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Šok zažil Kežmarok opäť raz v súvislosti 
so silným lejakom. Streda 24. augusta 2011 
šokovala doteraz relatívne pokojné kežmar-
ské lokality. Zaplavené ostali obydlia, ulice, 
majetky, ale aj psí 
útulok. Okrem 
„nestíhajúcich“ 
kanálov v cen-
tre mesta naro-
bila voda starosti 
na Kukučínovej 
ulici a na ulici 
Slavkovská. Ško-
dy počítali nie-
len domácnosti 
a jednotlivci, ale 
aj podnikatelia. 

NovinyKEŽMAROK
Číslo: 16 Ročník: XIX. 26. august 2011      dvojtýždenník Cena 0,16 €

760 rokov od prvej písomnej zmienky o osade Sasov pri kostole sv. Alžbety

(pokr. na 2. strane)

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

Dohromady viac ako tridsať mestských nájomných by-
tov bolo v uplynulých dňoch odovzdaných do užívania, pri-
čom dvadsať sedem z nich predstavuje novostavba Košická/
Lanškrounská. Dekréty k novým bytom odovzdal nájomní-
kom primátor mesta Ing. Igor Šajtlava na spoločnom stretnutí, 
kde noví užívatelia mestských bytov dostali aj pokyny k ďal-
ším záležitostiam – plyn, elektrina, káblová televízia, výška 
nájmu, rozloha bytov, či povinná záloha pred prevzatím kľú-
čov. Tá v súčasnosti predstavuje polročné nájomné. 

Súčasťou financovania odovzdanej bytovky bol aj nenávrat-
ný príspevok od štátu. Ďalšou bytovou jednotkou ktorú plánu-
je mesto postaviť na ulici Lanškrounská, je bytovka s osemnás-
timi bytmi.                                                T/F Adriana Saturyová

Voda opäť vyčíňala,...

Mesto odovzdalo ďalšie byty
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PETÍC
IA

Z iniciatívy občanov mes-
ta Kežmarok pod vedením p. 
Michala Šoltýsa, realizuje sa 
v týchto dňoch petícia občanov 
mesta, ktorej hlavnou myšlien-
kou je upozorniť najvyššie štát-
ne orgány na potrebu záchran-
ných a protipovodňových prác 
na území mesta Kežmarok. 
Text petície, s ktorou sa možno 
stretnete v najbližších dňoch 
zverejňujeme nasledovne s do-
plnením adresy spomínaných 
mostov:

Petícia za riešenie popo-
vodňovej situácie v okolí Ľu-
bického potoka

My, dole podpísaní občania 
mesta Kežmarok Vás chceme 
požiadať o súčinnosť pri riešení 
rokmi kumulovanej nečinnosti 
zodpovedných orgánov, ktoré 

v roku 2010 vyústili do vznik-
nutej popovodňovej situá- 
cie na Ľubickom potoku.

Dňa 4. 6. 2010 vznikla po-
vodňová situácia na Ľubickom 
potoku, ktorá viedla k vyso-
kým škodám na majetku po-
stihnutých osôb – občanov, 
ako aj podnikateľských subjek-
tov v blízkosti koryta potoka. 
V dôsledku pretrvávajúcej ne-
činnosti zodpovedných orgá-
nov sa v júli 2011 táto situácia 
takmer zopakovala.

Táto situácia sa ďalšou ne-
činnosťou nevyrieši a každým 
rokom ohrozuje majetky nás 
občanov ako i podnikateľov, 
pritom riešenie situácie by mi-
nimalizovalo ohrozenie a po-
tenciálne škody, ktoré značne 
prevyšujú investíciu do nasle-

dovných činností zodpoved-
ných orgánov:

l Prehĺbiť koryto potoka do 
pôvodného stavu – o 150-200 
cm.

l Opraviť oporné panely, 
ktoré boli zničené 4. júna 2010.

l  Vyriešiť situáciu mostov 
pri Pekárni Gros a Kávoma-
toch (ulica Ľubická cesta a Hrad-
ská cesta – sídlisko Sever)

My občania Vás preto žia-
dame a vyzývame na riešenie 
rokmi neriešenej situácie a po-
moc pri prevencii škôd v ďal-
ších rokoch a to z nasledov-
ných dôvodov:

l Obava o ohrozenie nie-
len majetku ale i životov obča-
nov žijúcich v blízkosti koryta 
potoka

l Obava z príchodu storoč-

nej vody s nepredstaviteľný-
mi škodami a negatívnymi ná-
sledkami

l Minimalizácia škôd obča-
nov a podnikateľov slušne pri-
spievajúcich do štátneho roz-
počtu daňami a odvodmi

V Kežmarku, 10. 8. 2011 

Na vedomie:
Kancelária prezidenta Slovenskej 
republiky
Premiérka Slovenskej republiky
Mestské zastupiteľstvo a primátor 
Mesta Kežmarok
Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky
Splnomocnenec vlády Slovenskej 
republiky pre územnú samosprá-
vu, integrovaný manažment povo-
dí a krajiny 

SPRAVODAJSTVO

Mám mamu Ľubičanku, s dedom som pravidelne chodil 
pred 73 rokmi do Ľubickej doliny a na Kovalovú. Ľubické ho-
ry poznám teda veľmi dobre, aj ako poľovník, aj ako turista. 

S poľutovaním ale musím teraz konštatovať, že ľubické 
lesy sú vyťažené, vykradnuté a vydrancované nadpriemer. 
Práve toto spôsobuje občanom Ľubice a Kežmarku povodne. 

Skutočný stav v ľubických lesoch potvrdili i odborníci, le-
sáci - Václav Dluhý, Ing. Horvát, Ing. Dolanský. Poznamená-
vam, že Kotenhak, Kamenná dolka, Marčulina, celá ľubická 
dolina, tamojšie zvážnice a potôčky sú zdevastované haluzi-

Príčina povodní je známa nou. A všetko toto svedčí o tom, že takýto stav bude pretrvá-
vať ďalšie desaťročia.

Zodpovedne prehlasujem, že v Kežmarku pri Kávoma-
toch chodila kedysi popod most a čistila riečištie Tatra 111. 
To všetko niekedy zabezpečoval Ing. Jozef Gogola. Dnes je si-
tuácia v tejto lokalite katastrofálna. Riečište je zanesené, ako 
uvádzame v petícii. 

Preto som zaktivizoval občanov Kežmarku pre spísanie 
petície kvôli pretrvávajúcemu rozvodňovaniu ľubického po-
toka. I preto sa obraciam na všetky inštitúcie, lebo búrková 
smršť z júla 211 nás opäť ohrozila.

Michal Šoltýs, Hradská cesta 8, Kežmarok

(dokončenie z 1. strany)

Voda opäť vyčíňala, brala veci i zvieratá

Doslova plávali vo vyše meter vysokej vode tí, ktorí prví pomáhali za-
chraňovať zvieratá v kežmarskom útulku. Ten prišiel nielen o zviera-
tá, ale aj o množstvo krmiva pre tých, ktorí prežili.

Most medzi Kežmarkom a Malým Slavkovom zažil najväčšiu príva-
lovú vlnu, ktorá sa vyliala z pretrhnutej hrádze Stránskeho rybníka. 
Hoci voda asfalt nestrhla, poškodila most dostatočne.

Následne na druhý deň absolvoval kežmarský primátor v Po-
prade rokovanie s generálnym riaditeľom Podtatranskej vodá-
renskej spoločnosti Ing. Vladimírom Pastorekom, s ktorým sa 
dohodol na postupe pri oprave a ďalších súvisiacich prácach 
na kanalizačných rozvodoch. 

Na bezprostredné informácie po záplavovej vlne sme sa 
primátora Igora Šaltlavu opýtali deň po záchranných prácach: 
„Upchaté boli kanalizácie na Starom trhu, na Kukučínovej poškodilo 
kanál, problém mali aj „kolotočiari“ – zhodou okolností tí istí, ktorí tu 
boli pri vlaňajšej júnovej povodni. Následne som prijal oznam o za-
plavenom útulku a rodinných domoch na Slavkovskej ulici. V jednom 
z uvedených domov bol starší pán, ktorý potreboval okamžitú pomoc 

– tú mu do príchodu záchranky poskytol môj syn a následne sme šli 
do útulku, kde bolo potrebné zachrániť zvieratá v klietkach a preniesť 
ich do bezpečia. Niektorí psi v šoku ušli, jeden psík sa utopil, kozy a 
ovce boli odvedené do bezpečia.“

Primátor mesta ešte 24. 8. 2011 zvolal krízový štáb mesta a 
vyhlásil o 20.00 tretí povodňový stupeň. Škody sú zazname-
nané aj na Komenského ulici, kde voda strhla asfalt. Poško-
dený bol aj most na Slavkovskej ceste. Pomoc s pitnou vodou 
potrebovali v útulku, kde rovnako ako v domoch a ďalších 
lokalitách, odčerpávali naopak nechcenú vodu hasiči. 

Pôvodcom skazy bola tentoraz voda z polí, ale aj pretrhnutá 
hrádza z rybníka v Stráňach pod Tatrami. Voda z nej sa vylia-
la práve neďaleko kežmarskej píly.       T/F Adriana Saturyová
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Maximálna teplota
2. stupeň - Maximálna teplota vzduchu 
v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):
vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, 
najmä na poludnie a popoludní, 
nenechávať deti a zvieratá na priamom 
slnku, ani v stojacich automobiloch,
dodržiavať pitný režim.
3. stupeň - Dlhodobé dosahovanie ma-
ximálnej teploty vzduchu v rozpätí od 
(Teplota, > 40ºC):
vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, 
najmä na poludnie a popoludní,
dodržiavať pitný režim,
nenechávať deti a zvieratá na priamom 
slnku, ani v stojacich automobiloch,
pri pobyte na priamom slnku použí-
vať ochranné prostriedky pred pria-
mym slnečným žiarením (pokrývka 
hlavy, ochranné krémy, slnečné oku-
liare a pod.).
Búrky
2. stupeň - Výskyt silných búrok spo-
jené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, 
>30mm za 1h) a nárazy vetra s rých-
losťou (BV2, >25m/s):
nezdržiavať sa na voľných plochách,

nezdržiavať sa pri labilných prekáž-
kach,
zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
odložiť z dvorov voľne položené pred-
mety,
zabezpečiť domáce zvieratá,
neparkovať pod stromami a pri chatr-
ných budovách,
s ľahkými vozidlami a nenaloženými 
nákladnými automobilmi nejazdiť po 
otvorených veterných plochách,
vo voľnej krajine pri búrke prečkať v au-
tomobile, alebo vyhľadať nižšie polohy-
(pozor na ich prípadné zatopenie),
nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch 
alebo vysokých stromoch, 
opustiť vodné plochy, a priestory v blíz-
kosti potokov a riek (aj vyschnutých 
korýt). 
3. stupeň - Výskyt mimoriadne silných 
búrok spojené s prívalovými zrážkami 
s úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) a náraz-
mi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
keď nemusíte, nevychádzať z domu,
nepúšťať von deti,
neparkovať pod stromami a pri chatr-
ných budovách,

nezdržiavať sa pri stožiaroch vysoké-
ho napätia alebo vysokých stromoch,
opustiť vodné plochy, a priestory v blíz-
kosti potokov a riek (aj vyschnutých 
korýt), zabezpečiť obydlie pred vnik-
nutím vody.
Dážď
2. stupeň - Výskyt intenzívneho daž-
ďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 
12h):
v prípade kritického nedostatku času: 
Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo 
sa odobrať na bezpečné (kopec, vyš-
ší svah a podobne) alebo vopred urče-
né miesto.
pokiaľ máte dostatok času:
vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody 
elektrického prúdu, vody a plynu,
premiestniť vybavenie domácností do 
vyšších poschodí,
uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvo-
ry,
pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti 
opustenia obydlia,
pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné 
ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú 
vodu na 2-3 dni,

zobrať si nepremokavú obuv a odev,
odstrániť látky, ktoré môžu v styku s 
vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, 
žieraviny, kyseliny a pod.),
informovať svojich susedov, 
pripraviť evakuáciu zvierat,
pripraviť si evakuačnú batožinu,
opustiť vodné plochy a priestory v blíz-
kosti potokov a riek (aj vyschnutých 
korýt).
3. stupeň - Výskyt intenzívneho dažďa 
s úhrnom (D3, > 70mm za12h):
dodržiavať pokyny záchranných zlo-
žiek, orgánov samosprávy a štátnej 
správy, sledovať pokyny v hromadných 
informačných prostriedkoch, 
opustiť vodné plochy, a priestory v blíz-
kosti potokov a riek (aj vyschnutých 
korýt), 
odstrániť látky, ktoré môžu v styku s 
vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, 
žieraviny, kyseliny a pod.),
uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvo-
ry,
vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody 
elektrického prúdu, vody a plynu.                        

Mestský úrad Kežmarok, ref. CO

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Mesto Kežmarok obdržalo na vedomie „Petíciu občanov 
mesta Kežmarok za riešenie popovodňovej situácie v okolí Ľu-
bického potoka“ , v ktorej žiadajú mesto Kežmarok o súčinnosť 
pri riešení tohto problému. K petícii dáva mesto  nasledovné sta-
novisko:

Mesto Kežmarok  je jedným z tých slovenských miest, kto-
ré  povodeň  4.júna 2010  postihla výrazným spôsobom. Príva-
lová voda po vybrežení toku Ľubica  spôsobila rozsiahle ško-
dy na majetku občanov, firiem, mesta  a na samotnom toku Ľu-
bica. Na majetku mesta Kežmarok boli vyčíslené škody vo výš-
ke  1 367 tis. Eur. Bezprostredne po povodni mesto pristúpilo k  
záchranným prácam, na ktoré  bolo vynaložených 332 tis. eur. 
Po ukončení záchranných prác Mestom Kežmarok a zabezpe-
čovacích prác na toku Ľubica, správcom toku Slovenským vo-
dohospodárskym podnikom š.p., pristúpilo mesto k odstraňo-
vaniu škôd na majetku mesta – na miestnych komunikáciách, 
chodníkoch, verejnej zeleni, ihriskách, parkoviskách, verejných 
priestranstvách a povodňou postihnutých budovách. 

