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

MsKS pozýva

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 pre model vozidla Rapid Spaceback: 
3,8 – 5,8 l/100 km, 99 – 134 g/km. Ilustračné foto.

Otestujte si a vyhrajte na rok nový Rapid Spaceback počas testovacích týždňov u vášho predajcu ŠKODA. 
Vyskúšajte nový model ŠKODA Rapid Spaceback a už nebudete chcieť vystúpiť. Čisté línie vytvárajú dynamický dizajn 
a interiér poskytuje ešte viac priestoru pre radosť. Komfortnú jazdu spríjemní klimatizácia či elektrické ovládanie okien 
a o bezpečnosť sa postará 6 airbagov. Získajte svoj nový Rapid Spaceback už od 9 830 € pri využití značkového financovania. 
Každý, kto absolvuje testovaciu jazdu, bude automaticky zaradený do súťaže o nový model ŠKODA Rapid Spaceback na rok.
www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Radosť z priestoru

AUTONOVA, s. r. o. 
Huncovská 308, 
tel.: 052/452 36 67 (pokračovanie na 2. strane)

Pôvodná slovenská hra Silvestra Lavríka 

TICHÝ DOM
14. 11. 2013 (štvrtok) o 19.00 hod. 

Komediálne stretnutie dvoch vyslúžilých zboristiek  
národného divadla, ktoré spája vzájomná nenávisť...  

a osudová láska k tomu istému mužovi.
Účinkujú: Zuzana Krónerová, Zita Furková, Miroslav 

Marcelli - v úlohe zvodcu sa netradične stretneme  
s jedným z najznámejších slovenských filozofov.
Vstupné 12 €. V Mestskom kultúrnom stredisku

 Veľa občanov sa čoraz intenzívnejšie pýta v 
akom stave je situácia okolo ruskej farmaceu-
tickej spoločnosti. Tá by mala byť v blízkej do-
be prispieť k zníženiu nezamestnanosti, no ke-
ďže informácie sa v meste rozchádzajú, opý-
tali sme sa na túto vec priamo primátora mes-

ta. Druhú otázku sme položili prvému mužovi mesta ohľadom 
ukončenia výstavby hlavného cestného ťahu cez mesto, čo bo-
la asi najvýznamnejšia stavebná akcia v meste.

Môžete nám bližšie priblížiť aj situá-
ciu ohľadom farmaceutickej spoločnos-
ti Institute Europharm z Ruska? Je úver 
na dokončenie haly schválený? Je nao-
zaj reálne, že v lete 2014 tam začne aj vý-
roba a obsadia sa prvé pracovné miesta? 

 Farmaceutická spolocnosť Institute Euro-
pharm z Ruska preinvestovala 7 000 000 eur. 
Päť rokov sa čakalo na získanie úveru na dostav-
bu, a práve v tomto roku sa to podarilo. Predpo-
klad spustenia výroby je jeseň 2014, a v prvej 
etape by tu mohlo nájsť prácu 80 – 90 ľudí. 

 V lete tohto roku sa urobili v meste no-
vé cesty. Určite máte z toho radosť, že sa 
vedeniu mesta podarilo vybaviť finančné 
prostriedky na to a že hlavne hlavný ťah 
cez mesto dostal nový asfalt, čím sa mesto 
pozitívne zviditeľnilo.

 Ohľadom rekonštrukcie hlavného ťahu 
Poprad – Spišská Belá (cesta I/67),  ešte v roku 

Na slovíčko  
s primátorom mesta
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(dokončenie z 1. strany)

Celková dĺžka rekonštruk-
cie bola ohraničená od ozna-
čenia obce Kežmarok zo stra-
ny Huncoviec až po železnič-
nú trať, ktorá pretína hlavnú 
cestu na Michalskej ulici sme-
rom na Pradiareň. Celkovo 
3,4 kilometra.

Na rekonštrukcii tejto štát-
nej cesty nebola v priebehu 
približne 20 rokov realizo-
vaná žiadna rozsiahlejšia ži-
vičná úprava, čo bolo na po-
vrchu cesty vidieť. Mohli 
o tom hovoriť viacerí vodi-
či, ktorí si pamätajú hlavný 
ťah cez mesto pred jeho re-
konštrukciou. Aj s ohľadom 
na zvyšujúcu sa intenzitu do-
pravy, približne 15 tisíc vo-
zidiel denne bola úprava ko-
munikácie viac ako žiadu-
ca. Po technologickej stránke 
s množstvom výtlkov a ne-
rovností už nebola spomína-
ná komunikácia postačujúca 
na bezpečný prejazd mestom, 
preto sa vedenie mesta roz-
hodlo opraviť hlavný cestný 
ťah, lebo je to v konečnom dô-
sledku aj vizitka mesta. Zlý 
stav mal za následok okrem 
zhoršeného bezpečnostné-
ho hľadiska aj zhoršenie od-
tokových pomerov, zvýšenie 
hlučnosti a celkové zhoršenie 
kvality životného prostredia 
v dotknutom území. Značné 
dynamické účinky pri prejaz-
de hlavne ťažších vozidiel pô-

Nová svetelná križovatka bude posledným kamienkom mozaiky
Výstavbou svetelnej križovatky na Michalskej ulici 

sa skončia práce na rekonštrukcii hlavného cestného ťa-
hu cez mesto Kežmarok. Tá začala v januári 2012 žiados-
ťou primátora mesta Kežmarok Igora Šajtlavu o nutnos-
ti opravy asfaltovej obrusnej vrstvy konštrukcie štátnej 
cesty I/67.

sobili deštrukčne na priľahlú 
zástavbu rodinných a byto-
vých domov a občianskej vy-
bavenosti.

kde bolo treba položiť nový 
vodovod. V záujme zosúla-
denia a urýchlenej prípravy 
prác  Mesto Kežmarok ponú-
klo súčinnosť pri koordináciii 
prípravy rekonštrukcie vodo-
vodu, čo prispelo k urýchle-
niu rekonštrukcie vodovodu 
i cesty. Predmetom rekon-
štrukcie bol rozvod vody na 

Huncovskej ulici v dĺžke 262 
m a na Michalskej ulici v dĺž-
ke 1 060 m.

Správnou koordináciou 
prác, ktoré malo „pod palcom“ 
Mesto Kežmarok, sa ušetrilo 
nemálo finančných prostried-
kov. Celkovo stála rekonštruk-
cia diela 826 tisíc eur.

Záverečnou bodkou re-
konštrukcie cesty I/67 je vy-
budovanie svetelnej križovat-
ky, na ktorej by sa malo prein-
vestovať 55 tisíc a mala by byť 
urobená do konca roka 2013.

Hlavný cestný ťah cez 
mesto prešiel hlavnou rekon-
štrukciou a za pomerne krát-
ky čas, od prvej žiadosti do 
konečnej realizácie, sa poda-
rila veľká vec. Tou je hlav-
ne spokojnosť všetkých vodi-
čov, ktorí prechádzajú cez na-
še mesto.

Pavol Humeník
foto: tda

V novembri budú veľko-
objemové kontajnery roz-
miestnené už len 8. - 11. no-
vembra, a to na ulici Karola 
Kuzmányho (parkovisko pri 
13) a na ulici Gen. Štefáni-
ka (trafostanica pri dopr. ih-
risku).

Kontajnery sú určené na 
objemný odpad, teda odpad, 
ktorý sa nevmestí do zber-
ných nádob používaných na 
komunálny odpad. Neukla-
dať do neho biologický odpad 
a elektroniku. 

V prípade záujmu 

o umiestnenie kontajnera 
na inom mieste, kontaktujte 
Mestský úrad Kežmarok, č.t. 
46 60 119.

Občania Kežmarku mô-
žu zadarmo odovzdať odpad 
(objemný odpad, stavebná 
suť, biologický odpad, zme-
sový odpad, elektrospotrebi-
če, žiarivky a úsporné žiarov-
ky, autobatérie, kovový šrot,  
vyseparované komodity) na 
zbernom dvore v areáli Tech-
nických služieb na ulici Poľ-
ná 1, denne, okrem nedele od 
7.00 do 17.00 hod.              MsÚ

Rozmiestnenie kontajnerov 
v novembriNa slovíčko  

s primátorom mesta
2011 prebehli prvé rokovania so 
Slovenskou správou ciest (SSP) 
o položení asfaltu a jeho celkovej 
úprave, ktoré malo byť ukončené 
v roku 2012. Na celkovú úpra-
vu koberca bolo však potrebné 
zabezpečiť aj rekonštrukciu roz-
vodu vody s Podtatranskou vo-
dárenskou spoločnosťou (PVS). 
Celkovo SSC a PVS – preinves-
tovali zhruba 2 000 000 eur. Re-
konštrukciu cesty I/67 v samot-

nom meste Kežmarok zabezpe-
čovalo vedenie mesta už od ro-
ku 2012. 

V priebehu roka mesto 
opravovalo aj chodníky. V 
ktorých častiach mesta mo-
mentálne prebieha ich re-
konštrukcia? 

Koncom tohto týždňa by 
sa mali práce na rekonštrukcii 
chodníkov na uliciach Pod le-
som, Kuzmányho a Toporcerova 
ukončiť.

 Mgr. Tatiana Dragašeková 

Na tento deň pripadá na 
Slovensku tradičný novem-
brový zvyk návštevy cintorí-
nov, ozdobovania hrobov, pá-
lenia sviečok a spomienok na 
zosnulých rodinných prísluš-
níkov a známych. 

Návšteva cintorínov na 
Všetkých svätých patrí k naj-
stabilnejším tradičným preja-
vom všetkých vrstiev spoloč-
nosti. V 8. storočí určil pápež 
Gregor IV. sviatok Všetkých 
svätých na 1. november, ktorý 

mal byť spomienkou na zná-
mych kresťanských svätcov. 
Tento zvyk sa postupne roz-
šíril a v kalendári sa zakot-
vil 2. november ako Pamiatka 
zosnulých (Dušičky). 

Je čas spomienky, čas za-
myslieť sa nad životom tých, 
ktorí už nie sú medzi nami. 
V tieto dni si spomenieme na 
zosnulých aj na kežmarských 
cintorínoch zapálením svie-
čok a modlitbou za ich duše. 
Večná im pamiatka.        (tda)

PAMIATKA ZOSNULÝCH
Na základe požiadavky ve-

denia mesta správca komuni-
kácie, Slovenská správa ciest 
- IVSC Košice, zaradil úpra-
vu povrchu do plánu na rok 
2012 a na rekonštrukcii cesty 
sa začalo intenzívne praco-
vať. V priebehu roka 2012 sa 
do rekonštrukcie cesty pripo-
jila i rekonštrukcia rozvodu 
vody, ktorá vedie práve pod 
touto cestou.

Všetky práce sa zladili na 
spoločnom rokovaní 17. jú-
la 2012, kde sa správca ko-
munikácie dohodol s vodá-
renskou spoločnosťou na po-
stupnosti prác najmä na Hun-
covskej a Michalskej ulici, 
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Peter Chudík
kandidát na predsedu PSK

www.peterchudik.sk

OPORA 
NÁŠHO KRAJA

Pre rozvoj Prešovského kraja sme urobili veľký kus práce. Dnes, keď sú premiér a predseda kraja na jednej lodi, máme 
vynikajúcu príležitosť vybrať si stabilitu, rozvoj a spoluprácu s vládou, a nie nereálne sľuby a nestabilitu.

Prešovský samosprávny kraj potrebuje pokračovať v tom, čo sme začali. Vo voľbách 9. novembra sami rozhodneme, 
či povedieme náš kraj k stabilite a rozvoju alebo politickému haštereniu.

Chcem byť aj naďalej oporou nášho kraja.

8,4 mil. € - cesty, mosty, zosuvy 2 mil. € - stredné školy 

152 000 € - sociálne zariadenia 

Peter Chudík

PRE NÁŠ SPOLOČNÝ DOMOV 
CHCEM STABILITU

Pomáhali sme všetkým okresom nášho kraja
Stabilita, rozvoj a z nej prameniaca prosperita musí byť dostupná všetkým ľuďom Prešovského kraja. Boli sme im oporou, o čom 

svedčia aj investície v okrese Kežmarok.

