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NovinyKežmarok
Číslo: 6 Ročník: XVIII. 17. marec 2010    dvojtýždenník Cena 0,16 €

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

+  Climatic - poloautomatická 
klimatizácia

+  airbag vodiča a spolujazdca
+  bočné airbagy
+  výškovo nastaviteľné sedadlo 

vodiča
+  delené zadné sedadlo (60/40)
+  elektricky ovládané predné okná
+  el. nastaviteľné a vyhrievané 

vonkajšie spätné zrkadlá
+  centrálne zamykanie 

s diaľkovým ovládaním
+  rádio Blues s CD a MP3 
+  DAY LIGHT systém
+  Doživotná záruka Mobility 

Premium

ZAMESTNANCI MESIACA

Vaša fi rma si zaslúži zamestnanca s tým najlepším odporúčaním. Odporúčame vám zamestnať Škodu Octavia Family, ktorú teraz získate už od 10 218 eur bez DPH 
spolu so skvelou výbavou. Jazdite bezstarostne s doživotnou zárukou mobility PREMIUM, ktorá pokrýva náklady na pomoc asistenčnou službou v situáciách, 
ktoré vzniknú vaším vlastným zavinením, napríklad pri zámene alebo nedostatku paliva, defekte pneumatiky, zamknutých alebo stratených kľúčoch a vybitej batérii.

Škoda Octavia
Apríl

ŠkŠkodda Octavia
Apríl

František (pekár) 
Január

FraFrantintišekšek (p (pekáekár)r)
Január

Škoda Octavia Family Dofi rmy
…   na celý rok

ŠkŠkodda Octavia Familly fiDofi rmy
na celý rok

SIMPLY CLEVER

 Váš predajca vozidiel Škoda
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www.skoda-auto.sk

ŠkodaOctavia Family  od 10 218  / 307 827,46 Sk bez DPH

ŠkodaOctavia Family

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

Kým jedna partia rúbe 
a seká veľké triesky, ďalší 
stoja ako hliadky na cestách, 
po ktorých sa môžu priblížiť 
policajti. Akonáhle sa v diaľ-
ke zjaví auto mestskej ale-

bo štátnej polície, po drevo-
rubačoch sa zľahne zem. Asi 
tak vyzerajú súčasné prakti-
ky tých, ktorí v posledných 
dňoch narobili v kežmar-
ských lesoch poriadnu pase-

Rúbu vysoko a načierno
Na niektorých drevorubačov sú aj muži zákona krátki. 

Zvlášť na tých, ktorí sa v poslednom období pustili do vý-
rubu stromov v lokalite, kde má Kežmarok najkvalitnejší 
porast. Čo tam po tom, že rúbu v TANAPe, aj ľuďom v osa-
dách je zima!

Mestské kultúrne stredisko  
KEŽMAROK

uvádza koncert svetoznámeho klaviristu

RICHARDA RIKKONA
22. 3. 2010 (pondelok) o 18.30 hod.
v Mestskom kultúrnom stredisku  

Kežmarok, Starý trh 46
Vstupné: 4 €

Predpredaj a informácie:  
MsKS Kežmarok, Starý trh 47,  

tel: 052/425 21 65 v pracovné dni  
7.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.

ku. Na mušku si vzali tie naj-
kvalitnejšie stromy a rúbu 
ich pekne vo výške, ako je to 
najpohodlnejšie. Najnovšie 
počuť ruch z lesa už aj v no-
ci, kedy je najväčšia pravde-
podobnosť, že sa záťah poda-
rí. Také sú skúsenosti a in-
formácie tých, ktorí už dlh-
šie evidujú nelegálny výrub 
stromov v lokalite pri ob-
ci Mlynčeky. Stopy po ťaha-
ní stromov prezrádzajú, že 
drevo sa presúva tradičný-
mi trasami smerom do oko-
litých osád. „V osadách majú 
toľko dreva, akoby mali vlast-

nú pílu a les. Lenže kto to tam 
pôjde zisťovať a preverovať. Ak 
nikoho nechytia, tak smola“ – 
hovorí jeden z tých, ktorých 
ako sa vraví, srdce bolí pri 
pohľade na zničené stromy 
v tunajších lesoch. Od začiat-
ku roka bola škoda na spo-
mínanom „novom rúbanis-
ku“ vyčíslená na štvrť mili-
óna starej meny. To je však 
hodnota vyrúbaného dreva. 
Ekologickú škodu odhadujú 
odborníci už teraz na mini-
málne 166 tis. eur. 

A.Saturyová, 
foto N. Scholtz
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Nájomníci sa obracajú na 
mesto s otázkou týkajúcou sa 
opráv bytových domov, ide 
hlavne o systémové poruchy 
týkajúce sa balkónov a iné. 

A čo sme zistili? Nakoľ-
ko odpredaj bol spustený, do-
my a byty sa budú odpredá-
vať v stave v akom sú, žiadne 
opravy sa vykonávať nebudú, 
čo je v podstate zohľadnené v 
cene, za akú budú nájomní-
ci byty kupovať – cca do 1 000 

EUR. Zároveň je nutné pri-
pomenúť, že nájomné za by-
ty bolo do doby odpredaja po-
nížené na cca 25 EUR/mesiac, 
teda mesto nemalo finanč-
né prostriedky na vykonáva-
nie opráv väčšieho rozsahu. 
Okrem revízií, ktoré sa vyko-
návali v pravidelných inter-
valoch, boli vykonávané len 
drobné opravy a havarijné sta-
vy, ak sa vyskytli.             

Pavol Humeník

V období sucha je veľmi 
dôležité dbať na dodržiava-
nie predpisov o ochrane pred 
požiarmi a to predovšetkým 
nevypaľovať suché porasty a 
nezakladať oheň na miestach, 
kde by sa mohol rozšíriť. Kaž-
dé spaľovanie horľavých lá-
tok na voľnom priestranstve 
musí fyzická osoba nahlá-
siť (miesto a čas) na Okres-
né riaditeľstvo HaZZ. V sú-
lade s vlastnou bezpečnosťou 
je potrebné dodržiavať usta-
novenia platných právnych 
predpisov. V prípade poruše-
nia povinnosti vyplývajúcej z 
predpisov o ochrane pred po-
žiarmi môže príslušný správ-
ny orgán uložiť pokutu fyzic-
kej osobe teda občanovi – do 
výšky 331 €. 

Obec pri ochrane lesov 
pred požiarmi má taktiež 
svoju dôležitú úlohu a to, že 
vykonáva preventívne proti-
požiarne kontroly. Tieto kon-

troly sa vykonávajú prostred-
níctvom kontrolných skupín, 
ktoré určí obec. 

Príslušníci okresného ria-
diteľstva HaZZ budú vykoná-
vať hliadkovaciu činnosť a to 
najmä v čase zvýšeného ne-
bezpečenstva vzniku požiaru. 
Tento čas vyhlasuje Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Kežmar-
ku v súčinnosti s Lesným úra-
dom a oznamuje ho v regio-
nálnych masmédiach. 

Tak ako majú povinnosť 
právnické osoby a fyzické 
osoby, podnikatelia pri za-
bezpečovaní plnenia úloh 
v súvislosti s ochranou lesov 
pred požiarmi, tak ju po no-
velizovaní zákona č. 314/2002 
o ochrane pred požiarmi ma-
jú aj fyzické osoby. Nezabud-
nite, ak sa bude dodržiavať 
zákon, nebudú postihy. 
pplk. Ing. Jana Kolodzejová, 

OR HaZZ Kežmarok

Vykuklo slnko, zápalky lákajú!
Znova prichádza obdobie, kedy je potrebná zvýšená 

ochrana lesov pred požiarmi. Jarné  obdobie je tu čo nevi-
dieť, preto je potrebné nasmerovať zvýšenú pozornosť prá-
ve k ochrane lesov. 

Byty sa budú odpredávať  
v takom stave, v akom sú

Práve obličky nám filtru-
jú krv, čistia ju od všetkých 
škodlivín, ktoré sa sem-tam 
zhromažďujú v tele.

Seminár bol vedený pria-
mo pod záštitou rektora ko-
šickej lekárskej univerzity 
UPJŠ profesora MUDr. Ladi-
slava Mirossaya, profesora 
MUDr. Miroslava Mydlíka, 
Spolku lekárov Košíc a Kež-
marku. Seminár sa uskutoč-
nil v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku.

Okrem seminára zriadi-
la firma DIALCORP v mes-
te šesť stanovíšť, kde si mohli 
občania nielen zmerať tlak, 

ale aj dozvedieť sa čosi viac 
o obličkách, resp. o správnej 
prevencii. 

To, že táto akcia mala 
význam, nám povedali zdra-
votné pracovníčky na stano-
vištiach, ktoré nám potvr-
dili, že občania sa celý čas 
pri stánku zastavovali, in-
formovali sa o prevencii vo-
či rôznym neduhom a väč-
šina z nich si dala i zmerať 
tlak. Na druhej strane i sa-
motní Kežmarčania túto ak-
ciu privítali a boli by aj za 
takéto podobne „otvorené“ 
akcie v budúcnosti.

Pavol Humeník 

Zdravotnícka akcia v Kežmarku 
mala úspech u občanov

Učiteľom
„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že 

slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“
J. A. Komenský

Každý rok si pripomíname 28. marec – Deň učiteľov.
Nezabúdame i na tých, ktorí už aktívne nepracujú a sú na 

zaslúženom odpočinku.
Spomíname i na tých, ktorí už nie sú medzi nami a spia 

svoj večný sen.
Práca pedagóga bola, je a vždy bude veľmi náročná a nie 

vždy uznávaná a docenená tak, ako jej prináleží.
Učiteľ je ten, kto nám vštepuje základy poznania a otvára 

cestu do sveta nepoznaného.
Dovoľujeme si preto popriať všetkým pedagogickým pra-

covníkom, ktorí pôsobia na rôznych stupňoch vzdelávania 
a výchovy v našom meste, veľa zdravia, pracovných i osob-
ných úspechov  a tiež veľa radosti z výsledkov svojich žiakov. 

Školský úrad, Kežmarok

28. MAREC – DEŇ UČITEĽOV

Mestská knižnica v Kež-
marku oznamuje svojim po-
užívateľom, že v rámci skva-
litnenia a rozšírenia služieb 
sprístupňuje ON-LINE kata-
lóg Clavius na stránke www.
kezmarok.sk. ON-LINE kata-
lóg umožňuje rezervovanie 
dokumentov, sledovanie kon-
ta svojich výpožičiek a samo-
obslužné predlžovanie výpo-

žičnej lehoty v akomkoľvek 
časovom okamihu. Po otvo-
rení ON-LINE katalógu sa 
vstupuje cez „Vaše čitateľské 
konto“ po zadaní čísla preu-
kazu a PIN (RRMMDD). Aké-
koľvek ďalšie informácie radi 
poskytneme na telefónnom 
čísle 452 25 45.      

Kolektív 
Mestskej knižnice

Skvalitňovanie služieb 
v mestskej knižnici

Presne na Svetový deň obličiek (11. marec) zorgani-
zovalo vedenie mesta Kežmarok v spolupráci s firmou  
DIALCORP odborný seminár pre širokú medicínsku i laic-
kú verejnosť s témou tohto párového orgánu, jedného z naj-
dôležitejších v našom tele. 
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„Budem rád, keď budem 
môcť mojej mame ukázať, čo 
všetko sme tu vtedy za ten ví-
kend stihli porobiť,“ reagoval 
jeden zo žiakov Strednej od-
bornej školy v Kežmarku po 
tom, čo spolu so svojimi spo-
lužiakmi, pod vedením maj-
strov, vymaľovali a opravi-
li čakáreň a toalety ambu-
lancií polikliniky na 2. po-
schodí.

„V záujme pacientov, aby sa 
lepšie cítili, sme sa na tom dohod-
li s pani  Sabolovou, riaditeľkou 
Strednej odbornej školy na Gar-
biarskej ulici v Kežmarku. Vede-
la zabezpečiť šikovných remesel-
níkov – chlapcov, ktorí sa podu-
jali na tieto práce. Úplne nezišt-
ne robili celý víkend, čo  by inak 
stálo veľa peňazí. Som rád, že sa 
to podarilo vďaka ochote žiakov, 
majstrov a pani riaditeľky. Mesto 

Minulý týždeň, vo štvr-
tok dňa 4. marca 2010 sa ko-
nal Deň otvorených dve-
rí na Hotelovej akadémii 
Otta Brucknera v Kežmar-
ku. Bol organizovaný hlav-
ne pre žiakov deviateho roč-
níka a ich rodičov, ktorí zís-
kali informácie o forme štú-
dia, možnostiach zahraničnej 
praxe a o podmienkach pri-
jatia do školy. Návštevníci 
mohli vidieť ukážky praktic-
kých zručností žiakov ško-
ly na rôznych stanovištiach - 
miešanie nápojov, skladanie 
obrúskov, zdobenie medov-
níčkov, carving (dekoratívne 
vyrezávanie ovocia a zeleni-
ny), príprava slávnostnej ta-
bule a barmanská šou.                                                                                                        

V rámci Dňa otvorených 
dverí sa konala aj akcia pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa turistických sprievodcov. 
Počas nej sa predstavili žiaci 
druhého a tretieho ročníka so 
svojimi prezentáciami nielen 
pre uchádzačov o štúdium na 
škole, ale aj pre žiakov školy. 
V prezentáciách žiaci využi-
li poznatky o danom regióne, 
ako aj históriu a kultúrne de-
dičstvo mesta, v ktorom štu-
dujú. Po prezentáciách v bu-
dove školy nasledovalo spre-
vádzanie žiakov po kultúr-
nych objektoch Kežmarku. 

Škola bola tiež poctená 
návštevou Mgr. Mariána Bi-
lačiča, predsedu Slovenskej 
spoločnosti sprievodcov ces-

tovného ruchu (SSSCR) 
a návštevou Michae-
ly Rafajovej, BSBA, kto-
rá zastupuje Slovenskú 
agentúru pre cestovný 
ruch (SACR) pre región 
Prešov. Obidvaja hostia 
mali pripravené prezen-
tácie, spojené s beseda-
mi, pán Bilačič na tému 
Povolanie sprievodcu 
cestovného ruchu a pa-
ni Rafajová  Činnos-
ti Slovenskej agentúry 
pre cestovný ruch pri 
prezentácii a propagá-
cii Slovenska ako cieľo-
vého miesta cestovného 
ruchu. Cieľom akcie bolo zvi-
diteľniť povolanie sprievodcu 
cestovného ruchu a pozdvih-

Netradičný deň na „hotelovke“

Babka k babce...
Kým si niektorí ich rovesníci užívali víkend, oni spolu so 

svojimi majstrami, vo voľnom čase a bez nároku na odmenu 
pracovali na tom, aby spríjemnili kežmarským pacientom 
čas strávený v čakárni.

Opravené diery a po-
praskaná omietka, vy-
maľované steny, osadený 
televízor na stene a kom-
pletne zrekonštruované 
toalety. Aj takto môže 
vyzerať dobrý skutok, na 
ktorý sa podujali počas 
nedávneho víkendu žiaci 
2. a 3. ročníka učebného 
odboru murár: Ondrej 
Galik, Rudolf Gábor, Jo-
zef Halčin, Vladimír Ja-
noušek, Štefan Girga, 
Peter Gallik, Miroslav 
Pompa, Ladislav Pom-
pa, Ondrej Grich, Mar-
tin Paluba a Peter Ko-
valčík pod vedením maj-
stov Jána Kellnera, Jána 
Rusnáka a Bc. Andreja 
Bieľaka. 

Prostriedky na farbu poskytlo mesto Kežmarok, obkladačky a sa-
nitu do WC venovali sponzori a firma STAV-MONTÁŽE Poprad, 
televízia pre pacientov v čakárni je darčekom od lekára MUDr. Sma-
tanu, ktorý aj takou formou chcel pacientom v tamojšej čakárni sprí-
jemniť chvíle pred vyšetrením. Ruku k dielu priložili aj prostredníc-
tvom Mgr. Zuzany Kiskovej žiaci ZUŠ Dr. D. Fischera, ktorí veno-
vali svoje práce. V prípade, že sa nájde sponzor aj na ich zasklenie, 
bude čakáreň opäť o niečo krajšia.

núť Slovensko medzi krajiny 
s bohatým kultúrnym a prí-
rodným dedičstvom.   (haob)

prispelo na farby, sponzori doda-
li obklady a sanitu ako umýva-
dlo, wecko a podobne. Dúfam, že 
sa budú pacienti cítiť dobre. Ra-
di by sme ešte esteticky doplni-
li čakáreň. Keby sa našli spon-
zori na zasklenie a zarámovanie, 
boli by sme radi. Od Základnej 
umeleckej školy D. Fischera sme 
totiž dostali pekné žiacke práce, 
ktoré by sme radi časom zavesi-
li na chodbu,“ hovorí o plánoch 

MUDr. Mário Smatana, ktorý 
v Kežmarku prevzal štafetu 
v ušno-nosno–krčnej ambu-
lancii po MUDr. Raffajovi. 

Na chodbe polikliniky, 
kde sa na prvom poschodí 
nachádzajú štyri ambulan-
cie, majú teda pacienti aj vďa-
ka pozitívne a nezištne nala-
deným ľuďom o spríjemnenie 
času pred vyšetrením posta-
rané. T/F Adriana Saturyová
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Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk
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V súťaži o najkrajší ka-
lendár Slovenska 2010 získal 
Prešovský samosprávny kraj 
(PSK) v kategórii regióny pr-
vé miesto za nástenný kalen-
dár 7 divov Prešovského kra-
ja. 

PSK prvenstvo v tejto súťa-
ži už získal v roku 2008 s ka-
lendárom Pamiatky horného 
Šariša v skanzene Šarišského 
múzea. Minulý rok PSK obsa-

Kraj má opäť najkrajší kalendár 
dil druhé miesto za nástenný 
kalendár Renesančný kaštieľ 
v Humennom. 

