduja-
tie – 5. ročník Študentského európskeho štvorboja. 

ná časť preverila pohotovosť, 
zručnosť, šikovnosť a vyna-
liezavosť zúčastnených druž-
stiev  v  karaoke, tanci, špor-
tových hrách a pantomíme. 
Každá škola ukázala svoje 
prednosti, študenti preuká-
zali obdivuhodné vedomosti 
a zručnosti a domov si všetci 
okrem pekných pohárov od-
niesli veľa pekných spo-
mienok. Potešiteľné je, že 
kežmarskí študenti z SOŠ-ky 
(Olejárová, Tomasová, žlko-
van) v ničom nezaostávali za 
svojimi rovesníkmi, ba práve 
naopak a stali sa celkovými 
víťazmi štvorboja. 

Trojdňové stretnutie štu-
dentov piatich škôl bolo prí-
jemným spestrením života 
školy a v plnej miere splnilo 
svoj cieľ – prostredníctvom 
neformálnych stretnutí vy-
meniť si  skúseností z čin-

nosti študentských parla-
mentov jednotlivých škôl, 
upevniť európsky dom 
a vzájomné spoznávanie pe-
dagogických pracovníkov 
a najmä študentov. Hlavne tí 
sa presvedčili, že majú veľa 
spoločného, že si dokážu po-
rozumieť. Jednotiacim ele-
mentom bola mladosť, dob-
rá nálada a angličtina. Pre 
mnohých to bola jedinečná 
príležitosť, ktorú im poskyt-
la škola,  vycestovať do cu-
dziny a spoznať európskych 
rovesníkov.

Podvečernou obhliadkou 
pamätihodností starobylého 
Kežmarku a relaxačným po-
bytom v areáli termálneho 
kúpaliska vo Vrbove sa vy-
darené podujatie skončilo. 
Všetci sa však tešia na budú-
coročné pokračovanie.

Mgr. Ján Angelovič

Spoločné foto účastníkov Študentského európskeho štvorboja.
Foto: archív SoŠ Pradiarenská

Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku
vás pozýva na

„DNI VIANOČNEJ KUCHYNE“
v reštaurácii Barónka
8. – 9. decembra 2009
od 10.00 do 20.00 hod.

Odpútajte sa od tvrdej reality a strávte príjemné  
vianočné chvíle v našej spoločnosti.

Ponúkame Vám:
- chutné vianočné menu

- príjemnú vianočnú atmosféru
- odbornú obsluhu

-  široký výber teplých a studených nápojov

Lepšie je raz vidieť ako 
stokrát počuť. Tak toto po-
rekadlo by malo vyvolať vl-
nu očakávaní v mysliach 
tých, ktorí ešte nenavštívi-
li Strednú umeleckú školu 
v Kežmarku a nevideli, aké 
výtvarné skvosty ukrýva tá-
to nenápadná budova, kto-
rá pre vás otvorí svoje dve-
re 8. 12. 2009 a ponúkne vám 
možnosť nadýchnuť sa tvori-
vej atmosféry nadaných štu-
dentov pri ich vlastnej tvor-
be, ale aj uvidieť všetky zá-
kutia školy a spoznať mož-

nosti štúdia na tejto škole. 
Popri mnohých zážitkoch, 
ktoré na vás v Deň otvore-
ných dverí v tejto škole ča-
kajú sa spolu nadýchne-
me aj predvianočnej atmo-
sféry. Tá v spojení s ume-
leckým zážitkom, ktorý po 
prejdení školou bude hriať 
azda každého, pretvorí  
8. december od 8.00 – 15.00 
hod. Vám aj nám v jeden ne-
všedný deň. Tešíme sa na 
vašu návštevu. 

Stredná umelecká škola
Slavkovská 19 Kežmarok

Deň otvorených dverí

Príprava plagátu vysnívanej školy v rámci tretej súťažnej dis-
ciplíny „Tvorivá hodinka“.

Foto: archív SoŠ Pradiarenská
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Darovať krv však nie je ta-
ké jednoduché. Najskôr treba 
splniť niekoľko podmienok. 
Okrem iného musíte mať 18 
rokov a viac ako 50 kíl, nemô-
žete mať pearsing, operova-
ný ste museli byť minimálne 
6 mesiacov pred plánovaným 
darovaním, neprekonali ste 
infekčnú chorobu, takisto an-
tibiotiká nemôžete brať menej 
ako mesiac pred darovaním. 
Deň predtým by ste sa ma-
li vyhnúť mastným jedlám a 
alkoholickým nápojom. Pred 
samotným darovaním musí-
te vyplniť dotazník, odoberú 
vám z prsta malé množstvo 
krvi, aby zistili, či máte do-
statok železa, nie ste anemic-
ký, odmerajú vám tlak a opý-
tajú sa doplňujúce otázky vy-
plývajúce z dotazníka.

„Vždy som chcela daro-
vať krv a teraz sa mi to aj po-
darilo. Ešte si musím dať po-
zor, aby som z tej krvi neodpa-

dla,“ smiala sa alena Kyseľo-
vá  ako jedna z  prvodarcov.  
Tretiakovi  Dankovi  sa splni-
lo želanie: „Vždy ma akosi lá-
kalo a aby som mohol byť aj ja 
darcom. A keďže už mám osem-
násť, aj keď trochu s malou du-
šičkou, vyskúšal som to. Pokiaľ 
budem mať dobrú krv, tak bu-
dem chodiť darovávať aj naďa-
lej. A nejaká motivácia? Pred-
stavte si koľko chorých ľudí tú-
ži ešte žiť a vy im v tom môže-
te pomôcť.“ 

Každoročný účastník Ing. 
Michal Maro si aj zafilozofo-
val: „Život je príliš krátky na 
to, aby sme boli iba egoistami. 
Je to pre dobrú vec a možno že 
aj ja budem potrebovať krvinku 
a to mi zachráni život. Vôbec mi 
nejde o plakety alebo aby som 
daroval čo najviackrát, len ch-
cem trošičku pomôcť iným.“ aj 
ostatní študenti konštatovali 
to isté – je to fajn, krv je ne-
nahraditeľná... už len pre ten 

Dňa 12. novembra 2009 sa 
v Hotelovej akadémii Otta 
Brucknera v Kežmarku usku-
točnil európsky deň rodičov 
a školy.

Rodičia študentov štvrtých 
ročníkov mali možnosť vidieť 
svoje deti pri prezentácii ich 
zručností. Prvá časť prebie-
hala v budove školy, kde sa 
konali prezentácie zahranič-

európsky deň rodičov a škôl 
v hotelovej akadémii

ných praxí. Študenti, ktorí sa 
zahraničných praxí zúčast-
nili ich rodičom predstavi-
li v oblečení príznačnom pre 
danú krajinu. V budove školy 
mohli ešte rodičia obdivovať 
prípravu miešaných nápojov, 
skladanie obrúskov, či zdobe-
nie perníkov.

Po tejto časti boli rodičia 
pozvaní na slávnostný raut, 
ktorý sa konal v zasadačke 
Úradu práce, sociálnych ve-
cí a rodiny v Kežmarku. Tu 
mohli rodičia ochutnať rôzne 
gurmánske špeciality z ob-
lastí, z ktorých študenti vy-
konávali odbornú prax. Naje-
xotickejšie síce pôsobili jedlá 
z Grécka a Tunisu, no nedali 
sa zahanbiť ani jedlá z Fran-
cúzska, Talianska, Rakúska, 
Nemecka či Švajčiarska. O zá-
bavu bolo taktiež postarané, 
a to zaujímavým programom 
študentov.

O organizáciu tejto akcie 
sa pod dohľadom pedagógov 
postarali študenti piatych 
ročníkov, ktorí takto vykoná-
vali praktickú časť maturitnej 
skúšky v rôznych manažér-
skych funkciách.

Patrícia Lavková, 
študentka 5. ročníka, 

manažér marketingovej 
komunikácie

Krv našich študentov zachráni životy
V kežmarskej časti Pradiareň, na Strednej odbornej ško-

le minulý týždeň do plastových vreciek tiekla drahocenná 
červená tekutina. Tiekla od srdca k srdcu. Na tejto škole je 
to už tradíciou. V spolupráci s Národnou transfúznou služ-
bou (NTS) v Poprade tu už po tretí raz organizujú Špine-
rajskú kvapku krvi spojenú s hromadným odberom krvi. 
Šestica usmiatých, milých a prívetivých sestričiek pod tak-
tovkou MUDr. Pavla Repovského s uspokojením odnáša-
la z Pradiarne 21 pollitrových vrecúšok od študentov a za-
mestnancov školy. „Je to primerané množstvo, podľa oča-
kávania. a nakoniec: Každá kvapka pomôže,“ skonštatoval 
veľmi spokojne.

pocit, že to pomôže. Pritom 
ma to nič nestojí a mám po-
tom dobrý pocit.

Darcovstvo krvi patrí me-
dzi  najhumánnejšie skutky 
v ľudskej spoločnosti. Každý 
z nás si tento fakt dobre uve-
domuje, no nie každý sa pod-

ujme podeliť sa o túto vzácnu 
tekutinu. Krv sa nedá ničím 
nahradiť a ani vyrobiť. Možno 
ju dostať iba ako dar od iného 
človeka. Od človeka s otvore-
ným srdcom. a takí sa našli aj 
u nás v škole, v Pradiarni.

Mgr. Ján Angelovič
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MeStSKé KuLtúrNe 
StreDISKO POzýVa

VýStaVy
Výstavná sieň BarÓNKa, 

Hlavné nám. 46, Kežmarok
VIANOCE POD TATRAMI
prezentačná výstava žiakov  

a študentov
stredných a základných škôl 

mesta Kežmarok
od 4. 12. – 23. 12. 2009

Výstavná sieň múzea
Dr. alexandra 11, Kežmarok

SVETLO V TME
Výstava svietnikov

Výstava potrvá  
do 31. decembra 2009.

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Peter Pollág
ZASNEŽENÁ ZÁHRADA

Výstava potrvá  
do 14. januára 2010

1. december  (ut), 19.00, 2. de-
cember (st), 17.00, 19.00 h. Vstupné: 
2,00 eUR/60,25 Sk. Film je nevhod-
ný pre maloletých do 15 rokov.

NEZVRATNÝ OSUD 4
americký film. Pokračovanie 

úspešnej hororovej série. Tento-
raz to mal byť obyčajný deň pl-
ný zábavy na automobilových 
pretekoch, zmení sa však na noč-
nú moru. 

3. - 6. (št – ne), 19.00 h. Vstupné: 
2,20 eUR/66,28 Sk. Film je nevhod-
ný pre maloletých do 12  rokov.

ŠTVRTÉ PROROCTVO
americko-britský mysterióz-

ny thriller. 
4. - 6. (pia – ne), 17.00 h. Vstup-

né: 2,00 eUR/60,25 Sk. Film je 
vhodný pre všetky vekové kate-
górie.

