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Pred 420 rokmi vydalo mesto zákonník, určujúci povinnosti mešťanom a „ostatným“

Investíciu vo výške 220 tis. 
eur hodnotia zainteresovaní 
ako správnu. Prvou kotolňou 
na území Kežmarku, ktorá 
bude na výrobu tepla využí-
vať plyn a biomasu, je kotolňa 
na ulici Nižná brána, za ben-
zínovou čerpacou stanicou. 

Celkovo sa na výrobu tep-
la bude využívať 66% pro-
dukcie z biomasy a 34% zo 
zemného plynu, pričom ná-
vratnosť investície sa pred-
pokladá do troch až šiestich 
rokov. „Najťažšie bolo vyspo-
riadať sa so skladovým hos-
podárstvom, vzhľadom k ži-
votnému prostrediu a s tým, 
že išlo o rekonštrukciu za 
chodu kotolne. Zvládli sme to 
a som rád, že túto myšlienku 
podporili všetky zaintereso-
vané strany. Už dnes je cena 

biomasy lacnejšia o 30% ako 
cena zemného plynu.“- pove-
dal k novej technológii riadi-
teľ Spravbythermu, Ing. Ma-
rián Bešenej. 

Rekonštrukciu kotol-
ne schvaľuje aj kežmarský 
primátor Ing. Igor Šajtlava: 
„Ukázalo sa to ako správna 
investícia, biomasu plánuje-
me využiť aj pre vykurova-
nie sídliska juh v kombiná-
cii s termálnymi prameňmi. 
Som rád, že sme pred časom 
mestské tepelné hospodár-
stvo nepustili cudzej firme. 
Verím, že tento prínos pocí-
tia onedlho aj samotní obča-
nia nášho mesta.“ 

T/F Adriana Saturyová

Zápis detí do materskej ško-
ly na školský rok 2010/2011 je 
v čase od 15.02. do 15.03.2010 
v súlade s § 3 ods.2 vyhlášky 
MŠ SR č.306/2008 Z. z. o ma-
terskej škole v znení vyhláš-
ky 308/3009.

Z á k o n -
ný zástup-
ca dieťaťa 
vyplní žia-
dosť o pri-
jatie dieťaťa 
do mater-
skej školy 
s potvrde-
ním o zdra-
votnom sta-
ve dieťaťa 
od všeobec-
ného leká-
ra pre deti 
a dorast.

Ak ide 
o dieťa so 
špeciálnymi 
výchovný-
mi potreba-
mi, zákon-

ný zástupca predloží okrem 
žiadosť a potvrdenia o zdra-
votnom stave dieťaťa, aj vy-
jadrenie príslušného zariade-
nia výchovného poradenstva 
a prevencie.

Ak sú vytvorené vhodné 
materiálne, personálne a iné 
potrebné podmienky, môžu 
byť prijaté aj deti po dovŕše-
ní dvoch rokov veku.

Formulár žiadosti si vy-
zdvihnete na každej mater-
skej škole.

Konkrétne podmien-
ky o prijatí a špecifiká kaž-
dej materskej školy dostane-
te na každej materskej ško-
le, ktorá v čase zápisu má pre 
Vás otvorené dvere. Pani ria-
diteľky , pedagogické aj ne-
pedagogické pracovníčky sú 
ochotné odpovedať na každú 
vašu otázku.

Prajeme Vám i Vaším de-
ťom radosť, spokojnosť a pre-
dovšetkým správne rozhod-
nutie .

Šk.úrad

Zápis detí do materskej školy

Dva roky. Toľko času prešlo od myšlienky, cez realizá-
ciu až po samotné spustenie kotolne na biomasu v Kežmar-
ku. Pre Kežmarčanov znamená spustenie novej technológie 
vyhliadky na lacnejšie kúrenie, ako aj nezávislosť od zem-
ného plynu.

ŠkodaFabia Combi Family
už od 9 079 4

273 513,95 Sk

ŠkodaFabia Family
už od 8 579 4

258 450,95 Sk

ŠkodaRoomster Family 
už od 10 279 4

309 665,15 Sk

ŠkodaFabia už od 7 609 4/229 228,73 Sk

www.skoda-auto.sk

KOMPLEXNÉ 
ROČNÉ POISTENIE

POUKÁŽKA 
NA NÁKUP 
ELEKTRONIKY

ZIMNÉ KOLESÁ 
A MECHANICKÉ
ZABEZPEČENIE

DARČEK PODĽA 
VÁŠHO VÝBERU 

ČAKÁTE NAJLEPŠIU PONUKU? 
PRÁVE PRIŠLA.
V JARNOM DOPREDAJI SKLADOVÝCH VOZIDIEL MÔŽETE UŠETRIŤ AŽ 1 550 4

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia, Fabia Combi, Roomster: 4,1–7,0 l/100 km, 109–168 g/km. Konverzný kurz: 1 2 = 30,1260 Sk. Ilustračné foto.

Váš predajca vozidiel Škoda

AUTONOVA, s. r. o., kontaktné miesto Kežmarok, Huncovská 308, tel.: 052/452 36 67
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Pri prí-
l e ž i t o s t i 
tohtoročné-
ho Svetové-

ho dňa sprievodcov cestov-
ného ruchu poriadajú čle-
novia Cechu sprievodcov 
Tatry-Spiš bezplatné spre-
vádzanie po meste KEŽMA-

ROK a bezplatnú prehliad-
ku KEŽMARSKÉHO HRA-
DU a jeho expozícií.

Stretnutie sa uskutoční v 
sobotu 20. februára 2010 na 
Hlavnom námestí v Kežmar-
ku, pred budovou infocen-
tra, vedľa cukrárne Fontána 
o 13.00 hod.            Redakcia

spravodajstvo

Oznam
Mestská polícia Kežma-

rok ponúka zľavu  na vstup-
ný poplatok za napoje-
nie na pult centralizovanej 
ochrany. Akciová cena pla-
tí v mesiaci február a ma-
rec, pričom poplatok pred-
stavuje sumu 50 € (bežná ce-
na 116 €). Viac informácií na 
Mestskej polícii, Hlavné ná-
mestie 3 v Kežmarku.

Deň sprievodcov aj v Kežmarku

Situáciu prítomným priblí-
žil MUDr. Mahmoud slovami: 
„Situácia je naďalej vážna, prob-
lémy sú obrovské, všade v uli-
ciach a okolí vidíme zničené do-
my. V podstate a to je dôležité, 
je stále nedostatok pitnej vody, je 
nedostatočná zdravotnícka sta-
rostlivosť, 
nemocnice 
sú preplne-
né. Denne 
ošetrujeme 
vyše 150 
ľudí, ale 
pokračuje-
me ďalej. 
Elektrinu vypínajú skoro každý 
deň, zapínajú ju na nejaké dve 
hodiny. V uliciach sú armády ľu-
dí, ktorí upratujú, nefunguje ka-
nalizácia, mesto je preplnené fe-
káliami. Ľudia sú stále v postrau-

matickom šoku. Majú bolesti hla-
vy, brucha, zvracajú. Následkom 
nezdravej a nedostatočnej výživy 
majú hnačky.“

Zaujímali sme sa, aká je si-
tuácia v tíme čo sa týka psy-
chickej a zdravotnej stránky. 
„Chvála Bohu ani jeden z nás 

nemá väč-
šie zdra-
votné prob-
lémy, ne-
jaké boles-
ti žalúdka 
prešli, aku-
rát moja 
k o l eg yň a 

trochu kašle. Ošetrujeme všade 
kde chodíme aj malé deti s chríp-
kami, chodíme do hôr a do ob-
lastí, kde nikdy ani lekári v pod-
state neboli,“ povedal o situá-
cii Z. Mahmoud. Druhá dvoji-

Misia záchranárov na Haiti končí
Dvojicu podtatranských záchranárov vystriedali v uply-

nulých dňoch na Haiti MUDr. Zaher Mahmoud a Bc. Danie-
la Spišiaková, ktorí odišli na Haiti pomáhať ľuďom v núdzi 
v mene Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (AS 
SR). V piatok sa s nimi spojili ich kolegovia MUDr. Marcel 
Sedlačko a MUDr. Renáta Zichová, a prostrednictvom im-
provizovanej tlačovej schôdze cez telefón sa mohli so slo-
venskými samaritánmi porozprávať aj novinári. 

*Danka Spišiaková zo Starej Ľubovne a . Zaher Mahmoud z Lu-
čenca vystriedali na Haiti Kežmarčana Tomáša Dovjaka a Marce-
la Sedlačka z Popradu.

*Infúzia zavesená na strome a operácia pred očami zvedavých 
domorodcov priamo pod ním. Slovenskí záchranári na Haiti ošet-
rili denne aj 150 ľudí. Za mesiac ich rukami prešlo mnoho osudov 
i zdravotných komplikácií. Pomáhali všetkým.

ca odchádzala zo Slovenska aj 
so zásobami nutričnej stravy 
pre kojencov. Zistenie prvého 
tímu, že deti na Haiti trpia pre 
nedostatok jedla a pitnej vody 
podvýživou a dehydratáciou, 
nenechalo záchranárov na po-
chybách a do batožiny pribali-
li aj potrebné veci pre najmen-
ších. Hoci je situácia na Hai-
ti kritická, naši záchranári sa 
nestretli s tým, že by chcel 
niekto ich vybavenie, či stra-
vu pre deti ukradnúť: „Nie, ľu-
dia sú strašne dobrí. Prídu s reš-
pektom, sú úctiví. Strašne veľa 
ľudí prišlo o domov, nemajú vo-
du, elektriku, obrovské množstvo 
táborov tu vzniklo, ľudia sú chu-
dáci. Nemajú pitnú vodu, hygie-
nické potreby, je tu 35 – 40 stup-

ňov. Sú smutní, prežívajú obrov-
skú tragédiu, stratili svojich blíz-
kych. Ošetroval som dievča, na 
ktoré spadol múr, zomrela mu te-
ta aj susedia. Všade vidieť tú ob-
rovskú tragédiu.“

Slovenskí zdravotníci, kto-
rí pôsobia na misii spoločne 
s rakúskymi kolegami, nav-
štívili aj katolícke zdravotné 
stredisko, ktoré takisto padlo 
za obeť zemetraseniu. Rehoľ-
ným sestrám, ktoré sa snažia 
pomáhať a obnoviť toto za-
riadenie, aby mohli poskyto-
vať i naďalej pomoc obetiam 
katastrofy, darovali v mene 
AS SR zdravotnícky materiál 
a elektrický generátor. 

Adriana Saturyová, 
foto archív AS SR

Z denníka MUDr. Mahmouda: 
Pribudli tábory, ľudia čakajú v kilo-

metrových radách na potraviny a vodu, 
sú smutní avšak disciplinovaní. Na po-
riadok dozerajú vojaci. Čím dlhšie sme 
na Haiti, tým viac si uvedomujeme ne-
šťastie, ktoré tu ľudí postihlo.
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Hlavný rozmer projektu, 
možnosti jeho aplikácie spo-
čívali v pochopení i záujme 
Mesta Kežmarok i jeho zod-
povedných volených zástup-
cov i kompetentných zamest-
nancov mestského úradu, 
ktorí predstavili svojím oby-
vateľom aj inú formu pomoci. 
Pomoci spotrebiteľom, ekono-
micky znevýhodneným ob-
čanom, dôchodcom, na pôde 
ktorých sa pravidelné stret-
nutia uskutočňujú. Podstat-
ná bola idea, od ktorej bol už 
iba krok k jej napĺňaniu. Sa-
mospráva v Kežmarku bo-
la jednou z prvých v našom 
priestore, ktorá nadviaza-
la zmluvnú spoluprácu s ob-
čianskym združením, kto-
rej poslaním je ochrana práv 
spotrebiteľov.

Hlavnými cieľmi projek-
tu bolo: zvýšenie účinnosti 
a efektívnosti uplatnenia práv 
spotrebiteľov alternatívnym 
mimosúdnym riešením spo-
rov, zvýšenie stupňa ochrany 
spotrebiteľov, zlepšenie prí-
stupu k uplatneniu a vymo-
žiteľnosti jeho práv posilne-
ním inštitútu mimosúdneho 
riešenia sporov, vzdelávanie 
spotrebiteľov.

Samotná realizácia pro-
jektu prebiehala už tradič-
ne v priestoroch Klubu dô-
chodcov na Ul. M. Lányiho 
3 v Kežmarku. Obdobne ako 
v roku predchádzajúcom bo-
li jednotlivé programové ak-

tivity zabezpečované v prvú 
stredu v kalendárnom mesia-
ci, v prípade potreby nositeľ 
projektu flexibilne zabezpe-
čil termínové zmeny formou 
oznamu. 

Nezanedbateľný význam 
malo interaktívne stretnu-
tie – mimo rámca samotných 
projektových aktivít  s dô-
chodcami mesta. Zúčastnili 
sa ho však nielen dôchodco-
via, ale i obyvatelia, ktorých 
konkrétne problémy na tvári 
miesta prítomný lektor a or-
ganizátor v jednej osobe i rie-
šil. Stretnutie malo charakter 
jednak edukačný, interakciou 
v konkrétnych prípadoch bo-
li spotrebiteľom vysvetlené 
možnosti uplatňovania spot-
rebiteľských práv.

Aktivitou zástupcu prijí-
mateľa dotácie boli vyrieše-
né konkrétne problémy vy-
braných spotrebiteľov – oby-
vateľov mesta v týchto oblas-
tiach:

- zásielkový predaj
- uzatvorenie úverovej 

zmluvy a jej aplikácia pod-
ľa zmluvných podmienok vo 
väzbe na zmluvu o predaj to-
varu

- analýza zmluvných vzťa-
hov s poskytovateľmi služieb

- spracovanie podnetu or-
gánu dozoru – SOI

- komunikácia s predajca-
mi – v zastúpení spotrebite-
ľov

- podomový predaj

Vyhodnotenie projektu
Vymožiteľnosť práva, mimosúdne riešenie spotrebiteľ-

ských sporov – II. cyklus. Pod týmto názvom realizovalo Ob-
čianske združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) 
Poprad v roku 2009 v Kežmarku projekt, ktorý zapadol do ob-
lasti  Podpora ekonomických záujmov spotrebiteľov.

- vybavovanie reklamá-
cií, ai.

Samotné vzdelávacie ak-
cie, poradenstvo i konzultá-
cie so spotrebiteľmi zapadli 
v plnom rozsahu do Progra-
mu rozvoja mesta Kežmarok 
pre roky 2008 – 2013, kon-
krétne však do oblasti Výcho-
va, vzdelávanie obyvateľstva 
v prospech uplatňovania svo-
jich spotrebiteľských práv. 

Prijímateľ dotácie schvá-
lenej mestom Kežmarok vo 
výške 800 €  definuje inštitút 
mimosúdneho riešenia spot-
rebiteľských sporov ako nó-
vum, pridaná hodnota v pro-
spech samotného Programu 
rozvoja mesta, v prospech jej 
obyvateľov.

