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550 rokov od udelenia práva používať erb a prvej zmienky o hrade

MsKS pozýva

(pokračovanie na 3. strane)

Prvú nulovú splátku môžete využiť len v prípade, keď hodnota vášho súčasného vozidla, ocenená autorizovaným predajcom ŠKODA bude minimálne rovnaká ako ročná splátka na nové 
vozidlo ŠKODA Fabia, Fabia Combi, Roomster alebo Rapid. V prípade, že hodnota vášho súčasného vozidla bude nižšia ako výška prvej splátky, rozdiel bude treba doplatiť. 

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid a Roomster: 4,2 – 6,4 l/100 km, 109 – 149 g/km. Ilustračné foto.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Dovezte k nám svoje staré auto a prvú tretinu nového neplatíte. Navyše druhú splátku zaplatíte až o rok. ŠKODA Fabia,
Roomster alebo Rapid tak bude vaša a vy teraz nepotrebujete ani cent. Využite jedinečnú šancu prísť na starom a odísť 
na novom ešte dnes.
www.skoda-auto.sk

Za vaše staré auto vám 
dáme tretinu nového

ŠKODA Fabia
na tretiny už od

2 622 €

ŠKODA Roomster 
na tretiny už od

3 086 €

ŠKODA Rapid
na tretiny už od

3 593 €

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

Hlavnými indikátormi fi-
nančnej stability sú celkový 
dlh mesta, dlhová služba, zá-
väzky aspoň 60 dní po splat-
nosti, okamžitá likvidita a zá-
kladná bilancia mesta. V pr-
vých štyroch bodoch je mesto 
Kežmarok vysoko plusové, 
akurát piaty bod ho posu-
nul z úplnej špičky na devia-
te miesto. 

Podľa analýzy INEKO 
medzi finančne najzdravšie 
mestá na Slovensku patria 
Kysucké Nové Mesto a Mod-
ra. Mesto Kežmarok má skó-
re 2,2. Je na 9. mieste, pričom 
z Prešovského kraja je na pr-
vom mieste. Dlh na obyva-
teľa má 5 eur a mesto nemá 
žiadne záväzky po splatnos-
ti.

Mesto Poprad je napríklad 
štrnáste, Svit pätnásty, Podo-
línec štyridsiaty, na 77. mies-

Kežmarok je deviate najzdravšie mesto na Slovensku
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) vy-

pracovalo analýzu hospodárenia miest, obcí a VÚC, za rok 
2012. Mesto Kežmarok sa umiestnilo v hospodárení na 9. 
mieste zo všetkých slovenských miest (na 4. z 50 najväčších). 

te je Spišská Stará Ves a na 
124. mieste je Spišská Belá.

Najviac zadlženým 
mestom na Sloven-
sku, je podľa INE-
KO, Žilina. Na kaž-
dého Žilinčana pri-
padá dlh takmer 
500 eur. Iba trinásť 
miest je bez dlhov, 
medzi ktorými je aj 
mesto Kežmarok. 
Od komunálnych 
volieb v roku 2010 
sa najvýraznejšie 
zvýšil dlh na oby-
vateľa v Považskej 
Bystrici.

Pre zaujímavosť, 
zákonné kritérium, 
ktoré samosprá-
vam určuje povin-
nosť nevynaložiť 
na splácanie dlhov 
viac ako 25 percent 

bežných príjmov, nedodržali 
vlani v Dubnici nad Váhom, 
Trenčíne a Banskej Bystri-
ci. Pre tieto mestá to rovnako 
ako pre Žilinu znamená, že si 
už nemôžu požičiavať. 

Pavol Humeník

20. 9. 2013 (piatok) o 16.00 hod.
Folklórne popoludnie

Vystúpenie folklórnych súborov z Ruska, 
Ukrajiny a Kežmarku, v rámci podujatia     

Podtatranských folklórnych slávností 2013.
Hlavné námestie – javisko pri radnici Kežmarok

26. 9. 2013 (štvrtok) o 18.30 hod.
Kežmarská hudobná jeseň  

– XXXII. ročník  
Klavírny recitál Ladislava Fančoviča  
v rámci Bratislavských hudobných 

 slávností 2013.
Koncertná sála ZUŠ A. Cígera  

29. 9. 2013 (nedeľa) o 16.00 hod. 
Rozprávka Zlatá priadka

V Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok

Poslanci rokovali 
aj o financiách
Prevažnou témou septem-

brového zasadnutia kežmar-
ského mestského zastupiteľ-
stva v Kežmarku boli finan-
cie v rôznych podobách. Kež-
marskí poslanci sa peniazom 
venovali už v úvode roko-
vania, keď vzali na vedomie 
správu o kontrolách finanč-
ných operácií a hospodárenia 
niektorých mestských orga-
nizácii, ktorú predložila Ing. 
Ľudmila Gnojčáková, hlavná 
kontrolórka mesta. Tá zistila 
v uplynulom období najväč-
šie nedostatky najmä v účtov-
níctve základných umelec-
kých škôl, pričom v septem-
brovej správe sa venovala 
nedostatkom zisteným v evi-
dencii účtovníctva na ZUŠ A. 
Cígera v Kežmarku.

Okrem toho sa kežmar-
ské mestské zastupiteľstvo 
pozastavilo pri schvaľovaní 
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Napriek plánovaným 
osemnástim mesiacom sa po-
darilo budovu centra zrekon-
štruovať za sedem mesiacov 
s tým, že došlo aj k nadstava-
niu objektu. Tým budova zís-
kala nové priestory ako pre 
verejnosť, tak pre zamestnan-
cov organizácie. 

Po prestrihnutí pásky si 
počas slávnostného otvore-
nia centra pozreli priestory 
zástupcovia mesta, ale aj do-
dávatelia a verejnosť spolu 
s deťmi. Rodičia i starí rodi-
čia detí zároveň dostali od-
povede na otázky k jednot-
livým záujmovým krúžkom. 

Centrum voľného času sa vrátilo do zrekonštruovanej budovy

Na to, s akým očakávaním 
vstupuje Centrum voľného 
času v Kežmarku do nového 
školského roka sme sa opýta-
li riaditeľky CVČ Mgr. Beáty 
Oravcovej: 

„Keďže sme jediné mest-
ské zariadenie takéhoto druhu, 
mali by sme zastrešovať všetky 
deti v meste, no v skutočnos-
ti máme v Kežmarku i cirkevné 
CVČ a dve CVČ na školách...
preto neočakávame veľký po-
čet detí, keďže naša krúžková 
činnosť závisí od financií, ale 
aj od možností a konkurencie 
v meste. Tá je pri toľkých cen-
trách voľného času a dvoch zá-

V uplynulých dňoch bolo dané do užívania zrekonštru-
ované mestské centrum voľného času, ktoré opäť otvorilo 
svoje brány aktívnym deťom a mládeži. Tie si budú môcť 
vybrať z pestrej palety záujmových činností aj v školskom 
roku 2013/2014. 

Vedieť dobre hospodáriť, 
je v dnešnej dobe rovnako 
dôležité pre domácnosti, fir-
my i celé mestá. Hoci záujem 
verejnosti o ekonomické uka-
zovatele spoločnosti je nepa-
trný, zvlášť v rodinách, kto-
ré majú čo robiť, aby vyžili, 
predsa len sa takýmto sprá-
vam dáva v médiách dosta-
točný priestor.

Nedávne výsledky štú-
die inštitútu INEKO ukázali, 
že dlh na jedného obyvateľa 
Kežmarku predstavuje 5 Eur. 
Na porovnanie, z priesku-
mov vyplýva, že zadĺženosť 
susedných obcí na jedného 
obyvateľa je nasledovná: Ľu-
bica 73 €, Malý Slavkov 55 €, 

Vrbov 19 €, Mlynčeky 30 €, 
Spišská Belá 227 €, Huncov-
ce 0 €, Žakovce 67 €, Rakúsy 0 
€, Tvarožná 68 €, Stráne pod 
Tatrami 0 €.

Súčasná zadĺženosť súvi-
sí s dofinancovaním výstav-
by bytového domu postave-
ného z „komerčného“ úveru. 
Na rozdiel od úverov zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania, 
sa takýto úver započítava do 
zadĺženosti, aj keď je finanč-
ne krytý príjmom z nájmov 
za prenajaté byty.

Hoci je zadĺženosť mesta 
Kežmarok viac než pozitív-
na, zaujímali sme sa, aké sú 
vyhliadky na ďalšie obdobie 
a či sa hranica zadĺženosti ne-

Hospodárime rozumne posúva smerom nahor, naprí-
klad v závislosti od výstav-
by mestských bytov.“ Výstav-
ba bytových domov sa realizuje 
z úverov Štátneho fondu rozvo-
ja bývania (ŠFRB), pričom tieto 
úvery sa vylučujú z výpočtu za-
dĺženosti. Inú investíciu neplá-
nujeme financovať z úveru, tak-
že zadlženosť na občana nebude 
stúpať,“ povedal pre Noviny 
KEŽMAROK mestský eko-
nóm Ing. Miroslav Karpiš.

A aký je pohľad ekonóma 
na úver, ktorým by sa zvýši-
la zadĺženosť, ale financovala 
by sa ním napríklad výstav-
ba plavárne alebo kúpaliska 
s vedomím, že ide o rozvoj 
služieb verejnosti? 

„Keďže Mesto Kežmarok má 
veľmi nízku mieru zadĺženia, bo-
lo by veľmi ľahké, a teda aj láka-

vé, zafinancovať takýto investič-
ný účel z úveru. Oveľa ťažšie by 
však bolo v ďalších rozpočtových 
rokoch vyčleňovať finančné pro-
striedky potrebné na splácanie 
istiny úveru a súvisiacich úro-
kov. Bolo by to možné len vďa-
ka zvýšeniu daní resp. poplatkov 
alebo časovým odsúvaním iných 
investičných aktivít.

 V prípade výrazného zníže-
nia príjmov mesta však spláca-
nie takéhoto úveru môže výraz-
ne ohroziť schopnosť mesta splá-
cať svoje záväzky,“ hovorí M. 
Karpiš. Otázkou ostáva, či by 
sa prípadné zvyšovanie daní 
nedalo nahradiť naopak, za-
vedením úsporného režimu 
v takých rozpočtových polož-
kách, ktoré sa netýkajú verej-
nosti celoplošne. 

Adriana Saturyová

kladných umeleckých školách 
veľká. V tomto školskom roku  
ponúkame 40 krúžkov a očaká-
vame približne 600 členov.“

Okrem krúžkovej činnos-
ti, ktorú centrum realizuje 

aj v prenajatých externých 
priestoroch, ponúka vyno-
vená budova kompletne vy-
bavenú posilňovňu a pracu-
je aj na rozšírení lezeckej ste-
ny.    T/F Adriana Saturyová

V nadstavaných priestoroch vznikla učebňa i byt, ktorý slúži ako 
kancelárie.
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(dokončenie z 1. strany)

Dňa 3. 9. 2013 požiada-
lo Poľovnícke združenie Zla-
tá hora o uzavretie zmluvy o 
užívaní spoločného poľovné-
ho revíru Kežmarok, ktorý aj 
v súčasnosti na základe zmlu-
vy o postúpení výkonu práva 
poľovníctva zo dňa 6. 6. 1994 
na pozemkoch vo výmere 
1376 ha zahrnutých do poľov-
ného revíru Kežmarok, kto-
rý bol Lesným úradom v Po-
prade schválený dňa 5. 8. 1994 
pod č. 471/94 užíva. 

O uzavretie novej zmluvy 
požiadal o z dôvodu, že 31. 
12. 2013 končí platnosť zmlu-
vy o užívaní poľovného re-

Mesto súhlasilo s užívaním spoločného poľovného revíru
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom rokovaní 

12. septembra 2013 súhlasilo s uzavretím zmluvy o užívaní 
uznaného spoločného poľovného revíru Kežmarok s Poľov-
níckym združením Zlatá hora Kežmarok, na dobu 15 rokov. 
Náhradou bude užívanie poľovného revíru vo výške určenej 
na základe sadzobníka na výpočet nájomného za poľovné 
pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri, ktorý je prílohou č. 
2 zákona č. 274/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
víru s vlastníkom poľovných 
pozemkov v poľovnom revíri 
Kežmarok – Slovenským po-
zemkovým fondom.

V záujme zjednotenia plat-
nosti všetkých zmlúv uzavre-
tých s vlastníkmi poľovných 
pozemkov v uznanom po-
ľovnom revíri Kežmarok Po-
ľovnícke združenie Zlatá ho-

ra požiadalo mesto Kežma-
rok, ako jedného z vlastníkov 
o súhlas na uzavretie zmlu-
vy o užívaní poľovného reví-
ru na dobu 15 rokov. Náhradu 
za užívanie poľovného revíru 
navrhuje vo výške určenej na 
základe sadzobníka na vý-
počet nájomného za poľovné 
pozemky pre hlavné druhy 

lovnej zveri, ktorý je prílohou 
č. 2 zákona č. 274/2009 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. 
O schválení zmluvy o užíva-
ní poľovného revíru rozhodu-
je valné zhromaždenie vlast-
níkov poľovných pozemkov 
v spoločnom poľovnom reví-
ri, v súlade s ustanoveniami 
zákon a č. 274/2009 Z.z. v zne-
ní neskorších predpisov.

Na základe tejto žiados-
ti Poľovníckeho združenia 
Mestské zastupiteľstvo v Kež-
marku súhlasilo s uzavretím 
zmluvy o užívaní spoločného 
revíru Kežmarok.   

                   Pavol Humeník

Na sviatok svätého Huber-
ta, patróna poľovníkov, sa v 
Kežmarku stretli poľovníci 
z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia, aby spoločne oslávi-
li tento sviatok a strávili prí-
jemnú nedeľu v kruhu priate-
ľov i kolegov. Plné kežmarské 
námestie aj tentoraz privítalo 
poľovníkov a ich priaznivcov, 
ktorí slávnostný deň začali 
„svätohubertovskou“ omšou 

v Bazilike sv. Kríža. Po nej sa 
hlavná časť programu pre-
sunula ku javisku pred rad-
nicou, kde sa okrem rôz-
nych oceňovaní a kultúrneho 
programu prihovorili účast-
níkom 3. Poľovníckeho dňa 
čelní predstavitelia poľovníc-
kych organizácií. Tí privítali 
na akcii aj zástupcov poľov-
níckych organizácii z part-
nerských miest Kežmarku 

Poľovníci slávili po tretí raz

Poslanci rokovali 
aj o financiách

úpravy rozpočtu pre rok 2013, 
kde okrem iného poslanci 
schválili navýšenie rozpočtu 
pre kežmarské kino (4 000 €) 
za účelom kúpy sedačiek do 
kinosály, stráženie zimného 
štadióna (5 800 €), či pre oplo-
tenie viacúčelového ihriska 
na sídlisku Juh (1 200 €). 

Z monitorovacej správy za 
prvý polrok 2013 sa poslan-
ci dozvedeli, že stav plnenia 
bežných daňových príjmov 
je zrealizovaný na 53,65 %, 
nedaňové príjmy na 63,67 %. 
Monitorovacia správa záro-
veň komentovala ako priazni-
vý vývoj príjmov mestských 
rozpočtových organizácií. 

O úhradách za poskyto-
vanie sociálnych služieb bol 
rokovací materiál z Oddele-
nia sociálnych vecí a rodiny 
MsÚ v Kežmarku. Ten sa tý-
kal nielen záležitostí súvisia-
cich s novovytvoreným zaria-
dením, ale i poplatkov, aký-
mi sú napríklad úhrady za 
upratovanie, pranie, žehlenie 
a údržbu bielizne a šatstva 
v zariadení opatrovateľskej 
služby (1,00 €/deň).

Zároveň mestské zastupi-
teľstvo súhlasilo s odpredaj-
mi pozemkov a častí pozem-
kov, o ktoré požiadali fyzické 
i právnické osoby, najčastejšie 
z dôvodu vybudovania chod-
níkov, parkovacích plôch 
alebo vysporiadania majet-
koprávnych vzťahov. 

A. Saturyová

z Gliwíc (PR) a Lanškrouna 
(ČR). Súčasťou akcie bolo aj 
pasovanie Lovca jeleňa, kto-
ré získal v tomto roku Peter 
Kuzmiak. 

T/F -AdriSatury-
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už po dvadsiatytretíkrát sa stalo na-
še mesto na tri dni miestom prestížneho a 
úspešného  medzinárodného festivalu, EU-
RÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO, najväč-
šieho svojho druhu na Slovensku i v Európe. 

Málokto si však uvedomuje, že za tro-
mi dňami festivalu sa skrýva práca, ktorá 
v sebe zahŕňa množstvo rokovaní, výber 
remeselníkov, prípravu a zabezpečovanie 
programu, medializáciu podujatia a v nepo-
slednom rade komunikáciu so všetkými za-
interesovanými, medzi ktorých neodmysli-
teľne patríte i Vy – naši partneri a spon-
zori. Aj vďaka Vašej ústretovosti a pomoci 
sme mohli pripraviť  a zrealizovať už XXI-
II. ročník tohto medzinárodného podujatia. 