V okrese Kežmarok sme preinvestovali 10,7 mil. €:
Z toho najväčšie investície predstavovali:

Cestné spojenie Osturňa - Niedzica - 3,3 mil. €

Prepojenie Pieninských národných parkov - 2,3 mil. € 

SOŠ Garbiarska - 1,5 mil. €

SOŠ Kušnierska brána - 279 000 €

Rekonštrukcia mosta Jurské - 270 000 €

Rekonštrukcia mosta Holumnica - 220 000 €

Múzeum Kežmarok - 132 000 €

DSS Ľubica - 128 000 €132 000 € - kultúrne zariadenia 
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V objekte budú pre bez-
domovcov dve miestnosti 
po osem lôžok so sociálnym 
zázemím, teda s WC a spr-
chou. Jedna miestnosť bude 

pre mužov, druhá pre ženy. 
Je tam vytvorená aj miest-
nosť pre správcu objektu. 
Ten tam bude každú noc 
a na starosti bude mať hlav-

Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Tatry-Spiš-
-Pieniny so sídlom v Kežmar-
ku (OOCR T-S-P) bola zare-
gistrovaná  v januári 2012, 
čomu predchádzalo prijatie 
zákona č. 91/2010 o cestov-
nom ruchu a jeho novelizácia 
(predsedom predstavenstva 
je primátor mesta Kežma-
rok Ing. Igor Šajtlava, výkon-
nou riaditeľkou Ing. Gabriela 
Bodnárová).

Destinačný manažment, 
ktorého význam zákon zdô-
razňuje sa stal hlavným mo-
tívom vzniku viacerých orga-
nizácii na Slovensku. Mestá 
Kežmarok, Levoča, Barde-
jov a Stará Ľubovňa  sa pod 
značkou Slovenské kráľov-
ské mestá viac ako 10 rokov 
snažili o „destinačný marke-
ting“, predovšetkým o spoloč-
nú propagáciu územia na se-
verovýchode Slovenska. Ke-
ďže snaha  o vytvorenie spo-
ločnej destinácie Tatry nebola 
úspešná a myšlienku destiná-
cie Spiš „pochovalo“ existujú-
ce územné rozdelenie samo-
správnych krajov, vznikli ob-
lastné organizácie cestovného 

ruchu. Čudné tvary pomys-
lených hraníc ich území, po-
četnosť členov či zamestnan-
cov, rôznorodú ekonomickú 
silu a ďalšie charakteristické 
črty  prijali samotní tvorcovia 
zákona s prekvapením, mé-
dia mnohostrannou kritikou 
a viacerí členovia samotných 
organizácií skepticky. 

Našťastie 5 susediacich 
organizácií (Región Tat-
ry, OOCR Tatry-Podhorie, 
OOCR Severný Spiš-Pieniny, 
OOCR Spiš a OOCR Tatry-
-Spiš Pieniny) si od začiatku 
uvedomovali potrebu spolu-
práce, stierania hraníc a hľa-
dania spoločných záujmov. 
To všetko pri akceptácií výni-
močnosti a špecifickosti  svo-
jej infraštruktúry a supraš-
truktúry v konkurenčnom 
prostredí.

Našej OOCR T-S-P sa za 
obdobie ročnej činnosti po-
darilo:

• zúčastniť sa na mnoho-
početných výstavách, veľtr-
hoch a prezentačných podu-
jatiach 

• vydať dve propagačné 
brožúry

• vydať cyklistickú mapu 
regiónu

• finančne podporiť zna-
čenie niekoľkých cyklistic-
kých trás

• finančne podporiť vý-
znamné kultúrne podujatia 
v regióne a prispieť k ich udr-
žateľnosti (napr. aj EĽRO, Za-
magurské folklórne slávnosti, 
Goralské folklórne slávnos-
ti, Dni majstra Pavla v Levo-
či, Otvorenie letnej turistickej 
sezóny vo Vrbove a ďalšie)

• naštartovať spoluprácu 
informačných centier

• spracovať GPS navigač-
ný systém  pre 50 turistických 
bodov v slovenskom a anglic-
kom jazyku, ktorý je možné 
stiahnuť si z webovej stránky 
www.tatryspispieniny.sk

• spolupracovať v projek-
te Klaster turizmu tatranské-
ho regiónu, z ktorého získa-
me ďalšie propagačné materi-
ály, film a iné

• rozšíriť spoluprácu so 
Slovenskou agentúrou pre 
cestovný ruch pri infocestách 
zahraničných novinárov a pri 
sústreďovaní informácií z ob-
lasti cestovného ruchu.

Financovanie OOCR T-S-P 
je zabezpečené  z členských 
vkladov jednotlivých členov 
a štátnej dotácie. V tomto ro-
ku pribudli na činnosť aj prí-
spevky od Krajskej organi-
zácie cestovného ruchu Se-
verovýchod Slovenska (sídlo 
v Prešove), čo je výsledkom  
snahy o dobrú spoluprácu v 
rámci celej destinácie.

Aj keď na prvý pohľad by 
sa mohlo zdať, že podnikate-
lia mesta Kežmarok, ktorí po-
skytujú ubytovacie a stravo-
vacie služby nie sú aktívne 
zapojení  do činnosti OOCR 
T-S-P, máme spätnú väz-
bu o jej pozitívnom dopade 
na rozvoj cestovného ruchu 
v Kežmarku.

A čím by mohli prispieť? 
Hlavne ubytovatelia – pravi-
delným výberom  a odvádza-
ním dane za ubytovanie hos-
tí.  Rast počtu prenocovaných 
hostí je totiž jedným zo zák-
ladných ukazovateľov, ktoré sú 
určujúce zo strategického hľa-
diska pri posudzovaní opod-
statnenosti  dotácie pre OOCR.

Ing.Gabriela Bodnárová
výkonná riaditeľka

Predstavuje sa OOCR TATRY-SPIŠ-PIENINY

Výstavba nocľahárne pre 
bezdomovcov je v plnom prúde

Výstavba nového prízemného objektu pre bezdomovcov 
– nocľahárne pokračuje pravidelným tempom. Je situovaná 
na Slavkovskej ulici, v blízkosti rieky Poprad a Stránskeho 
potoka. Celkové náklady na výstavbu nocľahárne by mali 
vyjsť na 35 tisíc eur. 

ne dodržiavanie určeného 
režimu v nocľahárni a čisto-
ty v objekte. 

„Mesto Kežmarok evidu-
je niečo vyše 40 bezdomovcov. 
Zdalo by sa teda, že nocľahá-
reň pre 15 ľudí bude málo, ale 
z prieskumu priamo s bezdo-
movcami vyplynulo, že väčši-
na bezdomovcov si počas zimy 
vie nájsť ubytovanie. Či už cez 
známych, alebo priateľov a ma-
jú sa tak kde schovať pred kru-
tými mrazmi,“ povedala nám 
na margo témy Mgr. Monika 
Ružbaská, vedúca oddelenia 

sociálnych vecí na Mestskom 
úrade v Kežmarku.

Nocľaháreň bude pre bez-
domovcov sprístupnená pri-
bližne od 18.00 do 6.00 hodiny.  
Bezdomovci, okrem vybudova-
nej nocľahárne o ktorú sa po-
stará Mesto Kežmarok, by ma-
li počas zimných mesiacov a ce-
lodenných mrazov dostať raz 
za deň aj teplé jedlo. Je to výsle-
dok spolupráce medzi Spišskou 
charitou a Úradom práce, soci-
álnych vecí a rodiny Kežmarok.

Humeník
foto: ph
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nie dátum v kalendári. Ak sa prie-
merná teplota dostane na 7°C tri 
dni po sebe, je treba vážne rozmýš-
ľať nad prezutím. Okrem výrazne 
zvýšenej bezpečnosti sa poistíme 
proti pokute, ktorá je do výšky 60 
eur. Ak sa na vozovke nachádza 
súvislá snehová vrstva, ľad alebo 
námraza, vodič osobného auta mô-
že takéto vozidlo použiť v cestnej 
premávke len ak má na všetkých 
nápravách zimné pneumatiky.

Aký zimný dezén je bez-
pečný?

„Odporúčaná minimálna hĺb-
ka dezénu by mala byť minimál-
ne 4 milimetre, čím je dezén hlb-
ší, tým je funkčnosť pneumati-
ky lepšia. Kvalitný dezén vyvinu-
tý najnovšími technológiami musí 
zabezpečiť pohodlie a bezpečnosť 
jazdy počas zimného obdobia. Vy-
soký dôraz by sa preto mal klásť 
na jeho záberové vlastnosti a brz-
dné vlastnosti, aby bol čo najviac 
prispôsobený na jazdu na mok-
rej, snehom pokrytej a zľadovate-
nej vozovke. Zimné pneumatiky 
sú vyrobené z odolnejšej mäkkej 
gumy, majú hlboký členitý dezén 
a drážky, ktoré odvádzajú sneh. 

Prezúvanie pneumatík nastáva 
vo väčšine prípadov až vtedy, ak 
je na vozovke súvislá vrstva snehu 
alebo poľadovica. Až 90% vodičov 
si to necháva na poslednú chvíľu 
a práve vtedy máme najviac prá-
ce!“ pokračuje pracovník ďal-
šieho kežmarského autoservi-
su. „A preto sa mení aj čas otvára-
cích hodín pre našich zákazníkov, 
pracujeme dovtedy kým na dvore 

nestojí ani jedno auto“ konštatu-
je odborník.

„Vodičov by sme chceli upozor-
niť, aby zohľadnili pomer kvality a 
ceny. Lacnejšie gumy nie sú vždy 
to „najlacnejšie“ riešenie, ak zo-
berieme do úvahy ich častejší ser-
vis či skoršiu opotrebovanosť. Ke-
ďže väčšina vodičov využíva jednu 
súpravu viac sezón po sebe, mali by 
vedieť, že odporúčaný vek pre pne-
umatiku je  maximálne 7 rokov. 
Vekom totiž gumená zmes tvrdne 
a stráca svoje vlastnosti. Okrem 
veku je dôležitý i počet najazde-
ných kilometrov, ktorý sa odráža 
na stave kontaktnej plochy a hĺbke 
dezénu. Pri priemernom kilomet-
rovom  priebehu 44.000 km/rok by 
letné pneumatiky nemali byť pou-
žívané dlhšie ako 3,5 roka a zimné 
pneumatiky maximálne 7 rokov (za 
predpokladu, že sú používané len 
počas zimnej sezóny)“,  upozor-
ňuje pracovník iného kežmar-
ského autoservisu.

Všetkým kežmarským vo-
dičom želáme veľa šťastne naj-
azdených kilometrov a už iba 
malé odporúčanie z našej re-
dakcie: Pod Tatrami je vždy 
iba otázka času, kedy tie pneu-
matiky vymeníme, preto včas-
ným prezutím si ušetríme zby-
točné stresy v blízkej budúc-
nosti, keď tie pneumatiky bu-
deme musieť vymeniť, no ako 
naschvál tie stresy okolo toho 
potom prídu vždy v tom naj-
nevhodnejšom čase.

Tatiana Dragašeková,
Pavol Humeník

Začala sezóna prezúvania automobilov
Vraj kríza. Cigáni, ktorí vybe-

rajú smeti z kontajnerov na sídlis-
kách sa najnovšie za týmto účelom 
vozia autom. Pravdepodobne cez-
poľní. Zaparkujú starú felícu alebo 
favoritku s kežmarskou ešpézetkou 
niekde blízko sídliska, dajú si roz-
chod a s palicami brázdia po kon-
tajneroch, z ktorých vyberajú kade-
čo, čo sa im zdá zrejme ešte použi-
teľné. Čo tam po tom, že sa to všetko 
mieša so škrupinami od vajec, odrez-
kami páchnuceho mäsa a iným bio-
logickým odpadom. Zrejme sa opla-
tí. Iná je zas partia svetlušiek, ako 
ich nazývam. To sú tí, ktorých mož-
no pozorovať po zotmení. Vyzbroje-
ní baterkami vyberajú z kontajnerov 
po nociach, naposledy pred desiatou 
večer na dolnom Juhu. No a neod-
mysliteľnými rabovačmi kontajne-
rov sú tí, ktorí povyťahujú z textil-
ných nádob oblečenie, vytriedia pod-
ľa toho, čo sa im páči a nehodiace sa 
šatstvo nechajú rozsypané po tráve 
v okolí kontajnerov. Takéto opako-
vané zážitky majú za sebou ľudia zo 
Záhradnej a Toporcerovej ulice. 