Povodňová vlna značne poškodila panelové opevnenie toku 
Ľubica, ktorý je v správe Slovenského vodohospodárskeho pod-
niku š.p. Banská Štiavnica, preto Mesto Kežmarok v súlade so 
zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpi-
sov a zák. č. 7/2010  Z. z. o ochrane pred povodňami  požiada-
lo listami zo dňa 28.5.2010, 11.10.2010 a 20.12.2010  správcu toku  
o nevyhnutnú  realizáciu protipovodňových opatrení  na toku  
Ľubica a upozornila ho na pretrvávajúce ohrozenie okolia Ľu-
bického potoka, pretože vykonané zabezpečovacie a záchranné 
práce  nemajú  charakter trvalých komplexných opatrení.

Dňa 10. 12. 2010  Mesto Kežmarok obdržalo od správcu toku  
vyjadrenie k realizácii rekonštrukcie úpravy toku  Ľubica v úse-
ku r km 0,000 – 1,711 a r km 1,711 – 4,000 s termínom realizácie 
v roku 2012. Po opätovnej žiadosti o vykonanie opatrení a  osob-
nom rokovaní v Banskej Štiavnici vydal dňa 17.6.2011 Sloven-
ský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica  vyjadrenie, 
v ktorom správca toku potvrdzuje nevyhnutnosť riešenia kom-
plexnej protipovodňovej ochrany. Vodný tok Ľubica  preteká v mes-
te Kežmarok vo veľmi stiesnených podmienkach  a samotnou úpravou 
koryta nie je možné zabezpečiť požadovanú úroveň protipovodňovej 

Práce na najviac poškodenej a strhnutej časti brehu Ľubického poto-
ka na sídlisku Juh, boli v uplynulých dňoch dokončené. Najviac po-
škodený breh Ľubického potoka, ktorý vlaňajšia povodeň strhla, bol 
v týchto dňoch opravený a spevnený. Práce na niektorých úsekoch 
stále pokračujú.

Stanovisko k petícii  občanov mesta Kežmarok 
za riešenie popovodňovej situácie v okolí Ľubického potoka

ochrany. Po schválení  prvej zmeny plánu rozpočtu na rok 2011 a vy-
členení príslušných finančných prostriedkov predpokladá správca toku 
zámer dokončiť v roku 2011 a v roku 2012 pripraviť projektovú doku-
mentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Správca toku 
konštatoval, že k realizácii stavby bude možné pristúpiť  po pri-
delení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

 V súčasnej dobe sa na Ľubickom potoku opravujú poškode-
né panely a dosypujú brehy lomovým kameňom  ktoré sú  na-
priek vykonanému rozsahu  nepostačujúce. Mesto si plne  uve-
domuje nevyhnutnosť komplexných protipovodňových opatre-
ní nielen na území mesta, ale aj na ostatnom území povodia, 
z ktorého stekajú vody do tokov na území mesta. 

Nakoľko  v zmysle platnej legislatívy nemá mesto právo za-
sahovať do vodných  tokov, oslovilo listom 16.8.2011 zaintereso-
vané strany a zvolalo na deň 8.9.2011 rokovanie za účasti Minis-
tra životného prostredia, obce Ľubica, SVP š.p. Banská Štiavnica 
a VLM Kežmarok s cieľom urýchleného riešenia realizácie pro-
tipovodňových opatrení rozsiahlejšieho charakteru.

 Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta
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Colný úrad Prešov v súvis-
losti s čoraz viac sa rozširu-
júcim používaním vlastných 
zdrojov na výrobu elektrickej 
energie v domácnosti upo-
zorňuje širokú verejnosť na 
nasledujúce skutočnosti:

V zmysle § 7 ods. 1 písm. 
e) zákona č. 609/2007 Z. z. 
o spotrebnej dani z elektri-
ny, uhlia a zemného plynu 
a o zmene a doplnení záko-
na č.98/2004 Z. z. o spotreb-
nej dani z minerálneho oleja 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 609/207 Z. 
z.“) je od spotrebnej dane z 
elektriny oslobodená elektri-
na vyrobená z obnoviteľného 
zdroja, ak je dodaná konečné-
mu spotrebiteľovi elektriny 
alebo je spotrebovaná práv-
nickou osobou alebo fyzickou 
osobou, ktorá ju vyrobila a ak 
ide o výrobu elektriny

1. v solárnom zariadení
2. vo veternej elektrárni,
3. v zariadení na využitie 

geotermálnej energie,
4. vo vodnej elektrárni,
5. v zariadení na využitie 

biomasy  alebo výrobku vy-
robeného z biomasy,

6. v zariadení na využitie 

metánu uvoľneného z opuste-
nej uhoľnej bane,

7. v palivovom článku.
Podľa § 7 ods. 1 písm. j) 

zákona č. 609/207 Z. z. je od 
spotrebnej dane z elektriny 
oslobodená elektrina použí-
vaná koncovým odberateľom 
elektriny v domácnosti.

Z vyššie uvedených usta-
novení zákona vyplýva, že 
od spotrebnej dane z elek-
triny je oslobodená napr. do-
mácnosť, ktorá vyrába elek-
trinu v solárnom zariadení a 
všetku takto vyrobenú elek-
trinu aj spotrebuje. Ak však 
domácnosť vyrába elektri-
nu v solárnom zariadení a z 
dôvodu, že vyrobené množ-
stvo je väčšie, ako je schopná 
spotrebovať, časť takto vy-
robenej elektriny dodáva do 
distribučnej siete, je povinná 
registrovať sa na miestne prí-
slušnom colnom úrade (naj-
neskôr v deň prvej dodávky) 
ako daňový dlžník podľa § 
11 ods. 6 zákona č. 609/2007 
Z. z.. V prípade nesplnenia 
tejto povinnosti hrozí sub-
jektu sankcia vo výške od 
66,38 € do 3 319,39 €.

Colný úrad Prešov

Oznam pre predajcov elektriny 
vyrobenej z obnoviteľného zdroja

POTRAVINOVÁ POMOC
Mestský úrad v Kežmarku – oddelenie soc. vecí oznamuje 

občanom mesta, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi 

Neviem vyjadriť slovami to, čo sa 
dnes (24. 8. 2011) od 19.00 odohralo. 
Kým som došla v priebehu pár minút 
voda stúpla, psíkovia kňučali v kliet-
kach, driapali sa po búdach. Okam-
žite som ich začala zaradom vypúš-
ťať, psíkovia plávali za 
mnou. Nestíhala som 
otvárať klietky. Dzin-
ka a Punťo, čo sú spolu v klietke boli 
celý pod vodou. Keď som ich púšťala 
len ňufáky im trčali. Ja som mala vo-
du po krk na špičkách, neskôr som už 
musela aj plávať. Psíkovia sa driapa-
li na plávajúce búdy, kusky dreva, be-
hali po strechách klietok, bohužiaľ sa 
nám utopil náš milovaný Kubo. Tak 
veľmi ma to bolí. O ďalších zatiaľ ne-
vieme, ale vôbec nevieme, ktorí psíko-
via sú kde. Niektorí nám behajú eš-

te po okolí útulku. Kozičky, ovečky sú 
v bezpečí na jednej záhradke za útul-
kom, ale tiež sme ich museli ťahať cez 
vodu a kvičali od strachu. Veľký vý-
beh nám začali psíkovia prehryzovať 
a behať všade. V unimobunke ich je 

teraz vyše 30, ďalších 
sme zatvorili, kde sa 
dalo, do skladov, stena-

cích klietok, do auta atď. Sedem psí-
kov šlo do DO, za čo veľmi pekne ďa-
kujeme. Vzalo nám aj plot. Je celý zni-
čený. Klietky sú posunuté. Vyzerá to 
neskutočne. Ľudia, prosím, pomôžte! 
My nevieme čo máme robiť. Je to ne-
skutočné! Voda klesla, ale stále jej je 
po kolená. Prosíme o DO a hlavne o 
pomoc, lebo tá spúšť sa nedá ani opí-
sať. Sme zničení a na pokraji zúfal-
stva.                        Lenka z Útulku

a dôchodcom s výškou dôchodku do 305 EUR, že potravinová 
pomoc (múka a cestoviny) bude pre mesto Kežmarok 

poskytnutá v termíne po 15. septembri 2011, vydávanie tejto 
pomoci priamo občanom včas oznámime.

Občania – dôchodcovia budú povinní výšku dôchodku pre-
ukázať aktuálnym rozhodnutím Sociálnej poisťovne o výške 
dôchodku resp. potvrdením Slovenskej pošty o výške dôchod-
ku.                     Odd. sociálnych vecí a rodiny, MsÚ Kežmarok 

Hradná nepárne 1 až 9, bude 
v termíne 31. augusta 2011 od 
8.10 hod. do 16.00 hod. preru-
šená distribúcia elektriny z 
dôvodu plánovaných prác na 
zariadení nízkeho napätia.

Distribútor ďakuje odbe- 
rateľom za porozumenie.   VSD

Oznam
Východoslovenská distri-

bučná, a.s. v zmysle § 24 ods. 
1 zákona č. 656/2004 Z.z. o 
energetike oznamuje odbe-
rateľom elektriny, že pre od-
berné miesto Kežmarok – ul. 

Po stredajšej prietrži mračien (24. 8. 2011) v časti Slavkovská, kežmarský  
Útulok zvierat pri píle súrne hľadá dobrých ľudí, ktorí poskytnú dočasnú 
opateru zvieratám a pomocnú ruku pri prácach po vyliatí Stráňaského ryb-
níka a potoka.  Vítaná je aj pomoc v podobe krmiva pre zvieratá.   Redakcia

BEZNÁDEJ!

Prosba o pomoc 

OPRAVU VYKONÁME V SERVISE:

POŠKODILO VAŠE 
AUTO KRUPOBITIE?

ZROVNÁME  metódou 
ROBELA ® (ROvnanie BEz LAkovania)

AUTONOVA, s.r.o. 
Priemyselný areál Východ 3406

058 01  Poprad
Číslo telefónu: 052 7731 158;  

Mobil: 0905 417 354
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060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Bitka psov
(26. 7. 2011)  O 10.50 hod. 

bolo telefonicky oznámené, že 
na ul. Petržalská 19 sa pobili 
dva psy, jeden z nich je váž-
ne poranený. Hliadka muse-
la použiť narkotizačnú zbraň 
na oboch psov, nakoľko boli 
agresívni. Boli odchytení  za 
pomoci veterinárneho leká-
ra a  prevezení do miestneho 
útulku. V popoludňajších ho-
dinách sa dostavila na útvar 
MsP majiteľka jedného zo 
psov, pani V.T., ktorá bola na 
mieste vyriešená v blokovom 
konaní za nedodržanie pod-
mienok chovu a držania psa. 

Únik plynu
  (27. 7. 2011 ) O 5.20 hod. 

bolo anonymne nahláse-
né, že pri OK BARE znač-
ne cítiť únik plynu. Hliadka 
na mieste zistila, že plyn cí-
tiť z jamy vykopanej na ul. 
Kuzmányho 11 pri trafosta-
nici. Boli vyrozumení hasi-
či, ktorí zmerali koncentrá-
ciu plynu v okolí. Namera-
ná hodnota nepredstavovala 
žiadne nebezpečenstvo. 

Dym na chodbe 
obytného domu 

(28. 7. 2011)  O 18.15 hod. po-
žiadali hasiči preveriť oznam 
z ul. Levočská 1, kde na 8. po-
sch. mal byť hustý  dym. Ná-
sledne bolo telefonicky na-
hlásené z Levočskej 1 že su-
seda pani K. neotvára byt 
a na chodbe je dym.  Hliadka 
na mieste zistila, že pani K. 

Opilci, zvieratá i chuligáni 
Aj keď si väčšina Kežmarčanov užívala voľno, mest-
ská polícia mala o prácu postarané aj v auguste. Sved-
čí o tom uvedený výber z udalostí, na ktoré upozorni-
li občania mestskú políciu na známom bezplatnom te-
lefónnom čísle 159.

pod vplyvom alkoholu pripá-
lila jedlo na peci, ale vec už 
je daná do  poriadku, o žiad-
ne ohrozenie života ani ma-
jetku sa nejedná.   

Zábava s nákupným 
vozíkom 

(30. 7. 2011)  Krátko po pol-
noci bolo anonymne ozná-
mené, že partia 3 mládežní-
kov odcudzila spred Billy ná-
kupné vozíky a vozia sa na 
nich. Práve šli smerom ku Se-
verke. Hliadka ich nakoniec 
zastihla pri Ankaz-e. Jedna-
lo sa o J.H. z Lendaku a M.K. 
z Kežmarku, mali pri sebe 
jeden kovový nákupný vo-
zík na kolieskach, ktorý bol 
nepoškodený vrátený pred 
predajňu Billa. Obaja boli na 
mieste vyriešení v blokovom 
konaní. 

Hádzali sáčky s vodou 
(4. 8. 2011) O 10.55 hod. 

oznámila pani J. z Kežmar-
ku, že z poslednej bytovky na 
ul. Košickej od vodného toku 
Ľubický potok zo 4. poscho-
dia niekto hádže na okoloidú-
cich sáčky s vodou. Na dané 
miesto bola vyslaná službu-
konajúca hliadka, ktorá zis-
tila, že maloleté osoby M.D. 
a O.D. sa takýmto spôso-
bom zabávali. Za prítomnosti 
hliadky upratali okolie, ktoré 
znečistili igelitovými sáčka-
mi a oznamovateľke sa ospra-
vedlnili za svoje konanie.
Už ich prestala baviť...

