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NovinyKEŽMAROK
Číslo: 24 Ročník: XIX. 16. december 2011      dvojtýždenník Cena 0,16 €

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

(pokračovanie na 2. strane)

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

MsKS pozýva

Dňa 12. decembra 2011 sa uskutočnilo v budove mestskej 
radnice pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľ-
stva. Témou stretnutia bolo prekonzultovanie pripomienok, 
ale aj rôznych otázok k návrhu rozpočtu pred samotným pro-
cesom schvaľovania. Navrhovaný rozpočet, ktorý je jedným z 
bodov rokovania mestského zastupiteľstva 15.12.2011, počíta s 
týmto rozložením výdavkov mestskej pokladne:

Názov programu
Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 96 512
Program 2:   Propagácia a marketing                  144 594
Program 3:   Interné služby                                 343 068
Program 4:   Služby občanom                              192 813
Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok        493 000
Program 6:   Odpadové hospodárstvo                 820 633
Program 7:   Komunikácie                                  348 100
Program 8:   Doprava                                           23 300
Program 9:   Vzdelávanie                                 5 124 556
Program 10: Šport                                               493 170
Program 11: Kultúra                                           409 659
Program 12: Prostredie pre život                        204 300
Program 13: Sociálne služby                            1 273 792
Program 14: Bývanie                                             890 913
Program 15: Zdravotníctvo                                  109 253
Program 16: Administratíva                                  952 578
Spolu výdavky                                                    11 920 241

Adriana Saturyová

Najviac z peňazí zhltne školstvo
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Číslo  dátum vydania
1        18. január 
2        1. február            
3        15. február 
4        29. február 
5        14. marec 
6        28. marec                     
7        11. apríl                       
8        25. apríl                       
9        9. máj                           
10      23. máj                         
11      6. jún                            
12      20. jún                          

13      4. júl                             
14      18. júl
15      1. august
16      30. august                    
17      12. september
18      26. september 
19      10. október
20      24. október
21      7. november
22      21. november
23      5. december
24      19. december

(red.)

Termíny vydania novín 
KEŽMAROK v roku 2012

Oznam
Občania Kežmarku bý-

vajúci v rodinných domoch 
si môžu vrecia na separova-
nie odpadu pre rok 2012 vy-
zdvihnúť  na mestskom úra-
de od pondelka 19. decembra 
2011.                                   MsÚ

Odchod  cieľová stanica (poznámky)
4.07  St. Ľubovňa (ide v prac. dni)
5.05  Lipany
5.07  Poprad-Tatry
6.04  Poprad-Tatry (ide v prac. dni)
6.15  St. Ľubovňa (ide v prac. dni)
6.58  Poprad-Tatry (ide v prac. dni, nejde 23. 12. – 5. 1., 
 3. 2., 27. 2. – 2. 3., 5. – 10. 4., 2. 7. – 31. 8)
7.50  St. Ľubovňa
8.48  Poprad-Tatry
10.04  Poprad-Tatry
10.06  St. Ľubovňa
11.49  St. Ľubovňa
12.46  Poprad-Tatry
14.32  St. Ľubovňa (ide v prac. dni a 14. 7.)
14.34  Poprad-Tatry (ide v prac. dni, nejde 23. 12. – 5. 1., 
 3. 2., 27. 2. – 2. 3., 5. – 10. 4., 2. 7. – 31. 8)
15.34  Plaveč
15.36  Poprad-Tatry
16.33  Poprad-Tatry (ide v prac. dni a 14. 7.)
16.34  Plaveč
18.10  Poprad-Tatry
19.16  St. Ľubovňa
20.12  Poprad-Tatry (nejde v sobotu, ide 14. 7.)
22.02  Plaveč
22.58  Poprad-Tatry

Cestovný poriadok
zo železničnej stanice KEŽMAROK

„Problémom je získanie sta-
veniska späť pod správu mes-
ta. Pracujeme na viacerých fron-
toch, pomoc nám prisľúbil Slo-
venský zväz ľadového hokeja, 
závisí to na viacerých veciach.“ 
povedal pre Noviny Kež-
marok primátor mesta Igor 
Šajtlava na otázku, v akom 
stave je situácia ohľadne zim-
ného štadióna, ktorý ostal po 
paralympijskom fiasku rozo-
bratý a nefunkčný. Mesto hľa-
dá možnosti na dokončenie 
štadióna aj prostredníctvom 
eurofondov. 

Problémom ostáva fakt, že 
trnavská stavebná spoločnosť 
nie je ochotná odovzdať stav-
bu mestu bez toho, aby sa jej 
nevrátili investované nákla-
dy, napríklad do pilotov pre 
plánovaný hotel a podobne. 
V prípade, že sa podarí získať 
objekt späť, zmenami prejdú 
aj pôvodné projekty navrho-
vanej rekonštrukcie štadióna. 
Reštaurácia ostane v rozsa-
hu ako bola plánovaná, „ho-
telová časť“ by mohla byť od-
predaná individuálnemu zá-

ujemcovi s tým, že získané 
peniaze by sa takisto použi-
li do dokončenia objektu šta-
dióna. 

V súvislosti s témou zim-
ný štadión  nás zaujímal ná-
zor primátora aj na nedáv-
no zverejnený otvorený list, 
v ktorom žiadali občania for-
mou petície dokončenie zim-
ného štadióna. „Tento list s pe-
tíciou mi bol nedávno doručený. 
Akciu rozvírilo pár ľudí, ktorí by 
prišli o biznis. Na petičné hárky 
získavali podpisy aj v susedných 
obciach. Takmer 50% podpísa-
ných občanov je z obcí ako Krí-
žová Ves, Lendak, Spišská Sta-
rá Ves, Podhorany – nehovoriac 
a „babkách“, ktoré majú predpo-
kladám iné záujmy, ako korču-
ľovanie a hokej. Dovolím si po-
znamenať, že by som bol nao-
zaj rád, keby týmto podpísaným 
občanom záležalo rovnako aj na 
kežmarskej nemocnici. Tú vyu-
žíva naozaj celý okres, ale ľudí z 
okolitých obcí už nezaujíma, koľ-
ko stojí naše mesto chod tejto ne-
mocnice,“ povedal I. Šajtlava. 

T/F-AdriSatury-

Petíciu vraj podpísali aj 
babky z dedín+ foto
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I keď autá boli pripravené 
pre Kežmarok už od augus-
ta, dlhé administratívne zá-
ležitosti predĺžili dobu odo-
vzdania až na december 2011. 
Keďže vozidlá sú určené naj-
mä na upratovanie v suchom 
období a na letné mesiace, ich 
prvý výjazd sa uskutoční už 
v jarných mesiacoch, kedy sa 
mesto pustí do čistenia mes-
ta po zime.

Projekt sa realizoval pod 
vedením Mgr. Daniely Kor-
šňákovej z Oddelenia  regio-
nálneho rozvoja a cestovné-
ho ruchu na Mestskom úra-

de v Kežmarku. Cieľom bolo 
obohatiť vozový park Tech-
nických služieb mesta Kež-
marok, a.s.,  o vozidlá, kto-
ré mestu Kežmarok chýba-
jú, resp. ktoré sú už zastaralé 
a vyžadujú si drahú údržbu.

Celým projektom sa zvý-
ši účinnosť a miera čistenia 
komunikácií, ktorých celko-
vá dĺžka predstavuje 60 km a 
bude technicky zabezpečova-
ná prostredníctvom 2 zame-
tačov a 2 polievacích vozov. 
Ekologickým prínosom bude 
podstatné zníženie emisií zá-
kladných a ostatných znečis-

Čistiť sa bude v meste od 
jari kvalitnejšie

Vo štvrtok slávnostne odovzdal riaditeľ spoločnos-
ti KURTA, spol. s r. o., pán Michal Cimerman, primátoro-
vi mesta Kežmarok Igorovi Šajtlavovi štyri vozidlá do vozo-
vého parku kežmarských technických služieb. Ide o dve po-
lievacie a dve zametacie autá, z toho väčšie na údržbu ciest 
a menšie na údržbu chodníkov.

ťujúcich látok v ovzduší mes-
ta, vrátane skleníkových ply-
nov. Znížením prašnosti s 
použitím ekologickej a efek-
tívnej techniky dôjde k skva-
litneniu životného prostredia 
nielen v kvalite vzduchu, ale 
projekt zaznamená pozitívny 
vplyv aj z hľadiska ochrany 
prírody a krajiny s vysokým 
stupňom ochrany, ktorá sa na-
chádza v okolí mesta Kežma-
rok. Ekonomický dopad bude 
v projekte znamenať zníže-
nie prevádzkových nákladov 
na km čistenej komunikácie, 
zefektívnenie činností a hos-
podárne nakladanie z pro-
striedkami rozpočtu mesta.  
A čo si od tohto sľubuje pri-
mátor mesta Igor Šajtlava? 
„Technika bola na technických 
službách už zastaralá a preto ví-
tam nové vozidlá. Údržba novej 
techniky bude lacnejšia a bude aj 
rýchlejšia. Aspoň sa nám podarí 
urobiť v meste poriadok rýchlej-
šie ako to bolo doteraz. Som rád 
i z toho dôvodu, že je to iba na-
ša šikovnosť, že predmetnú tech-
niku sme vedeli zabezpečiť pre 
mesto Kežmarok. Veď žiadne 
mesto v okolí takouto technikou 
nedisponuje, nehľadiac na to, že 
napríklad mesto Poprad má čis-
tenie mesta zabezpečené súkrom-
nými spoločnosťami.“

A čo máme v tomto smere 
pripravené najbližšie? „Má-
me pripravený projekt zvýšenia 
kvality separovaného zberu, čo je 
najbližšia aktivita v toto smere.“

„Dva polievacie a dva zame-
tacie vozy chýbali vo vozovom 
parku technických služieb. Pre-
to vítame schválenie projektu, 
čím sme náš vozový park oboha-
tili. Na jar to určite ocenia i naši 
občania, keď sa môžeme vo väč-
šej miere a kvalitnejšie venovať 

čistiacim prácam v meste,“ po-
vedal nám na margo oboha-
tenia vozového parku jeden 
z konateľov kežmarských 
technických služieb Ing. Jo-
zef Krok.

O špecifikácii jednotlivých 
vozidiel nám povedal bližšie 
riaditeľ dodávateľskej spoloč-
nosti KURTA spol. s r.o., Mi-
chal Cimerman. “Pri vymeni-
teľnej cisterne, ktorá sa dáva na 
vozidlo 4x4, si užívateľ môže vy-
brať. Buď užíva ju, alebo využí-
va sklápaciu nadstavbu. Volant 
na veľkom zametacom vozidle je 
na pravej strane. Je to kvôli to-
mu, aby šofér videl na krajnicu, 
ktorú zametá. Teraz sa už tieto 
autá takto bežne vyrábajú vo sve-
te a nie je to kvôli tomu, že by to 
bola dodávka na anglické cesty, 
kde je riadenie všetkých vozidiel 
na pravej strane.“

Schválením projektu a za-
vedením novej čistiacej tech-
niky sa zlepší nielen kvali-
ta samotného čistenia ciest 
a chodníkov v meste Kežma-
rok, ale celkovo sa zlepší kva-
lita ovzdušia v meste Kežma-
rok.