Skrátka, nie je nič výnimočné 
stretnúť skupiny ušmudlaných týp-
kov, ktorí svojim správaním zneprí-
jemňujú život ľudí na sídliskách. 
Problémom však je to, že mnohí oby-
vatelia sídlisk sami prispievajú k to-
mu, že počet vyberačov odpadkov 
narastá. Len nedávno ktosi povykla-
dal na kontajner, asi staré, zavárani-
ny. Na Možiarskej zas nejaký dob-
rák povykladal na prašiak, sťaby v 
bazáre, oblečenie – reku nech sa pá-
či, vyberte si z našej ponuky. K to-
mu potraviny po záruke v igelitke a 
poriadkumilovných môže šľak tra-
fiť. Jasné, že zakrátko boli veci roz-
hádzané okolo prašiaka, čosi chýbalo 
a zvyšok nemal kto vyhodiť do koša. 

Jednoducho, sami svojim akože 
sociálnym cítením – veď nech ešte 
niekomu poslúži – prispievame k to-
mu, že si lákame na sídliská borde-
lárov, ktorých je čím ďalej viac. Len 
nedávno mi z ruky trhala vrece s od-
padkami počerná ženská, vraj dajte, 
možno sa mi niečo zíde. Už ma vi-
diš... Len som smeti vyhodila do ko-
ša, ženička začala moje odpadky te-
atrálne prehrabovať, len čo ich vy-
sypala z vreca do kontajnera. Nuž, 
vitajte spoluobčania, len na vás sme 
čakali. Teraz je problém umiest-
niť kontajnery do klietok alebo do-
hliadať nad poriadkom. Možno ne-
skôr nebude problém postaviť neja-
ký múr aj v Kežmarku.           -Adri- 

Informácia z policajné-
ho zápisníka: „Doposiaľ ne-
známy páchateľ ukradol z pivnič-
ných priestorov štyri pneumatiky. 
Ku krádeži došlo v priebehu týž-
dňa (5. 10. 2013 – 12. 10. 2013) 
a to v jednom z obytných blokov 
v Prešove na Ul. Ďumbierskej. 
Zlodej sa dostal do spoločných 
pivničných priestorov bez poško-
denia dverí a škodu, ktorú kráde-
žou spôsobil sa odhaduje na sumu 
240 Eur. Prípadom sa zaoberá Ob-
vodné oddelenie policajného zboru 
v Prešove.“

To je iba krátke konštato-
vanie skutočnosti, no už aj 
táto krádež nám signalizuje, 
že prichádza čas prezúvania 
pneumatík na svojich autách.

Páchateľ, resp. potenciál-
ny vodič sa veľmi dobre zabez-
pečil pred nastávajúcou sezón-
nou výmenou pneumatík, čím 
predbehol aj konkrétneho vo-
diča, ktorého pneumatiky si 
„požičal“. 

Ako je to s prezúvaním pne-
umatík u kežmarských vodi-
čov,  na to sme sa boli priamo 
opýtať v niektorých kežmar-
ských autoservisoch.

„Výmenu sezónnych pneuma-
tík je najlepšie plánovať a objed-
návať najlepšie pred začiatkom 
prezúvanej sezóny“ uviedol je-
den z pracovníkov autoservi-
su.

Kedy je potrebné začať 
s prezúvaním pneumatík?

„Na prezúvanie pneumatík by 
mala byť vždy impulzom teplota, 
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Zoznam kandidátov na predsedu (Prešov)
Meno Politická strana
Ján Bajus Zmena zdola, DÚS - Snina
Dorota Bujňáková Nový parlament - Lipany
Peter Chudík SMER, s podporou strán Náš kraj 
 a Strana moderného Slovenska - Sabinov
Ján Hudacký KDH, SDKÚ, Most-Híd - Prešov
Vladimír Klein Naše Slovensko Spišská Belá
Anton Korba Nezávislý - Pavlovce
Jozef Mihalčin SĽS - Vranov
Štefan Straka KSS - Vranov
Ľubomír Vasilišin 7 statočných - Prešov

Voľby 2013 – kandidáti za mesto a okres Kežmarok

1. Peter Bendík Mgr. 31 starosta Vlková Strana moderné-
ho Slovenska

2. Štefan Bieľak JUDr. 38 právnik Spišská Belá SMER - so-
ciálna demokracia

3. Stanislav Čajka 58 živnostník Kežmarok ÚSVIT
4. František Depta Bc. 51 podnikateľ Spišská Belá Nezávis-

lý kandidát
5. Radoslav Dovjak Mgr. 34 pedagogický zamestnanec Ľu-

bica Slovenská národná strana
6. Peter Duda Mgr. 39 starosta obce Veľká Lomnica SMER - 

sociálna demokracia
7. Štefan Džurný Ing. 47 stavebný inžinier Červený Kláštor 

Nezávislý kandidát
8. Ján Ferenčák PhDr., Mgr. 39 prednosta Okresného úradu 

Kežmarok SMER - sociálna demokracia
9. Michal Gáborčík Mgr. 41 SZČO Kežmarok Nová väčšina 

- Dohoda (D. Lipšic)
10. Jozef Grivalský 47 starosta obce Krížová Ves Kresťan-

skodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia - Demokratická strana; MOST - HÍD

11. Jozef Harabin Ing. 56 primátor mesta Spišská Stará Ves 
SMER - sociálna demokracia

12. Veronika Havírová Ing. 58 SZČO Kežmarok Slovenská 
národná strana

13. Pavel Hudáček 52 starosta obce Lendak Kresťanskode-
mokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia 

Prešovskému samosprávnemu kraju chce vládnuť deväť kandidátov
O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja 

(PSK) sa uchádza deväť kandidátov. Iba jeden z nich kan-
diduje ako nezávislý, dvaja za koalíciu a šiestich nominova-
li politické strany.

Zoznam registrovaných kandidátov na poslancov 
do Prešovského samosprávneho kraja

- Demokratická strana; MOST - HÍD
14. Ladislav Hužík MVDr. 59 veterinárny lekár Kežmarok 

Slovenská národná strana 
15. Peter Ježík 47 vedúci polesia Spišská Belá Ľudová stra-

na Naše Slovensko
16. Vladimír Klein Ing. 61 riaditeľ mestského podniku 

Spišská Belá Ľudová strana Naše Slovensko
17. Michal Kovalčík Mgr. 27 technik BOZP a PO Vrbov Slo-

venská národná strana
18. Bartolomej Kubik 40 majster odborného výcviku Ľubi-

ca Komunistická strana Slovenska
19. Jozef Kuna 49 viceprimátor Spišská Belá Nezávislý 

kandidát
20. Slavomír Majerčák Ing. 43 starosta obce Lechnica Kres-

ťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia - Demokratická strana; MOST - HÍD

21. Jana Majorová Garstková Mgr. 32 riaditeľka Združenia 
región "Tatry" Kežmarok Nezávislý kandidát

22. Zlatica Martančíková Ing. 42 SZČO Kežmarok Sloven-
ská národná strana

23. Michal Neupauer Mgr. 41 štátna služba Lendak Nezá-
vislý kandidát

24. Milan Paluba 68 pracovník SBS Ľubica Magnificat 
Slovakia

25. Katarína Petijová 47 živnostník Kežmarok PRÁVO A 
SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas

26. Zoltán Pišta 61 zvárač Rakúsy Nezávislý kandidát
27. Kamil Pompa 47 rómsky aktivista Stráne pod Tatrami 

Strana rómskej koalície - SRK
28. Jozef Potanko PhDr. 56 starosta obce Toporec Kresťan-

skodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia - Demokratická strana; MOST - HÍD

29. Andrej Rusňák Dpt. 63 technik Spišská Belá Magnifi-
cat Slovakia

30. Antónia Semaňáková Mgr. 40 odborný referent Ľubica 
Nezávislý kandidát

31. Pavol Slovík MUDr. 50 lekár Spišská Belá SMER - so-
ciálna demokracia

32. Juraj Švedlár 58 kultúrno-osvetový pracovník Kežma-
rok Nezávislý kandidát

33. Bystrík Václav Ing. 56 starosta Rakúsy Kresťanskode-
mokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia 
- Demokratická strana; MOST - HÍD

34. Pavol Vilček PhDr., Ing. 44 diecézny riaditeľ Žakovce 
Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)

35. Ján Zelizňak Ing. 61 živnostník Stará Lesná NÁŠ  
KRAJ                                                                                   (red.)

V sobotu 9. novembra 2013 sa uskutočnia 
na Slovensku Voľby do orgánov samospráv-
nych krajov. Mesto Kežmarok pri tejto príle-
žitosti utvorilo desať volebných okrskov. Vo-
lebné miestnosti budú v daný deň otvorené 
od 7.00 do 22.00 hodiny.

Vytvorené okrsky a volebné miestnosti 
v meste Kežmarok pre Voľby do orgánov sa-
mosprávnych krajov 2013:

Okrsok č. 1 - ZŠ Nižná brána, ul. Nižná 
brána 8: Biela voda, Hradská cesta, Michal-
ská, Možiarska, Nad traťou, Pod traťou, Poľ-
ná, Pradiareň, Pri zastávke, Strelnica, Tehel-
ňa, Továrenská.

Okrsok č. 2 – ZŠ Nižná brána, ul. Niž-

ná brána 8: Pod lesom, Severná, Nižná brána.
Okrsok č. 3 – Domov mládeže, ul. Gar-

biarska 1: Fraňa Kráľa, Garbiarska, Kostolné 
námestie, Nová, Starý trh, Toporcerova, Slav-
kovská.

Okrsok č. 4 – Hotelová akadémia, ul. Dr. 
Alexandra 29: Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné 
námestie, Hradné námestie, Hviezdoslavova, J. 
Kraya, Priekopa, Trhovište, Mesto Kežmarok.

Okrsok č. 5 - Klub dôchodcov, ul. Marti-
na Lányiho 3: Cintorínska, Huncovská, Mar-
tina Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Záhradná.

Okrsok č. 6 - ZŠ Dr. D. Fischera, ul. Dr. 
D. Fischera 2: Dr. Daniela Fischera, Gašta-
nová, I. Stodolu, Krvavé pole, Ľubická ces-

ta, Mučeníkov, Suchá hora, Tatranská, Vyšný 
mlyn, Gen. Štefánika, J. Chalúpku.

Okrsok č. 7 – Domov mládeže SOUP, ul. J. 
Kraya 8: J. Jesenského, J. Záborského, S. Tomá-
šika,  Kamenná baňa, Kláštorná, Komenské-
ho, Kukučínova, P.J. Šafárika, Rázusova, Štú-
rova, Tvarožnianska, Zochova, Hradný vrch.

Okrsok č. 8 – ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská 
21: Lanškrounská, Petržalská.

Okrsok č. 9 – Materská škola, ul. Karo-
la Kuzmányho 41: Karola Kuzmányho, Ob-
rancov mieru.

Okrsok č. 10 – ZŠ sv. Kríža, ul. Petržal-
ská 21: Bardejovská, Južná, Levočská, Košic-
ká, Weilburská.                                             (ph)

V Kežmarku je vytvorených na voľby desať okrskov
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Po preukázaní totožnos-
ti dostane volič od členov 
okrskovej volebnej komi-
sie prázdnu obálku označe-
nú odtlačkom úradnej pečiat-
ky obce a dva hlasovacie líst-
ky – hlasovací lístok na voľ-
by predsedu samosprávneho 
kraja  a hlasovací  lístok na 
voľby do zastupiteľstva sa-
mosprávneho kraja. Potom 
vstúpi volič do priestoru ur-
čeného na úpravu hlasova-
cích lístkov. 

Na hlasovacom lístku na 
voľby predsedu môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo 
iba jedného kandidáta. 

Na hlasovacom lístku na 
voľby poslancov zastupiteľ-
stva môže volič zakrúžkovať 
najviac toľko poradových čí-
siel, koľko poslancov má byť 
v príslušnom volebnom obvo-
de zvolených. V okrese Kež-
marok treba zakrúžkovať 
najviac piatich kandidátov.