Kalendár 7 divov Prešov-
ského kraja na rok 2010 ko-
rešponduje s verejnou anke-
tou, v ktorej si priamo oby-
vatelia regiónu zvolili sedem 
najatraktívnejších lokalít kra-
ja. „Už teraz intenzívne pracu-
jeme na budúcoročnom kalendá-
ri – návrh je prakticky hotový. 

ci. Súčasťou vernisáže bude 
vyhodnotenie súťaže. Víťaz-
né kolekcie kalendárov budú 
počas roka vystavené vo via-
cerých slovenských mestách 
– Bardejov, Levice, Piešťany, 
Rožňava, St. Ľubovňa, Veľký 
Krtíš, Zvolen a Žilina.    PSK

Železničná spoločnosť Slo-
vensko pripravila pre cestu-
júcu verejnosť možnosť zakú-
penia traťových cestovných 
poriadkov vo forme skladač-
ky do vrecka. K dispozícii na 
predaj sú v Zákazníckom cen-
tre v Poprade tieto dva druhy 
traťových cestovných poriad-
kov (CP):

• traťový CP pre trať 180 
(Bratislava – Žilina – Košice 
a späť), kde sú uvedené iba 
rýchliky, IC a EC vlaky,

• traťový CP pre trate 180, 
182, 183, 184 a 185, kde sú uve-
dené okrem vlakov OŽ a TEŽ 
aj osobné vlaky v úsekoch 
Košice – Štrba a späť a Po-
prad-Tatry – Plaveč a späť.

Cena 1 ks traťového CP je 
vo výške 0,20 EUR.

Železničná spoločnosť Slo-
vensko zároveň upozorňuje 
cestujúcu verejnosť, že v Zá-

Ponuka pre cestujúcich na železnici

Môžem prezradiť, že to 
bude opäť niečo úplne 
iné. Verím, že v súťaži 
opäť uspejeme, aj keď to 
nie je to najdôležitejšie. 
Podstatné je, že naše or-
ganizácie môžu prezen-
tovať krásy nášho re-
giónu, prípadne svoje 
zbierky. Dokazujú svo-
ju tvorivosť a kreativi-
tu,“ zdôraznil pred-
seda PSK Peter Chu-
dík. Ako však potvr-
dil, „nezanedbateľná je 
aj finančná úspora.“ 

Súťaž najkrajší ka-
lendár Slovenska má 
dlhoročnú tradíciu, 
v tomto roku sa koná už 18. 
ročník. Vyhlasuje a organizuje 
ju Klub fotopublicistov Sloven-
ského syndikátu novinárov. 

Víťazné exponáty tvoria 
výstavu, ktorá bude otvore-
ná 23. marca v Štátnej vedec-
kej knižnici v Banskej Bystri-

kazníckom centre v Poprade 
prebieha na základe predlo-
ženia kupónu č. 1 bezplatná 
výmena knižných CP so za-
pracovanou zmenou č. 1 plat-
nou od 7. 3. 2010.

ŽST Poprad-Tatry

Rovnako budú mať náv-
števníci opäť možnosť pose-
dieť si s legendou tatranských 
nosičov, chatárom Lacom Ku-
langom. V rámci projektu 
Tatranské víkendy s rodinou je 
pri tejto príležitosti priprave-
ný autobusový zájazd z Kež-
marku. 

Autobus všetkých účast-
níkov vyvezie do Starého 
Smokovca, odkiaľ povedie 
trasa výletu cez Rainerovu 
a Zamkovského na Skalna-
tú chatu. Pre účastníkov zá-
jazdu je na chate pripravené 
pohostenie a môžu sa ho zú-
častniť i deti bez sprievodu 
rodičov, keďže bude zabez-

pečený pedagogicky dozor. 
Cestou späť povedie trasa 

autobusu z Tatranskej Lom-
nice do Kežmarku. Odchod 
je naplánovaný na 9.00 hod. 
(parkovisko pri novom futba-
lovom štadióne). 

Všetky potrebné informá-
cie a registrácia účastníkov 
na: www.agentura.skalna-
ta.sk, agentura@skalnata.sk 
a 0904/89 02 98. Cena zájaz-
du: 4 EUR.

Orgamizátormi tohto pod-
ujatia sú Agentúra Skalnatá 
chata, folklórny súbor Magu-
ra z Kežmarku a Kežmarská 
televízia.

Pavol Humeník

Veľkonočné zvyky na Skalnatej chate
V atraktívnom prostredí Skalnatej doliny je pre všetkých 

hostí v sobotu 27. marca 2010 pripravená akcia, spojená s pre-
zentáciou veľkonočných tradícií, o ktoré sa postará folklór-
ny súbor Magura.



5KežmaroK 6/2010 mozaiKa

Za autobusovou stanicou, 
hneď za firmou Oktan sa stá-
ča doľava cesta, ktorá vedie 
k tamojším firmám i k naj-
vyššej budove, v ktorej sídli 
spomínaná škola. Na jej čele 
dnes stojí Ing. Marta Perig-
náthová, s ktorou sme sa po-
zhovárali o študentoch, štu-
dijných odboroch i o plánoch 
školy do budúcnosti.

„Najväčší záujem zo strany 
žiakov je o propagačné výtvar-
níctvo. Každý rok sa dostanú 
z našej školy jeden až dvaja žia-
ci na vysokú školu výtvarných 
umení do Bratislavy, čo je veľký 
úspech, keďže tam prijímajú na 
jeden odbor približne šesť ľudí. 
Máme šikovných absolventov, 
ktorí sa uchytili a pôsobia v rôz-
nych kútoch Slovenska,“ hovorí 
na úvod riaditeľka školy Ing. 
M. Perignáthová. O tom, že 
práce žiakov sú naozaj hodné 
uznania, svedčila aj nedáv-
na výstava prác žiakov ško-
ly v Múzeu Kežmarok. Práve 
to spolupracuje so školou už 
dlhší čas aj vďaka študijné-
mu odboru Konzervátorské 
a reštaurátorské práce. A nie-
len to – študenti vyhotovili 
pre kežmarský hrad šacho-
vé figúrky v nadživotnej veľ-

kosti, ktoré budú môcť vidieť 
návštevníci hradu už čoskoro 
na nádvorí. O tom, že na ško-
lu sa hlásia žiaci, ktorých na-
ozaj umenie a práca s ume-
ním zaujíma a baví, svedčia 
nielen drobné mravčie prá-
ce, ktorým sa študenti ve-
nujú napríklad pri tvorbe či-
piek s následným využitím 
v odbore ručného výtvarné-
ho spracúvania textílií, ale aj 
v  scénickej kostýmovej tvor-
be. „Mnohé z kostýmov, kto-
ré naši žiaci vyhotovili, zapoži-
čiavame verejnosti, aj napríklad 
divadlu ex-Theatro,“  povie M. 
Perignáthová a nás zaujíma, 
či svoje vlastné práce využí-
vajú aj samotní študenti v ne-
jakej záujmovej, či krúžkovej 
činnosti. „Áno, máme mnoho 
krúžkov a študenti ich radi na-
vštevujú. Naše záujmové krúž-
ky pracujú hneď po vyučovaní 
alebo v priebehu dňa, kedy ma-
jú študenti voľnú hodinu.“ Nás 
už len zaujme fakt, že na tej-
to strednej škole funguje de-
vätnásť záujmových krúžkov. 
Možno aj vďaka tejto nenúte-
nej podpore žiackej tvorby sú 
práce kežmarských študen-
tov úspešné aj na mnohých 
súťažiach: „Nedávno sme zís-

Mladých ľudí štúdium umenia baví
Tridsať osem učiteľov, 212 žiakov, deväť tried a mnoho 

úspechov. Tak sa dá na úvod charakterizovať Stredná ume-
lecká škola v Kežmarku, ktorá sídli na Slavkovskej ulici. Od 
jej vzniku v roku 1997 prešlo bránami školy mnoho absol-
ventov, ktorí sa chopili šance a v praxi sa dnes úspešne živia 
tým, čomu sa venovali počas štúdia v Kežmarku.

kali tri prvé miesta, jedno tretie 
miesto a čestné uznanie v texti-
láckej súťaži School design. Iš-
lo o odevné doplnky – krava-
ty, tašky, šperky a iné dopln-
ky, ktoré aj naši študenti za-
slali do súťaže. Momentálne sú 
všetky víťazné práce predmetom 
putovnej výstavy,“ hovorí ria-
diteľka školy a dodáva, že aj 
v týchto dňoch čaká škola na 
výsledky súťaže Etudy z dre-
va vo Zvolene, Malé grafické 
formy vo Vrútkach, Mladá lí-
nia v Prešove, ako aj regio-
nálneho kola Stredoškolskej 
odbornej činnosti, olympiá-
dy a ďalších súťaží, do kto-
rých sa takisto prihlásili.

„Veľmi sa teším, že sa nám 
podarili v tomto školskom ro-
ku už štyri výstavy – aj mimo 
Kežmarku, najbližšie by sme ra-
di urobili výstavu maturitných 
prác. Podarila sa nám aj zaují-
mavá výstava prác našich pe-
dagógov a tešilo nás, že sa do 
nej zapojili aj učitelia – ‘ne-
výtvarníci‘,“ hovorí o mimo-
školských aktivitách M. Pe-
rignáthová. Škola plánuje vo 
svojich priestoroch aj výsta-
vu prác bývalých absolven-
tov školy.  

V rámci školského vzdelá-
vacieho programu sa študen-
ti zúčastňujú aj lyžiarskych 
a plaveckých kurzov, či plené-
rov doma i v Chorvátsku. Na 
jednom z nich vznikla myš-
lienka učiteľa Milana Chomu 
venovať sa Kukučínovi, čo 
vyústilo do projektu Po sto-
pách Martina Kukučína, keď-
že školský plenér v Chorvát-
sku sa konal neďaleko ostro-
va Brač, ktorý je spojený so 
životom a dielom tohto spi-
sovateľa.

V súčasnosti škola žiada 
o zaradenie nového študijné-
ho odboru do siete – pod ná-
zvom reklamná tvorba. Sú-
časne pracuje tím pedagógov 
na návrhu učebných osnov 
nového študijného odboru 
obrazová a zvuková tvorba.

Začiatkom letných prázd-
nin škola plánuje robiť tvori-
vé dielne pre širokú verejnosť 
v priestoroch kežmarského 
hradu. Bližšie informácie bu-
dú zverejnené na stránke ško-
ly www.suskk.sk. 

T/F -cenas-

Keď sa darí, tak sa darí. Najprv 
spadli obkladačky zo steny na wec-
ku (týmto pozdravujem chlapov, kto-
rí ich v roku 2000 dokázali nalepiť 
bez lepidla a sieťky), kde tu odpadá-
vajú aj kúsky omietky a s rachotom 
sa k nim pridala predvčerom aj gar-
niža v obývačke. Aby nebol jeden deň 
menej nudný ako druhý, stihla som 
vyfasovať aj pokutu pred popradskou 
nemocnicou. Všetky ostatné menšie 
či väčšie záležitosti sa strácajú v cha-
ose nabitých dní a mám dojem, že čas 
medzi mesiacmi, keď chytám do rúk 
obálku so všetkými šekmi, ktoré tre-
ba zaplatiť je stále kratší a kratší. Ale-
bo sa stále v priebehu mesiaca vyskyt-
ne niečo neplánované, čo treba zapla-
tiť alebo kúpiť. 

Jeden kolotoč – výplata, šeky, vý-
plata, šeky, nepredvídaný nákup ale-
bo investícia, prežívanie, výplata, še-
ky, ďalší nečakaný výdavok a tak stá-
le dookola. A potom to ide ako ho-
dinky. Človek si zvykne. A tak keď 
mu spadnú kachličky takpovediac na 
hlavu, mávne rukou – aj na to príde 
rad, keď bude čas a peniaze.

Dnes sa všetko točí okolo ča-
su a peňazí. Máte peniaze, nemá-
te čas. Keď máte čas, nemáte pe-
niaze. Jednoduché zákony dneška. 
A tak ktosi vymyslel strednú ces-
tu – veci na splátky. Nemáte penia-
ze ani čas? Vyberte si kedy chcete – 
na internete, v katalógu alebo v pre-
dajni – my dovezieme, vy budete 
splácať. Tu nábytok, tam kameru, 
tu práčku, chladničku, umývačku, 
nejaké veci do dielne či do záhra-
dy, auto, dokonca aj strechu na do-
me – čo len chcete. Splátka ku splát-
ke, šek ku šeku. Máte všetko a hneď, 
už len sledovať, aby ste neprešvihli 
termín splatnosti a mali vždy včas 
uhradené splátky. A keď pekne splá-
cate, začnete dostávať domov kade-
jaké úverové kartičky. Lákadlá pre 
verných a poctivých zákazníkov. Na 
jednej kartičke si môžete vybrať toľ-
ko, na inej ešte viac, s ďalšou na-
kúpite čo len chcete bez dokladova-
nia príjmu... Trochu labilnejšia po-
vaha v slabej chvíli a už sa zamotá 
do pavučiny dlhov. Tieto malé plas-
tové provokatérky je najlepšie ho-
diť ihneď do koša. Poškodené, aby 
ich niekto nezneužil. Dnes je život 
o to ľahší, že si môžete dopriať na-
raz čokoľvek a splácať to postupne. 
Je to ľahšie ako sporiť a potom kúpiť.  
Len keď sa nad tým človek zamys-
lí, najprehľadnejšie „zmluvy“ boli  
s hlineným prasiatkom.      -Adri- 

Riaditeľka Ing. Marta Perignáthová so žiačkou Strednej umelec-
kej školy na Slavkovskej ulici, v ktorej vznikali a stále vznikajú jedi-
nečné práce z dreva, textilu či iné výtvarné diela, ktoré spríjemňujú 
a skrášlujú aj mnohé interiéry v Kežmarku. Najobľúbenejším odbo-
rom v škole je propagačné výtvarníctvo, ktoré prináša študentom i 
pedagógom nejeden úspech naceloslovenských súťažiach.
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Voda je základ života, ale-
bo bez vody niet života, je 
myšlienka, ktorá sa každo-
ročne nesie 22. marcom, kto-
rý je už od roku 1922 vyhla-
sovaný Organizáciou spoje-
ných národov za „Svetový 
deň vody“. Jeho hlavným cie-
ľom je podporiť lepšie zabez-
pečenie vody pre čo najširšie 
vrstvy ľudí na svete.

Význam vody v našich 
podmienkach, kde stačí oto-
čiť vodovodný kohútik a do 
pohára, umývadla či vane 
natečie číra, nezávadná vo-
da si nevieme ani uvedomiť. 
Nepoznáme úsilie tých, kto-
rí nám takúto vodu zabezpe-
čujú a tým prispievajú nielen 

k zlepšeniu našej pohody, ale 
ochraňujú aj naše zdravie.

Voda, pokiaľ sa jej nevenu-
je pozornosť, môže byť často 
zdrojom vážnych alimentár-
nych ochorení ako je infekčná 
hnačka, vírusová hepatitída 
typu A (žltačka), cholera a ďal-
šie. Pri použití vody s vyšším 
obsahom dusíkatých látok na 
prípravu umelej mliečnej vý-
živy dojčiat hrozí riziko vzni-
ku tzv. dusičnanovej methe-
moglobinémie – modranie de-
tí, čo môže skončiť smrťou.

Nezabúdajme, že telo do-
spelého človeka obsahuje 50 
– 60% vody, jej množstvo sa 
s pribúdajúcim vekom zni-
žuje a strata vyššia ako 20% 

Napriek mrazivému po-
časiu nie sú už v tých dňoch 
ojedinelé medvedie stopy 
v snehu ani v Tatranskom ná-
rodnom parku. Lesníci Štát-
nych lesov TANAPu odhadu-
jú, že brlohy na južnej strane 
Tatier už opustila približne 
tretina medveďov. Prvé med-
vedie stopy objavili lesníci na 
Podbanskom, Štrbskom Plese, 
v okolí Vyšných Hágov a Dol-
ného Smokovca. 

„Sú to zväčša mladšie med-
vede do piatich až šiestich rokov. 
Tohtoročnou zaujímavosťou je 
úspešné prezimovanie dvojroč-
ného osirelého medveďa v blíz-
kosti Vyšných Hágov,“ hovo-
rí Jozef Hybler, zoológ Štát-
nych lesov TANAPu. Napriek 
tomu, že začiatkom marca sa 
medvede už začínajú prebú-
dzať, na Podspádoch medve-
die stopy v snehu lesníci eš-
te nenašli. V Tatranskej Javo-
rine „...sa zatiaľ prebudil len 
jeden medveď. Našli sme jeho 
stopy i ležovisko s výhľadom na 
kŕmne zariadenie. Potom sa sto-
py prestali objavovať, pravdepo-
dobne opäť zaľahol,“ konštatuje 

Svetový deň vody s heslom „Kvalita vody, výzvy a možnosti“

Tretina medveďov už vyliezla z brlohov

Ján Slivinský, vedúci ochran-
ného obvodu Tatranská Javo-
rina Štátnych lesov TANAPu.  

Súvislá snehová pokrývka 
a teploty pod bodom mrazu 
sú dôvodom, prečo medvede 
v Západných Tatrách na Zve-
rovke, Habovke a v Oravi-
ciach z brlohov ešte nevyliez-
li. „Už poslednú februárovú so-
botu sme natrafili na prvé sto-
py medveďa. Ale ani tie sa viac 
neopakovali. Zobudený medveď 
v takomto čase je v týchto lokali-

tách skôr výnimka,“ hovorí Ján 
Krušpán, vedúci ochranného 
obvodu Oravice Štátnych le-
sov TANAPu. Kedy sa med-
vede v Tatranskom národ-
nom parku zobudia a opustia 
svoje brlohy, bude závisieť od 
počasia. Ak sa v najbližších 
dňoch neoteplí, lesníci očaká-
vajú, že väčšina tatranských 
medveďov bude spať až do 
konca tohto mesiaca.

TANAP
Foto: Milan Ballo

hmotnosti tela znamená už 
smrť. Preto je dôležité zavod-
ňovanie organizmu zvlášť 
pri hnačkových ochoreniach, 
ale i pri horúčkach, ktoré sú 
klasickým príznakom napr. 
chrípkových ochorení u detí 
a starších osôb.

Pre zabezpečenie správ-
nej funkcie orgánov ľudské-
ho tela a tým aj pocitu poho-
dy a dobrého zdravia je po-
trebné, aby dospelý človek 
prijal denne 2 – 2,5 litra teku-
tín, v lete i viac. Stačí kvalit-
ná pitná voda, minerálne vo-
dy, ovocné šťavy, čaje. Z hľa-
diska prevencie obezity je po-
trebné sa vyhýbať sladeným 
vodám pre vyšší obsah cuk-
ru. Nedostatočný príjem te-
kutín u detí zhoršuje koncen-
tračnú schopnosť a pozornosť 
žiakov, narastá agresivita, čo 
všetko vedie k zníženiu stup-
ňa efektivity vyučovacieho 
procesu.