(4. 8. 2011) O 11.00 hod. 
oznámil R.M.,  že pri evan-
jelickom kostole zastavi-
lo neznáme vozidlo, z ktoré-
ho   vyhodili na ulicu  psa.  
Po príchode na miesto bolo 
zistené, že sa jednalo o fen-
ku plemena retríver, bez 
evidenčnej známky.  Bola 
umiestnená do útulku. 

Ochutnávka ...
(5. 8. 2011)  O 19.40 hod bo-

lo nahlásené, že nejaký občan 
má na ul. Garbiarska č.7  po-
núkať deťom alkoholický ná-
poj. Na mieste zistené, že to-

tálne opitý O.K., ponúkal 
maloletej osobe R.D. ovocné 
víno. Osoba priestupcu bola 
predvolaná k doriešeniu jeho 
protiprávneho konania. 

Opitý muž 
(5. 8. 2011)  O 21.30 hod. bo-

lo prijaté  telefonické  ozná-
menie, že na ul. Nižná brána 
v okolí autoservisu zo zadnej 
strany pri lampe v blízkos-
ti chodníka má ležať na ze-
mi chlap,  pri ktorom je ho-
dený bicykel. Oznamova-
teľ nevedel, či je opitý, alebo 
spadol z bicykla. Na miesto 
vyslaná hliadka zistila, že sa 
jedná o značne podnapitého 
M.R. z Kežmarku. Následne 
hliadka priviezla na miesto 
priateľku tejto osoby, ktorá si 
partnera spoločne s bicyklom 
prevzala a odviedla domov.

Poranený holub 
(11. 8. 2011)  O 17.40 hod. 

bol nájdený poranený holub 
na sídlisku Juh, na ul. Petr-
žalská. Oznamovateľ ho pri-
niesol na útvar MsP. Vták bol 
označený zeleným krúžok č. 
285 SK. 

Cez veterinárneho lekára 
bolo zistené telefónne číslo na 
holubiara M.M.z Kežmarku, 
ktorému bol holub odovzda-
ný. Zhodou okolností sa jed-
nalo o jedného z jeho vtákov.
Horiace konáre 

(13. 8. 2011)  O 18.02 hod. bo-
lo telefonicky nahlásené, že na 
ul. Biela voda 11 horí strom. 
Hliadka zistila, že pred do-
mom  pána S. na Bielej vo-
de, ktorý sa nenachádzal do-
ma,  horeli konáre. Hasičov 
nebolo potrebné volať, oheň 
uhasila hliadka. Vec bola kon-
zultovaná s pánom S., ktorý 
nevedel kto by mohol oheň za-
ložiť. Vec je v štádiu riešenia. 

Nehoda
(18. 8. 2011) O 15.40 hod. do-

šlo na ul. Kostolné námestie 
na parkovisku pri kostole ku 
nárazu motorového vozidla 
typu Ford Focus modrej far-
by, do rozvodovej skrinky, 
ktorá je pod napätím. Vodič 
z miesta odišiel, oznamova-
teľ čakal do príchodu polície. 
Vec bola nahlásená doprav-
nej polícii.            Spracovala: 

serž. Bc. Džubasová

Debaty o počasí sú dnes 
úplne vážna téma. Škoda ale, 
že sa nemôžeme baviť o tom, 
aká bola minulý týždeň non-
stop krásna modrá obloha, 
alebo o tom, že toto leto je su-
per a deti si užili prázdniny 
na čerstvom vzduchu, v teple. 

Namiesto toho chytá-
me depky z každého mra-
ku. V posledných dňoch to 
fungovalo asi tak, že zaruče-
ne po pol štvrtej, keď väčšina 
pracujúcich môže ísť von, na 
prechádzku, či na záhradku – 
spustil sa popoludňajší lejak. 
V tomto mali výhodu tí, čo sú 
doma celý deň – leto mali as-
poň dopoludnia.

Počasie tohto typu je však 
ako stvorené pre cestovky, 
ktoré ponúkajú dovolenky 
v zaručene slnečných desti-
náciách, alebo pre tých, kto-
rí po vlastnej linke sadnú do 
auta a poďho za slnkom. Aj ja 
som hľadala slnko a musím 
uznať, že slnečné počasie pár 
dní mimo zapršaného Kež-
marku bolo účinnejšie ako 
najlepšie tabletky na spanie. 
Človek zabudne na staros-
ti, ktoré nechal doma a preži-
je s jednou taškou oblečenia, 
bez vymožeností ako televí-
zor, noviny a internet taký re-
lax, že sa mu domov nechce 
vrátiť. Navyše, má šancu strá-
viť čas s príjemne naladenými 
ľuďmi. O to horšie sú potom 
šoky, keď sa vrátite domov 
a z každej strany niečo nefun-
guje ako má a máte „šťastie“ 
na uhundraných ľudí. 

Toto leto som stretla jed-
ného vegeťáka a páčila sa mi 
jeho životná filozofia. Vra-
vel: „Ja si vždy vyberiem, či 
chcem byť ako mucha alebo 
ako včela. Buď budem mucha, 
ktorá aj v tej najkrajšej záhra-
de nájde h... a povie o ňom os-
tatným, alebo budem ako vče-
la, ktorá vletí niekam, kde je 
neporiadok a jeden cukrík na 
zemi, ktorému sa poteší a bu-
de spokojná, že našla niečo 
dobré. Ja sa snažím byť čo naj-
viac tá včela“.

Tak sa snažím byť už týž-
deň aj ja, ako tá včela. Nehun-
drem, že každý deň prší. Som 
rada, že už neprší celý deň, 
ale iba poobede.            -Adri-
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55 rokov.

Podtatranské osvetové 
stredisko Poprad – samostat-
ný odborný pracovník úseku 
tradičnej kultúry a tanca.  

34 rokov šťastne ženatý 
s manželkou Annou,  s  kto-
rou sme vychovali tri deti. 
Dcéra Miriam, ktorá úspeš-
ne podnikala, žiaľ jej krátka 
a ťažká choroba jej minulé-
ho roka nedovolila pokračo-
vať v tom, čo najviac milova-
la. Dcéra Radoslava s manže-
lom Richardom a trojročnou 
Nellinkou a syn Juraj s man-
želkou Ingrid a najmaldšou 
členkou rodiny, iba dvojme-
sačnou Lilien. 

Všetok  voľný čas venu-
jem rodine a  „mojim“ de-
ťom v DFS Maguráčik a FS 
Magura.  Venujem sa výcho-
ve mladej generácie k tradič-
ným hodnotám našich pred-
kov. Preto svoj voľný čas ve-
nujem týmto záľubám a som 
prezidentom Klubu priate-
ľov Magury a predsedom  Vý-
chodoslovenského folklórne-
ho združenia, podpredsedom  
Folklórnej únie na Slovensku, 
členom  poradného zboru pre 
činnosť detkých folklórnych 
súborov pri NOC v Bratisla-
ve, lektorom  medzinárodnej 
tvorivej dielne Malých taneč-
níkov v Prahe a vo Vysokých 
Tatrách.  Počas môjho  pôso-
benia v činnosti DFS Magu-
ráčik získal súbor viacero 
ocenení na postupových sú-
ťažiach v okrese, je mnoho-
násobným víťazom krajskej 
súťaže detských folklórnych 
súborov a účastníkom celo-
slovenských prehliadok. Ak-
tívne účinkujem vo folklór-
nom súbore seniorov Magu-
rák a organizačne zabezpeču-
jem súbor Magura. 

 

Dobrudružná  a historiská 

literatúra a filmy. Odborná li-
teratúra tradícií a zvykov slo-
venského ľudu.  

Kyslá kapusta, zemiaky, 
vyprážaný rezeň 

Väčšinou Slovenský roz-
hlas a folklór. Mám rád melo-
dickú hudbu  a  Beatles.

Ži a nechaj žiť. Keď mô-
žem pomôžem. Presnosť  
a dochvílnosť. Neznášam ne-
spravodlivosť  a lož.

Tradičná kultúra a ľudové 
umenie ma napĺňa od mladé-
ho veku. Koníček sa stal za-
mestnaním. FS Magura je in-
štitúcia, ktorá zmyslene napl-
ňa voľný čas detí a mládeže, 
vychováva k tradíciam pred-
kov. Po zrušení Závodného 
klubu odborov Tatraľan, kto-
rý bol zriaďovateľom súboru 
od jeho založenia súbor ne-
mal „domov“ a komunálna 
politika vytvára priestor aj 
na zabezpečenie vyžitia ob-
čanov a tejto činnosti pros-
tredníctvom mestského kul-
túrneho strediska a kultúr-
nej politiky mesta. Počas môj-
ho pôsobenia v komunálnej 
politike sa v tomto smere  po-
darilo dosiahnúť aj niekoľko 
výrazných úspechov v oblas-
ti kultúry v meste. Podieľa-

me sa na príprave a zabezpe-
čení kultúrnych programov, 
poujatí a vystúpení domá-
cich i zahraničných umelcov, 
hlavne z oblasti tradičnej kul-
túry a tanca.  

Na sídlisku JUH som pre-
žil prevažnú časť môjho ži-
vota. Od roku 1979, kedy som  
sa presťahoval na novobu-
dované sídlisko som denno 
denne spätý s ním, jeho oby-
vateľmi a problémami.  Sna-
žím sa spoločne s ostatnými 
poslancami riešiť problémy 
sídliska a aj týmto vyzývam 
jeho obyvateľov, aby  posie-
lali svoje pripomienky, ná-
vrhy a podnety nám poslan-
com, aby sa mohli  riešiť a re-
alizovať. 

Okrem  rozvoja kultúry 
a využitia voľného času de-
tí, mládeže i všetkých obča-
nov mesta chcem prispieť 
k zdravšiemu a bezpečnej-
šiemu životu jeho obyvate-
ľov. Vytvárať priestor pre kul-
túrne, športové a spoločen-
ské vyžitie občanov vybu-
dovaním ihrísk a priestorov  
vhodných na ich využitie, 
podporiť mládež  v jej voľno-
časových aktivitách, aby ma-
li priestor na rozvoj svojich 
schopnosti a osobnosti a upo-
zorňovať na neduhy, ktoré 
„ovládajú“ život na sídlisku.  

K týmto snahám sa môžeme 
dostať cez deti a mládež zapo-
jenú do rôznej krúžkovej čin-
nosti v školách,  centrách voľ-
ného času a jednotlivých kul-
túrnych a športových kolektí-
voch.

Kežmarok je staré historic-
ké mesto a som hrdý, že som 
rodený Kežmarčan.  Páči sa 
mi história mesta, jeho po-
stupný rozvoj. Mesto vytvá-
ra podmienky na rozvoj  kul-
túry, športu a cestovného ru-
chu, avšak malo by viac dbať 
na jeho úhľadnosť, čistotu, 
dokončenie chodníkov v cen-
tre, na Starom trhu, úprava  
historického cintorína a pod. 
Je ešte mnoho práce na rozvo-
ji nášho mesta a jeho skrášle-
ní.  Táto náročná práca si vy-
žaduje  podporu  všetkých 
poslancov a predstaviteľov 
mesta.

Mesto v ktorom by de-
ti a mládež našla možnos-
ti sebarealizácie a voľnopo-
hybových aktivít.  Udržanie  
a rozvoj kultúrny,  športo-
vých a voľnočasových  akti-
vít mesta.   Viac úcty a hrdo-
sti Kežmarčanov k svojmu 
mestu.  Jeho podporu v roz-
voji a hlavne viac jeho  pro-
pagácie.

Tel. 0905 398 092, 
e –mail:  kpm@centrum.sk 

SAMOSPRÁVA

PRED S TAVU JEME  VÁM  K E ŽMARSK ÝCH  PO S L A NCOV

Vek

Zamestnanie

Rodina

Voľný čas

Obľúbený film, kniha

Obľúbené jedlo

Životné krédo

Ako vnímam volebný obvod, 
ktorý zastupujem v MsZ

Prečo som šiel  
do komunálnej politiky

Čo sa mi na Kežmarku 
páči

Čo by som Kežmarku 
do budúcnosti prial

Kontakt

Juraj Švedlár, volebný obvod č. 5

Hudba, ktorú počúvam

Ciele činnosti 
v komunálnej politike
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Z námestí sa presunieme 
na Starý trh. Starý trh sa po-
važuje za jednu z najstarších 
kežmarských ulíc (hľada-
la sa paralela s Nowym Tar-
gom) – základy väčšiny do-
mov pochádzajú z 13. storo-
čia a vo viacerých sa nachá-
dzajú náznaky tzv. vežových 
domov. Do príchodu husitov 
bola ulica centrom mesta. Na 
hornom i dolnom konci uli-
ce sú typické spišské reme-
selné domy. Z ostatných sta-
vieb upútajú len domy č. 33 
(datuje sa do r. 1654 a má na 
prízemí trám s textom MAR-
TINVS BOLERASKI 1695?) 
a č. 47 (pôvodne dva objekty, 
spojené v 1. pol. 18. stor.) –  na 
oba sa zhodne poukazuje ako 
na budovy prvej kežmarskej 
radnice a neskôr na špitál. V 
dome č. 39, ktorý je úplne pre-
stavaný,  sa schádzali sloven-
skí študenti –  členovia tajné-
ho spolku Mor ho!, ktorí boli 
za svoje presvedčenie r. 1912 
vylúčení nielen z kežmarské-
ho gymnázia, ale aj zo všet-
kých uhorských škôl.

Nová ulica vznikla pri Sta-
rom trhu ako “nová” pravde-
podobne v 15. stor. po odcho-
de husitských vojsk. Najstar-
šie domy boli renesančné, ale 
v súčasnosti sú všetky pre-
stavané a nesú stopy 19. , 20. 
a dokonca aj 21. storočia.