V priestore určenom na 
úpravu hlasovacích líst-
kov vloží volič do obálky je-
den hlasovací lístok na voľ-
by predsedu samosprávne-
ho kraja a jeden hlasovací 
lístok na voľby do zastupiteľ-
stva. Volič hlasuje tak, že po 
opustení priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích líst-
kov vloží obálku do volebnej 
schránky. Voličovi, ktorý sa 
neodobral do tohto priesto-
ru, komisia hlasovanie neu-
možní.

Ak volič upraví hlasovacie 
lístky nesprávne, vydá mu na 
požiadanie okrsková volebná 
komisia nové hlasovacie lístky. 

Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre 
zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže čítať alebo 
písať, má právo vziať so se-
bou do priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov 
iného voliča, nie však člena 
okrskovej volebnej komisie, 
aby za neho hlasovací lístok 
podľa jeho pokynov upravil a 
vložil do obálky.

Za voliča, ktorý nemô-
že pre zdravotné postihnutie 
sám vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže ju do nej, na 
jeho požiadanie a v jeho prí-
tomnosti vložiť iný volič, nie 
však člen okrskovej volebnej 
komisie. 

Volič, ktorý sa nemôže do-
staviť do volebnej miestnos-
ti zo závažných, najmä zdra-
votných dôvodov, má právo 
požiadať o vykonanie hlaso-
vania do prenosnej volebnej 
schránky.

Ak v prvom kole volieb ne-
získa ani jeden z kandidátov 
na predsedu samosprávneho 
kraja nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov, vykoná sa 
do 14 dní druhé kolo volieb. 
Do druhého kola volieb po-
stúpia tí dvaja kandidáti, kto-
rí získali najväčší počet plat-
ných hlasov v prvom kole vo-
lieb.                                      MV

Informácia pre voliča

21 

Moje priority:
• priblížiť defi-

novanie smerovania 
stredných škôl reál-
nym potrebám firiem 
v regióne

• infraštruktúra = 
oprava, údržba a mo-
dernizácia ciest v na-
šom regióne

• zlepšiť občanom 
prístup k informáciám 
o fungovaní kraja

• vytvorenie pod-
mienok na prilákanie 
turistov z iných regió-
nov a podpora lokál-
nych atrakcií

• podpora kultúr-
neho dedičstva a reno-
vácia historických pa-
miatok 

V súvislosti s blížiaci-
mi sa voľbami do vyšších 
územných celkov, Prešov-
ský samosprávny kraj už bi-
lancoval, čo všetko sa poda-
rilo, alebo nepodarilo do-
siahnuť za uplynulé štyri 
roky. Ako  teda 
hospodáril Pre-
šovský samo-
správny kraj, 
sme sa spýtali 
predsedu PSK 
Petra Chudíka:  

„Kraj  v uply-
nulých štyroch ro-
koch hospodáril s 
rozpočtom 661 mi-
liónov eur. Viac ako 
tretina – 280 miliónov eur sme-
rovala na vzdelávanie pre stredné 
školy a školské zariadenia, rovna-
ko aj pre neštátne subjekty. Spolu 
96 miliónov eur vynaložil kraj na 
sociálne zabezpečenie pre zariade-
nia vo svojej pôsobnosti, ale i pre 
neverejných poskytovateľov soci-
álnych služieb. Rád by som spo-
menul, že dotácie na autobusovú 
dopravu na udržanie existujúcich 
zliav a spojov dosiahli za uplynu-
lé štyri roky 66 miliónov eur. Len 
vďaka tejto dotácii sa nám poda-
rilo udržať súčasné zľavy. O tro-
chu menej, 61 miliónov eur, sme-
rovalo na správu a údržbu ciest 
II. a III. triedy, ktorých má PSK 
najviac na Slovensku – 2 445 ki-
lometrov. Na kultúrne služby 
kraj použil 40 miliónov eur a ďal-
ších 8 miliónov eur smerovalo do 
iných aktivít kraja (združené in-
vestície, dotácie a pod.).  

Čo sa podarilo zrealizo-
vať v okrese Kežmarok? 

Ak mám hodnotiť celkovo 
okres, potom na investície a mo-
dernizácie sme tu použili 10,7 
milióna €. Podstatná časť tej-

to sumy, až 8,4 milióna eur, išla 
na cesty, mosty, zosuvy. V rám-
ci ciest sa nám tu podarilo rea-
lizovať dva významné projek-
ty v rámci cezhraničnej spolu-
práce Poľsko – Slovensko:  cest-
né spojenie Osturňa – Niedzica 

v hodnote 3,3 mi-
lióna eur a prepo-
jenie Pieninských 
národných par-
kov za 2,3 milióna 
eur. V rámci ciest 
sa nám tiež poda-
rilo zrekonštruovať 
dva mosty poško-
dené povodňami – 
Jurské (270 000 €) 
a Holumnica (220 

000 €). Ďalšie dva milióny eur 
sme použili na modernizáciu škôl 
– takmer 280 tisíc pre Strednú 
odbornú školu (SOŠ), Kušnierska 
brána a 1,5 milióna eur pre SOŠ, 
Garbiarska. V tom je započíta-
ná už aj kúpa telocvične pre túto 
školu potom, čo kvôli stabilite bo-
la zatvorená telocvičňa v jej are-
áli. Pretože je komplikované sta-
vať novú budovu na tomto podlo-
ží, rozhodli sme sa kúpiť budovu, 
ktorá kedysi ako telocvičňa slúži-
la. Bolo to najrýchlejšie riešenie 
ako zabezpečiť pre študentov nor-
málny vyučovaní proces v rámci 
telesnej výchovy. 

Za mimoriadne významný po-
važujem aj fakt, že sa nám podari-
lo obnoviť detský stacionár, ktorý 
domáci poznajú pod názvom Ko-
rytnačka. Dnes je to organizač-
ná jednotka nášho Domova soci-
álnych služieb v Ľubici a slúži de-
ťom, ktoré to potrebujú. Rád by 
som tiež spomenul rekonštruk-
ciu strechy na hrade a výmenu 
podláh na ochodziach hradu a od-
vlhčenie vstupnej siene za viac 
ako 130 tisíc eur.                  (pch)

Bilancovanie predsedu VÚC
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Obvodné oddelenie Po-
licajného zboru v Kežmar-
ku začalo včera (23. 10. 2013)
trestné stíhanie pre prečin 
porušovania domovej slobo-
dy a prečin krádeže,  ktorej sa 
mal dopustiť doposiaľ nezná-
my páchateľ v jednom z ro-
dinných domov na Ul. Poľnej, 
v obci Veľká Lomnica, okres 
Kežmarok.

Ku krádeži došlo v dobe od 

20. 10. 2013 do 23. 10. 2013, ke-
dy páchateľ preliezol dreve-
ný dvojmetrový plot v zadnej 
časti pozemku. Z dreveného 
altánku ukradol trojmetrový 
nafukovací bazén a z mede-
nej odkvapovej rúry si odnie-
sol  jej časť a to konkrétne me-
dené kolienko. Zlodej spôso-
bil 40 ročnému majiteľovi krá-
dežou škodu vo výške 70 Eur.

-pz-

Dňa 24. 10. 2013 v čase od 
14.00 hod do 18.00 hod. bola 
vykonaná celoslovenská oso-
bitná kontrola, zameraná na 
kontrolu dodržiavania pra-
vidiel cestnej premávky ne-
motorovými účastníkmi CP 
a používanie reflexných prv-
kov. 

Do tejto akcie bolo zara-
dených celkovo 123 policaj-
tov (dopravnej, poriadkovej 
a železničnej polície).  Počas 
štvorhodinovej akcie bolo zis-

tených spolu 219 priestupkov,  
z ktorých bolo 188 vyrieše-
ných v blokovom konaní, na 
správne konanie bolo ozná-
mených 8 priestupkov  a 23 
priestupkov bolo vyriešených 
napomenutím.  Porušenie  
pravidiel bolo zistené pri ne-
motorových  účastníkov cest-
nej premávky v 17 prípadoch 
(2 cyklisti a 15 chodcov).  Po-
žitie alkoholu pred alebo po-
čas jazdy bolo zistené v šty-
roch prípadoch.                  -pz-

Ukradol nafukovací bazén 
a medené kolienko

Kontrola  na cestách zistila 
aj pitie alkoholu

Združenie Región „Tat-
ry“ so sídlom v Kežmarku 
každoročne organizuje Slo-
vensko-poľské hospodár-
ske fórum, ktoré prispieva 
už viac ako jedno desaťro-
čie k rozvoju hospodárskych 
vzťahov medzi Slovenskom 
a Poľskom. Každý rok je fó-
rum jedným z vrcholov slo-
vensko–poľských hospodár-
skych vzťahov. Záštitu nad 
XII. fórom, ktoré sa kona-
lo dňa 24. 10. 2013 v Spišskej 
Novej Vsi, prevzali Predse-
da NR SR Pavol Paška a J.E. 
Veľvyslanec Poľskej repub-
liky na Slovensku Tomasz 
Chłoń.

Zúčastneným subjektom, 
zástupcom orgánov štátnej 
správy a samosprávy, podni-

kateľom a odbornej verejnos-
ti z oboch strán hranice sa 
prihovorili J. E. Veľvyslanec 
Slovenskej republiky v Poľ-
sku Vasil Grivna a J. E. Veľ-
vyslanec Poľskej republiky 
na Slovensku Tomasz Chłón. 
Obaja veľvyslanci pozitív-
ne zhodnotili uplynulý rok 
v oblasti rozvoja slovensko-
-poľskej spolupráce. Negatí-
vom ostávajú stále nedosta-
točné dopravné prepojenia 
medzi oboma krajinami.

XII. Slovensko-poľské hos-
podárske fórum sme veno-
vali inováciám, pomoci ma-
lým a stredným podnikate-
ľom v ich inovatívnom roz-
voji s využitím poznatkov 
slovenských a poľských fi-
riem a inštitúcií a rozvoju 

XII. Slovensko-poľské hospodárske fórum
podnikateľskej spolupráce. 
Inovácie sú celosvetovo vní-
mané ako kľúčový nástroj pre 
hospodársky rast a udrža-
nie si konkurencieschopnosti. 
Pomocou inovácii môžu pod-
niky napredovať. Témami 
tohtoročného hospodárske-
ho fóra boli tiež praktické ra-
dy týkajúce sa hlavných práv-
nych aspektov podnikania 
v Poľsku, účtovníctva, daní, 
využitia internetu na znižo-
vanie administratívnej záťa-
že a možnosti hľadania part-
nerov na poľskej a slovenskej 
strane. Zaujímavou novinkou 
fóra boli B2B stretnutia a ro-
kovania so zástupcami ob-
chodných a priemyselných 
komôr. 

XII. ročník Slovensko-poľ-
ského hospodárskeho fóra 
pritiahol do Spišskej Novej 

Vsi desiatky podnikateľov, 
zástupcov firiem, starostov a 
primátorov. Fórum bolo prí-
ležitosťou pre rozvoj vzájom-
nej spolupráce v hospodár-
skej sfére. 

Hlavnými partnermi XII. 
Slovensko–poľského hospo-
dárskeho fóra boli: Veľvy-
slanectvo Poľskej republiky 
v Bratislave, Veľvyslanectvo 
Slovenskej republiky vo Var-
šave, GAZ-SYSTEM S.A., PE-
TERKA&PARTNERS; part-
nermi: Effix s. r. o., BALAN-
CED HR s. r. o., sky blue, s. 
r. o. – O2 Partner pre podni-
kateľov, WHIRLPOOL SLO-
VAKIA, s. r. o.; meritórnymi 
partnermi: PARP, SIEA a me-
diálnymi partnermi: ETAR-
GET, www.wnp.pl.  

Mgr. Jana Majorová 
Garstková

riaditeľka kancelárie 
Združenia Región „Tatry“ 

mozaiKa
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Táto téma bola východis-
kom pre projekt, ktorý poda-
lo mesto Kežmarok v minulom 
roku a ktorého realizácia mo-
mentálne prebieha. Projekt  je 
spolufinancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európ-
skeho fondu regionálneho roz-
voja, štátnym rozpočtom a roz-
počtom mesta Kežmarok. Re-
alizuje sa v spolupráci s part-
nerským mestom Nowy Targ 
v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko-Slovenská 

republika 2007 – 2013 pod ná-
zvom Dobudovanie cyklistickej 
infraštruktúry v prihraničnom 
regióne okresu Kežmarok.