Celkové zásoby vody na ze-
mi sú vyčerpateľné a ako ho-
vorí jeden z bodov Európskej 
vodnej charty prijatej v Štras-

burgu 6. 5. 1968 – voda je spo-
ločným majetkom a povinnos-
ťou každého je používať vodu 
účelne a ekonomicky. Upozor-
ňuje na to aj cieľ č. 10 Politiky 
„Zdravie pre všetkých v 21. 
storočí“ pri zabezpečovaní 
zdravého a bezpečného fyzic-
kého prostredia.

Preto si zvlášť v tento Sve-
tový deň vody pripime na 
zdravie pohárom plným kva-
litnej nezávadnej pitnej vody.

Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva v Poprade, 
Zdravotnícka 3 v rámci pre-
vencie dusičnanovej methe-
moglobinémie dojčiat ponú-
ka v priebehu celého roka 
bezplatné vyšetrenie vzorky 
vody z individuálneho zdroja 
v prípade, ak sa v rodine oča-
káva narodenie dieťaťa. Bliž-
šie vás o problematike vody 
oboznámia na oddelení hy-
gieny životného prostredia 
RÚVZ (č. dverí 221), príp. na 
č. t. 052/7125451.

Oddelenie Podpory 
zdravia, RÚVZ so sídlom 

v Poprade

Tatranský národný park 
(TPN) so svojím partnerom – 
Štátnymi lesmi Tatranského 
národného parku (ŠL TANA-
Pu) si dovoľuje Vás pozvať na 
internetovú súťaž vedomostí 
o Tatrách. 

Každý, kto má záujem vy-
skúšať svoje vedomosti a chce 
sa zúčastniť sútaže je povin-
ný oboznámiť sa s pravidla-
mi súťaže a registrovať svoju 
účasť na stránkach: www.tat-
rybezgranic.eu (poľská ver-
zia), alebo www.tatrybezhra-
nic.eu (slovenská verzia). Kaž-
dý deň sa bude zverejňovať 
jedna otázka. Súťaž sa koná 
od 1. marca 2010 do 31. mája 
2010. Víťazi jednotlivých etáp 
a víťaz súťaže získajú ceny.

Projekt je spolufinancovaný 
Európskou úniou zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálne-

Internetová súťaž  
vedomostí o Tatrách

ho rozvoja a zo štátneho roz-
počtu prostrednictvom Eurore-
giónu „Tatry“ v rámci Progra-
mu cezhraničnej spolupráce 
Poľská republika – Slovenská 
republika 2007 – 2013. TANAP

Touto cestou sa chcem poďako-
vať posádke RZP za veľmi humán-
ne e rýchle prevezenie na trauma-
tologické oddelenie do Popradu dňa 
13. 2. 2010.

Ľudský prístup troch mladých 
ľudí z RZP si vysoko cením a vá-
žim. Ich nezištná ochota a postoj 
k nešťastiu druhého na mňa pôso-
bili ako balzam na dušu. Bodaj by 
v zdravotníctve pracovali len takí 
fundovaní ľudia. Srdečná vďaka. 

Angela Hutková, Kežmarok
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Noví ľudia,
ľudský prístup
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Po vzniku mimoriadnej situácie, po 
ktorej v zmysle zákona bude prostred-
níctvom hromadných  informačných 
prostriedkov  vyhlásená evakuácia  je 
potrebné vykonať nasledovné: 

 uhaste otvorený oheň,
 uzatvorte prívod plynu, vody 

a elektriny,
 pripravte a vezmite so sebou naj-

nutnejšie  veci (doklady, cenné veci ma-
lých rozmerov, lieky a pod.). Evakuačná 
batožina nemôže presiahnuť u dospe-
lých osôb 50 kg na jednu osobu, u detí 
25 kg na jednu osobu,

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc
 domáce zvieratá (miláčikov) si 

vezmite so sebou v prenosných schrán-
kach,

 ostatné domáce zvieratá, ktoré pre-
žijú samostatne určitú dobu, nechaj-
te doma ale predzásobte ich krmivom 
a vodou,

 uzamknite byt,
 uistite sa, či vaši susedia vedia 

o vzniknutej situácii,
 v prípade, ak sa vo vašom okolí na-

chádzajú nevládni ľudia, alebo deti bez 
dozoru – pomôžte im,

 dodržujte pokyny osôb a prísluš-
ných orgánov, ktoré budú zabezpečovať 
evakuáciu,

Čo nemá chýbať v batožine?
 osobné doklady, dôležité doklady, 

peniaze, cennosti,

 osobné lieky, vitamíny a nevyhnut-
né zdravotnícke potreby (malá lekárnič-
ka),

 základné trvanlivé potraviny, ná-
poje v nepriepustných obaloch na 2 – 3 
dni,

 predmety osobnej hygieny a den-
nej potreby,

 náhradná bielizeň, odev, obuv, ne-
premokavý plášť,

 teplá prikrývka, spací vak,
 vrecková lampa (baterka), sviečky, 

a zápalky,
 iné nevyhnutné osobné veci podľa 

potreby a uváženia (mobil),
 pre deti nezabudnite pribaliť hrač-

ku.
Ing. Jozef Knapp, 

Ref. CO a PO

MUDr. Peter Ondo-Eštok

Detská ambulancia  
na Severke 

prijíma nových pacientov
Ponúkame:

Individuálny prístup
24-hodinový telefonický  

kontakt
Prehliadky detí do 1 roka  

v domácom prostredí
V čakárni nečakáte

Stačí prísť s preukazom  
poistenca.

Poradenstvo: príďte sa poradiť, 
ak máte problém.

Tel.: 0903/69 11 88
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V tomto roku si mesto Kežmarok pri-
pomína rôzne dôležité jubileá. Jedným 
z nich je aj 130. výročie založenia Kež-
marského rybárskeho spolku. Samotné 
rybárstvo má v našom meste dlhú tra-
díciu. Zaoberali sa ním obyvatelia osa-
dy sv. Michala, v roku 1411 udelil cisár 
Žigmund mestu právo slobodného ry-
bolovu , v rokoch 1453 – 1667 existoval 
aj cech rybárov. Kežmarok vždy oplýval 
tokmi bohatými na ryby – rieka Poprad, 
Kežmarská Biela voda ...

Po celouhorskom zrušení cechov 
v 1872 vznikol už v roku 1880 Kežmar-
ský rybársky spolok. Zo skromných ar-
chívnych prameňov sa podarilo zistiť 
pár osobností, ktoré sa zaslúžili o fun-
govanie tejto inštitúcie. Predsedom spol-
ku v roku 1924 bol Alexander Belóczy. 
Počet členov predstavoval 60 rybárov. 
V roku 1928 bol predsedom Štefan Pal-
cso. Jednateľskú funkciu zastával Julius 
Székely.

Hlavným účelom spolku bol chov 
a lov rýb, rakov v popradskej doline. 
Spolok sa staral o „prevádzku“ podtat-
ranských potokov Popradskej kotliny. 
Dochovával ryby významného druhu 
a zarybňoval vody malými rybkami 
(plôdikmi). Na príslušných miestach 
tiež označoval plochy zákazu rybolo-
vu, kde sa prirodzene vytierali ryby. 
Z ekologického hľadiska sa členovia 
snažili o odstránenie pre ryby škodli-
vých látok. Nutná bola ale už i v tomto 
čase ochrana pred pytliakmi. Financie 
na existenciu a plnenie cieľov čerpal 

spolok z členských príspevkov a pod-
pory štátu. Členom spolku sa mohol 
stať „každý dospelý, samostatný a inteli-
gentný človek, pre ktorého je rybárstvo 
športovou aktivitou a nie obchodným zá-
ujmom.“ Zo spolku vylúčili každého, 
kto sa previnil proti stanovám a da-
ným pravidlám. 

Lovenie rýb a rakov prebiehalo 
v medziach platných zákonov. Rybo-
lov sa nesmel prevádzať v dobe od de-
siatej hodiny večernej do tretej hodiny 
rannej. Zakázaný bol lov sieťou, troj-
zubom a jedom. Nastraženie nočné-
ho háku či dnovej nite patrilo taktiež 
medzi nepovolené spôsoby. Do pôsob-
nosti valného zhromaždenia patrilo 
postavenie rybníkov a rybných scho-
dov, k čomu mali zabezpečiť aj potreb-
né financie. Členovia výboru sa stara-
li o vydávanie rybárskych legitimácií 
akými boli ročné a sezónne lístky. Tiež 
schvaľovali odmeny pre tie osoby, kto-
ré sa starali o kontrolu praktizovania 
rybolovu a kvality vody. V ich kom-
petencii bolo už spomínané označova-
nie plochy pre trenie rýb. Spolok pri-
jímal ešte osoby dozerajúce na vývin 
rýb a rybníky. Rokovacou rečou spol-
ku bola nemčina (keďže v minulosti ži-
lo v Kežmarku veľa Nemcov), v prípa-
de dohody aj iná.

Rybársky spolok vykonával aj osveto-
vú funkciu. Potvrdzuje to obežník Kra-
jinského úradu v Bratislave z roku 1932. 
Spolok mal spolu s Okresným úradom 
chrániť rybí poter, raky, škľabky a žaby. 

Potoky a rieky boli v dobe prázdnin čas-
tým miestom kúpania sa detí a mláde-
že. Tá sa často zabávala chytaním tých-
to vodných živočíchov. Tie končili v rôz-
nych nádobách a fľašiach, kde nakoniec 
uhynuli. Zaznamenané však boli i prí-
pady mučenia či usmrcovania, čo malo 
za následok škody v oblasti hospodár-
stva. Vplývalo to tiež na mládež („zo-
surovenie a otupenie citu mladých k prí-
rode“), preto sa mali mestské inštitúcie 
starať o služobné obchôdzky, počas kto-
rých sa mala poučovať mládež, aby zby-
točne nechytala a neusmrcovala vodné 
živočíšstvo. 

Ako vidieť z posledných riadkov, 
vždy bolo potrebné chrániť prírodu 
pred poškodzovaním. Smutné však je, 
že aj v dnešnej modernej a vyspelej spo-
ločnosti, ako ju často označujeme, sa 
nájde množstvo takých indivíduí, ktoré 
ničia to, čo si vážili a zveľaďovali gene-
rácie pred nami. Od pytliactva cez zne-
čisťovanie vôd odpadkami, kanalizá-
ciou, umývaním áut, praním kobercov 
až po regulácie. Vážme si prírodu a prá-
cu predkov. Kým je čas...!

Vladimír Ševc
Zdroje:  Štátny archív Levoča, pobočka 

Poprad, Okresný úrad Kežmarok, Kataster 
spolkov IV., inv. č. 6.

Štátny archív Levoča, pobočka Poprad, 
Obecný notársky úrad Kežmarok, kart. 1, 
3584/1925 adm.

Štátny archív Levoča, pobočka Poprad, 
Obecný notársky úrad Kežmarok, kart. 4, 
7030/1932 adm.

130 rokov od založenia Kežmarského rybárskeho spolku

V uplynulych dňoch si okrúhle 40. 
výročie od svojho založenia pripomenu-
la kežmarská materská škola na Cinto-
rínskej ulici. Pri tejto príležitosti sa na 

pôde škôlky stretli jej niektoré bývalé i 
súčasné pracovníčky a vedenie spolu so 
zástupcami mesta. „Jubilantke škôlke“ 
prajeme aj my veľa úspechov, spokoj-

ných detí, pracovníkov i rodičov a v ne-
poslednom rade aj dostatok finančných 
prostriedkov na ďalšie aktivity a plány. 

Rada rodičov MŠ, Foto: archív M. M.

Škôlka na Cintorínskej ulici oslavovala

Deti MŠ Cintorínska pred 40 rokmi a dnes. Vpravo na fotografii Bc. Želmíra Hanisková, súčasná riaditeľka materskej školy s kolegy-
ňou Alžbetou Dufalovou v spoločnosti detí. V súčasnosti materská škola zabezbečuje výučbu v piatich triedach, spolupracuje so Základnou 
umeleckou školou A. Cígera a mnohými krúžkami a záujmovou činnosťou motivuje už i deti v predškolskom veku k aktivitám v športových, 
výtvarných i hudobných oblastiach. Veľkým pozitívom škôlky, najmä z pohľadu rodičov, je jej umiestnenie v kľudnom, tichom prostredí. 
Škola využíva na činnosť aj veľkú záhradu a k spokonosti rodičov prispieva aj obľúbenosť kolektívu učiteliek medzi najmenšími.
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Vzdelávanie, regionálny 
rozvoj a sociálna integrácia sú 
tri hlavné oblasti, na podpo-
ru ktorých sa Nadácia Oran-
ge zameria v tomto roku. Jej 
cieľom je podporovať inova-
tívne formy vzdelávania, roz-
víjať regióny a zmierňovať so-
ciálne rozdiely. V rámci soci-
álnej integrácie otvára  gran-
tové programy Zelená pre 
seniorov a Prekročme spolu 
bariéry, ktoré sa stretli s ob-
rovským záujmom zo strany 
žiadateľov. 

Zelená pre seniorov 
Grantový program Ze-

lená pre seniorov sa ako je-
den z prvých na Slovensku 
zameriava na ľudí v post-
produktívnom veku, čím sa 
snaží flexibilne reagovať na 
súčasnú situáciu, kedy sa 
v dôsledku demografických 
zmien zvyšuje percento se-

niorov v spoločnosti. Cieľom 
je podporiť zaujímavé a ino-
vatívne projekty, ktoré rie-
šia integráciu a sebarealizá-
ciu ľudí v dôchodkovom ve-
ku a prispievajú k zvyšova-
niu kvality ich života. Vítané 
sú projekty, ktoré sú zame-
rané na vzdelávacie aktivity 
či nachádzajú využitie život-
ných skúseností starších ľudí 
napríklad formou dobrovoľ-
níckych či umeleckých akti-
vít. 

Svoj projekt môžu predlo-
žiť mimovládne organizácie, 
samosprávy, zariadenia po-
skytujúce sociálnu starostli-
vosť a rozpočtové organizá-
cie ako napríklad knižnice, 
múzeá a podobne do 7. apríla 
2010. Nadácia Orange vyčle-
nila na program Zelená pre 
seniorov 50 000 EUR. Maxi-
málna výška grantu na jeden 
projekt je 2 500 EUR. 

Prekročme spolu bariéry
Program Prekročme spo-

lu bariéry je zameraný na 
podporu ľudí so zdravot-
ným či sociálnym znevýhod-
nením. Jeho cieľom je zvyšo-
vanie šance na zaradenie sa 
do spoločnosti a odstraňova-
nie sociálnej izolácie v rôz-
nych oblastiach spoločenské-
ho života, či už ide o zdravot-
né postihnutie, sociálne či iné 
znevýhodnenie. Mimovládne 
organizácie, obce a mestá, za-
riadenia poskytujúce sociál-
nu starostlivosť alebo vysoké 
školy a univerzity môžu po-
žiadať o grant na projekt za-
meriavajúci sa na vzdelávacie 
aktivity, aktívnu terénnu prá-
cu, zvyšovanie informova-
nosti, odstraňovanie komu-
nikačných bariér či rôzne voľ-
nočasové aktivity.

Do programu Prekročme 
spolu bariéry sa so svojím 

TRI OBLASTI PODPORY: VZDELÁVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA INTEGRÁCIA

NadáCIa ORaNge v ROku 2010
projektom na pomoc ľuďom 
so zdravotným postihnutím, 
rodinám s deťmi, príslušní-
kom národnostných menši-
ny a iným zraniteľným sku-
pinám obyvateľstva ako sú 
drogovo závislí, obete domá-
ceho násilia, ľudia bez domo-
va a iné môžu predkladatelia 
prihlásiť do 25. marca 2010. 
Nadácia Orange vyčlenila 
na tento účel celkovú sumu 
100 000 EUR, pričom na jeden 
projekt je možné získať grant 
do výšky 3 000 EUR.

Každý, kto by sa rád uchá-
dzal o grantový príspevok 
z niektorého z otvorených 
programov Nadácie Orange 
a prispieť tak k lepším život-
ným podmienkam ľudí okolo 
seba, môže poslať svoj projekt 
na adresu Centra pre filan-
tropiu na Kozej ulici 11 v Bra-
tislave. Práve tu alebo aj na 
stránke www.nadaciaorange.
sk je možné získať aj bližšie 
informácie a pomoc pri vy-
pracúvaní projektu.          KO

V minulom roku podpo-
rila ZSE Energia, a.s., v spo-
lupráci s Nadáciou Ekopolis 
prostredníctvom Nadačného 
fondu Živá energia osem pro-
jektov po celom Slovensku,  v 
celkovej výške 56 771 eur.   
V tomto roku plánuje opäť 
podporiť projekty prispieva-
júce k rozvoju energetickej 
efektívnosti, ako aj k osvete a 
vzdelávaniu v tejto oblasti. V 
roku 2010 Nadačný fond Živá 
energia poskytne do granto-
vého kola finančnú podporu 
vo výške 63 000 €. Uzávierka 
prijímania žiadostí je 30. aprí-
la 2010.

Oprávnenými žiadateľmi 
na pridelenie prostriedkov z 
Nadačného fondu Živá ener-
gia sú mimovládne neziskové 
organizácie, mestá, obce, ško-
ly a iné vzdelávacie inštitú-
cie, ústavy sociálnej starostli-
vosti, domovy dôchodcov, ve-
decko-výskumné pracoviská, 
centrá voľného času a komu-
nitné centrá – v závislosti od 
jednotlivých oblastí podpory. 
Prostriedky Nadačného fon-

du Živá energia nemôžu byť 
použité na komerčné účely.

Aj v roku 2010 budú pro-
jekty vybrané v otvorenej ve-
rejnej súťaži. Základnou pod-
mienkou poskytnutia podpo-
ry je verejnoprospešný cha-
rakter projektu. Fond podporí 
projekty celkovou sumou 63 
000 eur, čo predstavuje 11% 
navýšenie v porovnaní s ro-
kom 2009. Podporené projek-
ty majú byť zrealizované do 
konca novembra 2011.  

V roku 2010 fond podporí 
projekty v dvoch oblastiach: 
1. Investičná podpora pro-
jektov - výstavba a inštalácia 
nových zdrojov využívajú-
cich obnoviteľné zdroje ener-
gie, ich rekonštrukcia a zvý-
šenie výkonu, rekonštrukcia 
zariadení využívajúcich fo-
sílne palivá na obnoviteľné 
zdroje a zavádzanie opatrení 
pre úspory energie. Investič-
ná podpora môže byť poskyt-
nutá na projekty na školách 
a iných budovách,  zariade-
niach využívaných na verej-
noprospešné účely.