DOBA ĽADOVÁ 3: 
ÚSVIT DINOSAUROV 
americká animovaná komé-

dia. Hrdinovia z prostredia pod 
bodom mrazu sa vracajú, aby 
zažili ďalšie neuveriteľné dob-
rodružstvo. Tento raz v príbehu, 
ktorý ich zavedie do ohromné-
ho podzemného sveta dinosau-
rov do krajiny, ktorá je plná ta-
jomných miest..

8. - 9. (ut, st), 19.00  h. Vstupné: 
2,00 eUR/60,25 Sk. Film je nevhod-
ný pre maloletých do 15 rokov.

BIELA SMRŤ
Kanadsko-americký thril-

ler. antarktída je najchladnejšie 
a najopustenejšie miesto na Ze-

mi, kde teploty klesajú hlboko 
pod bod mrazu. Uprostred tejto 
zamrznutej krajiny sa nájde mŕt-
ve telo. Bola to vražda, alebo len 
náhoda? 

10. - 13. (št – ne), 19.00 h. 
Vstupné: 2,20 eUR/66,28 Sk. 
Film je nevhodný pre maloletých 
do 12 rokov.

COCO  CHANEL
Francúzsky životopisno-ro-

mantický film. Skutočný príbeh 
jednej z najznámejších žien 20. 
storočia Gabrielle Coco Chanel, 
od malého dievčatka až po úžas-
ný triumf v žiari svetiel Paríža. 
Príbeh modernej ženy, ktorá vy-
volala revolúciu, nielen vo svete 
módy, ale aj v myslení a postave-
ní ženy v spoločnosti. 

15. - 16. (ut, st), 19.00 h. Vstupné: 
2,20 eUR/66,28 Sk. Film je nevhod-
ný pre maloletých do 12 rokov.              

PIRÁTI  NA  VLNÁCH
Britsko-nemecký film. Odplá-

vame. Vysielame. a vy si trhni-
te! Rebelantsky drzá komédia 
o skupinke excentrických dídže-
jov, s ktorými by každý rád pre-
žil aspoň kúsok života. 

17. (št), 19.00 h. Vstupné: 2,00 
eUR/60,25 Sk. Film je nevhodný 
pre maloletých do 12 rokov.

ČÍSLO 9
americký animovaný sci-fi 

film. Ľudia sú preč. Kedy a ako 
k tomu prišlo nikto nevie. V tros-
kách starého sveta prežívajú len 
podivní handroví panáčikovia 
s číslami na chrbte. Do tejto po-
chmúrnej doby sa narodí  De-
viatka, ktorá je možno predurče-
ná všetko zmeniť.

18. - 20. (pia – ne), 19.00 h. 
Vstupné: 2,20 eUR/66,28 Sk. 
Film je nevhodný pre maloletých 
do 15 rokov.

ZASTANEŠ A NEPREŽI-
JEŠ 2

americká akčná komédia. 
akcia, úlet a absolutné šialen-
stvo. Dvakrát intenzivnejší, 
dvakrát akčnejší, dvakrát taký 
silný adrenalínový zážitok, kto-
rý vás nenechá vydýchnuť. 

20. (ne), 17.00 h. Vstupné: 1,70 
eUR/51,21 SkFilm je nevhodný 
pre maloletých do 12 rokov.

ANJEL  PÁNA
Česká filmová rozprávka. Je 

deň pred Vianocami a celé nebo sa 
chystá na veľkolepé oslavy Ježiško-
vých narodenín. Panna Mária so 
svätou Veronikou pečú koláče. Tra-
ja králi chystajú tortu a zbor anje-
likov nacvičuje koledy. Len jeden 
anjel akoby tu bol naviac a každé-
mu sa len plietol pod nohy – Petro-
nel, tvrdohlavý nešika a kazisvet...

22. - 23. (ut, st), 19.00 h. Vstupné: 
2,00 eUR/60,25 Sk. Film je nevhod-
ný pre maloletých do 12 rokov.

ROZORVANÉ  OBJATIA
Španielska dráma. Thriller. 

Minulosť a súčasnosť. Dvaja mu-
ži a jedna žena a dve totožnosti 
jedného muža.

26. - 30. (so – st), 19.00 h. Vstup-
né: 2,50 eUR/75,32 Sk. Film je ne-
vhodný pre maloletých do 12 r.

2012                         
americký katastrofický thril-

ler. Proroctvo, na počiatku ktoré-
ho stáli práve Mayovia. V roku 
2012 zistíme pravdu – varovaní  
sme boli.

4. 12. 2009 (piatok) o 11.00 h
VIANOCE POD TATRAMI

- vernisáž prezentačnej  
výstavy základných  

a stredných škôl mesta  
Kežmarok vo Výstavnej sieni  

BaRÓNKa Kežmarok
4. 12. 2009 (piatok) o 15.00 h
Kultúrny program, príchod 
MIKULÁŠA, rozsvietenie 

stromčeka a vianočnej  
výzdoby v meste. 
Hlavné námestie,  
javisko pri radnici

11. 12. 2009 (piatok) o 18.30 h
CIGÁNSKI DIABLI
- koncert k Vianociam

v MsKS Kežmarok
17. 12. – štvrtok o 10.00 h

Vianočný benefičný koncert 
„Deti – deťom“

Mestské kultúrne stredisko, 
18. 12. - piatok o 16.30 h

Vianočný koncert  
ZUŠ Dr. Fischera 
MsKS, Starý trh 46

20. 12. – nedeľa
16.00 – Rozprávka „Maťko 
s Kubkom a Mikulášom“  

– MsKS, Starý trh
17.00 – „Anjel Pána“ česká 
vianočná filmová rozprávka 

Kino ISKRa
21. 12. 2009 (pondelok)  

o 15.00 h
„Vianoce pod Tatrami“

- najkrajšie vianočné  
zvyky podtatranského  

regiónu, Liptova a Spiša  
v podaní Detských 

 folklórnych
súborov z Kežmarku,  

Popradu, Svitu,  
Veľkej Lomnice a Lendaku
Hlavné námestie Kežmarok

22. 12. 2009 (utorok)  
o 15.00, 16.00 a 17.00 h

ŽIVÝ BETLEHEM
- biblický príbeh  

„Keď tá jasná hviezda...“
Hlavné námestie Kežmarok 

26. 12. 2009 (sobota)  
o 17.00 h

Vianočný koncert
JAROSLAV DVORSKÝ  

– spev
Júlie Grajtáková  

– klavírny doprovod
Mariánsky kostol,  

Hradné nám. Kežmarok

8. – 9.12. – utorok, streda 
VIANOČNÉ TRHY  na 

Hlavnom a Hradnom námestí 
(predaj vianočných ozdôb, tex-
tilu, odevov, hračiek, medov-
níkov, občerstvenia...) so sprie-
vodným kultúrnym progra-
mom na javisku pred radnicou:

 8. 12. – utorok
11.00 – 13.30 h Vianočné 

programy kežmarských škôl 
14.00 – „Tajomná noc“ - 

DFS Goralik Kežmarok   
15.00 – „Pastierske Viano-

ce“ ZaF – Pohronci, B. Bys-
trica

16.00 – „Vianočné repe-
te“ -  Martin Jakubec, Miriam 
Klimentová

 9. 12. – streda
11.00 – 13.30 h Vianočné 

programy kežmarských škôl
14.30 –  „Od Lucie do Vili-

je“ - DFS Maguráčik Kežma-
rok a Kicorka Lendak 

15.00 – „Vianočná ces-
ta okolo sveta“ rozprávková 
show o svetových kontinen-
toch a čudesných zvieratách, 
ktoré tam žijú (africký nepo-
slušný lev, dva a pol metrová 
veverička, čínsky drak, štvor-
metrový vianočný kapor...) 
a preberajú darčeky pre všet-
ky deti na celom svete, kto-
ré im odovzdajú dvaja zelení 
škriatkovia.

18.00 – „Principálov via-
nočný darček“ – vianoč-
ný program ZUŠ a. Cígera  
– Mestské kultúrne stredisko, 
Starý trh 46.

Kultúrny program počas vianočných trhov
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Finančná zbierka
Neinvestičný Fond Tesco organizuje v spolu-

práci so Slovenskou humanitnou radou a so Slo-
venským výborom pre UNICEF verejné finančné 
zbierky. Zbierky sa budú po sebe časovo prelínať 
od 26. novembra až do príchodu Vianoc 24. decem-
bra 2009. 

Slovenská humanitná rada organizuje zbier-
ku s lokálnymi neziskovými organizáciami a vy-
zbierané finančné prostriedky pomôžu ľuďom, 
ktorí sa ocitli v núdzi v danom meste. 

Výťažok zbierky, ktorú zabezpečuje Slovenský 
výbor pre UNICeF, presiahne hranice Slovenska 
– za získané peniaze sa nakúpia očkovacie vak-
cíny proti šiestim smrteľným chorobám pre de-
ti v rozvojových krajinách Ázie. 

Obe zbierky sa konajú v 58 Tesco obchodoch 
po celom Slovensku a zúčastnia sa ich stovky 
dobrovoľníkov.                                Tesco Stores

Mikuláš s Centrom voľného času
  4. december 2009 (piatok) – Námestie pred radnicou

začiatok: 15.00 hod.

Program:
Pozdrav Mikulášovi od detí materských škôl

Vystúpenie členov krúžkov Centra voľného času

Vystúpenia skupiny historického šermu SARUS

Vystúpenia mladých speváckych talentov

Príchod Mikuláša, anjela a čertov na námestie

Rozsvietenie Vianočného stromu na námestí

Kto príde nebude ľutovať....

(predpokladaná dĺžka celého programu – jedna hodina)

  

         Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku

vás srdečne pozýva

NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A GASTRODNI

Program
•slávnostné tabule
•prezentácie žiakov o zahraničnej praxi
•workshop CR
•výrobky studenej kuchyne
•cukrárenské exponáty
•carving-ozdobné vyrezávanie ovocia    
  a zeleniny
•zdobenie perníkov
•bohatý kultúrny program
•rozprávkový svet pre deti

Ut: 8. decembra 2009
St: 9. decembra 2009

Výstavy
Ut: 11.00 – 19.00  h
St : 09.00 – 19.00 h

Reštaurácie v škole
  Ut: 11.00 – 20.30  h

St:  09.00 – 20.30 h

               Ut: 10:00 – 20:00 h
               St:  9:00 –  20:00 h

Stánok:

Všetky cestovné kancelá-
rie finišujú s prípravou svojich 
letných dovolenkových ponúk 
pre rok 2010. Dokončujú svo-
je katalógy, doťahujú posledné 
rokovania, aby sa ich ovocie eš-
te do tých katalógov zmestilo, 
aby sme si potom my, dovolen-
koví konzumenti, mohli vy-
brať z tých nekonečných zaují-
mavých ponúk.

Nájdu sa však i také ces-
tovné kancelárie, ktoré za 
vernosť, ponúkajú svojim 
klientom možnosť formou 
žrebovania, dovolenkovať 
v budúcom roku, za výraz-
né zľavy. Tak je tomu už tra-
dične i v kežmarskej cestov-
nej agentúre MaRCO POLLO 
- M. R. a. 