Projekt bol podaný v rám-
ci Operačného programu ži-
votné prostredie v októbri 
2009, s termínom realizácie 
aktivít od júna 2010 do mar-
ca 2012. Schválené oprávnené 
výdavky  projektu vo výške 
na 953 410,20 € sú financova-
né z Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja a štátneho 
rozpočtu  vo výške 905 739,69 
€. Po nasledovnom vysúťaže-
ní všetkých dodávateľov to-
varov a služieb a po zmene 
DPH na 20 %  je spolufinanco-
vanie zo strany mesta vo výš-
ke  53 360,31 €.

Pavol Humeník
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Hotel Hviezdoslav v Kež-
marku sa riadnym členom 
asociácie historických hote-
lov stal 3. augusta 2011. Je to 
združenie hotelov na celom 
svete, ktoré majú svoje špeci-
fiká a historické danosti, pre-
to nemôže sa do tejto spoloč-
nosti hotelov dostať automa-
ticky každý hotel. Je to sku-
pina hotelov v zámkoch, 
kaštieľoch a historických bu-
dovách na Slovensku, kde sa 
snúbi tradícia a história, kto-
rú svojím pokrytím ponúka 
celá krajina a národ vo for-
me svojej pohostinnosti a vý-
nimočnosti s dôrazom na je-
dinečný  zážitok. Určitou ga-
ranciou výnimočnosti je aj 
členstvo slovenských histo-
rických hotelov v celoeuróp-
skej asociácii historických ho-
telov, ktorá združuje viac ako 
600 výnimočných hotelov v 
20 krajinách Európy.

Hotel Hviezdoslav sa stal 
desiatym členom tohto klubu 
na Slovensku. V jeho priesto-
roch zasadali členovia asociá-
cie po deviaty raz. 

Hotel sa nachádza v budo-
ve z konca 17. storočia. Poloha 
priamo na Hlavnom námes-
tí v obklopení všetkých vý-
znamných pamiatok historic-
kého mesta Kežmarok pred-
určuje hotel na úspech. Sa-
motný názov je odvodený z 
pôsobenia P. O. Hviezdosla-
va, najvýznamnejšieho slo-
venského básnika, ktorý v 
meštianskom dome žil počas 
svojich štúdií na lýceu.

Hotel ponúka ubytova-
nie v  dvojlôžkových izbách 
a apartmánoch, kde sú citli-
vo skĺbené historické prvky 
s modernými interiérovými 
doplnkami. Okrem ubytova-
cej časti sa v hoteli nachádza 
aj literárna kaviareň na po-
česť P. O. Hviezdoslava s ka-
pacitou 35 miest, Je zariadená 
v klasickom elegantnom štý-
le. Reštaurácia je zariadená v 
elegantnom štýle s kapacitou 
60 miest. Ponúka kulinárske 
špeciality s uprednostnením 
regionálnej kuchyne a To-
kajských  vín, pretože mesto 
Kežmarok vlastnilo kedysi 

Asociácia historických hotelov pomáha mestu
V utorok 6. decembra 2011 sa uskutočnilo v hoteli Hviezdo-

slav rokovanie členov asociácie historických hotelov.

vinohrady práve v Tokajskej 
oblasti. Hotel disponuje aj 
wellness centrom  so štyrmi 
saunami, jacuzzi i ponukou 
masáží. Spolu s konferenč-
nou miestnosťou to uzatvá-
ra komplexnú ponuku tohoto 
výnimočného hotela, ktorého 
mottom je „Malý hotel s veľ-
kým srdcom”. 

Prezidentka asociácie Da-
niela Miháliková sa o novom 
členovi vyjadrila: „S rados-
ťou vítame ďalší historický kle-
not Slovenska, hotel Hviezdo-
slav. Bývalý meštiansky dom, 
ktorý je spätý s osobnosťou P. 
O. Hviezdoslava, ponúka kva-
litné hotelové služby v originál-
nej atmosfére srdečnosti, histórie 
a kultúry. Hotel Hviezdoslav bu-
de prezentovaný spolu s ďalšími 
historickými hotelmi Slovenska  
na Európskej úrovni.“

Bližšie o asociácii, ale aj o 
zákulisí hotela nám prezra-
dila riaditeľka kežmarského 
hotela Sylvia Holopová. „Bo-
li sme oslovení asociáciou, preto-
že sme spĺňali kritériá asociácie. 
Znamená to, že hotel sa nachá-
dza v historickej budove, a splni-

li sme i ďalšie kritérium, a to že 
každý takýto hotel musí mať svoj 
príbeh, resp. musela v danom ob-
jekte žiť alebo pôsobiť význam-
ná osobnosť, ktorá nejakým spô-
sobom ovplyvnila rozvoj danej 
krajiny, alebo spoločnosti. Tým, 
že sme už od leta v rezervačnom 
systéme asociácie, tak dostávame 
i zaujímavých klientov. Naprí-
klad sme mali u nás ubytovaného 
aj ministra ropného priemyslu z 
Dubaja, či predsedu Ligy arab-
ských štátov. Naša klientela je 
obohatená, ale aj o krajiny akými 
sú Izrael, či Austrália, čo je urči-
te netradičné a zaujímavé pre na-
šu lokalitu. Vstupom do asociá-
cie historických hotelov sme opäť 
mesto Kežmarok, Vysoké Tatry 
a región Spiš o čosi zviditeľnili, 
pretože rezervačný systém, pod-
ľa našich vlastných skúseností, 
využíva niekedy netradičná, no 
určite zaujímavá klientela.“

Samotný hotel, ale i mesto 
Kežmarok, musia i preto stále 
pracovať na svojej propagácii, 
lebo každý kontakt môže byť 
zaujímavý a prospešný pre je-
ho rozvoj.

Pavol Humeník

So záujmom som si pre-
čítala článok vo Vašich no-
vinách z 30. novembra 2011 
„Rekonštrukciu námestia bloku-
jú papierovačky“. Za volebné 
obdobia súčasného primáto-
ra, akoby sa zastavila činnosť 
v centre mesta, tým myslím 
predovšetkým úpravu, v mo-
jej pozornosti je hlavne oblasť 
– Hradné námestie. Nedávno 
sme tu mali vzácnu návšte-
vu – prezidenta Nemecka. Eš-
te dobre, že to bola taká bles-
ková návšteva, lebo pri bližšej 

pozornosti by sa zhrozil zo 
stavu, aký je na hlavnom tu-
ristickom ťahu v našom mes-
te: Drevený kostolík – Kež-
marský hrad. Vo večerných 
hodinách chodník neosvetle-
ný, fasády niektorých budov 
úplne zničené, množstvo ná-
pisov „na predaj resp. na pre-
nájom“... v tomto čase vianoč-
né ozdoby sa nachádzajú iba 
v okolí radnice, ako by sa za-
budlo na zvyšok mesta. Pri 
týchto nedostatkoch chcem 
pripomenúť, že platíme naj-

Žiadame o zníženie daní
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Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Mládež pracujúca v Zdru-
žení Domov Kežmarok v ne-
deľu 4. decembra spôsobila 
rozruch v Domove dôchod-
cov, keď tam zavítali spolu s 
Mikulášom. Ten oslovil prí-
tomných, aby im porozprá-
val o svojom putovaní i ná-
ročnej práci spojenej so 6. de-
cembrom a obdaroval oby-
vateľov domova svojimi 
drobnými čokoládovými po-
dobizňami. Nezabudol ani na 
seniorov, ktorí sa nemohli zú-
častniť programu v spoločen-
skej miestnosti, a spolu s mla-
dými pomocníkmi postup-
ne navštívil aj ležiacich či ťaž-
šie pohyblivých pacientov na 
ich izbách. Na záver putova-
nia po domove s vinšovaním 

Mikuláš neobišiel ani Domov dôchodcov

Milý Mikuláš, neobíď nás!
Čakáme Ťa s túžbou všetci,
dones dary v svojom koši,
pekné,  sladké, zafarbené,
radšej viacej ako menej.

Stalo sa už tradíciou, že „ v 
predvečer“ Mikuláša sa v na-
šej škole organizuje športové 
dopoludnie pre deti a ich ro-
dičov.

Dňa 3. 12. 2011 do školy 
opäť zavítali žiaci prvého a 
druhého ročníka v sprievode 
svojich rodičov.

Pri tejto príležitosti sláve-
nia „Mikuláša“ pripravili pa-
ni učiteľky zábavné športové 
aktivity a súťaže, ktoré mali 
zvládnuť deti za pomoci rodi-
čov. Nadšenie a radosť z po-
hybu  prevládalo celým dopo-
ludním. Sme radi, že rodičia 
a dokonca aj starí rodičia pri-
šli, zahodili starosti za hlavu a 
možno sa na chvíľu  vrátili do 
detských čias, čo sa odzrkad-

Mikuláš medzi deťmi+ foto

Chcem vysloviť poďakova-
nie vedeniu mesta a Technickým 
službám za rekonštrukciu infraš-
truktúry na ulici Štúrova.

Cesta aj chodníky tam boli na-
ozaj v dezolátnom stave. Stav ko-
munikácie ohrozoval bezpečnosť 
cestnej premávky. So súčasným 
stavom som spokojný ako otec, 
aj ako občan. Nebojím sa o svo-
je deti, ktoré denne prechádzajú 
po tejto ulici.

Osvetlenie, nové chodníky 
a cesta. Aj jarček s priekopou 
zmizli. Skvelý esteticky dojem 
a bezpečnosť iste ocenia aj náv-
števníci nového cintorína. Pra-
jem všetkým ešte veľa podobne 
vydarených akcii, prospešných 
pre každého občana aj návštev-
níka mesta!

Mgr. Michal Gáborčík

požehnaného zvyšku adventu i sviatkov Božieho 
narodenia, sa mladí rozlúčili s obyvateľmi domo-
va, ktorí na oplátku ich potešili slovami vďačnos-
ti a rozžiarenými tvárami. Takto sa naplnila túžba 
mladých Kežmarčanov vrátiť starším to, čo oni sa-
mi pred rokmi dávali svojim deťom: záujem, ra-
dosť a prianie všetkého dobrého do dní života, 
bežných i tých sviatočných.           Jana Víznerová

lilo na ich chuti po víťazstve, 
povzbudzovaní a krásnej spo-
lupráci so svojimi deťmi. 

Svojou prítomnosťou de-
ti potešil Mikuláš, ktorý bol k 
deťom veľmi štedrý.