2. Vzdelávanie a zvyšova-
nie povedomia o úsporách a 
obnoviteľných zdrojoch ener-
gie – osvetové programy pre 
školy a verejnosť, aktivity 
ekocentier, odborné kurzy a 
semináre.

Kritériá pre výber projek-
tov: preukázateľný verejno-
prospešný charakter projektu 
a jeho prínos pre komunitu; 
súlad so zameraním v rámci 
jednotlivých oblastí podpory; 
intelektuálna, materiálna a 
finančná účasť rôznych part-
nerov – neziskové; organizá-
cie, školy, miestna samosprá-
va a podnikatelia a pod. 

Vyčísliteľný dopad projek-
tu na úspory energie: efekti-
vita navrhovaných opatrení 
vzhľadom na náklady; miera 
zapojenia dobrovoľníkov; za-
istenie následnej dlhodobej 
starostlivosti o výsledky po 
ukončení projektu, vhodnosť 
navrhovaných aktivít z od-
borného hľadiska a hľadiska 
ochrany životného prostre-
dia; súlad zámeru s legisla-
tívou, technickými norma-

mi a regulatívami a prípad-
ne s rozvojovými dokument-
mi obce, mesta, regiónu.

Viac informácií o podpo-
rených žiadateľoch nájde-
te na www.ekopolis.sk alebo 
na www.zivaenergia.sk. Kon-
takt: Peter Medveď, Nadácia 
Ekopolis,  tel.: 048 – 414 52 59,  
e-mail: medved@ekopolis.sk.

Ekopolis

Nadačný fond Živá energia podporí nápady 
zamerané na energetickú efektívnosť

Pripravujeme
V ďalšom čísle novín 

KEŽMAROK prinesieme 
článok o otvorení nové-
ho ročníka detskej súťaže 
Detský čin roka.

Deti už teraz môžu za-
čať písať o svojich dobrých 
skutkoch, za ktoré sú po-
važované nielen veľké či-
ny ako záchrana života, ale 
i každodenné drobné skut-
ky vykonané s dobrým 
úmyslom pomôcť, potešiť, 
prekvapiť, podporiť... Pí-
sať môžu i o činoch svojich 
kamarátov, ktoré si všimli 
a myslia si, že by mali byť 
ocenené.     Pavol Humeník
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MESTSKé KULTúRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VýSTAVY

Podtatranské osvetové stre-
disko v Poprade, v pôsobnos-
ti Prešovského samosprávne-
ho kraja aj tento rok organizu-
je v spolupráci s obcou Červený 
Kláštor, mestom Spišská Sta-
rá Ves a Cypriánom n.o. Červe-
ný Kláštor 34. ročník Zamagur-
ských folklórnych slávností 
v amfiteátri a priestoroch histo-
rického Červeného Kláštora. 

Tento rok nastáva časový po-
sun. ZMENA termínu ZFS: 21. – 
23. máj 2010.

V predbežnom programe 34. 
ročníka ZFS, okrem štandard-
ných remeselných prezentácií a 
sprievodných programov počas 
troch dní, sú „ťahákmi“:

Piatok 21. 5. 2010 – večer-

ný koncert hudobnej skupiny 
Desmod.

Sobota 22. 5. 2010 – program 
zahraničných folklórnych súbo-
rov v rámci Vyšehrádskej štvor-
ky, podvečerný program coun-
try skupina  Longhors, nočný 
program speváčky Anny Hule-
jovej s ľudovou hudbou FS Lip-
tov Ružomberok. Počas celej so-
boty sa na ZFS bude tematicky 
prezentovať a predstavovať regi-
ón Liptov.

Nedeľa 23. 5. 2010 – program 
detských FS, program menšino-
vej kultúry RFS Deti Kesaj Kež-
marok, program zahraničných 
FS v rámci V4. 

Ladislav Havlík,
riaditeľ festivalu

Zamagurské folklórne slávnosti

ŠTVRTÝ DRUH - 18. (št), 
19.00,  MN-15, 2 €. 

Americký sci-fi thriller. 
Existujú štyri druhy stretnu-
tia s mimozemskou civilizá-
ciou, tým štvrtým druhom je 
únos.

MILUJEM ŤA VIAC - 19. 
- 21. (pia – ne), 19.00, MN-12, 
2,20 €.

Česká romantická komé-
dia z golfového prostredia. 
Príbeh o láske, sláve a penia-
zoch. 

ROLLERKY – 23. - 24. (ut, 
st), 19.00, MN-12, 2 €.

Americká komédia. Pridaj 
sa k rebelkám. 

KAWASAKIHO RŮŽE – 
25. - 26. (št, pia), 19.00, MN-
12, 2 €.

Česká dráma. Stretnutie 
obyčajných ľudí s neobyčaj-
nými osudmi. Príbeh lásky a 
zrady z minulosti, ktorý pre-
vráti naruby súčasnosť... 

PROBLÉMY V RAJI - 27. 
- 28. (so, ne), 19.00, MN-12,  
2,30 €.

Americká komédia. Po-
byt na nádhernom exotickom 
ostrove ako liek na manžel-
skú krízu? Prečo nie. Lenže 
keď je váš vzťah pred zrúte-
ním, môže sa aj raj premeniť 
v peklo na Zemi. 

LÁSKA NA DRUHÝ PO-
HĽAD - 30. - 31. (ut, st), 19.00, 
MN-12, 2 €.

Americká romantická drá-
ma. Láska je niekedy veľmi 
zložitá.

19. 3. 2010 (piatok) o 19.00 h
ČLOVEK, KTORÝ  

VIDEL SMRŤ
Premiéra divadelnej  

komédie, ktorá vykresľuje  
život človeka v meste,  

v období 60. rokov minulého 
storočia, ktorý je tak  

príznačný aj pre súčasnosť.
Komédiu uvádza  
Divadlo VITRIOL  

pri MsKS Kežmarok
V MsKS Kežmarok 

22. 3. 2010 (pondelok)  
o 18.30 h

TRI ORIEŠKY  
pre Richarda Rikkona 
Koncert vynikajúceho  
klavírneho virtuóza  
s hudobne nadanými  
deťmi ZUŠ Kežmarok  

a Spišská Belá 
V MsKS Kežmarok

27. 3. 2010 (sobota) o 10.00 h 
Krajská súťaž  

VANSOVEJ LOMNIČKA
Krajské kolo súťaže  

v prednese poézie a prózy 
dievčat a žien.  

Výber ukážok a prednes  
bude posudzovať odborná 
porota. Víťazi postupujú  
do celoslovenského kola  

súťaže Vansovej Lomnička. 
V MsKS Kežmarok

28. 3. 2010 (nedeľa) o 16.00 h
KOCÚR V ČIŽMÁCH

Rozprávka patrí  
k najznámejším  

rozprávkam pre deti,  
hovorí o tom, že vtip   

a odvaha často zavážia viac 
ako bohatstvo. Tiež o tom,  

že netreba nikoho  
podceňovať – ani kocúra.

V MsKS Kežmarok

29. 3. 2010 (pondelok)  
o 8.30 a 10.00 h
ŠKOLA HROU

Projekt ŠKOLA HROU  
je zhudobnené učivo žiakov 
základných škôl. Učenie sa 

stáva príjemným a zábavným. 
Škola hrou dáva deťom chuť 

učiť sa a vedieť viac.
V MsKS Kežmarok

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné nám. 46

POHYB = ŽIVOT
Fotografie paralympionika 

Vladimíra Majerčáka.
18. 3. - 9. 4. 2010

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 24

Gerrhard Schmidbauer
ZA FASÁDOU

Výstava potrvá do 29. 4. 2010.

Výstavná sieň múzea, 
Dr. Alexandra 11

Výstava prác študentov 
Strednej umeleckej školy 

v Kežmarku
Do 31. 3. 2010

Pri príležitosti nedávnych 
60-tych narodenín úspešného 
a aktívneho Kežmarčana, lu-
kostrelca Vladimíra Majerčá-
ka, sa koná v týchto dňoch v 
galérii Barónka na Hlavnom 
námestí 46 výstava POHYB  
= ŽIVOT venovaná životu 
a súkromným a športovým  

aktivitám tohto nositeľa Ce-
ny mesta Kežmarok, na kto-
rú srdečne pozývame celú 
verejnosť. Jej autorovi k je-
ho krásnemu sviatku zo srd-
ca prajeme najmä veľa dobré-
ho zdravia, rodinnej pohody 
a úspechy v súkromí i jeho  
športových aktivitách.  (red.)

Majstrovstvá Európy v Taliansku v roku 1997.

Paralympijské hry v Sydney v roku 2000.

Pozvánka na netradičnú výstavu
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Minuloročný úspech di-
vadelníkov zo ZUŠ A. Cíge-
ra v Kežmarku povzbudil. 
Vo februári  na XVIII. roční-
ku okresnej prehliadky ama-
térskych divadiel dokázali, 
že i malé mesto môže „robiť“ 
veľké divadlo.

Na okresnej prehliadke di-
vadiel, ktorá sa konala 12. – 
14. 2. sa žiaci ZUŠ A. Cíge-
ra so svojím divadelným sú-
borom Tote-tam predvied-
li v dvoch predstaveniach. 
Prehliadka sa konala tri dni 
a tak mali účinkujúci a divá-
ci skvelú možnosť kultúrne sa 
vyžiť.

V piatok vystúpili na ja-
visko najmladší členovia sú-
boru s detským predstave-
ním O TÁTOŠÍKOVI. Výbor-
ná atmosféra predstavenia 
strhla divákov už v prvých 
minútach vďaka skvelej hud-
be, o ktorú sa postarala Ta-
tiana Pirníková, pani učiteľ-
ky a žiaci hudobného odbo-
ru ZUŠ.

Príbeh troch synov, kto-
rých vyslali otcovia do sve-

ta hľadať si nevesty upútal 
nielen porotu, ale i divákov. 
Mladí herci pod vedením pa-
ni učiteľky Emílie Šavelovej 
zožali úspech a domov si pri-
niesli ceny až dve. Predsta-
venie O Tátošíkovi získalo 1. 
miesto v kategórii detských 
divadiel a cenu primátora 
obce Šuňava. Divadelný sú-
bor Tote-tam si tak vybojoval 
účasť na krajskej prehliadke 
detských divadiel, ktorá sa 
uskutoční v apríli v Stropko-
ve.

V sobotu sa ZUŠ predsta-
vila s miniatúrou MUCHA. 
Etuda o otravnej muche, kto-
rá nedá pokoj ani pri spaní ro-
zosmiala celé publikum. Vla-
dimír Mikolajčík si tak vybo-
joval 1. miesto v kategórii mi-
niatúr dospelý deťom a s tým 
spojený postup na krajskú 
prehliadku, ktorá sa uskutoč-
ní  14. – 15. 4. v Levoči.

Budeme mladým divadel-
níkom držať palce, pretože na 
dosky, ktoré znamenajú svet, 
vystúpia už v apríli!

Zuzana Glatzová

Súbor TOTE-TAM žal úspech

„Ešte pred rokom som neve-
del nič o Jánovi Balážovi, du-
chovnom buditeľovi slovenských 
kalvínov. Jeho život a dielo je 
dôkazom, že aj zo Zemplína vy-
rastali bohaté duchovné výhon-
ky pre celé Slovensko. A neve-
del som, že jeho život je navy-
še úzko spätý aj s Kežmarkom 
a Huncovcami,“ začína svoje 
rozprávanie o Jánovi Balážo-
vi učiteľ, spisovateľ a publi-
cista Milan Choma a v ruke 
drží modrú viazanú publiká-
ciu, ktorá vzhľadom pripo-
mína tie predošlé, venované 
osobnostiam ako dr. Vojtech 
Alexander, či J. M. Petzval. 

Tentoraz z nejakého vnú-
torného vnuknutia venoval 
Milan Choma svoju pozor-
nosť Jánovi Balážovi, o kto-
rom sa postupne dozvedal  
sprostredkovane od ľudí, kto-
rých mu osud poslal do cesty. 

„Už to bolo znamenie, keď 
mojej mamke v nemocnici ne-
dávno nezištne a s láskou po-
máhala spolupacientka na izbe 
p. Kováčová. Práve jej rodi-
ne pomáhal Ján Baláž, keď bo-
la malým dievčatkom. A keď mi 
z ničoho nič po príchode mo-
ja kolegyňa slovenčinárka Kat-
ka Chromčová začala ráno reci-
tovať dojemné verše národného 
umelca Pavla Horova o starom 
kalvínskom chráme, pochopil 
som, že niečo hneď v ten deň 
musím urobiť pre Jána Baláža. 
A takými impulzmi som sa po-
súval ďalej pri tvorbe tejto pub-
likácie,“ hovorí o vzniku ne-
veľkej, no duchovne bohatej 
knižky M. Choma. Postupne 
začal rozvíjať kontakty s ro-
dinou Jána Baláža v Nemec-
ku, ale aj v Revištiach a v Za-
lužiciach. Získaval informá-
cie, fotografie a dopĺňal mo-

„ešte pred rokom som o ňom nevedel“
zaiku životných príbehov 
Jána Baláža a jeho rodiny. Vý-
sledkom bola publikácia, kto-
rej obsah je vlastne dramatic-
kým pásmom, ktoré rozho-
vormi medzi osobou J. Balá-
ža a jeho priateľmi, či deťmi 
rozpráva príbeh človeka, kto-
rý sa zapísal do dejín svojim 
životom. Cez osoby profesora 
Alfréda Grosza, spisovateľa 
Ela Šándora (autor diela Svá-
ko Ragan) či priamo cez jeho 
najbližších – manželky Jolany 
a detí Jána, Gustáva a Jolanku 

sa čitateľ dozvie zaujímavos-
ti nielen zo života Jána Balá-
ža, ale aj z obdobia, kedy pod 
Tatrami žil a tvoril. 

Modrá publikácia pod ná-
zvom Ján Baláž je príbehom 
nielen o Jánovi Balážovi, ale 
aj ľudskosti a láske, ktorú roz-
dávala ďalej nezištne po jeho 
smrti manželka Jolana aj tým 
najmenším bez rodičov, kto-
rých zvláštny vlak dňa 26. 9. 
1944 odviezol z kežmarského 
nemeckého gymnázia a diev-
čenskej školy ďaleko za hrani-
ce Slovenska. 

Adriana Saturyová

Keď sa mu niečo podarí, vidíte to už v jeho tvári. Úsmev, 
radosť v očiach a nadšenie, s ktorým začne rozprávať príbeh 
o človeku, ktorý sa významne zapísal do našich dejín, o člo-
veku, ktorý bol prínosom pre naše mesto, región, kraj. Ta-
ký je Kežmarčan zo Zemplína, Milan Choma. A takými boli 
pravdepodobne aj ľudia, v stopách ktorých kráča po rokoch 
aj on a ktorých životné príbehy rozmotáva, aby sa z nich 
niečo naučili aj ďalšie generácie. 

JÁN BALÁŽ
M I L A N C H OM A 
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Významným  prírodným 
činiteľom zvyšovania kvali-
ty života v kultúrnej krajine 
je zeleň. Tvorí živý organiz-
mus s cennými funkciami, 
ktoré ju robia jednou z naj-
výraznejších zložiek život-
ného prostredia. Zeleňou na-
zývame všetky stromy, krí-
ky, kvety a trávnatý porast. 
Dojem kvantity sídelnej zele-
ne je často na úkor jej kvality, 
keďže veľakrát chýba cielená, 
pravidelná a odborná údrž-
ba, čo má za následok znižo-
vanie jej estetickej a ekostabi-
lizačnej funkcie. 

Každý z nás zodpovedá za 
stav svojho okolia, životné-
ho priestoru, ktorý môže pre-
tvoriť, skrášliť, ozdraviť  pod-
ľa svojich potrieb. Zakladanie 
zelene jej údržba a adekvátna 
starostlivosť by mala byť pri-
oritou každého mesta a ob-
ce, pretože zelené plochy sú 
rovnako dôležité ako zastava-
né územia. Zeleň má v urba-
nizovanej krajine svoje nena-
hraditeľné miesto a okrem jej 
estetickej funkcie, ktorú často 
považujeme za jediné jej pozi-
tívum je tu mnoho nedocene-
ných a prospešných funkcií.

V súčasnom klimatickom 
chaose je dôležitá mikrokli-
matická funkcia, ktorá upra-
vuje miestnu mikroklímu, 

čím sa vyrovnávajú teplotné 
extrémy, zvyšuje sa vlhkosť 
vzduchu, znižuje sa celkový 
výpar v porovnaní s voľným 
miestom. Hygienická a zdra-
votná funkcia zelene spočíva 
v zabezpečení čistoty ovzdu-
šia, kde porasty drevín i tráv-
niky zbavujú ovzdušie pra-
chu, znižujú rádioaktivitu, 
stromy produkujú kyslík po-
hlcujú oxid uhličitý či iné cu-
dzorodé látky, tvoria tieň. Ze-
leň tlmí hlučnosť, ovplyvňuje 
silu a smer vetra. Mnoho dru-
hov rastlín vylučuje aroma-
tické látky tzv. fytoncídy, kto-
ré ničia mikroorganizmy vo 
vzduchu. Ďalej je to psychic-
ká a rekreačná funkcia. Zeleň 
pôsobí na psychiku a nervo-
vý systém človeka, upokojuje, 
dodáva mu duševnú rovnová-
hu a príjemný pocit zo zmys-
lového vnímania. Plochy ze-
lene poskytujú nielen pasív-
ny, ale aj aktívny odpočinok. 
Výchovná funkcia spočíva 
v rozvíjaní si vzťahu k príro-
de. Zeleň vo svojom okolí be-
rieme ako samozrejmosť, vší-
mame si život rastlín a živo-
číchov, hodnotíme ich krásu, 
význam. Ekonomická funkcia 
spočíva v produkcii drevnej 
hmoty, spoločenskej hodno-
te. Ekologická funkcia zabez-
pečuje zvyšovanie biodiver-

Chráňme si zeleň zity (rozmanitosť druhov fló-
ry a fauny) či funkcia ochrany 
prírodných zdrojov, ktorá za-
bezpečuje protieróznu ochra-
nu pôdy a.i.