V sobotu 19. decembra 
2009 sa uskutoční v priesto-
roch agentúry slávnostné žre-
bovanie troch šťastných do-
volenkárov, ktorí dostanú na 
svoju dovolenku v roku 2010 
výraznú zľavu. Na to, aby 
ste sa dostali do žrebovacie-
ho osudia stačilo málo. Dovo-
lenkovať v roku 2009 s touto 
kežmarskou cestovnou agen-
túrou. 

Majiteľka cestovnej agen-
túry, Margita Vojtaneková že-
lá hosťom, ktorí budú žrebo-
vať šťastných dovolenkárov, 
šťastnú ruku, aby vytiahli z 
vyše stovky tohtoročných do-
volenkárov najmä tých, kto-
rí sú pravidelnými klient-
mi agentúry a plánujú aj ten-
to rok cestovať s kežmarským 
MaRCO POLLOm.    pa-mra

Žrebovanie 
s MarCO POLLOm
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NA PARENA PARE
MIKULÁŠMIKULÁŠ

Klub železnièných historických vozidiel v Poprade Vás pozýva na
Mikulášsku jazdu mimoriadným parným vlakom z Popradu do Kežmarku
a z Kežmarku do Popradu dòa 5.12.2009. Vlak pôjde trasu tam aj spä 2x.

CESTOVNÉ:

1 osoba  1,- € jedným smerom
deti do 6 rokov zdarma

Predaj lístkov priamo vo vlaku, neplatia žiadné z¾avy.
Info: surmidlo@zoznam.sk, rozis@centrum.sk

Poprad - Kežmarok 5.12.2009Poprad - Kežmarok 5.12.2009

Pre najmenších pripravila sladké prekvapenie firma ERITRANS Poprad.
Súèasou Mikulášskej Jazdy bude aj krst knihy o parných rušòoch
Papagáj s možným predajom.

120 rokov trate Poprad – Kežmarok

Motoristi sa už nemôžu dočkať!
Pod Tatrami sa už čoskoro bude otvárať nová časť diaľni-

ce D1 na úseku Ivachnová – Jánovce. Prvé auto tadiaľto pre-
jde 5. decembra a motoristi sa môžu tešiť na skompletizova-
ný 80-kilometrový diaľničný úsek.

Cestovanie zo západu na 
východ Slovenska nikdy ne-
bolo jednoduché. V posled-
ných rokoch boli cesty prepl-
nené čoraz viac. Jedinou mož-
nosťou ako dopravu v smere 
z Bratislavy do Košíc urých-
liť bola výstavba novej diaľ-
nice. Podtatranské mesto Svit 
bolo roky preťažované hus-
tou premávkou, či už náklad-
nou alebo osobnou. Teraz sa 
však toto mesto odbremení, 
pretože sa bude otvárať nová 
časť diaľnice na úseku Ivach-
nová – Jánovce. Podľa Národ-
nej diaľničnej spoločnosti bu-
de cesta spustená do premáv-
ky už 5. decembra 2009. 

Osemkilometrovú časť me-
dzi Mengusovcami a Jánov-
cami začali stavať pred vy-
še tromi rokmi a náklady na 
ňu predstavovali viac ako 101 
mil. €.  Výstavba úseku bola fi-
nancovaná z Kohézneho fon-
du, európskej investičnej ban-
ky a štátneho rozpočtu. Podľa 
pôvodných predpokladov ma-
la byť diaľnica dokončená už 
v júni tohto roku, ale nestalo sa 
tak. Generálny riaditeľ Národ-
nej diaľničnej spoločnosti Igor 
Choma tvrdil, že dôvodom 
meškania sú problémy so sta-
vebným povolením pre križo-
vatku Matejovce, zmena v le-
gislatíve, ale aj chyby na stra-
ne zhotoviteľa tunela. 

Niektoré úseky diaľnice 
z Liptova na Spiš sa postupne 
otvárali. Súvislej autostráde 
doteraz bránil už len kratuč-
ký úsek pri meste Svit. Výho-
dou novej D1 bude takmer ki-
lometrový tunel Bôrik, ktorý 
bol najnáročnejšou stavbou 
diaľnice. Stavebné práce bo-
li na ňom ukončené už v sep-
tembri tohto roku. Po rôz-
nych zdržaniach a odkladoch 
bol tunel slávnostne otvorený 
26. novembra 2009. Otvorili 
ho predstavitelia vlády, kto-
rý mali na popradskej radnici 
výjazdové zasadnutie. Do ofi-
ciálneho spustenia prevádz-
ky v tuneli prebehne ešte nie-
koľko skúšaní techniky a cvi-
čení záchranárov. Pre širokú 
verejnosť však bude sprístup-
nený až 5. decembra.

ný odklon dopravy z mes-
ta zamedzí neznesiteľným 
zápcham.

Konečne sa začalo uvažo-
vať aj o privádzači Poprad – 
Kežmarok, ktorý rieši napoje-
nie cesty na diaľnicu D1 v Ma-
tejovciach. Práce na privádza-
či Poprad – Matejovce až po 
železničné priecestie pred 
Veľkou Lomnicou sú už v pl-
nom prúde. Stavba však bu-
de pokračovať aj ďalšou eta-
pou. Štvorprúdový diaľničný 
privádzač sa plánuje predĺžiť 

až za mesto Kežmarok a cesta 
by mala skončiť pred Strážka-
mi. Obchvat odbremení ces-
ty z centra Kežmarku a obce 
Huncovce a Veľká Lomnica 
od hustej premávky. Na sta-
rej úzkej ceste často dochá-
dza k tragickým nehodám, 
preto je správa o stavbe ob-
chvatu a privádzača prijíma-
ná s radosťou. Podľa Primá-
tora mesta Kežmarok, Igora 
Šajtlavu obchvat 17-tisícové-
mu Kežmarku prinesie citeľ-
nú úľavu. Stavať sa však skôr 
ako v roku 2013 nezačne.

Natália Labudová

Cesta v tuneli je široká 7,5 
metra. Po oboch stranách ces-
ty sú metrové chodníky. Je 
prisľúbené, že technika dovo-
lí v tuneli prijímať signál mo-
bilov a vysielanie rádia. eš-
te približne 10 dní po otvo-
rení je reálne potrebných pre 
skúšku technológií. Motoris-
ti a najmä Sviťania dúfajú, 
že otvorenie tunela a násled-
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V silnej konkurencii v ka-
tegórii Dospelí D si vytanco-
val druhé miesto v štandard-
ných tancoch a prvé miesto 
v latinskoamerických tancoch 
náš úspešný pár Marek Figlár 
– Kristína Bajusová a získal 
po dvoch mesiacoch tancova-
nia kategóriu Junior II.C v la-
tinskoamerických tancoch.

Ďalší tanečný pár Ján 
Glodžák – Nikoleta Kredatu-

sová obsadili v ŠTT siedme 
a v LaT piate miesto. V kat. 
Dospelí B bol úspešný pár 
Matej Madeja – alena Rez-
nická v ŠTT šiesty a v LaT 
štvrtý.

V nezvyčajnom prostredí 
obchodného centra Optima 
v Košiciach, usporiadanom 
Tanečno-športovým klubom 
Meteor Košice, sa uskutočni-
la 21. 11. 2009 bodovacia sú-

z úspešných súťaží  
tŠC teMPO Kežmarok

Členovia Tanečno-športového centra MŠK Kežmarok sa 
17. Novembra 2009 na Deň študentstva zúčastnili bodovacej 
súťaže O pohár primátora mesta Banská Štiavnica. V krás-
nom historickom meste v budove reduty súťažili tanečné pá-
ry zo Slovenska, Maďarska a Poľska.

Výberové konanie – mzdová účtovníčka
Miesto práce: 

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
Náplň práce: 

mzdová a personálna agenda
Požadované vzdelanie: 

USO ekonomické
Administratívne a ekonomické znalosti: 

mzdové účtovníctvo, personalistika,  
hospodárska korešpondencia, strojopis

Počítačové znalosti: 
MS Windows (program IVeS), Microsoft excel,  

Microsoft Word, Internet
Ďalšie požiadavky: 

prax v oblasti personalistiky a miezd min. 3 roky,  
znalosť platných predpisov v oblasti pracovného práva  

a odvodových povinností, časová flexibilita, 
bezúhonnosť

Informácie pre uchádzača: 
ak vás naša ponuka zaujala, pošlite žiadosť o prijatie  

do zamestnania, profesijný životopis a súhlas  
so spracovaním osobných údajov s označením  

„Výberové konanie“ do 11. 12. 2009 na adresu: 
Juraj Fabis, ZŠ Nižná brána 8, 06001 Kežmarok 

Tel., fax: 052/4523028 
e-mail: jfabis@seznam.cz, skola@snizbkk.edu.sk 

ťaž pod názvom Meteor cup.  
Na nej, za účasti párov z Ma-
ďarska a Slovenska, sme boli 
opäť úspešní. Kategóriu Jun. 
II.D v ŠTT vyhral náš pár Ma-
rek Figlár – Kristína Bajuso-
vá, pár Ján Glodžák – Niko-
leta Kredátusová si v tej istej 
kategórii vytancovali tretie 
miesto v ŠTT a siedme miesto 
v LaT. V kategórii Dospelí B 
si Matej Madeja – alena Rez-
nická vytancovali šieste v ŠTT 
a siedme miesto v LaT a pár 
Jozef Kisantal – Lucia Šajtla-
vová skončili v LaT tretí. 

Hobby súťaž do 11 rokov 
tancovalo 25 párov. Z nich 
druhý skončil náš pár Tade-
áš Paluga – Lucia Hámorová. 
V kategórii 12 – 14 rokov zís-
kali tretie miesto z 26 párov 
Tomáš Slavkovský – Martina 

Kišková a šieste miesto Jakub 
Šugarek – Linda Horobová.

V posledný novembro-
vý víkend, 28. – 29. 11. 2009 
sme sa zúčastnili medziná-
rodnej súťaže Ceny a. Dub-
čeka v Bratislave. Na nej sa 
úspešne prezentovali pár 
Marek Figlár – Kristína Baju-
sová, ktorý obsadil v kate-
górii JUN II.D v ŠTT štvr-
té a tretie miesto a v kategó-
rii JUN II.C v LaT dve štvr-
té miesta. Pár Filip Zemančík 
a Silvia Segedyová v kategó-
rii Dospelí B za účasti 17 pá-
rov Ruska, Ukrajiny, Bulhar-
ska, Rumunska, Nemecka, 
Talianska a Slovenska skon-
čili na peknom štvrtom mies-
te, čo je krásny medzinárod-
ný úspech.

Gertrúda Scholtzová

17. 12. 2009 (štvrtok) 
zraz účastníkov je o 22.00 h na železničnej stanici v Poprade.

20. 12. 2009 (nedeľa) 0.06 hod. odchod rýchlikom z Prahy  
R 441, s príchodom do Popradu o 8.47 hod.