Kostolné námestie vzniklo 
z Kostolnej ulice, Lososej uli-
ce a ulice Na močarisku (spo-
mínajú sa v 17. – 19. stor.), v 
20. stor. sa nazývalo Námes-
tím požiarnikov. Domy sú 
väčšinou prestavbami z 19. a 
20. stor. Zaujímavý je dom na 
konci uličky, ktorá vychádza 
z námestia: je ranorenesanč-
ný z pol. 16. stor. s kamen-
ným portálom a iniciálami 
G. H. a oproti je rohový dom, 

ktorý bol prestavaný z viace-
rých domov r. 1913 na sídlo 
Spoločenstva obchodníkov 
a remeselníkov – nad oknami 
sú plastické atribúty jednot-
livých remesiel, v podbrání 
pamätná tabuľa o výstavbe. 
Budova dnes slúži školským 
účelom. 

Ulica Dr. Vojtecha Ale-
xandra sa pôvodne nazýva-
la Prohlgasse, neskôr ulicou 
Ľudovíta Kosutha, Trojmos-
tovou, Rázusovou a Duklian-
skou. Pôvodné gotickorene-
sančné domy boli v 19. a 20. 
stor. takmer úplne prestava-
né. K významnejším patria:

Dom č. 11 – je pôvodne go-
tickorenesančný dom,  pre-
stavovaný v 18. stor., upravo-
vaný koncom 20. stor. pre po-
treby kežmarského múzea. 
Dnes je v ňom výstavná sieň 
miestneho múzea. Nad vstu-
pom do domu sú zvyšky re-
nesančných fresiek a v chod-
be stojí pôvodne gotický krb.

Dom č. 12 je neskororene-
sančný dom, prestavaný r. 
1675, nad vstupom je nápis 
H R 75 (zrejme by malo byť 
1675), prefasádovaný koncom 
19. stor. Býval v ňom profesor 
lýcea, historik a spisovateľ 
Fridrich Scholcz (1831 – 1911) 
a počas svojich štúdií v r.1868 
– 1869 P. O. Hviezdoslav.

Dom č. 16 je pôvodne ne-
skorogotický, prestavaný 
v 19. stor. Ako jediný dom 
v Kežmarku má vysoký neo-
gotický štít. 

Dom č. 31 bol pôvodne 
evanjelickou ľudovou školou 
z r. 1731, o čom hovorí dobo-
vý nápis v chodbe pri starom 
vchode do budovy: HAEC 
DOMUS EXISTENTIB., IN-
SPECTORIB., CIRKUMSPEC-
TIS DNIS DAV. SZAKMARII 
DAV. CORNIDES EXSTRUC-

Poznáte ten dom? V.

TA. ANNO 1731 MENSE IV-
NIO. (Tento dom bol posta-
vený za čias inšpektorov uro-
dzených pánov Dávida Sza-
kmáryho a Dávida Cornidesa 
v júni 1731.) R. 1894 bola bu-
dova prestavaná na ev. a. v. 
dievčenskú meštiansku ško-
lu. R. 1997 bola na škole odha-
lená tabuľa Otovi Brucknero-
vi (1875 – 1965), dlhoročnému 
profesorovi a riaditeľovi ško-
ly, po ktorom sa tu umiestne-
ná hotelová akadémia aj po-
menovala.

Dom č. 37 je pôvodne rene-
sančný dom, v 19. stor. úplne 
prestavaný. Patril rodine Ale-
xander. V dome mal ordiná-
ciu kežmarský rodák MUDr. 
Vojtech Alexander (1857 – 

1916), priekopník röntgenoló-
gie v Uhorsku, o čom hovorí 
aj pamätná tabuľa, odhalená 
r. 1967. Najstaršie röntgeno-
vé snímky dr. Alexandra boli 
r. 1988 vyhlásené za národnú 
kultúrnu pamiatku. Dom slú-
ži pre potreby hotelovej aka-
démie. 

Parkovisko pri dnešnej ho-
telovej akadémii bolo vybu-
dované na mieste rodného 
domu vedca stredoeurópske-
ho významu Juraja Buchhol-
tza mladšieho (1688 – 1737). V 
tom istom dome býval Alfréd 
Grosz (1885 – 1973), kežmar-
ský rodák, profesor nemecké-
ho gymnázia, publicista, ho-
rolezec.  Dom bol zlikvidova-
ný r. 1981.      Nora Baráthová

                                          

                     Oude Hengel Restaurant GmbH
                   Scheinfelderstr.14 , 96160 Geiselwind 
                           AntonioAlons@aol.com
                             Tel. +491728956650
                               - Deutschland -    

                   >>  NOVY ODSTAVEC <<

Hľadáme zamestnancov (muž/žena) na plný uväzok ,

pre náš zabehnutý tým na Scheinfelderstr.14 , 96160 Geiselwind.

Vaši kolegovia ,Vás Srdečne vítajú.

Požiadavky :

> Radosť pri práci s ľuďmi
> Schopnosť pracovať v týme a v obsluhe
> Flexibilný pracovnému 
asu
> ideálnu znalosť nemeckého jazyka
> Iniciatívu a vlastnú motiváciu

Ponúkame :

> Začiatočný plat 7,50€ na hodinu, pri 39 hod. za mesiac
> Dodatočne 15 % nočný priplatok  medzi 20.00 hod. a 06.00 hod.
> Stravu pre zamestnancov v hodnote 5€ počas pracovného dňa
> Tarifne určené dovolenkové a vianočné odmeny
> Zaplatenú ročnú dovolenku - 25 pracovných dni

Pri hľadani ubytovania radi pomôžeme.

Zašlite nám Váš životopis ,alebo nás prípadne otázok kontaktujte
pod :
AntonioAlons@aol.com

Oude Hengel Restaurant GmbH
Scheinfelderstr. 14, 96160 Geiselwind 

AntonioAlons@aol.com
Tel. +491728956650

- Deutschland - 

Hľadáme zamestnancov (muž/žena) na plný uväzok,
pre náš zabehnutý tým na Scheinfelderstr. 14,  

96160 Geiselwind.
Vaši kolegovia vás srdečne vítajú.

POŽIADAVKY:
ä Radosť pri práci s ľuďmi

ä Schopnosť pracovať v tíme a v obsluhe
ä Flexibilný pracovnému času

ä ideálna znalosť nemeckého jazyka
ä Iniciatíva a vlastnú motivácia

PONÚKAME:
ä Začiatočný plat 7,50 € na hodinu, pri 39 hod. za mesiac

ä Dodatočne 15% nočný príplatok medzi 20.00 hod. a 6.00 hod.
ä Stravu pre zamestnancov v hodnote 5 € počas pracovného dňa

ä Tarifne určené dovolenkové a vianočné odmeny
ä Zaplatenú ročnú dovolenku – 25 pracovných dní

Pri hľadani ubytovania radi pomôžeme.

Zašlite nám váš životopis,  
alebo nás v prípade otázok kontaktujte na:

AntonioAlons@aol.com
Tel. +491728956650

Vaša McDonald´s ReštauráciaStarý trh

Trojmostová
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

19. 9. 2011 (pondelok) o 19.00 hod.
v Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok, Starý trh 46

Vstupné: 12 € (vstupenky sú na miesta)
predpredaj: MsKS Kežmarok, Starý trh 47, tel.: 052 4522165

v pracovné dni: 7.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.

Miroslav Donutil... Treba viac slov?  
Veď, kto by tohto vynikajúceho herca a skvelého rozprávača  
nepoznal? Obľúbený český herec sa v programe predstaví  

so svojimi príhodami a ich geniálnym podaním Vás dokáže rozo-
smiať, fantasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať! 

Nenechajte si ujsť nový program aktuálne najlepšieho 
českého rozprávača a zabávača! 

18. 9. 2011 o 18.00 hod
 Drevený artikulárny kostol – Kežmarok

Predaj lístkov : Kostol  052/452 22 42
Kežmarská inf. agentúra 052/449 21 35

         www.ticket-art.sk, www.ticketportal.sk 
Cena: 11,-€ v deň: 13,- €

Info: 0903/153 838

31. 8. 2011 (streda) o 15.00 h
LETO s TŠC TEMPO

Prehliadka tanca, spevu 
a hudby

Hlavné námestie Kežmarok
 8. 9. 2011 (štvrtok) o 9.30 h

SUPER STAR 
TRAVEL STAR

Vystúpenie spevákov  
– MAREK LACKO,  
PETER ŠRÁMEK,  

MARTIN KONRÁD
Amfiteáter v Kežmarku

9. 9. 2011 (piatok) o 19.00 h
ČESKOSLOVENSKÁ  

SUPERSTAR 2011
Lukáš ADAMEC

Koncert víťaza s kapelou  
a jeho hostí

Nádvorie Kežmarského hradu

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné námestie 46

BIBLIA
VČERA, DNES A ZAJTRA
Putovná výstava je otvorená 

od 30. 8. do 8. 9. 2011.

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53

Rudolf FILA
DIALÓGY_001

Výstava malieb nášho po-
predného autora počas letné-

ho výtvarného festivalu 
Dialógy_011.

Výstava potrvá 
do 1. septembra 2011.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

KARPATSKONEMECKÝ 
SPOLOK 

Výstava bola vystavená pri 
príležitosti konania festivalu 
Sviatok kultúry a vzájomnos-

ti, organizovanom Karpat-
skonemeckým spolkom. Po-

trvá do 29. 8. 2011.

MUŽI V NÁDEJI - 26. - 29. 
august (piatok, sobota, nede-
ľa, pondelok), 19.00 hod., čes-
ké znenie. Vstupné: 2,50 €. 
Pondelok zľava: 2,20 €. Ne-
vhodné pre maloletých do 15 
rokov. PREMIÉRA

Česká komédia. Môže byť 
nevera základom šťastného 
manželstva? Žena má mať 
pocit, že o chlapa musí bojo-
vať, musí sa snažiť, aby si ho 
udržala a hlavne žena, sa ne-
smie nudiť! Rudolf s úspe-
chom uplatňuje svoju divokú 
teóriu v každodennej praxi 
a to s neutíchajúcim elánom, 
ktorý je u čerstvého šesťde-
siatnika závideniahodný. O 
to viac však nechápe naivitu 
svojho neznesiteľne korekt-
ného zaťa, ktorý svedomi-

to plnenie svojich povinnosti 
nevníma, ako nebezpečne sa 
jeho žena Alica začína nudiť. 
Milujúci otec a kamarátsky 
svokor Rudolf, preto ponúk-
ne zaťovi niekoľko prevere-
ných rád, ako vniesť do man-
želstva trochu vzrušenia. 

ČERTOVA NEVESTA - 
30. -  31. august (utorok, stre-
da), o 18.00 hod. České zne-
nie. Vstupné: 2,30 €. Vhodné 
pre všetky vekové kategórie 

Česká rozprávka. Čer-
ti patria medzi najobľúbenej-
šie postavy českých rozpráv-
karov. V adaptácii rozpráv-
ky Boženy Němcovej sa uká-
že, že s čertmi skutočne nie 
sú žarty. To všetko vo vý-
pravnom filme sršiacom hu-
morom, trikmi a hviezdami 
v hlavných úlohách. V tom-
to kráľovstve chýba ku šťastiu 
iba následník trónu. Kráľ si 
z toho nerobí ťažkú hlavu, 
ale kráľovná sa trápi a kvô-
li potomkovi by bola ochot-
ná sa nechať upísať i peklu. 
A pretože čert nikdy nespí... 



9KEŽMAROK 16/2011 KULTÚRA

30.8. - 8.9. 2011
Výstavná sieň BARÓNKA

Hlavné námestie 46, Kežmarok

NA HRADNOM NÁDVORÍ V KEŽMARKU

umelecká agentúra BELL CANTO z Popradu 
a Múzeum v Kežmarku Prešovský samosprávny kraj

V dňoch 30. augusta – 
8. septembra 2011 bude v 
priestoroch Výstavnej siene 
BARÓNKA, na Hlavnom ná-
mestí 46 v Kežmarku  sprí-
stupnená unikátna putov-
ná výstava „BIBLIA VČERA, 
DNES A ZAJTRA“.

Návštevníci tu budú mať 
možnosť prezrieť si viac ako 
300 rôznych exponátov v bez-
mála 80 jazykoch. 

Okrem dvoch najstarších 
Biblií z roku 1549 a 1556 budú 
k dispozícií rôzne Biblie, kan-
cionály, spevníky, modliteb-
né knižky, obrázkové Biblie. 

Svetovým unikátom je Bib-

lia v 66 jazykoch – každá bib-
lická kniha v inom jazyku. 
Medzi zaujímavé exponáty 
patrí napr. aj Biblia v reči čer-
nošského kmeňa Zulu, Biblia 
v esperante, hebrejská a gréc-
ka Biblia, ručný prepis evan-
jelia podľa Marka na cigare-
tový papierik vytvorený poli-
tickým väzňom v roku 1958, 
Biblia do vody, jedna z naj-
menších Biblií na svete, bib-
lická kniha v Braillovom pís-
me. K videniu bude aj zvitok 
Tóry (5 kníh Mojžišových) 
priamo z Izraela a mnohé ďal-
šie zaujímavé exponáty.