Ing. Michal Fáber, 
mediátor, negociátor

S.O.S. Poprad

Už sa tešia do školy. Malí 
škôlkari absolvovali v uply-
nulých dňoch zápis do pr-
vých ročníkov základných 
škôl v Kežmarku. Zápisu 
v troch základných školách 
sa zúčastnilo spolu 205 de-
tí, pričom najviac predškolá-
kov sa hlásilo do prvého roč-

níka na Základnej škole Dr. 
Fischera. Spomedzi detí, kto-
ré absolvovali zápis však po-
stúpi reálne do prvého roč-
níka 172 detí – mnohí škôl-
kari ostávajú pre odloženie 
základnej školskej dochádz-
ky ešte rok v materskej škole.                       
                                 T/F-Adri

Predškoláci absolvovali „zápis“
Organizačný výbor festi-

valu Európske ľudové remes-
lo vyhlasuje súťaž na grafic-
ký návrh obálky bulletinu – 
pamätnice k 20. výročiu fes-
tivalu EĽRO. Víťazný návrh 
bude ocenený finančnou od-
menou, voľným vstupom do 
areálu a suvenírmi s logom 

festivalu. Návrhy prosíme za-
sielať, resp. odovzdať  na CD 
nosiči v redakcii novín Kež-
marok, na Hlavnom námes-
tí 3 v Kežmarku do 9. mar-
ca 2010. Prípadné informácie 
prosíme konzultovať mailom 
na adrese: saturyova@kezma-
rok.sk.                           -elro-

EĽRO – súťaž
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Stĺpček - Kežmarská infor-
mačná agentúra
Kontaktné údaje:

Kežmarská informačná agen-
túra (Kia)

Hlavné námestie 46  
060 01  Kežmarok  

052/449 2135  
info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

+ ponuka na tvorbu web-
stránok

Prešovský kraj pokraču-
je v získavaní európskych fi-
nancií

Prešovský samosprávny 
kraj (PSK) získal na rekon-
štrukciu a obnovu kultúr-
nych a sociálnych zariadení 
vo svojej zriaďovateľskej pô-
sobnosti zo štrukturálnych 
fondov financie vo výške 
15,91 milióna eur.

„V rámci Regionálneho ope-
račného programu (ROP) zame-
raného na infraštruktúru sociál-
nych služieb sme predložili cel-
kom 13 projektov, z ktorých bolo 

sedem schválených. Spolu sme 
na ich modernizáciu získali ne-
návratný finančný príspevok vo 
výške 12,2 mil. €,“ skonštato-
val predseda PSK Peter Chu-
dík. Ako skonkretizoval, v 
domovoch sociálnych slu-
žieb (DSS) sa budú realizo-
vať hlavne zateplenia, výme-
ny okien, bezbariérové prí-
stupy, modernizácie kuchýň 
a práčovní, či vybavenie in-
teriérov. 

Najviac prostriedkov získal 
PSK na rekonštrukciu budovy 
DSS v Batizovciach - 2,53 mil. 

Už po tretíkrát ponúka 
vláda SR možnosť získať so-
ciálne štipendiá na jednoroč-
né štúdium cudzích jazykov 
v zahraničí. Prešovský samo-
správny kraj (PSK) dostal pre 
školský rok 2010/2011 pride-
lených spolu 34 miest. Všetky 
podmienky a potrebné doku-
menty sú už zverejnené na 
webovej stránke PSK www.
po-kraj.sk. Uzávierka prihlá-
šok je 3. marca.  

Žiadosť o štúdium si môže 
podať žiak 3. ročníka strednej 
školy, šancu má aj študent 3. 
alebo 4. ročníka päťročnej bi-
lingválnej strednej školy, tiež 
študent 7. ročníka osemroč-
ného gymnázia a 5. ročníka 
šesťročného gymnázia. Musí 
byť štátnym občanom SR s tr-
valým bydliskom na Sloven-
sku a priemerný prospech 
počas celého stredoškolské-
ho štúdia musí mať do 2,0. 
Znalosť cudzieho jazyka sa 
požaduje na úrovni B1 alebo 
B2 Európskeho referenčného 
rámca. 

Žiak musí tiež spĺňať as-
poň jedno zo sociálnych kri-
térií, ktoré stanovilo Minis-
terstvo práce, sociálnych ve-
cí a rodiny SR – sociálne šti-
pendium, príjem rodičov za 
predošlý rok do 2,5 násobku 
životného minima, prípadne 
náhradná starostlivosť.   

Tohtoročnou novinkou je 
podávanie a schvaľovanie pri-
hlášok cez internetovú apli-
káciu. Všetky potrebné úda-
je, rady i manuál si záujem-
covia nájdu aj na špeciálnej 
stránke www.socialnestipen-
dia.sk. „Napriek tomu je však 
potrebné vytlačenú prihlášku 
spolu s originálmi všetkých po-
vinných príloh doručiť na od-
bor školstva PSK najneskôr do 
3. marca. Ak k prihláške nebudú 
priložené všetky povinné prílo-
hy, PSK žiadosť zamietne.“   

Sociálne štipendium pre 
žiaka predstavuje 7 730 eur. 
Zahŕňa náklady na ubytova-
nie, stravovanie, nákup kníh 
a učebných pomôcok, cestov-
né z bydliska do miesta sídla 

školy v zahraničí a späť, po-
istné a vreckové. 

Z 34 pridelených miest 
má Prešovský kraj najviac 
(14) k dispozícii v Írsku – na 
štúdium anglického jazyka. 
Osem miest je určených do 
Nemecka, šesť miest na fran-
cúzsky a štyri miesta na špa-
nielsky jazyk. Do Ruska a Ta-
lianska môže PSK obsadiť po 
jednom mieste. 

„Očakávame, ako sa situácia 
vyvinie v tomto roku. Po obrov-
skom záujme detí v roku 2008, ke-
dy sme zaevidovali vyše 170 pri-
hlášok, sme minulý rok mali prob-
lém naplniť všetky voľné kapaci-
ty. Za tri roky sú však pravidlá 
jasne a transparentne stanovené a 
zverejnené, tak verím, že proces 
výberu prebehne bez problémov,“ 
skonštatoval Peter Chudík.  

Sociálne štipendiá zavie-
dla vláda SR v roku 2008. 
Vďaka nim sa na študijný po-
byt do zahraničia dostalo už 
65 sociálne znevýhodnených 
detí z Prešovského kraja. 

PSK

Tretí ročník sociálnych štipendií pre štúdium 
v zahraničí otvorený

Šestnásť miliónov eur pre desať zariadení
€. Viac ako 2,41 mil. € sa inves-
tuje do obnovy DSS na Vol-
gogradskej ulici v Prešove a 
takmer 2,24 mil. € pôjde na 
prestavbu a modernizáciu Do-
mova dôchodcov a DSS v Sta-
rej Ľubovni. Ďalšie prostried-
ky budú smerovať na obnovu 
DSS v Kalinove, Giraltovciach, 
Alia v Bardejove a Podskalka 
v Humennom.

V rámci prioritnej osi 3 
ROP, ktorá sa týka posilnenia 
kultúrnej oblasti, má Prešov-
ský kraj tri úspešné projekty 
spomedzi päť podaných žia-
dostí. Vďaka nenávratnému 
finančnému príspevku regio-
nálna samospráva dokončí re-
konštrukciu budovy elektrár-
ne Tatranskej galérie v Po-
prade. Okrem toho zrealizu-
je nadstavbu Podtatranskej 
knižnice v Poprade a zrekon-
štruuje historickú adminis-
tratívnu budovu Ľubovnian-
skeho múzea v Starej Ľubov-
ni. Na tieto tri projekty získal 
Prešovský kraj spolu 3,73 mil. 
€.                                     PSK
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Firma Elkovod vznikla v 
roku 1991 a jej hlavnou čin-
nosťou boli v minulosti elek-
troinštalačné a zámočníc-
ke práce. Dnes pracuje pod 
vedením majiteľa firmy Ma-
riána Ignáciho desať až tri-
násť zamestnancov, pričom 
firma spolupracuje aj s ďal-
šími drobnými živnostník-
mi. Zvyšujúci sa dopyt zna-
menal v posledných rokoch 
pre firmu aj investíciu do 
nových priestorov – z malej 
dielne sa presunula firma do 
výrobnej haly na spomína-
nej Slavkovskej ceste, kde sa 
priamo na zákazku vyrába-
jú plastové a hliníkové okná, 
dvere, zimné záhrady, delia-
ce steny, sklenené fasády, no 
miesto je tu aj pre doplnky 
na okná ako sú  parapety, 
žaluzie, rolety, sieťky, ma-
dlá a podobne.  „Plastové ok-
ná a dvere vyrábame z nemec-
kých plastových profilov Sala-
mander, novinkou sú hlinikové 
z belgickych profilov. Nedáv-
no sme si zadovážili efektív-
nu modernú výrobnú techno-
lógiu, vďaka ktorej aj konečné 
ceny našich výrobkov podstat-
ne klesli. Našimi zákazník-
mi sú prevažne súkromné oso-
by a potom firmy,“ predsta-
vuje firmu Elkovod Marián  

Malá firma – veľké veci II.
V posledných rokoch zaznamenalo stavebníctvo takzva-

ný „boom“ čo sa týka plastových okien. Na trhu sa nachádza 
niekoľko jeho predajcov a prípadní záujemcovia si môžu vy-
berať zo širokej palety obchodných ponúk. V Kežmarku, na 
Slavkovskej ceste však sídli firma, ktorá tieto okna nielen 
predáva, ale aj priamo vyrába. V našom reportážnom seriá-
li o kežmarských firmách, v ktorom chceme prezentovať do-
mácich výrobcov a zamestnávateľov, sme tentoraz navštívi-
li firmu Elkovod.

Ignaci. V rodinnej firme na-
šli prácu aj štyria členovia 
rodiny. Marketing, pracovi-
tosť, kvalita a následný ser-
vis, ktorý firma poskytu-
je, pomohli získať firme aj 

väčšie zákazky, akými boli 
obecné úrady, školy a škôlky, 
ale aj výroba okien pre veľ-
ké firmy akými boli Whirl-
pool, Chemosvit, popradský 
zimný štadión, či vinársky 
závod VINIDI v Nitre. Vďa-
ka vlastnej výrobe dokáže 
firma pomôcť zákazníkovi 

„v núdzi“ a vyrobiť okno aj 
na počkanie. A ako vníma 
dnešnú dobu a možnosti na 
trhu malá kežmarská firma? 
„Vybrali sme si, ako sa vra-
ví „beh na dlhé trate“. Stará-
me sa, aby sme mali zákazky, 
aby bolo na výplaty, ale aj na 
pôžičky, ktoré splácame, aby 
sme mohli pracovať v novom 
prostredí a s novou technoló-
giou. Máme šikovných zamest-
nancov, snažíme sa po každej 
stránke, aby bol zákazník s na-
šimi výrobkami spokojný. Ur-

čite by bolo ľahšie kúpiť lac-
nejšie okná a predať ich s mar-
žou a nezaujímať sa o iné zá-
ležitosti. Ale máme radosť, keď 
k nám do firmy aj po rokoch 
zavíta spokojný zákazník, kto-
rý privedie niekoho známeho a 
doporučí nás na základe vlast-
nej skúsenosti. Stáva sa nám, 
že nás kontaktujú zákazníci, 
ktorí si inde zadovážili okná 
podľa hesla „najnižšia cena“ 
a teraz potrebujú servis alebo 
prerobenie okien, čo samozrej-
me nie je možné. Zákazníci sa 
na trhu s plastovými oknami 
ťažko orientujú a stáva sa, že 
najdrahším riešením je výme-
na najlacnejších okien za nové. 
Určite by všetkých miestnych 
výrobcov – v akejkoľvek oblasti 
– potešilo, keby našinci kupo-
vali slovenské výrobky a pod-
porili miestnu výrobu,“ dodá-
va o svojich skúsenostiach 
kežmarský výrobca plasto-
vých okien M. Ignáci.

T/F Adriana SaturyováAby mohla firma napredovať, musela investovať do väčších 
priestorov a nových technológií.

Kežmarská firma Elkovod je jednou z mála priamych výrobcov 
plastových okien v okolí. Pod vedením majiteľa Mariána Ignaciho 
pracuje v súčasnosti (v závislosti od sezóny) desať zamestnancov 
a niekoľko živnostníkov. 
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Štyri tatranské medvede 
vystopované lesníkmi Štát-
nych lesov TANAP-u – tri do-
spelé a jedno vlaňajšie mláďa 
- nemali túto zimu pokojný 
spánok. V čase, kedy sa ma-
li prevaliť na druhý bok, vy-
liezli z brlohu. A to aj napriek 
tomu, že v posledných dňoch 
vládnu v Tatrách mínusové 
teploty a snehu je relatívne 
dostatok. „Snehu je skutočne 
dostatok len relatívne. Dokon-
ca ani v Západných Tatrách – 
Roháčoch, kde ho v takomto ča-
se býva neúrekom, ho túto zimu 
dostatok nie je. Na hranici le-
sa vidíme pohyb zveri, ktorá po 
iné roky vďaka snehovej nádiel-
ke prirodzene zostupuje nižšie. 
Teraz tomu tak nie je,“ konšta-
tuje Jozef Hybler, zoológ Štát-
nych lesov TANAP-u. Je teda 

možné, že sa v Tatranskom 
národnom parku z brlohov 
na prechádzku vybralo med-
veďov i viac.

Nie je nič nezvyčajné, že 
sa medveď v strede zimy 
prebudí. Ľudovo povedané 
– otáča sa na druhý bok. Ne-
treba za tým hľadať nič mi-
moriadne. Znamená to, že 
sa poprechádza, vyprázdni 
a vráti sa späť do brlohu. Mô-
že sa však stať, že keď nájde 
zdroj potravy, do brlohu sa 
už  nevráti. „Ak začne prijí-
mať potravu, môžeme deduko-
vať, že vyšiel z brlohu preto, že 
nemal dostatočné tukové záso-
by. Alebo ho prebudilo počasie. 
Veľa tatranských medveďov to-
tiž nezimuje v podzemných br-
lohoch či v jaskyni. Medvede si 
často na zimu vystelú ležovis-

V Tatrách sú medvede na potulkách 

ko v hustej kosodrevine, ktorú 
prikryje vrstva snehu. No keď 
chýba sneh, ktorý je výborným 
tepelným izolantom, nemajú 
vhodné podmienky na brloženie 
a prebúdzajú sa. Ale nie je to 
nič neobvyklé. Stávalo sa tak aj 
po iné roky. Zvlášť, keď berie-

me do úvahy, že je polovica zi-
my za nami. Preto si myslím, 
že aj tieto štyri prebudené med-
vede sa zakrátko vrátia späť do 
svojich brlohov,“ dodáva Jozef 
Hybler.