Preto mi dovoľte vysloviť Vám poďako-
vanie v mene svojom i  v  mene organizáto-
rov festivalu „EĽRO“ za pomoc a podporu  
pri realizácii tohto jedinečného podujatia. 

Zároveň mi dovoľte, aby som Vám, na-
šim partnerom XXIII. ročníka festivalu 
„EĽRO“, tlmočil slová úcty, uznania a spo-
kojnosti tak zo strany remeselníkov a účin-
kujúcich, ako aj zo strany návštevníkov, 
ktorí k nám zavítali nielen zo Slovenska, ale 
čo nás teší, tradične aj zo zahraničia.

Z festivalu EURÓPSKE ĽUDOVÉ RE-
MESLO sme vytvorili tradíciu a dali mu 
presvedčivú medzinárodnú úroveň. Nech 
naším spoločným cieľom je želanie, aby sa 
festival „EĽRO“ stal prirodzeným zlatým 
puncom v mysli a srdci každého účastníka 
a návštevníka nášho krásneho historického 
mesta Kežmarku. 

Spolupráca, ktorou ste prispeli k úspeš-
nému podujatiu je pre nás impulzom, že 
myšlienka, ktorú festivalom šírime, je na-
ša spoločná. 

 Verím, že nám zachováte svoju priazeň 
aj pri realizácii ďalšieho, už XXIV. ročníka 
festivalu EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMES-
LO, k čomu Vám prajem veľa zdravia, osob-
ných i pracovných úspechov.

S úctou
PhDr. Igor Kredátus 
viceprimátor mesta, 

riaditeľ festivalu EĽRO

Vážení a milí priatelia 
festivalu Európske 
ľudové remeslo,

Ako hodnotíte 
uplynulý 23. roč-
ník EĽRO?

Dvadsiaty tretí 
ročník festivalu Eu-
rópske ľudové remes-
lo vo mne ešte stále 
doznieva. Som veľ-
mi rád a cením si to, 
že z pohľadu náv-

števníkov festivalu, remeselníkov i vystupu-
júcich v sprievodných programoch bol i ten-
to, 23. ročník festivalu EĽRO, úspešný. Pre 
mňa, riaditeľa festivalu i organizačný výbor, 
je to povzbudením do ďalšej práce pri prípra-
ve  24. ročníka nášho festivalu.

Ako dlho trvá príprava podujatia a 
čo je potrebné zabezpečiť ako prvé?

Už teraz pracujeme na programovej 
skladbe budúceho ročníka. Intenzívna prípra-
va začína 6 mesiacov pred konaním festivalu.

Koľko ľudí sa podieľa reálne na po- 
dujatí, ak by sme mali rátať aj pomocné 
sily pri výstavbe areálu?

V tomto roku sme uzavreli 199 dohôd 
o vykonaní práce. Reálne čísla sú ale vyššie, 
a to preto, že mnohí nám pomôžu nezištne, 
takže je to okolo 230 ľudí.

Ako hodnotíte tohtoročný výber re-
meselníkov? Splnili očakávania organi-
zátorov najmä tí, ktorí prišli po prvý raz?

Je naozaj veľmi ťažké vybrať to najlepšie 
z najlepšieho. Našou snahou je vždy vyberať 
tak, aby sme dokázali mať na festivale okrem 
kvality, aj čo najvyššie zastúpenie existujú-
cich druhov remesiel. 

Návštevníci zaznamenali nárast 
stravovacích služieb. S čím to súviselo 
a boli ste so službami spokojný?

Na programovej skladbe pracujeme už teraz
Hoci sa brány festivalu Európske ľudové remeslo zatvorili už počas druhého 

júlového víkendu, niektoré práce na podujatí pokračujú aj dnes. Prípadne sa or-
ganizátori aspoň okrajovo venujú nadchádzajúcemu ročníku a hodnotia ten uply-
nulý. Na to, ako vnímal 23. ročník festivalu EĽRO sme sa opýtali jeho riaditeľa, 
viceprimátora mesta Kežmarok, PhDr. Igora Kredátusa.
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Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ERDF.

Tatranská odpadová spoločnosť, a. s., Žakovce

Podujatie mediálne podporili aj

podtatranské
noviny

• TÝŽDENNÍK TATRANSKÉHO A PODTATRANSKÉHO REGIÓNU •
• www.podtatranske-noviny.sk | www.podtatranske.noviny24.sk •

podtatranské
noviny

podtatranské
noviny

podtatranské
noviny

NovinyKEŽMAROK

VŽDY 2. JÚLOVÝ VÍKEND

Európske ľudové remeslo

KEŽMAROK
www.elro.kezmarok.sk

Hovorí sa, že „láska ide cez žalúdok“. Ve-
rím, že láska k festivalu EĽRO pramení z nie-
čoho iného, ale faktom je, že k spokojnosti ur-
čite prispieva aj dobré jedlo. A čakať naň dl-
ho sa nám tiež nie vždy chce, preto ten nárast 
o dvoch poskytovateľov stravovacích služieb.

Navštívili festival okrem preziden-
ta aj niektoré ďalšie osobnosti Sloven-
ska?

Vždy je pre organizátorov cťou, keď sa na 
podujatí zúčastní prezident Slovenskej re-
publiky. Počas festivalu sa uskutočnilo v Do-
me Slovensko – Poľského stretávania rozší-
rené zasadnutie prezídia Klubu primátorov 
miest Slovenskej republiky. Medzi primá-
tormi nechýbal ani primátor hlavného mes-
ta Bratislavy, p. Milan Ftáčnik.

Čo Vás napadne, keď sa v nedeľu 
brány festivalu zatvárajú?

Našim želaním je, aby EĽRO občanov 
nášho mesta, ale aj jeho návštevníkov zauja-
lo, vytvorilo mu kontakt s pozoruhodným ľu-

dovým remeslom i folklórom – ľudovou ume-
leckou tvorbou. 

Chcem ešte raz všetkým majstrom re-
mesiel, folklórnym súborom zo Slovenska 
i rôznych kútov sveta a ďalším účinkujúcim 
úprimne poďakovať za to, že k nám prišli, že 
návštevníci mohli vidieť ich umeleckú tvor-
bu. A veľká vďaka patrí organizačnému vý-
boru a všetkým tým, ktorí sa podieľali na prí-
prave a propagácii festivalu  EĽRO 2013.

(red.)
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Kopec nových podnetov, kamarátov, nové pra-
vidlá, rozvrh, aktovka a nový režim dňa – asi tak vní-
majú svoje prvé dni v škole prváci na základných ško-
lách. Tých v meste Kežmarok zasadlo druhého sep-
tembra do lavíc presne 218.

Najviac prváčikov privítali na pôde školy už tra-
dične v Základnej škole Dr. D. Fischera (69), druhá 
najpočetnejšia skupina prváčikov prešla bránami ZS 
Grundschule Hradné námestie (61), 41 prvákov pri-
vítali v škole na Nižnej bráne. Tridsaťosem zvedavých 
školáčikov zasadlo do lavíc ZŠ Sv. Kríža a deväť de-
tí rozšírilo rady prvákov v Špeciálnej základnej ško-
le v Kežmarku.                                              T -Adri-

Prváci 
v laviciach Keď nedávno o 6,15  začali ro-

botníci, ktorí zatepľujú protiľahlú 
bytovku vŕtať do panelov, mysle-
la som, že v tú chvíľu som schop-
ná ich trafiť papučou aj na tú 
vzdialenosť. Nechcem si predsta-
viť ten ranný šok ľudí, ktorí mali 
na druhej strane vŕtaného panelu 
spálňu a nedajbože boli po nočnej, 
alebo po prebdenej noci. V takmer 
uzavretom sídliskovom priesto-
re sme sa zobudili asi všetci, kto-
rí sme dovtedy spali. Asi dostali 
chlapi „kapky“, lebo viac sa vŕta-
nie tak zavčasu neopakovalo, zato 
ho nahradilo hlasné vyklepávanie 
vedra kladivom. Keď ja nespím, 
nemusíš ani ty. 

Čoraz častejšie mám pocit, že 
žijeme s klapkami na očiach a ab-
solútne sa nezamýšľame, či svo-
jim konaním niekomu nespôso-
bíme nejaké nepríjemnosti, ho-
ci aj nechtiac. Skrátka nemyslíme 
viac, než je to potrebné. Hlavne, 
že ja som spokojný. Asi ako môj 
sused, ktorý si svojho času doma 
strihal vlasy a tie mi potom v hoj-
nom množstve vyprášil cez bal-
kón na čerstvo vyvesené, voňa-
vé biele prádlo. Pritom, ako som 
po ňom kričala, mi zopár vzoriek 
spadlo aj do tváre, očí. Takmer 
som v tom okamihu porušila bib-
lické „nezabiješ“. A keď tak vi-
dím ostatných, ako smelo prášia 
z balkónov koberce, obrusy a ka-
dečo iné, predstavujem si, či nie-
kto pod nimi nemá v tú chvíľu na 
balkóne napríklad koláč, na kto-
rom sa chladí želatína a podob-
ne. Darmo, že je za to pokuta, ľu-
dia nevedia a nechcú vedieť. On 
práši mne, ja tebe...Skrátka, už sa 
nepozastavujem nad ničím. Kaž-
dý si robí, čo chce, nikto sa niko-
ho na nič nepýta, nikto sa ničo-
mu nečuduje. Bytovky máme pre-
vŕtané káblami asi od každej in-
ternetovej spoločnosti a asi nám 
už z toho elektromagnetického vl-
nenia občas aj prepína. Roky aví-
zovaný pokazený dažďový zvod 
nám vždy v daždi vyplaví su-
terén a výťahovú šachtu a nik-
to už v bytovke neverí, že to kto-
si raz naozaj ešte opraví. Riešime 
si skrátka iba to, čo sa týka nás 
a zvyšok sveta nech sa ide pásť. 
A potom sa niet čo čudovať, že po 
nesplnených sľuboch, ľahostaj-
nosti, či ignorácii sme ako tie tri 
opice – nevidím, nepočujem, ne-
poviem.                             -Adri-

„V čase fašiangov sa Kežma-
rok stával centrom spoločenské-
ho života remeselníkov. Najväč-
šiu zásluhu na udržiavaní fa-
šiangových cechových zvykov 
mali tovariši... Najveľkolepej-
šie boli zvyky mäsiarov. Vyplý-
valo to z ich spoločenského po-
stavenia v meste. Tovariši, spre-
vádzaní hudbou, pripravili mas-
ku z čerstvej teľacej kože, ktorú 
vypchali  slamou, pripevnili na 
tyč a vystrčili cez oblok ako vý-
vesný štít fašiangovej slávnosti. 
Tovariši usporadúvali aj husacie 
preteky Gansreissen.“ Toto i os-
tatné riadky citujem z novej 
knižky Kežmarskí remeselní-
ci, ktorú napísala Dr. Miriam 
Lengová. Obsahuje hromadu 
faktov i zaujímavostí.   

Tak sa žilo ešte asi pred 
200 rokmi. Dnes už nemáme 
ani poriadne husi a tým me-
nej organizované fašiangy. Je 
na vine výmena obyvateľstva 
po II. svetovej vojne? Oživiť 
už prakticky mŕtve dianie je 
v súčasnosti veľmi ťažké. Au-
torke sa to však podarilo. Ho-
ci ja osobne sa zaoberám re-
meslami desaťročia, dozvede-
la som sa z tejto knihy mnohé 
novoty. Bola by som rada, ke-
by sa Kežmarčania podelili s 
mojimi dojmami. 

„Cechy boli združeniami re-
meselníkov toho istého remesla... 
Ich cieľom bola ochrana záujmov 
členov, kontrola kvality výrob-
kov, určovanie ich cien.“ Nuž – 
aj toto nám v súčasnosti chý-
ba - výrobky sú čoraz horšie 
a ceny si určuje každý sám, 
čo v cechu neexistovalo – na-
pr. každý mäsiar mal rovna-
ké ceny. „Každý, kto stál mimo 

cechu, bol pokladaný za fušera.“ 
Dnes máme zrejme 90% fu-
šerov, ak nie viac. To sa ale v 
stredoveku nemohlo stať, fu-
šera hneď vyhnali z trhov i 
mesta.  

Zaujímavá je aj štatistika: r. 
1438 bolo v meste 23 rôznych 
remesiel, v roku 1542 už 33, v 
roku 1697 ešte viac - 45 a po-
čet stále narastal, veď Kež-
marčania sa zaoberali hlavne 
remeslom. K "zvláštnym" re-
meslám pre súčasníkov pat-
rili napr. hrebenári, ihlári, 
opaskári, výrobcovia klincov, 
výrobcovia mydla, kotlári a v 
18. stor. varič čokolády, kávy 
alebo výrobca tabaku.

Každý cech mal svo-
je vlastné pravidlá – artiku-
ly. "V artikuloch sú zhrnuté 
tri základné stránky a funk-
cie cechu - spoločenská, eko-
nomická a náboženská." Na-
pr. za zahrešenie bola finanč-
ná pokuta. Keby tak bolo 
dnes, hneď by sme zveľadi-
li celé mesto, dokončili hoke-
jový štadión a postavili aj kú-
palisko.

Cechy mali svoju vlastnú 
hierarchiu: najprv učeň, po-
tom tovariš a po vandrov-
ke a skúške majster. "Učňom 
sa mohol stať len ten, kto mal 
zákonitý pôvod... a jeho otec 
nebol katom, hrobárom ani 
šarhom... Tovariši mali zaká-
zané bohorúhačstvo, hazard-
né hry, nočné vychádzky, flir-
tovanie s dievčatami..." Maj-
strovská skúška bola ťažká, 
napr. mäsiarsky tovariš mu-
sel jednou ranou zabiť vola, 
druhou prasa a v ten istý deň 
ich aj spracovať. Krajčír musel 

ušiť do 20 ks rôzneho odevu, 
ba aj stan a plachtu na voz. 
Kolár musel vyhotoviť voz – 
ak bol synom majstra, stačilo 
pol voza... Ale ani mladý maj-
ster to nemal ľahké. Musel si 
založiť vlastnú dielňu, do ro-
ka a dňa sa oženiť. „Mäsiar-
sky majster musel vlastniť dom 
a dvor, pivovarnícky pivovar a 
sušiareň, ktorú musel postaviť 
z kameňa, aby sa predišlo požia-
rom.“

Pracovná doba u niekto-
rých cechov trvala aj 18 ho-
dín. Ťažký život si remesel-
níci zľahčovali spoločnými 
posedeniami prevažne bez 
manželiek a vyvádzaním po-
čas fašiangov, keď sa konali 
voľby predstaviteľov cechu, 
alegorické sprievody, krsty 
učňov za tovarišov. „Debnári 
nazývali krst učňov šlajfovaním. 
Bol to obrad, pri ktorom učňa po-
pri rozprávaní o tovarišskom ži-
vote fackali, šklbali za vlasy, špi-
nili sadzami, olievali vínom a po-
dobne. Garbiarski učni muse-
li skákať zo striech na vyrobenú 
volskú kožu, ktorú držali štyria 
mladší majstri.“

Autorka nezabudla ani na 
krátku históriu mesta a život 
cechov priblížila tak podrob-
ne, že knižka by sa mohla stať 
povinným čítaním v rámci 
dejepisu. Samozrejme, zauj-
me aj dospelých. Kto chce ve-
dieť, ako sa v Kežmarku žilo 
v 15. – 19. storočí, nech siah-
ne po knihe Kežmarskí reme-
selníci. Stojí 5,40 € a dostať ju 
vo vydavateľstve Vivit, ktoré 
ju aj vydalo – u Ing. Liptáka v 
budove lýcea.  

Nora Baráthová

KEŽMARSKÍ REMESELNÍCI OŽILI – V KNIHE

Saška Husáková je od tohto škol-
ského roku žiačkou ZŠ Dr. D. Fischera. 

Foto: archív Z.H.
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Upozornenie pre obchod-
níkov s vybraným minerál-
nym olejom. Pozor na veľ-
kosť balenia a druh minerál-
neho oleja. Určité druhy mi-
nerálnych olejov podliehajú 
kontrole a postupu pri pre-
prave len v prípade, že ich ob-
jem presahuje 230 litrov. Ďal-
šie však už v prípade obje-
mu nad 150 litrov. Podnikate-
lia musia požiadať colný úrad 
o vydanie povolenia na ob-
chodovanie do 30. septembra 
2013. Obchodníci, ktorí ob-
chodujú s  minerálnymi olej-
mi kódu kombinovanej no-
menklatúry 2710 19 75 až 2710 
19 83 a 2710 19 87 v objeme do 
230 litrov, sa od 1.novembra 
2013 nepovažujú za obchod-
níkov s vybraným minerál-
nym olejom, pokiaľ o to colný 
úrad výslovne nepožiadajú.