Poplatok: 89,00 EUR.
V cene je zahrnuté: cestovné Poprad – Praha a späť,  

2x lehátka  – nocľah v rýchlikoch,  
MHD v Prahe – 2x celodenné cestovné,1x ubytovanie 

v centre Prahy, vstupné Pražský hrad,  
vstupné rozhľadňa Petřín,  

vstupné do Múzea voskových figurín, poistné.

Prihlášky je potrebné odovzdať aj so zálohovou platbou  
40 eUR v Centre voľného času Kežmarok najneskôr  

do 4. 12. 2009.

Info: CVČ Kežmarok, 052/468 46 42, Bc. Ladislav Kalasz,  
0903 907 038, Mgr. edita Modlová, 0905 155 693

Centrum voľného času Kežmarok
vás pozýva na pobytové podujatie

VIaNOČNÁ PraHa
17. 12. – 20. 12. 2009
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Generálne riaditeľstvo eu-
rópskej komisie pre rozšíre-
nie vyhlasuje európsku cenu 
pre mladých žurnalistov 2010 
(eYJa 2010). Už po tretíkrát 
chce odmeniť najlepších mla-
dých európskych novinárov, 
so zameraním na rozšírenie 
eÚ.

eYJa 2010 vyzýva ambici-
óznych novinárov a študentov 
žurnalistiky, vo veku od 17 do 
35 rokov by sa podelili so svo-
jou víziou na tému rozšírenie 
eÚ. Je to príležitosť predstaviť 
rozšírenie eÚ z kreatívnych aj 
provokatívnych uhlov. Súťaž 
bude prebiehať od 20. októb-
ra 2009 až 28. februára 2010. 
Všetky tlačové, rozhlasové, 
alebo internetové diela na tú-
to tému, publikované medzi 
1. októbrom 2007 a 28. februá-
rom 2010, môžu byť do súťaže 
prihlásené občanmi ktorejkoľ-
vek z členských štátov, kan-
didátskych krajín, potenciál-
nych kandidátov alebo z Is-
landu.

Všetkých 36 národných 
víťazov každej zúčastnenej 

krajiny bude vo svojej kraji-
ne vybraných odbornou po-
rotou. Medzinárodná poro-
ta potom vyberie tri najlep-
šie príspevky v týchto kate-
góriách: „Najoriginálnejší 
príspevok“, „Najlepší vý-
skum“ a „Najlepší novinár-
sky štýl.“ Každý z troch ví-
ťazov získa Osobitnú cenu, 
poznávací výlet do jedné-
ho z európskych hlavných 
miest podľa vlastného vý-
beru.

Olli Rehn, komisár pre 
rozšírenie privítal eYJa 2010: 
„Tretí ročník Európskej ceny 
mladých novinárov pokračuje v 
odmeňovaní vynikajúcich žur-
nalistov a dáva príležitosť Eu-
rópskej komisii, aby si vymieňa-
la názory a myšlienky v otáz-
kach európskeho rozšírenia 
s najsľubnejšími mladými novi-
nármi.“

Víťazi eYJa 2010 absol-
vujú v máji 2010 kultúrno-
historickú cestu do Istan-
bulu. Istanbul ako jedno z 
európskych hlavných miest 
kultúry pre rok 2010, je ide-

európska cena mladých novinárov 2010 štartuje

Ladislava Kulangu každý 
Kežmarčan vníma ako mi-
lovníka Tatier a Kežmarku. 
Tento tatranský nosič a cha-
tár v jednej osobe, bol vždy 
hrdý nielen na svoje nosičské 
rekordy, ale aj na svoj Kež-
marok. Nikdy nezabúda po-
zitívne propagovať svoje ro-
disko. I za vysoko pozitívny 
pohľad na svet a život, kto-
rý bol zocelený vysoko v ho-
rách, v kráľovstve skál, vetra 
a snehu je pre vedenie mesta 
Kežmarok česť udeliť tomu-
to tatranskému propagátoro-
vi nášho mesta pamätnú pla-
ketu mesta. 

Táto Cena mesta bola Ladi-
slavovi Kulangovi odovzda-
ná 23. novembra 2009.

Pavol Humeník 

 

  
     
          
        
              
                       
         

   Priestor na vašu príležitosť 
 
 

 
Akadémia vzdelávania ponúka pre záujemcov v rámci projektu: 

 
 
 

Profesionálne učiaca sa Akadémia podporujúca celoživotné učenie sa zamestnancov 
verejnej správy 

 
 

rekvalifikačný kurz Opatrovateľstvo 
 
 

v rámci aktivity 3.4.3 Špecializované vzdelávanie zamestnancov samosprávy  
okresov  Kežmarok a Poprad 

 
 
 
 
 
Prihlášky zaslať do 30. novembra 2009 na adresu:  
Akadémia vzdelávania, Mnoheľova 828/23, 058 01 Poprad 
Tel.: 052/7721 236, 0902 930 234, 0902 930 233 
E-mail: HTUakademiapp@stonline.skUTH 

 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

 
 HTUwww.esf.gov.skUTH 

HTUwww.fsr.gov.skUTH 

 

 
   

Cena mesta Ladislavovi Kulangovi
Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea, 60 rokov, 

odovzdal primátor mesta Kežmarok Igor Šajtlava Cenu 
mesta Kežmarok, ktorú tvorí pamätná plaketa s erbom 
mesta, Ladislavovi Kulangovi. 

álnym miestom pre víťazov,  
aby si rozšírili svoje vízie 
prostredníctvom medzikul-
túrnej interakcie. Cesta bu-
de zavŕšená konferenciou, 
kde jednotliví víťazi budú 
môcť svoje vízie a názory 

konfrontovať s názormi re-
nomovaných medzinárod-
ných analytikovi na európ-
sku kultúru, identitu a roz-
šírenie eÚ.

Pre informácie o tom, ako 
sa zapojiť do súťaže, navštívte 
www.eUjournalist-award.eu. 

red. 

Oddelenie turistiky Cen-
tra voľného času v Kežmar-
ku pozýva na turistický Pre-
chod turistickým chodní-
kom z Tatranskej Polianky 
na Sliezsky dom. Prechod sa 
uskutoční v sprievode Miku-
láša, anjela, čertov. V cieli ces-
ty je pripravená nielen ka-

pustnica, ale aj prekvapenie – 
rozdávanie Mikulášskych ba-
líčkov.

Zraz účastníkov je 6. 12. 
2009 (nedeľa) pred CVČ o 7.30 
h. Predpokladaný príchod je 
o 18.00 h. Poplatok na akciu 
je 8 €. Bližšie informácie: 0903  
90 70 38 (Bc. Ladislav Kalasz).

Mikulášsky prechod na Sliezsky dom
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zelené potraviny
Milí priatelia,
pri štúdiu alternatívnych 

smerov liečenia som sa dosta-
la k zeleným potravinám – ná-
poj z mladého jačmeňa a chlo-
rella pyrenoidosa v tablet-
kách. Keďže na našom zdra-
ví sa stravovanie a zdravá 
výživa podieľa nemalou čas-
ťou, tieto potraviny ma zaujali 
svojou veľkou silou, akou pô-
sobia na človeka, prirodzenos-
ťou a komplexnosťou. 

Mladý jačmeň pri širokej 
škále chorôb ukazuje, že rast-
linná miazga podporuje opti-
málne fungovanie tela a ne-
zameriava sa len na určité 
choroby.  Mladý jačmeň vy-
volá malý zázrak – pomôže 
telu, aby sa liečilo samo.

Chlorella je sladkovod-
ná riasa s vysokým obsahom 
chlorofylu, vlákniny, biel-
kovín, vitamínov a minerá-
lov. Omladzuje organizmus – 
očistou a sýtením.

Oba produkty sú vhod-
né pre zdravých aj chorých, 
deti aj starších ľudí, vynika-
júco pôsobia aj na športov-
cov. Sú silne zásadotvorné, 
čo prispieva k vyrovnáva-
niu prekysleného vnútorného 
prostredia v našich telách.

Milí priatelia, verím, že ze-
lené potraviny oslovia aj Vás. 
Ich užívaním urobíme ma-
lý ale veľmi významný krok 
k zdraviu, vitalite, sile, dobrej 
nálade a vytrvalosti.

Veľmi rada sa s Vami po-
delím o podrobnejšie infor-
mácie, štúdie a výsledky pô-
sobenia zelených potravín. 
V prípade záujmu ma, pro-
sím, kontaktujte na e-mail: 
dana.zelenepotraviny@gma-
il.com alebo na telefón: 0908 
348 015.   Dana Grünvaldská

evanjelický cirkevný zbor v Kežmarku 
vás srdečne pozýva na slávnostné služby božie 

pri príležitosti 300. výročia popravy 
kežmarských mučeníkov

JaKuBa Kraya, MartINa LÁNyHO  
a ŠeBaStIÁNa tOPerCera,

ktoré sa uskutočnia dňa 13. decembra 2009  
o 10. hodine v novom evanjelickom kostole.
Kazateľom bude Mgr. Slavomír Sabol, biskup 

východného dištriktu eCaV na Slovensku.
Po skončení bohoslužieb sa uskutoční pietna 
spomienka pri hrobke kežmarských mučeníkov  

na starom cintoríne.

Nadácia Orange vyhlási-
la tento rok po prvýkrát nový 
grantový program zamera-
ný na ľudí v postproduktív-
nom veku, s cieľom zvyšovať 
kvalitu ich života. „Granto-
vý program Zelená pre senio-
rov je pre našu nadáciu výni-

Popradské letisko 
zrekonštruuje 

terminál
Na výjazdovom rokova-

ní vlády SR v Poprade na ná-
vrh Petra Chudíka, predsedu 
Prešovského samosprávneho 
kraja bola schválená investí-
cia pre letisko Poprad-Tatry 
vo výške 1 mil. eur na pre-
stavbu terminálu v zmysle 
požiadaviek schengenských 
kriterií, ktorú v plnom rozsa-
hu podporila Vláda SR. 

“Rekonštrukcia súčasnej od-
letovej haly prispeje k naplne-
niu schengenských kritérií, zvý-
ši komfortnosť a kvalitu posky-
tovaných služieb pre cestujúcu 
verejnosť,” hovorí PaedDr. Pe-
ter Šuca, predseda predsta-
venstva Letiska Poprad-Tatry, 
a.s.                                   Red.

Nadácia Orange podporí starších spoluobčanov 
sumou až 60 000 eur

S mimoriadne silnou a pozitívnou odozvou sa stretol prvý 
ročník grantového programu Zelená pre seniorov. Aj preto sa 
Nadácia Orange rozhodla navýšiť pôvodný vklad do progra-
mu vo výške 40 000 EUR o dodatočných 20 000 EUR. Pod-
porou 37 projektov tak podáva pomocnú ruku starším spo-
luobčanom, ktorí získajú vďaka konkrétnym aktivitám nový 
zmysel trávenia svojho času, priestor pre sebarealizáciu ako 
aj nové príležitosti vzdelávania sa v dôchodkovom veku. 

ge.sk.
V okrese Kežmarok bol 

úspešný projekt, ktorého 
predkladateľom bolo Gym-
názium Spišská Stará Ves. Je-
ho názov bol „Konfrontácie“. 
Týka sa vzájomnej spoluprá-
ce medzi obyvateľmi domova 
dôchodcov a stredoškolskou 
mládežou zo Spišskej Starej 
Vsi, čo je nosníkom pripra-
veného projektu „Konfrontá-
cie“, ktorého výstupom bu-
de tvorba farebného čitateľ-
ského setu s kreatívnou prí-
lohou. V týchto setoch budú 
spracované „generačné“ dis-
kusie mládeže so seniormi a 
rodičmi napríklad o charak-
teristikách sviatočných zvy-
kov rodiny. Pri pripravovaní 
takýchto materiálov budú se-
niori napomáhať a koordino-
vať činnosti mládeže. 