6.12. zavítal na ZŠ –Hrad-
né námestie opäť, ale medzi 
žiakov do tried, obdaroval 
ich ovocím aj malou hračkou. 
Poobede sme privítali Miku-

láša v školskom klube, kde 
mu detí pripravili kultúrny 
program.

Každý Mikuláš chodí s 
čertom a u nás boli čerti traja 
,ale nechýbali ani anjeli. Boli 
to vydarené podujatia, ktoré 
rozsvietili očká malým aj veľ-
kým. 

Mgr. Nataša Pisarčíková, 
M. Havranová

Perníčky už chystáme, ale ich aj chutnáme. Foto: mš severná
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Najhoršími chorobami 
v minulosti bol mor a cho-
lera. Najčastejšou podobou 
moru boli zdurené hrbolče-
ky – lymfatické uzliny a žľa-
zy – nazývali ho „hľuzový“ 
mor. Z toho sa mohol vyvi-
núť aj pľúcny mor, ktorý sa ší-
ril vzduchom pri dýchaní na-
kazených ľudí. Pri pľúcnom 
more došlo k podkožným kr-
vácaniam a telo ľudí sčerne-
lo. Preto mor nazývali aj čier-
nou smrťou. Prevencia nebola 
v podstate žiadna. Prostý ľud 
bol presvedčený, že mor sa ší-
ri špeciálnym oblakom a za-
príčiňuje ho skazený vzduch. 
Ľudia sa liečili prežúvaním 
cesnaku, tabaku, tí múdrejší 
sa kúpali v octovej vode ale-
bo opustili ohrozené mesto. 
V Kežmarku síce od r. 1680 
existovala lekáreň „K uhor-
skej korune“, ale ľud upred-
nostňoval tzv. babské lieky. 
Zaručeným ľudovým liekom 
bola aj vysušená žaba, zave-
sená na okne alebo zavesená 
na krku dieťaťa či dospelého... 

Mor na Spiši a teda aj v 
Kežmarku sa spomína už v 
rokoch 1315, 1334, 1419, 1453, 
1495, 1509; v r. 1544 – 1545 
na mor umrelo v Kežmarku 
údajne 1400 ľudí, v r. 1599 – 
1600 umrelo 1500 osôb, r. 1622 
na mor umrelo 880 ľudí. Ďal-
šia epidémia bola v r. 1644 – 
1645, 1662 a 1679. Najväčšia 
však bola v r. 1710, uvádza sa, 
že od 10. júla do 11. decembra 
1710 na mor umrelo 1285 ľudí: 
napr. 2 duchovní, 21 senáto-
rov, 259 remeselníkov a meš-
ťanov, 253 slobodných – mla-
dých, 280 detí, 329 žien, 124 
sluhov a slúžok atď. Najviac 
obetí bolo na Predmestí a Sta-
rom trhu. Do konca epidémie, 
ktorá končila na jar 1711, za-
registrovalo mesto 2178 mŕt-

vych, čo predstavuje asi dve 
tretiny všetkých obyvateľov.

Pritom vedenie mesta ro-
bilo, čo sa dalo. Uzavreli sa 
mestské brány, cudzí do mes-
ta nemal prístup. Dokonca 
evanjelikom sa povolilo dr-
žať v meste bohoslužby, ne-
smeli vychádzať Vyšnou brá-
nou do artikulárneho kosto-
la. Mohli sa zhromažďovať 
na troch miestach: na rad-
nici a v dvoch súkromných 
domoch. Najali sa aj osobit-
ní nosiči mŕtvol – spočiatku 
boli štyria, vykopali sa veľ-
ké jamy, mŕtvoly poukladali 
do nich, posypali vápnom na 
dezinfekciu a jamu zasypa-
li. Keď išli s mŕtvolou, spre-
vádzal ich človek so zvonče-
kom alebo krížom, čím upo-
zorňoval, aby sa ľudia sprie-
vodu vyhli. Rodina mŕtveho 
nesmela vyjsť z domu, jedlo 
jej nosil na to určený človek 
pred dvere. Každý nosič mal 
dennú plácu: 1,5 funta mäsa 
(1 funt = 590 gramov), 2 funty 
chleba, žajdlík piva (0,4 litra), 
žajdlík liehoviny a každý týž-
deň funt tabaku. Zriadil sa aj 
špitál mimo mesta, kde sa tiež 
nosilo jedlo. 

Z pera senátora a súčasne 
zastupujúceho richtára a no-
tára Jána Tromplera sa zacho-
val opis udalostí okolo epidé-
mie moru v Kežmarku z 22. 
októbra 1710 (uvedieme ho v 
skrátenej forme): „Nech ti je 
Boh milostivý, pekné mesto 
Kežmarok! V akom žalost-
nom stave sa nachádzaš! Kde 
sa podeli najlepší z tvojich 
mešťanov? Kde sa podela tvo-
ja kvitnúca mládež? Kde sa 
stratili mládenci a panny, kto-
rí predtým hromadne zapla-
vovali šiance, kde sú veselé 
zhromaždenia pred hradný-
mi stajňami? ...Domy starších 

mešťanov takmer s celým slu-
žobníctvom skosil mor... Celé 
rodiny vymreli, ostalo mno-
ho vdov a sirôt. Aj strážcovia 
mesta zahynuli. Bez pastiera 
sa poneviera opustené stádo. 
Mestskí sluhovia tiež všetci 
zomreli... Mestský tesár um-
rel, z nižného mlyna zahynul 
mlynár aj s čeľaďou, vo vyš-
nom mlyne zomreli všetky 
deti. Oba hostince sú naka-
zené, krčmári aj s manželkou 
umreli. Všetky pôrodné baby 
umreli na mor. Hrobári a no-
siči mŕtvol jeden za druhým 
ľahli do hrobu. Kat s celou ro-
dinou sa stal korisťou moru... 
Starý trh vymrel, Na Moča-
risku sa sotva objavia jeden 
– dvaja ľudia, ktorých mor 
ušetril. Aj Nová ulica takmer 
celá osirela... Stolári a truhlá-
ri takmer všetci zomreli. An-
jel smrti sa však neobmedzil 
len na Starý trh, Močarisko, 
Novú ulicu, Hradnú ulicu, 
ale zamieril aj na Ring (ná-
mestie) k radnici. Neušetril 
ani domy vznešených, po jed-
nom schytával pyšné panny... 
Potom prišli na rad členovia 
súdu, senátori... To bolo len 
bedákania, keď za tri – štyri 
dni sa zaplnilo tristo truhiel 
mŕtvymi a nebolo človeka, 
ktorý by ich pochoval... a aké 
hrozné bolo počuť správy, že 
v tom alebo onom dome, ma-
jeri alebo márnici ležia traja – 
štyria mŕtvi nepochovaní, že 
treba donútiť obyvateľstvo, 
aby zakopalo mŕtvych, lebo 
hrobári a nosiči mŕtvol ma-
jú dosť práce s tým, že s dvo-
ma vozmi pozbierajú mŕtvo-
ly z mesta, majerov a márnic 
a dopravia na miesto pohre-
bu...“ 

Mor sa vrátil aj v r. 1739 – 
1742, avšak bez väčších ná-
sledkov. R. 1741 sa bez pasu 

KEŽMARSKÉ POHROMY – VI. ČASŤ nedalo cestovať a boli zruše-
né aj výročné trhy. R. 1742 bo-
la ďaleko od mesta založené 
morové jamy – Pestgruben, 
ktoré napokon paradoxne 
slúžili pre mužov, ktorí pri-
šli z vinobrania: v neďalekej 
priekope chytali raky, hore 
bol hlavný prameň s výbor-
nou vodou a pri ňom ďalšie 
pramienky – odtiaľ vytekal 
Zlatý potok, kde sa ryžovalo 
zlato.

Mor postihol aj dobytok – 
mor hovädzieho dobytka vy-
číňal najviac od októbra do 
novembra 1598 a za obeť mu 
padlo 700 ks len v meste, ne-
známy počet zahynul v hra-
de. Mor trval až do leta 1599. 
Ďalší mor dobytka sa spomí-
na v roku 1609.

Mor vystriedala cholera – 
ľudia umierali na horúčku, 
zvracanie, časté hnačky, čím 
sa ich organizmus dehydro-
val. Viac umierali ľudia na 
dedinách. O najväčšej epidé-
mii cholery v roku 1831 na-
chádzame latinský záznam 
v Matricula lyceu ev. Kesmar-
kiensis 1813/14 – 1839/40: „J. B. 
Benedikti po druhýkrát zvo-
lený za rektora nastúpil ten-
to úrad v osudnom roku 1831, 
prvého septembra, v osud-
nom, opakujem, osudnom ro-
ku, v ktorom našu vlasť 13. 
júna zachvátila indická cho-
roba zvaná cholera a v tomto 
našom meste Kežmarku za-
čala zúriť 13. augusta; preto 
aj začiatok školského roku sa 
oddialil až do 17. októbra. Tá-
to choroba zúrila však v na-
šom meste dňa 10. a 11. sep-
tembra, keď desať, ba dokon-
ca jedenásť ľudí umrelo. Ten-
to mor v skutočnosti trval 
vyše šesť týždňov, v tom čase 
zahubil 190 ľudí nižšej vrstvy 
bývajúcich okolo Popradu...“ 
(Nevieme, či obce Popradu 
alebo rieky Poprad, či v jej ce-
lom povodí alebo len v Kež-
marku.) Ďalšia cholera sa spo-
mína r. 1873 a napokon 1886 – 
od 11.októbra do 13. decem-
bra ochorelo 31 ľudí, zomrelo 
12 ľudí. 

Mor a cholera pomaly 
odišli do zabudnutia, žiaľ, na 
rad prišli a prichádzajú nové 
choroby.

(Nabudúce o podivuhod-
ných úkazoch.)

Nora Baráthová
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

21. 12. 2011 (streda) o 16.00 h
DAJ BOH ŠŤASTIA

Vianočný program DFS Ma-
guráčik

Huncovce
26. 12. 2011 (pondelok) 

o 17.00 h
MAROŠ BANGO 

VIANOČNÝ KONCERT
V Mariánskom kostole v Kež-

marku
31. 12. 2011 (sobota) o 22.00 h

SILVESTER 2011
Zábavný program

Hlavné námestie (pri radnici)

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné námestie 46

VIANOCE POD TATRAMI 
6. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Výstava vianočných výtvar-
ných prác žiakov ZŠ a SŠ

Galéria u  anjela
Starý trh 53

NIKOLAJ FEĎKOVIČ
Výstava potrvá do 12. januá-

ra 2012
Výstavná sieň múzea

Dr. Alexandra 11
KYTICE

Výstava Evy Končekovej.
Výstava potrvá do 30. De-

cembra 2011.
Nádvorie kežmarského hra-

du
KUZNICE VČERA A DNES
Exteriérová výstava bude vy-
stavená do 31. decembra 2011.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Dr. D. FISCHERA 2, KEŽMAROK

VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
 

VIANOČNÝ KONCERT 
ŽIAKOV

KTORÝ SA USKUTOČNÍ
dňa 16. 12. 2011 o 16.30 hod.