Colný úrad Prešov dá-
va do pozornosti  podnika-
teľským subjektom skutoč-
nosť, že dňom 1. septembra 
2013 nadobudol účinnosť zá-
kon č. 212/2013 z 25. júna 2013 
(okrem čl. I prvého až sied-
meho bodu, ktoré nadobúda-
jú účinnosť 1. novembra 2013), 
ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon č. 98/2004 Z. z. o spotreb-
nej dani z minerálneho oleja v 
znení neskorších predpisov. 

Osoba, ktorá chce od 1. no-
vembra 2013 obchodovať s vy-
braným minerálnym olejom 
v zmysle zákona č. 98/2004 Z. 
z. účinného od 1. novembra 
2013, je povinná do 30. septem-
bra 2013 požiadať colný úrad 
o vydanie povolenia na ob-
chodovanie podľa § 25a v zne-
ní zákona č. 98/2004 Z. z. účin-
nom od 1. novembra 2013. Prí-
lohami k podanej žiadosti mu-
sia byť doklady podľa § 25a 
ods. 6 písm. a), b) a e) v znení 
účinnom do 31. októbra 2013. 

Hlavným cieľom nove-
ly zákona o spotrebnej dani 
z minerálneho oleja je zjed-
nodušiť ustanovenia týka-
júce sa evidencie obchod-
níkov s vybraným minerál-
nym olejom vo vzťahu k veľ-
kosti obalov, v ktorých je 
predmetný minerálny olej 
prepravovaný. Doposiaľ sa 
musel ako obchodník s vy-
braným minerálnym olejom 
evidovať na colnom úrade 
každý podnikateľský subjekt, 
ktorý mal v úmysle obchodo-
vať s vybraným minerálnym 
olejom, ktorý chcel  prepra-
vovať voľne, automobilový-
mi cisternami alebo železnič-
nými cisternami alebo v oba-
loch väčších ako 210 litrov.

Po novom (od 1. novembra 

2013) platí, že o vydanie po-
volenia  na obchodovanie s 
vybraným minerálnym ole-
jom musí požiadať osoba, kto-
rá chce na daňovom území v 
rámci podnikania obchodo-
vať s minerálnym olejom, kó-
du kombinovanej nomenkla-
túry 2710 19 71, 2710 19 91 až 
2710 19 99 ktorý je prepravo-
vaný voľne, automobilovými 
cisternami, železničnými cis-
ternami alebo v obaloch väč-
ších ako 150 litrov.

Osoba, ktorá chce na daňo-
vom území v rámci podnika-
nia obchodovať s vybraným 
minerálnym olejom kódu 
kombinovanej nomenklatúry  
2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 
19 87, musí požiadať colný 
úrad o vydanie povolenia na 
obchodovanie len, ak je tento 
vybraný minerálny olej pre-
pravovaný voľne, automobi-
lovými cisternami, železnič-
nými cisternami alebo v oba-
loch väčších ako 230 litrov.

Novela zákona zároveň 
zjednodušuje okruh príloh 
k žiadosti o vydanie povole-
nia na obchodovanie. Nie sú 
už potrebné doklady potvr-
dzujúce, že osoba, ktorá žia-
da o vydanie povolenia nemá 
nedoplatky voči daňovému 
úradu, nedoplatky na povin-

ných odvodoch poistného, 
nebola právoplatne odsúdená 
za úmyselný trestný čin a že 
nie je v likvidácií, ani na ňu 
nie je právoplatne vyhlásený 
konkurz.  Žiadateľ však aj na-
ďalej musí spĺňať podmien-
ku, že nemá nedoplatky voči 
colnému úradu. 

V súvislosti s obchodní-
kom s vybraným minerál-
nym olejom je potrebné upo-
zorniť aj na skutočnosť, že 
osoba, ktorá obchoduje s mi-
nerálnym olejom kódu kom-
binovanej nomenklatúry 2710 
19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 
87 v znení zákona č. 98/2004 
Z. z. účinnom do 31. októbra 
2013, a ktorá obchodovala 
s týmto vybraným minerál-
nym olejom v obaloch men-
ších ako 230 litrov sa nepo-
važuje za obchodníka s vy-
braným minerálnym olejom 
podľa § 25a v znení záko-
na č. 98/2004 Z. z. účinnom 
od 1. novembra 2013 a povo-
lenie na obchodovanie jej k 
1. novembru 2013 zaniká, 
ak neoznámi colnému úra-
du do 31. októbra 2013, že 
chce byť obchodníkom s vy-
braným minerálnym olejom 
v znení zákona č. 98/2004 Z. 
z. účinnom od 1. novembra  
2013.                                      CÚ

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Nominácie na udelenie Ceny PSK len do 30. septembra
Do 30. septembra možno podať návrhy na udelenie Ceny 

Prešovského samosprávneho kraja. Návrhy môže predložiť 
ktorýkoľvek občan. V nominácii stačí uviesť meno navrho-
vaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by navrhova-
ný človek mal byť ocenený a poslať to na Úrad PSK, na Ná-
mestie mieru 2 v Prešove. 

Prešovský samosprávny 
kraj v tomto roku ocení vý-
znamné osobnosti regiónu už 
jubilejný 10-ty raz. 

Myšlienka oceňovať osob-
nosti a inštitúcie za prínos 
k rozvoju regiónu vznikla 
v roku 2004.

Medzi doterajších laureátov 
Ceny PSK patria napríklad Mi-
chal Kováč, prvý prezident Slo-
venskej republiky, Prešovská 
univerzita, diecézny biskup 
František Tondra, Jeho Blaže-
nosť Nikolaj, prešovský epar-
cha Ján Babjak, eurokomisár 
Ján Figeľ, kardinál Jozef Tom-
ko, Horská záchranná služba, 
či folklórny súbor Šarišan. 

Predseda Prešovského sa-
mosprávneho kraja Peter 
Chudík doteraz cenu ude-
lil Hokejovému klubu Po-
prad, hádzanárskemu klu-
bu Tatran Prešov, hereckému 
manželskému páru - Jožovi 
a Kvete Stražanovcom, spe-
váčke Márii Mačoškovej, so-
chárovi Dušanovi Pončákovi, 
akademickým maliarom Ju-
rajovi Kresilovi a Andrejovi 
Smolákovi, či ortopédovi Já-
novi Kľocovi. 

Cenu PSK predstavu-
je umelecké dielo - gotická 
brána s doširoka otvorený-
mi dverami, ktoré sú symbo-
lom prijímania nových pod-

netov. Cenu predsedu tvo-
rí voľne tvarovaný objekt 
pripomínajúci ľudské srdce, 
obomknuté po stranách kríd-
lami. Symbolizuje citovú spo-
luúčasť na každom tvorivom 
počine, ako neodmysliteľnú 
súčasť rozvoja ľudskej civili-

zácie. Autorkou oboch diel je 
akademická sochárka Eva Fi-
šerová.

Slávnostný program, po-
čas ktorého budú odovzda-
né Ceny PSK a Ceny predse-
du PSK za rok 2013, sa usku-
toční v decembri v Divadle 
Jonáša Záborského v Prešo-
ve.                                    PSK
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Letné inšpirácie alebo Byu sem ve Skalici
Tak, a máme po lete. Nasta-

lo obdobie dažďov. Každé le-
to, každá dovolenka, či prázd-
niny sú o slnku, vode, horách, 
jednoducho obdobím relaxu 
a oddychu. Každý z nás potre-
buje načerpať nových síl a as-
poň na chvíľu vybočiť z rám-
ca pracovných povinností. Je 
preto šťastím, ak práve dovo-
lenku prežijeme bez stresu, 
nervozity, či zbytočného napä-
tia. Vždy si prajeme, aby ubie-
hala čo najpomalšie a všetko 
okolo nej prebehlo v pohode.

Dovolenkový čas je ale aj 
časom sťahovania národov 
a premiestňovania sa z jedné-
ho miesta na druhý. Vtedy si 
začneme i viac a podrobnej-
šie všímať všetkého, čo sa tý-
ka samotnej dopravy. 

Nie každý sa presúva z jed-
ného mesta do druhého svo-
jim autom, či taxíkom a čo-
raz viac vidíme v mestách ob-
čanov, ktorí za sebou vláčia 
malý, či veľký kufor na ko-
lieskach. Šťastné to mesto, ak 
sa ale s podobným mobilným 
kufrom nemusíte naťahovať 
pri každom prechode cez ces-

tu. Myslím tým, ak máte na-
príklad prejsť z hocijakého 
sídliska, či centra mesta na že-
lezničnú, či autobusovú stani-
cu. Spočítajte si koľkokrát mu-
síte svoj kufor zdvihnúť, pre-
ložiť ho z chodníka na cestu, 
a potom ho opäť nadvihnúť, 
aby ste sa s ním dostali opäť 
na chodník. Verte, že na stani-
cu prídete niekedy úplne vyš-
ťavený z podobného nepláno-
vaného, či vlastne plánované-
ho tréningu.

Verte ale, že aj na Sloven-
sku sú mestá, kde prejde-
te zo sídliska, či centra mes-
ta k autobusovej, či železnič-
nej stanici bez toho, aby ste 
čo i len jedenkrát zdvihli svoj 
kufor, že ho musíte preniesť 
na chodník, či cestu. Všetky 
konce chodníkov sú zošikme-
né tak, aby ste nielen kufor, 
ale aj imobilní chodci mohli 
bez problémov prejsť na 
druhú stranu cesty, bez toho 
aby museli prekonávať pre-
kážku akou je výška chodní-
ka. Priam neskutočné.

No nebola to jediná vec, 
čo sa mi v meste trdelníkov 

páčilo, či ma zaujalo. Bolo to 
i miesto, kde na malej plo-
che, v centre mesta, boli viace-
ré stojany s mapami. Či už sa-
motného mesta, jeho bližšieho 
i širšieho okolia. Samozrejme 
s vyznačením pamiatok. Tu-
rista mal tak na jednom mies-
te dokonalý prehľad o tom, čo 
by mohol navštíviť a ako je to 
ďaleko a nemusel hľadať ani 
informačnú kanceláriu.

A ešte jeden malý postreh 
z tohto zo záhorského mes-
tečka. O Kežmarku sa hovo-
rí ako o Perle pod Tatrami. Ide 
mi o to „pod Tatrami“. Žijeme 
v nádhernom kraji, v blízkos-
ti Tatier, kaštieľa v Strážkach, 
rybníkov, či termálneho kúpa-
liska, no s ani jedným z týchto 
turistických cieľov nie je Kež-
marok spojený turistickým 
chodníkom pre peších, a to 
priamo z centra mesta. Pritom 
spojenie so všetkými sa priam 
samo ponúka. Napríklad 
v Skalici sú dokonca až tri tu-
ristické trasy označené znač-
kových chodníkom. Jedna ve-
die k rieke Morave, k Baťovmu 
kanálu, druhá do prímestské-
ho rekreačného strediska, tre-
tia do skalických viníc. Jedno-
duché. To čo majú v okolí za-
ujímavé, vedia turistovi po-
núknuť aj takouto formou. 
Úplnou samozrejmosťou je, že 
okrem peších turistických trás 
majú dobre označené aj cyk-
lotrasy. My v Kežmarku, hlav-
ne priaznivci pešej turistiky, 
by sme sa mali viac zaktivizo-
vať v tomto smere a vynasna-
žiť sa, aby mohol Kežmarok 
čo najskôr ponúknuť zaujíma-
vé trasy pre peších turistov. 
Viem si živo predstaviť, že 
by, či už pred hradom, alebo 
pred radnicou bol informač-

ný panel so smerovými ta-
buľami s vyznačením turistic-
kých časov. Napríklad jeden 
smer by bol: Vrbov 1:20h, Le-
voča 5:00h, druhý smer: Mlyn-
čeky 1:00h, Kežmarské Žľa-
by 3:00h, Zelené pleso 7:00h, 
tretí smer: Ranč Čajka 0:40h, 
kaštieľ Strážky 1:30h, Spišská 
Belá 2:15h. Určite by si mesto 
s podobnou ponukou zvýšilo 
kredit u svojich návštevníkov, 
ktorí by si určite zapamätali, 
že z mesta Kežmarok sa dajú 
robiť aj pešie túry a nie všade 
použiť auto. Určite by to malo 
za následok i vyšší počet uby-
tovaní.

Vidíte, mne stačila jed-
na dovolenková návšteva na 
druhom konci republiky, aby 
som nasal pozitívne inšpirá-
cie, ktoré by boli určite užitoč-
né pre naše mesto. Stačilo iba 
chodiť s otvorenými očami 
a premietnuť si svoje prežité 
skúsenosti na naše podmien-
ky. Veď mi ide predovšetkým 
o rozvoj môjho mesta, v kto-
rom sa chcem cítiť príjemne 
a dať inšpirácie ľuďom, ktorí 
môžu moje nápady, skúsenos-
ti a myšlienky zrealizovať, či 
aspoň posunúť ďalej.

Mojou návštevou v Skali-
ci som si iba potvrdil, že to-
to mesto je vždy dobrá voľba, 
lebo ponúkne každému kto 
o to stojí, a kto chodí s otvo-
renými očami dostatok inšpi-
rácií. Samozrejme, že fungu-
je to i naopak, že v niečom by 
si mala i Skalica vziať od Kež-
marku príklad, v čom sme zas 
vpredu my, no mne ide, aby 
sme to pozitívne, čo som tam 
videl, zakomponovali k nám. 
Snáď sa niečo z toho, do roka 
a do dňa aj podarí.

t/f Pavol Humeník

Informačné miesto s mapami a turistickými smerovníkmi.

Zvažujúci sa chodník pred mestským úradom.
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Najväčší počet turistov bol 
dôvodom rozhodnutia zmeniť 
jednosmerný turistický chod-
ník v Priečnom sedle na dvoj-
smerný. Vďaka novo inštalo-
vaným reťaziam a kramliam 
sa tak turisti môžu navzájom 
predbiehať a vyhýbať bez toho, 
aby sa v náročnom skalnom te-
réne sedla vo výstupe či zostu-
pe obmedzovali a ohrozovali 
pohybom mimo turistického 
chodníka. „Každoročné spočí-
tavanie návštevnosti v TANAPe  
potvrdzuje, že najväčšie počty tu-
ristov prechádzajú  práve tým-
to sedlom. Bojazlivejší a fyzicky 
menej zdatní turisti však pri jed-
nosmernom postupe dokázali pri 
zdolávaní ťažších úsekov prechod 
sedlom na dlhý čas zablokovať. 
Vytvárali tak za sebou zo strany 
Malej Studenej doliny dlhé rady 
čakajúcich. Nervóznejší z čakajú-
cich potom začali blokujúcich ob-
chádzať bez ohľadu na riziko pa-

Priečnym sedlom sa dá prejsť už v oboch smeroch 
dajúcich skál spod ich nôh. Úrazy 
spôsobené letiacimi skalami a ná-
zory turistov i chatárov z oboch 
dolín nás primäli k tomu, aby bol 
turistický chodník v najfrekven-
tovanejšom vysokohorskom sedle 
v Tatrách prístupný v oboch sme-
roch,“ vysvetľuje Dominik Mi-

chalík, vedúci Strediska terén-
nych služieb Štátnych lesov 
TANAPu.

Vďaka novo inštalovaným 
reťaziam a kramliam, kto-
ré pribudli v Priečnom sedle 
v dvoch líniách sa tak turis-
ti môžu bezpečnejšie obchá-

dzať bez toho, aby sa v nároč-
nom skalnom teréne pohybo-
vali nezaistení, mimo opti-
málnej trasy žlto značeného 
turistického chodníka, kde na 
skalných poličkách leží množ-
stvo voľných skál. Aj tí menej 
zdatní a v lezení menej obrat-
ní môžu teraz sedlom prejsť 
ľahšie a rýchlejšie. Dve línie 
technických pomôcok zakot-
vených v skale umožňujú  ľah-
šie zdolateľný prechod z Ma-
lej do Veľkej Studenej doliny 
a naopak, ale aj vzájomné ob-
chádzanie a predbiehanie sa 
v jednom smere. „Aj napriek 
obojsmernému sprístupneniu 
sedla je výhodnejšie vystupovať 
po strmšej strane, teda z Malej 
Studenej doliny od Téryho cha-
ty a miernejším sklonom do Veľ-
kej Studenej doliny ku Zbojníckej 
chate zostupovať,“ dodáva Do-
minik Michalík. 

TANAP

Čistenie tatranských a pie-
ninských chodníkov sa už tra-
dične robí na konci letnej tu-
ristickej sezóny a pred tým, 
ako okolitú prírodu prikryje 
snehová perina. Je potešiteľné, 
že na akcii Čisté hory vidíme 
deti, ktoré sa tak touto formou 
učia návyku chrániť si svoje 
životné prostredie. Potešujúce 
je, že každý rok pomáhajú Vy-
soké Tatry čistiť i početné par-
tie z Českej republiky.