Pavol Humeník

Touto cestou vyjadrujem na-
še vrúcne poďakovanie lekárom 
a ošetrujúcemu personálu zá-
chrannej služby EMS, ktorí dňa 
29. 10. poskytli promtnú rých-
lu pomoc a následne celému per-
sonálu oddelenia ARO pod ve-
dením primára MUDr. Serhija 
Raka za vynikajúcu starostlivosť 
a opateru počas hospitalizácie 
môjho manžela a otca ing. on-
dreja Labudu. Zároveň ďa-
kujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, kolegom a známym 
za účasť na poslednej rozlúčke 
s našim drahým dňa 7. 11. 2009, 

ako aj za prejavenú sústrasť, po-
zitívnu energiu a kvetinové da-
ry. Manželka Zlatica a deti.

Touto cestou ďakujem Nemoc-
nici Dr. Alexandra v Kežmarku, 
Hviezdoslavova 27. Ďakujem le-
károm za starostlivosť počas môj-
ho liečenia, veľká vďaka patrí ses-
tričkám, sanitárkam, za ich sta-
rostlivosť a pekný prístup ku mne 
ako aj k ostatným pacientom. 

Veľká vďaka, nedá sa to ani 
opísať – pekný prístup, láska-
vosť, úsmev, ochota, starostli-
vosť o moju osobu počas lieče-
nia. Táto vďaka patrí vedúcej 
MUDr. M. Jasňákovej a perso-
nálu ODCH.           F. Mulik

močný tým, že prostredníctvom 
neho po prvýkrát spájame svo-
je sily s ľuďmi, ktorým záleží 
práve na starších spoluobčanoch 
okolo nás. Veľmi nás teší, že na 
našu grantovú výzvu zareago-
vali predkladatelia s mimoriad-
ne veľkým ohlasom. Vypracova-
li množstvo kvalitných projek-
tov, v ktorých konkrétne pome-
novali reálne potreby dnešných 
seniorov,“ informuje správky-
ňa Nadácie Orange andrea 
Cocherová. 

Viac informácií o podpo-
rených projektoch nájdete na 
stránke www.nadaciaoran-

KLuB zDraVIa
v Kežmarku vás pozýva

na vzdelávací program zameraný 
na prevenciu civilizačných 

ochorení a zdravý životný štýl

New Start
Prednášky – diskusie – 
ochutnávky – recepty

video ukážky – minikurz varenia

aKO CHutÍ zDraVIe 
  Miesto a čas stretávania:

MŠ Severná ul.č.5 –  
vždy o 17.00 hod.

14. 12. – MeNeJ Je VIaC
prednáša Jozef Kopilec,  
lektor Oz Život a zdravie
Predvianočné posedenie 

v kruhu priateľov
Kontakt: 0904-39 58 92

Vstup voľný!

31. 12. 2009 (štvrtok)  
od 22.00 h

Vítame rok 2010
- silvestrovský program  
a uvítanie nového roka,  

ohňostroj, diskotéka  
– javisko pri radnici

Hlavné námestie  
Kežmarok  
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PreDaJ
Predám tatranský profil pero – 

drážka, brúsený, I. trieda 4,15 € (125 
Sk), II. trieda 3,15 € (95 Sk). Dokončova-
cie lišty. Doveziem. Tel. 0907 12 44 55,  
0915 86 32 27.  P-2/09

ZŠ Nižná Brána Kežmarok od-
predá  4 stoly na stolný tenis s vy-
bavením v cene 20 eur za kus. Tel.: 
452 30 28. 

Predám kvalitné chlapčenské 
kolieskové korčule, č. 32, nové, eš-
te v krabici. Nevhodný darček. Ce-
na 20 €. Tel. 0902 272 389.  A-19/4

Predám klavír Petrof, farba maha-
gón, ako nový, málo používaný. Cena 
podľa dohody. Tel. 0903 919 271. 

20/2a
Predám plynový kotol 

VIaDRUS 32- liatina, bojler 120 l, 
kúrenie elektrina, chladničku calex 
s mrazničkou (2 ks). Veľká Lomnica 
0907 182 567.                          A-23/3

Predám izbovú krbovú pec. Do-
hoda istá. Tel. 052/456 63 94. I-378/09

Predám stavebný kameň vhodný 
na sokel RD. Informácie: Franková 96 
- 121.  I-381/09

Predám sadbové zemiaky Viola, 
cena za 1 kg – 0,20 euro (6 Sk). Tel.: 
0911/57 93 85.  T-21/09

Predám komplet pílčickú výstroj. 
Cena dohodou. Kontakt: 0903 97 91 98.  
 T-23/09

KúPa
Kúpim rozkladací stánok vhodný 

na trhový predaj. Tel. 0918 676 658. 
I-384/09

MOtO
Kúpim alebo vezmem do prenáj-

mu garáž v blízkosti sídliska Juh. Tel. 
0908 994 454. a-11/01

Predám VW Passat 2.0 T ben-
zín, plná výbava, autom. prevodov-

bulantné priestory v Kežmarku za 
výhodnú cenu: kontakt: 0903 638 377 
od 14.30 – 18.00, e-mail: fraudus@
gmail.com

Spracovanie jednoduchého 
a podvojného účtovníctva, miezd 
a daňového priznania. T. č. 0905 
105 024, 0918 393 929.  A-22/09

Opravujem bicykle na počka-
nie, brúsim nože, nožnice, aj na ko-
sačky.  Brúsim hrany lyží. Opra-
va bicyklov a služby IMRICH, tel. 
0905 434 153.  a10/2

Dám do prenájmu obchodné 
priestory (predajňa, ambulancia, 
kancelária) na Kostolnom námes-
tí oproti starej hasičskej zbrojnici 
(býv. nám. Požiarnikov). Kontakt: 
0905 252 412.                          20/1a

Rekonštrukcie bytov, elektroin-
štalácie, sadrokartón, stierky, omiet-
ky, plávajúce podlahy. Tel. 0905 
222 448.  20/3a

Ponúkam jednoduché stolárske 
práce. Tel. 0908 266 814.  A-23/4

Kvalitné maliarske a natieračské 
práce! Tel. 0903811758  A-23/5

Ponúkame bezplatný finančný 
audit týkajúci sa vašej rodiny a ma-
jetku. Nájdite si svojho finančné-
ho poradcu. Tel. 0904 603 933, 0907  
945 019.                               I-364/09

Prenajmem v centre KK lukra-
tívny obchodný priestor 100 m2, prí-
zemie, výklad, vlastný vchod (vedľa 
Unibanky). Tel. 0903 909 209. 

I-368/09
Čistenie sedačiek, čalúneného ná-

bytku a auto interiérov. www.tepo-
vanie-strojom.meu.zoznam.sk. Tel. 
0907 923 302.  I-374/09

DJ Pali Vosovič je tu pre vás. 
Svadby, stužkové, oslavy, diskoté-
ky. Tel. 0908 260 620.           I-376/09

Na prenájom kancelárske 
priestory, konferenčná miestnosť, 
garáže v KK. Baštová 18. Tel. 0903 
510 869.                               I-385/09

Byty, DOMy, NeHNuteľNOStI
Vymením v Kežmarku 3-izbo-

vý byt v osobnom vlastníctve vo ve-
žiaku na Možiarskej ul. za 1-izbový 
s balkónom v osobnom vlastníctve 
okrem sídliska Juh. Tel. 052 452 3091 
v čase 19.00 – 20.00 hod.

Dám do prenájmu prízemie staré-
ho historického domu v centre Kež-
marku, 150 m2, vhodné na podnika-
nie. Tel. 0908 62 09 42, 0908 69 09 91.  
 P-71/09

Predám rozostavaný RD v Popra-
de-Matejovciach. Dohoda. Tel. 0905 
76 04 87.

Predám súrne 1-izbvý byt v OV, 
na Severe, čiastočne prerobený, plo-
cha 41 m2. Tel. 0911 863 281. 

A-22a/09

ka, 33 000 km, cena 11 990.- eur. Tel. 
052/456 62 44, 0910 300 107.  I-375/09

Kúpim garáž na Toporcerovej 
ulici, platba v hotovosti. Tel. 0911 
528 038.  A-19/1

Predám garáž na M. Lányiho (za  
Bažantom). Cena 6638,78 € (200 000  
Sk). Tel. 0915 278 533.            A-21/2

Predám zachovalý Hyundai ac-
cent 1.5, r.v. 1996, 110 000 km, zele-
ná metalíza, cena dohodou. Tel. 0903 
504 389.  I-380/09

Predám garáž pod kameňolo-
mom. Tel. 0903 459 775.  I-383/09

Predám ŠKODU Fabia combi, 1,4, 
50 kW, striebornej farby, 110 tis. km, 
r.v. 10/2002, LPG. Cena 5 300 eUR. 
Tel. 0908 47 43 29.             P-78/09

Predám 4 ks letné pneumatiky 
Matador Stella 175 - 70 - 14 nové. Ce-
na: 30 €/ks. Inf.: č. t. 0904 692 453.   
 T-22/09

zaMeStNaNIe
Prijmeme do pracovného pome-

ru Magistru-a farmácie. Nástup do 
príjemného kolektívu v lekárni v 
Kežmarku. Motivujúce ohodnote-
nie. Kontakt: 0903 638 377 od 14.30 – 
18.00, e-amil: fraudus@gmail.com

Predajňa ŠPORTTeaM prijme do 
svojej predajne v Kežmarku preda-
vačku. Bližšie informácie v predajni. 
Tel. 052/452 20 55.

Prijmeme šikovných ľudí do 
vinárne v Kežmarku. Posielajte 
životopisy na central@azet.sk; 0910 
481 747.  A-23/6

Reštaurácia Slnečný dom v T. 
Lomnici príjme kuchára s praxou, 
pomocnú silu do kuchyne a brigád-
ničky na zimnú sezónu do obsluhy. 
Tel. 0903 917 876.  I-371/09

rôzNe
Vypracujem plán na výsadbu 

ZÁHRaDY + poradenstvo s ná-
slednou realizáciou v roku 2010. 
Tel. 0907 51 91 44, 0907 31 51 87. 

P-74/09
Prenajmem nadštandardné am-

VIaNOČNÁ DarČeKOVÁ POuKÁŽKa
Netradičný a výnimočný darček pod stromček

Príďte k nám, potešte svojich blízkych, 
navyše získajte zľavu 5% a darček pre seba.