Mgr. Gabriela Kantorková

Pozvánka na unikátnu výstavu 

V uplynulých dňoch sa dožil krásnych 96. na-
rodenín Kežmarčan Ján Filip. Meno oslávenca sa 
zapísalo do dejín Kežmarku v spojitosti s elektri-
fikáciou Kežmarku, ale mnohí si ho pamätajú aj 
ako šéfa domovej správy, pod patronátom ktoré-
ho vyrástli v meste prvé kotolne. Milovníkovi Ta-
tier z vzácnemu sviatku zablahoželal za vedenie 
mesta viceprimátor PhDr. Igor Kredátus.   -red-

Blahoželáme jubilantovi Školské prázdniny
Do konca kalendárneho 

roka 2011 čakajú školopo-
vinné deti ešte tieto prázd-
niny:

Jesenné od 28. do 31. ok-
tóbra 2011 a Vianočné, kto-
ré sa začínajú 23. decem-
bra 2011.                       -red-
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Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiacej 
techniky v meste Kežmarok
Tento projekt je spolufi nancovaný z Európskeho fondu 
pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu 
Životné prostredie.

Mesto Kežmarok realizuje projekt v rámci Operačného 
programu Životné prostredie „Zlepšenie kvality ovzdušia 
prostredníctvom čistiacej techniky v meste Kežmarok“ 
spolufi nancovaný Európskou úniou zo zdrojov ERDF 
a štátnym rozpočtom SR.

Po ukončení realizácie projektu nastane podstatná zmena 
v systéme údržby ciest a chodníkov na celom území mesta 
Kežmarok, hlavne v historickom centre a okrajových 
častiach. Projektom sa zvýši účinnosť a miera čistenia 
komunikácií, ktorých celková dĺžka predstavuje 60 km 
a bude technicky zabezpečovaná prostredníctvom 
2 zametačov a 2 polievacích vozov. Ekologickým prínosom
bude podstatné zníženie emisií základných a ostatných 
znečistujúcich látok v ovzduší mesta, vrátane skleníkových 
plynov. Znížením prašnosti s použitím ekologickej 
a efektívnej techniky dôjde k skvalitneniu životného
prostredia nielen v kvalite vzduchu, ale projekt zaznamená 
pozitívny vplyv aj z hľadiska ochrany prírody a krajiny 
s vysokým stupňom ochrany, ktorá sa nachádza v okolí 
mesta Kežmarok. Ekonomický dopad bude v projekte 
znamenať zníženie prevádzkových nákladov na km čistenej 
komunikácie, zefektívnenie činností a hospodárne 
nakladanie s prostriedkami rozpočtu mesta. Nepriamy 
dopad realizácie projektu predstavuje prostredníctvom 
zvýšenej čistoty zvýšenie návštevnosti a atraktívnosti 
mesta a regiónu vo vzťahu k turistickému ruchu. Sociálne 
dôsledky  možno očakávať na zdravie obyvateľov 
elimináciou prašnosti a hluku.

Dátum začatia realizácie projektu:            06 / 2010  
Dátum ukončenia realizácie projektu:          03 / 2012
Celkové investičné náklady:           953 410,20  (EUR)
Dotácia EU z OPŽP:            905 739,69  (EUR)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Investícia do Vašej budúcnosti  Tento projekt je spolufi nancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj

 Johnny Cash, legenda na 
ktorú si pamätajú mnohí. 
Priaznivcov si dodnes nachá-
dza medzi všetkými generá-
ciami. Na sobotu 1. októbra je 
pre všetkých milovníkov je-
ho hudby  pripravený exklu-
zívny koncert Johnny Cash 
- v podaní charizmatické-
ho Roberta Šimeka & Johnny 
Cash Revival Band. Jedinečný 
zážitok zaručuje i miesto kde 
sa bude koncert konať. Dreve-
ný artikulárny kostol, známy 
svojou dokonalou akustikou, 

Koncert venovaný legende svetovej hudby
tóriom Tatranská 
Kotlina, n. o. a Novi-
nami Kežmarok pri-
pravili pre všetkých 
milovníkov John-
nyho Casha súťaž. 
Pre výhercou sú pri-
pravené 4 vstupen-
ky na koncert John-
ny Cash v podaní 
Roberta Šimeka & 
Johnny Cash Revi-
val Band v Dreve-
nom artikulárnom 
kostole v Kežmarku 
a 4 výherné pouka-
zy VITAL PACKET 
(relaxačný bazén, 
sauna, vírivka, mor-
ský kúpeľ) 3- hodinový vstup 
do Wellness centra v Sanató-
riu Tatranská Kotlina, n. o. 
Každý kto správne odpovie 
na súťažnú otázku, bude za-
radený do žrebovania. 2 víťa-
zi si rozdelia spomenuté ceny. 

Otázka: Napíšte názov ve-
rejne prístupnej jaskyne, kto-
rá sa nachádza najbližšie 
k Sanatóriu v Tatranskej kot-
line.

prostredím a atmosférou. 
Koncert sa začne o 19.00 hod. 
Vstupenky je možné si zakú-
piť v predpredaji do 30. sep-
tembra za cenu 7 eur (kníh-
kupectvo Alter ego).   Bližšie 
informácie na www.coollan-
gaa.sk.   

Súťaž
Spomínate radi na časy 

spojené s legendami sveto-
vej hudby, ktorej nedoddeli-
teľnou súčasťou bol i John-
ny Cash? Coollangaa - event 
agency v spolupráci so Sana-

Odpoveď na otázku je 
možné zaslať e-mailom na 
adresu info@coollangaa.sk 
alebo odpoveď priniesť osob-
ne do redakcia Novín KEŽ-
MAROK, najneskôr však do 
16. septembra 2011. Výherco-
via budú uverejnení v novi-
nách č.18/2011, ktoré vjdú 21. 
9. 2011. Výhru si môžu pre-
vziať v redakcii do 30. sep-
tembra alebo priamo na mies-
te koncertu.                        -pk-
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1. Krovinorez 007137
2. Zájazd do Chorvátska 1 os. v cene 239 €

Termín od 30. 8. – 8. 9. 2011 000195
3. Motorová píla 006046
4. Mikrovlná rúra 004012
5. Rádioprehrávač                         007597
6. Vysávač  007787
7. Tlačiareň 000487
8. Elektrický ohrievač    002198
9. Kávovar 001423

10. Parný hrniec 001747
11. Varná kanvica 008279
12. Nerezový riad 001319
13. Detský bicykel 004844
14. Súprava hračiek - bowlingový set              000811
15. Žehlička 002183
16. Tyčový mixér 007311
17. Posteľná súprava 1 ks 002555
18. Elektrický ručný šľahač 009260
19. Hriankovač 002262
20. Sendvičovač 002376
21. Detské kresielko 002713
22. Drevené výrobky 003662
23. Športový vak 007389
24. Darčekové balenie čajov+2 ks úsporné žiarovky 005544
25. Ohrievač párkov 002668
26. Mlynček na kávu 007860
27. Žehlička na vlasy 005402
28. Sušič vlasov 003678
29. Súprava tanierov 004418
30. Stojan na DVD 007848
31. Keramická súprava 006246
32. Keramická súprava 009472
33. Konva na TKO 009755
34. Bedmintonový set 009134
35. Darčekové predmety EĽRO 001025
36. Darčekové predmety EĽRO 006451
37. Hokejka + 2 ks uteráky 001421
38. 2 ks obrázky Kežmarok, obal na CD,  CD Kežmarok 001455
39. Kniha, obal na CD, 1 ks CD 001921
40. Peňaženka, súprava pier 008058
41. 2 ks žiarovky 005173
42.  2 ks uteráky, lopta, klobúk 008300
43. Strihač vlasov 008578
44. Plážové lehátko, klobúk 008427
45. Darčekové balenie - čaje 009376
46. Kniha, CD 001872
47. Pero, drevený suvenír 001743
48. Nafukovacia hračka 000429
49. Kuka nádoba 120 l 007732
50. Športový vak 000537

Tombola EĽRO 2011

Ceny si môžu výhercovia po predložení výherného kupónu 
prevziať na Mestskom úrade  Kežmarok, ekonomické oddele-
nie,  č. d. 18,  od pondelka 11. 7. do 31. 8. 2011.

Za ceny nie  je možné poskytnúť peňažnú ani inú náhradu.
(msu) 

1.  Víkendový pobyt pre 2 osoby -  Bilíkova chata,  
         v mes. október 2011                                                      002602
2.  Pánske náramkové hodinky                                            006514
3.  Energetický audit rodinného domu                                004706
4.  50% zľava na energetický audit rodinného domu       009609
5.  Športový vak                                                                     001039

Prémia: 

Oznam
Okresná rada Slovenského 

zväzu zdravotne postihnutých 
(SZZP) Kežmarok v spoluprá-
ci so ZO SZZP Poprad organi-
zujú pre svojich členov, rodin-
ných príslušníkov a sympati-
zantov rekondičný pobyt vo 
Vyšných Ružbachoch v dňoch 
24. - 30. septembra 2011.  

Bližšie informácie a pri-
hlášky na t.č. 0914 150 909, e-
-mailom: szzp.pp@centrum.
sk alebo osobne  v kancelárii 
SZZP na ÚPSVaR Kežmarok, 
č. dverí 2 -  v stredu od 9.00 
do 13.00 hod., t.č. 052/4261523.

Alžbeta Šimčáková"

V rámci podpory z dotácie 
Úradu vlády Slovenskej repub-
liky „Kultúra národnostných 
menšín 2011“, dostali deti a mlá-
dež z Kežmarku a z Veľkej Lom-
nici možnosť prostredníctvom 
čítania, vyjadrenia malieb a kre-
sieb v rámci voľného času priblí-
žiť rómske ľudové rozprávky a 
autorské rozprávky.

 Rozprávky, budeme rozlišovať 
na dlhé rozprávky, ktoré boli do-
ménou mužov, boli za to odmeňo-
vaní, plnili spoločenskú - výchov-
nú funkciu určujúcu etiku Rómov.

Krátke rozprávky “humorné 
rozprávanie,“   vyznačujúce sa 
múdrosťou, schopnosťou riešiť 
ťažké problémy. 

Základom je aby sa nauči-
li vnímať prostredníctvom lite-
rárnej tvorby užitočné obsahy a 
formu, ktorá sa nebude priečiť  
rómskemu chápaniu a estetické-
mu cíteniu.

Projekt je realizovaný od júla 
do decembra 2011.

OZ - Nové Svetlo, štatu-
tárna zástupkyňa Iveta Mir-
gová.

O tom, že baby masáž mô-
že byť tvorivou, príjemnou a 
veľmi efektívnou metódou 
komunikácie rodiča a die-
ťaťa, sa už rok presviedčajú 
účastníci kurzov „Baby ma-
sáže“.  Bezplatne ich v uply-
nulom školskom roku pre ši-
rokú verejnosť organizova-
la Materská škola na Možiar-
skej v Kežmarku. Obsahom 
kurzu bola teória masáže, hry 
s prvkami masáže zamerané 
na rozvoj komunikácie rodi-
ča a dieťaťa a nácvik skráte-
nej masáže podľa metodiky 
Mgr. Hašplovej. Rodičia, kto-
rí sa kurzu zúčastnili opako-
vane, mali možnosť osvojiť si 
rozšírenú masáž obsahujú-
cu už vyše 30 hmatov a cvi-
ky pomáhajúce pri kolikách. 
Tieto aktivity sa uskutočnili 
vďaka podpore z Fondu Ho-
dina deťom, ktorý zriadila a 
spravuje Nadácia pre deti Slo-
venska a mestu Kežmarok.  
Materská škola bude tieto mi-
lé a zdraviu prospešné kurzy 
organizovať i v školskom ro-

BABY MASÁŽ V KEŽMARKU

ku 2011/2012, novinkou bu-
de nácvik ROZPRÁVKOVEJ 
MASÁŽE. Stačí sa prihlásiť 
na e-mailovej adrese baby-
masaz@centrum.sk, následne 
Vám budú zaslané najbližšie 
termíny kurzov. Mgr. Brijová 

Tvoríme pre krajší “život“
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Trochu teórie: Keďže detský 
organizmus je v neustálom vývo-
ji, znamená to, že zrelosť a funkč-
nosť jednotlivých orgánov- teda 
súčastí organizmu- je taktiež vo 
vývoji. Platí to aj pre imunitný sys-
tém, ktorý ako vieme zabezpečuje 
ochranu organizmu proti všetké-
mu „cudziemu“ teda aj proti mik-
roorganizmom. A práve mikroor-
ganizmy- baktérie, vírusy, plesne 
a kvasinky, spôsobujú u detí naj-
častejšie ochorenia- tkz. infekcie.  

Najčastejšími infekciami detí 
sú infekcie dýchacieho ústrojen-
stva, a z týchto drvivá väčšina /80-
90%/ je spôsobená vírusmi. Obdo-
bím s najčastejším výskytom tých-
to ochorení sú zimné mesiace, ke-
dy sa ľudia zdržujú v uzavretých 
miestnostiach, kde sú ideálne 
podmienky na prenos vírusu kva-
pôčkovou resp. vzdušnou cestou. 
Mikroorganizmy sa dostávajú do 
tela prirodzenými otvormi, ktorý-
mi človek dýcha teda nosom prí-
padne ústami. Nosná sliznica- t.z. 
vnútorná výstelka nosa obsahuje 
množstvo ciev, žliazok, riasiniek 
a buniek imunitného systému, 
ktoré spolu zabezpečujú ohria-
tie vzduchu, jeho očistenie od me-
chanických nečistôt- prachových 
častíc a prvý kontakt imunitných 
buniek s prípadnými mikroor-
ganizmami. Nosovú sliznicu te-
da považujeme za prvú obrannú 
bariéru imunitného systému. Ak 
je mikroorganizmus dostatočne 
odolný dostane sa cez ňu ďalej do 
dýchacích ciest alebo pri prechode 
cez sliznicu do ciev môže spôsobiť 
život-ohrozujúce infekcie. Z toh-
to pohľadu sa prakticky každá in-
fekcia dýchacích ciest začína nezá-
važným zápalom sliznice nosohl-
tana, ktorý sa prejaví nenápad-
nými príznakmi alebo prebehne 
úplne bez príznakov. Charakte-
ristické pre mikroorganizmy je aj 
to, že často „spolupracujú“. T.z. ví-
rus napadne organizmus, vyčerpá 
jeho energiu celkovo, ale aj ener-
giu a prostriedky imunitného sys-
tému a poškodí slizničný povrch 
dýchacích orgánov, čo následne 
uľahčí vznik bakteriálnej infekcie. 
tkz. superinfekcie. 