TANAP
FOTO: archív tanap 

Zeleno značkovaný turis-
tický chodník vedúci zo Sta-
rého Smokovca na Hrebienok 
je obnovený. Hoci nie priamo 
v lese, v dvoch tretinách cel-
kovej dĺžky vedie mimo asfal-
tovej cesty. Viac nám o ňom 
porozprával Peter Patera, ve-
dúci ochranného obvodu Dol-
ný Smokovec, Štátnych lesov 
TANAPu. Pôvodný, zeleno 
značený turistický chodník 
vedúci zo Starého Smokovca 
na Hrebienok bol počas spra-
covania vetrovej a neskôr ly-
kožrútovej kalamity veľmi 
poškodený. Úseky, ktoré zo-
stali bez stromov, sme síce vy-
tyčovali, ale turisti si i tak vy-

tvárali svoje vlastné cestičky. 
Rozhodli sme sa preto turis-
tický chodník obnoviť v celej 
jeho dĺžke.

Začiatok turistického 
chodníka od Smokovca ešte 
stále vedie po asfaltovej ceste. 
Až za druhým oporným mú-
rom vchádza do niekdajšie-
ho lesa. – Keďže Hrebienok 
je najnavštevovanejším mies-
tom vo Vysokých Tatrách 
a my nechceme, aby turisti 
chodníkom prechádzali v hu-
sacom rade, je chodník dosta-
točne široký. Vysypaný jem-
ným štrkom vedie územím, 
v ktorom bude stáť nový les. 
Obnovený turistický chodník 

na Hrebienok je dlhý takmer 
1 300 metrov. Pred tohtoroč-
nou letnou turistickou sezó-
nou by mali popri ňom pri-
budnúť ešte drevené lavice. – 
Preto, aby oddychujúci turisti 
nemuseli sedieť po pníkoch. 
Lavice budú na miestach 
s výhľadmi na tatranské ští-
ty či Popradskú kotlinu. Zo-
stáva už len dopovedať, že 
na Hrebienku sa zeleno zna-
čený turistický chodník vi-
núci sa od Smokovca napá-
ja na červeno značený turis-
tický chodník vedúci k vodo-
pádom Studeného potoka či 
k Rainerovej útulni... 

TANAP

Nedostatok prírodného 
snehu a  veľké mínusové  tep-
loty   sú dôvodom,  prečo je na 
viacerých úsekoch magistrály 
vedúcej z Hrebienka na Skal-
naté pleso vrstva ľadu. „Naj-
väčší ľad sa vytvoril neďaleko 
Rainerovej útulne v stúpaní 
magistrály,  hneď za mostom 
ponad Veľký Studený potok. 
A ako zvyčajne, v celom oko-
lí mosta ponad Obrovský vo-
dopád. Tvorbu týchto ľadov tu  
podporuje potôčik prameniaci 
pri Zamkovského chate, ktorý 
steká plytkými pôdami ležiaci-
mi na nepriepustnom skalnom 
podloží. Jeho vody plynule na-
mŕzajú do oblých a šikmých 
ľadových klzísk.  Na týchto 
miestach sme vykopali stupy 
a do nich, ako protišmykovú 
zábranu, uložili čečinu. Najne-
bezpečnejšie miesta sme posy-
pali štrkom. Tento posyp bu-
de nutné opakovať tak, ako bu-
de rásť ľad a zalievať kamienky 
posypu, aby sme chodník udr-
žali čo najschodnejší“ hovorí 
Martin Fris zo Strediska terén-
nych služieb (STS) Štátnych le-
sov TANAPu.

Situáciu nezachránil ani 
sneh, ktorý v ostatných dňoch 
pripadol. „Naopak, všetko eš-
te viac zhoršil. Tenká vrstva 
snehu zakryla ľad a keď si to člo-
vek nevšimne, môže sa pri neča-
kanom páde zraniť. Pokiaľ nena-

Chodník pri vodopádoch studeného potoka je zľadovatený

Foto: Martin Fris

padne dostatočná vrstva snehu, 
ktorá ľad prekryje úplne, situá-
cia sa tak skoro nezmení,“ po-
znamenáva Martin Fris. 

Zľadovatený je aj približne 
desať metrový úsek na zele-
no značkovanom turistickom 
chodníku za Bilíkovou chatou 
v smere k vodopádom Stude-
ného potoka. Napriek tomu, 
že turistom je v spomenutých 
úsekoch turistických chod-
níkov napomoci drevené zá-
bradlie, Štátne lesy TANAPu 
vyzývajú turistov k maximál-
nej opatrnosti pri prechádzaní 
týmito úsekmi.          TANAP

Turistický chodník na Hrebienok je obnovený
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My, obyčajní smrteľní-
ci, vyhľadávame najsilnej-
šie príbehy na stopárskych 
potulkách. Potom v prítmí 
reštaurácie o nich rozpráva-
me...

Pozývam Ťa na premie-
tanie o dobrodružnej ceste 
STOPOM DO BARCELONY, 
kde sa dozvieš, ako sa dá pre-
cestovať za 10 € pol Európy. 
Spokojne zavolaj aj priateľov, 
veď heslom večera je – ak ne-
mám auto, tak si nejaké zasta-
vím... 

Uvádza JADRO; www.dt-
pjadro.sk.

Premieta JADRO.
Propaguje Martin Bartoň; 

www.vetroplachmagazin.sk.
Štvrtok 18. 2. o 19.00 v Kež-

marskej reštaurácii (http://
www.kezmarska-restauracia. 
sk/sk/mapa) – nefajčiarske 
priestory; rohová budova pri 
hrade s možnosťou parkova-
nia.

Vstup ZDARMA.
Teším sa na príjemné spo-

ločné stretnutie :o)     JADRO

Pozvánka do Barcelony

Colný úrad Prešov na zá-
klade blížiaceho sa nadobud-
nutia účinnosti zákona č. 474 
z 22. októbra 2009, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon o spot-
rebnej dani z liehu s účin-
nosťou od 1. marca 2010, upo-
zorňuje výrobcov a predajcov 
spotrebiteľského balenia lie-
hu, že na základe tejto novely 
zákona sa zavádza povinnosť 
označovať kontrolnou znám-
kou aj spotrebiteľské balenie 
liehu (ďalej len „SBL“) s me-
novitým objemom do 0,05 
litra (tzv. poldecáky, ktoré sa 
predávajú v rôznych obaloch 
ako sú fľaštičky, kelímky, sáč-
ky, tuby...).

V súvislosti s vyššie uve-
deným Colný úrad Prešov 
upozorňuje podnikateľov naj-
mä na tieto skutočnosti:

• predmetné spotrebiteľ-
ské balenia liehu neoznačené 
kontrolnou známkou je mož-
né uvádzať do daňového voľ-
ného obehu len do 28. febru-
ára 2010 (táto informácia sa 
týka najmä výrobcov SBL)

• SBL do 0,05 litra neozna-
čené kontrolnou známkou, 
ktoré bolo uvedené do daňo-
vého voľného obehu do 28. 2. 
2010 je možné predávať do 30. 
septembra 2010 (informácia 
pre predajcov SBL)

• podnikatelia, ktorí v  
súčasnosti predávajú lieh v  
spotrebiteľskom balení s me-
novitým objemom najviac 
0,05 litra neoznačenom kon-
trolnou známkou sú povinní 
najneskôr do 31. marca 2010 
oznámiť colnému úradu po-
čet spotrebiteľských balení, 
ktoré majú v držbe k 1. mar-
cu 2010, a  to v  členení pod-
ľa obchodného názvu spot-
rebiteľského balenia, objemu 
spotrebiteľského balenia v  
litroch a objemovej koncen-
trácie liehu.

V prípade predaja SBL s  
menovitým objemom do 0,05 
litra po dátume 30. 9. 2010 
bez označenia kontrolnou 
známkou hrozí podnikateľo-
vi pokuta vo výške najmenej 
331,93 €.                            CÚ

Upozornenie z Colného úradu
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Na sobotu 27. februára sme 
v rámci projektu Tatranské 
víkendy s rodinou pripravi-
li autobusový zájazd do stre-
diska Jezersko – Bachledo-
va dolina. Pamätali sme rov-
nako na milovníkov zjazdo-
vého i bežeckého lyžovania. 
Bežkári budú privezení pria-
mo k vleku, ktorý ich vyve-
zie na hrebeň Spišskej Magu-
ry. Pre lyžiarov je pripravený 

bonus v podobe 10 % zľavy 
z ceny celodennej lyžovač-
ky. Zájazd je určený pre širo-
kú verejnosť. Odchod z Kež-
marku je plánovaný o 8.15 
hod. Registrácia účastníkov 
a všetky potrebné informácie 
na: www.agentura.skalnata.
sk, agentura@skalnata.sk a 
0904/89 02 98.

Mgr. Pavol Kulanga, 
AIESEC in Poprad

Víkendová lyžovačka v Jezersku

Angličtina hýbe svetom. 
Tak ako kedysi žiaci na zá-
kladných školách študova-
li azbuku a ruský jazyk, tak 
je dnes cudzím jazykom čís-
lo jeden angličtina. V anglič-
tine sú mnohé zaujímavé in-
formácie na internete, v ang-
ličtine sa dnes môžu dohovo-
riť mladí ľudia  s rovesníkmi 
takmer na celom svete. Je to 
jazyk, ktorý dnešnej mládeži 
nerobí takmer žiaden prob-
lém.

O tom, že angličtina vie za-
ujať aj žiakov základných škôl, 
sa presvedčili nedávno vy-
davatelia školského časopi-
su HELLO, vychádzajúceho 
v anglickom jazyku. Na strán-
kach časopisu vyhlásili vyda-
vatelia súťaž o najlepšiu sloho-
vú prácu v angličtine na tému 
Najzaujímavejšie miesto. Ča-
sopis čítajú žiaci základných 
škôl na Slovensku i v sused-
ných Čechách. Spomedzi slo-
venských prác, ktoré boli do 
súťaže zaslané, zaujala poro-
tu práca kežmarskej školáč-
ky Klaudie Molčanyovej. Žiač-
ka 8.A triedy ZŠ Hradné ná-
mestie opísala v súťažnej prá-

Klaudia sa do súťaže zapoji-
la vďaka svojej učiteľke p. Staš-
šovej. Pobyt v Londýne si užije 
v spoločnosti svojho dedka, kto-
rý do ďalekého Londýna poces-
tuje s Klaudiou. Že sa v anglic-
ky hovoriacej krajine „nestra-
tia“, o tom niet pochýb.

Za úspech do Londýna
ci neďaleký Červený Kláštor 
a jeho zaujímavé okolie. Oce-
nením pre mladú autorku je 
zájazd do Londýna, kde ju 
a ďalšieho víťaza čaká pobyt 
v anglickej rodine a návšte-
va všetkých najatraktívnejších 
pamiatok a múzeí v hlavnom 
meste Anglicka. 

T/F -AdriSatury- 

LPSI KK a SL pôsobí v re-
gióne od roku 2004. V spolu-
práci s obcami sa podieľa na 
riešení problémov regiónu, 
hlavne v otázke najchudob-
nejších skupín obyvateľov. 

Projekt bude realizovaný 
v čase február 2010 až sep-
tember 2011 v spolupráci so 
strategickými partnermi UP-
SVaR v Kežmarku a UPSVaR 
v Starej Ľubovni.

Hlavným cieľom projektu 
je podporiť sociálnu inklúziu 

osôb ohrozených sociálnym 
vylúčením a sociálne vylú-
čených, zabezpečením udr-
žateľnosti a rozvoja činnos-
ti lokálneho Partnerstva so-
ciálnej inklúzie okresov KK 
a SL (LPSI KK a SL) zvýšením 
profesionality a účasti zainte-
resovaných strán na riešení 
problémov sociálnej inklúzie 
a podporením aktivít zame-
raných na dosiahnutie strate-
gických cieľov Akčného plá-
nu LPSI KK a SL na podpo-

Začal sa projekt Partnerstva sociálnej inklúzie
Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Kežmarok a Stará 

Ľubovňa, n.o., Starý trh 53, 060 01 Kežmarok dňa 1. 2. 2010 
začalo v regióne okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa realizá-
ciu projektu pod názvom „Rozvoj činnosti LPSI KK a SL“ , 
podporeného  z finančných zdrojov Európskeho sociálneho 
fondu, operačného programu „Zamestnanosť a sociálna in-
klúzia“ vo výške 84 096 eura.

ru zamestnanosti a sociálnej 
inklúzie na obdobie rokov 
2008-2010. 

Hlavnými aktivitami pro-
jektu sú koordinácia a koope-
rácia aktivít Akčného plánu, 
vzdelávanie členov LPSI KK 
a SL, komunikácia všetkých 
partnerov pôsobiacich v soci-
álnej oblasti regiónu, komu-
nitné poradenstvo a sieťova-
nie regiónu za účelom podpo-
ry zamestnanosti a sociálnej 
inklúzie. Primárnou cieľovou 
skupinou projektu sú zamest-
nanci vykonávajúci politiky 
a opatrenia v oblasti sociálnej 
inklúzie a sekundárnou – ob-
čania v nepriaznivej sociálnej 
inklúzii, vylúčené alebo mar-
ginalizované komunity.

PSI
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Správanie sa obyvateľstva 
pri úniku nebezpečnej látky 
(použití chemických zbra-
ní). Ďalej len NL.

Pri zistení ohrozenia NL 
bude toto oznámené 2-mi-
nútovým kolísavým tónom 
sirén, ktoré bude doplnené 
o hovorenú informáciu 3 x 
opakovanú  ozvučeným vo-
zidlom MsP, písaným tex-
tom v KTV, alebo hlásením 
prostredníctvom relácie KTV.

Pri pobyte v budove:
• Zostaňte vo vnútri, prí-

padne sa ukryte v úkry-
te (ak je dostupný)  pivničné 

Vyhodnotenie súťaže Ča-
rovná skrinka za mesiac ja-
nuár.