Minulý rok 1 800 dobro-
voľníkov vyzbieralo celkovo 
640 kilogramov odpadu. Väč-
šinou obaly z potravín, plas-
tové fľaše, konzervy, ale na-
príklad i staré plechové ved-
ro. Zaujímavé, i to si niekto 
bral na svoju túru...

Koordinátorom akcie Čisté 
hory sú Štátne lesy TANAPu 
v spolupráci so Správou TA-
NAPu a Správou PIENAPu.

Humeník

Opäť je tu akcia 
„Čisté hory“

V sobotu 28. septembra 2013 sa uskutoční už 35. ročník 
akcie Čisté hory. Doteraz za 34 rokov vyše 39 000 dobrovoľ-
níkov odbremenilo Vysoké tatry a Pieniny viac ako 58 ton 
rôzneho komunálneho a stavebného odpadu a v posledných 
rokoch už aj potravinárskeho odpadu.

Foto: Dominik Michalík

mozaiKa



9KežmaroK 17/2013 inzercia



10 KežmaroK 17/2013Kultúra

KuLtúRNE PROgRAMy

VýStAVy
Výstavná sieň BARÓNKA

Hlavné námestie 46
VÝTVARNÉ UMENIE ZO 

ZAKOPANÉHO
Výstava je vystavená do 27. 

septembra 2013.
galéria u anjela

Starý trh 53
Andrej Rudavský, 
Mária Rudavská

Výstava potrvá do 3. 10. 2013.
Výstavná sieň múzea

Dr. Alexandra 11
(ne)ZABUDNUTÍ (osudy  
ľudí, osobné hrdinstvá)

(ne)ANONYMNÍ
Výstava je otvorená v rámci 

Dni židovskej kultúry  
do 24. októbra 2013.

20. 9. 2013 (piatok)  
o 16.00 hod.

Folklórne popoludnie
FS ZABAVA,  

Krasnojarsk (Rusko)
FS BRILLIANT, Kyjev  

(Ukrajina)
DFS MAGURÁČIK,  

Kežmarok (Slovensko)
- podujatie sa koná v rámci 

„Podtatranských folklórnych 
slávností 2013“.

Hlavné námestie – javisko 
pri radnici Kežmarok
26. 9. 2013 (štvrtok)  

o 18.30 hod.
Kežmarská hudobná jeseň – 

XXXII. ročník  
Ladislav Fančovič  
– klavírny recitál

Koncertný program bude  
uvedený v rámci  

Bratislavských hudobných 
slávností 2013.

Koncertná sála ZUŠ A. Cígera  
29. 9. 2013 (nedeľa)  

o 16.00 hod. 
Zlatá priadka  

– rozprávková nedeľa
Uvádza Divadlo Cililing  

Prešov.
V Mestskom kultúrnom  

stredisku Kežmarok
Pripravujeme: 

Sedem bez záruky 
Zájazdová verzia obľúbenej 

televíznej relácie Sedem s.r.o.
Účinkujú: E. Vacvalová, M. 

Lasica, M. Leško, O. Feldeková 
a hudobný hosť.

MY SME MILLEROVCI - 18. 
- 19. september (streda, štvrtok), 
19.00 hod., titulky, 3,50 €, MN-15. 
Americká komédia. Jedna falošná 
žena, dve fingované deti a obrov-
ský, vyleštený karavan. 

DIANA - 20.- 22. septem-
ber (piatok, sobota, nedeľa), 
19.00 hod., titulky, 3,50 €, MN-12. 
Britská romantická dráma. Príbeh 
o najznámejšej žene sveta, prin-
ceznej z Walesu, počas jej posled-
ných dvoch rokov života.

OGGY A ŠVÁBY- 21. - 22. sep-
tember (sobota, nedeľa), 17.00 hod., 
dabing, 3,50 €, MP. Francúzska ani-
mované rozprávka. Všetky tri časti 
tohto bláznivého filmu nám pred-
vedú Oggyho, ktorý je azda ešte 
komplexnejší a dojemnejší ako ke-
dykoľvek predtým, ale aj rovnako 
trafený a rozkošný ako vždy.

LORE - 23.september (ponde-
lok), 19.00 hod., titulky, 2 €/1,50 €, 
MN-12. Belgicko-nemecko-britská 
dráma. Pätica súrodencov, sa musí 
o seba postarať. Sú vyhnaní z rod-
ného domu a okolie im ostro dáva 
najavo nepriateľstvo. Pešo sa vyda-
jú na 900 kilometrov dlhú cestu na-
prieč vojnou zničenou krajinou k 
starej mame do Hamburgu.

INSIDIOUS: KAPITOLA 2 
- 25. - 26. september (streda, štvr-
tok), 19.00 hod., titulky, 3,50 €, MN-
15. Americký horor. 

JOBS - 27. - 29. september (pia-
tok, sobota, nedeľa), 19.00 hod., ti-
tulky, 3,50 €, MN-12. Americká ži-
votopisná dráma. Steve Jobs – 
osobnosť, ktorá raz a navždy zme-
nila náš svet aj naše možnosti. 

ŠMOLKOVIA 2 - 28. - 29. sep-
tember (sobota, nedeľa), 17.00 hod., 
dabing, 3,50 €, MP. Americká animo-
vaná rozprávka. V pokračovaní ro-
dinnej komédie vytvorí zlý čarodej-
ník Gargamel nezbedné stvorenia 
podobné Šmolkom, tzv. Lapajov a dú-
fa, že s ich pomocou získa všemocnú 
magickú šmolkovskú esenciu. Avšak 
čoskoro zistí, že len skutočný Šmolko 
mu môže dať, čo potrebuje.

ZÁZRAK (FK) - 30. septem-
ber (pondelok), 19.00 hod., FILMO-
VÝ KLUB, pôvodné znenie, 2 €/1,50 
€, MN-15. Slovensko-česká dráma.  
Záškoláctvo, úteky z domu, prosti-
túciu, drogy, život na ulici, a osu-
dové lásky, aj keď sú ešte deti. Ma-
jú neúplné rodiny a zbabrané živo-
ty… Takých ako ony sú polepšov-
ne plné. 

Takmer 80 umeleckých 
diel od 39 autorov je v tých-
to dňoch vystavených vo vý-
stavnej sieni Barónka v Kež-
marku, Hlavné námestie 46. 

Umelci zo Zakopaného po-
núkajú široké spektrum prác, 
ktoré hovoria o ich umelec-
kých snaženiach a cestách za 
posledné obdobie. Návštevní-
ci sa stretnú s kolážou, maľ-

bou na sklo, reliéfmi a socha-
mi v bronze, maľbou, grafic-
kými technikami a inými. V 
Zakopanom žije veľmi silná 
komunita umelcov  a ich vý-
stava v Kežmarku je jedna z 
ďalších príležitosti spoznať 
Poliakov bližšie cez ich ume-
leckú tvorbu. Výstava potrvá 
do 27. septembra 2013.

L. Majoroši

uMELCI  ZO  ZAKOPANÉHO
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Pozývame vás 23. 9. 2013 
(pondelok) o 19.00 hod. do 
Mestského kultúrneho stre-
diska v Kežmarku na ko-
mediálnu hru „KOLAPS“ 
v hereckom obsadení Petra 
Batthyányho a Romana Frat-
riča. 

Dvaja nezamestna-
ní bratranci prejdú rôzny-
mi školeniami a sami za-
čnú prednášať. Považujú sa 
za sveta znalcov, ktorí ako 
dvojica koučerov učia všet-
ko a zvláštnym spôsobom, 
z ktorého vychádza veľa ko-
mických situácií. Je to lás-
kavý humor pre všetky ve-
kové skupiny, ktorý nekriti-
zuje, ale nastavuje zrkadlo 
bez zbytočného moralizova-
nia. Ide o hru, ktorá počíta s 
účasťou divákov keďže „ko-
učerska dvojica” sa zameria-
va na individuálne povaho-
vé črty a problémy každého 
z nás! Peter Batthyány spieva 

a dáva návod na bezstarost-
né užívanie niekedy ťažkej 
každodennosti. Je to bravúr-
ny koncert schopností her-
ca, ktorý nekopíruje úspech 
svojich postav Banána, Mar-
git a kapitána Maroša Na-
gya. Ponúka ďalší charak-
ter ktorý určite zaujme a za-
baví. Roman Fratrič je ten čo 
tlmí bezhraničnú „nevedo-
mosť“ kolegu svojim zasvä-
teným pohľadom na fungo-
vanie spoločnosti. Prekvapí 
svojou hravou komediálnos-
ťou a zaujímavým uchope-
ním svojej postavy.

Autor: Dagmar Batthyány, 
hudba: Boro Logan, réžia: Mi-
roslav Málek

Vstupné: 12 €
Predpredaj: Mestské 

kultúrne stredisko Kež-
marok, Starý trh 47 (tel. 
052/452 21 65, kulturnestre-
disko.kk@stonline.sk), Tic-
ketportal.                   (msks)

KOLAPS – interaktívne 
komediálne predstavenie

Začal s nový školský rok. 
Naše deti opäť zaplnili ma-
terské školy a zasadli do škol-
ských lavíc. Aby dokázali 
zvládať všetko, čo ich vo vý-
chovno-vzdelávacom proce-
se čaká, je potrebné aby boli 
zdravé a veselé. Pri súčasnom, 
dnes už takmer celodennom 
pobyte detí v školách, je dôle-
žité aby bola splnená aj otázka 
ich stravovania. To je úlohou 
školských jedálni, ktoré sú sú-
časťou škôl.

Rodičia, ktorí sa zaujíma-
jú o výživu a stravovanie svo-
jich detí, určite zaznamena-
li, že školské jedálne sa menia. 
Je to výsledok opatrení, kto-
ré boli prijaté rezortom škol-
stva, napríklad v oblasti mate-
riálno-spotrebných noriem, bo-
la vydaná metodická príručka 
pre obstarávanie potravín v ŠJ 
a ňou sa riadia vedúce ŠJ pri 
nákupoch potravín pre našich 
stravníkov, do praxe sme pri-
jali a uviedli príručku systému 
HACCP pre zariadenia škol-
ského stravovania, ktorou sa 
riadime pri dodržiavaní zásad 
systému HACCP a správnej vý-
robnej praxe.

V priebehu augusta zorga-
nizoval rezort Ministerstva 
školstva v regiónoch stretnu-
tia so zamestnancami ŠJ.  Ta-
kéhoto seminára sa 28. 8. 2013 
v Prešove zúčastnili aj vedú-
ce ŠJ, ktorých zriaďovateľom je 
Mesto Kežmarok. Pani Ing. Sil-
via Tokárova, zástupkyňa MŠ, 
okrem iného konštatovala, že 
záujem o stravovanie detí v ŠJ 
rastie. Štatistiky ukazujú že 

v MŠ je to 99,5 % ZŠ 67 % , a na 
stredných  školách 37 % detí.

Pre dieťa je správne celoden-
né stravovanie veľmi dôležité. 
Školské jedálne sa snažia byť, 
a ja verím, že aj sú súčasťou vý-
chovno-edukačného procesu. 
Jeho cieľom je zdravá generácia, 
boj proti nadváhe a obezite, boj 
proti alkoholu a drogám, a v ne-
poslednom rade boj proti zlým 
stravovacím návykom.

Chceme, aby sa deti naučili 
mať radi samých seba, mať rád 
iných, tých, ktorí so mnou sto-
lujú, vážiť si ľudí, ktorí mi jedlo 
pripravujú, láskavo ich pozdra-
viť a pekne sa poďakovať. Po-
znať rozdiel medzi tým, čo je 
zdravé a čo nie.

Dovolím si tvrdiť, že jedlá 
v ŠJ nepripravuje len tak nie-
kto. Sú to odborne školení pro-
fesionáli, ktorí deťom denne 
pripravujú stravu na základe 
noriem jedál, ktoré sú zostave-
né podľa najnovších vedeckých 
poznatkov o zdravej a racionál-
nej výžive. 

Dieťa je mladá rastlinka. My 
z nej chceme vypestovať zdra-
vý strom, ktorý bude dávať 
dobré a chutné ovocie. Čo na-
še deti o strave a potravinách 
a hlavne, aké je to pre náš or-
ganizmus dôležité, naučíme te-
raz, to si odnesie aj do života.

Snažíme sa rodičom a strav-
níkom našich ŠJ svojou prácou 
dokázať, že Školská jedáleň je 
značka zdravého stravovania, 
správnych návykov a je trendy.

PhDr. Jana Duľová
Vedúca ŠJ pri MŠ Možiarska, 

Kežmarok

Školské jedálne = súčasť 
výchovno-edukačného procesu
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V súčasnosti mnoho mamičiek pre-
dáva vecičky cez webové portály, no 
nevýhodou je veľa námahy potreb-
nej pre nafotenie vecí a umiestnenie 
na webových stránkach. Ďalšou nevý-
hodou je mnohokrát vyššie poštovné 
ako samotná hodnota predávanej ve-
ci. Preto je v súčasnosti vítaným tren-
dom burza mamičiek v rôznych mes-
tách Slovenska. Občianske združenie 

Brmbolec chytilo iniciatívu do svo-
jich rúk a započalo organizáciu bur-
zy i v našom meste. Dňa 24. 8. 2013 sa 
v Domčeku – detskom centre konal 1. 
ročník MRAVENISKA – burzy mami-
čiek. Každý kto v tento deň zavítal na 
Starý trh 71 v Kežmarku mohol nakú-
piť detské oblečenie, potreby, hračky a 
knihy za symbolické ceny. Každú ma-
mičku poteší peniažtek do rodinného 

rozpočtu, ktorý môžu získať z predaja 
vecičiek, ktoré už nevyužijú, no iným 
poslúžia, preto je na nás, kežmarské 
mamičky, aby sme spolu pokračova-
li v tradícii MRAVENISKA a v budú-
com ročníku sa zúčastnili v hojnejšom 
počte a pamätajte: MRAVENISKO BU-
DE TAKÉ AKÉ SI HO VYTVORÍME, 
JA, TY, MY... 

Domček – detské centrum

Mravenisko – burza mamičiek už aj v Kežmarku

„Rozprávkový domček, krásne 
prostredie a veľmi milý personál“ 
s týmito slovami sa lúčila lek-
torka MVDr. Eva ŠTARKOVÁ  
po svojom kurze o Montesso-
ri pedagogike s názvom „Akti-
vity každodenného života“ pre 
vek od 0 do 6 rokov dňa 10. au-
gusta 2013 v Domčeku – det-
skom centre na Starom trhu 71.

Montessori výchova nie 
je módny výstrelok doby, ale 
spôsob života. Je to spôsob, 
keď sa k dieťaťu správame ako 
k rovnocennému partnerovi, 
ktorý nás má čo naučiť, a nie 
ako k niekomu, kto musí pl-
niť naše želania. Spôsob, ke-
dy môžeme dieťaťu poskytnúť 
možnosť odhaliť pravú pod-
statu a zmysel vecí. 

Aj o tom a o ďalších zaujíma-
vých skúsenostiach hovorila lek-
torka Kežmarčankám, mamič-
kám a pedagógom. Predviedla aj 
praktické ukážky ako treba pre-
zentovať dieťaťu prácu s Montes-
sori materiálom.

V Domčeku – detskom cen-
tre sa snažíme tieto princípy 
Montessori pedagogiky zacho-
vávať a rešpektovať. Dávame 
dieťaťu priestor na samostat-
né objavovanie zázrakov živo-
ta, jeho zákonitostí a tajomstiev. 
Okrem toho sa snažíme zapojiť 
aj širšiu verejnosť formou pred-
nášok a kurzov do tejto úžasnej 
oblasti.

Domček – detské centrum

Ďalší diel Montessori

Sú to bytosti z Krajiny hlá-
sok, ktoré spoznali deti v au-
guste počas  Tréningu fonema-
tického uvedomovania podľa Eľ-
konina v Domčeku – detskom 
centre na Starom trhu 71. Cie-
ľom tréningu pod vedením 
PaedDr. Evy Selnekovičovej 
bolo pripraviť predškolákov  
na úspešný štart v škole. Išlo 
o predškolskú intervenciu, či 
prevenciu školských neúspe-
chov.

Ak sa opýtate predškoláka, 
aké slovo je dlhšie had – alebo 
dážďovka – odpovie, že had. 
Nevie ešte oddeliť formálnu 
štruktúru slova od jeho obsa-
hu a prirodzene sa orientuje 
na význam slova. Dôležité je, 
aby dieťa ešte pred nástupom 
do školy získalo predstavu 
o slove ako o forme, ktorá ne-
sie význam. Proces fonema-
tického uvedomovanie nie je 

automatický a nenaučíme sa 
ho jednoducho počúvaním, 
ale ide o kognitívnu (pozná-
vaciu) schopnosť, ktorú treba 
trénovať a rozvíjať. Deti po-
čas tréningu zvládli deliť slo-
vá na slabiky, rozlišovať hlás-
ky v slovách, poznať v čom sa 
líšia samohlásky a spoluhlás-
ky, odlišovať tvrdé a mäkké 
spoluhlásky.