Čo sa doposiaľ podarilo 
zrealizovať?                                                                                                           

Odborníci pre oblasť cyklisti-
ky dôkladne zmapovali existujú-
ce cyklotrasy a analyzovali celko-
vú situáciu  situáciu týkajúcu sa 
doterajšieho značenia a možnos-
tí rozšírenia cyklotrás v okrese 
Kežmarok z viacerých hľadísk: 
význam, dostupnosť, regionál-

Partnerské vzťahy medzi 
českým mestom Lanškroun 
a mestom Kežmarok trvajú viac 
ako šesťdesiat rokov. Počas tých-
to rokov vznikla rada osob-
ných priateľstiev, veľa obyvate-
ľov z Lanškrouna chodí do nášho 
mesta nielen za odpočinkom a tu-
ristikou, ale tiež za svojimi pria-
teľmi a bývalými kolegami. Vďa-
ka týmto partnerským kontaktom 
sa v priestoroch Lanškrounského 
zámku uskutočnila vernisáž vý-
stavy štyroch kráľovských miest 
– Bardejova, Kežmarku, Levo-
če a Starej Ľubovne, ktorá doku-
mentuje bohatú históriu a kultúr-
ne dedičstvo týchto miest. Foto-
grafickú výstavu, ktorej autormi 
sú manželia Bobákovci slávnost-
ne otvoril primátor mesta Kež-
marok Igor Šajtlava spoločne so 
starostkou partnerského mesta 

Lanškroun pani Stanislavou Švar-
covou. O spestrenie podujatia sa 
postaralo hudobné zoskupenie zo  
Základnej umeleckej školy J. Pra-
večka Brass Company. 

Počas celej prezentácie mali 
pozvaní hostia ako aj široká od-
borná a laická verejnosť  mož-
nosť okrem prehliadky fotogra-
fii pozrieť si film o slovenských 
kráľovských mestách a odniesť 
si domov aj propagačné materi-
ály. Výstava bola návštevníkom 
sprístupnená až do 17. októbra 
2013. Veríme, že toto prezentač-
né podujatie prispeje k nárastu 
návštevnosti slovenských krá-
ľovských miest zo strany čes-
kých turistov.

Mgr. Lucia Pisarčíková
Odd. reg. rozvoja 

a cestovného ruchu
MsÚ Kežmarok

Výstava v českom partnerskom 
meste Lanškroun

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

listika ako šport, ale aj relaxačné bicyklovanie stále väčšej obľube.

ne a nadregionálne väzby, sezón-
na využiteľnosť resp. celoročné 
využitie na iné pohybové akti-
vity, náročnosť, dostupnosť slu-
žieb a pod. Výsledkom analýzy je 
koncepčný materiál, ktorý bude 
dobrým východiskom pre kom-
plexný prístup k značeniu cyk-
lotrás v regióne Kežmarok a su-
sedných regiónoch.

Autori navrhli značenie vy-
braných trás a tipy na výlety 
s ich podrobným zameraním 
a popisom. Jednotlivé trasy sú 
postupne označované.

V Kežmarku a okolí pri-
budlo 12 označených trás, 10 
informačných tabúľ – 3 z nich 
budú osadené pri novovybu-
dovaných prístreškoch na trase 
Kežmarok – Vrbov a Kežmarok 
– Zlatná dolina.

Súčasťou komplexného prí-
stupu ku riešeniu problematiky 

cyklotrás v regióne je aj vydanie 
novej cyklistickej mapy, na kto-
rej budú vyznačené trasy v ob-
lasti Pienin, Ždiaru, časti Vyso-
kých Tatier, okolia Kežmarku 
a Levočských vrchov, ktorá bu-
de dôležitá  pre rozvoj cezhra-
ničnej poľsko-slovenskej spolu-
práce v oblasti športu a cestov-
ného ruchu. Mapa bude dostup-
ná v Kežmarskej informačnej 
agentúre koncom októbra t.r.

Dúfame, že sa nám poda-
rí v budúcnosti projekt rozvoja 
cyklistickej infraštruktúry ďa-
lej dopĺňať a rozširovať o nové 
prvky infraštruktúry, čo umož-
ní našim občanom a návštevní-
kom regiónu aktívne a príjem-
ne tráviť voľný čas, prípadne 
ich podnieti aj k novým podni-
kateľským aktivitám.

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

mozaiKa

Organizátorom festivalu 
je Centrum voľného času vo 
Svite a Mesto Svit. 

Súťaž bude mať dve čas-
ti – časť literárnu a časť dra-
matickú.

Každá organizácia môže 
prihlásiť svoje deti na súťaž-
ný festival, ale musí zaslať 
vyplnenú prihlášku (za kaž-
dého samostatne účinkujú-
ceho zvlášť) a zaplatiť účast-
nícky poplatok. Prihlášku 

je nutné zaslať najneskôr do  
4. 11. 2013 na adresu Cen-
trum voľného času, „Diva-
delný Maťko“, Mierová 134, 
Svit 059 21 alebo e-mailom 
na: eliska.zimova@alto.sk.

Ďalšie informácie dosta-
nete na: DiS. art. Martin Fe-
čunda - 0944 080 659, fecun-
da.martin@post.sk, Ing. Eliš-
ka Zimová - 0907 145 095, 
eliska.zimova@alto.sk.

(ph)

Prihláste sa na divadelný festival
Festival určený pre žiakov ZUŠ, SZUŠ, pre žiakov ZŠ a 

študentov stredných škôl, členov divadelných súborov pod 
centrami voľného času a ďalšie detské literárno-dramatické 
kolektívy z celého Slovenska, Divadelný Maťko sa uskutoč-
ní vo Svite v dňoch 21. – 23. novembra 2013.
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KULTÚRNe PROgRAMy

VÝSTAVy

KANDIDÁT - 30. - 31. ok-
tóber (st, št), 19.00, pôvod-
né znenie, 3,50 €, MN-15. Slo-
vensko-český cynický thril-
ler. Dej je situovaný na Sloven-
sku, kde prebieha kampaň na 
prezidenta republiky. Adam 
Lambert, reklamný mág sa na 
stretnutí šéfov agentúr v re-
klamnom klube staví o celý 
svoj majetok, že z neznámeho 
Petra Potôňa urobí prezidenta.

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
 „KALEIDOSKOP  

TVORBY“
výstava k 20. výročiu Klubu 
kežmarských výtvarníkov

Od 7. 11. do 29. 11. 2013

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

ŽIVOT ZA KLÁŠTORNÝ-
MI MÚRMI

Výstava podporená  
Ministerstvom kultúry SR.  

Je sprístupnená od  
30. októbra do 30. novembra 

2013. Vstupné:  dospelí 0,60 €; 
deti dôchodcovia 0,30 €.

galéria u anjela
Starý trh 53

Marek Ormandík
MYTOBIBLIA

Výstava je otvorená od 18. 10. 
2013 do 21. 11. 2013.

V rámci Dni českej kultú-
ry vystúpili so scénickým čí-
taním detskej knihy O racko-
vi a kočce, která ho naučila lé-
tat. Chilský spisovateľ Luis 
Sepulveda v nej podáva prí-
beh o tolerancii, priateľstve, 
zodpovednosti, sile lásky a o 
tom, čo všetko sú schopní ro-
dičia urobiť pre svoje deti.

Projekt LISTOVÁNÍ vý-

borne podporuje detské čí-
tanie. Svojou akčnou formou 
dokazuje predovšetkým mla-
dej generácii, že dnes, kedy je 
možné všetko, kniha stále nie 
je zabudnutá.

Deťom zo ZŠ Dr. Daniela 
Fischera v Kežmarku prinies-
lo podujatie silný emocionál-
ny zážitok.

Jana Schönová

Herci z Brna opäť v Kežmarku
Už po druhýkrát navštívili herci Mestského divadla v Br-

ne Lenka Janíková a Jakub Zedníček Mestskú knižnicu v 
Kežmarku.

KDE: Výstavná sieň múzea, Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok
VSTUPNÉ: výstava - dospelí 0,60 €; deti dôchodcovia 0,30 €

6. 11. 2013 (streda)  
o 16.00 hod.

Vernisáž výstavy
Kaleidoskop tvorby.  

Výstava k 20. výročiu Klubu 
kežmarských výtvarníkov.

Výstavná sieň Barónka  
Kežmarok

14. 11. 2013 (štvrtok)  
o 19.00 hod. 

TICHÝ DOM
Pôvodná slovenská hra  

Silvestra Lavríka 
Komediálne stretnutie dvoch 

vyslúžilých zboristiek  
národného divadla, ktoré 
spája vzájomná nenávisť...  

a osudová láska k tomu  
istému mužovi.

Účinkujú:  
Zuzana Krónerová, Zita  

Furková, Miroslav Marcelli  
- v úlohe zvodcu sa netradične 

stretneme s jedným  
z najznámejších slovenských 

filozofov.
Divadelná hra získala 1. 

miesto v súťaži Slovenského 
literárneho fondu a ocenená 
bola „Zlatým gunárom“ na 
festivale Kremnické gagy.

V naštudovaní divadla  
Astorka, Bratislava

Vstupné: 12 €
V Mestskom kultúrnom  

stredisku Kežmarok
15. 11. 2013 (piatok)  

o 10.30 hod.
Kamene vo vreckách

Keď Hollywood írsky vidiek 
obsadí, konflikt kultúr je  
neodvratný a zábavný...  

Obrovský hit z Broadway  
a West Endu, jedna  

z najlepších svetových  
komédií, ktorá rozosmiala  

a dojala milióny divákov na 
celom svete, dvaja herci  

odohrajú 13 postáv. Uvádza 
Divadlo Kontra, Spišská  

Nová Ves.
V MsKS Kežmarok 

21. 11. 2013 (štvrtok)  
o 8.30, 10.00, 11.20 hod.
Pesnička je liekom proti  
nude... s pesničkou vždy  

veselo vám bude
Hudobno-zábavný program  

s autorom a interpretom  
piesní Viktorom Guľvašom.

v MsKS Kežmarok

24. 11. 2013 (nedeľa)  
o 16.00 hod.

AKO IŠLO VAJCE  
DO SVETA

Rozprávkový príbeh  
vhodný aj pre najmenšieho 

diváka prináša aktuálnu  
tému cestovania. Statočné 
slovenské vajce, ktoré sa  
poberie do sveta stretáva 

zvieratá rôznych národností. 
V pútavom hudobnom  
spracovaní sa objavujú  

hudobné motívy jednotlivých 
krajín, scéna s veľkoplošnými 

fotografiami a krásne  
farebné vyrezávané  
drevené marionety.  

V umeleckom prevedení  
Babadla – bábkového  

divadla pre deti a dospelých 
v Prešove.

V MsKS Kežmarok
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Hlavným organizátorom 
bolo Mesto Kežmarok a Mest-
ské kultúrne stredisko Kež-
marok. Slávnostnú atmosféru 
tomuto príjemnému stretnu-
tiu dodal príhovor primátora 
mesta Kežmarok Igora Šajtla-
vu a samotný  hudobno-zá-
bavný program. 

V ňom sa predstavili deti 
z materskej školy Cintorín-
ska, žiačka ZŠ Grundschu-
le Hradné námestie Barbo-
ra Gildeinová, tanečníci Ta-
nečno-športového centra 
Tempo z Kežmarku a hu-
dobná skupina Black Band 
z Prievidze, s programom 
„Láska rodičov“, v kto-

rom zazneli pesničky z naj-
novšieho CD „Láska je zá-
zrak“. Ďalej to boli hra na 
klávesové nástroje, gitaru 
a spev v podaní Jany Apo-
lenovej a hovorené slovo 
v podaní rozhlasového a te-
levízneho moderátora Petra 
Paulíka. 

Seniori si zaspomína-
li a spolu so skupinou Black 
Band si aj zaspievali mno-
hé piesne z ich mladosti. Po 
bohatom kultúrnom progra-
me ich čakalo občerstve-
nie, pri ktorom im primátor 
mesta Ing. Igor Šajtlava  spo-
lu s manželkou a PhDr. Igor  
Kredátus, viceprimátor mes-

K starším spoluobčanom sa prihovoril primátor mesta
Dňa 21. októbra 2013 sa uskutočnilo v Mestskom kul-

túrnom stredisku Kežmarok, tradičné kultúrno-spoločen-
ské podujatie pre kežmarských seniorov a širokú verejnosť 
pri príležitosti Popoludnia úcty k starším.

ta poďakovali a popriali hlav-
ne veľa zdravia a na ich zdra-
vie si pripili. 