V Mestskej knižnici sa do 
súťaže zapojilo 25 detských 
čitateľov,na otázky odpove-
dalo správne 45 detí,nespráv-
ne odpovede neboli.Ktegória 
A/ 1/ a/vhodný na fotogra-
fovanie 2/Ver mi,je to myš.
Lienku určite nezožerie.Hor-
šie ako ihla pichá obyčajná 
ľudská pýcha. 3/ ,,,,plyšové-
ho macka. B/ 1/a/mimoriad-
ne nadaný človek 2/ -c/Mys-
líte si, že Milka sa pri umýva-
ní vždy milo usmieva?Omyl! 
3/ To je teplo v Afrike.Výher-
covia kateg.A:Zavacká Zu-
zana,kateg.B:Purtzová Klár-
ka.Otázky na mesiac febru-
ár:Kateg.A/ 1/ Doplń názvy 
kníh:Dobrodružstvá rušňa......
,Grázlik......,Nie je škola......., 2/ 
Ktorú z týchto troch kníh ne-
napísala spisovateľka Gabrie-
la Futová a/Śtyri kosti pre Fi-
lipa b/pelendrekové babyc/
Dokonalá Klára 3/Uhádni v 
hádanke remeslo: Narobí on 
stružlín,pilín.je to drotár,či sa 
mýlim?Z dosák spraví skri-
ne,stoly a chce,aby pekné bo-

priestory, suterény,
• Vytvorte izolovaný 

uzavretý priestor – uzavrite 
a utesnite okná, dvere, vetrá-
ky,  odstavte klimatizáciu,

• Pripravte si improvizo-
vanú ochranu dýchacích ciest, 
očí a odkrytých častí tela,

• Zapnite rozhlas, televí-
ziu a sledujte vysielanie,

• Riaďte sa podľa vysiela-
ných pokynov, nepodceňuj-
te riziko,  

• Pripravte si evakuačnú 
batožinu, pre prípad evaku-
ácie,

• Telefonujte len v súrnom 
prípade, nepreťažujte telefón-
ne linky,

• Poskytnite pomoc cho-
rým, postihnutým osobám 
neschopným pohybu, starším 

osobám a deťom bez dozoru,
• Snažte sa zachovať roz-

vahu a pokoj,
• Budovu opustite len na 

pokyn,
Pri pobyte mimo budo-

vu:
• Zorientujte sa podľa si-

tuácie a rozhodnite sa pre 
opustenie priestoru ohroze-
ného NCHL,

• Vaše rozhodnutie nech je 
závislé podľa smeru vetra šíria-
ceho nebezpečnú chemickú lát-
ku zo zdroja úniku a vašej po-
lohy, ak sa nachádzate v sme-
re vetra a ste v časovej tiesni, 
okamžite vyhľadajte ukrytie 
v budovách a postupujte, ako 
pri pobyte v budove. 

Ing. Jozef Knapp
Ref CO a PO

Dňa 3. februára v Mater-
skej škole na Cintorínskej ulici 
v Kežmarku mali deti plné ru-
ky práce.

Hravou formou sa obozna-
movali s prácou záchranárov, 
vyskúšali si, ako majú správne 
a rýchle zavolať prvú pomoc na 
stanovišti „slniečok“.

„Lienky“ sa snažili poskyt-
núť prvú pomoc tým, že ošetro-
vali úrazy. Pozorňovali deti ako 
majú dbať o svoju bezpečnosť 
a predchádzať úrazom.

Hotelová akadémia Otta Brucknera 
v Kežmarku

srdečne pozýva deviatakov, ich rodičov  
a výchovných poradcov základných škôl na

Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční dňa

4. marca 2010 (štvrtok) o 8.30 hod.
v budove školy na Dr. Alexandra 29 v Kežmarku

Dozviete sa: 
- informácie o prijímacom konaní  a systéme štúdia                          

Ponúkame:           
- prezentácie o akciách školy a miestach zahraničnej  praxe,

- prezentáciu zručností žiakov školy, 
- účasť na Medzinárodnom dni sprievodcov spojenú  

s výkladom študentov v historických objektoch mesta  
Kežmarok  a prezentáciou regiónu „Vitajte na Spiši“     

- besedu s odborníkmi z oblasti hotelierstva  
a cestovného ruchu  

- barmanskú šou 

Tešia sa na Vás žiaci a učitelia školy!

V materskej škole na Cintorínskej ulici v Kežmakru bolo veselo. 
Deti s apremenili na víly, čarodejnice, robotov, princezny, muškatie-
rov a tešili sa z maškarného plesu. Všetci vospolok sa zabávali, za-
tancovali a bolo im veru veselo. Aj rodičia sa s radosťou zapojili a na 
chvíľu zabudli na každodenné povinnosti. Šikovné pani učiteľky pri-
pravili maskám zábavné aktivity a odmenou im boli žiariace očká 
detí a ich úsmevy.                               Bc. M. Tomašeková

Maškarný bál

li.Kto je to? Kateg.B:1/Pred-
mety padajú na povrch Ze-
me, lebo:a/niektoré nevedia 
lietať b/existuje vzduch,kto-
rý im neumožňuje vznášať sa 
c/ sú k nej priťahované gra-
vitačnou silou 2/ Doplń vetu: 
Banská.......je najväčším mes-
tom Stredného Slovenska 3/
Uhádni v hádanke remeslo: 
Varešiek a nožov veľa,nasýti 
sa chasa celá.Pri sporáku pa-
ni stojí.To je vôňa, páni mo-
ji!kto jeto?

Zdravej výžive sa venovali 
„hviezdičky“ – predávali a trie-
dili zdravé a nezdravé potravi-
ny. Pripravili tiež občerstvenie 
a ovocné a zeleninové misy.

Ako predchádzať ochoreniam 
z nachladenia vysvetľovali zase 
„včielky“, ktoré pripravili svo-
jim kamarátom bylinkové čají-
ky s medom a obohatili si svoje 
vedomosti poznávaním liečivých 
rastlín a ich využitím. 

V rámci podujatia Evička 
nám ochorela si tak deti opätov-
ne pripomenuli dôležité zdravot-
né vedomosti a možno z niekto-
rých z nich naozaj vyrastú zá-
chranári. 

Bc. Mária Tomašeková



10 KežmaroK 4/2010Kultúra

MesTsKé KUlTúrne 
sTreDisKO PriPrAVUJe

VýsTAVy

V piatok 5. 2. 2010 sa v telo-
cvični ZŠ Hradné námestie 38 
v rámci spolupráce školy a MŠ-
Kuzmányho uskutočnilo roz-
právkovo-športové dopoludnie.

Tak, ako to v rozpráv-
ke býva, bojovali naši prváci 
a predškoláci proti zlu.

V ,,rozprávkovo“ vyzdobe-
nej telocvični hádali predško-
láci názvy rozprávok, ktoré 
im prváci zahrali a presne/ 
aj podľa kostýmov/ označili 
dobré a zlé postavy.

Neskôr v športových dis-
ciplínach súťažili štyri druž-
stvá.Najprv zdolávali hory, 
potom doly, ba prešli aj se-
dem morí.Pomohli si lavič-
kami, žinenkami,švédskymi 
debnami, ale aj balónmi, ryb-
kami z papiera, loptičkami.

Po športovom zápolení, 

Rozprávkovo-športové dopoludnie 
kde nechýbalo občerstvenie 
a sladké odmeny, sme sa pre-
sunuli do učebne s interaktív-
nou tabuľou.Tu sme si prezre-
li čerstve fotografie so súťaží.
Deti si vyskúšali prácu s tou-
to výbornou pomôckou.

Tak ako v rozprávke všet-
ko končí dobre, aj toto príjem-
né dopoludnie sa vydarilo.

Aj takto môže vyzerať dob-
rá spolupráca medzi ZŠ a MŠ.

 Mgr.Nataša Pisarčíková
Mgr.Silvia Gemzová
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Okresné kolo 
Vansovej lomničky

Obvodná organizácia Únie 
žien Slovenska v Kežmarku 
a Mestské kultúrne stredis-
ko v Kežmarku usporiadajú 
okresné kolo v prednese poé-
zie a prózy v rámci 43. roční-
ka Vansovej Lomničky.

Súťaž sa uskutoční 10. mar-
ca 2010 o 14.00 hodine v malej 
zasadačke v Kežmarku.

Prihlásiť sa môžu že-
ny a dievčatá od 16 rokov 
v Mestskom kultúrnom stre-
disku (ul. Starý trh) na tele-
fónnom čísle 052/452 21 65.

Termín uzávierky prihlá-
šok je 5. marec 2010.         Úžs

V sobotu 6. februára 2010 
sa uskutočnil v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Kež-
marku časť regionálneho 
festivalu Z Tatranského pra-
meňa 2010. Jeho druhá časť 
sa uskutočnila vo Svite. Sú-
časťou festivalu boli okres-
né súťaže okresov Kežma-
rok, Levoča, Poprad.

Výsledky, okres Kežmarok
Hudobný folklór detí

Sólisti speváci - zlaté pás-
mo s postupom: Dominika 
Lizáková, DFS Kicorka Len-
dak, Denisa Regecová, DFS 
Maguráčik Kežmarok.

Zlaté pásmo: Alexan-
dra Vaľková, DFS Magurá-
čik Kežmarok, Mária Šuga-
reková, DFS Maguráčik Kež-
marok

Strieborné pásmo: Filip 

Šelep, DFS Maguráčik Kež-
marok.

Sólisti inštrumentalisti: 
zlaté pásmo s postupom: Sa-
muel Špak, DFS Kicorka Len-
dak – heligónka.

Spevácke skupiny: zla-
té pásmo s postupom:  DSS 
DFS Maguráčik Kežmarok,

Zlaté pásmo: Spevácka 
skupina DFS Kicorka Len-
dak, DSS DFS Goralik Kež-
marok.

Ľudové hudby: zlaté pás-
mo s postupom: ĽH DFS Ma-
guráčik Kežmarok,

Zlaté pásmo: ĽH DFS Go-
ralik Kežmarok.

sólisti tanečníci  
– Šaffova ostroha 2010 

Kat. G: zlaté pásmo s po-
stupom: Marcel Čup, Veroni-
ka Vaľková, DFS Maguráčik 
Kežmarok.

Kat. C: zlaté pásmo s po-
stupom: Richard Joch, Ber-
nadeta Fiasová, FS Magura 
Kežmarok, Ján Mucha, Mar-
tina Chorogwická, FS Magu-
ra Kežmarok.

Hudobný folklór dospelých
Sólisti spevákov: zlaté 

pásmo s postupom: Eva Hal-
činová, FS Magura Kežma-
rok.

Sólisti inštrumentalistov: 
zlaté pásmo s postupom: On-
drej Bjalončík, FSS Magurák 
Kežmarok – heligónka.

Spevácke skupiny: zlaté 
pásmo s postupom: ŽSS FS 
Magura Kežmarok.

Zlaté pásmo: ŽSS FSS Ma-
gurák Kežmarok.

Ľudové hudby: zlaté pás-
mo s postupom: ĽH FS Ma-
gura Kežmarok.

Juraj Švedlár

Predstavenie sa kona-
lo v ZUŠ A. Cígera 4. 2. 2010. 
Ako predstavenie dopadlo, čo 
sa v ňom a pri jeho nácviku 
odohrávalo si môžete prečítať 
v liste Lastovičky Violky, po 
ktorej nesie meno i hudobno-
dramatický krúžok. V ňom de-
ti hrou poznávajú vážnu hud-
bu. Tá formuje ich umelecké 
cítenie i rozvoj osobnosti. 

 „To je nádhera! Snehová 
vločka. Pozorovala som ju, keď 
zľahka dopadla na okennú 
rímsu. Najkrehkejšia nádhe-
ra, akú som videla! A snehová 
prikrývka. Iba slniečko ju do-
káže ozdobiť tisíckami trblie-
tok... Ach, prepáčte, nechcem 
tu básniť o zime a o snehu. To 
iba moji kamaráti – predško-
láci z Materskej školy na Mo-
žiarskej ulici mi toľkokrát roz-
právali o mrazivej zime, sne-
huliakoch, guľovačke.“

Keď som na jeseň v uply-
nulom roku priletela za svo-
jimi kamarátmi do materskej 
školy, priniesla som im na 
rozlúčku hudbu pána Vivaldi-
ho. Počúvali sme ľahké, sviž-
né kroky prichádzajúcej krá-
ľovnej „Jar“. Počúvali sme ako 
sa prebúdza príroda, spev pr-
vej lastovičky, tečúci potôčik. 

Kráľ „Leto“ zoslal na prírodu 
neznesiteľnú horúčavu. Kviet-
ky zvädli, potôčik sa scvrkol. 
Hudba sa spomaľovala a tích-
la...Odrazu slnko zahalili čier-
ne mraky. Všetci sme sa po-
schovávali, kde sa dalo. Strh-
la sa strašidelná búrka. Na-
šťastie hustý dážď a kvílenie 
vetra  vystriedala veselá, ta-
nečná hudba .To nadišla krá-
ľovná „Jeseň“, aby sa spoloč-
ne s hospodármi tešila z ich 
úrody. Pozorovala som tvá-
ričky detí, keď sme prežívali 
strach s raneným jelenčekom, 
na ktorého striehol po-
ľovník so svojimi zúri-
vými psami. Cítila som 
úľavu v ich očkách, keď 
počuli  v hudbe veľké 
jelenie skoky. Usmiali 
sa. Jelenček bol zachrá-
nený. Komu patria tie-
to kroky? Kto je taký-
to mrazivo pyšný? Krá-
ľovná „Zima“. Mávnu-
tím čarovnej paličky 
prikryla prírodu sne-
hobielou trblietavou 
perinou. S vyštípaný-
mi líčkami sme spo-
ločne s „hudbou“ vošli 
do útulnej izbičky, kde 
pri piecke, v ktorej ho-

A. Vivaldi: „Štyri ročné obdobia“ alebo „stretnutie štyroch kráľovských výsostí“
Hudobno-dramatický krúžok v Materskej škole na Mo-

žiarskej ulici v Kežmarku, sa verejnosti predstavil s vystú-
pením A. Vivaldi : „Štyri ročné obdobia“alebo  „Stretnutie 
štyroch kráľovských výsostí“. 

rel ohník, sedeli babka , ded-
ko a vnúčatá. Počuli sme tichý 
dedkov hlas .Svojim milova-
ným vnúčatkám čítal rozpráv-
ku. Lenže „Zima“ nie je taká 
pyšná. Neposiela na nás iba 
mráz a Meluzínu, ale dopra-
je nám i radovánky - sánko-
vanie, lyžovanie, stavanie sne-
huliaka, guľovačku...

Prvýkrát som neodletela 
do Egypta. Nemohla som. Po-
čas počúvania tejto hudby sa 
stalo v triede mojich kamará-
tov – predškolákov kúzlo. Po-
stupne sa začali meniť na krá-
ľovské výsosti „Jar“, „Leto“, 
„Jeseň“ a „Zimu“, na kviet-
ky, hrozivé mračná, na hos-
podárov, jelenčeka, poľovníka, 

babku i dedka...Čudujete sa? 
Zdvihli ste neveriacky obočie? 
Ale ja mám „svedkov“! Keďže 
sme sa chceli s našim kúzlom 
podeliť s kamarátmi ostatných 
materských škôl v našom mes-
te, pozvali sme ich 4.januára 
do koncertnej sály Základnej 
umeleckej školy A. Cígera. Po-
zvané deti počuli a videli pri-
chádzať kráľovnú „Jar“. Poču-
li a videli ako sa prebúdza prí-
roda, kráľa „Leto“....búrku...ra-
neného jelenčeka...mávnutie 
čarovnej paličky...