V MsKS v KEŽMARKU
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Bolo to už pred viac než 
dvomi rokmi, čo sa v hlave 
Borisa Švirlocha zrodila myš-
lienka založenia filmového 
klubu v Kežmarku. Postupne 
začala dostávať reálne kontú-
ry po dohodnutí podmienok 
prevádzkovania a zabezpe-
čení všetkých potrebných ná-
ležitostí. Dňa 22. novembra 
2010 sme sa dočkali. Prvým 
klubovým predstavením bol 
vynikajúci film Užívaj si, ako 
sa len dá z dielne Woodyho 
Allena, do konca roka 2011 to 
bude už takmer tridsať pred-
stavení pre náročnejšieho di-
váka, ktoré sme mali mož-
nosť vidieť vďaka filmovému 
klubu v Kežmarku. Počas let-
ného obdobia sa premietanie 
usídlilo na hradnom nádvo-
rí, kde zaznamenal i najvyš-
šiu návštevnosť. Doterajším 
vrcholom jeho činnosti bo-
la oficiálna návšteva režisé-
ra Juraja Herza v našom mes-
te a odpremiérovanie jeho fil-
mu Habermanov mlyn. Auto-

rom a hlavným realizátorom 
nápadu oficiálnej návštevy 
a udelenia čestného občian-
stva tejto osobnosti bol opäť 
zakladateľ filmového klubu - 
Boris Švirloch. 19. mája 2011 
sa tak Kežmarok dočkal jed-
ného z najhodnotnejších pod-
ujatí. Atmosféra pri premiére 
a následnej diskusii divákov 
s režisérom Jurajom Herzom 
bola neopísateľná. Verím, že 
sa v budúcnosti organizáto-
rom podarí ešte viacero po-
dobných podujatí, ktoré sú 
tou najlepšou reklamou náš-
ho mesta a jeho kultúry. V sú-
vislosti so vznikom a fungo-
vaním kežmarského filmové-
ho klubu nemožno opomenúť 
mená Peter Beskid a Daniel 
Dluhý, ktorí sú jeho význam-
nou súčasťou. Aktuálny pre-
hľad o jeho činnosti má mož-
nosť vidieť každý fanúšik 
kvalitného filmu na webo-
vej stránke: www.klubiskra.
kezmarok.sk.

Pavol Kulanga

Filmový klub Iskra Kežmarok

Všetci Kežmarčania, ale 
i návštevníci nášho mesta sa 
môžu v nasledujúcom roku te-
šiť na podujatia v rámci nové-
ho projektu Legendy pod Tat-
rami. V snahe ponúknuť atrak-
tívne kultúrne podujatia pria-
mo v Kežmarku, sme pripravili 
sériu koncertov legiend slo-
venskej, ale aj svetovej hudby. 
Prvým z nich bolo vystúpenie 
slovenského Johnnyho Casha 
- Roberta Šimeka v Drevenom 
artikulárnom kostole. Už na 
27. januára je pripravený kon-
cert Pavla Hammela s Jurajom 
Burianom v mestskom kultúr-
nom stredisku. Táto kombiná-
cia dáva tušiť, že nás čaká ďal-
ší nezabudnuteľný večer. Všet-
ci milovníci jazzu sa môžu te-
šiť na koncert už vo februári...

Poďakovanie za ústreto-
vosť a ochotu podporiť rozvoj 
kultúry v našom meste, patrí 
po vynikajúcich skúsenos-
tiach so spoluprácou nášmu 
exkluzívnemu partnerovi - 
Hotel Hviezdoslav pod vede-
ním pani riaditeľky Holopo-
vej, ale aj vydavateľstvu Jadro 
pána Jara Šledobu i všetkým 
ďalším partnerom.

Nezabúdame ani na priaz-
nivcov obľúbených Tatran-
ských víkendov s rodinou. 
O ďalších pripravovaných te-
matických zájazdoch a kul-
túrnych podujatiach vás bu-
deme pravidelne informovať 
na: www.coollangaa.sk a pro-
stredníctvom našich mediál-
nych partnerov.  

Pavol Kulanga

Legendy mieria pod Tatry
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Storočnice sú v živote náro-
da, mesta či inštitúcie význam-
ným jubileom, v živote člove-
ka však nadobúdajú osobitosť 
vďaka zriedkavosti a skôr výni-
močnosti pozoruhodného veku 
oslávenca. Som presvedčená, že 
stovky bývalých žiakov profeso-
ra Zoltána Končeka by sa v tých-
to dňoch tešili, keby mohli osob-
ne či sprostredkovane zablaho-
želať nášmu vzácnemu jubilan-
tovi k stým narodeninám. Verím 
tiež, že všetci, ktorí Pána profe-
sora Končeka poznali, si naňho s 
vďakou, úctou a láskou spomenú 
aj in memoriam.

Profesor Konček nás opustil 
vo veku 73 rokov zaiste s poci-
tom, že počas svojho života uro-
bil, čo bolo v jeho silách. A vy-
konal to podľa svojho najlepšie-
ho vedomia a svedomia. Všetci, 
ktorí ho poznali, vedeli, že odišiel 
vzácny, nesmierne múdry, inte-
ligentný, rozhľadený, občiansky 
i ľudsky statočný človek. Odi-
šiel pedagóg par excellence – ta-
ký, o akých je dnes – priznajme 
si – núdza.

Stredoškolský profesor Zoltán 
Konček sa narodil 22. decembra 
1911 v Tekovskej Breznici v uči-
teľskej rodine, čo zaiste ovplyv-
nilo jeho celoživotné smerovanie. 
Po maturite na gymnáziu v Le-
viciach pokračoval v štúdiu na 
Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave s apro-
báciou latinčina – francúzština. 
Túto špecializáciu si v rokoch 
1953-1959 rozšíril o slovenčinu 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafá-

rika v Prešove. Po ukončení štú-
dia nastúpil humanitne vybave-
ný – podľa dobovej dokumentá-
cie „dočasný štátny profesor“ na 
miesto vychovávateľa na Štát-
nom slovenskom gymnáziu vo 
Zvolene. Po roku, keď získal po-
st profesora na gymnáziu v Ru-
žomberku, hodnotí riaditeľ ško-
ly vo Zvolene jeho odchod slova-
mi: “Za Vašu svedomitú, láskou 
národnou preniknutú, vychová-
vateľskú prácu Vám ďakujem a 
žičím vám od Boha požehnania 
a úspechu v konaní ťažkých vy-
chovávateľských i národných po-
vinností na Vašom novom účin-
kovisku“. Po krátkom „osudo-
vom“ pôsobení v Ružomberku, 
kde stretol svoju životnú lásku, 
prišiel mladý stredoškolský pro-
fesor do jej rodiska - Kežmarku, a 
pôsobil tam až do konca života. V 
rokoch 1953-1959 bol ako uzná-
vaná autorita riaditeľom gymná-
zia (vtedy Jedenásťročnej stred-
nej školy). Silnejúci politický tlak 
režimu spôsobil, že ako nestraník 
nemohol viac zastávať vedúce 
miesto, a tak bol do konca života 
„radovým“, hoci z radu vyčnie-
vajúcim, pedagógom na kežmar-
skej strednej škole s rôznymi ná-
zvami. Paradoxne ten istý re-
žim – zaiste nie náhodou – oce-
nil profesora Končeka roku 1961 
najprv za jeho štúdiu: Rozvíjanie 
samostatnosti a tvorivosti po-
znávacej činnosti žiakov vo vyu-
čovaní literatúry a roku 1963 mu 
udelil vtedy najvyššie štátne vy-
znamenanie Zaslúžilý učiteľ. 

Klasické vzdelanie bolo cí-

Spomienka na profesora kežmarského gymnázia Zoltána Končeka

K nedožitým stým narodeninám
tiť aj vo vystupovaní profeso-
ra Končeka. Dôstojná nenáhlivá 
chôdza, vzpriamená hlava, pria-
my, často veselý, šibalský, ale aj 
smutno chápavý pohľad, úspor-
né gestá. Vážená a rešpektovaná 
osobnosť, stelesnenie tých naj-
vyšších a najušľachtilejších ľud-
ských vlastností. Hádam aj pre-
to, aby nebol úplne dokonalým, 
so záľubou si – zdalo sa nám – 
priam pestoval svoj fajčiarsky 
zlozvyk. 

Zaiste všestrannosť profesora 
Končeka spôsobila, že sa neveno-
val len osnovami vymedzenému 
vzdelávaciemu procesu, ale svo-
ju múdrosť a inteligenciu odo-
vzdával mladým aj v mimoškol-
skej činnosti. Prirodzenou sú-
časťou pedagogického pôsobenia 
nášho pána profesora bola hudba. 
Ako talentovaný, hudobne vzde-
laný človek sám hrával na flau-
te v malom orchestri a v kosto-
le na organe. Od svojho príchodu 
do Kežmarku viedol žiacky spe-
vokol, ktorý sa verejnosti pred-
stavoval počas školských či mest-
ských osláv, ale aj na okresných, 
krajských, celoslovenských a ce-
loštátnych súťažiach. Spevácky 
zbor pod jeho vedením vystúpil 
napríklad v júli 1952 na slávnos-
tiach Slovanského dňa na Deví-
ne. Miešaný spevácky súbor mal 
vtedy 100 členov a vlastnú hu-
dobnú skupinu. Súbor v uvede-
nom roku získal 2. cenu na ce-
loštátnej československej Súťa-
ži tvorivosti mládeže a prvú v 
rámci Slovenska. Aj na oslavách 
50. výročia školy roku 1977 bo-

lo zlatým klincom 
programu vystúpe-
nie spevokolu pod 
vedením profesora 
Končeka. 

Zo spomienok na 
pána profesora v Pa-
mätnici školy (vyšla 
v roku 2003 pod ná-
zvom 75 rokov kež-
marského gymná-
zia) aspoň zopár 
citátov za všetky: 
profesor Valter Še-
da, DrSc., význam-
ný slovenský ma-
tematik: „Spome-
dzi všetkých pro-
fesorov, najviac si 
spomínam na náš-

ho triedneho profesora Zoltána 
Končeka. Učil nás francúzšti-
nu, latinčinu a estetickú výcho-
vu. Vedel výborne po francúzsky 
a svojím vzdelaním, a aj nature-
lom, bol rodeným humanistom. 
Na hodinách estetickej výchovy 
nám často púšťal z gramofónu 
klasické diela majstrov a oboz-
namoval nás s rôznymi repro-
dukciami sochárskych a maliar-
skych diel, ktoré boli zobrazené 
v encyklopédiách.“ PhDr. Mari-
na Čarnogurská, CSc., význam-
ná sinologička, si spomína takto: 
„Najbližšie gymnázium bo-
lo kežmarské gymnázium a na-
šťastie pre nás v tom čase s ne-
bojácnym a veľmi statočným ria-
diteľom, pánom profesorom Kon-
čekom, ktorý i napriek tomu, že 
sme boli deťmi politicky prena-
sledovaného a väzneného člove-
ka, sa nebál prijať najprv moju 
sestru Oľgu, potom mňa a nako-
niec aj môjho brata Jána za štu-
dentov tohto gymnázia“. 