Chceme sa poďakovať 
všetkým účinkujúcim, pri-
mátorovi mesta, umelcom, ta-
nečníkom i deťom za hodnot-
ný kultúrny program, ktorý 

pre vás z láskou pripravili. 
Poďakovanie patrí aj orga-
nizátorom podujatia mestu 
Kežmarok a Mestskému kul-
túrnemu stredisku v Kež-
marku. 

Text a foto: 
Mgr. Tatiana Dragašeková

sa konal v dňoch 17. – 21. ok-
tóbra 2013 v Bratislave.

Jeho priamym účastníkom 
bol aj Kežmarčan Juraj Chari-
tum, ako jeden z dvoch Slová-
kov. Pozvánka na tento festi-
val prišla pre nášho zástup-
cu od organizátorov nečaka-
ne, ale veľmi potešila. 

Všetkých 21 súťažiacich 
festivalu bolo ubytovaných 
na boteli Marína. Samotná 
súťaž ale prebiehala v býva-
lom Dome kultúry. Veková 
kategória básnikov sa pohy-
bovala od 22 do 70 rokov.

Poet z Kežmarku sa na-
rodil v roku 1948 v Ostruž-
nici (okres Snina). Pracoval 
ako učiteľ na ZŠ v Lendaku. 

Viedol tanečno-spevácky sú-
bor Kicora. Je držiteľom Ce-
ny Alexandra Duchnoviča za 
rusínsku literatúru, autorom 
básnických zbierok Husli z ja-
vora, Moji žali, Moji sny, Moje 
nezábudky a zborníkov ľudo-
vých piesní a detského folkló-
ru Kraju mij ridnij, Lastovič-
ky prileteli, Spyj d´itino, spyj.

Na súťaži predniesol 12 
básní v rusínskom jazyku, 
ktoré boli, ako každé, simul-
tánne prekladané do viace-
rých jazykov. Podľa jeho slov 
na festivale ho potešilo najmä 
to, že medzi návštevníkmi a 
divákmi bolo veľa mladých 
účastníkov.

A ako sa dostal k básňam? 

Od deviatich rokov písal bás-
ne po slovensky. Neskôr za-
čal zbierať príslovia a pore-
kadlá a začal písať aj články 
do rusínskych novín. Najviac 
si ale cení to, keď zozbie-
ral 218 ľudových piesní, kto-
ré zozbieral na východnom 
Slovensku. Vždy sa zaujímal 
o detský folklór. V roku 2014 
mu vyjde knižka o detských 
hádankách.

Ako je vidieť Juraj Chari-
tum je v slovenskej a rusín-
skej kultúre ako doma. Pre-
to veríme, že budeme mať 
možnosť nášho slávneho poe-
ta počuť na niektorých z kul-
túrnych podujatí aj v našom 
meste.                        Humeník

Festival poézie s kežmarským zastúpením

Málokto vie, že popri vše-
lijakých kultúrnych festiva-
lov existuje aj medzinárod-
ný festival poézie. Už 11. roč-
ník pod názvom Ars Poetica 
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Objaviteľom vyšetrova-
cej techniky bol Wilhelm Con-
rad Röntgen. Bol to nemecký 
fyzik, pôsobiaci na univerzite 
vo Würzburgu. Ešte pred kon-
com roku 1895, práve 8. novem-
bra,  zverejnil predbežné výsled-
ky svojho objavu, ktorý nazval 
„X lúče“. O rok neskôr dostalo 
žiarenie pomenovanie po ňom.

Kežmarok je mesto po celom 
svete známe svojimi pamiatkami. 
Ale po celom svete ho preslávi-
li aj jeho rodáci. Medzi nich patril 
aj Vojtech Alexander. Lekár. Osve-
tár. Fyzik. Hudobník. Básnik. Mi-
lovník prírody. No v prvom rade 
priekopník röntgenológie v Uhor-
sku a svetový vynálezca plastickej 
röntgenovej fotografie.

Vojtech Alexander (30. 5. 1857 
– 15. 1. 1916) sa narodil v rodine 
mešťanostu, neskôr kapitána slo-
bodného kráľovského mesta Kež-
marku Ignáca Alexandra. Mat-
kou bola Matilda rodená Becko-
vá. Okrem syna mali aj dcéru.

Stredoškolské vzdelanie zís-
kal v rodisku, potom študoval 
medicínu na Lekárskej fakulte 
Univerzity v Budapešti. Po ukon-
čení štúdia sa vracia do rodné-
ho mesta a tu sa usadil ako prak-
tický lekár a chirurg. Avšak mu-
sel vedieť všetko: aj zuby trhať, aj 
odrodiť dieťa, aj ho vyliečiť z jeho 
typických detských chorôb. Hoci 
sa vtedy za všetky liečebné úko-

Svet röntgenológie pozná Kežmarok veľmi dobre
Deň 8. 11. je vyhlásený ako Svetový deň röntgenológie 

a röntgenológov. Keďže Mesto Kežmarok má v tomto smere, 
v osobe Vojtecha Alexandra, slávneho rodáka, pripomeňme 
si jeho prácu, lebo stále o nej a ňom nevieme všetko.

ny platilo, od tých chudobnejších 
Dr. Alexander nevzal ani haliera. 

Po prvej správe o lúčoch X od-
cestoval do Würzburgu, kde sa 
stretol s W. C. Röntgenom, aby 
sa podrobne zoznámil s jeho vy-
nálezom. Vynález lúčov X v ro-
ku 1895 a možné využitie tých-
to lúčov zaujali aj Dr. Alexandra, 
ktorý si ako prvý lekár na území 
Slovenska zaobstaral roku 1897 
röntgenový prístroj. Neúnav-
nými experimentmi, pokusným 
snímkovaním rôznych predme-
tov, rastlín, kvetov, drobných ži-
vočíchov dospel k zhotoveniu 
technicky a fotograficky kvalit-
ných kontrastných a verných sní-
mok. Od roku 1898 röntgenoval 
aj ľudské telo. Presne po 
90. rokoch, v roku 1988 
Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky vy-
hlásilo súbor najstarších 
röntgenových snímok 
MUDr. Vojtecha Ale-
xandra za národnú kul-
túrnu pamiatku. A prá-
ve v tomto roku si pripo-
míname 115 rokov zhoto-
venia prvej röntgenovej 
snímky ľudského tela.

„Bože, prečo musím 
znášať toľké trápenie? 
A vždy sám? Útechu kde, 
drahý Bože, hľadať mám? 
Áno, mám hriech i svoju vi-
nu, preto som si zvolil drinu. Dosť 

som však už dal svojich 
síl. Bože, prečo si ma 
opustil?“ Žiaľ, v tej do-
be ešte neboli známe 
účinky žiarenia lúčov 
X. Keď manželka Dr. 
Alexandra čakala po-
sledné dieťa, Dr. Ale-
xander ju raz mesač-
ne röntgenoval, ne-
tušiac, že tým ohrozí 
vývoj dieťaťa. Lúče X 
malému Imrichovi po-
škodili mozog natoľ-
ko, že sa narodil ako 
duševne chorý a ostal 
na úrovni 4 – 5 ročné-
ho dieťaťa. Napriek to-
mu starí Kežmarča-
nia hovoria, že hovoril 
plynule maďarsky, ne-
mecky i slovensky. 

Dr. Alexander však 

neostal pri tradičnom 
röntgenovaní. Roku 
1906 zhotovil ako prvý 
plastickú röntgeno-
vú snímku a podľa to-
ho vypracoval meto-
diku tzv. plastického 
snímkovania a zalo-
žil plastickú röntgeno-
lógiu, v čom mu patrí 
priekopnícke svetové 
uznanie. 

Keď sa v Budapeš-
ti zriadilo centrálne 
röntgenové laborató-
rium, povolali ho za 
jeho správcu. Po mno-
hých rokoch opus-
til Kežmarok. V roku 
1909 sa stal docentom 
na budapeštianskej lekárskej fa-
kulte a roku 1914 profesorom 
röntgenológie. O rok bol už aj 

riaditeľom Rádiologického ústa-
vu pri lekárskej fakulte. 

Výsledky svojej bádateľskej 
práce zverejnil vo vyše 110 odbor-
ných prácach a prednáškach na 
mnohých svetových kongresoch. 

Dr. Alexander umrel v Buda-
pešti 15. januára 1916, avšak je-
ho telo bolo prevezené do Kež-
marku. 

Dr. Alexandra si ako prvé ucti-
lo zahraničie. Busta Dr. Alexandra 
sa nachádza v Panteóne rádioló-
gov v Mníchove, po ňom je pome-
novaný rádiologický ústav v Bu-
dapešti a maďarská rádiologic-
ká spoločnosť každoročne udeľuje 
pamätnú medailu Dr. Alexandra 
najlepším röntgenológom.  

Kežmarok akoby zabudol na 
svojho slávneho rodáka. V 60. ro-
koch 20. storočia dal kvôli stav-
be nových bytoviek zlikvido-
vať jeho dom v záhrade i samot-

nú nádhernú záhradu. Pamiatka 
Dr. Alexandra ožila v Kežmarku 
až v roku 1967, keď sa na dome, 
v ktorom mal kedysi ordináciu, 
odhalila pamätná tabuľa.

V roku 1990 bola po ňom po-
menovaná jedna z hlavných ulíc 
a od 1. júla 1992 jeho meno nesie 
aj miesta nemocnica s poliklini-
kou. Na nemocnici sa v roku 2006 
odhalila pamätná tabuľa.

Prvá slovenská kniha o Dr. 
Alexandrovi vo forme zborníka 
vyšla až v roku 1984. Druhá, kto-
rá dokumentuje nielen Alexan-
drov život a dielo, ale aj jeho ci-
tový život a poéziu, vyšla v roku 
2007 – jej autorom je kežmarský 
pedagóg Milan Choma. 

V Kežmarskom múzeu v hra-
de v roku 1996 otvorili expozíciu 
Život a dielo Dr. Vojtecha Alexan-
dra. Je tu vystavený jeho najstar-
ší röntgenologický prístroj, kópie 
najstarších röntgenových snímok, 
zvyšok bytového zariadenia, ro-
dinné fotografie a obrazy.  

V roku 1993 vznikla myšlien-
ka založiť Spolok lekárov MUDr. 
Vojtecha Alexandra v Kežmar-
ku. Od roku 1993 sa začali or-
ganizovať Kežmarské lekárske 
dni – prvý ročník bol na pamiat-
ku Dr. Alexandra venovaný prá-
ve röntgenológii. Kým prvý roč-
ník bol skromný so 6 prednáška-
mi a trval jeden deň, postupne sa 
rozrástol na viacero dní, kde od-
znelo okolo 50 prednášok. A tak 
sa novodobo plní odkaz Dr. Ale-
xandra: „Mocne sa držte v biede 
i šťastí, vy, synovia Spiša – čaro-
krásnej vlasti – navždy!“

Mgr. Tatiana Dragašeková, 
PhDr. Nora Baráthová

história
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Škola je hrdá, že ju v sú-
vislosti s objavenou knieža-
cou hrobkou v Poprade - Ma-
tejovciach oslovili Podtatran-
ské múzeum v Poprade a Ar-
cheologický ústav Slovenskej 
akadémie vied v Nitre.

Vedúci archeologického 
výskumu PhDr. Karol Pie-
ta, DrSc.: „Záchranný výskum 
Archeologického ústavu SAV 
v spolupráci s Podtatranským 
múzeom v Poprade pri stavbe 
priemyselného parku (2006) od-
kryl hrobku germánskeho knie-
žaťa z prelomu 4. a 5. storočia 
po Kr. Vo výnimočných pôd-
nych podmienkach v hĺbke 5m 
sa dokonale zachovala zastreše-
ná zrubová komora s dreveným 

sarkofágom spolu s vnútorným 
zariadením, koženými a textil-
nými zvyškami odevu zomrelé-
ho, ako aj s pozostatkami potra-
vy v keramických i bronzových 
nádobách a prútených či lyko-
vých košíkoch.