Okrem toho sa z predško-
lákov stali malí žiaci, ktorí 
spoznali pravidlá komuniká-
cie v triede počas vyučova-
nia.

Pre tých predškolákov, kto-
rí sa tréningu nemohli zú-
častniť, základná inštrukcia 
znie: Vyslov slovo, natiahni 
prvú hlásku a počúvaj sám se-
ba. Potom sa môžu pridávať a  
zdôrazňovať aj ostatné hlásky 
(postupným predlžovaním).

Domček – detské centrum

Pán Slabika a Hlásulienka

Aj po šk. roku 2012/13 stá-
li rodičia pred dilemou ako sko-
ordinovať 2 mesiace prázdnin s 
pár týždňami vlastnej dovolen-
ky, aby vyplnili voľný čas svoj-
im deťom.

Po iné roky vyšli rodičom 
v ústrety materské školy a naj-
mladším žiakom základných škôl 
umožnili navštevovať v tomto ča-
se ich zariadenia, za čo im patrí 

úprimná vďaka. Detí ale pri-
búdalo a preto Oddelenie škol-
stva MsÚ požiadalo vedenie ZŠ 
-  Grundschule, Hradné nám. 38, 
Kežmarok o otvorenie školské-
ho  klubu deti počas školských 
prázdnin.  O chutný a kvalitný 
obed sa postarala Školská jedáleň 
pri MŠ,  Možiarska, Kežmarok.

Touto cestou chceme poďako-
vať vedeniu a všetkým zaintere-

sovaným zamestnancom spomí-
naných škôl  za to, že pomohli 
zabezpečiť program našim naj-
mladším školákom počas prázd-
nin .

Prajeme im v novom škol-
skom roku 2013/14 veľa zdravia, 
pedagogického optimizmu, pra-
covných úspechov a osobného 
šťastia.

(ošmu)

Čas prázdnin našich žiakov Práca v tESCO
Hľadáme nové kolegyne  

a kolegov do pracovného  
pomeru na oddelenie čerstvých  

potravín (lahôdky) a trvanlivých 
potravín na funkciou:  

PREDAVAČ/KA s inkasom. 
Termín nástupu dohodou. 

Kontakt 052/468 09 11,  
Hypermarket TESCO,  

Tvarožnianska ul., Kežmarok
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Prvý septembrový ví-
kend bol na Spiši venovaný 
spomienke na významné-
ho folkloristi, ktorý pôsobil 
ako profesionálny tanečník, 
choreograf, scenárista, reži-
sér a metodik tanca na vý-
chodnom Slovensku – Jožko-
vi Bakšayovi. Projekt pod  ná-
zvom „Bakšayova kapsa“ ur-
čený seniorským folklórnym 
kolektívom je autorským prí-
spevkom Východoslovenské-
ho folklórneho združenia, v 
spolupráci s Podtatranským 
osvetovým strediskom v Po-
prade a  Združením FEMAN, 
ktoré  finančne ho podporilo 
Ministerstvo kultúry SR.

Samotný program „Z 
Bakšayovej kapsy“ bol kon-
cipovaný tak, aby najmä v 
moderátorských fragmen-
toch neformálnym spôsobom  
priblížil život a tvorbu Jož-
ka Bakšaya. Programovým 
číslam, ktoré uviedli senior-
ské folklórne kolektívy, pred-

chádzajú zážitky a spomien-
ky, ktoré sú uložené v reálnej 
koženej kapse, akú nosil sám 
Jožko Bakšay. Z nej sú myš-
lienky, spomienky a zážit-
ky vyberané a predstavova-
né publiku tak, aby čo najviac 
korešpondovali s dejovou os-
novou.

V programe sa predstavi-
li Jožkovi rovesníci i niektorí 
kamaráti zo súborov Čačina-
re Spišská Nová Ves, Magu-
rák Kežmarok, Karpaťanin 
a Starišan Prešov, Omladina 
Košice, Svojina Michalovce 
a Vagonár stará škola Poprad. 
Vo vyše dvojhodinovom 
programe predstavili pies-
ne a tance regiónov Východ-
ného Slovenska, ktoré Jožko 
Bakšay dôverne poznal a pre-
šiel, ako výskumník a realizá-
tor folklórnych podujatí.  

Prešlo sa cez Šariš, Spiš, 
goralskú oblasť, spoznali 
sme rusínsku tradičnú kul-
túru, ktorej sa venoval po-

Bakšayova  kapsa 2013

čas svojho úspešného pôso-
benia v prešovskom PUĽS-e 
až na rovinatý Zemplín. Tieto 
oblasti po výskume veľakrát 
spracoval v tanečnej podobe 
v rôznych súboroch.    

Naplnili sme myšlien-
ku a cieľ projektu Bakšayo-
va kapsa 2013. Veríme, že 
sme okrem spomienky na 
významného folklórneho či-
novníka pripravili i hodnot-
ný program a stretnutie se-
niorov pôsobiacich v spomí-
naných kolektívoch nášho 
regiónu. Potvrdilo sa, že ten-
to projekt patrí k tým, ktoré 

prinášajú radosť a potešenie 
spojenú zo životnou láskou 
k folklóru a tradičnej kultúry 
nášho Slovenska. Touto ces-
tou úprimne ďakujeme Mi-
nisterstvu kultúry SR, ktoré 
finančne podporilo tento pro-
jekt, Podtatranskému osveto-
vému stredisku a združeniu 
Feman za pomoc pri realizá-
cii podujatia. Poďakovanie 
patrí i seniorom zo všetkých 
zúčastnených kolektívov, kto-
rí vyslovili presvedčenie, že 
sa na takomto podujatí veľmi 
radi stretnú i v budúcnosti. 

J. Švedlár

Prešovský samosprávny kraj – Múzeum v Kežmarku  
a Hotel Hviezdoslav

vás pozývajú na podujatie

DNI ŽIDOVSKEJ KULTÚRY
a výstavy

(ne)ZABUDNUTÍ (osudy ľudí, osobné hrdinstvá)
(ne)ANONYMNÍ

KEDY:  
výstavy od 11. septembra do 24. októbra 2013.

KDE:  
výstavy sú vo výstavnej sieni múzea, Dr. Alexandra č. 11, 

Kežmarok.
VSTUPNÉ: výstava - dospelí 0,60 €; deti dôchodcovia 0,30 €.
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V tejto budove som bol s tu 
prítomným spolužiakom La-
dislavom Harvanom od kvin-
ty po oktávu žiakom profesora 
Alfréda Grosza, a tu sme úspeš-
ne v júni 1950 aj zmaturova-
li. Žiaľ, na naše maturitné tab-
lo nám profesora Grosza neod-
poručili umiestniť, lebo v našom 
maturitnom roku ho z gymnázia 
uvolnili. Oficiálne vraj pre vy-
soký vek pre telocvikára, v sku-
točnosti preto, že so študentmi 
i v zborovni dokázal lepšie ko-
munikovať nemecky a maďar-
sky, ako svojou naizaj zvláštnou 
dialektickou, spišskou slovenči-
nou, na čo bola aj povojnová kež-
marská spoločnosť citlivá.

Na túto bývalú gymnaziál-
nu budovu, v ktorej sme odha-
lili jeho bustu, mám pri vzác-
nu spomienku a pamiatku. Je to 
65 rokov stará fotografia náš-
ho gymnaziálneho basketbalo-
vého družstva – víťaza populár-
nych Spišských stredoškolských 
hier urobená profesorom Gros-
zom pred touto budovou, ktorú 
mi s osobným venovaním dal ako 
kapitánovi mužstva. Naše víťaz-
stvo sa na škole i v kežmarskej 
verejnosti chápalo ako symbol 
vďaky profesorovi Groszovi za 
rozvoj tohto športu na škole.

Bol to totiž profesor Grosz, 
ktorý po vojne oživil a podpo-
ril basketbal na kežmarskom 
gymnáziu. Zo svojich skrom-
ných prostriedkov zakúpil lopty 
a mnohým z nás aj cvičky a vý-
stroj. U riaditeľa gymnázia vy-
bavil telocvičňu na nácvik streľ-
by každý deň pred vyučovaním. 
Za týchto podmienok dosiahol 

gymnaziálny basketbal takú úro-
veň, že vytvoril základ neskor-
šieho súťažného kežmarského 
mužského basketbalu.

Profesor Grosz mal taký-
to vrelý vzťah aj k iným špor-
tom a objaveným športovým ta-
lentom. S profesionálnou zruč-
nosťou a vášňou fotograficky 
i písomne zdokumentoval kaž-
dú športovú činnosť i úspešných 
športovcov na fotografiách a dia-
pozitívoch. Jeho fotografický ar-
chív zapĺňajú aj zábery Tatier 
a tatranskej prírody, horolezec-
tva a turistiky, historických pa-
miatok Kežmarku a okolia, por-
tréty dobových osobností, ob-
čianskych spolkov a spoločenské-
ho života, ktoré sú dnes pýchou 
múzeí a archívov v Kežmarku 
a v Levoči.

Čím si profesor Grosz získal 
náš obdiv a úctu. Bol to človek, 
ktorý sa dôsledne riadil zásada-
mi svetského humanizmu, ktoré-
ho jadrom je láska k prírode a ku 
každej ľudskej osobnosti, bez ra-
sovej, národnostnej, či nábožen-
skej kategorizácie. Aj preto po 
„bleskovom“ prieniku nacizmu 
sa Spiš s pomocou sfanatizova-
ných karpatských Nemcov tú-
to zvrátenú ideológiu nikdy ne-
podporil ani na nemeckom gym-
náziu, ani v občianskom živote, 
s čím mal v škole i v Kežmarku 
problémy.

Bolo obdivuhodné ako pri-
stupoval uvedomelo, s prirodze-
nou zodpovednosťou za svoje 
konanie, skutky a postoje k prá-
ci, k svojim povinnostiam a vô-
bec k ľuďom, ktoré vyžadoval 
a očakával aj od svojich žiakov. 

Taký bol Alfréd Grosz

Priaznivci rocku a metalu z Kežmarku a okolia dostali priestor na 
prezentáciu 6. septembra 2013, kedy sa predstavili so svojou tvor-
bou na podujatí Kapela Fest, ktoré pripravilo na námestí v Kežmarku 
Mestské kultúrne stredisko. Medzi nimi boli skupiny Metallica revi-
val, Vifon a Yutre.                                                                          -as-

slnka. Tie nám premietal a aj 
takto nás získaval pre horolezec-
ký šport. Z našej triedy horo-
lezectvu prepadli Ľudo (Baldy) 
Jendreják, Zolo Palenčár, Laco 
Harvan i ja. Na cvičné túry nás 
profesor brával do Tatier, ale iba 
v nedeľu, alebo počas sviatoč-
ných dní. Túry a lezenie s pro-
fesorom malo svoje čaro. Naj-
skôr sme sa naviazali na lano, 
každý so nasadil klobúčik, ale-
bo čiapku, pán profesor vytia-
hol z ruksaku ploskáčik a ponú-
kol účastníkom i seba štamper-
líkom ostrého. V Tatrách sa ne-
smelo hulákať, alebo jódlovať, či 
spievať, nesmelo sa trhať kvety, 
alebo vetvičky a plašiť zver, ale-
bo vtáky. Aj tu bol dôsledný hu-
manista a naturista.

Takýto mi ostal v pamäti môj 
a náš pán profesor Alfréd Grosz, 
naozaj aj menom a svojim prí-
kladným životom Veľký.

Michal Šmálik
(Výber z príhovoru Michala 

Šmálika pri odhalení busty prof. 
Alfréda Grosza v bývalej gymna-
ziálnej budove, v súčasnosti v Zá-
kladnej škole Grundschule na 
Hradnom námestí v Kežmarku)

Bol dôsledný a spoľahlivý v kaž-
dej práci a činnosti, ktorú vyko-
nával.

Týmito vlastnosťami a osob-
ným príkladom aj mňa pán pro-
fesor oslovil a vyzbrojil a mô-
žem sa dnes vyznať, že sa v mo-
jom osobnom i občianskom živo-
te osvedčili.

Teda, humanizmus svetský, 
nie pokrytecký, osobná zodpo-
vednosť za všetky svoje skut-
ky a počiny a dôslednosť v kaž-
dej svojej činnosti. Bol napríklad 
telocvikárom a nikdy sa nedal 
suplovať. Každý cvik predvá-
dzal a cvičil s nami. Dbal na vše-
strannosť. Okrem hodín organi-
zoval profesor Grosz za osobnej 
účasti tri dni v týždni po obede 
športové hry, či už v telocvični, 
školskom dvore, alebo na mest-
ských štadiónoch.

Profesor Grosz bol známy 
horolezec, alpinista a obdivova-
teľ i ochranca prírody, zvlášť 
Tatier. Tie mal zdokumentované 
na fotografiách a diapozitívoch. 
Z tatranských štítov, hrebeňov 
a veží, pri východe, či západe 

mozaiKa
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Pozvánka na jesenné 
predajné trhy

Mesto Kežmarok organizuje jesenné predajné trhy, ktoré sa 
uskutočnia v dňoch 15. – 17. októbra 2013 (utorok, streda, štvr-
tok, ) v centre mesta Kežmarok. 

Oznam pre predávajúcich: Predajné miesta na predajné jar-
né trhy je možné si telefonicky rezervovať od 1. októbra 2013, 
od 8.00 hod. ráno na t. č. 052/4660121.    Humeník

Liga za duševné zdravie 
už desať rokov informuje po-
čas kampane ľudí o dôleži-
tosti duševného zdravia, ale 
ukazuje sa, že prevenciu tre-
ba začať u detí. Okrúhle de-
siate výročie oslávime krás-
nymi projektmi pre deti, kto-
ré pripravujeme už niekoľko 
rokov s našimi odborníkmi.

Do Zbierky DNI NEZÁ-
BUDIEK sa môžete zapojiť 
tromi spôsobmi:

1. kúpou malej modrej ne-
zábudky v uliciach Slovenska 
od 20. 9. do 24. 9. 2013

2. zaslaním SMS na číslo 
833 v hodnote 2 Eurá do 31. 
10. 2013

3. trvalým príkazom ale-
bo zaslaním sumy na čísla úč-
tov LDZ SR: 4040154029/3100 
a 20266500/6500

Podporte Zbierku DNI NE-
ZÁBUDIEK a kúpte si modrú 
nezábudku od našich dobro-
voľníkov alebo pošlite SMS 
na číslo 833.

V dňoch 20. až 24. septem-
bra si môžu ľudia na celom 
Slovensku zakúpiť za dobro-
voľný príspevok malú modrú 
nezábudku, ktorá je symbo-
lom duševného zdravia. Ne-
zábudky budú rozdávať dob-
rovoľníci, členovia združe-
ní alebo študenti stredných 
škôl v mnohých mestách na 
Slovensku. Zbierku je možné 
podporiť aj zaslaním SMS na 
krátke číslo 833 v sieti všet-
kých operátorov v hodnote 2 
€ alebo finančným príspev-
kom zaslaným na účty LDZ 
SR.  

LDZ

Desiate výročie celonárodnej 
zbierky „Dni nezábudiek“

Táto téma bola východis-
kom pre projekt, ktorý poda-
lo mesto Kežmarok v minu-
lom roku a ktorého realizá-
cia prebieha aj týchto v sep-
tembrových dňoch. Projekt  je 
spolufinancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Eu-
rópskeho fondu regionálne-
ho rozvoja, štátnym rozpoč-
tom a rozpočtom mesta Kež-
marok. Realizuje sa v spolu-
práci s partnerským mestom 
Nowy Targ v rámci Progra-
mu cezhraničnej spoluprá-
ce Poľsko-Slovenská repub-
lika 2007-2013 pod názvom 
Dobudovanie cyklistickej in-
fraštruktúry v prihraničnom 
regióne okresu Kežmarok.

Čo sa nám doposiaľ poda-
rilo zrealizovať?                                                                                                           

Odborníci pre oblasť cyk-
listiky dôkladne zmapovali 
existujúce cyklotrasy a ana-
lyzovali celkovú situáciu  si-
tuáciu týkajúcu sa doterajšie-
ho značenia a možností rozší-
renia cyklotrás v okrese Kež-
marok z viacerých hľadísk: 
význam, dostupnosť, regio-
nálne a nadregionálne väzby, 
sezónna využiteľnosť resp. 

celoročné využitie na iné po-
hybové aktivity, náročnosť, 
dostupnosť služieb a pod. Vý-
sledkom analýzy je koncepč-
ný materiál, ktorý bude dob-
rým východiskom pre kom-
plexný prístup k značeniu 
cyklotrás v regióne Kežma-
rok a susedných regiónoch.