Príznaky: Najčastejšími prí-
znakmi akútnych respiračných 
infekcií sú nádcha- upchatie no-
sa a tvorba hlienov- soplíkov, po-
kašliavanie a zvýšená teplota. Ale-
bo to môžu byť aj chrípke podobné 
príznaky – horúčka, kašeľ, bolesti 
svalov. Kašeľ je obranný mecha-
nizmus organizmu slúžiaci na od-
stránenie cudzorodého materiálu 

Najčastejšie ochorenia detí
pal sliznice hrtanovej príchlop-
ky, ktorá svojim opuchom upchá 
vchod do dýchacích ciest a dieťa 
sa prakticky dusí. Dieťa zaujíma 
polohu v sede, alebo takú pri kto-
rej sa mu dýcha najlepšie, nekašle, 
neprehĺta ani nerozpráva kvôli bo-
lestivosti, preto dochádza k hro-
madeniu a vytekaniu slín z ústo-
čiek. Sprievodná aj vysoká teplota. 
Pri neposkytnutí rýchlej lekárskej 
pomoci môže dieťa byť ohrozené 
na živote. Toto ochorenie je spôso-
bené baktériou Haemophilus in-
fluenzae, proti ktorému sa u nás 
deti povinne očkujú. Ďalšou ne-
bezpečnou baktériou, ktorá spôso-
buje ťažké komplikácie banálnych 
infekcií dýchacích ciest ako na-
pr. zápal pľúc, zápaly ušiek, zápal 
mozgových blán alebo tkz. otravu 
krvi je Streptoccocus pneumoniae 
tkz. pneumokok, proti ktorému je 
u nás očkovanie povinné. Všade 
vo svete, kde sa očkovania zavied-
li došlo k poklesu výskytu  takých-
to nebezpečných infekcií. 

Keď dochádza k prechodu in-
fekcie z nosohltana na dolné dý-
chacie cesty t.z. na prieduška 
a pľúca prejaví sa to najme zme-
nou charakteru kašľa, ktorý je in-
tenzívnejší, dráždivý, zvyšuje sa 
teplota, u malých detí je počuť pís-
kanie alebo chrapot na hrudní-
ku, poprípade pri postihnutí pľúc 
dochádza k sťaženiu a zrýchleniu 
dýchania. Vzhľadom na fakt, že 
nárast alergických ochorení v po-
pulácii je alarmujúci, a že sa u de-
tí  taktiež prejavuje príznakmi zo 
strany dýchacieho ústrojenstva, 
uvádzam v prehľadnej forme vý-
skyt príznakov v porovnaní troch 
typov ochorení (viď tabuľka).  

Liečba: V úvode banálneho res-
piračného infektu podávame tkz. 
symptomatickú liečbu, t.z. liečbu 
na potlačenie príznakov. Sú to lie-

ky na zníženie teploty, proti kašľu 
v prípade suchého a dráždivého 
kašľa, lieky na uľahčenie vykašlia-
vania v prípade vlhkého kašľa, no-
sové kvapky, vitamíny a samo-
zrejme dostatok tekutín. Ak sa 
tav nezačne zlepšovať po uplynu-
tí 2-3 dní je nutné vyhľadať lekár-
sku pomoc. Rovnako je to nutné aj 
v prípade náhleho zhoršenia stavu 
v zmysle vysokých teplôt do 40 st. 
C  a  sťaženého dýchania. V tých-
to prípadoch je väčšinou nutné na-
sadiť antibiotiká. Tu by som chcel 
upozorniť, že antibiotiká nie sú 
všeliek a platí staré známe, že sú 
dobrým sluhom ale zlým pánom. 
V prípade častého a neodôvodne-
ného podávania oslabia imunitu 
a spôsobia vznik odolnosti bak-
térii voči nim. Takže vhodnosť 
a čas predpísania antibiotík je pl-
ne v kompetencii lekára. 

Prevencia: Základom úspeš-
nej prevencie respiračných ocho-
rení je v správnej životospráve. 
Iba dostatok fyzickej aktivity, po-
hyb v prírode, striedma a kvalitná 
strava s prevahou zeleniny a ovo-
cia pokiaľ možno v surovom stave 
/ bez mastných a sladkých jedál/, 
dostatočný pitný režim a dostatok 
odpočinku nám zabezpečí pripra-
venosť a efektívnosť imunitného 
systému. V prípade, keď už človek 
ochorie je nutná dostatočne dlhá 
doba rekonvalescencie na zrege-
nerovanie organizmu. Nemenej 
dôležitým prvkom prevencie je aj 
očkovanie proti infekčným choro-
bám, ktoré z historického hľadiska 
odstránilo z ľudskej populácie ne-
jedno nebezpečné infekčné ocho-
renie, ktoré boli najnebezpečnejšie 
hlavne v detskom veku. Z tohto 
dôvodu sa u nás realizuje Národ-
ný imunizačný program t.z. po-
vinné- zákonom stanovené očko-
vanie, ktorého podstatná časť spa-
dá do detského veku.

Peter Ondo-Eštok

Príznak Alergia Banálny respiračný infekt Chrípka
1.svrbenie, výtok z očí bežne zriedka niekedy

2.výtok z nosa bežne bežne bežne
3.upchatie nosa bežne bežne niekedy

4.kýchanie pravidelne pravidelne niekedy
5.bolesť hrdla niekedy (zatekanie) pravidelne niekedy

6.kašeľ niekedy bežne (pokašliavanie) bežne 
(suchý, vyčerpávajúci kašeľ)

7.bolesť hlavy veľmi zriedka zriedka bežne

8.horúčka nikdy niekedy pravidelne 
(3 – 4 dni aj s triaškou)

9. malátnosť niekedy niekedy pravidelne

10.únava,slabosť niekedy niekedy pravidelne (pretrváva aj týždne, 
v začiatku až vyčerpanie)

11.bolesti svalov nikdy zriedka (mierne) pravidelne (výrazné)

12.trvanie týždne 3 – 14 dní 7 dní (s pretrvávaním kašľa 
a únavy aj dlhšie)

13.začiatok ochorenia postupný postupný náhly

z dýchacích ciest. Samozrejme pri-
družujú sa aj ďalšie príznaky cha-
rakteristické pre jednotlivé ocho-
renia. Napr. pri klasickej chrípke, 
sú to aj bolesti hlavy, celková úna-
va, bolesti svalov a vysoká telesná 
teplota. Pri angíne je to zasa bolesť 
hrdla zhoršujúca sa pri prehltaní, 
taktiež vysoké teploty aj s triaškou 
a často aj zvracanie. Pri vzniku zá-
palu prínosových dutín- sinusi-
tíd, ktoré prirodzene komuniku-
jú s nosnou dutinou sa objavuje 
úporná bolesť hlavy, zhoršujúca 
sa pri teplote, upchatie nosa a smr-
kanie, pocit zatekania hnisavých 
hlienov do hrdla a ich násled-
né vykašliavanie. Vznik sinusitíd 
uľahčujú chorobné stavy, ktoré za-
príčiňujú hromadenie hlienu v no-
se- vybočená nosná priehradka, 
zväčšenie nosovej a podnebných 
mandlí. Z rovnakých príčin do-
chádza aj k preniknutiu infekcie 
do stredného ucha, ktoré taktiež 
prirodzene komunikuje s nosohl-
tanom cez tkz. Eustachovú trubi-
cu. Pri infekcii stredoušia sa obja-
vuje bolesť ušiek, teploty, a v prí-
pade prasknutia bubienka tlakom 
nahromadených hlienov aj ich vy-
tekanie z uší. 

Existuje jedno dramaticky 
začínajúce a vyzerajúce, ale vo 
väčšine prípadov banálne ochore-
nie horných dýchacích ciest zvané 
laryngitída, teda zápal sliznice hr-
tana. Väčšinou je spôsobené víru-
som. Charakteristický je náhly za-
čiatok v spánku, počas prebieha-
júceho „banálneho“ infektu. Die-
ťa sa budí so sťaženým dýchaním, 
rpi ktorom je vdych sprevádzaný 
zvukovým fenoménom- híkaním, 
zastretým hlasom a tkz. šteka-
vým kašľom. Opakované laryngi-
tídy sú časté u alergikov. Málo čas-
tým, ale zasa veľmi nebezpečným 
ochorením je epiglotitída- teda zá-
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SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, ŽITAVSKÁ 1, BRATISLAVA

 OTVÁRA V KEŽMARKU

OD 1. SEPTEMBRA 2011

dvojročné
MATURITNÉ EXTERNÉ ŠTÚDIUM

v študijnom odbore 7902 5 gymnázium 

Prihlásiť sa môžu absolventi SOU s výučným listom. 

Prijímacia skúška sa nekoná.

Vyučovanie je každý piatok popoludní.

Kontakty na dohodnutie zápisu do 9.9.2011:

Súkromné gymnázium, Slavkovská 19, Kežmarok

&  0910 196 074

 *  sgkezmarok@gmail.com

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU,v spolupráci so

Slovenským zväzom sebaobrany s akreditáciou

Ministerstva školstva SR ,

oznamuje svojím členom (novým členom), že

krúžok „ SEBAOBRANY, JI- JITSU “bude prebiehať 2x týždenne 

(pondelok,štvrtok) -začiatok - druhá polovica septembra 
Zápis, prihlášky: Centrum voľného času, alebo miksa @kezmarok.sk

(prihlášku Vám zašleme  e-mailom)

Bližšie informácie na tel.: 0902/224 200

PREDAJ
Predám lacno zachovalý bavor-

ský koberec 3,5 x 2,5 m, dva perz-
ské koberce originál 2,5 x 1,5 m. 052 
456 70 18. 

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obra-

zy, sklo, porcelán, nábytok, hra-
cie stroje, rôzne iné ako aj ľudo-
vú tvorbu, súčasti krojov, kamen-
né mlyny – žarnovy a rôznu ľu-
dovú tvorbu. Info na tel. 0903 43 
90 92, 0918 03 84 08.          P-52/11

MOTO
Predám garáž na ul. gen. Šte-

fánika, pri Kauflande. Tel. 0905 
24 30 48.                               P-51/11

ZAMESTNANIE
Spoločnosť EUROCAMP, kon-

cesionár Renault a Dacia, prijme do 
pracovného pomeru autolakovní-
ka na trvalý pracovný pomer. Prax 
v odbore vítaná. Žiadosť a životopis 
posielajte na: eurocamp@partner.re-
nault.sk alebo osobne.            P-59/11

INÉ
Kvalita z Talianska. 

www.zipsport.sk 

KADERNÍCTVO pri hoteli 
CLUB. Tešíme sa na vašu návštevu! 
Tel. 0944 912 606.                     P-49/11

Kto daruje poschodové postele a 
posteľnú bielizeň pre sociálne slab-
ších občanov? Tel. č. 052/4660 212, 
052/4660 213 - v prac. dňoch od 8.00 
hod. do 15.00 hod.  

Ponúkam murárske stavebné 
práce - obklady, dlažby, rekonštruk-
cie bytových jadier, zateplenie fa-
sád, sadrokartonárske práce a stav-
by na kľúč. Kvalita zaručená. T. č. 
0902 82 77 66.

Opravujem posilovacie stroje, 
netypické zariadenia, cyklotre-
nažéry, stacionárne bicykle, bi-
cykle. Brúsim náradie. OPRAVA 
BICYKLOV IMRICH, Garbiar-
ská 12, 0905 434 153.                   A-13/1

Čistenie a prehliadky plynových 
kotlov. 0907 541 750. 

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám rodinný dom v Ľubici, 

lokalita Kacvinky. Cena 76 000 € . 
Tel: 0918 965 150. 

Predám 2-izbový byt v obci Rud-
ňany, okres Spišská Nová Ves. Cena 
17 000 eur. Dohoda istá. Tel. 0908 06 
79 30.                                         P-58/11

Predám veľký (40 m2) slneč-
ný 1-izb. byt v OV na Severe v KK 
- 6. poschodie, s výhľadom na les. V 
blízkosti škola, škôlka, obchody. Tel: 
0905 980 652, 0907 691 776. M-3/7/11

Prenajmem 2 - izbový byt v KK. 
0903 774 779.   

Dám do prenájmu 30 m na prí-
zemí, výklad, vchod z ulice , šat-
ňa, WC, príjazd autom. Od 15.9.2011, 
ulica Hradná 12, Kežmarok. Tel: 
0908 989 104. 

Predám 1 izbový byt v OV na Ju-
hu v KK. 25 800 €. 0904 255 178. 

Prenajmem 1 izbový byt na juhu 
v KK. 0915 640 109.  

Prenajmem 1-izbový byt na juhu 
v KK s balkónom. Dlhodobo. Voľný 
ihneď. 0918549100.

Dám do prenájmu 2 - izb. byt v 
KK. 0904 377 452.  

Ponúkam do prenájmu obchod-
né a kancelárske priestory na Hlav-
nom námestí v Kežmarku. 0903 639 
921. 

   CHOĎTE  SLNKU NAPROTI...
  Porovnajte si u nás last minute ponuky renomovaných  

cestovných kancelárií a vyberte si dovolenku podľa Vašich predstáv 
za najvýhodnejšiu cenu... Ponúkame len zájazdy preverených CK 

za rovnaké ceny so všetkými výhodami ako priamo v CK.