Potlesk, ktorý zaznieva na 
konci, je poďakovanie. Tlies-
kam a ďakujem mojim kamará-
tom-predškolákom z Materskej 
školy na Možiarskej ulici za ich 
radosť a usilovnosť. Ďakujem 
pani učiteľke Ivane Abtovej za 
scenáre a ich tvorivé spracova-
nie. Ďakujem pani učiteľkám 
Marte Horobovej a Monike 
Kriššákovej za podporu a po-
moc. Ďakujem všetkým rodi-
čom a starým rodičom za vý-
nimočné masky. Ďakujem pá-
novi riaditeľovi ZUŠ A. Cígera 
Jánovi Levockému za dovole-
nie stretnúť sa s hudbou a ka-
marátmi partnerských mater-
ských škôl v koncertnej sále 
ZUŠ A. Cígera.“

 Lastovička Violka
P.S.: Všimla som si, že v po-

slednej rade, takmer pri ste-
ne sedel červenovlasý pán. Us-
mieval sa a súhlasne prikyvoval. 
Očividne bol šťastný , lebo jeho 
hudba žije... Myslím, že to bol 
sám maestro. Myslím, že to bol 
Antonio Vivaldi...

Z Tatranského prameňa 2010
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Všetky školy, ktoré sa za-
pojili do súťaže, museli uspo-
riadať jedno alebo viac pod-
ujatí (besied, workoshopov, 
výstav) európskeho rozmeru 
s prvkom diskusie s poslan-
cami EP alebo zástupcami re-
gionálnych orgánov. Cieľom 
podujatí mala byť diskusia o 
EÚ, jej smerovaní, úspechoch 
a problémoch či mieste mla-
dých ľudí.

Podľa poslankyne EP An-
ny Záborskej projekt Euros-
cola prispieva k zvýšenému 
záujmu mladých ľudí o Eu-
rópsku úniu a jej inštitúcie, 
ako aj o diskusiu s politikmi. 
Mladí ľudia, ktorí sa aktívne 
zaujímajú o Európsku úniu, 
majú väčšiu šancu dostať sa 
do európskych inštitúcii. 

Poslankyňa EP Katarína 
Neveďalová ocenila postoj a 
záujem mladých ľudí o  Eu-
rópsku úniu. Zároveň vyso-
ko ohodnotila ich vedomosti 
o fungovaní európskych in-
štitúcií.  

Riaditeľ Informačnej kan-
celárie EP na Slovensku Ró-
bert Hajšel ocenil vysokú 

kvalitu prihlásených projek-
tov, ako aj inovatívny a kre-
atívny prístup škôl, ktoré sa 
zapojili do 5. ročníka súťaže 
Euroscola. „Sme nesmierne ra-
di, že sa mladí ľudia aktívne za-
ujímajú nielen o Európsku úniu 
a Európsky parlament, ale aj o 
to, ako Európska únia a Parla-
ment môžu pomôcť ich regió-
nu a ľuďom, ktorí v ňom žijú,“ 
povedal R. Hajšel. Prostred-
níctvom programu Eurosco-
la navštívilo sídlo EP v Štras-
burgu od roku 2006 takmer 
vyše 1000 študentov a vy-
še 100 pedagógov stredných 
škôl zo Slovenska.   

Na gymnáziu v Spišskej 
Starej Vsi pracoval 20-členný 
projektový tím študentov, ale 
ako zdôraznil riaditeľ školy, 
Daniel Kostka, „samotný pro-
jekt pozostával z prezentácie pre 
všetkých študentov gymnázia a 
miestnej základnej školy.“ 

„Náš program mal názov 
Európa očami mladých,“ priblí-
žil Mirosla Zelina, ktorý pro-
jektový tím spišskostaroves-
kého gymnázia pedagogicky 
viedol. Ako vysvetlil, cieľom 

Študenti zo spišskej starej Vsi pocestujú do Štrasburgu
Výsledky súťaže Euroscola 2010 pre študentov stredných 

škôl slávnostne vyhlásila Informačná kancelária Európ-
skeho parlamentu na Slovensku v piatok 5. februára v Eu-
rópskom informačnom centre. Študenti z ôsmich víťazných 
stredných škôl za odmenu pocestujú do sídla Európskeho 
parlamentu v Štrasburgu. Spolu so svojimi rovesníkmi z 27 
členských krajín EÚ budú v Parlamente rokovať ako skutoč-
ní europoslanci.  

bola „propagácia inštitúcií a 
vzťahov v rámci členských kra-
jín EÚ a pomoc EÚ konkrétnym 
regiónom v rámci členských štá-
tov.“ Vyzdvihol aj osobnú za-
angažovanosť bývalej euro-
poslankyne Zity Pleštinskej 
zo Starej Ľubovne, ktorá „bo-
la súčasťou projektu a aktívne sa 
na ňom podieľala.“   

„Chceme pokračovať v in-
formovaní žiakov o únii, účas-
ti Slovenska a formovaní eurob-
čianstva,“ priblížil zámery ria-
diteľ D. Kostka. Zdôraznil, že 
škola sa aj naďalej bude zapá-
jať do podobných aktivít: „Je 
to už po tretíkrát, čo naši žiaci 
uspeli v súťaži a majú možnosť 
vycestovať. Je to pre nich veľká 
motivácia. Predchádzajúce úspe-
chy žiakov ich motivujú k akti-
vitám a výkonom. Verím, že na-
ši študenti budú úspešní aj na-
ďalej.“ 

Do 5. ročníka súťaže Eu-

roscola sa zapojilo spolu slo-
venských 23 škôl, z Prešov-
ského kraja to okrem víťazov 
boli aj gymnáziá z Kežmarku 
a Humenného a Stredná prie-
myselná škola z Popradu. 

Program Euroscola vytvo-
ril Európsky parlament s cie-
ľom oboznámiť mladých ľu-
dí s fungovaním tejto nadná-
rodnej inštitúcie a umožniť 
im vymeniť si názory na za-
ujímavé témy a podnietiť ich 
k učeniu sa jazykov. Pracovné 
dni Euroscola sa konajú od 
roku 1989 a každoročne sa na 
nich zúčastňuje  okolo 10 000 
mladých ľudí z celej EÚ.

Najviac získaných bodov 
získali študenti Gymnázia zo 
Spišskej Starej Vsi. Spolu s ni-
mi pocestujú do Štrasburgu 
študenti zo Sučian, Považskej 
bystrice, Trnavy, Sniny, Sere-
de, Bratislavy a Lučenca.

Pavol Humeník

Našej milej mamke, bab-
ke, prababke a svokre ANNE  
CHAMILLOVEJ k 96. na-
rodeninám, ktorých sa do-
žíva dňa 22. 2. 2010 praje-
me k vzácnemu sviatku len 
to najlepšie, pohodu a hlav-
ne dobré zdravie. S láskou tí, 
ktorí Ťa majú radi.

Múzeum v Kežmarku to-
uto cestou ďakuje všetkým, 
ktorí podporili podujatie 
„Fašiangy 2010“ – účinku-
júcim folklórnym súborom: 
Maguráčik – p. Švedlár, Go-
ralik – p. Klempárová, Ki-
corka, Lendak – p. Pavlíko-
vá ako aj divadelným hercom 
a ochotníkom a Mestskému 
kultúrnemu stredisku za po-
moc pri organizácii poduja-
tia. Naše poďakovanie patrí 
MsÚ – oddeleniu regionálne-
ho rozvoja a cestovného ru-
chu za sprostredkovanie ob-
čerstvenia od jednotlivých 
podnikateľských subjektov. 
Občerstvenie na podujatie 
zabezpečili: cukrárne Fon-
tána a Sladký sen, reštaurá-
cie – Legenda, U 3 apoštolov, 

Kežmarská reštaurácia, Hotel 
Club, penzión u Jakuba. Ďa-
lej ďakujeme kníhkupectvu 
Alter Ego, predajni hračiek- 
p. Matějovská, papierníctvu – 
p. Lapšanský, M – Style – p. 
Madejová – za poskytnutie 
sponzorských darov do tom-
boly,  p. Glovňovej za finanč-
nú podporu podujatia a  bi-
túnku AGROZAMI s.r.o. Tva-
rožná – za poskytnutie oší-
panej.  Ďakujeme tiež  za 
spoluprácu Hotelovej akadé-
mii O. Brucknera, Strednej 
umeleckej škole za zapožiča-
nie kostýmov ako aj všetkým, 
ktorí sa akokoľvek podieľali 
na príprave a realizácii pod-
ujatia. Dúfame, že tohtoroč-
né „Fašiangy“ sa stanú prí-
jemnou tradíciou a prispejú 
k obohateniu kultúrneho ži-
vota v meste Kežmarok.

Touto cestou by som chce-
la poďakovať primárovi gy-
nekologicko-pôrodnícke -
ho oddelenia v Kežmarku 
MUDr. Vladimítovi Vozáro-
vi a celému kolektívu lekárov 
a sestier.

Dňa 11. 12. 2009 som bo-
la na uvedenom oddelení 
NsP v Kežmarku operovaná. 
Operácia bola náročná a ne-
byť tých skvelých ľudí, bo-
lo by to pre mňa psychicky 
oveľa horšie. Po celý čas mo-
jej hospitalizácie som ma-
la možnosť vidieť a skonšta-
tovať, že celé oddelenie fun-
guje perfektne. Na izbách bo-
lo teplo, posteľné prádlo stále 
čisté, izby umývané dvakrát 
za deň a okolo nás pobehova-

li starostlivé sestričky – anjeli 
– áno dovolím si ich tak oslo-
viť, lebo si to zaslúžia. Cho-
dili okolo nás stále usmiate, 
upravené s povzbudzujúcimi 
slovami útechy. 

V nemalej miere chcem 
poďakovať všetkým darcom 
krvi za ich ušľachtilý čin, kto-
rý robia nezištne a bez náro-
ku na odmenu. Aj mne jeden 
takýto anonymný darca za-
chránil život – ĎAKUJEM!!!

Teraz, s odstupom času 
a po všetkých kontrolných 
vyšetreniach, ktorú sú vyni-
kajúce aj vďaka týmto skve-
lým ľuďom chcem ešte raz 
vyjadriť veľké poďakovanie 
MUDr. Vladimírovi Vozáro-
vi a popriať v ďalšej náročnej 
práci veľmi veľa pracovných 
a osobných úspechov. Vďačná 
pacientka Fedáková.
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Bály sa po prvýkrát obja-
vili vo Francúzsku v 15. až 
16. storočí, najskôr na dvo-
roch panovníkov, neskôr aj 
na iných panských sídlach. 
Tanečné zábavy so špeci-
álnym programom sa roz-
šírili veľmi skoro aj do 
iných krajín a stali sa súčas-
ťou zábav všetkých vrstiev 
mestského obyvateľstva.  
Plesová sezóna sa začínala 
vždy po Troch kráľoch a tr-
vala do Popolcovej stredy, te-
da do začiatku veľkonočného 
pôstu. 

Význam plesov a bálov sa 
v súčasnosti nezmenil, je stá-
le rovnaký. Najvýznamnejšie 
plesy a bály sa konajú v bu-
dovách Opery. Najznámejší je 
viedenský Opernball. 

Aj v Hotelovej akadémii 
Otta Brucknera  je bohatá tra-
dícia plesov. Každý  ročník je 

však výnimočný svojou origi-
nalitou. V tomto roku sa ko-
nal už 15. reprezentačný ples 
hotelovej akadémie, ktorý sa 
konal v Hoteli Agro vo Veľkej 
Lomnici. Otvorenie sa nies-
lo v znamení spoločenských 
tancov a príhovoru riaditeľ-
ky školy. Do pestrého kultúr-
neho programu sa zapojili aj 
žiaci hotelovej akadémie. Po 
programe sa rozprúdila ta-
nečná zábava,ktorá trvala do 
skorých ranných hodín. V jej 
priebehu  bolo žrebovanie bo-
hatej tomboly. O hostí sa sta-
ral personál zariadenia, kto-
rému vypomáhali žiaci na-
šej školy. Veľká vďaka patrí aj 
sponzorom zabezpečujúcim 
ceny do tomboly.

Tohtoročný ples bol ďal-
ším z úspešných plesov hote-
lovej akadémie a už teraz sa 
tešíme na ďalší ročník.

15. reprezentačný ples Hotelovej 
akadémie Otta Brucknera v Kežmarku

Spomíname
Spomíname
FOTO
Mal rád život,mal rád 

smiech,
veril  v dobroa  miloval 

svet.
Dňa  18.2.2010 si pripomí-

name 10. výročie smrti nášho 
milovaného  otca a dedka

Jána  Sakaláša.
Kto ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku.
S úctou a láskou v srdci 

spomína smútiaca rodina

Foto v tlačiarni v PC
Dňa 18. februára 2010 uply-

nie 9 rokov od úmrtia nášho 
drahého syna a brata Jozef 
BRETZ.

Ťažko je opísqť bolesť, srd-
ce puká bôľom,

Keď si znenazdajky dal 

nám navždy zbohom.
Knihu života Ti osud za-

tvoril, na 33. strane, 
ale v našich srdciach, dra-

hý synček a brat zostávaš stá-
le.

Spomínajú rodičia a súro-
denci s rodinami

Foto
Dňa 27. februára 2010 si 

pripomenieme prvé výro-
čie od smrti našej drahej ma-
my Márie PITVOROVEJ, rod. 
Jankurovej, kedy nás navždy 
opustila.

Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

Spomínajú deti Božena, 
Pavol, Štefan, Jozef, vnúčatá a 
pravnúčatá

Len kytičku na hrob Vám 
môžeme dať a s láskou na Vás 
spomínať. 

Dňa 5. februára 2010 sme 
si pripomenuli smutných 9 
rokov, odkedy nás opustil 
náš drahý otec, dedko a pra-
dedko Peter BESKYD a dňa 
25. februára uplynulo 5 ro-
kov odkedy nás opustila naša 
drahá mamka, babka a pra-
babka Júlia BESKYDOVÁ. 

S láskou spomínajú deti 
so svojimi rodinami.
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PreDAJ
Predám zabehnutý novinový stá-

nok v KK. Tel. 0911 13 89 26. P-9/10
Predám obýv. stenu tmavo hne-

dej farby, detskú kovovú postieľ-
ku, detskú kolísku, tmavohnedý ro-
hový gauč a gaučovú súpravu. T. č.: 
0903171769

Predám 4. ročného ťažného žreb-
ca s rodokmeňom, naučeného v lese 
aj v poľnohospodárstve. Cena doho-
dou. 0904 188 780

Predám el. klávesy Yamaha PSR-
290. Málo používané, 100% stav. Ce-
na dohodou. 0908 272 899.

Predám zabehnutý novinový stá-
nok v KK. Tel. 0911 13 89 26. P-9/10

Predám drevený obklad, smre-
kový, sušený, brúsený, 1. trieda 4 €/
m2, 2. trieda 3 €/m2. Ďalej v ponuke 
dlážkovica, lišty, aj dovezieme. Tel. 
0902 38 65 76. P-15/10

Predám 3 ks staršie zachovalé 
skrine za 50 €. Kontakt 0902 16 79 75. 
P-21/10

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

Moto
Vezmem do dlhodobého prenáj-

mu garáž v Kežmarku. Ihneď, alebo 
odkúpim. Tel. 052/452 39 18, 0948 51 
33 83. P-11/10

Predám Opel Astra. 0907 917 534
Predám garáž v KK, ulica Hun-

covská, vymaľovaná, dlažba. Cena 
7.000€. 0911 161 031

ZAMesTnAnie
Hľadám si prácu ako upratovač-

ka, alebo pomocná sila v kuchyni od 
1. marca. 0914 298 631. 