Autori navrhli značenie 
vybraných trás a tipy na vý-
lety s ich podrobným zame-
raním a popisom. Jednotlivé 
trasy sú postupne označova-
né.

V Kežmarku a okolí pri-
budne do konca októbra 12 
označených trás, 10 infor-
mačných tabúľ – 3 z nich bu-
dú osadené pri novovybudo-
vaných prístreškoch na trase 
Kežmarok – Vrbov a Kežma-
rok – Zlatná dolina.

V druhej polovici septem-
bra sa začne realizácia  úpra-
vy povrchu existujúcej cyk-
lotrasy smerom od sídliska 
Sever k hájovni.

Súčasťou komplexného 
prístupu ku riešeniu proble-
matiky cyklotrás v regióne je 
aj vydanie novej cyklistickej 
mapy, na ktorej budú vyzna-

Cyklotrasy v regióne Kežmarok
Vďaka stúpajúcemu záujmu o zdravý životný štýl sa teší 

cyklistika ako šport, ale aj relaxačné bicyklovanie stále väč-
šej obľube.

čené trasy v oblasti Pienin, 
Ždiaru, časti Vysokých Tatier, 
okolia Kežmarku a Levoč-
ských vrchov, ktorá bude dô-
ležitá  pre rozvoj cezhraničnej 
poľsko-slovenskej spolupráce 
v oblasti športu a cestovné-
ho ruchu. Mapa bude dostup-
ná v Kežmarskej informačnej 
agentúre koncom októbra t.r.

Pre mladších žiakov zrea-
lizujeme v spolupráci s Cen-
trom voľného času, Múzeom 
hrad a políciou v piatok 28. 

septembra o 10.00 hod. cyk-
listické športové podujatie, 
a to prejazd mestom po zele-
nej cyklistickej značke.

Dúfame, že sa nám poda-
rí v budúcnosti projekt rozvo-
ja cyklistickej infraštruktúry 
ďalej dopĺňať a rozširovať o no-
vé prvky infraštruktúry, čo 
umožní našim občanom a náv-
števníkom regiónu aktívne 
a príjemne tráviť voľný čas, prí-
padne ich podnieti aj k novým 
podnikateľským aktivitám.

Ing.Gabriela Bodnárová
ved.odd.reg.rozvoja a CR

mozaiKa, inzercia
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Kežmarská informačná agentúra (Kia)
Hlavné námestie 46, 
060 01  Kežmarok  

052/449 21 35  
info@kezmarok.sk www.kezmarok.sk

1/8
Zdravie pre Vaše dieťa a spokojnosť pre 

Vás. To je detská ambulancia na Severke v 
Kežmarku. Ponúkame 24 hod telefonický 
kontakt, individuálny prístup, kvalitnú sta-
rostlivosť. Príďte sa presvedčiť alebo zavolaj-
te. MUDr. Peter Ondo-Eštok, 0903/691188.

Centrum voľného času,  
gen. Štefánika 47, Kežmarok

Krúžky v školskom roku 2013/2014
1. Základy obsluhy počítača MŠ,ZŠ (od 5r. do 15r.) ved. Mgr. Grigláková
2. Počítačový I.,II. ZŠ, SŠ
3. Tvorivé dielne MŠ, ZŠ (od 5r. do 15r.)
4. Varenie ZŠ, SŠ
5. Fitnes dievčatá od 15r. ZŠ, SŠ
6. Fitnes mládež I.,II.,III. od 15r. ZŠ, SŠ 
7. Plavecký  1. od 4.roč.ZŠ
8. Futbalová prípravka U10, U11 ZŠ od 7r. – 11 r. ved. Mgr. Novák
9.  Futbal mladší žiaci ZŠ  (4. až 6. ročník)
10. Zábavné loptové hry MŠ (5r. a 6r.) 
11. Detská fantázia MŠ, ZŠ, SŠ z krízového 
 strediska v KK              ved. Bc. Kušniráková
12. Floorbal ZŠ, SŠ
13. Futsal ZŠ, SŠ
14. Plavecký 2. Od 4. roč. ZŠ
15. Badminton SŠ, dospelí
16. Fitnes klub SŠ, VŠ, pracujúci  
17. Internet klub od 2. do 9. roč. ZŠ   
18. Ruský jazyk pre začiatočníkov      ZŠ, SŠ, VŠ      ved. Mgr. Oravcová
19. Mladí redaktori ZŠ,SŠ
20. Mládežnícky parlament SŠ, VŠ
21. Dopravný(bicyklovanie, 
korčuľovanie)  MŠ, ZŠ (od 5r.do 15r.)  ved. Cvek
22. Atletický ZŠ, SŠ ved. Kormoš
23. Basketbal pre najmenších MŠ, ZŠ (od5r. do 15r.)  ved. Mgr. Kovalský
24. Volejbal prípravka MŠ, ZŠ                ved. Mgr. Muncne-
rová  
25. Tenis/hokej, korčuľovanie ZŠ,SŠ ( od 6r.)      ved. Martančík
26. Lukostreľba                 MŠ,ZŠ,SŠ,VŠ        ved. Majerčák
27. Sebaobrana/Jiu jitsu         MŠ,ZŠ (od 5r.do15r.) ved. Mikša
28. Stolný tenis                       MŠ,ZŠ,SŠ(od 5r.)     ved. Ing. Harabín
29. Mažoretky           MŠ,ZŠ (od 15r.)   ved. Naništová
30. Základy plávania           MŠ,ZŠ              ved. Mgr. Vaverčák
31. Plavecký pokročilí        ZŠ,SŠ                 ved. Mgr. Vaverčák   
32. Šachový                         MŠ, ZŠ,SŠ         ved. Mgr. Hagara
33. Karate                      MŠ,ZŠ (od 5r.do 15r.)   ved. Mgr. Božoň
34. Hokejbalový pre najmenších MŠ,ZŠ (od5r.do15r.)  ved. Šlachtič  
35. Maguráčik            MŠ,ZŠ (od 5r.do 15r.)  ved. Švedlár 
36. Lyžiarsky           MŠ, ZŠ(od5r.do 15r.) ved. Petra Penkert
37. Jóga                        dospelí             ved. Vojtičková
38. Materské centrum  mamičky na materskej
      Slimáčik  s deťmi      ved. Oravcová

Vzdelávací poukaz možno odovzdať do 25. 9. 2013 v CVČ alebo vedúcemu 
krúžku.
Prihlášky nájdete na www.cvc-kezmarok.sk  alebo priamo v budove CVČ na 
ul. Gen. Štefánika 47 v Kežmarku.
                                           TEŠÍME SA NA VÁS
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PREDAJ
Predám tatranský profil pero-

-drážka, brúsený, 1. trieda 3,80 eurá, 
2. trieda 3,10 eurá, v ponuke aj dláž-
kovica a dokončovacie lišty. Dove-
ziem. Tel. 0905 508 163.  P-2/13

Predám starý šijací stroj LA-
DA, funkčný. Cena 20 Eur. Tel. 0940 
800 260.

Predám jelenie parohy. Tel. 0915 
23 97 39.  P-42/13

Predám/darujem šteňatá krížen-
ca bulteriéra, 5. mes, s čipom. 0915 
936 895.

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. Informá-
cie na tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08.  
 P-1/13

MOtO
Predám garáž na Severe. Cena 

dohodou. Tel. 0908 269 327.  P-39/13
Predám garáž na G.Štefánika. Tel. 

0910 296 049. 
Zoberiem do prenájmu garáž na 

Toporcerovej alebo Záhradnej ulici. 
Tel. 0910 25 39 80.  P-43/13

ZAMEStNANIE
Reštaurácia  U kocúra v Ľubici 

prijme čašníka/čašníčku. Info na 0902 
527 253.  T-5/2013

Hľadám šikovnú, komunikatív-
nu anketárku/anketára. 0915 849 345.

INÉ
Pôžička od nás pre vás na čokoľ-

vek. Rýchlo, spoľahlivo a diskrétne. 
0918 359 588.

Robím maliarske, obkladačské 
a murárske práce. Kompletné rekon-
štrukcie bytového jadra a kúpeľní. 
Tel. 0902 26 26 78.  P-38/13

Máte kultúrnu pamiatku alebo 
inú historickú nehnuteľnosť? Pred-
písali Vám pamiatkari výskum? 
Staviate? 

 Prvá slovenská konzultačná 
spoločnosť špecializovaná na kul-
túrne dedičstvo, pamiatky, archeo-
lógiu a pamiatkové právo. Kvalifi-
kovane zastupujeme klientov v ko-
naniach pred orgánmi ochrany pa-
miatok.  Šetrite s nami čas a peniaze 
a predchádzajte konfliktom s pa-
miatkarmi. www.HeritageConsul-
ting.sk.  M-03/13

Strihanie psov, bez čakania. Tel. 
0908 254 427.                           P-41/13

Ponúkame na prenájom priesto-
ry 300 m2 + 60 m2 na frekventovanom 
mieste v centre Kežmarku. Možnosť 
rozdelenia priestoru. Cena dohodou. 
Tel. 0949 625 286.  M-13/13

Opravujem bicykle, športo-
vé náradie, kolesá kočíkov a mo-
tocyklov. Brúsim keramické nože 
a iné. Po poškodený predmet prí-
dem. Tel. 0905 434 153. www-im-
sport.webnode.sk – OPRAVA     BI-
CYKLOV IMRICH, Kežmarok. 

Kvalitné natieranie striech, lacno. 
0907 545 258.

Obklady, dlažby, prerábka jadier, 
maľby a iné stavebné práce. 0905 338 
124.

Potrebujete si požičiať peniaze? 
Zavolajte ešte dnes. Požičiame dô-
chodcom, aj invalidným, zamestna-
ným, živnostníkom. 0918 359 588.

Náter striech rýchlo, lacno, kva-
litne. 0915 334 786.

Odstúpim zabehnutú prevádzku 
kaviarne v Kežmarku. Výhodná ponu-
ka! Bližšie info. na tel.č.: 0904 677 889.

Byty, DOMy, POZEMKy
Predám 1-izbový byt na Možiarskej 

Hviezdoslavova 2, Kežmarok
tel: 052/452 36 62, 0915 841 711

e-mail: marcopollo@marcopollo.sk

Najväčší výber 
zájazdov a last minute  
pod jednou strechou 
aj z pohodlia Vášho aj z pohodlia Vášho 
domova na 

Váš dovolenkový raj

Vždy aktuálne 

            
       last minute

U nás ste vždy vítaní  

aj z pohodlia Vášho 

Váš dovolenkový raj
 www.marcopollo.sk (1

08
)

ulici, veľmi zachovalý, pôvodný stav. 
Cena 20 900 € (Dohoda). 0903 620 572.

Predám chatu Ľubica - Kacvinky. 
Cena dohodou. 0908 062242.

Predám pozemok na Kamennej 
bani, KK, 778 m2/56 € m2, svahovitý, 
južný, IE. 0905 290 520. 

Dlhodobo prenajmeme 3-izbový 
byt v Kežmarku pri Sintre na Juhu. 
Tel. 0918 560 624.  P-40/13

Predám záhradnú chatku v loka-
lite Kamenná baňa. Na pozemku je 
studňa. Tel. 0907 063 761.

Predám záhradku s chatkou v lo-
kalite Pri Horárni, vysporiadaný po-
zemok, elektrina... Tel. 0940 733 070.

Stretnutie v sobotu  
a mimo uvedených otváracích hodín  

si môžete dohodnúť telefonicky  
alebo osobne.
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PREDAJ
Predám tatranský pro l pero-

-drážka, brúsený, 1. trieda 4 eurá, 2. 
trieda 2 eurá, v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel. 
0915 86 32 27, 0911 16 89 82.  P-26/12

Predám zachovalý cirkulár a zim-
né pneumatiky na Daciu. Použité jed-
nu zimu. Cena dohodou. tel. 0904
51 82 36.  P-52/12

V obci Tvarožná predáme pohos-
tinstvo v prevádzke. 052 459 56 14, 
0915 349 270. 

Predám odstavčatá. 0905 497 360. 
Predám šteňatá bulteriéra. 0904 

150 881. 
Predám použité drevené regále, 

vhodné do štýlovej predajne, staro-
žitný nábytok. 0905 290 520. 

Predám kovovú jednoposteľ. 0905 
290 520. 

Predám zemiaky po 0,25 e za 1 
kg. Tel.: 052/459 33 26.  T-9/12

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žar-
novy a rôznu ľudovú tvorbu. Info na 
tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08. P-6/12

ZAMESTNANIE
Clubhotel*** Nezábudka vo Vyso-

kých Tatrách, Tatranská Štrba, príjme 
do trvalého pracovného pomeru, ale aj 
na dohodu o vykonaní práce kuchára, 
čašníka do reštaurácie, barmana, pra-
covníka relaxačného centra. Informá-
cie na tel.čísle: 0948 320 330. Žiadosti 
o prijatie do zamestnania s profesným 
životopisom posielajte na mailovú ad-
resu: manager@hotel-nezabudka.sk.

Pracujte z domu v 
papučiach. Bez šéfa, či 
zmluvy na určito. Za-
školíme Vás na naše ná-
klady. Privýrobok je is-
tý. Kliknite na: www.
podnikajzdomu.sk/vita-
 t. - NEMÔŽETE NIČ 
STRATIŤ, IBA ZÍSKAŤ!

Príjmeme čašníčku 
do reštaurácie Hidalgo. 

Nástup ihneď. 0907 940 306. 
Príjmem ženy na upratovanie v po-

poludňajších hodinách. 0910 998 642. 
Brigáda anketárky. 0915 849 345. 
Práca, brigáda s kozmetikou. 0915 

849 345 

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, nože, nožnice. Opravujem 
– bicykle, trenažéry, kolesá a iné. 
OPRAVA BICYKLOV IMRICH, 
Garbiarska 12, 0905 43 41 53. P-17/12

www.atrakcie.in.  P-21/12
Banka Vám nepožičia? požičaj-

te si u nás a vyhrajte AUTO! Pre za-
mestnaných a dôchodcov do 4 500 €. 
Živnostníci aj bez príjmu do 33 000 €. 
0911/913849.  P-48/12

Poradíme, ako hravo a zdravo 
schudnúť, žiť zdravým životným štý-
lom s optimálnou váhou a úžasnou kon-
díciou. Stačí vyplniť dotazník na: www.
chudnihravoazdravo.sk a my Vám zavo-
láme a poradíme ZADARMO.

Náter striech lacno, rýchlo, kva-
litne. 0915 334 786. 

BYTY, DOMY
Na predaj 2-izbový byt v Kežmar-

ku na Juhu s balkónom v OV. Cena 
35 000 eur. Dohoda možná. Tel. 0944 
07 80 68.  P-51/12

Dám do dlhodobého prenáj-
mu dom na ulici Nad traťou (3 izby, 
2 kúpelne, veľká kuchyňa a obýva-
cia izba), plne zariadené. Info na t.č. 
0902/194 184.

Dám do dlhodobého prenájmu 
2-izbový byt s balkónom, Levočská 
1, od decembra 2012. Kontakt: 0905 
418 956.

MADAF REAL, Hviezdosla-
vova 2, Kežmarok ponúka na pre-
daj v Kežmarku 1-izbový byt - ul. 
Kuzmányho, 3-izbový byt ul. - Petr-
žalská a Južná, rodinné domy - ul. 
Sihoť, Krvavé pole, Tatranská a Rá-
zusova, garáž - ul. Možiarska. Tel. 
452 41 84, 0907 99 99 82.        P-53/12

Predám 3-izbový byt na Petržal-
skej ulici v Kežmarku. Cena doho-
dou. Tel. 0905 32 33 61.  P-50/12

Predám čiastočne zrekonštruova-
ný  rodinný dom v okrese Kežmarok. 
Len seriózne. 0949 889 459. 

Predám 2 izbový byt v OV, Gen. 
Štefánika, KK. 0910 294 243. 

Už len kytič-
ku kvetov na hrob 
Ti môžeme dať a pri 
plamienku sviečky s 
láskou spomínať.

Dňa 31. 8. 2012 uplynul rok, čo 
nás navždy opustila naša milo-
vaná mamička, svokra, babička a 
prababička p. Etela GUZIOVÁ.

S láskou a žiaľom v srdci spo-
mína dcéra Mariana s celou ro-
dinou z Myjavy.

Dňa 14. sep-
tembra 2012 si 
pripomenieme 25 
rokov, kedy nás 
opustil otec, starý 

otec JÁN GALLIK .
Kto ste ho poznali venujte mu 

s nami spomienku
Spomína syn s rodinou

Hoc Tvoja 
hviezda zhasla a slnko 
Ťa už nemôže hriať, 
stále si s nami. A my 
budeme navždy spo-
mínať. 