Odporúčame:
Kúpeľný a relaxačný pobyt v Turčianskych Tepliciach na  

7 nocí v hoteli aqua
Cena: 321 € (9 670,45 Sk) dospelá osoba

V cene: ubytovanie na 7 nocí, plná penzia – raňajky, obed, 
večera, 3 procedúry denne

Liečba: choroby obličiek a močových ciest, pohybového 
ústrojenstva a nervové choroby

Zdravotnícka 474/2, Poprad,  
tel.: 052/772 23 22, www.lgtrade.sk

Uplynulo 40 rokov od 
smrti Antona BESSENYEIA, 
riaditeľa Nemocenskej po-

isťovne v Hu-
mennom a ve-
dúceho Okres-
nej odbornej ra-
dy v Poprade, 
ktorý náhle zo-
mrel 3. decem-

bra 1969 pred dovŕšením 60. 
roku života.

Ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu krátku spomienku.

Spomínajú synovia Ju-
raj a Ján, nevesta Marienka, 
vnuci Juraj, Daniel, Maroš 
a Kamil, pravnučky a ostat-
ná rodina.

Predám 1-izbový byt v OV, na ul. 
gen. Štefánika. Tel. 0905 135 224. 

A-23/2
Kúpim 1 až 3-izb. byt za prime-

ranú cenu. Platba ihneď v hotovosti. 
Tel. 0908 285 880.  I-366/09

Odkúpime vašu nehnuteľnosť, 
aj zadlženú. Tel. 0907 944 715, 0903 
319 426.                               I-365/09

Predám RD v Sp. Belej v OV s 
pozemkom. Tel. 0902 218 348, 0904  
397 663.  I-370/09

Prenajmem priestor vhodný na 
bývanie, kanceláriu v centre KK. 1. 
poschodie, 60 m2 po rekonštrukcii. 
Tel. 0903 909 209.  I-372/09

Predám pozemky. Tel. 0908  
633 315.  I-373/09

Predám dom v centre KK. Cena 
95 000 eur. Tel. 0918 431 936. I-377/09

Predám menší rodinný dom so 
záhradkou, na Poľnej ulici, cena do-
hodou. Tel. 0902 625 848.  I-379/09

Dám do prenájmu 500 m2 - po-
zemok + budova 10x10 m vhodné na 
podnikanie. Tel. 0949 461 705. 

I-382/09
Dám do porenájmu zariadený 

1-izbový byt. Volať 052/452 37 45 po 
16.00 h.              P-77/09

INZERUJTE
V NOVINÁCH
KEŽMAROK
Číta nás každá 

druhá domácnosť!
Riadkový inzerát

do 15 slov
len 1 €
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Už v roku 2005 začala súťa-
žiť v kategóriách Fitness Model 
a Figúra. Prvú súťaž vyhrala, 
v druhej kategórii skončila tre-
tia. V kategórii Fitness Model 
dokonca získala profesionál-
nu kartu, čiže mohla súťažiť aj 
v profesionálnej kategórii.

To bol asi rozhodujúci 
zlom v jej športovej kariére. 
Hneď sa totiž oveľa viac za-
čala zaujímať o Fitness a za-
čala sa naplno venovať pro-
fesionálnej kariére. Po úspe-
choch sa dala na trénerstvo, 
a to priamo v Gagne Fitness 
v Calgary,  ale nezanechala 
ani súťaženia. V roku 2007 sa 
zúčastnila Svetového pohára 
v Toronte, kde sa zúčastnila 
už ako profesionálna fitness 
model. Skončila piata. O deň 
nato ako amatérka vyhrala 
súťaž „figura“ a aj tu získala 
profesionálnu kartu. Naviac 
s pracovným kolegom a dob-
rým kamarátom Derrickom 
Brownom súťažila aj v kate-
górii párových fitness tancov 
a aj túto súťaž vyhrala.

eva Šefcová súťažila pre 
svetovú organizáciu World 
Natural Sport Organization. 
Znamená to, že každý súťa-

úspešná fitneska – Kežmarčanka
V roku 2004 odišla do Kanady. Kvôli osobným veciam a prá-

ci. Mesto Calgary, v provincii Alberta, sa tak stalo pre Kežmar-
čanku Evu Šefcovú jej prechodným domovom. Tamojší Slová-
ci ju po čase presvedčili, aby sa začala venovať fitnes. 

V komornej atmosfére 28 
pretekárov sa dňa 28. 11. 2009 
v Huncovciach uskutočni-
lo I. kolo SP v halovej luko-
streľbe. Vzhľadom na sku-
točnosť, že to boli prvé prete-
ky novej zimnej halovej sezó-
ny, výsledky sú veľmi slušné 
a už na začiatku, pár strelcov 
zaznamenalo osobné rekor-
dy. Nina Kleinová 546, Mari-
án Marečák 558, Jaroslav Kle-
in 557, Ján Šiška 554 - všetci 
MŠK Kežmarok. Pätnásť Kež-
marčanov prekročilo hranicu 
400 bodov, čím splnilo nomi-
načné kritéria pre účasť na M-
SR.                                     vm

žiaci pod touto organizáciou 
môže byť hocikedy a hocikde 
testovaný na doping.

V júni 2007 získala na al-
berta Bodybuliding associa-
tion získala tretie miesto, čo 
bolo veľké prekvapenie, a kva-
lifikovala sa na medzinárodnú 
súťaž, ktorá sa uskutočnila vo 
Vancouveri. I keď tam skonči-
la až štrnásta, eva Šefcová bo-
la nadšená tým, že to bol vy-
nikajúci vstup na cestu do naj-
vyššej súťaže - Olympia. 

V roku 2008 získala vo Sve-
tovom pohári druhé miesto, 
no potom už musela trochu 
súťažne vypustiť. Preto si da-
la polročnú prestávku, aby sa 
dôkladne pripravila na rok 
2009. V ňom získala vo Sve-
tovom pohári tretie miesto 
a profesionálnu kategóriu „fi-
gura“ vyhrala. V tejto kate-
górii skončila prvá i v Pohá-
ri provincie alberta. Rok 2009 
bol pre evu Šefcovú veľmi za-
neprázdnený, pretože si do-
končuje kurz doplnkovej vý-
živy v BodyMind Nutrition 
a hneď po návrate do Kana-
dy z terajšieho dvojtýždňové-
ho pobytu na Slovensku začí-
na dva fitnes kurzy.

Táto 31-ročná 
Kežmarčan ka 
by určite pred 
šiestimi rok-
mi nepovedala, 
že presťahova-
nie z Kežmarku 
do kanadského 
Calgary jej úpl-
ne zmení život. 
že nájde svoj ži-
votný štýl, ra-
dosť zo života 
a vlastne samu 
seba. V nezná-
mom svete sa 
uchytila a je so 
svojim spôso-
bom života spo-
kojná.

A čo na to 
všetko hovorí Eva 
Šefcová? 

Kvôli čomu 
ste sa presťa-
hovali do Ka-
nady? Kanada 

bola krajinou, o ktorej sa u nás 
v rodine vždy rozprávalo. Tam 
našiel totiž miesto svojho odpo-
činku aj môj pradedo. Už vte-
dy kdesi vo mne vznikla myš-
lienka vysnívanej krajiny, ktorú 
som chcela navštívťt. Tento sen 
sa mi splnil pred 5 a pol rokom.

Kde v Calgary pracujete? 
čím sa živíte? Pracujem v ro-
dinnom Fitness Centre „Gag-
ne Fitness“ ako súkromná osob-
ná trénerka a poradkyňa zdra-
vej výživy.

Prečo sa vlastne žena dá 
na takýto druh športu - fit-
nes? Kvôli kariére? Kvô-
li postave? Kvôli životné-
mu štýlu? Začala som trénovať 
hlavne kvôli tomu, že v minu-
losti som bola stále fyzicky ak-
tívna a mala som vždy kladný 
vzťah k zdravej výžive. V cudzi-
ne som nemala rodinu alebo ka-
marátov, bola to pre mňa veľ-
mi dobrá príležitosť spoznať no-
vých ľudí.

Koľko denne trénujete? 
Mimo sezóny trénujem každý 
deň hodinu. Keď sa pripravujem 
na súťaž pridám k jednej hodine 
cvičenia aj cardio tréning.

čo je na fitnes najkraj-
šie? Najkrajšie  je pomáhať ľu-
ďom dovŕšiť ich vytúžený cieľ 
a viesť ich k sebadisciplíne.

Kto sponzoruje vaše 
športovú kariéru? Momentál-
ne nemám žiadnych sponzorov, 
financujem si všetko sama.

Vaše plány? Rozšíriť svoj 
obchod podnikania vo fitness. 
Budúci rok je plánovaná súťaž 
„Svetový pohár“ v Las Vegas.

Budeme vás môcť vidieť 
na súťaži aj v Európe? Sú-
ťažiť budem určite aj v Európe. 
Momentálne čakám na sponzo-
rov.             Pavol Humeník 
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Tak to je i pre rok 2009 a 
Mesto Kežmarok v spolu-
práci s Redakciou novín 
KEŽMAROK vyhlasujú an-
ketu najlepších športovcov 
okresu Kežmarok. 

Športové kluby a ob-
ce môžu odteraz navrhnúť 
úspešných športovcov, či 
športové kolektívy ktoré do-
siahli úspech na športovom 
poli v roku 2009.

Kategórie:
- dospelí
- mládež do 19 rokov 
- tréner roka
- zaslúžilí športoví funkci-

onári a športovci (nad 60 ro-
kov)

Navrhnutí jednotlivci a 
kolektívy musia byť v hod-
notenom roku registrovaný-
mi členmi klubu, ktorý má 
sídlo na území okresu Kež-
marok. 

Kritériá hodnotenia:
- účasť a umiestnenie v re-

publikových súťažiach, účasť 
v reprezentácii Slovenskej re-
publiky, 

- reprezentácia klubu ale-

bo mesta v medzinárodných 
stretnutiach 

- účasť a umiestnenie na 
OH, MS a Me v najvyšších 
majstrovských súťažiach SR a 
majstrovstvách SR, 

- nominácia a výsledky v 
reprezentačných výberoch 
pre medzištátne stretnutia a 
zápasy 

- reprezentácia klubu ale-
bo mesta v najvyšších maj-
strovských súťažiach SR, maj-
strovstvách SR a medziná-
rodných stretnutiach. 

- dlhodobá úspešná tré-
nerská činnosť v športovom 
klube 

- dosiahnuté športové vý-
sledky s jednotlivcami alebo 
kolektívom v danom roku. 

Nomináciu športovca ale-
bo športového kolektívu, kto-
rý dosiahol v roku 2009 špor-
tový úspech, zašlite do 15. de-
cembra 2009 na adresu: Re-
dakcia novín KežMaROK, 
Hlavné námestie 3, 060 01 
Kežmarok, alebo ju na túto 
adresu doručte osobne.