Napriek vykradnutiu hrob-
ky súčasníkmi zomrelého sa na-
šli aj ozdobné a úžitkové pred-
mety z bronzu, striebra a zla-
ta. Z pohľadu zachovalosti dre-
venej architektúry a nábytku 
je kniežací hrob z Popradu je-
diným svojho druhu v Euró-
pe. Výstava „Kniežacia hrobka 
z Popradu. Konzervácia 2008 
- 2012 prezentuje laickej verej-
nosti i odborníkom dobové do-
klady osídlenia regiónu sever-

ného Slovenska, zachovalý in-
ventár hrobky a prvú časť jej 
vzácneho dreveného mobiliára. 
Celý nález bude po ukončení 
konzervácie koncom roku 2015 
inštalovaný v Poprade ako uni-
kátny pamätník dávnej histórie 
Slovenska.“

Žiaci SUŠ z odboru kon-
zervátorské a reštaurátorské 
práce vyrábajú artefakty z 
tejto hrobky, konkrétne kópie 
častí nábytku. Momentálne 
pracujú na vypracovaní tech-
nickej dokumentácie postele 
(lôžka zomrelého), ktorej čas-
ti sú vystavené v Podtatran-
skom múzeu v Poprade. Kó-
piu postele budú zhotovovať 
pravdepodobne z dubové-

ho deva, aj keď pôvodná bo-
la zhotovená z tisu.

„Súčasťou spolupráce je vy-
užitie tradičného sústruhu, kto-
rý sa v tom období používal. Jeho 
modernú repliku, zapožičala na 
tento účel SUŠ. Žiaci si na ňom 
prakticky odskúšajú tradičný 
spôsob opracovania dreva. Má-
me pripravenú konkrétnu spo-
luprácu aj so študentmi z odbo-
ru – textil. Výsledky spolupráce 
našich inštitúcií plánujeme pre-
zentovať verejnosti na sprievod-
ných podujatiach počas trvania 
výstavy“, uviedla PhDr. Mag-
daléna Bekessová, riaditeľka 
múzea.

Ing. Marta Perignáthová
riaditeľka školy

Stredná umelecká škola v Kežmarku a kniežacia hrobka z Popradu

U nás sa tento deň niesol v zna-
mení jablka, materská škola sa pre-
menila na Jablkové kráľovstvo. Na 
úvod boli deti motivované krát-
kou improvizovanou rozprávkou 
o jabĺčku, ktoré sa prikotúľalo ku 
chorému dievčatku, aby mu dalo 
vitamíny potrebné na uzdravenie. 
Potom si deti v skupinkách pre-
šli štyri stanoviská v jednotlivých 
triedach,  kde plnili rôzne úlohy 
a zapájali sa do aktivít spojených 
akýmkoľvek spôsobom s jablkom.

V 1. triede boli aktivity zame-
rané na výtvarnú tvorivosť, deti 
zhotovovali rôznymi výtvarný-
mi technikami jablká, úlohy bo-
li diferencované podľa veku de-
tí. Hotové práce boli potom vy-
stavené v priestoroch MŠ.

V 2. triede si deti zmerali svoje 
fyzické sily a zručnosti, v športo-
vých aktivitách súťažili jednotlivo 
i v družstvách, kotúľali alebo pre-
nášali loptu –„ jablko“ k ježkovmu 
domčeku.

V 3. triede si po vypočutí roz-
právky od Sutejeva Jabĺčko de-
ti rozvíjali logické myslenie, na 
elementárnej úrovni chápali de-
lenie, prakticky si ho vyskúša-
li na jablku, o ktoré sa delili zvie-
ratká v rozprávke. Ukladali pod-
ľa pokynov jablká na-, pod strom, 
do košíka, porovnávali množstvo 
viac – menej, staršie deti využi-
li robotickú hračku – včielku Bee-
-Bot, programovali jednotlivé kro-
ky, aby sa včielka dostala k jablku.

V 4.triede si deti zaspieva-
li známe piesne o jabĺčku, rytmi-
zovali s detskými hudobnými ná-
strojmi, naučili sa novú ľudovú 
pieseň „Trenčín, dolinečka“ v hu-
dobnom sprievode akordeónu.

Na záver sme si spoločne vy-
hodnotili Deň jablka, deti bo-
li spokojné a šťastné, za splne-
né úlohy dostali jablká i medai-
ly v tvare jablka a rozlúčili sme 
sa veselo, spevom.

Bc. Otília Laskovská

16. 10. – Svetový deň výživy 
v MŠ Cintorínska ul.

Dňa 10. októbra 2013 sa 
už po 12. krát otvorili brá-
ny Hotelovej akadémie Ot-
ta Brucknera v Kežmarku 
našim rodičom a pozvaným 
hosťom v rámci Európskeho 
dňa rodičov a školy. Cieľom 
akcie bolo podporiť zapoje-
nie do edukačného procesu 
a vytvorenie ďalších partner-
ských vzťahov medzi školou 
a rodičmi.

Akciu slávnostne otvorila 
pani riaditeľka. Potom sa ro-
dičia presunuli na prezentá-
cie o zahraničnej praxi, kde sa 
dozvedeli čosi o práci ich de-
tí v zahraničí a získali množ-
stvo informácií o krajinách 
ako Taliansko, Francúzsko, 
Grécko či nemecky hovoria-
ce krajiny, do ktorých cestujú 
za účelom zlepšenia nielen ja-
zykových ale hlavne praktic-
kých zručností.

Následne sa presunuli na 
pripravenú slávnostnú recep-

ciu, kde po krátkom prího-
vore a kultúrnom programe 
mali možnosť ochutnať mno-
hé chutné jedlá stredomor-
skej, najmä talianskej kuchy-
ne, pripravené študentmi pod 
vedením svojich pedagógov. 
Na priebeh celej akcie dohlia-
dali študenti 5. ročníkov, kto-
rí tu vykonávali manažérske 
cvičenia vo funkcii manažé-
rov odbytu, výroby, marke-
tingu či podporných služieb.

Európsky deň, prostred-
níctvom ktorého sme za-
pojili rodičov do spoluprá-
ce s našou školou, bol opäť 
dňom plným skvelých zážit-
kov a právom dostáva hodno-
tenie výborný. Rodičom, hos-
ťom a sponzorom patrí naše 
úprimné poďakovanie. Už te-
raz sa tešíme na ďalšie roční-
ky.

Romana Gurová a Mi-
chaela Šarniková, manažéri 

marketingovej komunikácie

európsky deň rodičov a školy

šKolstvo
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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
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Kežmarské 
noviny 

Obvodná poľovnícka komora  
v Kežmarku  

oznamuje, že organizuje
prípravu kandidátov  

na skúšku z poľovníctva.   

Začiatok prípravy: 
dňa 16. novembra 2013 (sobota) o 8.00 hod.

Bližšie informácie poskytne pracovníčka 
kancelárie OPK na adrese:

Obvodná poľovnícka komora
Hlavné námestie 10, Kežmarok,  

alebo na tel. č. 052/778 18 12,  
mail: kezmarok@kk.opk.sk
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Kto by nepoznal niekto-
rý z druhov jablčníka, jablko-
vú, jablkovo-orechovú, jabl-
kovo-makovú štrúdľu, či di-
vinu s jablkami, jablkové py-
ré, jablkový kompót, jablkovú 
šťavu, kto by ho nestretol as-
poň raz v kvasenej kapuste? 
Lekári i odborníci na zdravú 
výživu zdôrazňujú – jablko 
prospieva zdraviu. Povzbu-
dzuje nervový systém, mine-
rálmi a vitamínmi posilňuje 
organizmus, môžu si ho do-
priať aj pacienti s cukrovkou. 
Odborníci dodávajú, že jablko 
má protizápalové, mikrobio-
logické a krvotvorné účinky. 
Nepochybne aj preto sa slovo 
jablko dostalo do ustálených 
spojení, napríklad: „Denne 
jedno jablko pre zdravie“.

Mali ste bohatú úrodu ja-
bĺk?

Ponúkame vám recept sta-
rej mamy: Šťavnatý jablkový 
múčnik

PRÍSADY (na 1 hlbší 
plech):

Cesto:                                                                                                 
4 celé vajcia                                                                                        

400 g kryštálového cukru                                                                        
1 ČL sódy bikarbóny                                                                           
200 ml oleja                                                                                         
450 g polohrubej múky                                                                        
500 g postrúhaných jabĺk                                                                    
1 struk vanilky                                                                                     
1 balíček hrozienok
150 g mletých vlašských 

orechov
Plnka:
500 g očistených jabĺk
125 ml vody 
100 g kryštálového cukru 
Sneh:
4 bielky 
200 g práškového cukru 
2 PL rumu 
POSTUP:
1. Vajcia a cukor vyšľahá-

me dopenista, pridáme olej, 
sódu bikarbónu, dreň z va-
nilkového struku, hrozienka, 
orechy a dobre vymiešame. 

2. Ďalej pridáme postrúha-
né jablká a postupne vmieša-
me aj múku. Hotové cesto vy-
lejeme na olejom vymaste-
ný a múkou vysypaný plech. 
Pečieme pomaly pri teplote 
180°C. Či je cesto už hotové, 
overíme pichnutím špajdle. 

Pod záštitou cechu peká-
rov a cukrárov regiónu zá-
padného Slovenska počas  
19. medzinárodného veľtrhu 
gastronómie Danubius Gas-
tro vo výstavnom a kongre-
sovom  centre Incheba v Bra-
tislave sa vo veľkej konkuren-
cii Kežmarčania nestratili. Za 
účasti 13 družstiev – zo Slo-
venska, Maďarska a Česka - 
žiačky Dominika Smoleno-
vá a Petra Fudalyová  odboru 
cukrár - kuchár za brioškové 
tvary z kysnutého cesta zís-
kali pekné tretie miesto.

V 2. ročníku celosloven-
skej súťaže odborných škôl 
pre učebné odbory pekár, 
cukrár a cukrár - kuchár 

vo výrobe najlepšieho líst-
kového a pľundrového ces-
ta v Banskej Bystrici žiačky 
sa umiestnili na bronzovom 
stupienku. 

Najnovším úspechom je 
1. miesto družstva, druhé 
miesto Dominiky Smoleno-
vej a tretie miesto Petry Fudá-
lyovej  v súťaži  jednotlivcov 
v celoslovenskej súťaži odbor-
ných škôl o „Najlepšie lístko-
vé cesto a výrobky“, ktoré sa 
uskutočnilo na Hotelovej aka-
démii v Košiciach za účasti 6 
škôl z celého Slovenska. Vďa-
ka kvalitnej príprave pod sta-
rostlivým vedením majste-
riek odbornej výchovy, žiač-
ky uspeli pred porotou, kto-

Kušnierske lístkové cesto boduje na súťažiach
Žiaci odboru  cukrár - kuchár zo Strednej odbornej  školy na 

ulici Kušnierska brána v Kežmarku v poslednom období zvi-
diteľňujú nielen školu, ale aj mesto Kežmarok. Stávajú sa dôs-
tojnými pokračovateľmi skoro päťstoročnej tradície kežmar-
ského  pekárskeho cechu, o čom svedčia medailové umiestne-
nia v odborných súťažiach aj s medzinárodnou účasťou. 

rá hodnotila presnosť práce, 
vzhľad výrobku, originalitu 
tvaru, chuť a úpravu povrchu 
podľa zaužívaných medziná-
rodných princípov pre peká-
renské výrobky z lístkového a 
pľundrového cesta.

Cieľom takýchto súťaží je 
podporiť a rozvíjať odbor-
né zručnosti, talent a tvori-

vosť žiakov a porovnať od-
bornú úroveň vedomostí a 
zručností v stredných odbor-
ných školách v odboroch cuk-
rár a pekár. Zároveň sú mož-
nosťou spropagovať vlastnú 
školu, ale aj mesto, či región. 
Kežmarčankám sa to podari-
lo v plnej miere. 

Mgr. Ján Angelovič

Jablko je symbolom fyzickej, kultúrnej a genetickej pestrosti
Deň 21. október je dňom pôvodných odrôd jabĺk. Docene-

nie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné ná-
plne osláv Dňa jablka (Apple Day). Podstatná myšlienka dňa 
spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predsta-
vuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.

Keď špajdľu vytiahneme čis-
tú, koláč je upečený. 