Cestujte s nami a môžete vyhrať hodnotné ceny...
Tešíme sa na Vás

Nájdete nás na ul. Hviezdoslavova 2 Kežmarok  
nad Pizzériou Classica

kontakty: 052 452 36 62, 0903 863 286, 0905 863 286
www.marcopollo.sk

Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Poprad or-
ganizuje kvalitný rekvali-
fikačný kurz „Kurz opatro-
vania“. Bližšie informácie 
na tel. čísle 052/7722204.

„Občianske združenie 
KEŽMARSKÁ ALIANCIA 
MLADÝCH vyhlasuje sú-
ťaž o svoje logo. Súťaž je 
pre všetky vekové kategó-
rie. Svoje námety spolu s 
adresou a telefónnym čís-
lom posielajte na adresu: 
Kežmarská Aliancia Mla-
dých, o.z., P.O.BOX 1, 060 01  
Kežmarok alebo mejlom na 
polak.matus@gmail.com. 
Súťaž trvá od 1. 9. 2011 do 
30. 9. 2011. Meno výhercu 
bude uverejnené v Kežmar-
ských novinách. OZ KAM.“

Dňa 6. septembra 
2011 si pripomenie-
me 5. výročie od-
kedy nás opustil 
Jaroslav BALOG z 
Kežmarku.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku.

Spomínajú manželka, syn 
Libor, František, Matúš a ce-

lá rodina
Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
Ten vie, čo sme v Tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej
Spi sladko, veď sa opäť stretneme.

Nedá sa vyjad-
riť slovami vďaka 
za to, čo si pre nás 
urobil. Pracovitý, 
nenahraditeľný, si 
od nás náhle odi-

šiel. Tvoje trápenie po povodni 
bolo veľké. 

Odpočívaj v pokoji a pomá-
haj nám z nebíčka. Bola to vôľa 
Božia a my sa s tým musíme po-
maly zmieriť.

Dňa 9. 9. 2011 si pripomína-
me 1. výročie smrti Jozefa BAB-
ČANA.

Si stále s nami a veľmi Ťa ľú-
bime. Tí, ktorí ste ho poznali a 
mali radi, venujte mu tichú spo-
mienku a modlitbu.

Manželka Darina, dcéra 
Dagi s manželom, Tvoje mi-

lujúce vnučky Miška a Saška, 
sestra Hanka s rodinou

Milá švagrinka Hanka 
Sabolová!

Dňa 10. 9. 2011 osláviš 
60-te narodeniny. Prajeme 
Ti všetko najlepšie, hlavne 
zdravie a spokojnosť.

Ďakujem Ti za všetko, čo 
pre mňa robíš.

Tvoja švagriná Darina 
Babčanová
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Dňa 13. 8. 2011 sa v Kež-
marku uskutočnili 2. Medzi-
národné majstrovstvá SR ve-
teránov mužov a žien vo vo-
lejbale súčasne aj ako XV. 
ročník „Memoriálu Františ-
ka Mizdoša“. Usporiadateľmi 
turnaja boli: Klub volejbalu 
MŠK Oktan Kežmarok, Mesto 
Kežmarok a Volejbaloví vete-
ráni Kežmarku. Centrum toh-
to turnaja bolo tradične v are-
áli ZŠ, Nižná brána.

Na turnaji sa zúčastnilo 
asi 240 hráčov a hráčok z 29 
družstiev (2 družstvá z Litvy 
- partnerské mesto Kupiškis, 
1 družstvo z Poľskej republi-
ky - partnerské mesto Gliwi-
ce, 1 družstvo z Českej repub-
liky - mesto Opava, 2 druž-
stvá zo Zakarpatskej  Ukra-
jiny, 1 družstvo z Talianska 
- mesto Rovigo a 22 družstiev 
zo Slovenska).

Pred samotným turnajom 
sa v piatok popoludní tradič-
ne uskutočnilo slávnostné 
prijatie zahraničných a čest-
ných hostí zástupcom primá-
tora  mesta Kežmarok  PhDr. 
Igorom Kredátusom. 

V sobotu ráno sa uskutoč-
nilo najprv slávnostné otvo-
renie za účasti primátora 
mesta Kežmarok Ing. Igora 
Šajtlavu a „otca“ myšlienky 
tohto turnaja - veterána volej-
balu zo Zakarpatskej Ukraji-
ny I. I. Skrjabina. Pozvanie 
ako čestní hostia prijala aj 
početná skupina starších ve-
teránov volejbalu v Kežmar-
ku. Za rodinu F. Mizdoša pri-
šla tento turnaj pozdraviť 
dcéra  Katka, ktorá bola opäť 
aj aktívnym účastníkom toh-
to turnaja v družstve Kež-
marku.

Za organizátorov najprv 
všetkých privítal predseda 

Klubu volejbalu MŠK Ok-
tan Kežmarok Ing. M. Špak. 
Po ňom sa ujal slova primá-
tor mesta Kežmarok, ktorý 
účastníkov privítal za vede-
nie mesta. Potom sa ujal slo-
va manažér MŠK Kežma-
rok J. Bréda, ktorý obozná-
mil účastníkov so systémom 
odohrania turnaja, hracími 
miestami a ostatnými orga-
nizačnými pokynmi. Nako-
niec Ing. M. Špak slávnostne 
turnaj otvoril. 

Turnaj sa začal podľa „su-
chej“ alternatívy za príjem-
ného  počasia, ktoré sa ale v 
priebehu dňa zhoršilo daž-
ďom až tak, že kategória žien 
sa dohrávala v Mestskej špor-
tovej hale. Kategória mužov 
40-50 ročných sa s preruše-
niami obetavo dohrala na 
vonkajších ihriskách.

Všetky zápasy vo všet-
kých kategóriách sa odohra-
li na 2 hrané sety do 25 bodov 
(okrem zápasov mužov o ko-
nečné umiestnenia, ktoré sa 
hrali na 2 vyhrané sety do 25 
bodov a prípadný tretí set do 
15 bodov). 

Skupinu rozhodcov tvori-
li: Š. Derevjaník - hlavný roz-
hodca, J. Foľvarský, J. Caltík, 
Ľ. Krojer,  J. Servický, J. Zá-
hradník, J. Baďura, A. Veg-
ső, I. Vaverčák, P. Čunočka a 
P. Mudrík. 

Od 8.30 hod. sa začali na-
plno boje v troch kategóri-
ách:

- 6 družstiev žien(nad 35 
rokov) hralo v jednej skupine 
systémom každý s každým 
na dvoch tenisových kurtoch  
Hotela Štart. s.r.o. s dohráva-
ním v MŠH. 

- 13 družstiev mužov (40-
50 ročných) hralo v troch 
skupinách (5+3+5) systémom 

Medzinárodné majstrovstvá SR veteránov mužov a žien vo volejbale
„Memoriál Františka Mizdoša“ – XV. ročník

každý s každým na dvoch te-
nisových kurtoch a multi-
funkčnom ihrisku  ZŠ, Nižná 
brána 8. Po odohraní zápasov 
v skupinách sa odohrali zá-
pasy medzi druhými druž-
stvami zo skupín o konečné 
4.-6.miesto a medzi víťazmi 
skupín o konečné 1.-3.miesto.

- 10 družstiev mužov (nad 
50 rokov) hralo v troch skupi-
nách (4+4+2) systémom kaž-
dý s každým (jedna skupina 
v telocvični ZŠ, Nižná brána 
8 a ostatné 2 skupiny v Mest-
skej športovej hale, ktorá bo-
la špeciálne upravená na 2 ih-
riská).  Po odohraní zápasov 
v skupinách sa odohrali v te-
locvični ZŠ, Nižná brána zá-
pasy medzi víťazmi skupín o 
konečné 1. - 3.miesto.

Ženy
Košice „Veľmi mladé“ – 

Bratislava 0:2, Kežmarok - 
Košice „VM“ 2:0, Kežmarok - 
Ľubica 1:1, Ľubica - Kupiškis 
2:0, Košice „Omega“ - Kež-
marok 0:2, Košice „O“ – Bra-
tislava 0:2, Kupiškis - Košice 
„VM“ 2:0, Kupiškis - Košice 
„O“ 2:0, Kežmarok - Bratisla-
va 2:0, Košice „VM“ – Ľubica 
0:2, Košice „O“ - Košice „VM“ 
2:0, Bratislava - Ľubica 2:0, 
Bratislava - Kupiškis 2:0, Ku-
piškis - Kežmarok 0:2, Ľubica 
- Košice „O“ 2:0.

Konečná tabuľka maj-
strovstiev SR:              
1. Kežmarok     4   7:1     7
2. Bratislava     4   6:2     6 
3. Ľubica     4   5:3     5                          
4. Košice „Omega“  4   2:6     2                          
5. Košice „Veľmi mladé“        
                                   4   0:8     0                                 

Konečná tabuľka memori-
álu:
1. Kežmarok      5   9:1     9
2. Bratislava      5   8:2     8 
3. Ľubica      5   7:3     7   
4. Kupiškis      5   4:6     4                       
5. Košice „Omega“   5   2:8     2                          
6. Košice „Veľmi mladé“        
      5   0:10   0                                 

Družstvo Kežmarku tvo-
rili hráčky: Z. Kredátusová, 
K. Jakušová, K. Kovalik Ri-
movská, V. Kušniráková, Z. 
Hanáčková, A. Havranová, I. 
Cermanová.

Ako najtechnickejšia  hráč-
ka bola vyhodnotená Katka 

Jakušová-Mizdošová z Kež-
marku. Ako najsympatickej-
šia hráčka bola vyhodnotená 
Virginia Jarutys z Kupiškis.

Muži 40-50 roční:
Skupina A: Bratislava „Slo-

van Patrónka“ - Košice „Po-
važská“ 2:0, Žilina - Vyso-
ké Tatry 2:0, Bratislava „SP“ 
– Banská Štiavnica 2:0, Koši-
ce „P“ - Vysoké Tatry 1:1, B. 
Štiavnica – Žilina 1:1, Vysoké 
Tatry - Bratislava „SP“ 0:2, B. 
Štiavnica - Košice „P“ 2:0, Ži-
lina - Bratislava „SP“ 0:2, Vy-
soké Tatry – B. Štiavnica 1:1, 
Košice „P“ – Žilina 0:2.                                               
1. Bratislava „SP“    4   8:0   8
2. Žilina                   4   5:3   5
3. B. Štiavnica           4   4:4   4
4. Vysoké Tatry        4   2:6   2
5. Košice „P“            4   1:7   1

Skupina B: Chust - Kež-
marok „1“ 0:2, Stará Ľubov-
ňa - Chust 2:0, Stará Ľubovňa 
- Kežmarok „1“ 0:2.       
1. Kežmarok „1“      2   4:0   4            
2. Stará Ľubovňa      2   2:2   2
3. Chust                    2   0:4   0

Skupina C: Opava - Ban-
ská Bystrica 2:0, Kežmarok 
„2“ - Michalovce 2:0, Opa-
va - Petržalka 2:0, B. Bystrica 
- Michalovce 2:0, Petržalka - 
Kežmarok „2“ 0:2, Michalov-
ce - Opava 0:2, Petržalka – B. 
Bystrica 0:2, Kežmarok „2“ - 
Opava 0:2, Michalovce - Petr-
žalka 0:2, B. Bystrica - Kežma-
rok „2“ 1:1.  
1. Opava                   4   8:0   8
2. Banská Bystrica   4   5:3   5
3. Kežmarok „2“     4   5:3   5
4. Petržalka               4   2:6   2
5. Michalovce           4   0:8   0

O umiestnení na 2. a 
3.mieste rozhodol až pomer 
lôpt.

Zápasy o konečné umiest-
nenie

O 4. - 6. miesto: Stará Ľu-
bovňa - Banská Bystrica 0:2, 
Žilina – St. Ľubovňa kont. 0:2, 
B. Bystrica - Žilina kont. 2:0.                                    

O 1. - 3. miesto: Bratislava 
„Patrónka“ - Kežmarok „1“ 
2:0, Kežmarok „1“ – Opava 
0:2, Opava - Bratislava „P“ 2:1.

Konečná tabuľka maj-
strovstiev SR:            
1. Bratislava „Patrónka“                                 
2. Kežmarok „1“                                           
3. Banská Bystrica                                          
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4. Stará Ľubovňa                                            
5. Žilina                                                          
6. Kežmarok „2“                                           
7. Banská Štiavnica                                        
8. Vysoké Tatry                                              
9. Petržalka                                                     
10. Košice „Považská“                                    
11. Michalovce                                                 

Konečná tabuľka memori-
álu F. Mizdoša
1. Opava
2. Bratislava „Patrónka“           
3. Kežmarok „1“      
4. Banská Bystrica     
5. Stará Ľubovňa     
6. Žilina      
7. Kežmarok „2“  
8. Banská Štiavnica    
9. Chust       
10. Vysoké Tatry   
11. Petržalka              
12. Košice „Považská“
13. Michalovce

Družstvo Kežmarku „1“ 
tvorili hráči: B. Drozd, J. 
Kuna, J. Pisarčík, T. Gašpar, P. 
Gašpar, B. Trčka, V. Šterbák, 
V. Škára. Družstvo Kežmar-
ku „2“ tvorili hráči: I. Kredá-
tus, A. Cvek, Š. Ištocy, O. Gaš-
par, J. Brežina, M. Špak, J. Ko-
lodzej.

Ako najtechnickejší  hráč 
bol vyhodnotený Bohumil 
Křempek z družstva Opava.