Príjmeme čašníčku do penziónu 
Hidalgo v KK. T.č. 0905 855 719. 

Hľadám prácu upratovačky, príp. 
pomôžem pri domácich prácach. Se-
riózne. Tel. 0910 15 66 55. P-20/10

MEDICAL ponúka prácu ob-
chodníkov na predaj zdravotníckych 
prístrojov. Volať po 16.00 hod. Tel. 
0905711756

Prijmeme ihneď lakerníka s pra-
xou. Ján Babič – STOLÁRSTVO, Ľubi-
ca. Kontakt: 0903606866

rôZne
Preklady z/do nemčiny. Lacno. 

Tel. 0908 26 93 13. P-76/09
Ramček: Čistenie sedačiek, ča-

lúneného nábytku a auto interié-
ru. www.tepovanie-strojom.meu.
zoznam.sk Tel. 0907 923 302. I-340/09

Ponúkame kompletné vede-
nie účtovníctva, DPH, daňové pri-
znania, mzdy a kompletnú mzdo-
vú agendu. Novým zákazníkom po-
skytneme výhodné zľavy. Tel. 0905 
11 57 75, 0918 53 65 00. I-344/09 
Požičiavam karnevalové masky pre 
deti od 3 do 12 rokov. Levočská 14, 
Kežmarok. Tel. 0904 37 77 86. P-10/10

Brúsim hrany lyží, snoubordov, 
opravujem sklznice. Tel. 0905 43 41 
53 – Imrich. P-12/10 bold

Mladík 37 r., rozv., hľadá ženu, 
a to: kat., nef., bez titulov a predsud-
kov zo Spiša. E-mail: kezcan77@azet.
sk. P-14/10

Ponúkame kompletné vedenie 
účtovníctva, DPH, daňové priznania, 
mzdy a kompletnú mzdovú agen-
du. Novým zákazníkom poskytne-
me výhodné zľavy. Tel. 0905 11 57 75, 
0918 53 65 00. I-344/09

Liečiteľ - psychotronik. 0904 864 
912

BABY LEO
Rozšírili sme náš detský a tíne-

džerský sortiment o pánsky a dám-
sky outletový textil. Tovar značiek 
H&M, Adidas, Nike, C&A... Radi Vás 
privátame a milo obslúžime v našej 
predajni od pondelka do soboty.

FANTASMA
Zmena majiteľa nočného podniku 

v hrade (bývalý Kastelán). Tešíme sa 
na Vás v čase od Po - Pia: 18.00 - 02.00 
hod. Pripravujeme  uvítaciu párty - 
disko a Valentínsku diskotéku.

Katalógy, pôžičky, Triangel. Gen. 
Štefánika 27, KK. Tel.: 0918 676 658, 
0918 879 476

Hľadáte značkovú kozmetiku s 
veľkou zľavou? 0915 278 552

Prenajmem priestory na prízemí 
domu - Hlavné námestie V kežmar-
ku. Výklad. vchod z ulice, 52 m2. Tel. 
č.: 052/452 2530

Psychologické vyšetrenie vodi-
čov v KK a SL. Mgr. Chomišáková. 
0908 988 061.

Vodič skupiny E hľadá prácu po 
SK aj brigádne, iné. 0903 908 221.

Administratíva vo veľkoobchode 
potravín. Tel. 0915 14 16 33. P-19/10

Vezmem do prenájmu priesto-
ry na prízemí. Tel. 0903 16 72 44. 
P-22/10

ByTy, DOMy, neHnUTeľnOsTi
Predám rozostavaný RC v Popra-

de – Matejovciach. Tel. 0905 76 04 87.
Predám 3-izbový byt na Petržal-

skej ulici v Kežmarku. Tel. 0905 32 
33 61.

Predám RD v Ľubici, 6 izieb, 2 ga-
ráže+záhrada. Cena dohodou. T. č.: 
0903171769

Dáme do prenájmu 1 a 2 izbový 
byt v centre Kežmarku. Byty sú kom-

pletne zariadené, vybavené spotre-
bičmi, satelitom, možnosť pripojenia 
na internete. Tel. 0907 06 38 83, 0905 
70 06 26. P-18/10

Dám do prenájmu 2-izbový byt v 
Kežmarku. 0904377452

Kúpim starší, malý RD, nie rado-
vý, v KK a blízkom okolí. Hotovosť. 
0902 419 536.

Vymením 3-izbový DB Kežma-
rok Juh za 2-izbový DB+doplatok. 
T.č.: 0902 321 901

Predám 3-izbový DB Kežmarok 
Juh, prerobný, možnosť odkúpenia. 
Cena dohodou. T.č.: 0904 819 060

Predám 1-izbový byt v Kežmar-
ku, pôvodný, zachovalý stav, s bal-
kónom. Levočská ulica, 35 m2. Cena 
dohodou. 0907 541 488

Predám menší rodinný domček 
so záhradkou na ul. Poľná, KK. 0902 
625 848

Dám ihneď do prenájmu zaria-
dený 3-izbový byt s balkónom. Pre-
robená kuchyňa a kúpelňa. Tehlová 
bytovka v tichej lokalite na Možiar-
skej ulici. Volať po 19:00 hod. 0910 
956 744.

Spoločnosť so sídlom  
v Spišskej Belej  

hľadá do trvalého  
pracovného pomeru  
ekonóma – hlavného  

samostatného účtovníka  
s praxou, ktorý bude  

zodpovedný za účtovníctvo 
spoločnosti.

Ďalej hľadáme  
samostatného účtovníka  
s praxou, aj na dôchodku.

Anglický jazyk vítaný.
Kontakt: 052/788 41 88,  
počas pracovných dní,  

od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Nechtové štúdio a vizáž, 
Cintorínska 1, KK Vám ponúka: 

novinka - jednorázové 
nechty len za 6,99 €. 

-  gélové a acrygélové nechty 
 za 18 €. 
-  jednorázové nechty+slávnostné 
 líčenie len za 11,99 €. 
-  japonská manikúra 7 €. 
-  líčenie denné: 4,98 €, 
 večerné s slávnostné 6,64 €. 
Skúška líčenia úplne zadarmo. Pre-
daj kozmetiky a rôznych príprav-
kov. Zľava pre stále zákazníčky 
15%! Pre prvých 10 klientiek darček 
v hodnote 4 € grátis!
Srdečne Vás pozývame! Otvore-
né PO-SO na objednávky. Vojtaso-
vá Lucia, 0904 938 786
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Potom, čo za rok 2008 ne-
bol vyhlásený najúspešnej-
ší športovec kraja, do galérie 
najlepších za rok 2009 pribu-
dol hádzanár Alexander Rad-
čenko z Tatranu Prešov. Me-
dzi prvú desiatku bez urče-
nia poradia sa dostali - lyžiar 
Martin Bajčičák, motoristi 
Igor Drotár a Vladimír Báno-
ci, excelovali siloví trojbojá-
ri z Bardejova – Marcel Ma-
tej a už tradične Júlia Kos-
túrová. Z nových mien pri-
budli kolkár Peter Magala, 
sánkari Ján Harniš a Brani-
slav Regec, či Veronika Sema-
níková z karate klubu Katsu-

do zo Sabinova. Úspešný hu-
menský volejbal v tomto ro-
ku zastupuje smečiar Milan 
Hriňák a v kulturistke zostá-
va reprezentant zo Starej Ľu-
bovne, tentoraz však Tomáš 
Pichnarčík. 

Po prvýkrát si krajská sa-
mospráva dvoma cenami 
osobitne všíma úspechy štu-
dentov stredných škôl, ktoré 
pôsobia na území kraja. „Ne-
jde len o školy v našej pôsob-
nosti, ale všetky, ktoré v kra-
ji máme. Veľa sa hovorí o tom, 
že naše deti sa málo venujú 
športu. Aj toto je spôsob ako 
chceme ukázať, že registruje-

V sobotu 30. januára 2010 
sa v zrekonštruovanom Spo-
ločenskom pavilóne v Ko-
šiciach konali Majstrovstvá 
Slovenska v tanečnom športe 
pre rok 2010 v disciplíne de-
siatich tancov. 

Obrovský úspech a záro-
veň svoj jubilejný desiaty titul 
majstrov Slovenska dosiah-
li Kežmarčania Dušan Gruľa 
s Alexandrou Ksiažekovou. 
Po prvýkrát štartovali medzi 

Žiaci dosiahli niekoľko po-
zoruhodných výsledkov so 
zlepšenými osobnými výkon-
mi. Zaujali hlavne chlapci – 
šprintéri, keď až traja sa pre-
bojovali do finále v behu na 60 
m a v behu na 300 m obsadili 
dokonca prvé tri priečky.

Víťazmi a Majstrami 
VsAZ-u v hale pre rok 2010 sa 
stali M. Kovalčík (60 m – 7,79 
s, 300 m – 42,36), Š. Čarnogur-
ský (800 m), S. Mlynarczyko-
vá (800 m), P. Griglák (1500 
m), M. Stašová (400 m). Strie-
bornú medailu získali Š. Čar-
nogurský (300 m), M. Koval-
čík (skok do diaľky). Bronz 
si odniesli Š. Sedlák (300 m) 
a Z. Trnková (800 m). Finálo-
vé umiestnenia: M. Kudlák 
(60 m, 300 m) a S. Čarnogur-
ská (300 m).

V kategórii dospelých 
Movčan zvíťazil v trojskoku 
a tretí skončil v diaľke a Ko-

valčíková dobehla tretia v be-
hu na 60 m. Olejárová (400 m) 
– tretie miesto. Veľkú smolu 
mala M. Stašová, keď v behu 
na 800 m dorasteniek dobeh-
la ako prvá, ale vinou cieľo-
vých rozhodcov jej nebol za-
znamenaný čas (bežalo sa 
o kolo menej), a tak aby spl-
nila limit na majstrovstvá SR, 
cestovala na druhý deň do 
Bratislavy, kde sa zúčastni-
la otvorených Majstrovstiev 
Západoslovenského atletické-
ho zväzu a svoju prvú ofici-
álnu osemstovku dobehla ví-
ťazne veľmi sľubným časom 
2:30,25 min.

Na tomto podujatí štar-
tovala aj odchovankyňa AK 
Elán M. Grigláková v drese 
Slávia UK Bratislava v behu 
na 400 m. Obsadila 1. Miesto 
(59,23 s) a tak začala dlhodo-
bú prípravu na letnú sezónu.

Mgr. D. Griglák

AK elán úspešne 
odštartoval novú sezónu

Dňa 6. 2. 2010 sa žiaci športového strediska záujmovej 
činnosti v atletike Nižná brána Kežmarok zúčastnili na 
Majstrovstvách Východoslovenského zväzu v hale starších 
žiakov, ktoré sa konali v Banskej Bystrici. Ako registrovaní 
pretekári štartovali v dresoch AK Elán Kežmarok.

najúspešnejším športovcom PsK po prvýkrát hádzanár 
V prešovskom Divadle Jonáša Záborského boli 2. febru-

ára po siedmykrát slávnostne vyhlásení najúspešnejší špor-
tovci a športové kolektívy Prešovského samosprávneho kra-
ja za rok 2009.

me a vnímame všetky špor-
tové úspechy našich stredo-
školákov. Všetci nominovaní 
stredoškoláci dostanú ďakov-
ný list,“ zdôraznil predseda 
PSK Peter Chudík. 

Športovo najúspešnejšou 
strednou školou za rok 2009 
sa stala Spojená škola Ľudmi-
ly Podjavorinskej v Prešove, 
ktorej volejbalisti vybojovali 
na Majstrovstvách Slovenska 
zlaté medaily.

Už po druhýkrát ude-
lil predseda PSK Peter Chu-
dík zvláštne ocenenie - Cenu 
predsedu PSK. V tomto ro-
ku ju získali mladí hokejisti 
– siedmaci HC Prešov 07, kto-
rí vyhrali prestížny hokejový 
turnaj v Moskve – Zlatý puk. 

PSK

Dušan a Saška  
– fenomén pokračuje

mládežníkmi, čo bola najsil-
nejšie obsadená súťaž celého 
majstrovského dňa. Po zráta-
ní výsledkov za štandard i la-
tinu im súčet vyniesol zlaté 
medaily a ďalší, ich zatiaľ naj-
cennejší titul. Nechali za se-
bou ďalších troch veľmi váž-
nych ašpirantov na titul, kto-
rí sú mimochodom o dva až 
tri roky starší. Zároveň si vy-
bojovali nomináciu na maj-
strovstvá sveta, ktoré budú 
16. apríla 2010 v Toronte. Na 
majstrovstvá Európy poces-
tujú v decembri do Dánska. 
Ďalší Kežmarčania vo far-
bách Tanečného centra FOR-
TUNA Poprad Braňo Šoltýs 
s Emíliou Scherfelovou si pri 
svojom premiérovom štar-
te vybojovali medzi juniormi 
semifinále. Ich čas však ešte 
príde v roku 2011, kedy budú 
ešte stále súťažiť medzi juni-
ormi.

Dušan so Saškou sa záro-
veň svojim umiestnením za-
radili do reprezentačného tí-
mu SR pre rok 2010. Kolotoč 
majstrovstiev Slovenska po-
kračuje už 20. februára 2010 
latinsko-americkými tanca-
mi.

Ing. Peter Pastorek, 
prezident TC FORTUNA 

Poprad
FOTO: Dušan Gruľa-...JPG 

– na výšku
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Štartovalo 7 družstiev, pri-
hlásených bolo 226 preteká-
rov, štartovalo 218 preteká-
rov zo štyroch miest - Po-
prad, Kežmarok, Vysoké Tat-
ry a Zakopane a z troch obcí 
- Ždiar, Lendak a Liptovská 
Teplička. Mesto Kežmarok 
prihlásilo 15 pretekárov v 4 
kategóriách. Vzhľadom k dĺž-
ke trate sa jazdilo len 1 súťaž-
né kolo.

Výsledky, mladšie žiač-
ky (57 pretekárok): 1. E. Tyc-
ner (Zakopane) 41,55 s., 2. 
Laura Matejková (Kežma-
rok)           42,00 s. Umiest-
nenie ostatných kežmarských 
pretekárok:   5. L. Vojtašeková 
43,53, 13. N. Pažáková 45,92, 
19. E. Patúšová 48,98 s.

Mladší žiaci (59): 1. D. Pav-
lák (Ždiar) 39,81, 2. Dávid 
Pristač (Kežmarok) 40,51, 3. 
Roman Nagy (Kežmarok)                  
40,74 s. Umiestnenie ostat-
ných kežmarských preteká-
rov:  9. S. Patúš 43,23, 15. M. 
Uličný 44,94 s.