Zeleň v posledných rokoch 
ustupuje urbanizácii mesta, 
pri rekonštrukciách námes-
tí, pri tvorbe nových parkova-
cích plôch či pri rôznych inves-
tičných zámeroch. Deje sa to aj 
napriek jej priaznivým funkci-
ám na kvalitu života občanov. 
Ani vzťah občanov k svojmu 
prírodnému prostrediu nie je 
priaznivý. Každoročne množ-
stvo odpadkov, zvieracích ex-
krementov na zemi, rast di-
vokých skládok, neustále zo-
šľapovaná tráva, skracovanie 
chodníkov, nezmyselné dôvo-
dy na výrub zdravých stromov 
kvôli peľovým alergiám, príliš-
nému tieneniu a pod., nesved-
čia o ekologickej zdatnosti ob-
čanov. Ako si potom nájdu po-
zitívny vzťah k prírode a k ze-
leni najmladšie generácie, keď 
u rodičov vidia opak.

Týmto výchovným člán-
kom som chcela podpo-
riť  svetový trend výchovy a 
vzdelávania k udržateľnému 
rozvoju, pretože iba efektívna 
informovanosť a osveta doká-
že meniť konanie a myslenie 
ľudí, v tomto prípade k zlep-
šeniu a skvalitneniu svojho 
životného prostredia.

Bc. Zuzana Mazurková

Vyhodnotenie súťaže Ča-
rovná skrinka za mesiac 
február. Do súťaže sa zapo-
jilo 35 detských čitateľov, na 
otázky správne odpovedalo 
28 detí, nesprávnych odpove-
dí bolo 7.

Správne odpovede – kat. 
A: 1/......Tomáša,......Gabo,......
ako škola,nie je žiak ako žiak. 
2/ b-Pelendrekové baby 3/sto-
lár. Výherca: Ester Čorbová. 
Kat. B: 1/ sú k nej priťahova-
né gravitačnou silou, 2/Ban-
ská Bystrica, 3/ kuchárka. Vý-
herca: Michaela Orjabincová. 

Otázky na mesiac marec: 
kat. A: 1/ Doplň názvy kníh: 
Gilliverove ..., Pinocchiove ..., 
Charlie a... 2/ Akému človeku 
hovoríme, že je barbar? a/ mi-
lému,ochotnému b/hrubému, 
nevzdelanému 3/ Pozeraj sa 
na ruku chlapíkovi v klobú-
ku. Robí také čáry-máry. Pred 
očami sa ti marí. Kto je to? Kat. 
B: 1/ Doplň názvy kníh: Har-
ry ..., Hľadači ..., Tigrí ... 2/ Kto 
je despota? a/ neobmedzený 
vládca, tyran b/ človek ochot-
ný vždy pomôcť. 3/ Pri lekár-
ke robí pani, ošetruje všetkým 
rany. Šikovná je všetko stihne, 
injekciu rýchlo pichne. Kto je  
to?                                      msk

Súťažilo sa v dvoch kate-
góriách – do 25 rokov a nad 
25 rokov. Do súťaže sa celko-
vo zapojilo 22 súťažiacich.

V kategórii do 25 rokov bo-
li vyhodnotené: Zuzana Bar-
loková, Zuzana Glatzová, Ka-
tarína Vartašová a Daša Voj-
techová.

V kategórii nad 25 rokov 
boli vyhodnotené: Anna Beť-
ková, Ing. Darina Cveková, 
Elena Pivovarová a Mgr. Eva 
Raffajová.

Do krajského kola súťaže 
postúpili z každej kategó-
rie dve súťažiace. Z kategó-

rie do 25 rokov Zuzana Bar-
loková a Daša Vojtechová 
a z kategórie nad 25 rokov 
Anna Beťková a Ing. Darina 
Cveková. 

Za finančný príspevok na 
túto súťaž patrí poďakovanie 
primátorovi mesta Ing. Igoro-
vi Šajtlavovi.

Únia žien Slovenska, kraj-
ská organizácia Prešov pri-
pravuje v spolupráci s Ob-
vodnou organizáciou Únie 
žien Slovenska Kežmarok, 
mestom Kežmarok a mest-
ským kultúrnym stredis-
kom v Kežmarku tento fes-

Prebieha už 43. ročník 
súťaže Vansovej Lomnička
V stredu 10. marca 2010 sa uskutočnilo okresné kolo 43. 

ročníka Vansovej Lomničky, súťaže v prednese poézie a pró-
zy žien a dievčat. Podujatie pripravila Obvodná organizácia 
Únie žien Slovenska v Kežmarku v spolupráci s mestským 
kultúrnym strediskom.

tival umeleckého prednesu 
poézie a prózy žien Vanso-
vej Lomnička, ktorý sa usku-
točňuje na počesť spisovateľ-
ky Terézie Vansovej.

Krajská prehliadka súťaže 
Vansovej Lomnička sa usku-
toční 27. marca 2010 so začiat-
kom o 10.00 hodine v Mest-

skom kultúrnom stredisku 
v Kežmarku.

Všetci milovníci poézie 
a ľúbozvučnej slovenčiny ste 
na podujatie vítaní.

Antónia Šilonová, 
Únia žien Slovenska, 
Obvodná organizácia 

Kežmarok
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PREDAJ
Predám svadobné šaty, biele, veľ-

kosť 44. K tomu bolerko+rukavičky. 
Cena 150EUR. 0904 938 786

Predaj veľkonočných obrusov, 
poskytujeme aj pôžičky. Hl. námestie 
14, KK. Poschodie vľavo. 0918 676 658, 
0918 879 476.

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

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

Predám tatranský profil – Perod-
rážku, brúsený, 1. trieda 4 €, 2. trieda 
3 €, v ponuke aj dlážkovica a dokon-
čovacie lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 
863 227, 0911 168 982. A-4/10

Predám pre zberateľa expozi-
meter WEIMARLUX 1963 NDR, tel. 
0908 654 400.  A-6d/10

Predám ošípané od 100 kg do 130 
kg. Možnosť porážky. Cena za kg 1,70 
Euro (50 Sk). Tel.: 0911-57 93 85.  T-2/10

KúPA
Kúpim starší vybračný motor na 

betonáž. 0908 989 104.
Kúpim obchodné regále, 10 bm. 

Kontakt 0905 35 08 33.  P-25/10

MOTO
Vezmem do prenájmu garáž v 

KK. 0948 111 453.
Kúpim garáž v okolí Zlatého Ba-

žanta. Tel. 452 42 96.  P-29/10

ZAMESTNANIE
Príjmem pracovníkov na montáž 

plastových okien. 0948 111 453.
Hľadám prácu upratovačky, príp. 

pomôžem pri domácich prácach. Se-
riózne. Tel. 0910 15 66 55.  P-20/10

Prijmeme ihneď lakerníka s pra-
xou. Ján Babič – STOLÁRSTVO, Ľubi-

ca. Kontakt: 0903606866.  M-1/10
MEDICAL ponúka prácu ob-

chodníkov na predaj zdravotníckych 
prístrojov. Volať po 16,00 hod. Tel. 
0905711756.  M-2/10

Prijmeme do zamestnania autome-
chanika. Info: 0905 38 26 93.  M-3/10

Jazyková škola CHANTAL Po-
prad vyhlasuje výberové konanie na 
lektora Talianského jazyka. Viac in-
formácii na www.chantalpoprad.sk 
alebo na tel. 0907 525 117.  T-1/10

RÔZNE
Prenajmem priestory na príze-

mí domu na Hlavnom námestí v 
KK, vchod z ulice, s výkladom, 52 m2 
052/452 25 30.

Páči sa Vám niečo a nemáte na to? 
Zavolajte, pomôžeme. 0904 548 635.

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

Nechtové štúdio a vizáž, Cinto-
rínska 1, KK, Vám ponúka: - acry-gé-
lové nechty len za 16,60EUR + zdo-
benie GRÁTIS - japonské manikú-
ra 7EUR - jednorázové nechty len za 
6,99EUR - špeciálne masky a zábaly - 
líčenie slávnostné a večerné 5,50EUR 
- líčenie denné 4EUR Predaj značko-
vej, kvalitnej kozmetiky, produkty 
na nechty, pilníky, doplnky výživy a 
iné... Srdečne Vás pozývame. Objed-
návky: 0904 93 87 86.

Ponúkame obšívanie kobercov. 
Michalská 73 - oproti Tatraľanu, 
KK, 0949 385 057.

Poskytujeme úvery. 0908 
922 033.

Ponúkam spracovanie daňových 
priznaní pre fyzické osoby pracujú-
ce v zahraničí. 0908 107 591.

Účtovnícke služby, kopírovanie, 
lamínovanie, prepisovanie textov. 
Hl. námestie 14, KK. Poschodie vľa-
vo. 0918 676 658, 0918 879 476.

Prenajmem obchodné a kancelár-
ske priestory v KK, blízko centra, na 
prízemí. 0903 350 697.

ELSaR el. inštalácie. Úplné elek-
troinštalačné práce, kompletná do-

kumentácia, materiálové zabezpe-
čenie, el. prípojky RD. 0905 271 581, 
0908 644 299.

Preklady z/do nemčiny. Lacno. 
Tel. 0908 26 93 13.  P-76/09

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

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

Textilná galantéria, kusový a by-
tový textil – gen. Štefánika 27, Kež-
marok. Tel. 0918 676 658.  A-4a/10

Ponúkam zhotovenie daňových 
priznaní pre ľudí zamestnaných v za-
hraničí. Tel. 0905 656 005.  A-6b/10

KOMIS, Hradné námestie 16, 
Kežmarok – Robíte jarné upratova-
nie? Neviete, čo s prebytočnými ve-
cami? Príďte, pomôžeme Vám sa ich 
zbaviť. Chladnička, práčka, biela 
technika, televízory, vysávače, rádiá, 
veže (všetko funkčné), bicykle (det-
ské aj dospelé), koberce, kolieskové 
korčule, kočiare, sedačky, sklo-por-
celán a iné. Info v predajni. Tešíme 
sa na Vás. Tel. 052/452 28 52, 9.00 – 
12.00, 14.00 – 17.00 h.  A-6h/10

M+R Harier – ČISTIACE 
A UPRATOVACIE SLUŽBY. Tepova-
nie kobercov, sedačiek, čistiace a upra-
tovacie služby u zákazníka. Tel.: 0918 
974 954, 0911 148 889.  A-6o/10

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám pozemok na Kamennej 

bani, KK, 778 m2 (56 EUR m2), svaho-
vitý, južný, IE. 0905 290 520.

Predám 3 izb. DB v KK, čiastočne 
zrekonštruovaný, balkón, 3/8. 0907 
991 916.

Dám do prenájmu 3 izb. byt s balkó-
nom na sídlisku Juh, KK. 0904 645 713.

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

Predám stavebný pozemok v Gá-
novciach, 1 050 m2, cena dohodou. 
0944 152 125 alebo 0907 929 261.

Predám 1 izbový byt v KK na Ju-
hu s balkónom. 0903 350 697.

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

Predám 3-izb. byt na Petržalskej 
ulici v Kežmarku. Tel. 0905 32 33 61.

Predám záhradku s chatkou na Ka-
mennej bani. Cena dohodou, 443 m2. 
Tel. 0908 26 01 64, 0915 40 92 82.P-26/10

Dám do prenájmu zariadený 3-iz-
bový byt v rodinnom dome za 350 € 
mesačne. Tel. 052/452 29 54.  A-6/1

Ponúkam do prenájmu viacúčelo-
vé priestory v zrekonštruovanom his-
torickom dome na ulici Starý trh 71 (o 
rozlohe 145 m2, cca 100 m od hradu) 
Priestory prispôsobíme potrebám zá-
ujemcu. Tel. 0908 620 942.  A-6a/10

Dám do prenájmu čiastočne za-
riadený 3-izbový byt na Južnej 1. Tel. 
0908 212 527.  A-6/10c

Príďte si vybrať z našej pestrej ponuky 
pobytových, poznávacích a pútnických zájazdov, 
exotiky, rekondičných, rehabilitačných, kúpeľných 

pobytov, školských výletov, stužkových, 
svadobných ciest a detských táborov...

CESTOVAŤ S MARCOM POLLOM sa oplatí!
Nájdete nás na ul. Hviezdoslavova 2 

nad Pizzeriou CLASSICA

U nás ste vždy vítaní!
kontakty: 052-452 36 62, 0903-86 32 86, 0905-86 32 86, 

call centrum 0910-91 11 51
mail: marcopollo@marcopollo.sk 

www.marcopollo.sk

Ťažko je bez Te-
ba, smutno je nám 
všetkým, už nič 
nie je také, ako bo-
lo predtým. Už niet 
návratu, ani nádeje, 

len cesta k hrobu nás k Tebe zave-
die. V neznámy svet odišiel si spať, 
zaplakal každý, kto ťa mal rád. Od-
išiel si od nás, my ostali sme v žia-
li, no vždy budeš v srdciach tých, čo 
Ťa milovali.

Dňa 19. 3. 2010 uplynie päť 
rokov, keď navždy stíchlo srdce 
môjho syna, brata, švagra a uja 
Jaroslava GLEVAŇÁKA z Kež-
marku.

S láskou a bolesťou v srdci 
spomínajú mama a súrodenci.

Čas tíško plynie, smutno je nám 
všetkým, už nič nie je také, ako bo-
lo predtým.

Dňa 19. 3. 2010 
uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy 
opustil náš otec, 
dedko a svokor 

Emil BRUTOVSKÝ.
S láskou spomínajú deti s ro-

dinami.

Dňa 19. marca 
uplynie 22 rokov 
od úmrtia môjho 
syna, nášho brata 

a strýka Jozefa VNENČÁKA z 
Kežmarku.

S láskou a úctou spomínajú 
mama a sestry s rodinami.

S láskou a úc-
tou si spomína-
me na nášho dra-
hého otca, strýka 
a svokra Jozefa 

FIOLEKA, ktorý by sa bol 24. 
marca dožil 80-tich rokov. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.         

  Jeho najbližší

Už len kytičku 
na hrob Vám môže-
me dať a s láskou na 
Vás spomínať.

Dňa 17. marca 
2010 uplynie rok, odkedy nás na-
vždy opustila naša mama, babič-
ka, prababička a svokra Zlatica 
GALIKOVÁ. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ve-
nujú spomienku zosnulej. S úc-
tou spomína smútiaca rodina.
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Počas vojnových rokov sa 
rodičia presťahovali do Kež-
marku. Tu získal základné a 
stredné vzdelanie.

Maturoval na Pedagogic-
kej škole v Kežmarku, vyso-
koškolské učiteľské vzdela-
nie, kombináciu zemepis-te-
lesná výchova, neskôr i bran-
ná výchova získal v Prešove 
a Banskej Bystrici. Po absol-
vovaní základnej vojenskej 
služby začína učiť na základ-
nej škole v Spišskej Belej. 

O rok neskôr odchádza na 
základnú školu v Tatranskej 
Lomnici a stáva sa zástup-
com riaditeľa. Po šiestich ro-
koch sa s rodinou presťaho-
val do Ružomberka. Tu začí-
na učiť na stredných školách, 
najdlhšie na SOU-papieren-
skom. Tesne pred jeho od-
chodom do dôchodku vznik-
li v Ružomberku dve stred-
né školy- Gymnázium sv. An-
dreja a Stredná zdravotnícka 
škola M.T. Schererovej. Na 
obidvoch učil telesnú výcho-
vu. Študentov si vedel získať 
veľmi rýchlo nielen svojským 
prístupom, ale i roky tlme-
ným kresťanským presvedče-
ním. Jeho rýchly odchod bol 
pre všetkých tragický.

Vzťah k mládeži, príro-
de získal v Kežmarku. Po-
chádzal z učiteľskej rodiny a 
šport i hory si obľúbil vďaka 

prostrediu, v ktorom žil. 
Keď sa dostal učiť do Tat-

ranskej Lomnice, bol veľmi 
šťastný a začal pracovať s pl-
ným nasadením. Novopos-
tavená škola mu poskytova-
la široké pole sebarealizova-
nia, najmä ak nemal nároky 
na osobitné finančné ohod-
notenie. Začal 
svojpomocne 
stavať ihris-
ká pri škole, 
organ izoval 
športové ak-
cie pre žiakov, 
stal sa dobro-
voľným čle-
nom Horskej 
služby naj-
mä preto, že 
mal veľmi rád 
kraj pod Tatrami. V roku 1962 
vznikajú najmä jeho záslu-
hou známe Podtatranské hry 
mládeže. Tieto hry boli jeho 
srdcovou záležitosťou. Odo-
vzdával mládeži svoje skú-
senosti, schopnosti a všetok 
voľný čas. Výsledky jeho prá-
ce si začínajú všímať rodičia 
i športoví funkcionári. S od-
stupom času zisťujeme, že to 
nebolo dobre. Bolo to obdo-
bie, keď okrem vyvolených, 
nemohol nikto vyčnievať z 
davu a to mu dali rýchlo po-
cítiť neprajníci, bojac sa o svo-
je postavenie. S trpkosťou 

Spomienka na osobnosť tatranského a kežmarského športu
Mgr. anton Heins (18. 7. 1933 košice – 7. 3. 1995 Ružomberok) 

spomínal, ako vedenie ško-
ly neprejavilo vďaku, ale ne-
spokojnosť. Keď intrigy zača-
li presahovať únosnú mieru 
,rozhodol sa s rodinou pre-
sťahovať do Ružomberka.

Liptov nebol jeho domo-
vom, ale svojím prístupom k 
ľuďom rýchlo si získal uzna-

nie i priateľov. 
Stredoškolskí 
študenti bo-
li bližšie jeho 
mysleniu. Bol 
ich kamará-
tom, dôverní-
kom a organi-
zátorom pod-
ujatí, na ktoré 
dodnes spo-
mínajú. Ako 
lyžiar, horole-

zec, náčelník HS-V. Fatry od-
viedol kus dobrej práce. Čas-
to chodil na kondičné horole-
zecké akcie do zahraničia ,na 
ktoré rád spomínal. V roku 
1982 prekonáva Elbrus, hoci 
mal už 49 rokov. 

V roku 1963 som sa zúčast-
nil ako žiak základnej školy 
Podtatranských hier mláde-
že v Tatranskej Lomnici. Do-
dnes spomínam na vynikajú-
co zorganizované podujatie v 
atletike, športových hrách či 
perfektne pripravené športo-
viská. A nemohol som si ne-
všimnúť mne vtedy nezná-
meho telocvikára, ktorý ne-
únavne organizoval a za-

bezpečoval všetko, čo bolo 
potrebné. Bolo veľkou chy-
bou, že tieto hry neostali v 
krásnom prostredí Vysokých 
Tatier a popradskí funkcio-
nári ich preložili do Popradu 
či Svitu. Už nikdy nedosiahli 
takú dokonalosť ako za pôso-
benia fanaticky zanieteného 
učiteľa telesnej výchovy An-
tona Heinsa. S úctou si naňho 
spomínam aj preto, že atletic-
ká dráha patrila k najlepším 
na Slovensku a tam ako 16 
ročný začínajúci atlét som za-
behol svoj prvý českosloven-
ský rekord na 60 metrov. Keď 
dnes prechádzam okolo zane-
dbaného ihriska, o atletickej 
dráhe ani nehovoriac, vždy 
si spomeniem na svoje atle-
tické začiatky. Nedávno sme 
spolu s Františkom Chmelá-
rom a Jozefom Plachým kon-
štatovali, Tatranci asi čakajú 
na osobnosť Antona Heinsa. 
Nechápem dodnes, prečo mu 
vtedy nikto nepomohol, a on 
odišiel ... 