Po rokoch o svojom pôsobení 
– hre na mandolíne - v školskom 
spevokole pod vedením profeso-
ra Končeka Anna Matová (Rou-
bíčková) uvádza: „Veľmi som sa 
bála, že mi pri hraní (bez noto-
vej predlohy) nejaká časť sklad-
by vypadne z pamäti. Raz sa to 
skutočne aj stalo a ja som cez pár 
taktov hru len predstierala. Ako 
zhypnotizovaná som pozerala 
na dirigujúceho pána profesora, 
ktorý môj výpadok spozoroval a 
ja som to vedela. Prežívala som 
tú „hroznú“ chvíľu veľmi dra-
maticky. On však mal pochope-
nie, nezmienil sa o tom a ja som 
si vďačne oddýchla. Pán profe-
sor bol láskavý a keď bolo treba, 
aj prísny. Bol to správny peda-
góg a správny človek. Mala som 
ho najradšej a často si naňho spo-
meniem.“ Jozef Čulman z Vyso-
kých Tatier o svojom profesoro-
vi píše: „Silou ducha svietil nám 
pán profesor Zoltán Konček. Mal 
charakter, morálku, cit pre du-
šu študenta. Umelecky vnímal 
svet. Bol dlhoročným dirigen-
tom úspešného speváckeho zbo-
ru Gymnázia v Kežmarku. Nie-
ktoré piesne nacvičil vo vlastnej 
úprave. Vášnivo miloval hudbu 
a vrelý vzťah k nej prenášal na 
nás – študentov. Mojím najväč-
ším zážitkom bolo počúvať ukáž-
ky a rozprávanie pána profeso-
ra Končeka o Georgeovi Bizetovi 
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Určite nejeden z nás našiel 
v schránke pozvánku na obed 
zdarma spojený s prezentáciou 
nejakého tovaru, alebo ponu-
ku na autobusový výlet, za kto-
rým sa schovávala ponuka vý-
robkov.

Nebolo to inak ani v prípa-
de našej  čitateľky, ktorej me-
no z ... dôvodov neuvádzame. 
Po tom, čo našla v schránke 
pozvánku na testovanie pra-
cích práškov spojenú s bez-
platným obedom v miestnej 
reštaurácii, rozhodla sa na ak-
ciu ísť. Obed bol – „slabší, ale 
bol“. No testovanie pracích 
práškov sa zmenilo na prezen-
táciu varných súprav, „luxus-
ných“ výrobkov na varenie. Za 
účasť na akcii dostala naša či-
tateľka darček – nákupný vo-
zík na kolieskach. Pekný dar-

ček. Ale musela podpísať „tla-
čivo o prevzatí darčeka“. Pod 
tlakom promotérov, v časovej 
tiesni a proti svojej vôli „dar-
ček“ podpísala a zaplatila pod 
nejakou zámienkou ešte zo-
pár eur. Ochotný pracovník 
firmy ju ešte odviezol domov, 
zatiaľ čo ostatní pozvaní osta-
li v reštaurácii a asi bojovali s 
rovnakou taktikou, ako zvoli-
li promotéri voči postarším zá-
kazníkom. Zaujímavé je, že na 
prezentácii boli podľa našej či-
tateľky vyslovene starí ľudia. 
Išlo o účelovú reklamu, ktorú 
firma rozdávala do vytypova-
ných domácností? Možno, ale 
je to iba naša hypotéza. 

Doma pani vozík otvorila 
a našla v ňom panvicu, neja-
ký parný čistič a VIP kartu na 
zľavy pri ďalších nákupoch. 

Učiť sa cudzie jazyky nie je 
ľahké a mať k nim aj dobrý vzťah 
pre mnohých ešte ťažšie. Naše pa-
ni učiteľky sa však snažia nás mo-
tivovať, aby sme sa ich predsa len 
učili a svoje schopnosti si aj v pra-
xi vyskúšali.

Pani učiteľka Martančíko-
vá zorganizovala výlet do Vied-
ne, aby sme si nielen vyskúšali na-
še vedomosti z nemčiny, ale pre-
dovšetkým, aby sme spoznali via-
nočné tradície susedného Rakúska 
a tak vychutnali si aj Vianočnú at-
mosféru Viedne. Už na hodinách 
nemčiny nám rozprávala o všet-
kých sladkých vôniach perníkoch, 
škorice, punču, známej sachero-
vej torte či netradičných plnených 
langošoch...

Všetci sme sa veľmi tešili a spo-
ločne odpočítavali dni a aj posled-
né hodiny. Nakoniec prišiel ten 
deň. Dňa 3. decembra sme spoloč-
ne vyrazili do Viedne! Hneď ako 
sme prišli na stanicu, všetci sme sa 
privítali a pustili sa do dlhej cesty 
plnej zábavy a zážitkov.                               

Cesta autobusom bola síce dl-
há, ale my sme si ju spríjemnili zá-
bavou a smiechom. Celou cestou 
sme si aj opakovali frázy a nemec-
ké výrazy ktorými sa budeme pý-
tať v obchodoch. 

Po dlhej ceste sme prišli do 
Viedne, kde nás vítala krásna via-
nočná atmosféra s vianočnými tr-
hmi. Kedže autobus musel nás vy-
sadiť ďalej od centra, vybrali sme 

sa doň metrom. Metrom sme šli, 
väčšina z nás, po prvý krát. Pani 
učiteľka nám ukázala mapu Vied-
ne, vysvetlila nám ,ako sa v nej zo-
rientovať a ako sa kupujú lístky 
v automatoch. Bol to pre nás veľ-
ký zážitok.

Cestou na vianočné trhy nám 
pani učiteľka Martančíková robila 
výklad o historických pamiatkach 
vo Viedni. Videli sme hlavné ná-
mestie Stephansplatz, Stephans-
dom, Michaelstor, Hofburg... ná-
mestie hrdinov Heldenplatz, Prí-
rodovedecké a historické múze-
um... Po krátkom výklade sme sa 
spoločne vybrali na vianočné tr-
hy a pustili sme sa do nakupova-
nia darčekov.

 Našou poslednou spoločnou 
zastávkou bola Bratislava a veľké 
nákupné centrum Avion, kde sme 
sa taktiež  všetci  tešili. 

 Nakoniec sme všetci spoločne 
šli domov, kde nás už s úsmevom 
na tvári čakali rodičia. 

Tento výlet si budeme urči-
te všetci dobre pamätať a v hlave 
nám ostanú len tie najlepšie spo-
mienky. Sme všetci veľmi radi, že 
sme sa mohli tohto výletu zúčast-
niť a, že nás pani učiteľka Mar-
tančíková na tento výlet  zobrala. 
Ďakujeme. Už sa veľmi tešíme ke-
dy príde znova takýto skvelý výlet 
plný zážitkov a zábavy. 

Simona Majerčáková , žiač-
ka 8. B triedy S- Nižná brána Kež-
marok

Viedeň

Nenechajte sa oklamať

Dnes zasvietilo slnko a ja som 
sa opäť vybrala s desaťmesačnou 
dcérkou na prechádzku do mes-
ta. Prechádzam ním každý deň 
hoc do obchodov sa nedostanem 
pre bariéry (schody), ktoré lemu-
jú takmer každý vstup do obcho-
du. A tak si opäť môžem pozrieť 
len výklady.

Jeden ma zaujal. Krásne, priam 
esteticky naaranžované svetrí-
ky pri balíčkoch sfarbených do fa-
rieb jesene. Ohúril ma nielen vý-
klad, ale aj roláčik, ktorý by som si 
tak rada vyskúšala. Ale nemôžem. 
Dcérka totižto spinká a vstupom 
do obchodu by som ju len zbytoč-
ne zobudila. A tak som šla ďalej...

Poobede som sa opäť dostala do 
mesta, ale tentokrát bez kočiara. 
Často sa to nestáva a tak som si po-
vedala, že si vyskúšam ten oranžo-
vý rolák. S úsmevom som vstúpi-
la do obchodu, pozdravila sa a teši-
la až si ho oblečiem. Stalo a však čo-
si, čo by ma ani vo sne nenapadlo. 
V obchode bola predavačka, v pod-
state milá pani, s ktorou sa poznám 
z videnia. A za kasou sedela že-

na, ktorú som tam videla po prvý-
krát. Vôbec neviem kto to bol. Mož-
no majiteľka, možno nie. A tak som 
sa spýtala, či mi môže dať roláčik z 
výkladu. Jej odpoveď mi však vyra-
zila dych. Povedala že mi ho nevy-
berie, lebo výklad jej aranžovali len 
včera a ona ho predsa nebude ka-
ziť. Hlavou mi blyslo či je tá žena 
normálna, alebo si zo mňa robí len 
srandu...? „Prosím“, vyletelo mi z 
úst. „To myslíte vážne?“ Neverila 
som vlastným ušiam. Ale ona mi 
so stoickým pokojom a nezáujmom 
odvetila, že ona ho nevyberie, lebo 
je posledný a v novo vytvorenom 
výklade. Vraj mám prísť najskôr o 
týždeň – možno potom mi ho dá vy-
skúšať. Čo som mala robiť? Otoči-
la som sa, poďakovala a s vetou že 
takto si zákazníkov neudržia, vyšla 
von. A to bola moja posledná náv-
števa v obchode „MÓDA pre všet-
kých“ na námestí v Kežmarku.

Je zvláštne, že bariérami sa 
okrem schodíkov do predajní stá-
vajú už aj výklady ktoré majú 
prednosť pred zákazníkom. 