Dňa 15. septembra 2012 uply-
nie 14 rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahý brat a strýko Jozef 
HOZZA . 

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

Sestra Anna a  smútiaca ro-
dina.

Generálna agentúra
KEŽMAROK

UNIQA pois ovòa, a.s., 
Generálna agentúra KEŽMAROK
Dr. Alexandra è. 18 , 060 01 Kežmarok
Telefón: 0911 873 313
E-mail: gakezmarok@uniqa.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Stretnutie v sobotu a mimo uvedených otváracích hodín si 
môžete dohodnú  telefonicky alebo na základe osobného 
dohovoru.

SME TU PRE VÁS!

Rozmiestnenie veľkoobjemo-
vých kontajnerov v 2. polroku 
2012:

14. - 16. 9. - Pradiareň (cesta 
ku školskému majetku), Košická 
(pri čísle 1).

21. - 23. 9. - Priekopa (pri dome 

č. 3), Nad traťou (pri žel. priecestí).
28. - 30. 9. – Gaštanová, Mar-

tina Lányiho (pri ihrisku).
5. - 7. 10. - Možiarska (pri 

škôlke), Krvavé pole (pri obcho-
de).

                                             MsÚ

Rozmiestnenie kontajnerov 

Predám čiastočne prerobený 3 iz-
bový byt,  výmenou za dvojizbový v 
Kežmarku. Ulica Huncovská, 3 po-
schodie. 0903 068 255.  

Prenajmem 2 izbový byt v Kež-
marku. 0904 377 452 

Predám 1 izbový byt v OV na síd-
lisku Sever v Kežmarku. Čiastočne 
prerobený, nová kuchynská linka a 
mieru, so vstavanými spotrebičmi, 
vymenené okná, podlahy a vstavaná 
skriňa. Cena dohodou. 0907 915 332. 

Prenajmem rodinný dom v KK, 
alebo 3 izby. Aj  rmám. 0903 619 880. 

Predám stavebný pozemok me-
dzi Ľubocou a Kežmarkom. Tel.: 
090363 51 29, 0907 43 52 67.  T-8/12

Generálna agentúra KEŽMAROK 
Dr. Alexandra 18
Telefón: 0911 873 313

E-mail: gakezmarok@uniqa.sk
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PREDAJ
Predám tatranský pro l pero-

-drážka, brúsený, 1. trieda 4 eurá, 2. 
trieda 2 eurá, v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel. 
0915 86 32 27, 0911 16 89 82.  P-26/12

Predám zachovalý cirkulár a zim-
né pneumatiky na Daciu. Použité jed-
nu zimu. Cena dohodou. tel. 0904
51 82 36.  P-52/12

V obci Tvarožná predáme pohos-
tinstvo v prevádzke. 052 459 56 14, 
0915 349 270. 

Predám odstavčatá. 0905 497 360. 
Predám šteňatá bulteriéra. 0904 

150 881. 
Predám použité drevené regále, 

vhodné do štýlovej predajne, staro-
žitný nábytok. 0905 290 520. 

Predám kovovú jednoposteľ. 0905 
290 520. 

Predám zemiaky po 0,25 e za 1 
kg. Tel.: 052/459 33 26.  T-9/12

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žar-
novy a rôznu ľudovú tvorbu. Info na 
tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08. P-6/12

ZAMESTNANIE
Clubhotel*** Nezábudka vo Vyso-

kých Tatrách, Tatranská Štrba, príjme 
do trvalého pracovného pomeru, ale aj 
na dohodu o vykonaní práce kuchára, 
čašníka do reštaurácie, barmana, pra-
covníka relaxačného centra. Informá-
cie na tel.čísle: 0948 320 330. Žiadosti 
o prijatie do zamestnania s profesným 
životopisom posielajte na mailovú ad-
resu: manager@hotel-nezabudka.sk.

Pracujte z domu v 
papučiach. Bez šéfa, či 
zmluvy na určito. Za-
školíme Vás na naše ná-
klady. Privýrobok je is-
tý. Kliknite na: www.
podnikajzdomu.sk/vita-
 t. - NEMÔŽETE NIČ 
STRATIŤ, IBA ZÍSKAŤ!

Príjmeme čašníčku 
do reštaurácie Hidalgo. 

Nástup ihneď. 0907 940 306. 
Príjmem ženy na upratovanie v po-

poludňajších hodinách. 0910 998 642. 
Brigáda anketárky. 0915 849 345. 
Práca, brigáda s kozmetikou. 0915 

849 345 

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, nože, nožnice. Opravujem 
– bicykle, trenažéry, kolesá a iné. 
OPRAVA BICYKLOV IMRICH, 
Garbiarska 12, 0905 43 41 53. P-17/12

www.atrakcie.in.  P-21/12
Banka Vám nepožičia? požičaj-

te si u nás a vyhrajte AUTO! Pre za-
mestnaných a dôchodcov do 4 500 €. 
Živnostníci aj bez príjmu do 33 000 €. 
0911/913849.  P-48/12

Poradíme, ako hravo a zdravo 
schudnúť, žiť zdravým životným štý-
lom s optimálnou váhou a úžasnou kon-
díciou. Stačí vyplniť dotazník na: www.
chudnihravoazdravo.sk a my Vám zavo-
láme a poradíme ZADARMO.

Náter striech lacno, rýchlo, kva-
litne. 0915 334 786. 

BYTY, DOMY
Na predaj 2-izbový byt v Kežmar-

ku na Juhu s balkónom v OV. Cena 
35 000 eur. Dohoda možná. Tel. 0944 
07 80 68.  P-51/12

Dám do dlhodobého prenáj-
mu dom na ulici Nad traťou (3 izby, 
2 kúpelne, veľká kuchyňa a obýva-
cia izba), plne zariadené. Info na t.č. 
0902/194 184.

Dám do dlhodobého prenájmu 
2-izbový byt s balkónom, Levočská 
1, od decembra 2012. Kontakt: 0905 
418 956.

MADAF REAL, Hviezdosla-
vova 2, Kežmarok ponúka na pre-
daj v Kežmarku 1-izbový byt - ul. 
Kuzmányho, 3-izbový byt ul. - Petr-
žalská a Južná, rodinné domy - ul. 
Sihoť, Krvavé pole, Tatranská a Rá-
zusova, garáž - ul. Možiarska. Tel. 
452 41 84, 0907 99 99 82.        P-53/12

Predám 3-izbový byt na Petržal-
skej ulici v Kežmarku. Cena doho-
dou. Tel. 0905 32 33 61.  P-50/12

Predám čiastočne zrekonštruova-
ný  rodinný dom v okrese Kežmarok. 
Len seriózne. 0949 889 459. 

Predám 2 izbový byt v OV, Gen. 
Štefánika, KK. 0910 294 243. 

Už len kytič-
ku kvetov na hrob 
Ti môžeme dať a pri 
plamienku sviečky s 
láskou spomínať.

Dňa 31. 8. 2012 uplynul rok, čo 
nás navždy opustila naša milo-
vaná mamička, svokra, babička a 
prababička p. Etela GUZIOVÁ.

S láskou a žiaľom v srdci spo-
mína dcéra Mariana s celou ro-
dinou z Myjavy.

Dňa 14. sep-
tembra 2012 si 
pripomenieme 25 
rokov, kedy nás 
opustil otec, starý 

otec JÁN GALLIK .
Kto ste ho poznali venujte mu 

s nami spomienku
Spomína syn s rodinou

Hoc Tvoja 
hviezda zhasla a slnko 
Ťa už nemôže hriať, 
stále si s nami. A my 
budeme navždy spo-
mínať. 

Dňa 15. septembra 2012 uply-
nie 14 rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahý brat a strýko Jozef 
HOZZA . 

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

Sestra Anna a  smútiaca ro-
dina.

Generálna agentúra
KEŽMAROK

UNIQA pois ovòa, a.s., 
Generálna agentúra KEŽMAROK
Dr. Alexandra è. 18 , 060 01 Kežmarok
Telefón: 0911 873 313
E-mail: gakezmarok@uniqa.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Stretnutie v sobotu a mimo uvedených otváracích hodín si 
môžete dohodnú  telefonicky alebo na základe osobného 
dohovoru.

SME TU PRE VÁS!

Rozmiestnenie veľkoobjemo-
vých kontajnerov v 2. polroku 
2012:

14. - 16. 9. - Pradiareň (cesta 
ku školskému majetku), Košická 
(pri čísle 1).

21. - 23. 9. - Priekopa (pri dome 

č. 3), Nad traťou (pri žel. priecestí).
28. - 30. 9. – Gaštanová, Mar-

tina Lányiho (pri ihrisku).
5. - 7. 10. - Možiarska (pri 

škôlke), Krvavé pole (pri obcho-
de).

                                             MsÚ

Rozmiestnenie kontajnerov 

Predám čiastočne prerobený 3 iz-
bový byt,  výmenou za dvojizbový v 
Kežmarku. Ulica Huncovská, 3 po-
schodie. 0903 068 255.  

Prenajmem 2 izbový byt v Kež-
marku. 0904 377 452 

Predám 1 izbový byt v OV na síd-
lisku Sever v Kežmarku. Čiastočne 
prerobený, nová kuchynská linka a 
mieru, so vstavanými spotrebičmi, 
vymenené okná, podlahy a vstavaná 
skriňa. Cena dohodou. 0907 915 332. 

Prenajmem rodinný dom v KK, 
alebo 3 izby. Aj  rmám. 0903 619 880. 

Predám stavebný pozemok me-
dzi Ľubocou a Kežmarkom. Tel.: 
090363 51 29, 0907 43 52 67.  T-8/12

Lístoček zo stro-
mu padá na jeseň, 
už smutná je v srdci 
naša pieseň.

Už nemôžme Ti 
to najlepšie priať, os-

tala si v srdci každého, kto Ťa mal rád.
Dňa 6. septembra 2013 by sme 

si pripomenuli nedožité 88. na-
rodeniny našej drahej Márie  
ŠOLTÝSOVEJ.

Kto ste ju poznali, venujte jej s 
nami tichú spomienku.

S láskou spomína manžel Mi-
chal, dcéry Božena, Anna, Du-
šan a Paľo s rodinami.

Dňa 19. sep-
tembra 2013 uply-
nie 15 rokov čo nás 
opustil náš Ing.  
Jozef ŠENKÁRIK.

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

Spomína dcéra Antónia s ro-
dinou a syn Jozef.

Dňa 16. 9. 2013 
uplynulo 20 ro-
kov, čo nás opus-
til vo veku 50 ro-
kov náš drahý 

manžel, otec a starý otec Viliam 
REZNÍČEK zo Spišskej Belej.

Sú ľudia, ktorí pre nás v ži-
vote znamenajú viac ako tí os-
tatní. O to ťažšie je naučiť sa žiť 
bez nich. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

Manželka, dcéra a syn s ro-
dinami.

Želáme Ti več-
ný pokoj, spi sladko, 
snívaj svoj sen,

v spomienkach 
sme pri Tebe kaž-
dý deň.

Dňa 26. 9. 2013 si pripomenie-
me 4. výročie od úmrtia nášho 
Martina KLIMEKA.

S úctou a lás-
kou smútiaca ro-
dina

Ďakujeme rodine, priate-
ľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našou milovanou 
mamičkou a babičkou Annou 
Kaňukovou.

Ďakujeme za prejav sú-
strasti a kvetinové dary. Tou-
to cestou by sme sa chceli po-
ďakovať MUDr. Mačičákovej, 
sestričke Vasičákovej a pa-
ni Kubalovej z Adusu za prí-
kladný a profesionálny prí-
stup. Smútiaca rodina.
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Dňa 7 a. 8. septembra 2013 
sa reprezentanti TŠC TEM-
PO MŠK Kežmarok  zúčast-
nili prvej WDSF súťaži v Ná-
rodnom tenisovom centre v 
Bratislave. V silnej konku-
rencií párov z celej Európy 
i sveta v súťaži WDSF YO-
UTH OPEN obsadil novo-
utvorený tanečný pár Ma-
rek Figlár - Miriam Duplá-
ková 28. miesto v ŠT tancoch 
a   39. miesto v LA tancoch.   
Vo WDSF súťaži Dospe-
lých Rising Stars v ŠT tan-
coch si vytancoval štvrťfiná-
le 14. miesto tiež novoutvo-
rený tanečný pár Matej Ma-

deja - Sára Šimoňáková v LA 
tancoch 20. miesto. V ŠT tan-
coch  WDSF WORLD OPEN 
obsadili 56. miesto v LAT 52. 
miesto. 

V sobotu 14. 9. 2013 na Po-
hári tanečnej školy Super v 
Poprade získali tanečníci MŠK 
TEMPO Kežmarok Matej Ma-
deja – Sára Šimoňáková tre-
tie miesto v ŠT tancoch a piate 
miesto v LA tancoch.

Čakajú ich ďalšie súťa-
že v Prahe, Nových Zám-
koch a potom 5. októbra 
2013 súťaž v Kežmarku.  
Tak im držme palce. 

Gertrúda Scholtzová

úspešní tanečníci na Slovak OPEN 
2013 a Cene Alexandra Dubčeka

Usporiadateľmi turnaja 
boli: KV MŠK OKTAN Kež-
marok, Mesto Kežmarok 
a Volejbaloví veteráni Kež-
marku. Centrum turnaja bol 
areál ZŠ Nižná brána. Tur-
naja sa zúčastnilo 260 hrá-
čov a hráčok z 32 družstiev zo 
Slovenska i zo zahraničia.

Toto úspešné podujatie by 
sa neuskutočnilo bez sponzo-
rov, ktorým patrí veľká vďa-
ka za úspešnú reprezentáciu 
mesta napríklad i pred pred-
sedom Slovenskej volejbalo-
vej federácie Ľuborom Halan-
dom, ktorý kežmarský turnaj 
osobne navštívil. 

O vysoké renomé tur-
naja sa zaslúžili títo sponzo-

ri: Mesto Kežmarok, KV-MŠK 
OKTAN Kežmarok, Plastif-
lex, s.r.o. KK, Wagon Tra-
ding, s.r.o., Tatranská mlie-
kareň, a.s. KK, Pekáreň Gros, 
s.r.o. KK, Kávomaty, s.r.o. 
KK, SCAN guilt-Quiltex, a.s. 
L. Mikuláš, Technické služ-
by, s.r.o. KK, Podtatranská 
hydina, a.s. KK, Elex-Tur-
cer, TatraTherm, s.r.o. KK, 
Stavebná spoločnosť RON-
DO, s.r.o. KK, Vojenské le-
sy a majetky, š.p. KK, Mirko 
Badžo, s.r.o. Kežmarok, Delta 
Kežmarok – M. Šoltés, Elko-
vod KK – M. Ignáci, BEDIK, 
s.r.o. KK, Sport Team KK – J. 
Mašlonka, Kvety Tanga KK – 
J. Pacan, COCA-COLA Beve-

úspešný „Memoriál“ napísal už svoju sedemnástu kapitolu
Sedemnásty ročník medzinárodného volejbalového tur-

naja veteránov „Memoriál Františka Mizdoša“, ktorý sa 
uskutočnil v Kežmarku 10. augusta 2013 už pozná svojich 
víťazov. Podujatie malo opäť výbornú organizačnú a kvali-
tatívnu úroveň už právom má posledné štyri roky oficiálny 
štatút Majstrovstiev Slovenska vo volejbale veteránov.

rages Slovakia, s.r.o. PP, KU-
PO-SK, s.r.o. KK, PJ-Stav KK 
– Ing. J. Pisarčík, Zelenina-
-ovocie Spiš. Belá – M. Mešár, 
Karloff, s.r.o. – J. Semaňák, 
JUDr. P. Zavacký, Penzión 
u Jakuba – V. Modla, Reštau-
rácia Eso – S. Pavličko, Hos-
tinec pod hradom – M. Dža-
doň, hostinec Buková, OK 

bar – P. Cehula, predajňa mä-
sa – Košický KK, Reštaurácia 
Gól KK – M. Lábus, František 
Rams KK, Ján Smolen KK, 
PhDr. Igor Kredátus, Slavo-
mír Adamjak – Venezia, Beňo 
Malec KK, Pavol Wiener KK, 
Anton Kalafút KK, kamenár-
stvo Galica, Vlado Lukáč KK.

Pavol Humeník

V nedeľu 15. septembra 
2013 sa uskutočnil v Spišskej 
Belej úvodný turnaj najvyššej 
hokejbalovej súťaže na Slo-
vensku v kategórii do 16 ro-
kov. Družstvo MŠK Kežma-
rok na ňom odohralo tri zá-
pasy a všetky vyhralo. Druž-
stvo CVČ Kežmarok už také 
úspešné nebolo.