Mimochodom, na Podtat-
ranských hrách v Tatranskej 
Lomnici začínali mnohí ne-
skôr známi športovci či funk-
cionári – František Chmelár, 
predseda Slovenského olym-
pijského výboru, Gregor Si-
nay, reprezentant v zjazdo-
vom lyžovaní, Ladislav Ku-
langa, známy chatár a nosič, 
Ján Wenczel, reprezentant v 
cyklistike...       Vlado Janček

Jarné prázdniny sú za na-
mi a my spomíname, ako sa 
13 detí 1. st. ZŠ – do 10 rokov  
v pondelok ráno zišlo v Cen-
tre voľného času, aby strávi-
li prázdninové chvíle očaká-
vajúc skvelé zážitky s navia-
zaním nových priateľstiev. 
A podarilo sa... Absolvova-
li zoznamku a zo dňa na deň 
sa tešili na pestrý táborový 
program, ako bola súťaž „Bys-
trá hlavička“, zábavné dopo-
ludnie či táborová olympiáda 
v priestoroch CVČ. Veselo nám 
bolo v električke do Starého 
Smokovca, pozemnou lanov-
kou na Hrebienok, či  cestou 
na Reinerovu chatu prekrás-
nou tatranskou prírodou. Na 
Starolesnianskej poľane zim-
né radovánky pokračovali ob-

divovaním Betlehému zo sne-
hu, fotografovaním či kamero-
vaním a nečakaným vstupom 
redaktorky STV1, ktorá vyspo-
vedala našich táborákov: „Aké 
sú prázdniny?“ Jednoznačná 
odpoveď zaznela: „Supééér!“ 
O tom svedčí aj relaxačný po-
byt v AquaCity v Poprade, kde 
sme sa do sýtosti vyšantili vo 
vodách popradskej plavárne, 
či prežívanie ďalších prázdni-
nových dní spojených s pre-
hliadkou historických pamia-
tok mesta Kežmarok. Bodku 
za táborom dalo záverečné vy-
hodnotenie táborovej činnos-
ti, kedy si deti odniesli domov 
získané diplomy, ceny a slad-
kosti... ostáva len konštatova-
nie: „Tešíme sa ďalšie prázdni-
ny!?“                                   Ega

Denný tábor počas prázdnin v CVČ

Literárna časť súťaže
Umiestnenie: 1. miesto – 

Ján Živčák, Gymnázium P. O. 
Hviezdoslava, Kežmarok; 2. 
miesto – Zuzana Jurčová, Peda-
gogická a sociálna akadémia, 
Prešov; 3. miesto – Simona Kle-
banová, Stredná priemyselná 
odevná škola, Svidník. Čestné 
uznanie: Lukáš Krištan, Gym-
názium, Vranov nad Topľou; 
Barbora Popovičová, Stredná 
umelecká škola, Kežmarok, Zu-
zana Klusačeková, Spojená ško-
la, Poprad, Soňa Janovská, Spo-
jená škola, Poprad.

Výtvarná časť súťaže
Umiestnenie: 1. miesto – 

Simona Vojtková, Stredná 
odborná škola A. Dubčeka, 
Vranov nad Topľou; 2. miesto 
– Ľubica Stanovčáková, Eva 
Jenčuráková, Martin Vardžík 
– kolektívna práca, Stredná 
odborná škola A. Dubčeka, 
Vranov nad Topľou; 3. miesto 
– Michaela Sýkorová, Stred-
ná umelecká škola, Kežma-
rok. Cena za multimedál-
nu tvorbu – Lucia Bačkayo-
vá, Gymnázium, Giraltovce.                                 
                                         cvč

európa v škole
Už 57. ročník literárnej a výtvarnej súťaže Európa v ško-

le sa tohto roku uskutočnil. V nemalej miere boli medzi oce-
nenými aj Kežmarčania, čo je určite pre nich novou motivá-
ciou do ďalšej tvorivej práce.
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Po kategóriu lyžiari-starší 
žiaci a v kategóriách snowbo-
ardisti-mladšie a staršie žiac-
tvo sa jazdilo len v jednom 
kole, od kategórie lyžiari-ju-
niorky a v kategóriách sow-
boardist-juniori a dospelí sa 
jazdilo v dvoch kolách. 

Výsledky, lyžiari: 
Superbaby-chlapci a diev-

čatá (16 pretekárov): 1. Rasti-
slav Wikarski (Kežmarok) 
25,47, 2. M. Kapolka (Kežma-
rok) 26,82, 3. L. Harabin (Ľu-
bica) 27,40 s. 

Ml. predžiačky (5): 1. Te-
rézia Pristačová (Kežmarok) 
22,53, 2. E. Patúšová (Kežma-
rok) 22,59, 3. M. Burdíčková 
(Kežmarok) 22,99. 

Ml. predžiaci (5): 1. Mar-
tin Uličný (Kežmarok) 21,05, 
2. A. Hrívik (Kežmarok) 
22,59, 3. D. Leštinský (Kežma-
rok) 23,14. 

St. predžiačky (4): 1. Lu-
cia Vojtašeková (Kežmarok) 
20,17, 2. Z. Denická (T. Lomni-
ca) 20,87, 3. D. Bičárová (Kež-
marok) 24,09. 

St. predžiaci (6): 1. Samuel 
Patúš (Kežmarok) 19,44, 2. J. 
Sičár (Sp. Hanušovce), 21,28, 3. 
A. Kalafut (Kežmarok) 22,99. 

Ml. žiačky (3): 1. Laura 
Matejková (Kežmarok) 19,85, 
2. S. Zastková (Kežmarok) 
25,55, 3. M. Kapolková (Kež-
marok) 29,90. 

Ml. žiaci (7): 1. Dávid Pri-

Pohár primátora vyhral Chorogwicki
Vo svojom areáli usporiadal TJ Štart Kežmarok 9. 3. 2010 

v spolupráci s mestom Kežmarok verejné lyžiarske preteky 
„O pohár primátora mesta Kežmarok“ v obrovskom slalo-
me. Štartovalo 82 pretekárov z podtatranského regiónu v 15 
kategóriách lyžiarov a v 4 kategóriách snowboardistov.

Tento rok však kežmarské 
tanečné páry nedosiahli na re-
publikovom šampionáte na fi-
nálové umiestnenie.Najlepšie 
sa darilo tanečníkom v kategó-
rii Mládež, v ktorej za účasti 25 
párov skončil kežmarský pár 
Marek Beľujský – Radka Brita-
ňáková deviaty. Je to už druhé 
miesto tohto páru v najlepšej 
desiatke, lebo na februárových 
majstrovstvách Slovenska v la-
tine skončil siedmy. 

V kategórii Mládež mal 
Kežmarok v Košiciach i ďal-
šie dva páry. Matej Madeja 
s Alenou Reznickou skončil 
dvanásty. Je to o dve priečky 
nižšie ako skončili pred me-
siacom v latine. Zdá sa, že la-
tinsko-americké tance viac 
svedčia našim tanečníkom 
ako štandartné. Tento pár 
pred týždňom dokonca ata-
koval medailové umiestne-
nie v súťaži o pohár primáto-

Z Košíc tentoraz bez finálovej miestenky
V metropole východného Slovenska sa uskutočnili 13. mar-

ca 2010 Majstrovstvá Slovenska v štandartných tancoch. Sú-
ťaže sa zúčastnilo aj päť párov z kežmarského tanečno-špor-
tového centra TEMPO, ktoré sa venuje tanečnému športu pod 
vedením trénerky a vedúcej centra Gertrúdy Scholtzovej.

ra Žiaru nad Hronom, v kto-
rej skončil štvrtý, pri účasti 19 
párov. Tretí pár Filip Zeman-
čík – Silvia Segedyová skončil 
na osemnástom mieste. 

Vôbec sa nedarilo taneč-
ným párom v juniorských ka-
tegóriách. V JUN I., za účas-
ti 15 párov, skončil pár Tade-
áš Paluga – Lucia Hámoro-
vá predposlední a v kategórii 
JUN II. pár Marek Figlár – 
Kristína Bajusová na osem-
nástom mieste pri účasti 22 
párov. 

V kategórii dospelých Kež-
marok nemal zastúpenie.

Pavol Humeník

stač (Kežmarok) 18,56, 2. R. 
Nagy (Kežmarok) 19,05, 3. O. 
Majerčák (Lendak) 21,13. 

St. žiačky (1): 1. Natá-
lia Ondrášiková (Kežmarok) 
19,53. 

St. žiaci (4): 1. Tomáš Čižík 
(Lendak) 19,78, 2. D. Pavličko 

(Kežmarok) 21,53, 3. B. Kulík 
(Kežmarok) 22,33. 

Juniorky (2): 1. Eva Trajčí-
ková (V. Lomnica) 34,76, 2. B. 
Matejková (Kežmarok) 38,44. 

Juniori (3): 1. Tibor Li-
zák (Lendak) 34,97, 2. V. Kis-
ka (Kežmarok) 35,71, 3. M. 
Bachleda (Ždiar) 44,89. 

Muži do 35 r. (3): 1. Mar-
tin Chorogwicki (Kežmarok) 
34,50, 2. M. Gemza (Kežma-
rok) 35,40, 3. A. Ferulík (Kež-
marok) 41,39. 

Veteránky (2): 1. Andrea 
Nagyová (Kežmarok) 40,31, 
2. D. Ferulíková (Kežmarok) 
40,84. 

Veteráni do 55 r. (2): 1. 
Zdeno Kuzma (M. Slavkov) 
39,68, 2. O. Martančík (Kež-
marok) 42,19. 

Veteráni nad 55 r. (2): 1. 
Otto Krajňák st. (Kežmarok) 
47,18, 2. V. Krajňák (Kežma-
rok) 49,34.

Snowboardisti, ml. žiac-
tvo (4): 1. Ján Jeleň ml. (Kež-
marok) 33,86, 2. A. Veselý 

(Kežmarok) 34,69, 3. P. Sere-
dová (Kežmarok) 34,88. 

St. žiactvo (3): 1. Boris Ku-
lík (Kežmarok) 29,66, 2. L. 
Gallyová (Kežmarok) 30,57, 3. 
A. Šimová (Kežmarok) 31,55. 

Juniori (8): 1. Matúš Ku-
lík (Kežmarok) 1:02,61, 2. 
D. Michalák (Ždiar) 1:04,06, 
3. P. Krišáková (Kežmarok) 
1:04,20. 

Dospelí (2): 1. Ján Jeleň st. 
(Kežmarok) 1:22,96, 2. J. Jele-
ňová (Kežmarok) 2:57,46.

Najrýchlejším preteká-
rom celej súťaže časom 34,50 
s. (17,36 + 17,14) sa stal víťaz 
kategórie lyžiarov – mužov 
do 35 r. Martin Chorogwic-
ki z Kežmarku. Najrýchlejší 
pretekár celej súťaže obdr-
žal aj pohár primátora mesta 
Kežmarok. Ceny odovzdáva-
la poslankyňa MsZ a pred-
sedníčka Komisie mládeže 
a športu Ľudmila Rochová.

Účastníci tohto opäť vy-
dareného a posledného ly-
žiarskeho podujatia na úze-
mí mesta Kežmarok v sezóne 
2009/2010 si dovoľujú poďako-
vať mestu Kežmarok a firme 
Videocom – Štancel Kežma-
rok za finančnú a materiál-
nu pomoc, TJ Štart Kežmarok 
za poskytnutie svojho areá-
lu a priestorov hotela, členom 
Oddielu lyžiarskeho a Oddie-
lu športu pre všetkých za prí-
pravu trate a rozhodovanie, 
žiačkam Hotelovej akadémie 
O. Brucknera Kežmarok za 
pomoc pri prezentácii, firme 
Sport Timing Slovakia Kež-
marok za zabezpečenie časo-
miery a spracovanie výsled-
kov, Mgr. Jaroslavovi Štanclo-
vi za moderovanie pretekov 
a Svetlane Bičárovej za vypí-
sanie diplomov.                     

Ing. Stanislav Škára

Zápasmi 17. kola sa mala za-
čať jarná časť IV. futbalovej ligy. 
V úvodnom kole mali cestovať 
kežmarskí futbalisti na Šariš, 
do Raslavíc, ale celé kolo bolo 
preložené. Ďalší zápas by ma-
li kežmarskí futbalisti odohrať 
na domácej pôde s mužstvom 
Nižnej Šebastovej.

Tabuľka po jesennej časti
1. Svit  16  46:12  42
2. Bard. N. Ves  16  46:15  35
3. Ľubotice  16  37:21  33
4. Medzilaborce  16  41:19  30
5. Fintice  16  26:14  28
6. Dl. Klčovo 16  27:27  23
7. Hanušovce 16  17:24  22
8. Bystré 16  17:35  20
9. Breznica 16  23:36  19
10. N. Šebastová  16  18:21  18
11. Ľubica  16  13:23  18
12. Kežmarok 16  19:34  17
13. Kľušov  16  21:19  16
14. Kračúnovce  16  17:28  16
15. Raslavice  16  17:32  14
16. Stakčín  16  19:44  14
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Súťažilo sa vo všetkých 
vekových kategóriách v di-
viziách OL- olympijsky luk, 
KL- kladkovy  luk a HL- ho-
lý luk.

Podujatie otvorili: Ing. 
Durný Matúš predseda Slo-
venského lukostreleckého 
zväzu, Ing. Igor Šajtlava, pri-
mátor mesta Kežmarok a Vla-
dimír Majerčák st., riaditeľ 
pretekov.

Výsledky, muži KL: 1. 
Durny Matúš st. (LŠLK L. 
Mikuláš), 2. Pagačík Juraj (LK 
Orava), 3. Durny Matúš ml. 
(LŠLK L. Mikuláš).

Veteráni KL: 1. Svetlík Pa-
vol (MŠK Kežmarok), 2. Ma-
jerčák Vladimír (MŠK Kež-
marok), 3. Velčíc František 
(TPŠ Nitra).

Muži OL: 1. Horňak Mar-
tin (TPŠ Nitra), 2. Lyocsa 
Imrich (LK Bodva), 3. Duchoň 
Miroslav (AC Jasov).

Ženy OL: 1. Balogová Mar-
tina (1.SŠLK Petržalka), 2. 
Čarnogurská Ivana (1.SŠLK 
Petržalka), 3. Harčariková 
Lenka (LK Viničné).

Kadetky OL: 1. Šišková 
Alexandra (MŠK Kežmarok),, 
2. Longová Ivana (LK Vinič-
né), 3. Hladká Jarmila (LŠLK 
L. Mikuláš).

Kadeti OL: 1. Duchoň Ju-
raj (AC Jasov), 2. Štancel Filip 
(MŠK Kežmarok), 3. Majerský 
Anton (MŠK Kežmarok).

Starší žiaci OL: 1. Radva-
nyiová Lea (1.SŠLK Petržal-
ka), 2. Kobza Martin (MŠK 

Majstrovstvá Slovenska v halovej s rekordnou účasťou
V dňoch 12. - 14. marca 2010 sa v Tenisovom centre v Tat-

ranskej Lomnici kanali 19. Majstrovstvá v halovej lukostreľ-
be. MŠK Kežmarok z poverenia SLZ, ako usporiadateľ za-
znamenal rekordnú účasť. Zo 17- tích klubov Slovenska sa 
majstrovstiev zúčastnilo 139 lukostrelcov.

Kežmarok),, 3. Hurban Vladi-
mír (LK Bratislava).

Mladší žiaci OL: 1. Klass 
Maroš (1.SŠLK Petržalka), 2. 
Balaž Boris (LŠLK L. Miku-
láš), 3. Kalina David (1.SŠLK 
Petržalka).

Chrobáci OL: 1. Baranko-
vá Denisa, 2. Kleinová Ninka 
(MŠK Kežmarok), 3. Hervatov-
ská Nikola (LŠLK L. Mikuláš).

Muži Holý luk: 1. Strieže-
nec Juraj (bez prislušnosti), 2. 
Zajac Igor (AC Vila Diana), 3. 
Kollár Peter.

Ženy Holý luk: 1. Kissová 
Iveta (UVL Košice), 2. Špako-

vá Zdenka (Vinedi Sv. Jur), 3. 
Kalinová Nikol (1.SŠLK Petr-
žalka).

Družstvá Holý luk: 1. Vila 
Diana, 2. Slávia Právnik Bra-
tislava, 3. 1.SŠLK Petržalka.

Družstvá Kladkový luk: 
1. LŠLK L.Mikuláš, 2. LK Ora-
va, 3. LK Bratislava.

Družstvá  Olympijský 
luk: 1. LK TPŠ Nitra, 2. LŠLK 
L. Mikuláš, 3. Slávia UVL Ko-
šice.

SSSSSSS
V rámci M.SR v halovej 

lukostreťbe, bolo vyhlásenie 
Slovenského pohára v halo-
vej lukostreťbe pre rok 2010. 
Výsledky, muži Olympij-
ský luk: 1. Duchoň Miro-
slav (AC Jasov), 2. Hanzlík 
Matúš (Suchá nad Parnou), 

3. Majerčák Vladimír (MŠK 
Kežmarok).

Ženy Olympijský luk: 1. 
Harčaríková Lenka (LK Vi-
ničné), 2. Kovalčíková Lucia 
(MŠK Kežmarok), 3. Čarno-
gurská Ivana (1.SŠLK Petr-
žalka).

Kadetky Olympijský luk: 
1. Šišková Alexandra (MŠK 
Kežmarok), 2. Longová Ale-
xandra (KL Viničné), 3. Hlad-
ká Jarmila.

Muži Kladkový luk: 1. 
Durný Matúš ml, 2. Durný 
Matúš st., 3. Šiška Ján (MŠK 
Kežmarok).

Muži Holý luk: 1. Strieže-
nec Juraj (bez príslušnosti), 2. 
Binder Dušan (bez prísluš-
nosti), 3. Zajac Igor (Sv. Jur).