Pavol Humeník

Môžete posielať návrhy 
úspešných športovcov okresu

V rámci verejnej prezentácie športu vyhlasuje Mesto Kež-
marok a Redakcia novín KEŽMAROK každoročne najlep-
ších športovcov a športové kolektívy okresu Kežmarok za 
vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu klu-
bu, obce, mesta za uplynulý rok. 

Kežmarská 
volejbalová liga
2. kolo: CVČ - Schomburg 

3:0 (22, 18, 22), Twister - Ľu-
bica 0:3 (-10, -17, -24), Vojsko - 
Plesnivec 1:3 (18, -23, -21, -14), 
Chrobáci - Jasoni 0:3 (-11, -21, 
-15), almma - Tatrapoma 0:3 
(-21, -21, -18).

3. kolo: 11. Schomburg - 
Ľubica 0:3 (-15, -18, -18), Vojsko 
- CVČ 0:3 (-14, -14, -21), Kadeti 
- Jasoni 0:3 (-10, -15, -21), Chro-
báci - Twister 3:0 (18, 24, 17), 
Plesnivec - almma 1:3 (22, 
-20, -20, -24).
1. CVČ  3  9:0  6
2. Ľubica  3  9:1  6
3. Jasoni  2  6:0  4
4. Tatrapoma  2  6:0  4
5. Chrobáci  3  4:6  4
6. Plesnivec  3  4:7  4
7. Schomburg  3  3:7  4
8. almma  3  3:7  4
9. Twister  3  3:8  4
10. Vojsko  3  2:9  3
11. Kadeti  2  2:6  2

III. liga mužov - západ
6. kolo: Levoča B – Spiš. 

Vlachy 5:13, STO Pyrobatys 
Poprad - TJ Severka Kežma-
rok B 10:8 (Habiňák a Królik 
po 3,5, Pojedinec 1), Jablonov 
n/T - Margecany B 9:9, Le-
voča a – Spiš. Nová Ves 12:6, 
TJ Severka Kežmarok A - 1. 
PPC Fortuna Kežmarok 9:9 
(Š. Vnenčák 3, Mikša 2,5, Kel-
bel 2, Braťka 1,5 - Ištók 4,5, Voj-
tička 3,5, Mir. Harabin 1), Rož-
ňava C - Stará Ľubovňa C 9:9.

7. kolo: Stará Ľubovňa C - 
Levoča B 13:5, ŠK MPC Spiš-
ská Nová Ves - TJ Severka 
Kežmarok A 7:11 (Mikša 3,5, 
Š. Vnenčák 3, R. Popovič 2,5, 
Kelbel 2), Jablonov n/T - Le-
voča a 4:14, TJ Severka Kež-
marok B - ŠKST Topspin 
Margecany B 8:10 (Królik 4, 
Habiňák 2, Jankura 1,5, Poje-
dinec 0,5) , Spiš. Vlachy - Po-
prad 12:6.

8. kolo: Levoča B - Poprad 
10:8, Margecany B – Spiš. Vla-
chy 8:10, TJ Javorinka Levo-
ča A - TJ Severka Kežmarok 
B 12:6 (Habiňák a Królik po 
3), TJ Severka Kežmarok A - 
ŠK Jablonov n/T 13:5 (Mikša 
4, Š. Vnenčák a Kelbel po 3,5, 
R. Popovič 2), Rožnava C – 
Spiš. N. Ves 12:6, TJ Sloby-
termia Stará Ľubovňa C - 1. 
PPC Fortuna Kežmarok 6:12 
(Nebus a Vojtička po 4, Ištok 
3, Mir. Harabin 1).
1. Levoča a  8  96:48  24
2. Spiš. Vlachy  8  89:55  22
3. Poprad  8  81:63  18
4. Margecany B  8  77:67  18
5. Severka KK B  8  79:65  17
6. Severka KK a  8  78:66  16
7. Fortuna KK  8  66:78  16
8. St. Ľubovňa C  8  61:83  13
9. Levoča B  8  52:92  13
10. Rožňava C  8  69:75  13
11. Jablonov n/T  8  56:88  12
12. Sp. Nová Ves  8  60:84  10

IV. liga - Podtatranská
6. kolo: Veterán Poprad B 

- Nová Lesná 15:3, Pyrobatys 
Poprad B - Slovenská Ves B 
9:9, Spiš. Štvrtok – Spiš. Sta-
rá Ves 12:6, Rakúsy - Lesnica 
10:8, TJ Severka Kežmarok C 
- MŠK Adento Svit 9:9 (Gro-
man 3, R. Popovič 2,5, Kvaš-
ňák 2, Koša 1,5), Poprad - Veľ-
ká – Spiš. Štiavnik 9:9.

Ď a l š í m i 
zápasmi po-
k r a č o v a l a 
Kežmarská 

MaRCO POLLO hokejbalo-
vá liga.

Snipers – GTC Kežmarok 
2:3 (Bukovský, P. Toporcer – 
Marcinek, Nahálka, a. Džu-
bas), The Reds Rats – Tornádo 
8:4 (Šlachtič, Malich, Majerčík 
2, Sivaninec, Jakubčo – Cva-
niga 3, Šaliga), Spišská Belá – 
Ľubica 6:0 (Pavličko, Jacenko 
2, Čižík, Kaňuk), Huncovce – 
Spišské Bystré 1:7 (Dulík – J. 
Jurčo 2, Budaj, M. Jurčo, Kubič-
ko, Fábry, Korenko), Huncovce 
– Rats 1:7 (J. Bekeš – Sivaninec 
3, Majerčík, Oravec 2). GTC – 
Tornádo 3:4 pp (Nahálka, Pir-
hala, Senderák – Cvaniga 3, 
Palguta), Matrix – Kubachy 
10:7 (Drozd 3, L. Zwick, T. Jan-
kura 2, K. Jankura, B. Zwick, 
D. Godla – Budaj 3, J. Jurčo 2,  
J. Ferko, M. Jurčo).              (ph)
1. Rats Ke�marok  8  50:21  22
2. Leopoldov Poprad  7  56:16  17
3. Matrix Ke�marok  8  35:30  16
4. Fighters Sp. Belá  7  38:18  15
5. Ľubica  7  26:19  15
6. Tornádo Ke�marok  9  30:49    9
7. Huncovce  6  20:28    7
8. GTC Ke�marok  9  18:45  7
9. Kubachy Sp. Bystré  7  28:36  6
10. Snipers Ke�marok  8  13:52  0

Pri príležitosti fantastického úspechu člena MŠK KK Petra Kini-
ka na SM v terčovej lukostreľbe sa uskutočnilo slávnostné prijatie pri-
mátorom mesta Kežmarok. Peter po piatich rokoch po úraze dokázal 
takmer nemožné. S jeho postihom, keď pri strete z vlakom prišiel o obe 
nohy a polovicu ľavej ruky, by určite nik neveril, že sa dá takéto nie-
čo dosiahnuť. Peter o trochu posunul hranice možnosti, žiť plnohodnot-
ným životom aj s takým postihnutím. V auguste na Majstrovstvách 
sveta v českom Nymburku dokázal v rozstreloch postupne poraziť skú-
sených borcov: An Seong-pyo 107:102, Azzoneho z Talianska 107:101, 
a nakoniec si poradil aj s viacnásobným majstrom sveta a paralympij-
ským víťazom Američanom Fábrim Jerffim Roderom 110:101. Peter je 
živým príkladom toho, že nič nie je nemožné.                          Vm
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Muži – 2. liga, sk. Východ

Muži, I. liga, skupina Východ
Kežmarok - Vranov nad 

Topľou 1:3 (-24, 19, -15, -20), 
1:3 (21, -19, -20, -15).
1. Stará Ľubovňa 12 36:4 24
2. Vranov nad Topľou 12 30:10 22
3. Martin 12 30:15 21
4. Sobrance 12 26:16 20
5. Hriňová 12 14:27 16
6. Kežmarok 12 15:28 15
7. Revúca 12 14:30 14
8. Banská Štiavnica 12   1:36 12 
 

Juniorky, I. liga, skupina 
Východ

Oktan Benzinol MŠK 
Kežmarok – TJ Slávia TU 
Zvolen 1:3 (-20, 21, -10, -18), 1:3 
(20, -21, -24, -19)

V piatom kole odohrali 
svoje dvojstretnutia konečne 
na domácej palubovke naše 
juniorky. Družstvo zo Zvole-
na bolo miernym favoritom, 
lebo oproti vlaňajšku nedo-
šlo u súpera k žiadnym zme-
nám v kádri. U domácich to-
tiž viaceré hráčky začali štu-
dovať na iných školách, ale-
bo ukončili činnosť. Naviac 
niektoré v stretnutí chýba-
li kvôli zraneniu, preto u ju-
nioriek prevažne hrajú ka-
detky a dokonca vekovo aj 
jedna žiačka. žiaľ iba snaha 
v ťažkých stretnutiach ne-
stačí a tak skúsené družstvo 
spod Pustého hradu si za-
slúžene odviezlo cenné ví-
ťazstvá.

Naše družstvo začalo prvé 
stretnutie s rešpektom, ale až 
nevynútené chyby v koncov-
ke rozhodli o víťazstve Zvo-
lenčaniek. Druhý set bol dra-
matický. Družstvá sa strieda-
li vo vedení, ale naše hráčky 

V nedeľu 29. novembra 
2009 sa uskutočnilo na ho-
kejbalovom štadióne v Kež-
marku trojkolo Extraligy 
žiakov do 16 rokov. Extraliga 
kategórie U 16 sa hrá vlastne 
dvojkolovo každý s každým, 
ale sa nehrá systémom doma 
– vonku, ale kvôli ušetreniu 
finančných prostriedkov sa 
hrá v štyroch mestách.

Už úvod však bol pre kež-
marské družstvo veľmi ná-

ročný. Hneď v prvom zá-
pase súťaže sa stretol pro-
ti majstrovi v tejto kategórii, 
proti Vrútkam. Postupne sa 
Kežmarok na domácej pôde 
stretol s Vrútkami, Čadcou 
a Martinom. 

Výsledky: Martin – Zvo-
len 5:0, Partizánske – Čadca 
3:2, Vrútky – Martin 1:0, Zvo-
len – Partizánske 1:10, Parti-
zánske – Vrútky 3:3, Čadca – 
Zvolen 9:0.

HBK Kometa Vrútky - 
MŠK Worms Kežmarok 4:0, 
Kežmarok – HBK Čadca 5:2 
(Drozd 5), JK AFE Medo-
kýš Martin – Kežmarok 1:3 
(Böhmer, Drozd, Tomeček).

(ph)
1. Partizánske  3  16:6  5
2. Vrútky  3    8:3  5
3. Kežmarok  3    8:7  4
4. Čadca  3  13:8  2
5. Martin  3    6:4  2
6. Zvolen  3    1:24  0

Extraliga začala aj v U16

zvládli jeho záver a vyrovna-
li na 1:1. Ďalšie dva sety však 
herne nezvládli a tak súper 
zápas vyhral 3:1.