Jana Gallik

Keď sa naša čitateľka pozrela 
do papierov, zistila, že podpí-
sala kúpnopredajnú zmluvu v 
hodnote 519 Eur. Podľa rozpi-
su na zmluve, bola medzi to-
varom aj karta, o ktorej dovte-
dy ani netušila (alebo možno o 
nej nepočula ani na prezentá-
cii) ohodnotená na 230 Eur!!!! 
Obyčajný malý plast, ktorý vy-
zerá ako bankomatová karta. 
Za 230 Eur umožňuje zľavu na 
nákupy u firmy, ktorá prezen-
táciu robila... „Bol to psychic-
ký nátlak, ani mi neumožnili si 
prečítať, čo podpisujem,“ hovo-
rí majiteľka nechceného tova-
ru, ktorá na ďalší deň, pod-
ľa vlastných slov, išla na polí-
ciu. Policajti jej povedali jedi-
né – nemali ste nič podpisovať. 
Záznam spísaný nebol, akoby 
na polícii ani nebola. „Chcela 
som oznámiť, že ma oklamali, že 
som pod tlakom podpísala niečo, 
s čím nesúhlasím. Aj som chcela 
veci vrátiť, ale nevedela som ako,“ 
hovorí pani, ktorá sa so svojim 
problémom obrátila na všet-
ky strany, primátora nevyní-
majúc. Na jeho podnet na-
vštívili ženu policajti. Opäť jej 
iba oznámili, že s podpísanou 
zmluvou sa nedá nič robiť.

Žiaľ, už bolo neskoro, keď sa 
dozvedela, že tovar mohla do 7 

dní vrátiť. V týchto dňoch ob-
držala žena poštové poukáž-
ky na zaplatenie zvyšnej hod-
noty tovaru. Oklamaná pani 
na to nemá. „Som s nervami ho-
tová, urobila som chybu, za ktorú 
asi zhnijem v base,“ so slovami 
plnými zúfalstva odchádzala z 
redakcie. Rozsudok, ktorý nad 
sebou vyriekla je prehnaný. Is-
té však je, že keby sa nenecha-
la pozvať na obed a keby bola 
odolnejšia voči rôznym profe-
sionálnym rečníkom, nemuse-
lo sa to stať. Ak je pravda, že na 
druhý deň ohlásila svoj zážitok 
kompetentným, je škoda, že tí 
jej nepovedali, že má ešte pár 
dní na to, aby veci vrátila a ne-
prišla o peniaze.

Človek sa však učí na vlast-
ných chybách. A na tejto sa 
hádam poučia ďalší, ktorých 
chcela naša čitateľka varovať. 
Ak neviete odolať tlakom pro-
motérov a vidine bezplatného 
výletu či obeda a večere, rad-
šej ostaňte doma. Ale ak máte 
peňazí nazvyš a myslíte si, že 
to, čo niekto nazýva luxusným, 
výhodným, jedinečným tova-
rom je práve to, čo ešte nemáte 
– radi vás uvidia na najbližšej 
prezentačnej akcii. Pozvánku 
nájdete zvyčajne v schránke.           

-Adri-

Je tá žena normálna?
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V bodovacej súťaži trie-
dy A v ŠTT tancoch obsadil 
2. miesto a v LAT 4. miesto. 
V medzinárodnej pohárovej 
súťaži obsadili v ŠT tancoch 
4.miesto. 

Na druhý deň pokračova-
la bodovacia súťaž v triede 
A kde si vytancovali 1. miesto 
v ŠT tancoch a už len 5 bodov 
ich delí k dosiahnutiu najvyš-
šej triedy S a 2. miesto v LA 
tancoch.

Ďalším úspešným pá-
rom na tejto súťaži boli Ma-
rek Figlár – Sára Šimoňáko-
vá. V triede B v ŠT tancoch si 
vytancovali 2. miesto a získa-
li triedu A, v LA tancoch ob-
sadili finálové 5. miesto a už 
len 5 bodov ich delí od získa-
nia triedy A v LAT.

Tomáš Slavkovský – Mar-
tina Kišková obsadili v trie-
de C Dospelí v ŠT tancoch 2. 
miesto za účasti 22 párov a 
v LAT 12. miesto. 

Ďakujeme za úspešnú re-
prezentáciu, blahoželáme 
k dosiahnutiu vyššej trie-
dy a prajeme všetkým čle-
nom TŠC TEMPO MŠK Kež-
marok veľa zdravia a taneč-
ných úspechov na M-SR v ro-
ku 2012. 

V sobotu 10. 12. 2011 sa 
kežmarský tanečný pár Ma-
rek Figlár – Sára Šimoňáková 
zúčasnil medzinárodnej ta-
nečnej súťaže Cena Slovnaf-
tu. V bodovacej súťaži trie-
dy B v LAT v triede Dospelí 
zo 14 párov zvíťazili. Druhý 
náš pár Matrej Madeja – Ale-
na Reznická, ktorý štartoval 
v bodovacej súťaži Dospelí v 
triede A, súťaž v ŠTT vyhrali 
a v LAT skončili tretí.

Gertrúda Scholtzová
Matej Madeja – Alena Rez-

nická. Foto: archív tšc
Marek Figlár – Sára Šimoňá-

ková. Foto: archív tšc

Z úspešných súťaži  
TŠC TEMPO MŠK Kežmarok

Dňa 26. 11. 2011 úspešne reprezentoval pár Repre tímu 
TŠC TEMPO Kežmarok Matej Madeja – Alena Reznická na 
Medzinárodnom festivale tanca v Banskej Bystrici. 

Srdečné poďakovanie celé-
mu tímu gastroentorologickej 
ambulancii v Kežmarku pod 
vedením Mudr. Alici Sekano-
vej za vysoko profesionálnu 
a odbornú starostlivosť v ro-
ku 2011. Srdečná vďaka, Má-
rio H. 

Srdečné poďakovanie celé-
mu tímu obvodnej ambulan-
cii v Kežmarku pod vedením 
Mudr. Pavla Šteca za vyso-
ko profesionálnu a odbornú 
zdravotnú straostlivosť v ro-
ku 2011. Srdečná vďaka, Má-
rio H. 

Význam pohybu pre zdravie
Primeraný pohyb a dostatočná telesná záťaž – primeraná z 

hľadiska trvania a intenzity – patria medzi dôležité podmien-
ky zabezpečenia primeranej výživy telesných tkanív a orgá-
nov. Pohyb patrí medzi základné prejavy života.  Telesná práca 
bola v minulosti prirodzenou súčasťou života. Dnes prevažu-
júce sedavé zamestnanie je pre človeka veľmi škodlivé. Poho-
dlný spôsob života, spojený s konzumáciou nevhodných po-
travín, zvýšené užívanie alkoholu, kávy, fajčenie – to všetko 
ničí naše zdravie – dar od Boha. Pohyb má vplyv na všetky or-
gány, na ich stavbu a funkciu, preto by sme ho mali správne 
využívať a prekonať pohodlie.

Pohyb
- podporuje metabolizmus (látkovú premenu) a má vý-

znamný protisklerotický efekt. V krvi znižuje hladinu LDL, 
cholesterolu, ktorý podporuje vznik aterosklerózy, zvyšuje sa 
však aj hladina HDL, tzv. dobrého cholesterolu, ktorý pôsobí 
proti vzniku aterosklerózy;

- zvyšuje energetický výdaj organizmu. Stáva sa tak vý-
borným prostriedkom pre reguláciu telesnej váhy a redukciu 
obezity, tiež napomáha pri udržaní primeranej tesnej váhy;

- dýchanie je pri pohybe intenzívnejšie, zvyšuje sa vitálna 
kapacita pľúc. Tým sa zvyšuje maximálna kyslíková spotreba, 
ktorá patrí medzi základné kritériá telesného  zdravia a fyzic-
kej zdatnosti;

- cievy, ktoré zásobujú srdcový sval, sa rozširujú, do tkanív 
privádzajú väčšie množstvo krvi, to znamená viac živín a kys-
líka. Zosilňuje sa srdcový sval. Kľudová frekvencia srdca je 
nižšia. Dôležité je zvyšovať záťaž postupne;

- zlepšuje sa pružnosť a prispôsobivosť ciev, tým prispieva k 
zníženiu tlaku, čím sa zároveň zmenší aj zaťaženie srdcového 
svalu. To si treba uvedomiť hlavne v strednom veku, keď nám 
s pribúdajúcimi rokmi začína ubúdať svalová a kostná hmota;

- zvyšuje objem krvi, ktorá preteká obličkami a tým zlepšu-
je jej čistenie a vylučovanie odpadových látok, čo pomáha cel-
kovej detoxikácii tela;

- predstavuje masáž brušných orgánov, najmä orgánov trá-
viacej sústavy, urýchľuje sa črevná peristaltika a tým aj vy-
lučovanie odpadových látok. Nedostatok pohybu podporuje 
vznik zápchy, črevnú plynatosť, ukladanie škodlivých mikro-
organizmov v našom tele;

- intenzívny pohyb zlepšuje prečistenie tela potením. Potné 
žľazy vylučujú niektoré škodlivé látky z tela bez toho, aby bo-
la zaťažovaná pečeň a obličky;

- pôsobí aj na energetický metabolizmus buniek, ktorý je 
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PREDAJ

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žarno-
vy a rôznu ľudovú tvorbu. Info na tel. 
0903 43 90 92, 0918 03 84 08. P-76/11

MOTO
Predám garáž na ulici Záhradná 

v KK, pri hlavnej ceste. 0911 944 124 

INÉ
Kvalita z Talianska. 

www.zipsport.sk 
Prijímame objednávky na sladké 

a slané domáce  trvanlivé pečivo na 
váhu – Sladký vianočný mix, Linecké 
koláčiky, Syráčiky s makom. Viac in-
fo: 0908 985 315, 0948 457 200, janpri-
bylinec@gmail.com. M-08/12

Brúsim- lyže, snowboardy, 
korčule, nože, nožnice. Opra-
vujem- bicykle, trenažéry, kole-
sá a iné. OPRAVA BICYKLOV 
IMRICH, Garbiarská 12, 0905  

434 153.                                        A-21/3
 prenajmen obchodny priestor, 

cca. 90 m2, hotelovy komplex LE-
GENDA. 0905290520+RAMCEK 

Prenajmem priestory na podni-
kanie-skladovanie, 90 m2 v Huncov-
ciach pri hlavnej ceste, 2x parkova-
cie miesto (3 veľké miestnosti+toa-
leta). Nájom 260€+90€ energie. 0911 
944 124. 

Predám zabehnutý kadernícky 
salón v Slovenskej Vsi v budove Co-
op Jednoty zo zdravotných dôvodov. 
0905 155516. 

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám RD v Spišskej Belej v OV 

a zároveň hľadám 1 – 2 izbový byt 
v Spišskej Belej. Tel. 0902 21 83 48, 
0903 06 03 02. P-83/11

Dlhodobo prenajmem 1 izbový 
byt v KK. 0905 362 434. 

Predám murovanú záhrad-
nú chatku 16m2 na Kamennej bani 
v Kežmarku, pôda 440m2, cena 17 
000€. 0911 884 199.  

Predám prerobený 2-izbový byt s 
balkónom na ul.Záhradná v KK, cena 
44 000 €, ale aj dohodou.0911 944 124 

Predám dvojizbový byt na ul.
Gen. Štefánika. cena dohodou. Bližšie 
info:  0918 793 470 alebo 0907 123 677.