Pavol Humeník

V sobotu súťažili žiaci. Naj-
väčším prekvapením a zároveň 
úspechom kežmarských atlétov 
je víťazstvo v štafetovom behu 
na 4x200 metrov. Členovia atle-
tického klubu AK Elán Kežma-
rok Čarnogurský, Kudlák, Sed-
lák, Kovalčík vyhrali tieto pre-
teky časom 1:43,71 min. Je to 
krásny a nečakaný úspech kež-
marskej atletiky.

V kategórii žiakov si kež-
marská atletika na týchto maj-
strovstvách zaknihovala aj 
ďalšie tri umiestnenia na me-
dailových priečkach. Všet-
ky boli na druhom mieste. Si-
mona Mlynarczyková časom 

kežmarská štafeta žiakov prvá  
na majstrovstvách republiky

Počas úvodného marcového víkendu sa uskutočnili 
v Bratislave Majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov a ju-
niorov v hale.

2:31,48 v behu na 800 m, Štefan 
Čarnogurský časom 2:16,62 
v behu na 800 m a Miroslav 
Kovalčík časom 40,24 v behu 
na 300 metrov. V tomto behu 
skončil Štefan Sedlák siedmy 
a Mário Kudlák jedenásty. Mi-
roslav Kováčik zaznamenal 
pekné umiestnenie aj v be-
hu na 60 m v ktorom skončil 
štvrtý časom 7,74. V tomto be-
hu skončil Mário 
Kudlák časom 7,96 
siedmy. Ostatnou 
atlétkou v kategó-
rii žiačok bola Zu-
zana Trnková, kto-
rá však v behu na 
1500 m skončila až 
jedenásta. 

Bronzovú me-
dailu si odniesla v 
kategórii doraste-
niek M. Stašová v 
behu na 400 m ča-
som 63,09 s.

U juniorov sme 
o deň neskôr ne-
zaznamenali také 
prenikavé úspe-
chy našich atlé-
tov, ako u žiakov. 
Tu sme mali iba 
štvorčlenné zastú-
penie.

Najlepším umiestnením sa 
prezentovala v behu na 800 
m Mária Stašová, ktorá ča-
som 2:29,05 skončila štvrtá. 
Piata v behu na 1500 m ča-
som 5:20,52 skončila Simona 
Mlynarczyková a šiesta v be-
hu na 3000 m časom 14:01,19 
Zuzana Trnková. Jediným ju-
niorom z kežmarských atlé-
tov bol Taras Movčan, ktorý 
výkonom 11,52 skončil v troj-
skoku dvanásty.

Pavol Humeník

Majstri Slovenska starších žiakov v behu na 
4 x 200 m. Zľava hore: M. Kovalčík, Š. Sed-
lák. Zľava dole: Š. Čarnogurský, M. Kudlák.                         
                            Foto: Dušan Griglák

Začiatkom júna 2010 sa 
uskutoční v Bratislave ďal-
ší ročník najväčšieho hokej-
balového turnaja v Európe 
MAMUT CUP. Na ňom pôjdu 
kežmarskí hokejbalisti obha-
jovať prvenstvo z minulého 
roka. Už veru už teraz sa má-
me na čo tešiť. Organizátori 
totiž už teraz majú prihlášky 
nielen najlepších slovenských 
tímov, ale evidujú aj klubové 
prihlášky z Fínska, Česka a 
prisľúbili účasť reprezentácie 
z Česka, Rakúska a momen-

tálne sa očakáva aj klubová 
účasť dokonca z USA.

Obhajoba prvenstva na 
najväčšom hokejbalovom 
sviatku roka bude teda pre 
kežmarských hokejbalistov 
ťažká, ale zároveň krásna, le-
bo pre každého je česť, že si 
môže zahrať na najväčšom 
hokejbalovom turnaji v Eu-
rópe. Aspoň je vidieť do akej 
hokejbalovej spoločnosti sa 
svojou mravenčou prácou do-
stali kežmarskí hokejbalisti.

Pavol Humeník

Obhajoba víťazstva



17KežmaroK 6/2010 šport

Muži – 2. liga, sk. Východ

Kadeti – VsRM

Starší žiaci – VsRM

Dňa 2. 3. 2010 v areá-
li Bachledovej doliny - Deny 
usporiadala obec Ždiar tretie 
- záverečné preteky 8. roční-
ka  Tatranskej lyžiarskej ligy 
(TLL) 2010 o pohár primátora 
mesta Vysoké Tatry v obrov-
skom slalome žiakov základ-
ných škôl. 

Štartovalo 7 družstiev, 113 
pretekárov zo štyroch miest 
- Poprad, Kežmarok, Vysoké 
Tatry a Zakopane a z troch 
obcí - Ždiar, Lendak a Lipt. 
Teplička. Mesto Kežmarok 
prihlásilo 16 pretekárov v 4 
kategóriách. Vzhľadom k dĺž-
ke trate sa jazdilo len 1 súťaž-
né kolo.

Výsledky, mladšie žiačky 
(26 pretekárok): 1. Agáta Cy-
kowska (Zakopane) 41,21, 2. 
Laura Matejková (Kežmarok) 
42,23, 3. Katarína Kriššáková 
(Ždiar) 43,40 s. Mladší žiaci 
(35): 1. Dávid Pavlák (Ždiar) 
40,64, 2. Roman Nagy (Kež-
marok) 41,43, 3. Oliver Bachle-
da (Ždiar) 42,41. Staršie žiač-
ky (22): 1. Natália Troppová 
(Poprad) 39,94, 2. Sabina Wój-
cik (Zakopane) 40,07, 3. An-
drea Nagyová (Kežmarok) 
40,42. Starší žiaci (30): 1. Mi-
chal Pirník (V. Tatry) 39,33, 2. 
A. Pirog (Ždiar) 39,35, 3. R. 
Mačák (Ždiar) 39,55. 

Výsledky družstiev (počí-
tali sa výsledky prvých troch 
pretekárov za mesto/obec): 1. 
Vysoké Tatry 232 b., 2. Ždiar 
228, 3. Zakopane 221, 4. Kež-
marok 219, 5. Poprad 211, 6. 
Lendak 89, 7. L. Teplička 61.

Celkové výsledky, jed-
notlivci (súčet dvoch najlep-
ších výsledkov z troch prete-
kov), ml. žiačky (30): 1. Lau-
ra Matejková (Kežmarok), 57, 
2. K. Kriššáková (Ždiar) 51, 
3. E. Tycnet (Zakopane) 50 b. 
Ml. žiaci (32): 1. Dávid Pav-
lák (Ždiar) 60 b., 2. D. Pristač 
(Kežmarok) 57, 3. R. Nagy 
(Kežmarok) 51. Umiestnenie 
ostatných kežmarských pre-
tekárov: 7.  L. Vojtašeková 44, 
8. S. Patúš 42, 14. N. Pažáková 
29, 12. J. Modla 33, 16. E. Patú-
šová 20, 15. M. Uličný 28. St. 
žiačky (32): 1. Natália Trop-
pová (Poprad) 60, 2. S. Wojcik 
(Zakopane) 54, 3. A. Nagyo-
vá (Kežmarok) 51. Umiest-
nenie ostatných kežmar-

Záver lyžiarskej ligy sa síce nepodarilo mestu 
Kežmarok obhájiť prvenstvo 
z minulého roka, ale 2. miesto 
je pri vyrovnanosti prvých 5 
družstiev tiež veľkým úspe-
chom. Uvedené výsledky sú 
povzbudzujúce a zaväzujúce 
voči nasledujúcemu ročníku.

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. Legutké-
mu, M. Lukasovej, E. Matejko-
vej, B. Pažákovi, M. Uličnému 
za pomoc pri 3. pretekoch a 
firme Videocom Štancel Kež-
marok a F. Fedákovi ml. za 
zabezpečenie dopravy a bez-
pečnú jazdu.

Mesto Kežmarok si do-
voľuje poďakovať J. Pavlíko-
vi z MsÚ Poprad za koordi-
novanie tejto peknej súťaže 
a mestu Vysoké Tatry za po-
skytnutie cien celkového po-
radia.

Ing.Stanislav Škára

V Novinách KEŽMAROK  
č. 5/2010 na strane 15 bolo v ná-
zve článku „Gymnazisti vyhrali 
školské majstrovstvá v obrovskom 
slalome“ aj v obsahu článku 
chybne uvedené celkové pora-
die škôl. Poradie v skutočnos-
ti predstavovalo zoznam škôl 
s počtom ich štartujúcich.

Správne poradie je nasle-
dovné:

1. ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kež-
marok 155 b. 2. ZŠ, Nižná brá-
na 8, Kežmarok 83; 3. Gymná-
zium P.O.Hviezdoslava Kež-
marok 80; 4. ZŠ, Hradné ná-
mestie 38, Kežmarok 44; 5. 

Hotelová akadémia O.Bruc-
knera Kežmarok 40; 6. Gym-
názium Spišská Stará Ves 35; 
7. ZŠ Spišské Hanušovce 32; 8. 
ZŠ Lendak 26; 9. SUŠ Kežma-
rok 25; 10. ZŠ, Štefánikova 19, 
Spišská Belá 4; 11. – 13. MŠ, K. 
Kuzmányho 41, Kežmarok 0; 
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok 
0; Súkromná MŠ, Kušnierska 
brána 3, Kežmarok 0.

Dovoľujeme si touto ces-
tou ospravedlniť sa všetkým 
zúčastneným školám, hlavne 
víťazovi – ZŠ, Dr. D. Fischera 
2, Kežmarok.

Mgr. Jaroslav Štancel

Oprava výsledkov

ských pretekárov: 6. N. On-
drášiková 43, 14. P. Slodičáko-
vá 29, 20. D. Krajcarová 21, 23. 
M. Filipská 16, 28. T. Džuba-
sová 10. St. žiaci (38): 1. Ró-
bert Mačák (Ždiar) 60, 2. M. 
Pirník (V. Tatry) 54, 3. A. Pi-
rog (Ždiar) 54. Umiestnenie 
ostatných kežmarských pre-
tekárov: 16. B. Kulík 24, 18. D. 
Pavličko 22, 20. J. Lukas 22, 
23. R. Šiška 16, 24. J. Modla 16, 
34. M. Štancel 4.

Družstvá (súčet výsledkov 
zo všetkých troch pretekov):

1. Ždiar     681
2. Kežmarok  670
3. Vysoké Tatry  658 
4. Poprad  651
5. Zakopane  636
6. Lendak  294
7. Lipt. Teplička  212 
Celkový víťaz získal aj pu-

tovný pohár primátora mes-
ta Vysoké Tatry. Celkové vý-
sledkov v súťaži jednotlivcov 
boli pre mesto Kežmarok veľ-
mi pekné. V súťaži družstiev 

Kežmarskí basketbalisti odo-
hrali ďalší zápas, ktorý mal však 
prívlastok rozhodujúci pre ich 
prípadnú účasť v play-off. Ich 
hostiteľom bolo družstvo Bar-
dejova, ktoré malo taktiež pred 
týmto zápasom iba jediný cieľ a 
to víťazstvo. 

Úvod strenutia hosťom vy-
šiel, zachytili očakávaný nástup 
domácich Bardejovčanov a pri-
bližne do 6 min. to bolo z oboch 
stran úplne otvorené. Kežmar-
čanom však neskutočne narobili 
problémy rýchlo nachytané fau-
ly... Bardejovčania získali pev-
nú pôdu pod nohami, zrýchli-
li prechod do útoku, zavreli svoj 
podkošový priestor a hostia za-
čali kopiť chyby v útoku a aj v 
obrane... Posledné štyri minúty 
prvej štvrtiny prehrali 17:2 a to 
dalo tón celému zápasu... Druhá 
štvrtina bola ako na hojdačke... 
Kežmarčania dokážali obrov-
skou bojovnosťou zrovnať stav 
na 40:40. Bardejovčania však 
hrali trpezlivo svoju hru. Kež-
marčania opäť začali robiť chy-
by, ktoré znamenali polčasový 
náskok 10 bodov pre domácich... 
Tretia štvrtina bola z pohľadu 
hostí úplne hrozná, katastrofál-
na streľba s chabou obranou bo-
li vodou na mlyn domácim bas-
ketbalistom, ktorí svoj náskok 
navýšili na 21 bodov. V posled-
nom dejstve si už hostia nedoká-
zali vytvoriť žiaden tlak, domáci 
hráči v pohode dohrali zápas a 
na na palubovku sa dostali aj la-
vičky oboch tímov... 

Výsledok: BK Markmont 
Bardejov – MŠK BK ŠK Kežma-
rok 1907 92:68 (31:18, 21:24, 22:11, 
18:15). Body Kežmarku: Koleča-
nyi a Šmálik 15, Stančák 12, Hu-
sák a Tybor 6, Harabín a Konfal 
5, Mičo 4.

Kadeti odohrali ďalšie dvoj-
kolo, keď cestovali do Sabino-
va. V oboch stretnutiach hostia 
zvíťazili. Výsledky: MMBK Sa-
binov – MŠK BK ŠK Kežmarok 
1907 42:95 a 36:92.

Žiaci mali neplánované voľ-
no, keďže ich súper Tydam Koši-
ce sa zo súťaže odhlásil.

(jmj)
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Kežmar -
ská MARCO 
POLLO ho-
kejbalová li-

ga pokračovala ďalšími zá-
pasmi. Zo súťaže bolo vylú-
čené mužstvo HC Sokol Mat-
rix Kežmarok, pretože trikrát 
jeho hráči nenastúpili na zá-
pas. Túto situáciu spôsobil 
odchod šiestich hráčov, kto-
rí odišli pracovať do zahrani-
čia, naviac ďalší štyria hráči z 
tohto mužstva prestúpili do 
iných klubov, takže v zostave 
ostalo iba torzo hráčov, ktoré 
nie je schopné chodiť pravi-
delne na zápasy. 

Po tejto udalosti je už v sú-
ťaži prevaha mimokežmar-
ských mužstiev. Vylúčením 
štvornásobného majstra zo 
súťaže sa nečakane otvorila 
šanca dostať sa do play-off aj 
mužstvám z úplného chvos-
ta tabuľky. Naopak mužstvo 
Fighters zo Spišskej Belej sa 
dlho na prvom mieste neo-
hrialo. Po jeho šokujúcej pre-
hre s predposledným GTC sa 
na prvé miesto opäť vyšvih-
li Kežmarčania. Jediní, ktorí 
konkurujú atakom troch mi-
mokežmarských mužstiev na 
pozíciu lídra.

Výsledky: Fighters Spiš-
ská Belá – GTC Hoffman 
Kežmarok 0:3 (Marcinek 2, 
S. Baláž), 

Angels Huncovce – Tor-
nádo Kežmarok 2:4 (Vincek 
2 – Cvaniga 2, M. Jankura, M. 
Valenčík), 

The Reds Rats Kežma-
rok – HBC Kubachy Spiš-
ské Bystré 12:3 (Šlachtič 4, Ja-
kubčo 3, K. Jankura, Klein 2, 
Mikša – Kubičko, J. Jurčo, M. 
Budaj), 

HBC Leopoldov Poprad – 
Snipers Kežmarok 12:2 (Ba-
ran, R. Šoltís 3, Kňurovský, 
Melcher 2, Kuzmik, Zeman – 
Pe. Garstka, Kundľa).              

Pavol Humeník
1. Rats Kežmarok  12  75:33  30
2. Spiš. Belá  12  64:26  27
3. Poprad  11  78:29  24
4. Ľubica  11  51:28  24
5. Spiš. Bystré  12  41:59  15
6. Tornádo KK  12  36:64  12
7. Huncovce  11  30:52  10
8. GTC Kežmarok  12  22:52  10
9. Snipers KK  12  20:77    3

šport

Muži, I. liga, skupina Východ, 
o umiestnenie

Kežmarok - Banská Štiav-
nica 3:0 (14, 11, 11), 3:1 (15, 23, 
-20, 12).
5. Sobrance  30  52:56  44 
6. Kežmarok  32  46:67  44 
7. Hriňová  30  39:63  40 
8. B. Štiavnica  32    8:96  30

Juniorky, I. liga,  
skupina Východ

Zvolen – Kežmarok 3:0 
(10, 18, 21), 3:0 (15, 20, 23). 
Kežmarok - Žiar nad Hro-
nom 0:3 (-22, -18, -17), 0:3 (-19, 
-22, -16).
1. Vranov  30  83:26  56 
2. Lipt. Hrádok  30  79:26  55 
3. Krupina  30  72:37  52 
4. Žiar n/H  30  67:39  49 
5. Zvolen  30  69:44  48 
6. Poltár  30  57:50  47 
7. Spiš. N. Ves  30  41:64  40 
8. Kežmarok  30  28:77  37 
9. B. Bystrica  30  22:78  35 
10. Poprad  30  13:90  30

Kežmarská volejbalová liga
14. kolo: Ľubica - Schom-

burg 3:0 (16, 11, 25), Jasoni - 
Kadeti 3:0 (13, 16, 13), CVČ - 
Vojsko 2:3 (23, -20, 24, -23, -8), 
Almma - Plesnivec 3:2 (25, 22, 
-17, -26, 13), Twister - Chrobáci 
0:3 (-9, -21, -24).
1. Ľubica  13  36:10  25
2. Jasoni  12  36:2  24
3. Tatrapoma  12  34:7  22
4. CVČ  13  30:14  22
5. Almma  13  24:23  20
6. Vojsko  13  21:25  19
7. Chrobáci  13  19:24  18
8. Plesnivec  13  18:29  17
9. Schomburg  13    8:35  15
10. Twister  13    7:37  15
11. Kadeti  12    6:33  13

Ten úvodný maratón v Eu-
rópe sa uskutočnil 6. marca 
2010 v španielskej Barcelone. 
Zúčastnilo sa ho vyše 13 ti-
síc bežcov. Za chladného po-
časia zabehol Anton Vojtičko, 
člen TJ Štart Kežmarok, čas 
3:50:07 hod., ktorý mu zabez-
pečil 225. čas v jeho kategórii 
nad 60 rokov a 5 515. miesto 
celkovo.

„Maratón sa bežal prevažne 
po rovine, v meste, na okruhu, 
kde sme mohli pozdĺž trate obdi-
vovať hádam všetky najvýznam-
nejšie historické barcelonské pa-
mätihodnosti. Bežalo sa ale za 
chladného počasia. Organizácia 
celého podujatia bola perfektná 

a som veľmi rád, že som tento 
maratón absolvoval,“ povedal 
pre noviny KEŽMAROK An-
ton Vojtičko.