Staršie žiačky (51): 1. N. 
Troppová (Poprad) 38,09, 2. 
Andrea Nagyová (Kežmarok) 
39,60 s. Umiestnenie ostat-
ných kežmarských preteká-
rok: 4. N. Ondrášiková 41,08, 
10. P. Slodičáková 46,20 s.

Starší žiaci (51): 1. R. Mačák 
(Ždiar) 37,97 s. Umiestnenie 
kežmarských pretekárov: 11. 
J. Modla 44,67, 17. B. Kulík 
46,09, 20. J. Lukas 46,90, 21. D. 
Pavličko 46,97 s.                                                                        

Výsledky družstiev (počí-
tali sa výsledky prvých troch 

D o h r áv -
kami neodo-
hraných zá-

pasov jesennej časti sa po-
maly prebúdza i Kežmarská 
MARCO POLLO hokejbalo-
vá liga.

Dohrávky: Ľubica – Kuba-
chy 10:2 (P. Bachleda 6, Skle-
nár 2, Čikovský, J. Kovalčík 
– Kubičko, J. Ferko), Huncov-
ce – Leopoldov 4:3 (Dubec 3, 
Pavlík – Kuzmik, S. Vojčík, R. 
Vojčík).         Pavol Humeník
1. Rats Kežmarok 9  54:24 24
2. Ľubica 9  43:21 21
3. Leopoldov Poprad 9 62:24 18
4. Fighters Spiš. Belá 8 43:19 18
5. Matrix Kežmarok  9  36:35 16
6. Huncovce 8 24:38 10
7. Spišské Bystré 9 30:46   9
8. Tornádo Kežmarok 9  30:49   9
9. GTC Kežmarok 9  18:45   7
10. Snipers Kežmarok 9  14:55     0

Kežmarská 
volejbalová liga
10. kolo: Kadeti - Schom-

burg 1:3 (25, -24, -20, -21), Jaso-
ni - Tatrapoma 3:2 (8, -18, 18, 
-18, 10), Vojsko - Chrobáci 3:0 
(23, 17, 23), Almma - Ľubica 
2:3 (-19, 24, -24, 23, -14), CVČ - 
Plesnivec 3:1 (21, -27, 16, 9).

11. kolo: Schomburg - Alm-
ma 0:3 (-15, -16, -16), Twister - 
Plesnivec 1:3 (23, -15, -25, -9), 
Vojsko - Tatrapoma 0:3 (-18, 
-13, -25), Chrobáci - Kadeti 3:0 
(16, 24, 22), Jasoni - CVČ 3:0 
(19, 20, 13).
1. Jasoni  10  30:2  20
2. Ľubica  10  27:10  19
3. Tatrapoma  10  28:7  18
4. CVČ  10  22:10  17
5. Almma  10  20:15  16
6. Vojsko  10  15:18  14
7. Plesnivec  10  14:20  14
8. Chrobáci  10  13:21  13
9. Schomburg  10    8:26  12
10. Twister  10    7:28  12
11. Kadeti  10    3:30  10

V lyžiarskej lige Kežmarok zatiaľ druhý
Dňa 5. februára 2010 v areáli Snowpark Lučivná usporia-

dalo mesto Poprad druhé preteky 8. ročníka  Tatranskej ly-
žiarskej ligy (TLL) 2010 o pohár primátora mesta Vysoké 
Tatry v obrovskom slalome žiakov základných škôl. 

pretekárov za mesto/obec): 1. 
Ždiar 246 b., 2. Kežmarok 232, 
3. Poprad 218, 4. Vysoké Tatry 
215, 5. Zakopane 180, 6. Len-
dak 103, 7. Lipt. Teplička 68.

Lídri jednotlivých kate-
górií po 2 pretekoch: Mlad-
šie žiačky: Laura Matejko-
vá (Kežmarok). Mladší žia-
ci: Dávid Pristač (Kežmarok). 
Staršie žiačky: Natália Trop-
pová (Poprad). Starší žiaci: 
Róbert Mačák (Ždiar).

Výsledky družstiev po 2 
pretekoch: 1. Ždiar 453, 2. 
Kežmarok 451, 3. Poprad 440, 

4. Vysoké Tatry 426, 5. Zako-
pane 415, 6. Lendak 205, 7. Lip-
tovská Teplička 151 bodov. 

Vyrovnanosť výsledkov po 
2 pretekoch sľubuje napínavé 
3. Preteky (posledné), ktoré sa 
uskutočnia 2. 3. 2010 v Ždiari. 
Mesto Kežmarok to bude mať 
ako obhajca prvenstva z r. 
2009 ťažké, ale naši pretekári 

tam určite tiež zabojujú.
Účastníci pretekov si aj to-

uto cestou dovoľujú poďako-
vať trénerom TJ Štart Kež-
marok Mgr. D. Ferulíkovej 
a Mgr. J. Štanclovi za prípra-
vu pretekárov, starým rodi-
čom a rodičom – M. Legut-
kému, E. Matejkovej, B. Pažá-
kovi, J. Ondrášikovi a J. Patú-
šovi za pomoc pri pretekoch, 
firme Videocom Štancel Kež-
marok a F. Fedákovi ml. za 
zabezpečenie dopravy a bez-
pečnú jazdu.

Ing. Stanislav Škára
FOTO: DSC05441, 

DSC05442, DSC05443, 
DSC05444
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Muži – 2. liga, sk. Východ

Mladší minižiaci – VsrM

Kadeti – VsrM

starší žiaci – VsrM

Lukostrelci MŠK KK  už 
majú za sobov 4 kolá Tatran-
ského pohára a sú pred brá-
nami šiesteho posledného ko-
la Slovenského pohára.

Štvrté kolo TP sa konalo 
v T. Lomnici, kde sa lukostreľ-
ba vrátila po piatich rokoch. 
Z ôsmich finálových kategó-
rií si Kežmarčania odnies-
li päť za prvé miesto: Ninka 
Kleinová v kat. chrobák, Mar-
tin Kobza v kat. st. žiak, Ale-
xandra Šišková v kat. žien, 
Filip Štancel v kat. muži OL 
a Pavel Svetlík v kat. senior 
KL. 

Pohár za druhé miesto pri-
dali: Daniel Kobza v kat. st. 
žiak, Lucia Kaščáková v kat. 
žien a Vladimír Majerčák 
v kat. senior KL. Pohár za tre-
tie miesto pridali: Lívia Šro-
movská v kat. chrobák a Vla-
dimír Majerčák ml. v kat. mu-
ži OL. Zemiakovú medai-
lu pridal Andrej Demko st. 
žiak. Zo 72 strelcov, 17 Kež-
marčanov získalo 11 pohá-
rov, čím sa stali najúspešnej-
ším klubom Tatranského po-
hára 2010.

Hneď o týždeň Kežmar-
čania cestovali do Bratislavy 
na 6. kolo Slovenského pohá-
ra, kde za účasti rovnaj stov-
ky pretekárov si 15 Kežmar-
čanov vylepšilo svoje pozí-
cie. V kat. chrobák Ninka 
Kleinová nevycestovala, ale 
v priebežnom poradí o ve-
denie v pohári neprišla (38 
b.). Šromovská získala 8 b. 
a je štvrtá (20 b.). Kobza zís-
kal šesť bodov a vedie (32 b.). 

Bohatá činnosť kežmarských lukostrelcov 
v zimnej halovej sezóne 2010

Koreň po slabom výkone 2 
b. a z druhého miesta spadol 
na piate miesto (22 b.) Lucia 
Kovalčíková po slabšom vý-
sledku obsadila 5. miesto, ale 
prvenstvo si udržala (31b.). 
V kategórii muži OL si Majer-
čák za druhé miesto pripísal 8 
b. a v priebežnom poradí mu 
patrí tretia priečka 24 b. Tú-
to najpočetnejšiu 31 kat. mu-
ži OL vedie  Duchoň z Bod-
vy 28b. Ján Šiška (30b.) v pia-
tom kole získal len dva bo-
dy, ale svoje výborné druhé 
miesto za M. Durným ml. (32 

b.) a pred M. Durným st. (30 
b.) nestratil. V kat. seniori KL 
Svetlík získal 10 bodov spo-
lu 40 plný počet bodov a na 
prvom mieste vymenil Ma-
jerčáka st. 30 b. V SP 2010 je 
zapojených 23 Kežmarčanov 
a všetci sa už tešia na posled-
né kolo, ktoré sa uskutoční 27. 
2. v L. Mikuláši.

Našich lukostrelcov čaká 
neľahká úloha, keď po uspo-
riadaní dvoch kôl SP a troch 
kôl TP usporiadajú M-SR 
v halovej lukostreľbe, na kto-
rých sa očakáva cez 150 strel-
cov. A tak 35 m tenisová hala 
v T. Lomnici bude praskať vo 
švíkoch. 

MŠK Kežmarok má aj svo-
je lukostrelecké nádeje: Do-
minik Diňa, Martin Štefan-
ka, Christián Podhorský, Ta-
tiana Šoltýsová, Michal Gre-
gor o ktorých budeme ešte 
veľa počuť.

Prví dvaja menovaní už 
splnili limit pre účasť na M-
SR.

Pekné podujatie Tatran-
ského pohára Otvoril a pod-
poril primátor Vysokých Ta-
tier Ing. Ján Mokoš.

VM
FOTO TP 2010 046, FOTO 

TP 2010 047, FOTO TP 2010 
068, FOTO TP 2010 070
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iii. liga mužov – Západ
14. kolo: TJ Javorinka Levo-

ča B - TJ Severka Kežmarok A 
7:11 (Mikša 4,5, Š. Vnenčák 4, 
Kocúr 1,5, Kelbel 1), Levoča A 
- Rožňava C 12:6, Margecany 
B – St. Ľubovňa C 6:12, STO 
Pyrobatys Poprad - 1. PPC 
Fortuna Kežmarok 7:11 (Ištok 
4,5, Vojtička 3,5, Mir. Hara-
bin 2, Nebus 1), Spiš. Vlachy 
– Spiš. N. Ves 13:5, TJ Sever-
ka Kežmarok B - ŠK Jablonov 
n/T 13:5 (Habiňák 4, Krolik, 
Pojedinec a Jankura po 3).

15. kolo: TJ Severka Kež-
marok B - TJ Javorinka Levo-
ča B 11:7 (Krolik 4,5, Pojedi-
nec 3, Habiňák 2,5, Jankura

1), Jablonov n/T – Spiš. 
Vlachy 7:11, Spiš. N. Ves - Po-
prad 9:9, ŠKST Topspin Mar-
gecany B - 1. PPC Fortuna

Kežmarok 10:8 (Ištok 3, Ne-
bus 2,5, Vojtička 2, Mir. Hara-
bin 0,5), St. Ľubovňa C - Le-
voča A 9:9, Geológ Rožňava C 
– TJ Severka Kežmarok A 11:7 
(Mikša 3, Š. Vnenčák a Kelbel 
po 2).

Tabuľka 12 riadkov

iV. liga mužov – Podtatranská
14. kolo: ŠK Veterán Po-

prad B - TJ Severka Kežmarok 
C 14:4 (R. Popovič 3, R. Vnen-
čák 1), Rakúsy - Poprad–Veľ-
ká 10:8, Spiš. Štvrtok – Spiš. 
Štiavnik 9:9, Pyrobatys Po-
prad B - Svit 5:13, Nová Lesná 
- Lesnica 9:9, Slovenská Ves B 
– Spiš. St. Ves 8:10.

15. kolo: Slovenská Ves B - 
Veterán Poprad B 5:13, Spiš. St. 
Ves - Nová Lesná 10:8, Lesni-
ca - Pyrobatys Poprad B 11:7, 
Svit – Spiš. Štvrtok 10:8, Spiš. 
Štiavnik – Rakúsy 14:4, STO 
Azor Poprad-Veľká - TJ Sever-
ka Kežmarok C 7:11 (R. Popo-
vič 4,5, Koša 3,5, Potisk 3).

Pavol Humeník
Tabuľka 12 riadkov

Počas úvodného februá-
rového víkendu pokračovala 
druhá liga šachových druž-
stiev ďalším dvojkolom. Kež-
marskí šachisti sa počas ne-
ho vybojovali pekné dve ví-
ťazstvá na šachovniciach sú-
perov, a tak im patrí stále 
druhé miesto v tabuľke. Pre-
kvapením sú tieto dve víťaz-
stvá najmä preto, lebo na vý-
chod cestovali s veľmi omla-
deným kádrom.

V poslednom dvojko-
le sa stretnú kežmarskí ša-
chisti aj proti lídrovi tabuľ-
ky a už takmer istom postu-
pujúcom do prvej ligy, PŠK 
Prešov, na domácich šachov-
niciach. Zápas medzi prvými 
dvomi družstvami sa odo-
hrá už v poslednú februáro-
vú sobotu od 10.00 hodiny. Aj 

keď nepôjde v súboji o pria-
my postup, pretože o deň ne-
skôr cestuje Prešov do bez-
bodových Prakoviec, zápas 
sľubuje zaujímavé a napína-
vé stretnutia na ôsmich ša-
chovniciach dvoch najlepších 
družstiev súťaže, ktoré si fa-
núšikovia tejto kráľovskej hry 
určite nenechajú ujsť.

8. kolo: Tatran Prešov – 
Reinter Humenné 4,5:3,5, 
PŠK Prešov – Košice C 6,5:1,5, 
Margecany – Magura Zbo-
rov 6,5:1,5, UPJŠ Košice D – 
ŠK Sabinov B 5:3, Energetik 
Veľké Kapušany – Prakovce 
5,5:2,5.

Michalovce B – MŠK Kar-
patsko-nemecký spolok Kež-
marok B 1,5:5,5 (F. Tropp 0, 
Šromovský 0,5, Andráš 1, L. 
Tropp 1, Hennel 1, O. Tropp 

Dve víťazstvá vonku 1, Repka 1, Svitek 1).
9. kolo: Tatran Prešov – Ko-

šice C 4:4, PŠK Prešov – Hu-
menné 7:1, Margecany – Sa-
binov B 4:4, UPJŠ Košice D – 
Zborov 3,5:4,5, Michalovce – 
Prakovce 6,5:1,5.

Veľké Kapušany - MŠK 
KNS Kežmarok 3,5:4,5 (F. 
Tropp 0,5, Šromovský 1, An-
dráš 0,5, L. Tropp 0,5, Hennel 
1, O. Tropp 1, Repka 0, Svitek 
0).                  Pavol Humeník

1. PŠK Prešov 9 51,0 27
2. Kežmarok 9 44,0 22
3. UPJŠ Košice D 9 37,0 18
4. Margecany 9 42,5 17
5. Sabinov B 9 39,0 12
6. Košice C 9 36,5 12
7. Zborov 9 33,0 12
8. V. Kapušany 9 360 11
9. Michalovce B 9 34,0 9
10. Tatran Prešov 9 30,0 8
11. Humenné 9 30,5 7
12. Prakovce 9 18,5 0

Lukostrelci MŠK KK  už 
majú za sobov 4 kolá Tatran-
ského pohára a sú pred brá-
nami 6 tého posledného kola 
Slovenského pohára.