Foto skenovať
Dva roky uplynuli, keď 9. de-

cembra 2009 navždy dotĺklo dra-
hé srdce nášho milovaného man-
žela, tatíka a dedka Eduarda 
ŠMELKA.

Prosíme všetkých, čo ho po-
znali, aby mu venovali tichú spo-
mienku.

„Odišiel si od nás, my ostali sme 
v žiali, no žiješ v srdciach tých, čo Ťa 
milovali!“

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéry s manželmi, 
vnúčatá Radka a Branko a os-
tatná smútiaca rodina

Bez foto
Dňa 23. novembra 2011 uply-

nulo už 20 rokov odkedy nás 
opustil náš Alois JAKUBIČKA.

Tí, ktorí ste ho poznali venujte 
mu s nami tichú spomienku.

Spomína blízka rodina
Bez foto
Dňa 27. novembra 2011 sme si 

pripomenuli 78. výročie narode-
nia Ladislava JANEČKA, kto-
rý v apríli 2011 pred 20 rokmi 
zomrel.

Tí, ktorí ste ho poznali venujte 
mu s nami tichú spomienku.

Spomína blízka rodina
Bez foto
Dňa 19. decembra 2011 uply-

nie rok, odkedy nás navždy 
opustila naša Marta TOMAŠ-
KOVÁ, rod. Tomašková.

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

Spomína blízka rodina

Rámček
SOŠ Kušnierska brána 

349/2 Kežmarok dáva do pre-
nájmu spevnenú plochu na 
využívanie auto cvičiska na 
vyučovanie frekventantov 
kurzov vedenia motorových 
vozidiel nachádzajúce sa na 
parcele číslo 3722/2, zapísa-
né v katastri nehnuteľnos-
ti na liste vlastníctva č. 1994, 
katastrálne územie Kežma-
rok, ulica Pradiarenská. Svoju 
ponuku zasielajte v zalepenej 
obálke na adresu školy s uve-
dením hesla „prenájom auto 
cvičiska“ do 31.12.2011

Rámček
SOŠ Kušnierska brána 

349/2 Kežmarok dáva do pre-
nájmu nebytový priestor, 
konkrétne objekt kôlne a ga-
ráží na parcele číslo 6881/2, 
zapísané v katastri nehnu-
teľnosti na liste vlastníctva č. 
1994, súpisné číslo 4220, ka-
tastrálne územie Kežmarok, 
ulica Pradiarenská. Svoju po-
nuku zasielajte v zalepenej 
obálke na adresu školy s uve-
dením hesla „prenájom gará-
ží“ do 31.12.2011.
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Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové ligy. 

3. liga mužov – Západ
9. kolo: 1. PPC Fortuna 

Kežmarok - Geológ Rožňa-
va C 7:11 (Vojtička 2,5, Nebus, 
Mat. Harabin a Mir. Harabin 
po 0,5, 3xWO), TJ Javorinka 
Levoča A - TJ Severka Kež-
marok B 11:7 (Habiňák 3, Ko-
cúr a Pojedinec po 2), TJ Se-
verka Kežmarok A - Geológ 
Rožňava D 12:6 (Kelbel 4, Ha-
gara 3,5, Potisk 2,5, Š. Vnen-
čák 2).

10. kolo: ŠK Veterán Po-
prad - TJ Severka Kežma-
rok A 6:12 (Hagara 4,5, Kel-
bel 3,5, Mikša 2,5, Š. Vnenčák 
1,5), TJ Severka Kežmarok 
B - ŠKST Topspin Margeca-
ny B 9:9 (Habiňák a Kocúr po 
3, Jankura 2, Pojedinec 1), 1. 
PPC Fortuna Kežmarok - TJ 
Javorinka Levoča B 9:9 (Voj-
tička 4,5, Nebus 3, Mir. Hara-
bin 1,5).
1. Rožňava C  10  123:57  29
2. Margecany B  10  113:67  26
3. Spiš. Štiavnik  10  111:69  25
4. Levoča A  10  106:74  23

5. Spiš. Vlachy  10    90:90  21
6. Severka KK A  10    90:90  20
7. Poprad  10    83:97  18
8. Levoča B  10    87:93  18
9. Fortuna KK  10    86:94  18
10. Severka KK B  10    82:98  17
11. Rožňava D  10    77:103  15
12. Spiš. Štvrtok  10    32:148  10
4. liga mužov – Podtatranská

STK Stará Ľubovňa C - TJ 
Severka Kežmarok C 10:8 (O. 
Koša 3, R. Popovič a Groman 
po 2, Kvasňák 1), TJ Severka 
Kežmarok D - TJ STO Slo-
venská Ves B 1:17 (A. Fun-
ket 1). ŠK Veterán Poprad B 
- TJ Severka Kežmarok D 
12:6 (Potisk 2,5, J. Podolský 2, 
A. Funket 1, R. Vnenčák 0,5), 
TJ Severka Kežmarok C - TJ 
Obec Spišské Bystré 9:9 (O. 
Koša 3,5, Groman 3, R. Popo-
vič 1,5, Kvasňák 1). Humeník
1. Slovenská Ves B  10  117:63  28
2. Poprad-Veľká  10  111:69  27
3. Severka KK C  10    95:85  23
4. Rakúsy  10    99:81  22
5. St. Ľubovňa C  10  101:79  22
6. Spiš. Bystré  10    90:90  20
7. Svit  10    99:81  19
8. Nová Lesná  10    98:82  19
9. Spiš. Štvrtok  10    91:89  19
10. Spiš. Stará Ves  10    83:97  19
11. Poprad B  10    55:125  12
12. Severka KK D  10    41:139  10

Tropp 0, Andráš 0,5, F. Tropp 
0,5, Tauber 0,5, Hennel 1, O. 
Tropp 0, Šromovský 0,5). 

Humeník
1. St. Ľubovňa  6  37,0  18
2. UPJS Košice C  6  27,5  13
3. Kežmarok B  6  24,5  10 
4. Margecany  6  24,5    9
5. Gelnica  6  23,5    9 
6. PŠK Prešov  6  22,0    9 
7. TU Košice D  6  24,5    8 
8. PU Prešov  6  26,0    7 
9. Tatran Prešov  6  22,5    7 
10. V. Kapušany  6  21,5    6 
11. Zborov  6  17,0    6 
12. TU Košice  6  17,5    3

V programe okrem iné-
ho odznela súhrnná správa 
Slovenského paralympijské-
ho výboru, ktorú predkla-
dal predseda SPV PhDr. Ján 
Riapoš. Zo správy sa účast-
níci dozvedeli aj to, že už je 
všetko pripravené na spus-
tenie výstavby paraolympij-
ského centra v Piešťanoch v 
budúcom roku. V príhovore 
generálneho riaditeľa Sekcie 
štátnej starostlivosti o šport 
p. Križana odznel oznam, že 
nepočujúci Slovenska, majú 
zákaz medzinárodného súťa-
ženia a že boli vylúčení z Eu-
rópskych štruktúr športu ne-
počujúcich. Ďalej povedal, 
že SPV by sa mal stať kľúčo-

vým partnerom štátu, pre ob-
lasť ŠZZ – športu zdravotne 
znevýhodnených i z pohľadu 
medzinárodných aspektov v 
rámci Európskej únie. 

Na rokovaní bol predlože-
ný a schválený návrh Para-
lympijského tímu PH Londýn 
2012, v ktorom je aj družstvo 
lukostrelcov: Marečák, Ka-
ščák, Kinik a Lyocsa, pod ve-
dením reprezentačného tréne-
ra Vladimíra Majerčáka, ktorý 
vám na fotografii predstavuje 
paralympijského maskota pre 
Londýn 2012. Je pozoruhod-
né to, že celé družstvo luko-
streľby tvoria členovia a jeden 
odchovanec kežmarskej luko-
streľby.           Pavol Humeník 

Kežmarskí lukostrelci v nominácii 
na paralympiádu do Londýna

Dňa 17. novembra sa za účasti predsedu Európskeho pa-
ralympijského výboru p. Petersona, ministra dopravy SR p. 
Cigeľa, gen. riaditeľa sekcie štátnej starostlivosti o šport p. 
Križana a člena exekutívy EPV p. Rožka konalo  Valné zhro-
maždenie Slovenského paralympijského výboru (SPV) spo-
jeného s konferenciou o športe zdravotne  nezvýhodnených. 

Dve prehry šachistov
Tretím dvojkolom po-

kračovala II. liga šachových 
družstiev. Kežmarok v ňom 
zaznamenal dve prehry. Naj-
mä tá s Gelnicou sa nečakala.

5. kolo: Stará Ľubov-
ňa - MŠK KdV Kežmarok 
B 6:2 (L. Tropp 0,5, Andráš 
0, F. Tropp 0, Lukáč 0, Hen-

nel 0, Šromov-
ský 1, Cisko 0,5, 
Griglák 0).

6. kolo: MŠK 
KdV Kežmarok 
B – Gelnica 3:5 
(Seelinger 0, L. 
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Muži, I. liga – Prvá liga sku-
pina Východ volejbalistov po-
kračovala ďalšími dvomi kola-
mi. Revúca - Kežmarok 3:1 (-27, 
19, 16, 22), 3:2 (21, 18, -21, -15, 9), 
Kežmarok - Stropkov 0:3 (-7, 
-23, -15), 1:3 (19, -19, -18, -20). 
1. Vranov  12  33:5  32
2. Stropkov  12  30:11  28
3. Revúca  12  24:23  19
4. Humenné B  12  19:23  16
5. Sobrance  12  20:26  15
6. Kežmarok  12  14:30    9
7. Košice  12  10:32    7

Kadetky,  
Majstrovstvá oblasti - Východ

Kežmarok - Giraltovce 3:1 
(24, 12, -21, 10), 3:0 (19, 21, 16), 
TU Košice – Kežmarok 3:0 
(17, 8, 22), 3:0 (16, 10, 11).    (ph)

Záverečnými dvomi zá-
pasmi v Bratislave ukončili 
kežmarskí extraligisti extra-
ligovú jeseň. Patrí im šieste 
miesto s dobrými vyhliadka-
mi na útok na vyššie pozície, 
pretože na jar hrajú z devia-
tich zápasov až šesť na domá-
cej pôde.

Ružinov Bratislava - MŠK 
Kežmarok 2:3 sn (1:0, 1:2, 0:0 
– 0:1)

Góly: 15. Behúl, 18. Polák v 
presilovke – 17. Knapik (Tep-
lický) v oslabení, 19. Teplický 
(Mikša) sn Teplický

Vylúčení: 4:7, plus Hu-
ber (BA) a Šlachtič (KK) na 10 
min. Presilovky: 1:0, Oslabe-
nia: 0:1. Strely: 27:17. Rozho-
dovali: Neczli, Uhlik 

Po jeseni patrí hokejbalistom šiesta priečka

Jokerit Bratislava - MŠK 
Kežmarok 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Góly: 2. Kováč, 25. Šurek, 
26. Kováč, 42. Kováč z presi-
lovky – 7. Smejsík (Svitana), 
18. Jakubčo (Oravec), 40. Lip-

ták (Svitana, Teplický)
Vylúčení: 3:3, plus Teplic-

ký (KK) na 10 min. Presilov-
ky: 1:0, Strely: 25:38. Rozho-
dovali: Královič, Pikula.