Ďalšie maratónske trate, 
na ktorých by nechcel chý-
bať sú v Bratislave a v nemec-
kom Weilburgu. Ten brati-
slavský sa koná už 28. mar-
ca 2010 a ten druhý, v našom 
partnerskom meste Weilburg 
sa koná 17. apríla 2010. 

Veríme, že k Antono-
vi Vojtičkovi sa na tých-
to tratiach zúčastnia aj ďal-
ší naši maratónci, aby ne-
bol tak sám ako v ďalekej  
španielskej Barcelone.    

                Pavol Humeník

Prvý maratón v tomto roku 
už má za sebou

Kežmarčania vedia, že v našom meste žijú viacerí atlé-
ti, ktorí sa venujú maratónu, no málokto už vie, že aj tých-
to „zimných“ časoch, čo sa týka počasia, má už jeden Kež-
marčan za sebou svoj prvý maratón. Áno, 61-ročný Anton 
Vojtičko už má za sebou svoj úvodný maratón v tomto roku 
a šesťdesiatydruhý celkovo.

Podľa bratislavského vzo-
ru svojich starších kolegov, 
oba zápasy vyhrali na nu-
lu a ostali prakticky jediným 
konkurentom favorizovaným 
Vrútkam v boji o prvenstvo. 
Tieto víťazstvá vo Zvolene 
dosiahli pod vedením tréner-
skej dvojice Ladislav Kalasz 
a Milan Mekel.

Súťaž sa hrá turnajovým 

spôsobom. Najbližší turnaj 
by sa mal hrať vo Vrútkach 
4. apríla 2010. Tam sa asi už 
s najväčšou pravdepodob-
nosťou rozhodne predčasne 
o majstrovi, pretože na seba 
narazia prvé dve družstvá. 
Záverečný turnaj sa uskutoč-
ní v Partizánskom.

Výsledky vo Zvolene: 
MŠK Worms Kežmarok – 

dve víťazstvá na nulu
V nedeľu, 14. marca 2010 ráno vycestovali mladí kežmar-

skí hokejbalisti do 16 rokov do Zvolena, kde dvomi zápas-
mi skompletizovali prvú polovicu súťaže Slovenskej hokej-
balovej extraligy U 16.

N-Sport Zvolen 7:0  (Drozd 
3, Kopkáš, Hovanec po 2), ŠK 
Harvard Partizánske – MŠK 
Worms Kežmarok 0:3 (Zwick 
2, Drozd).

Vrútky – Čadca 7:2, Mar-
tin – Partizánske 3:2, Zvolen 
– Vrútky 1:10, Čadca – Mar-
tin 2:4.

Pavol Humeník
TABUĽKA PO 2. TURNAJI

1. Vrútky 5 25: 6 9
2. Kežmarok 5 18: 7 8
3. Martin 5 13: 8 6
4. Partizánske 5 18:12 5
5. Čadca 5 17:19 2
6. Zvolen 5   2:41 0

V čele opäť 
Kežmarčania
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
2. liga muži SOŠ KK-Pradiareň 20. 3., 18.00 Kežmarok – Kapybary KE

VSRM ml. mini ŽS Dr. Fischera 20. 3., od 10.00 Kežmarok – Bardejov

Futbal
IV. liga muži futbalový štadión 21. 3., 15.00 Kežmarok – N. Šebastová

V. liga žiaci futbalový štadión 27. 3. Kežmarok – Hanušovce n/T

Hokejbal extraliga seniori hokejbalový štadión 20. 3., 13.00  Kežmarok – Doprastav BA

Volejbal
1. liga muži T2 G. P. O. H. 20. 3., od 13.00 Kežmarok – Hriňová

1. liga muži T2 G. P. O. H. 27. 3., od 15.00 Kežmarok – Sobrance

V nich sa najskôr stre-
tol v sobotu so vzmáhajúcim 
sa Profisom, ktorý predtým 
dvakrát po sebe zvíťazil, a tak 
si trúfal i na Kežmarok. V ne-
deľu potom prišiel na program 
šláger ligy medzi ostaným 
majstrom z Ružinova a ostat-
ným víťazom MAMUT CUPu, 
Kežmarkom. Oba zápasy Kež-
marok vyhral a dokonca na 
nulu! To si bratislavskí činov-
níci, ani vedenie Slovenskej 
hokejbalovej únie, ktoré priš-
lo na zápas s Ružinovom, ne-
pamätá. Ešte sa totiž nestalo 
aby niektoré z extraligových 
mužstiev odišlo z Bratislavy 
po dvoch zápasoch so šiestimi 
bodmi a s dvomi víťazstvami 
na nulu! Oba výsledky sú vý-
sledkom fantastického výko-
nu brankára Milana Glevaňá-
ka, skvelého kaučingu trénera 
Ladislava Majerčíka a výbor-
ného a poctivého výkonu kaž-

dého hráča Kežmarku. Môže-
me sa už teraz tešiť na zápasy 
play-off, ktoré sme si defini-
tívne vybojovali. O týždeň ne-
skôr prišlo neľahké víťazstvo 
nad Skalicou, ktoré sme zo-
hrali vo Vrútkach. Bol to po-
sledný zápas, ktorý sme odo-
hrali v treste.

Hokejbalistov ešte čaka-
jú tri zápasy v základnej čas-
ti. Najbližšie doma privítame 
Doprastav Bratislava, potom 
pôjdeme na dva zápasy von-
ku, do Zvolena a do Marti-
na. Výborné výkony kežmar-
ských hokejbalistov sú najmä 
skvelou pozvánkou na zápas 
s Doprastavom Bratislava. Je 
iba samozrejmosťou, že oča-
kávame slušné povzbudzo-
vanie, aby sme nedostali opäť 
nejaký disciplinárny trest. 

Hľadáme podporu
Ani tieto výborné výsled-

ky nie sú však zárukou po-

Bratislava (mierne) v šoku
Kežmarskí hokejbaloví extraligisti odohrali v uplynu-

lých dvoch týždňoch tri zápasy, v ktorých si zaknihovali pl-
ný počet 9 bodov. Doslova šokom pre hokejbalovú Bratisla-
vu bol prvý marcový víkend, v ktorom Kežmarok vycesto-
val na dva zápasy do hlavného mesta. 

kračovania seniorského muž-
stva MŠK Kežmarok v ďal-
šom súťažnom ročníku. Mesto 
Kežmarok a firma Zachar sú 
hlavnými sponzormi tejto se-
zóny, no na pokrytie všetkých 
výdavkov spojených s účin-
kovaním kežmarských hokej-
balistov to nestačí. Preto by 
sme uvítali i ďalších sponzo-
rov, aby sme po úspešnej pr-
vej sezóne v extralige, nemu-
seli v júni túto hokejbalovú 
kapitolu zároveň aj ukončiť.

Výsledkový servis
Profis Bratislava – Kež-

marok 0:3 (Majer 2, K. Jan-
kura). Ružinov Bratislava – 
Kežmarok 0:4 (K. Jankura 2, 
L. Svitana, Jasovský). Kežma-

III. liga mužov – Západ
19. kolo: Poprad – Levoča 

B 6:12, Spišské Vlachy – Mar-
gecany B 12:6, TJ Severka 
Kežmarok B – TJ Javorinka 
Levoča A 5:13 (Habiňák 2,5, 
Krolik 1,5, Groman 1), ŠK Jab-
lonov n/T – TJ Severka Kež-
marok A 6:12 (Š. Vnenčák 4,5, 
Kocúr 3,5, Kelbel 2,5, Mikša 
1,5), Spiš. Nová Ves – Rožna-
va C 9:9, 1. PPC Fortuna Kež-
marok – TJ Slobytermia Sta-
rá Ľubovňa C 10:8 (Vojtička 
4,5, Ištok a Mir. Harabin po 
2,5, Smik ml. 0,5).

20. kolo: TJ Javorinka Le-
voča B – 1. PPC Fortuna Kež-
marok 8:10 (Vojtička 4,5, Ištok 
3,5, Nebus 2), St. Ľubovňa C – 
Spiš. Nová Ves 10:8, Rožňava C 
- Jablonov n/T 8:10, TJ Sever-
ka Kežmarok A – TJ Sever-
ka Kežmarok B 11:7 (Š. Vnen-
čák 4,5, Kelbel a Braťka po 2,5, 
Mikša 1,5 – Krolik, Habiňák a 
Jankura po 2, Groman 1), Levo-
ča A – Spiš. Vlachy 11:7, Marge-
cany B - Poprad 14:4.
1. Levoča A  20  226:134  56
2. Spiš. Vlachy  20  213:147  52
3. Severka KK A  20  206:154  46
4. Fortuna KK  20  183:177  43
5. Margecany B  20  187:173  41
6. Rožňava C  20  181:179  40
7. Levoča B  20  163:197  38

8. Severka KK B  20  180:180  37
9. Poprad  20  166:194  36
10. St. Ľubovňa C  20  170:190  34
11. Jablonov n/T  20  141:219  29
12. Sp. Nová Ves  20  145:215  28

IV. liga mužov – Podtatranská
19. kolo: Pyrobatys Po-

prad B – Veterán Poprad B 
6:12, Nová Lesná – Spišský 
Štvrtok 10:8, Slovenská Ves 
B – Rakúsy 8:10, TJ Dunajec 
Spišská Stará Ves – TJ Se-
verka Kežmarok C 6:12 (Ko-
ša 4,5, Kvasňák 3,5, R. Popo-
vič 2,5, R. Vnenčák 1,5), Les-
nica – Poprad-Veľká 5:13, Svit 
– Spišský Štiavnik 13:5.

20. kolo: Veterán Poprad 
B – Svit 12:6, Spiš. Štiavnik – 

Lesnica 18:0, Poprad-Veľká – 
Spiš. St. Ves 6:12, TJ Severka 
Kežmarok C – TJ STO Slo-
venská Ves B 11:7 (R. Vnen-
čák 3,5, Groman 3, Kvasňák 
2,5, R. Popovič 2), Rakúsy – 
Nová Lesná 14:4, Spiš. Štvrtok 
– Pyrobatys Poprad B 9:9.
1. Veterán PP B  20  247:113  58
2. Sp. Štiavnik  20  216:144  47
3. Rakúsy  20  187:173  46
4. Svit  20  189:171  45
5. Sp. Štvrtok  20  198:162  44
6. Slov. Ves B  20  184:176  40
7. Severka KK C  20  179:181  37
8. Sp. St. Ves  20  167:193  35
9. Pyrobatys PP B  20  148:212  34
10. Poprad-Veľká  20  159:201  34
11. Nová Lesná  20  154:206  32
12. Lesnica  20  132:228  28

rok – Skalica 4:2 (Kuzmik 3, 
K. Jankura).

O tieto tri víťazstvá sa za-
slúžili títo hráči: Glevaňák, 
Slávik - Šlachtič, Majer, Mel-
cher, Smejsík - L. Svitana, K. 
Jankura, T. Jankura, Kuzmik, 
Kňurovský, Baran, Garstka, 
Cvaniga, Jasovský, Jakubčo. 
Tréneri: Majerčík, Miškovič. 
Vedúci mužstva: Humeník.ph
1. Vrútky  18  80:47  39 
2. Doprastav BA  16  64:38  35 
3. Martin  16  76:42  34 
4. Pruské  16  63:46  33 
5. Kežmarok  17  45:45  30 
6. Ružinov BA  18  61:52  29 
7. Skalica  18  55:69  20 
8. Žilina  16  45:53  19 
9. Pov. Bystrica  16  49:63  17 
10. Zvolen  17  40:76  10
11. Profis BA  17  35:82  10

Keďže zápas Ružinov Brati-
slava – MŠK Kežmarok si nene-
chal ujsť ani  reprezentačný tré-
ner seniorov Roman Török, hneď 
po víťazstve na nulu prišiel po-
gratulovať vedúcemu mužstva 
Kežmarku Pavlovi Humeníko-
vi za výborný výkon jeho muž-
stva. Sám si neodpustil poznám-

ku, že hneď tri-štyri mená kež-
marských hráčov prichádzajú 
do úvahy zaradiť ich do širšie-
ho kádra slovenskej reprezentá-
cie. Sú to Milan Glevaňák, Oskar 
Šlachtič, Radovan Jasovský a Šte-
fan Majer. O rok totiž Slovensko 
poriada svetový šampionát. No, 
motivácia ako hrom.               ph

Dostanú pozvánku do reprezentácie?
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Už úvodný súboj s Košica-
mi a tesná prehra v ňom uká-
zal, že o medailové pozície sa 
bude bojovať do posledného 
kola. V tomto kole prekvapi-
la iba remíza lídra s posled-
nou Žilinou.

Presvedčivým víťazstvom 
s Dunajskou Stredou však 
kežmarskí šachisti ukáza-
li, že medailovú priečku si 
už nikým nenechajú zobrať. 
Dve vysoké víťazstvá Slo-
vana Bratislava však dosta-
li klub z hlavného mesta na 
druhé miesto pred Kežma-
rok o pol bodu, pričom v zá-
verečnom kole sa stretli tí-

extraligoví šachisti skončili tretí! gratulujeme!
Extraliga šachových družstiev vyvrcholila záverečným 

trojkolom, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12. – 14. marca 2010 
v Piešťanoch. Kežmarskí šachisti už pred týmto trojkolom si 
zabezpečili pre svoj klub a mesto najlepšie umiestnenie vo 
svojej histórii, no išlo o to, či si aj udržia medailovú pozíciu. 
Nastupovali doňho totiž z druhého miesta, no čakali ho tri 
zápasy proti trom priamym svojim prenasledovateľom. Na 
prvé miesto si už nerobili nárok, pretože líder z Prievidze 
mal za súperov súperov z dolnej časti tabuľky. 

Výsledkový servis
9. kolo: Žilina – Prievidza 

4:4, Dun. Streda – Slovan Bra-
tislava 2,5:5,5, Dunajov – Čad-
ca 4:4, Trenčín – Dubnica 4:4, 
Nitra – Hlohovec 2,5:5,5.

MŠK Karpatsko-nemec-
ký spolok Kežmarok – ŠO 
TJ Slávia UPJŠ Košice 3,5:4,5 
(Maník 0,5, Repková 0,5, Ve-
lička 0,5, Mazur 0,5, E. Haga-
ra 0, Peterson 0,5, Bednár 0,5, 
F. Tropp 0,5).

10. kolo: Trenčín – Prievi-
dza 4,5:3,5, Košice – Slovan 
Bratislava 3:5, Dunajov – Nit-
ra 4,5:3,5, Čadca – Hlohovec 
2,5:5,5, Dubnica – Žilina 4:4.

MŠK KNS Kežmarok – ŠK 
Dunajská Streda 5,5:2,5 (Ma-
ník 0,5, Repková 1, Kalod 1, Ve-
lička 0,5, Mazur  0, E. Hagara 
0,5, Peterson 1, Bednár 1).

11. kolo: Prievidza – Dub-
nica 6:2, Hlohovec – Dunajov 
4:4, Nitra – Čadca 4:4, Dun. 
Streda – Košice 5:3, Žilina – 
Trenčín 1,5:6,5.

ŠK Slovan Bratislava – 
MŠK KNS Kežmarok 4,5:3,5 
(Maník 0, Repková 1, Kalod 
0,5, Velička 0,5, Mazur 0,5, E. 
Hagara 0,5, Peterson 0, Bed-
nár 0,5). 
1. Prievidza  11  53,0  26 
2. Slovan BA  11  54,0  25 
3. Kežmarok  11  52,5  22 
4. Dunajov  11 49,0  18 
5. Košice 11  46,0  16 
6. Dun. Streda 11  45,0  16 
7. Trenčín 11  43,5  16 
8. Čadca 11  45,0  13 
9. Dubnica n/V 11  38,0  11 
10. Hlohovec 11 37,0  11 
11. Nitra 11  38,0    7 
12. Žilina 11  27,0    5

Zostava Kežmarku, ktorá vybojovala historické tretie miesto 
v extralige šachových družstiev

Šach.  meno  ranking krajina  V  R  P  B  partie
titul
GM Manik Mikuláš  2426  SVK  0  7  2  3,5  9 
IM Repková Eva  2439  SVK  4  4  1  6,0  9 
GM Kalod Radek  2502  CZE  2  2  0  3,0  4 
GM Velička Petr  2480  CZE  4  7  0  7,5  11 
 Mazur Štefan  2367  SVK  4  4  3  6,0  11 
 Hagara Eduard  2383  SVK 5 4 2 7,0 11 
IM Michenka Jozef  2366  CZE 3 1 2 3,5 6 
FM Peterson Eric  2242  SVK 4 3 1 5,5 8 
 Bednár Milan 2257  SVK 5 4 2 7,0 11 
 Hagara Martin  2171  SVK 0 0 1 0,0 1 
 Seelinger Lorenz  2208  GER 1 1 1 1,5 3 
 Tropp František  2128  SVK 1 2 1 2,0 4
Vysvetlivky: GM - veľmajster, IM - medzinárodný majster, FM – fide maj-
ster, FIDE – medzinárodná šachová federácia, V – výhry, R – remízy, P – pre-
hry, B – body.

Zábery zo záverečného trojkola šachovej extraligy družstiev. 
Kežmarčania sú na fotografiách vľavo.

to súperi vo vzájomnom zá-
pase. Bratislavčanom stači-
la na druhé miesto i remíza, 
ale po prehre lídra z Prievi-
dze s Trenčínom sa otvorila 
i možnosť bojovať o majstra, 
na ktorého obaja súperi zao-
stávali iba o bod.

V zápase so Slovanom pri-
šla najskôr výhra Repkovej 
s reprezentantom Ftáčnikom, 
ale prehry Maníka a Peterso-
na priklonili víťazstvo na stra-
nu súpery. Prievidza v posled-
nom kole už nezakopla a tak 
bolo o poradí rozhodnuté. 

Tretím miestom si Kež-
marok  zaknihoval najlepšie 
umiestnenie vo svojej histó-
rii. Gratulujeme! Je to záslu-
ha najmä vedúceho družstva 
Ladislava Gurčíka, kapitá-
na Františka Troppa (na foto-
grafii), všetkých 12 hráčov, fi-
nančnej podpory mesta Kež-
marok, Mestského športového 
klubu, Karpatsko-nemeckého 
spolku v Kežmarku, jeho fa-
núšikov a celkovo výborné-
ho a prajného prostredia, kto-
ré bolo okolo extraligového 
družstva.

Pavol Humeník, 
foto František Tropp