Štvrté  kolo TP sa konalo v  
T. Lomnici, kde sa lukostreľ-
ba vrátila po piatich rokoch. 
Z ôsmích finálových kategó-
rii si Kežmarčania odnies-
li päť za I.miesto: Ninka Kle-
inová v kat. chrobák, Martin 
Kobza v kat.st.žiak, Alexan-
dra Šišková v kat.žien, Filip 
Štancel v kat.muži OL a Pavel 
Svetlík v Kat.senior KL. Po-
hár za II. Miesto pridali:Da-
niel Kobza v kat.st.žiak, Lucia 
Kaščáková v kat.žien a Vla-
dimír Majerčák v kat.seni-
or KL.Pohár za III.miesto pri-
dali: Livia Šromovská v kat.
chrobák a Vladimír Majerčák 
ml. v kat.muži OL. Zemia-
kovú madajlu pridál Andrej 
Demko st.žiak. Zo 72 strelcov, 
17 kežmačonov získalo 11 po-
hárov, čím sa stali najúspeš-
nejším klubom Tatranského 
pohára 2010.

Hneď o týždeň kežnarča-
nia cestovali do Bratislavy na 
6. kolo Slovenského pohára, 
kde za účasti rovnaj stovky 
pretekárov si 15 kežmarčanov 
vylepšilo svoje pozície. V kat.
chrobák Ninka Kleinová ne-
vicestovala, ale v priebežnom 
poradí o vedenie v pohári ne-
prišla. (38 b.) Poznámka: do 

SP sa zo šiestích kôl rátajú 
štyri a za kola sa udelujú bo-
dy 10/8/6/5/4/3/2/1.Šromov-
ská získala 8 b. a je štvrtá.(20 
b.) Kobza získal šesť b. a kat. 
vedie.(32b.) Koreň po sla-
bom výkone 2 b. a z druhé-
ho miesta spadol na piaté 
miesto.(22b.) Lucia Kovalčí-
ková po slabšom výsladku 
obsadila 5.miesto, ale prven-
stvo si udržala.(31b.) V kate-
górii muži OL si Majerčák za 
II.miesto pripísal 8b. a v prie-
bažnom poradí mu patrí tre-
tia priečka.24b. Túto najpo-
četnejšiu31 kat.muži OL ve-
die  Duchoň z bodvy 28b. 
Ján Šiška (30b.)v piatom kole 
získal len dva body, ale svo-
je výborné druhé miesto za 
M.Durným ml.(32b.) a pred 
M.Durným st.(30b.) nestratil. 
V kat.seniori KL Svetlík zís-
kal 10b.spolu 40 plný počet b. 
a na I. mieste vymenil Majer-
čáka st. 30b. V SP 2010 je za-
pojených 23 kežmarčanov 
a všetci na už tešie na pasled-
né kolo , ktoré sa uskutoční 
27.2. v L.Mikuláši.

Naších lukostrelcov čaká 
neľahká úloha, keď po uspo-
ridaní dvoch kôl SP a troch 
kôl TP usporiadajú M-SR 
v halovej lukostreľbe, na kto-
rých sa očakáva cez 150 strel-
cov. A tak 35 m. tenisová hala 
v T.Lomnici bude praskať vo 
švíkoch. 

MŠK Kežmarok má aj svo-
je lukostrelecke nádeje: Do-
minik Diňa, Martin Štefan-
ka, Christián Podhorsky, Ta-
tiana Šoltýsová, Michal Gre-
gor o ktorých budeme ešte 
veľa počuť.

Prví dvaja menovaní už 
splnili limit pre účasť na M-
SR.

Pekné podujatie Tatran-
ského pohára Otvoril a pod-
poril Primator V.Tatier Ing. 
Ján Mokoš

Bohatá činnosť kežmarských lukostrelcov v zimnej halovej sezóne 2010
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Muži, i. liga, skupina Východ
Vranov nad Topľou – Kež-

marok 3:0 (19, 14, 21), 3:0 (15, 
14, 19). Kežmarok – Revúca 
0:3 (-24, -17, -17), 1:3 (-14, -19, 
21, -18).
1. St. Ľubovňa  28  82:13  55 
2. Martin  28  69:35  50 
3. Vranov n/T  28  70:28  49
4. Revúca  28  46:54  40 
5. Sobrance  28  46:56  40 
6. Kežmarok  28  40:60  38 
7. Hriňová  28  33:63  36 
8. B. Štiavnica  28    7:84  28

Juniorky, i. liga,  
skupina Východ

Kežmarok – Liptovský 
Hrádok 0:3 (-17, -23, -21), 0:3 
(-19, -18, -18). Kežmarok – Po-
prad 3:2 (17, -12, 22, -20, 13), 3:0 
(22, 23, 24)
1 Vranov  24  67:20  45 
2 Lipt. Hrádok  24  61:21  43 
3 Krupina  24 60:27  43 
4 Žiar n/H  24  52:32  39
5 Poltár  24  44:42  37 
6 Zvolen  24  51:43  36 
7 Spiš. N. Ves  24  33:52  32 
8 Kežmarok  24  28:59  31 
9 B. Bystrica  24  21:60  29 
10 Poprad  24  11:72  24

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
2. liga - východ muži SOŠ KK-Pradiareň 27. 2., 18.00 Kežmarok – Eilat Prešov

VsRM ml. mini ZŠ Dr. Fischera 27. 2., od 10.00 Kežmarok – DANNAX Košice

Šach

extraliga seniori Dom stretávania KNS 20. 2., 11.00 Kežmarok – Čadca

extraliga seniori Dom stretávania KNS 21. 2., 9.00 Kežmarok – Dunajov

2. liga seniori Dom stretávania KNS 27. 2., 10.00 Kežmarok – PŠK Prešov

2. liga seniori Dom stretávania KNS 28. 2., 10.00 Kežmarok – Tatran Prešov

Volejbal 1. liga juniorky T2 G. P. O. H. 20. 2., od 11.00 Kežmarok – Sp. Nová Ves

Záverečnými dvomi zá-
pasmi sa skončila základná 
časť prvej hokejovej ligy. Po jej 
skončení mužstvo Kežmarku 
skončilo na ôsmom mieste, 
pretože vo vzájomných zápa-
soch s Breznom, ktoré získa-
lo rovnaký počet bodov, má 
horšiu bilanciu. To nakoniec 
rozhodlo, že sa vo štvrťfinále 
play-off predstaví na našom 
ľade najväčší favorit súťaže, 
mužstvo Piešťan, keďže ôsme 
mužstvo hrá s prvým muž-
stvom po základnej časti.

SKIPARK MHK Kežmarok 
– HK Dukla Michalovce 3:1 
(1:1, 0:0, 2:0)

Góly Kežmarku: Rusnák, 
Schneider, Marcinko.

SKIPARK MHK Kežmarok 
– MŠ HK Prievidza 6:0 (1:1, 
0:0, 2:0)

Góly Kežmarku: V. Žemba 
2, Svitana, Vastuško, Majeský, 
Ihnačák.

Konečná tabuľka po zá-

kladnej časti
1. Piešťany 38 150:78 88 
2. Bardejov 38 159:115 64 
3. Prešov 38 125:112 63 
4. Trnava 38 133:107 61 
5. Topoľčany 38 120:123 59 
6. Trebišov 38 126:136 58 
7. Brezno 38 125:132 54 
8. Kežmarok 38 124:106 54 
9. Pov. Bystrica 38 127:127 53 
10. Michalovce 38 118:123 50 
11. Dolný Kubín 38 109:140 48 
12. Detva 38 101:127 40 
13. Senica 38 99:134 34 
14. Prievidza 38 100:156 30

Štvrťfinále play-off
Bardejov – Brezno 6:2, Pre-

šov – Trebišov :2, Trnava – 
Topoľčany 1:4.

ŠHK 37 Piešťany – SKI-
PARK MHK Kežmarok 4:3 po 
predĺžení (0:0, 2:1, 1:2 – 1:0)

Góly: 26. Rybárik, 33. Ko-
nečný, 57. Bučka, 61. Konečný 
– 36. Čížek (Polaček, Svitana), 
45. Jaseňák (Teplický, Ficko), 
47. Marcinko (Vastuško)

Vylúčení: 10:13. Presilov-
ky: 0:1. Strely: 57:31.

Po dvojgólovom vedení 
domácich Kežmarčania ob-
rátili skóre vo svoj prospech, 
no gól tri minúty pred kon-
com tretej tretiny do siete 
Klempu zabezpečil favorito-
vi stretnutia hrať predĺženie. 
V ňom boli šťastnejší Piešťan-
ci, keď už po 32 sekundách 
strelili víťazný gól.

Kežmarok – Piešťany 2:8 
(1:2, 1:5, 0:1)

Góly Kežmarku: Klein, 
Schneider

Vylúčení: 8:8. Presilovky: 
1:5. Strely: 28:48. Diváci: 500.

Na zápasy vyhrali Piešťa-
ny štvrťfinálovú sériu 3:0.

Humeník

Hokejisti skončili vo štvrťfinále Dotácie pre 
športové kluby
V nadväznosti na roz-

delenie dotácií pre ostat-
né športové kluby z rozpoč-
tu mesta na rok 2010 pod-
ľa VZN č. 6/2005, ktoré sme 
zverejnili v NK č. 3/2010, 
uvádzame rozdelenie dotá-
cií na rok 2010 aj tých špor-
tových klubov, na ktoré sa 
tiež vzťahuje nové dotačné 
VZN č. 1/2010 pre športové 
kluby, ktoré nadobudlo prá-
voplatnosť dňom 15. 2. 2010:

• Skipark MHK Kežma-
rok (družstvo dospelých)                                
65 tis. €,

• Futbalový oddiel (druž-
stvo dospelých) ŠK 1907 
Kežmarok 5 tis. €.

Pre Mestský športový 
klub Kežmarok, na ktorý sa 
VZN č. 1/2010 nevzťahuje, 
bola schválená dotácia vo 
výške 66 tis. € (s poskyto-
vaním vo výške 1/4 dotácie 
začiatkom každého štvrťro-
ka).     

Rozdelenie týchto dotácií 
bolo schválené v MsZ na je-
ho zasadnutí dňa 10. 12. 2009 
uznesením č. 208/2009.   

Ing. Stanislav Škára

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na kultúrne akti-
vity

Dňom 15.02.2010 nadobudlo účinnosť aj VZN mesta Kežma-
rok č. 2/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta 
pre kultúrne aktivity - registrované kultúrne kluby a občian-
ske združenia v oblasti kultúry. Uvedeným dňom sa súčasne 
zrušuje doterajšie VZN č. 1/2007.

VZN č. 2/2010 má oproti VZN č. 1/2007 dve dôležité zme-
ny:

- termín predkladania žiadostí o dotáciu na príslušný 
rok je do 28. februára príslušného roka,

- poskytovanie dotácií sa zmenilo na refundačný spô-
sob a to tak, že po podpise dohody bude poskytnutých 80% 
dotácie a zvyšných 20% až po vyúčtovaní projektu.    

Na základe horeuvedeného si dovoľujeme aj touto cestou 
vyzvať oprávnené subjekty na možnosť podávania žiadostí 
o dotáciu na kultúrne aktivity v roku 2010 v termíne do 28. 
2. 2010.

Znenie VZN č. 2/2010, tlačivá žiadostí a zoznam potreb-
ných ostatných dokladov k žiadosti nájdete na stránke www.
kezmarok.sk .

Ing. Stanislav Škára
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Sú to Vaše tre-
tie ZOH vo funk-
cii predsedu SOV. 
Myslíte, že budú 
do tretice aj Vaše 
najúspešnejšie?

Ťažko povedať. 
Vždy je to náročnej-
šie a konkurencia sil-
nejšia. Hovoríme, že nikdy ne-
chceme byť horší ako na ostatnej 
olympiáde. Teraz by sme nechce-
li byť horší ako na XX. ZOH 
v Turíne.

S akým výsledkom by ste 
boli spokojní pri návrate?

Jedna medaila a je jedno ko-
ho a aká. Dobrá hra a slušný vý-
sledok hokejistov (lepšie ako 8. 
miesto) a jeden vyhratý zápas 
hokejistiek.

Na čo sa vo Vancouveri 
najviac tešíte?

Na samotné hry a všetky sú-
ťaže, kde budú naši.

Táto slovenská výprava 
je suverénne najženskejšia. 
Nechcete vyhlásiť súťaž Slo-
venskú Miss ZOH repre?

Zaujímavý návrh, ale neviem 

Legenda k mapke
ZOH 2010
VANCOUVER
Olympijské strediská
VANCOUVER
C – Centrum (C1 - ceremoniál, hokej, curling, C2 - krasokor-

čuľovanie, šortrek, C3 – ženský hokej)
R – Richmond (rýchlokorčuľovanie)
W – West (snouboard, voľný štýl)
WHISTLER
C – Centrum (C1 - zjazdové lyžovanie, C2 - sane, boby, ske-

leton)
OP – Olympijský park (biatlon, skoky, bežecké lyžovanie, 

severská kombinácia)

2 stĺpce - mapka

Aj kežmarskí fanúšikovia si 
vychutnali olympijskú atmosféru
Olympijská pochodeň prešla Kanadou krížom – krážom. Prechá-

dzala i miestami, kde žijú i rodáci z Kežmarku. Tak to bolo i čo sa 
týka rodiny Tyrpákovej. Keď pochodeň prechádzala cez ich mesto 
využili tú možnosť, aby sa nielen s ňou odfotili, ale si ju i poťažkali. 
Ako sami nám potvrdili, prekvapilo ich, že olympijská pochodeň je 
veru dosť ťažká.                                                            gb

František CHMelÁr – Chceme 
byť úspešnejší akov Turíne

či vyhlásime aj sú-
ťaž v plavkách. Ako 
sme mali možnosť 
sledovať, mnohé na-
še športovkyne majú 
problém s lodičkami, 
nie ešte s plavkami.

Aj pre Kežma-
rok to bude najpo-

četnejšia výprava. Gantnero-
vá, Kekeli, Bartečko, Gant-
nerová, Celarová, Džurňáko-
vá, Šimšajová – to sú všetko 
športovci, ktorí v našom mes-
te sa narodili, alebo pôsobi-
li. A medzi tie mená patríte 
i Vy, ktorý ste taktiež s Kež-
markom úzko spätý. Mys-
lím, že je to pekné vysvedče-
nie pre celé mesto, že má ta-
ké bohaté zastúpenie na naj-
vyššom športovom sviatku, 
čo Vy na to?

Veľmi sa teším, som na to 
hrdý a o niektorých (Celarová, 
Džurňáková) som sa to dozvedel 
až nedávno. Kežmarok bol vždy 
športovým mestom a mal by ta-
kým byť aj naďalej. Veľa šťas-
tia!