Úvodný set druhého stret-
nutia vyhrali naše juniorky. 
Diváci videli pekné akcie nie-
len v útoku, ale aj v obrane. 
V ďalšom sete kvôli zbytoč-
ným zaváhaniam stratili cen-
né body, ktoré ich stáli víťaz-
stvo a súper so šťastím vyrov-
nal stav na 1:1. Tretí set vy-
hral Zvolen najtesnejšie 26:24 
a aj keď sa naše hráčky ešte 
pokúsili o zvrat v stretnutí, 
skúsené súperky si už víťaz-
stvo nepustili. Dobrá kombi-
načná hra, skúsenosti a se-
bavedomie vo vyrovnaných 
stretnutiach rozhodli o celko-
vom a zaslúženom víťazstve 
hostí.

Naše mladé hráčky majú 
značné rezervy, málo skúse-
ností, no je iba otázkou času, 
kedy budú hrať lepší volejbal 
a dosahovať lepšie výsledky.
1. L. Hrádok  10  28:6  19
2. Vranov n/T  10  26:10  18
3. Krupina  10  23:14  17
4. Zvolen  10  23:14  16
5. Poltár  10  20:14  16

6. žiar n/H  10  20:16  16
7. Spiš. N. Ves  10  14:18  14
8. Kežmarok  10  14:24  14
9. B. Bystrica  10    4:30  10
10. Poprad  10    4:30  10

Kadetky, Oblasť Východ
VK MŠK Vranov n/T – 

Oktan Benzinol MŠK Kež-
marok 3:0, 3:0

Vo Vranove nastúpilo pre 
zdravotné problémy a zrane-
nia len osem hráčok. I z toho 
boli dve vekovo ešte len žiač-
ky. Keď v druhom sete prvé-
ho stretnutia došlo k ťažké-
mu zraneniu našej kapitán-
ky, najlepšej hráčky Zuzany 
Kredátusovej, nemalo naše 
družstvo nádej na dosiahnu-
tie lepších výsledkov.

Do druhého stretnutia na-
stúpili po tejto nepríjemnej 
udalosti naše hráčky v stre-
se. Prejavila sa na nich de-
presia a tak nedokázali pat-
rične vzdorovať a klásť odpor 
domácich. Tie potom vyhra-
li bez väčšej námahy aj druhé 
stretnutie. Dohrávalo sa 
vlastne len preto, aby nedošlo 
k zbytočnej kontumácii.

VK OB MŠK Kežmarok

Volejbalisti tentokrát neúspešní

Dorast, I. liga
Ružomberok – Kežmarok 

4:2 (Korub, Korvín). Kežma-
rok – Humenné 2:3 sn (Kiši-
daj 2). Kežmarok – Prešov 1:4 
(Valluš).                            (ph)
1. Prešov  18  108:30  51 
2. Dolný Kubín  19  108:63  38 
3. Ružomberok  19    85:62  33 
4. Michalovce  19    83:91  31 
5. Kežmarok 17    56:68  23 
6. žilina „B“  19    60:85  20 
7. Trebišov  19    62:99  18 
8. Humenné  18    47:111    8

Momentka zo stretnutia Kežmarok – Čadca (5:2).        Foto: ph

Kežmarčania mali ostatný 
víkend voľný žreb, keďže je v 
súťaži 11 družstiev. 
1. Geotrend Ke  7  595:433  12
2. Krompachy  7  631:479  12
3. UVL Ke  7  609:491  12
4. Humenné  7  532:426  12
5. Kapybary Ke  6  436:389  11
6. Rožňava  8  538:566  11
7. eilat PO  7  396:472  10
8. BK 99 PO  5  344:302    9
9. Kežmarok  7  436:592    9
10. Bardejov  7  455:593    8
11. Sabinov  8  437:666    8

Kadeti – VsrM

Kežmarčania dohrávali v 
Poprade zápasy 3. dvojkola, 
ktoré sa neodohrali v pôvod-
nomtermíne pre chorobu hrá-
čov Kežmarku.

V oboch stretnutiach do-
minovali hostia z Kežmarku, 
ktorí už od úvodu potvrdzo-
vali úlohu favorita. V druhom 
zápase si hostia z Kežmatku 
len udržiavali prijateľný bodo-
vý odstup od domácich.

Výsledky: BK Poprad – 
MŠK BK ŠK Kežmarok 1907 
46:131 a 38:89
1. Kežmarok  8  845:279  16
2. Humenné  6  482:313  10
3. Poprad  6  351:418    8
4. Sabinov  8  233:901    8

Starší žiaci – VsrM

Starší žiaci taktiež dohráva-
li cez týždeň svoje zápasy, keď 
vycestovali do Spišskej Novej 
Vsi. Domáci boli jasným favo-
ritom oboch zápasov a potvr-
dili to aj víťazstvami.

Výsledky: Sp. Nová Ves – 
MŠK BK ŠK Kežmarok 1907 
:112:35 a 87:40.                 (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
2. liga, sk. východ muži SOŠ KK-Pradiareň 6. 12., 15.00 Kežmarok – Bardejov

VsRM st. žiaci SOŠ KK-Pradiareň 6. 12. od 9.30 Kežmarok – Rožňava

Hokej 1. liga seniori zimný štadión 4. 12., 18.00 Kežmarok – Bardejov

Hokejbal
extraliga seniori hokejbalový štadión 5. 12., 13.00 Kežmarok – Žilina

extraliga seniori hokejbalový štadión 12. 12., 13.00 Kežmarok – Doprastav BA

Stolný tenis

III. liga muži ZŠ Hradné nám. 6. 12., 10.00 Fortuna KK A – Levoča B

III. liga muži ZŠ Nižná brána 6. 12., 10.00 Severka B  – Severka A 

III. liga muži ZŠ Nižná brána 13. 12., 10.00 Severka A KK – Sp.Vlachy

III. liga muži ZŠ Hradné nám. 13. 12., 10.00 Fortuna KK A – Sp. N. Ves

Šach II. liga seniori Dom stretávania KdV 12. 12., 10.00 Kežmarok B – Prakovce

Volejbal 1. liga juniorky T2 G. P. O. H. 12. 12., od 11.00 Kežmarok – Poltár

V záverečnom kole prvej 
polovice základnej časti pri-
vítali kežmarskí extraligoví 
hokejbalisti vicemajstra sú-
ťaže z Martina. Vo vyrovna-
nom zápase boli úspešnejší 
hostia. Aj keď Kežmarčania 
vyhrávali 2:0, súper na pre-
lome prvej a druhej tretiny 
otočil skóre a aj keď neskôr 
domáci ešte vyrovnali, štvr-
tým gólom hostia naklonili 
misku váh na svoju stranu. 
Piaty gól padol v záverečnej 
hre bez brankára.

Kežmarskí hokejbalisti 
po polovici súťaže figurovali 
s piatimi víťazstvami a piati-
mi prehrami presne v strede 
tabuľky na šiestom mieste.

Najbližšie nás čaká v sobo-

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala prvá hokejová liga. 

Brezno - SKIPARK MHK 
Kežmarok 2:4 (Dubaj 2, Bed-
nár, Rusnák). 

Topoľčany – Kežmarok 
3:1 (Dubaj). 

Piešťany – Kežmarok 5:2 
(Bednár, Dubaj).

Pavol Humeník
1. Piešťany  23  92:45  57 
2. Trnava  23  82:64  40 
3. Bardejov  22  93:69  39 
4. Topoľčany  23  72:65  39 
5. Trebišov  21  73:64  38 
6. Prešov  22  69:63  34 
7. Kežmarok  23  69:60  31 
8. Pov. Bystrica  23  70:82  27 
9. Dolný Kubín  22  61:75  27 
10. Michalovce  23  58:69  24 
11. Brezno  21  60:79  24 
12. Senica  22  59:80  22 
13. Detva  22  55:76  21 
14. Prievidza  22  61:83  17

Vicemajster bol nad naše sily
tu 5. decembra 2009 na domá-
cej pôde žilina a o týždeň na 
to Doprastav Bratislava, čím 
sa skončí kežmarský extrali-
gový program v tomto kalen-
dárnom roku.

Výsledkový servis
MŠK Kežmarok – HBK 

KOMETA Vrútky 3:5 (2:1, 
1:3, 0:1). Góly: 7. Sivaninec, 
13. Jakubčo (Zwick), 23. Šlo-
sár (M. Godla) – 15. Chle-
bec, 16. Fedor, 17. Silvester, 29. 
Wagner, 45. Nauš. 

Pavol Humeník
1. Pruské  10  44:22  27
2. Vrútky  12  53:30  25
3. Martin  11  56:30  24
4. Doprastav Ba  11  47:30  24
5. žilina  11  37:34  18
6. Ružinov Ba  12  43:42  15

Výsledky 3. kola: Du-
najov – Dubnica nad Vá-
hom 3,5:4,5, Čadca – Trenčín 
3,5:4,5, Prievdza – Slovan Bra-
tislava 4,5:3,5, žilina – Dunaj-
ská Streda 2:6, Nitra – Košice 
2,5:5,5.

ŠK Zentiva Hlohovec - 
MŠK KDV Kežmarok 2:6 (za 
Kežmarok bodovali Maník 
0,5, Repková 0,5, Velička 0,5, 

Mazur 1, e. Hagara ml. 1, Mi-
chenka 1, Peterson 0,5, Bed-
nár 1).

4. kolo: Dunajov – Trenčín 
5:3, Čadca – Dubnica nad Vá-
hom 6:2, Prievidza – Dunaj-
ská Streda 5:3, žilina – Slo-
van Bratislava 3:5, Hlohovec – 
Košice 3:5.

NŠK Nitra - MŠK KDV 
Kežmarok 3:5 (za Kežmarok 

Kežmarok v čele extraligy!
V posledný novembrový víkend sa odohralo kompletné ex-

traligové dvojkolo šachových družstiev. Kežmarskí šachisti 
cestovali do Hlohovca a do Nitry. Po dvoch víťazstvách sa ocitli 
na čele extraligového pelotónu, a tak do roku 2010 vstúpia ako 
líder tabuľky! Najbližšie dvojkolo je totiž na pláne až 23. – 24. 
januára 2010, kedy doma privítame Žilinu a Prievidzu. 

bodovali: Maník 0,5, Repková 
0, Velička 1, Mazur 0, e. Ha-
gara ml. 1, Michenka 0.5, Pe-
terson 1, Bednár 1).

(ph)
1. Kežmarok  4  22,5  12
2. Košice  4  20,0  10
3. Prievidza  4  18,5  10
4. Slovan Ba  4  20,5  9
5. Čadca  4  20,5  7
6. Dunajov  4  19,0  6
7. Dun. Streda  4  18,0  6
8. Trenčín  4  13,5  4
9. Nitra  4  13,0  3
10. Dubnica n/V  4  11,5  3
11. Hlohovec  4  8,5  0
12. žilina  4  6,5  0

7. Kežmarok  10  24:28  15
8. Skalica  11  33:40  11
9. Pov. Bystrica  10  33:42  11
10. Zvolen  11  27:54    7
11. Profis Ba  11  22:67    3

Zápas medzi Kežmarkom a Martinom priniesol aj urputné súbo-
je pri mantineli.                                 Foto: Lórant Paugsch