Pavol Humeník

Na turnaji sa zúčastnilo i 
mužstvo z Kežmarku, ktoré 
obsadilo v silnej konkurencii 
druhé miesto, keď vo finále 
podľahlo L. Mikulášu 1:3. Zá-
kladná časť sa hrala v troch 
skupinách po štyri mužstvá, 
z ktorých postupovali víťazi a 
najlepšie mužstvo z druhých 
miest. Kežmarok svoju skupi-
nu vyhral, v semifinále si po-
radil s Legendami a prehral 
vo finále s Mikulášom. Tur-
naj mal vysokú úroveň a je-
ho prestíž bola umocnená aj 
tým, že hrali na ňom legendy 
slovenského hokeja, akými sú 

Liba, Svitek, Pukalovič, Faith. 
Výsledky:  Košice – Kež-

marok 2:0, Žilina – Kežmarok 
3:5 (Bončo 2, Majerčík, Šoltés, 
Starinský), Žilina – Bratislava 
(Bončo, Šoltés 2, Starinský). Se-
mifinále: Kežmarok – Partneri 
6:3 (Zadražk, Šoltés 3). Finále: L. 
Mikuláš – Kežmarok 3:1 (Ivan).

Celkové poradie: 1. L. Mi-
kuláš, 2. Kežmarok, 3. B. Bys-
trica, 4. Partneri a Legendy, 5. 
Spiš. N. Ves, 6. Žilina, 7. Pov. 
Bystrica, 8. Bratislava, 9. To-
poľčany, 10. Košice, 11. Po-
prad, 12. Trenčín. 

Mužstvo Kežmarku hra-
Mužstvo Kežmarku, vicemajster 10. ročníka Masters cupu 2011 v 

Košiciach.                                                        Foto: archív turnaja

Kežmarčania sú vicemajstrami Masters cupu
lo v zložení: Petrilák – Adam-
čák, Mareš, Ščibran, Zadražk, 
Šoltés, Majerčík, Ivan, Starin-

Za účasti 12 mužstiev sa v dňoch 1. – 3. decembra 2011 
uskutočnil v košickej Steel aréne už 10. ročník Majstrov-
stiev Slovenska amatérov a veteránov v hokeji – Masters cup.

ský, Olekšák, Bukovina, Sko-
kan, Bončo, Hybler. Milan 
Šoltés z Kežmarku sa stal naj-
produktívnejším hráčom tur-
naja.                           Humeník

Volejbalový turnaj „O pohár primátora mesta Kežmarok“
Dňa 10. 12. 2011 zorganizo-

vali garanti turnaja R. Jurdík 
a PhDr. Igor Kredátus v spo-
lupráci s mestom Kežmarok 
v telocvični ZŠ Nižná brána 
v Kežmarku už XVIII. ročník 
volejbalového turnaja „O po-
hár primátora mesta Kežma-
rok“. Turnaj otvoril a na kon-
ci turnaja odovzdal ocenenia 
viceprimátor mesta Kežma-
rok PhDr. Igor Kredátus.

Na turnaji sa zúčastnilo 5 
družstiev. Hralo sa systémom 
každý s každým na dva hrané 
sety do 20 bodov. 

Výsledky: Almma - Kade-
ti 2:0, CVČ - Vojsko 1:1, Sloven-

ská Ves - Almma 1:1, Kadeti - 
CVČ 0:2, Vojsko - Slovenská 
Ves 0:2, CVČ - Almma 0:2, Voj-
sko - Kadeti 1:1, Slovenská Ves 
- CVČ 2:0, Almma - Vojsko 2:0, 
Kadeti - Slovenská Ves 0:2. 

1. Slov. Ves  4   7:1   7
2. Almma  4   7:1   7
3. CVČ  4   3:5   3
4. Vojsko  4   2:6   2
5. Kadeti  4   1:7   1 
Víťazom turnaja sa stalo 

družstvo Slovenskej Vsi. Orga-
nizátori i účastníci turnaja ďa-
kujú touto cestou za podporu 
mestu Kežmarok, vedeniu ZŠ 
Nižná brána, Kavomatom s.r.o., 
Kežmarok a F. Fedákovi.        IK 
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal 2. liga, sk. východ muži ZŠ Huncovce 14. 1., 15.00 h Kežmarok – Abovia KE

Stolný tenis

III. liga muži ZŠ Nižná brána 18. 12., 10.00 h Severka KK A – Severka KK B

III. liga muži ZŠ Nižná brána 15. 1., 10.00 h Severka KK A – Sp. Štiavnik

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 18. 12., 10.00 h Severka KK D – Severka KK C

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 15. 1., 10.00 h Severka KK D – N. Lesná

Šach
extraliga družstvá Dom stretávania KdV 14. 1., 10.00 h Kežmarok – Gelnica

extraliga družstvá Dom stretávania KdV 15. 1., 9.30 h Kežmarok – Trenčín

Volejbal

extraliga ženy športová hala 7. 1., 17.00 h Kežmarok – Pezinok

extraliga ženy športová hala 8. 1., 16.00 h Kežmarok – Bratislava

oblastné majst. kadetky hala T2, Tvarožianska 15. 1., 10.00 h Kežmarok – Prešov

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala Extraliga volejbalistiek. 
Kežmarčanky na pôde Ži-
liny neuspeli, a tak s pria-
mym konkurentom o bará-
žovú siedmu priečku prehra-
li. Predchádzajúcou výhrou 
v Nitre si dokonca Žilinčanky 
vytvorili pred našim druž-
stvom už aj mierny náskok.  
Humeník

13. kolo: COP Nitra - Žili-
na 1:3 (-13, 23, -15, -27), UKF 
Nitra - Spišská Nová Ves 0:3 
(-19, -22, -16), Pezinok - Brati-
slava 3:1 (16, 16, -23, 12).

Žiar nad Hronom - Kež-
marok 3:1 (-23, 16, 24, 17).

14. kolo: Žiar nad Hro-
nom - Pezinok 1:3 (18, -18, -22, 
-16), Bratislava - UKF Nitra 2:3 

(-27, -22, 17, 18, -9), COP Nitra 
- Spišská Nová Ves 1:3 (-7, 21, 
-23, -19).

Žilina - Kežmarok 3:1 (13, 
23, -23, 22).

15. kolo: Bratislava - Spiš-
ská Nová Ves 3:0 (18, 25, 19), 
Žilina - Pezinok 1:3 (23, -16, 
-17, -17), Žiar nad Hronom - 
UKF Nitra 3:2 (20, -12, 23, -19, 
11).

COP Nitra - Kežmarok 3:0 
(14, 14, 15) 
1. Pezinok  15  44:13  42
2. Bratislava  15  38:21  32
3. Spiš. N. Ves  15  34:21  29
4. UKF Nitra  15  32:22  28
5. Žiar n/H  15  29:31  22
6. COP Nitra  15  24:34  16
7. Žilina  15  14:41    8
8. Kežmarok  15  10:42    3

Kežmarčanky v Žiline prehrali

V úvodnom príhovore sa 
prezident Mestského športo-
vého klubu Kežmarok Igor 
Kredátus poďakoval všetkým 
športovcom, ktorí pomohli 
pri rekonštrukcii športovej 
haly, basketbalistom, kara-
tistom, tanečníkom, hokejis-
tom, volejbalistom, menovi-
te Jozefovi Juhászovi a Joze-
fovi Brédovi ako aj primáto-
rovi mesta Igorovi Šajtlavovi 
a poslancom Mestského za-
stupiteľstva v Kežmarku. Prí-
tomných delegátov valného 
zhromaždenia informoval aj 
o tom, že v roku 2011 si urči-
la správna rada klubu hlav-
né priority v koordinácii ak-
tivít MŠK a usmerňovanie fi-
nančných prostriedkov klubu 
a tieto body sa jej aj podari-
lo splniť. Určitým negatívom 
je to, že sa doteraz nepoda-
rilo naplno sfunkčniť webo-
vú stránku MŠK, ktorá je už 
vytvorená na hlavnom we-
bovom portáli mesta www.
kezmarok.sk, no je nutné jej 
dať aj dušu.

Na zasadnutí vystúpil aj 
čestný prezident MŠK Igor 
Šajtlava. Delegátom priblížil 
najmä stav financií mesta. V 
minulom roku bol rozpočet 
pre MŠK 129 800 eur, no teraz 
išiel do rozpočtu návrh pre 

rok 2012 rovných 100 tisíc eur.
Okrem finančných vecí sa 

však dotkol aj situácie oko-
lo zimného štadiónu v Kež-
marku. Podľa posledných ak-
tivít to on sám vidí v rovine, 
že by do septembra 2012 mal 
byť zimný štadión sfunkčne-
ný, pretože sa našli nejaké fi-
nančné prostriedky na do-
stavbu štadióna.

V jednotlivých vystúpe-
niach zástupcov klubov, kto-
ré sú združené pod značkou 
MŠK, sa delegáti dozvedeli, 
o.i. aj tom, že aj v roku 2011 sa 
stali športovci MŠK Kežma-
rok majstrami Slovenska, či 
už šachisti, hokejbalisti, ky-
nológovia.

V plodnej a bohatej dis-
kusii medzi členmi valného 
zhromaždenia bolo najviac 
skloňované slovo „propagá-
cia“. Popri novinách a televí-
zie je možnosť oznamovať ši-
rokej verejnosti o aktivitách 
MŠK aj prostredníctvom vy-
lepovania informácií n in-
formačnej vitríne, ktorú má 
MŠK na stálo. Tá je umiestne-
ná oproti vchodu na kežmar-
ské trhovisko, vedľa novino-
vého stánku. Tam by sa ma-
li informácie z kuchyne MŠK 
pravidelne aktuálne obmie-
ňať.

Značka „MŠK Kežmarok“  
je už známym pojmom

V pondelok 12. decembra 2011 sa uskutočnilo v areáli 
športovej haly hodnotiace Valné zhromaždenie Mestského 
športového klubu Kežmarok (MŠK).

Valné zhromaždenie uká-
zalo, že značka MŠK je už 
známym pojmom, a aj keď 
je stále čo zlepšovať, nebyť 
vzniku MŠK, nebolo by toľko 

úspechov kežmarských špor-
tovcov. A s týmto konštatova-
ním súhlasili všetci prítomní 
delegáti zhromaždenia.

Pavol Humeník