Výsledky kežmarských 
družstiev: Spišská Belá – 
MŠK Kežmarok 1:2 (Miško-
vec, Janáček), MHbK CVČ 
Worms Kežmarok – Mar-
tin 1:6 (Kruliac), MŠK Kež-

marok – Slovan Bratisla-
va 10:1 (Miškovec 4, Baffia 
2, Majer, Romaňák, Kanto-
rek, Janáček), Pov. Bystrica – 
CVČ Kežmarok 1:5 (Slanina 
3, Krajč 2), MŠK Kežmarok – 
Martin 2:1 (Panáček, Baffia), 
CVČ Kežmarok – Spiš. Be-
lá 1:7 (Krajč).           Humeník
1. MŠK Kežmarok  3  14:3  6
2. Vrútky  2  11:1  4
3. Martin  3  11:4  4
4. Spiš. Belá  3   9:7  2
5. CVČ Kežmarok  3    7:14  2
6. Pov. Bystrica  2    2:11  0 
7. Slovan BA  2    1:15  0

MŠK Kežmarok v čele
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V. liga, sk. sever
Kežmarok nemá ani po 

ôsmom kole piatej futbalovej 
ligy v skupine Sever na konte 
žiadny bod.

6. kolo: Kežmarok – Kra-
čúnovce 0:2 (0:1).

7. kolo: Radvaň nad Labor-
com – Kežmarok 3:0 (3:0).

8. kolo: Ľubotice – Kežma-
rok 9:0 (4:0).
1. Pušovce  8  37:13  19
2. Štrba  8  21:14  16
3. Raslavice  8    8:5  14
4. Kračúnovce  8  15:9  13
5. St. Ľubovňa  8  12:6  13
6. Zámutov  8  20:15  13
7. Kendice  8  11:11  13
8. Fintice  8  18:10  12
9. Ľubotice  8  21:15  12
10. Medzilaborce  8  13:16  12
11. Pakostov  8  13:18  12
12. Radvaň n/L  8  13:13  10
13. Kľušov  8  16:19    9
14. Dlhé Klčovo  8  11:18    9
15. Hanušovce n/T  8    7:16    9
16. Kežmarok  8    3:41    0

Dorast – III. liga
Kežmarok – Prakovce 2:2 

(Pitoňák 2), Harichovce – Kež-
marok 1:0, Kežmarok – Gelni-
ca 2:1 (Pálfi, Horník).

Záujemcovia o toto poduja-
tie sa môžu v uvedený deň dosta-
viť na parkovisko pri futbalovom 
štadióne v Kežmarku, odkiaľ je 
plánovaný odchod autobusom 
o 6.30 hod. Túto dopravu hradí 
mesto Kežmarok. V prípade indi-
viduálnej dopravy oznamujeme 

záujemcom, že zo Starého Smo-
kovca je odchod na hore uvede-
nú trasu plánovaný o 7.00 hod. 
Vzhľadom k obmedzenému  poč-
tu účastníkov je potrebné, aby sa 
záujemcovia prihlásili  garantovi 
podujatia – Ing. I. Kučárovi (0915 
207 358) najneskôr do 20. 9. 2013.

Kežmarčania víťazmi  
Memoriálu Karola Štepánka

Do 2. ročníka „Východ ro-
ad ligy“, teda cestných ama-
térskych cyklistických pre-
tekov sa toho roku zapojili aj 
členovia CK Kežmarok, teda 
mladého cyklistického klu-
bu, ktorý vznikol v januári to-
ho roku. 

Druhý ročník obsahoval 
9 kôl, časovo od mája do sep-
tembra t.r. Účastníci z 9 klu-
bov v rámci pretekov  spozná-
vali Gemerskú Polomu, Sabi-
nov Svidník, Bardejov, Mu-
ránsku dolinu, Banské Mlačky 
a Zamagurie, z toho dve ko-
lá predstavovali časovku. Po-
sledné preteky sa 1. septem-
bra zakončili v Starej Ľubov-

ni, kde sa odovzdávali odme-
ny víťazom záverečnej etapy 
aj celého ročníka. V 2. roční-
ku sa Kežmarčanom podari-
lo získať tri pódiové umiest-
nenia. Jozef Gemza vybojoval 
1. miesto v kategórii E. Na naj-
vyššie stupienky siahal aj Juraj 
Raffaj (kategória 1964 – 1973), 
avšak kolízia na posledných 
pretekoch, kedy zišiel z cesty 
ho pripravila o cenné minú-
ty, podarilo sa mu  však vy-
bojovať tretie miesto. V žen-
skej kategórii sa nakoniec na 3. 
mieste umiestnila Jana Vízne-
rová, ktorá mala tiež nádej na 
ešte lepšie umiestenie,  avšak 
úraz pri tréningu so zlomeni-

nou kľúčnej kosti jej nedovolil 
nastúpiť do posledných dvoch 
pretekov a zabojovať o ďalšie 
body a vyššie priečky. Aj ďal-
ší členovia  (Jozef Potok, Zdeno 
Vojtičko, Marcel Kubala a iní) 
podávali výborné výkony 
a neraz po jednotlivých prete-
koch stáli na stupňoch víťazov, 
avšak vo svojich kategóriách 
narazili na silných a súperov. 
Kežmarčania si teda v prvom 
roku existencie klubu počína-
li v rámci zápolenia amatér-
skych cyklistov Východného 
Slovenska úspešne a ich zelené 
dresy, s neprehliadnuteľným 
erbom mesta, v žiadnom z kôl 
2. ročníka nechýbali.       -ctkk-

Cyklistická „Východ road liga“ tentokrát s Kežmarčanmi
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Davidmarfiak Mesto KEŽMAROK MŠK KEŽMAROK 1895

Oficialne propozície podujatia sú k dispozícii na stránke www.atletika1895.sk a Facebook skupine Bezme Kežmarok

Program
Hodinovka- 60 min. na vzdialenosť
 / registrácia 8.00 - 9.00 / štart 9:30

12 minutovka - Beh v časovom intervale 12 minút
 / registrácia 8.00 - 9.00 / štart 9:30

Rodinný trojboj - Skok, beh, hod
(Súťaži 3 až 5 členný tím pozostávajúci z dieťaťa do 10 rokov a ďalších členov pričom (Súťaži 3 až 5 členný tím pozostávajúci z dieťaťa do 10 rokov a ďalších členov pričom 
  aspoň jeden člen tímu musí byť starši ako 18 rokov.) 
/ registrácia 10.00 - 11.00 / štart 11.30

Kedy: 28.9.2013
Kde: Futbalový Štadión s atletickou dráhou (Kežmarok)
Štartovné: 1€
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(Súťaži 3 až 5 členný tím pozostávajúci z dieťaťa do 10 rokov a ďalších členov pričom (Súťaži 3 až 5 členný tím pozostávajúci z dieťaťa do 10 rokov a ďalších členov pričom 
  aspoň jeden člen tímu musí byť starši ako 18 rokov.) 
/ registrácia 10.00 - 11.00 / štart 11.30

Kedy: 28.9.2013
Kde: Futbalový Štadión s atletickou dráhou (Kežmarok)
Štartovné: 1€

0903 573 071

Turistické podujatie
Odchod z Tatranskej Javo-

riny je plánovaný o 18.00 hod., 
návrat do Kežmarku cca o 19.00 
hod. 

Ostatné náležitosti (stravova-
nie,  občerstvenie, prípadne po-
istenie a i.) si zabezpečí a uhradí  
účastník podujatia.  

Ráno v deň podujatia bude 
trasa operatívne prispôsobená 
prípadnej zmene počasia. 

Ing. Stanislav Škára

V súlade s harmonogramom Dní športu mesta Kežmarok 2013 
sa dňa 21. 9. 2013 uskutoční ich posledné tohoročné podujatie – tu-
ristický pochod na trase Starý Smokovec – Hrebienok – Téryho cha-
ta – Sedielko – Tatranská Javorina. Dĺžka trasy je cca 20 km.

V sobotu 7. septembra 2013 sa uskutočnil ďalší ročník basket-
balového turnaja mužov Memoriál Karola Štepánka, ktorého sa v 
tohtoročnej edícii zúčastnili družstvá Kovohuty Krompachy, Slo-
venský orol Levoča a domáci BK MŠK Kežmarok.

Prvý duel turnaja odohra-
li medzi sebou celky Kežmar-
ku a Krompách. Kežmarčania 
si rýchlo urobili niekoľkobodo-
vý náskok, ktorý však stratili 
vlastnými chybami. Po vyrovna-
nom polčase si domáci po zme-
ne strán vybudovali náskok, kto-
rý už nepustili z rúk.

V druhom dueli si hráči Le-
voče jednoznačne poradili so sú-
perom z Krompách, ktorí ma-
li v nohách už ťažký zápas pro-
ti Kežmarku.

V poslednom zápase turnaja 
si zmerali svoje sily dve kráľov-
ské mestá: Kežmarok a Levoča. 
Celé stretnutie bolo vzácne vy-
rovnané. Hostia z Levoče vyu-
žívali svoje skúsenosti, domáci 
hráči zase svoju rýchlosť a dra-
vosť. Na to, že obe družstvá sú v 

príprave, toto stretnutie spĺňalo 
atribuúty majstrovského zápasu. 
Prvé dve dejstvá zvládli lepšie 
Levočania, ktorí trpezlivou hrou 
nachádzali skupinky v domácej 
obrane a dokázali ich premieňat. 
Po zmene strán domáci zrýchli-
li hru, otočili skóre vo svoj pro-
spech a držali si niekoľkobodový 
náskok až do konca stretnutia.

Výsledky: Kežmarok – Krom-
pachy 76:60 (27:27). Najviac bo-
dov za Kežmarok: Lenárt 33, Ty-
bor 13, Pazúr 7, Slezák 5. Krom-
pachy – Levoča 49:115 (27:54). 
Kežmarok – Levoča 75:69 (41:44). 
Najviac bodov za Kežmarok: Le-
nárt 23, Tybor 21, Slezák 7, Hara-
bín, Marhefka a Tomáš 6.

Poradie: 1. Kežmarok,  2. Le-
voča, 3. Krompachy.

(jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

1. liga muži MŠH Vlada Jančeka 20. 9., od 18.30 h Kežmarok – Žilina

Liga juniorov SR juniori MŠH Vlada Jančeka 28. 9., 13.00 h Kežmarok – Prievidza

Liga juniorov SR juniori MŠH Vlada Jančeka 29. 9., 11.00 h Kežmarok – Handlová

VsRM žiaci MŠH Vlada Jančeka 28. 9., od 9.00 h Kežmarok – Svit

Futbal V. liga – sever muži futbalový štadión 22. 9., 15.00 h Kežmarok – Pakostov

Hokejbal

extraliga seniori hokejbalový štadión 21. 9., 13.00 h Kežmarok – Vrútky

extraliga seniori hokejbalový štadión 28. 9., 13.00 h Kežmarok – Skalica

extraliga seniori hokejbalový štadión 29. 9., 11.00 h Kežmarok – Jokerit BA

Volejbal
prípravný zápas ženy MŠH Vlada Jančeka 21. 9., 16.00 h Kežmarok – Sp. Nová Ves

extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 28. 9., 17.00 h Kežmarok – Paneurópa BA

KEŽMAROK - vydáva Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku. Vychádza každú párnu stredu. Uzávierka je každý nepárny štvrtok. 
Dvojtýždenník redakène pripravili Pavol Humeník (tel.: 052/452 40 46) a Bc. Adriana Saturyová (tel./zazn.: 052/466 02 07). Adresa re-
dakcie: Noviny KEŽMAROK, Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok. Fax: 052/452 40 46. E-mail: noviny@kezmarok.sk, noviny.kezmarok@
post.sk. Internet: www.kezmarok.sk. Tlaè: Tlaèiareò Kežmarok GG, s. r. o., tel./fax: 052/452 32 07. Registraèné èíslo: 18/93 OÚ Poprad. 

Výsledky. V kategórii do 
15 rokov FITA 2x30 mal Kež-
marok jediného zástupcu. 
Radka Horanská skončila zo 
7 účastníkov na 5. mieste, keď 
zaznamenala 396 bodov. Ví-
ťazný Martin Jasný z B. Bys-
trice vyhral s bodovým zis-
kom 550 bodov.

V kategórii do 12 rokov FI-
TA 2x20 zvíťazila Simona Po-
lačeková zo Svitu (572 bodov). 
Druhý skončil Juraj Živický 
z MŠK Kežmarok so ziskom 
544 bodov. V kategórii súťaži-
lo 5 lukostrelcov.

V kategórii do 10 rokov FI-
TA 2x20, pri dvoch súťažia-

Teplický (P. Kromka, Lip-
ták), Lipták (Teplický), Tep-
lický (P. Kromka, Zwick), 
Oravec (P. Kromka), Lipták 
(Teplický)

Ďalšie zápasy: Nitra - 
Svidník 10:0, Skalica - Ruži-
nov BA 7:0, Martin - Pov. Bys-
trica 5:0, LG BA - Jokerit BA 
4:1, Vrútky - Pruské 6:5sn.

2. kolo: 
Považská 
Bystrica  

– 
Kežmarok  

4:3 pp 
(1:1, 1:2, 
1:0 - 1:0) 

G ó l y : 
Spál, Re-
páč, Čer-
ňan, Čer-

ňan - Oravec (Gally), Oravec 
(Gally, Kopkáš), Lipták (Tep-
lický)

Ďalšie zápasy: Skalica - 
Vrútky 4:0, LG - Pohronie 
5:2, Jokerit BA - Martin 1:2pp, 
Pruské - Svidník 5:3, Ružinov 
- Nitra 5:4.

Pavol Humeník

1. Skalica  2  11:0  6
2. LG Bratislava  2    9:3  6
3. Martin  2    7:1  5
4. Pruské  2  10:9  4
5. Kežmarok  2    9:9  4
6. Nitra  2  14:5  3
7. Ružinov BA  2    5:11  3
8. Vrútky  2    6:9  2
9. Pov. Bystrica  2    4:8  2
10. Jokerit BA  2    2:6  1
11. Pohronie  2    7:11  0
12. Svidník  2    3:15  0

Hokejbalisti sa vracali domov vždy so ziskom

Z Kežmarčanov vyhrali Novotný, Šoltýsová a Michlík
V nedeľu 8. septembra 2013 sa v lukostreleckom areáli 

v Kežmarku uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v terčovej 
lukostreľbe mládeže. Celkovo súťažilo 58 lukostrelcov.

cich zvíťazil Kežmarčan Ja-
kub Novotný so ziskom 539 
bodov.

V kategórii juniorov FITA 70 
m súťažilo 8 lukostrelcov. Zví-
ťazila Alexandra Longová z Vi-
ničného (605 bodov). Jediný 
Kežmarčan Denis Mačák skon-
čil siedmy so ziskom 431 bodov.

U kadetov FITA 2x60 m mal 
Kežmarok taktiež jedného zá-
stupcu. Martin Kobza obsa-

dil tretie miesto so ziskom 621 
bodov. Zvíťazil Vlado Hurban 
z Bratislavy so ziskom 666 bo-
dov. Súťažilo 9 kadetov.

U kadetiek FITA 2x60 m 
zvíťazila so ziskom 571 bodov 
Kežmarčanka Tatiana Šoltý-
sová. V tejto kategórii súťažili 
tri kadetky.

V kategórii do 15 rokov FI-
TA 50 m zvíťazil Filip Mihá-
lik zo Suchej nad Parnou. Kež-
marčanka Ninka Kleinová 
skončila tretia so ziskom 511 
bodov. Súťažilo 7 lukostrelcov.

V kategórii do 12 rokov 2x20 
zvíťazila Denisa Baránková 
z Bratislavy (590 bodov). Druhý 
skončil Radovan Živický 
z Kežmarku so ziskom 533 bo-
dov. Súťažili štyria lukostrelci.

V kategórii do 10 rokov FI-
TA 2x20 zvíťazil Filip Janík 
zo Svitu (622 bodov). Domá-
ci strelec Kežmarčan Sebasti-
án Šilon so ziskom 534 bodov 
skončil z 8 účastníkov šiesty.

Z troch účastníkov u ka-
detov FITA 50 m mal Kežma-
rok až dvoch. Zvíťazil Tomáš 
Michlík so ziskom 641 bo-
dov. Ján Šilon skončil tretí so 
ziskom 605 bodov.

V kategórii do 12 rokov FITA 
2x30 Kežmarok nemal zastúpe-
nie. Zvíťazil Libor Kubíček ml. 
so ziskom 626 bodov.          (ph)

Kežmarskí hokejbaloví ex-
traligisti odštartovali dvomi 
zápasmi u súperov novú ho-
kejbalovú sezónu. 

1. kolo: Pohronie  
– MŠK Vegomont Kežmarok 

5:6 (2:3, 1:3, 2:0)
Góly: M. Ruttkay, Lau-

bert, Michálek, Lvomský, 
Kohout - Bednár (Oravec), 