Muži nad 50 r.                                             
Skupina A: Rovigo - Košice 

1:1, Kežmarok - Kupiškis 1:1, 
Košice - Kupiškis 0:2, Rovigo 
- Kežmarok 1:1, Kežmarok – 
Košice 2:0, Kupiškis – Rovi-
go 2:0..                           
1. Kupiškis        3    5:1   5 
2. Kežmarok               3   4:2   4
3. Rovigo                     3   2:4   2
4. Košice                      3   1:5   1

Skupina B: Hliník n. Hro-
nom – Brezno 2:0, Třinec - 
Gliwice 2:0, Brezno - Gliwice 
2:0, Hliník n. Hronom – Tři-
nec 2:0, Třinec – Brezno 2:0, 
Gliwice - Hliník n. Hronom 
0:2.
1. Hliník n.Hronom  3   6:0   6
2. Třinec                      3   4:2   4
3. Brezno                     3   2:4   2
4. Gliwice                    3   0:6   0

Skupina C: Černová - Za-
karpatie 1:1 (pomer lôpt 
46:41).

Zápasy o konečné umiest-
nenie: 

o 1. - 3. miesto: Černová - 
Kupiškis 2:0, Kupiškis - Hli-
ník n. Hronom 0:2, Hliník n. 
Hronom – Černová 1:2.

Konečná tabuľka maj-
strovstiev SR:           

1. Černová                                                       
2. Hliník nad Hronom                                     
3. Kežmarok                                                  
4. Brezno                                                        
5. Košice                                                         

Konečná tabuľka memori-
álu F.Mizdoša:   
1.   Černová     
2.   Hliník nad Hronom                                                             
3.   Kupiškis
4.   Kežmarok
5.   Třinec 
6.   Zakarpatie
7.   Rovigo
8.   Brezno
9.   Košice
10. Gliwice  

Družstvo Kežmarku tvo-
rili hráči: S. Škára, M. Lajda, 
M. Alman, P. Kovalčík, P. An-
draško, M. Mrva, V. Pjecha, 
M. Zubal, M. Hurdych.

Ako najtechnickejší hráč 
bol vyhodnotený Dušan Ježo 
z družstva Černová. Najstar-
ším hrajúcim veteránom bol 
Anatolij Pritko zo Zakarpat-
skej Ukrajiny.

Posledný zápas celého tur-
naja sa skončil cca o 20.15 
hod. Počas turnaja sa odohra-
lo celkom  58 zápasov. 

Vyhodnotenie podujatia sa 
uskutočnilo opäť za tmy na 
kurtoch ZŠ, Nižná brána za 
účasti primátora mesta a p. V. 
Mizdošovej.

Prvé tri družstvá všetkých 
kategórií boli v rámci Maj-
strovstiev SR ocenené me-
dailami a pohármi. Prvé tri 
družstvá všetkých kategó-
rií boli v rámci Memoriálu F. 
Mizdoša ocenené pohármi. 
Najlepší jednotlivci  obdržali 
vecné ceny.

O občerstvenie v bufetoch 
sa postarali P. Lajda, P. Vojtič-
ko, R. Klimek a M. Rothová. O 
teplú stravu formou výborné-
ho gulášu sa postaral šéfku-
chár D. Neupauer. O prípravu 
pohostenia a vzornú obsluhu 
v miestnostiach V.I.P. sa po-
starali I. Cermanová, M. Cer-
man, Z. Brédová, B. Zavacká a 
P. Kovalčík. O ozvučenie tur-
naja sa postaral S. Ištocy, dis-
kotéku na spomienkovom ve-
čierku pripravil M. Valenčík. 
Poďakovanie za prenájom 
areálov, telocviční a spoločen-
ských priestorov  patrí vede-
niam ZŠ, Nižná brána,  Hotela  
Štart, s.r.o. a STZ. Za poskyt-
nutie svojich ubytovacích ka-
pacít patrí poďakovanie Ho-
telu Štart, s.r.o. Poďakovanie 

organizátorov patrí I. Gašpa-
rovi za zhotovenie viacerých 
vkusných cien podľa vlast-
ných nápadov, P. Mudríkovi 
a V. Juskovi za údržbu kurtov 
TJ Štart, J. Pechovi, volejba-
lovým starším žiačkam a ka-
detkám za zapisovanie zápa-
sov a volejbalovým kadetom 
za pomoc pri príprave kur-
tov a multifunkčného ihriska 
ZŠ, Nižná brána a kurtov Ho-
tela Štart, s.r.o. a Kežmarskej 
televízii, Novinám Kežmarok 
a Podtatranským novinám za 
propagáciu turnaja. Poďako-
vanie patrí aj rozhodcom za 
spravodlivé rozhodovanie a 
J. Brédovi za administratívu 
pred a počas turnaja.

Ani tento turnaj by sa ne-
uskutočnil bez pomoci nasle-
dovných sponzorov: Mesto 
Kežmarok, Hotel Štart, s.r.o., 
Kežmarok, BEDIK, s.r.o., Kež-
marok, KV MŠK Oktan Kež-
marok, Kávomaty, s.r.o., Kež-
marok, Tatranská mliekareň, 
a.s., Kežmarok, Podtatran-
ská hydina, a.s., Kežmarok, 
Mraziarne, s.r.o., Kežmarok, 
Technické služby, s.r.o., Kež-
marok, Pekáreň Gros, s.r.o., 
Kežmarok, TATRA-THERM 
SK, s.r.o., Kežmarok - J. Ha-
biňák, Stavebná spoločnosť 
RONDO, s.r.o., Kežmarok, 
Vojenské lesy a majetky, š.p., 
Kežmarok, STS Kežmarok, 
VO Delta Kežmarok - M. Šol-
tés, Kancelária účtovníc-
tva a ekonomických služieb 
pre podnikateľov, s.r.o., Kež-
marok - E. Mitterová, Alm-
ma, s.r.o., Kežmarok - M. Mr-
va, Karat Plus Stará Ľubov-
ňa, Čalúnnictvo Kežmarok 
- P. Brixi, Kvety „Tanga“ Kež-
marok - J. Pacan, Sport Team 
Kežmarok - J. Mašlonka, KU-
PO-SK, s.r.o., Kežmarok, P-J 
Stav Kežmarok - Ing. J. Pisar-
čík, Kamenárstvo Kežmarok 
- J. Galica, Satelity Kežma-

rok - V. Lukáč, Ekoservis Slo-
vensko, s.r.o., V. Slavkov - Ing. 
W. Frank, Karloff, s.r.o., Kež-
marok,  Penzión „U Jakuba“ 
Kežmarok - V. Modla, Pizze-
ria Marco Pollo Kežmarok, 
Reštaurácia „Eso“ Kežmarok 
- S. Pavličko, Reštaurácia „U 
troch apoštolov“ Kežmarok - 
F. Košický, Hostinec pod hra-
dom Kežmarok - M. Džadoň, 
Hostinec Buková Kežmarok, 
Hostinec Batizovce - D. Ne-
doroščík, OK Bar Kežmarok 
- P. Cehula, FINEKOL, s.r.o., 
Mlynčeky, M. Mešár - Spiš-
ská Belá, WAGON TRADING 
s.r.o., Poprad, PRODEX SK 
Poprad - M. Černický, TMC 
Nitra - Ing. M. Bilický, BO-
NUL, s.r.o., Nitra, Papiernic-
tvo Kežmarok - D. Jankura, 
Elkovod Kežmarok - M. Ig-
náci, Ing. arch. R. Kruliac, B. 
Malec, F. Fedák, JUDr. P. Za-
vacký, A. Kalafut, P. Viener, 
Mgr. M. Mareš.

Naše záverečné poďako-
vanie patrí Slovenskej vo-
lejbalovej federácii za dôve-
ru voči nám pri usporiadaní 
tohto pre kežmarský región 
tak veľmi významného špor-
tového podujatia. Veríme, že 
sme túto dôveru opäť neskla-
mali, lebo toto vydarené pod-
ujatie dokázalo, že kežmarskí 
volejbaloví nadšenci a orga-
nizátori sú schopní zorgani-
zovať ho aj na najvyššej re-
publikovej úrovni k spokoj-
nosti všetkých účastníkov. 
Tieto konštatovania povzbu-
dzujú, ale hlavne zaväzu-
jú organizátorov voči prípra-
ve  XVI. ročníka memoriá-
lu F. Mizdoša a dúfame, že 
aj 3.ročníka majstrovstiev SR 
veteránov v r.2012, na čo sa 
všetci pripravujeme a úprim-
ne tešíme už teraz.

V mene organizátorov 
spracoval: Ing. Stanislav 
Škára



16 KEŽMAROK 16/2011

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas
Futbal IV. liga seniori futbalový štadión 3. 9., 16.00 h Kežmarok – Bystré

Hokejbal
prípravný zápas seniori hokejbalový štadión 28. 8., 16.00 h Kežmarok – L. Mikuláš

slovenská extraliga seniori hokejbalový štadión 3. 9., 13.00 h Kežmarok – Vrútky

ŠPORT
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Naplno sa rozbehla nová 
futbalová sezóna 2011/2012 
aj v IV. futbalovej lige skupi-
ne Sever. 

Náročné vyžrebovanie v 
úvode súťaže pre kežmarské 
mužstvo sa potvrdilo, keď v 
prvých piatich kolách zazna-
menali kežmarskí futbalisti 
iba jediné víťazstvo. Bodové 
manko sa tak v ďalšom prie-
behu súťaže bude opäť nároč-
ne doháňať. 

Pavol Humeník
1. kolo: Plavnica – Kežma-

rok 2:0
2. kolo: Kežmarok – Jase-

nov 3:0
3. kolo: Ľubotice - Kežma-

rok 4:0

4. kolo: Kežmarok - Medzi-
laborce 0:3

5. kolo: Kračúnovce - Kež-
marok 3:2                        
1. Plavnica  5  14:1  13
2. Medzilaborce  5  18:6  12
3. Hanušovce  5  10:5  10
4. D. Klčovo  5    7:6  10
5. Fintice  5  15:4    9
6. Vysoké Tatry  5  11:5    9
7. Ľubotice  5    9:3    9
8. Kľušov  5    6:3    9
9. Jasenov  5  11:8    8
10. Kendice  5    8:9    7
11. Kračúnovce  5  10:13    7
12. Pakostov  5    6:9    5
13. Kežmarok  5    5:12    3
14. Breznica  5    3:18    3
15. Levoča  5    0:10    1
16. Bystré  5    1:22    0

Z piatich zápasov bodovali iba raz

Kežmarskí hokejbalisti z 
Mládežníckeho hokejbalové-
ho klubu Centra talentova-
nej mládeže Worms Kežma-
rok pod vedením Ladislava 
Kalasza a Dávida Šimberu sa 
v rámci prípravy na nadchá-
dzajúcu extraligovú sezónu 
kategórie do 16 rokov  zúčast-
nili silne obsadeného hokej-
balového turnaja Opava Cup 
(20. 8. - 21. 8.).

V náročnom prvom hra-

com dni odohrali až štyri zá-
pasy. Po vyčerpávajúcom ces-
tovaní im úvodný zápas ne-
vyšiel a prehrali ho s do-
mácim družstvom (1:3), no 
potom už všetko vyhrali (Tři-
nec 10:2, Vrútky 2:0, Kežma-
rok – Martin 4:3). V semifiná-
le porazili i domácu Opavu 
po samostatných nájazdoch 
a až finálová prehra s Marti-
nom zastavila víťazné ťaženie 
kežmarského družstva.    KH

Mladí hokejbalisti  
skončili druhí v Opave

Družstvo Mládežníckeho hokejbalového klubu Centra talentova-
nej mládeže Worms Kežmarok na hokejbalovom turnaji v Čechách 
Opava Cup 2011, zľava hore Ladislav Kalasz (vedúci družstva), Kris-
tián Kiska, Adam Tešlár (najlepší obranca turnaja), Gabo Kosár (ka-
pitán družstva), Lukáš Zadžora, Adam Rišian, Nikolaus Komara, 
Marko Vojtičko, Dávid Šimbera (asistent družstva), dole zľava: Du-
šan Mašlonka, Jaromír Just, Tomáš Štefaniak, Daniel Čupka. 
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V sobtu 3. septembra 2011 sa uskutoční v Červenom 
Kláštore Malý pieninský maratón. Trať má osemnásťkilo-
metrov a vedie krásnou prírodnou scenériou pozdľž rieky 
Dunajec v Pieninskom národnom parku. Štart maratónu je 
naplánovaný na 11.00 h. 

Od deviatej rána do 10.45 bude v rekreačnom zariade-
ní Dunajec Village (za obcou pri príchode od Sp. Starej Vsi) 
prezentácia účastníkov. Vyhodnotenie behu bude o 13.45 h. 
Bežať sa bude v piatich mužských a jednej ženskej kategórii, 
okrem hlavného behu bude pripravená i štafeta dvojčlen-
ných tímov (9 + 9 km) a prechod Prielomu Dunajca chôdzou 
pre nebežcov a rodinných príslušníkov pretekárov. 

Viac informácii i on-line prihlášku na preteky nájdete na 
stránke www.bksl.sk.                                                               ph

Po ročnej odmlke sa v najvyššej hokejbalo-
vej súťaži na Slovensku predstavia aj kežmar-
skí hokejbalisti. Súťaž sa začne už v prvý sep-
tembrový víkend a Kežmarčania privítajú na 
svojom štadióne v úvodnom kole hokejbalis-
tov z Vrútok. Hrá sa v sobotu 3. septembra 
2011 o 13-tej hodine.

Súťažný ročník 2011-2012 má 14 účastníkov. 

Prvých osem postúpi do play-off. Posledné tri 
mužstvá po základnej časti zostúpia, pretože 
o rok bude mať najvyššia súťaž iba 12 účast-
níkov.

Hlavnými sponzormi hokejbalového muž-
stva MŠK Kežmarok je Mesto Kežmarok a Zá-
kladná škola, dr. Fischera v Kežmarku.   

Pavol Humeník

Malý pieninský maratón sa beží 
v prvú septembrovú sobotu

Hokejbaloví extraligisti odštartujú sezónu doma Vaše pozvánky 
na športové 
podujatia  

čakáme na adrese 
noviny@kezmarok.sk