3. Na plnku dáme do hrn-
ca nakrájané jablká, pridáme 
vodu, cukor a uvaríme kašu. 
Na sneh vyšľaháme bielky, 
dáme ich nad paru a postup-
ne zašľaháme cukor a rum. 
Sneh nesmie byť tekutý. 

4. Na upečené vychladnu-
té cesto natrieme plnku a na 

vrch aj sneh. Pripravený koláč 
nakrájame na kocky alebo re-
zy a môžeme ešte posypať na-
príklad škoricovým cukrom. 

Čas prípravy: 30 minút. 
Čas pečenia: 25 až 30 minút.

Náš tip: Namiesto snehu 
môžeme použiť šľahačku vy-
šľahanú so stužovadlom šľa-
hačky a vanilínovým cuk-
rom.                 Text a foto: TD
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU v Kežmarku,
v spolupráci so Slovenským zväzom sebaobrany 

s akreditáciou MŠ SR,
oznamuje svojim členom (novým členom), 

že krúžok „SEBAOBRANY, JI- JITSU“už začal 
s činnosťou 2 x týždenne (pondelok, štvrtok, 

ZŠ Dr. Fischera) od 15.30 do 17.30 hod.
Zápis, prihlášky: priamo na tréningu

V školskom roku 2013/2014 
ponúkame:

predplavecký kurz 
- v trvaní 10 týždňov (10 

vyuč. h. - 1x týždenne)
Určený pre 8 – 10 detí, ne-

rozhoduje vek, ale výška (100 
cm). Cena kurzu: 60 Eur. Kurz 
bude prebiehať v stredu od 
17.00 do 18.00 hod. Prihlášky: 
priebežne, cez e-mail (aby sa 
kurz otvoril musí byť prihlá-
sených minimálne 8 detí);

plavecká príprava 
(v spolupráci s CVČ, po-

čas celého školského roku). 
Určený pre deti, ktoré už ve-
dia plávať. Krúžok bude pre-
biehať: v pondelok od 17.00 do 
18.00 hod., vo štvrtok od 17.00 
do 18.00

Začíname: plavecká prí-
prava  v pondelok 7. 10. 2013; 
predplavecký kurz v stredu 9. 
10. 2013.

Informácie a kontakt: Mgr. 
Igor Vaverčák, e-mail: igorva-

vercak@gmail.com, tel.: 0917 
440 778.

Pokyny na predplavecký kurz
Pred plavecká príprava

Naším cieľom je Vaše die-
ťa hravou formou naučiť pre-
konať strach z vody, teda sa 
zoznámiť, orientovať sa nad 
a pod vodou, dýchať a kon-
čiť by sme mali splývaním, 
všetko bude záležať na nála-
de dieťaťa, preto konkrétna 
hodina môže trvať aj menej, 
v 60 min. je zarátané aj pre-
zliekanie a sušenie, nič ne-
budeme náhliť a budeme po-
stupovať podľa chuti dieťaťa 
heslom by malo byť“ menej je 
niekedy viac“, to by sa mohlo 
zúčastňovať dobrovoľne a v 
dobrej nálade. Očakávam, že 
ak mi niekto zverí dieťa, bu-
de mi dôverovať a nebude so 
mnou vyjednávať o tom, čo 
mám robiť.

Ako prihlásiť Vaše dieťa?  

Plavecký kurz v CVČ Kežmarok
Cez e-mail na adresách : 

igorvavercak@gmail.com
Prípadne otázky: 0917 440 

778
Čo uviesť v prihláške cez 

e-mail?
Meno a priezvisko dieťaťa, 

rodiča, telefónne číslo rodiča 
príp. email

Na každom „tréningu“ by 
mal byť prítomný rodič (po-
vzbudiť, vysušiť, prezliecť a 
pod.)

Predplavecký kurz otvára-
me 9. 10. 2013 v bazéne ZŠ Ľu-
bica každú stredu v týždni

Ideálne by bolo, ak by ste 
svoje deti prihlásili do 5. 10. 
2013 aby, sme vedeli, či sa 
kurz otvára, všetkým prihlá-
seným, odpíšem a potvrdím 
prihlásenie do kurzu.

Cena kurzu: 60 € za 10 týž-
dňov, platí sa po prvej hodine.
Čo budeme potrebovať? 

Plavky, uterák, prezúvky (aj 
rodič), plavecká čiapka, veci 
na osobnú hygienu, gumenú 
hračku.

Všetko ostatné načo som 
momentálne zabudol dopo-
viem na prvom tréningu.

Tešíme sa naše stretnutia
CVČ

Prvý InternetBox bol na 
Slovensku otvorený v no-
vembri 2008 ako jeden z pr-
vých projektov verejno-súk-
romného partnerstva (PPP). 
V súčasnosti tieto mobil-
né boxy prevádzkuje ope-
rátor Slovanet, ktorý chce aj 
takto vzbudiť v ľuďoch záu-
jem o najmodernejšie tech-
nológie. Vyznačujú sa origi-
nálnosťou a svojim prevede-
ním, jednoduchou prístup-
nosťou a vysokou mobilitou. 

„Sme radi, že aj oby-
vateľom Kežmarku a blíz-
keho okolia môžeme tým-
to spôsobom priblížiť svet 
internetu a zjednodušiť im 
prístup k dôležitým infor-
máciám, ktoré hýbu kaž-
dodenným svetom. Bude-
me radi, pokiaľ budú In-
ternetBox využívať pravi-
delne a o kvalitách služieb 
od Slovanetu sa presvedčia 
osobne,“ povedal Ing. Du-
šan Križan, obchodný ria-
diteľ pre rezidenčný predaj 
spoločnosti Slovanet.

InternetBox s bezplatným prístupom má už aj mesto Kežmarok
Bratislava, 27. septembra 2013 – Slovanet v meste Kežmarok 

o ciálne otvoril svoj ďalší InternetBox – miesto, v ktorom majú náv-
števníci zadarmo prístup na internet, kvalitné poradenstvo ohľadom 
telekomunikačných služieb a možnosť si tieto služby ihneď aktivovať.

Pre návštevníkov Inter-
netBoxu v Kežmarku je okrem 
možnosti vyskúšať si zadarmo 
rýchlosť a kva-
litu interneto-
vého pripoje-
nia priprave-
né aj špeciálne 
balíky služieb za zvýhodnené 
ceny, v ktorých okrem interne-
tu získajú aj televíziu s až 34 ka-
nálmi a až 22 kanálmi aj v digi-
tálnej kvalite. Navyše je pre zá-
kazníkov pripravená aj špeci-
álna ponuka, ktorou je internet 
na 6 mesiacov zadarmo, pričom 
zákazník neplatí žiadne mesač-
né poplatky za zariadenia. 

InternetBox v Kežmarku 
sa nachádza na Lanškroun-
skej ulici a zákazníkom je 
k dispozícii v pracovné dni 
v čase od 16.00 do 20.00. Viac 
informácií na telefónnom čís-
le 052 28 676 64 a na interne-

tovej strán-
ke www.slo-
v a n e t . s k /
kezmarok.

S l o v a n e t 
patrí medzi najväčších po-
skytovateľov vysokorých-
lostného internetu na Sloven-
sku. Samostatne i vo výhod-
ných balíkoch Triple play po-
núka internetové pripojenie, 
telefónne služby a digitál-
nu televíziu pre domácnos-
ti. Vo  remnom sektore po-
skytuje integrované komu-

nikačné a hlasové služby, 
virtuálne privátne siete a 
bezpečnostné riešenia men-
ším či stredným podnikom 
ako aj veľkým slovenským 
organizáciám. V súčasnos-
ti sa zameriava na budova-
nie vlastnej optickej infraš-
truktúry, hlavne prostred-
níctvom akvizícií lokálnych 
operátorov a rozširovaním 
ich sietí. Od roku 2009 má 
Slovanet certi kovaný sys-
tém manažérstva v súlade 
s medzinárodnými norma-
mi ISO 9001 a ďalšími. Pod-
ľa rebríčka TREND Top Te-
lecom 2012 je Slovanet pod-
nikom s najvyšším počtom 
internetových klientov spo-
medzi alternatívnych tele-
komunikačných operátorov. 

Viac informácií:
Roman Greguš

manažér pre internú 
a externú komunikáciu

Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151

Bratislava
tel.: 02/208 28 324
fax: 02/208 28 222

e-mail: pr@slovanet.net
www.slovanet.sk
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Na Symbolickom cintoríne pod Ostr-
vou pribudlo v tomto roku doteraz se-
dem tabuliek s ôsmimi menami. Filip 
Záhradník zahynul pri zostupe z Ruma-
novho štítu na Gankovú terasu (2012), 
Peter Čekal neprežil pri zostupe z Čier-
neho štítu pád z Papirusovej štrbiny 
do Veľkej Zmrzlej doliny (1968), Róbert 
Magda spadol v žľabe zo Soliskového 
sedla do Furkotskej doliny (2011), Michał 
Krzyczało zahynul pri horolezeckej tú-
re na Mlynárove vidly (2011), Jano Čech 
sa smrteľne zranil pri zostupe z Grand 
Jorasses po prelezení Alpskej trilógie 
(2011), Stanislav Lednár neprežil pád pri 

lezení Bonattiho cesty v severnej stene 
Matterhornu (1967) a Katarína Rusnáko-
va spoločne s Petrom Strižencom zahy-
nuli v severovýchodnej stene Piz Badil-
le po tom, ako na nich, spiacich v bivaku 
nad ránom spadli skaly (1990).

Pod mottom „Mŕtvym na pamiatku, 
živým na výstrahu“ je tak umiestnených 
už 330 tabuliek so 467 menami obetí. A 
tak aj tento rok Symbolický cintorín pri 
Popradskom plese sa poslednú októbro-
vú sobotu zaplnil príbuznými, priateľmi 
a známymi tých, ktorých život sa skon-
čil v horách.

Pietna spomienka na obete hôr na 

Symbolickom cintoríne pri Popradskom 
plese sa uskutočnilo v sobotu 26. októbra 
t.r. Štátne lesy TANAPu a Tatranská hor-
ská služba – dobrovoľný zbor naplánova-
li stretnutie účastníkov na Chate pri Po-
pradskom plese o 10.30 hodine. Tradičný 
program na Symbolickom cintoríne bol 
opäť venovaný  spomienke na tých, kto-
rým sa tabuľky v tomto roku montova-
li, ale i na tých, ktorí v horách zahynuli 
v roku 2013. Rozlúčka sa nezaobišla bez 
clivých tónov fujár a ľudových melódií 
kapely TOPRu zo Zakopaného. Rozlúč-
ku zakončila rímsko-katolícka svätá om-
ša.                                                    TANAP

Pod Ostrvou je o osem mien na siedmich tabuľkách opäť viac

Zimnú uzáveru turistic-
kých chodníkov Štátne lesy 
TANAPu v teréne riadne vy-
značili (viď. obrázok) infor-
mačnými tabuľami. Po tom, 
ako napadne sneh, orien-
táciu turistom na počas zi-
my otvorených turistických 
trasách uľahčí zimné tyčo-
vé značenie, ktoré v dĺžke 
takmer 30 km zabezpeču-
je Stredisko terénnych slu-
žieb Štátnych lesov TANA-
Pu. Sezónna uzávera potrvá 
do 15. júna budúceho roku 
vrátane.  Uzatvorenie turis-
tických chodníkov vo vy-
sokohorskom prostredí po-
čas zimných mesiacov chrá-
ni nielen vzácne živočíšne 
druhy – kamzíka vrchov-
ského tatranského a svišťa 

vrchovského tatranského, 
ale aj pôdny kryt, ktorý je 
najzraniteľnejší práve v jar-
nom období. 

Osem bezbariérových 
chodníkov, ktoré Štátne lesy 
TANAPu vybudovali a spo-
ločne so spoločnosťou Hart-
mann-Rico v teréne vyzna-
čili, nebudú počas zimnej 
sezóny uzatvorené. Avšak 
turistom so zníženou schop-
nosťou pohybu budú prístup-
né iba dovtedy, kým nena-
padne sneh. Celková dĺžka 
bezbariérových chodníkov 
na území TANAPu a PIENA-
Pu presahuje 34 km a bližšie 
informácie o nich poskytu-
je informačná brožúra Tatry 
bez bariér, dostupná v info-
centrách Štátnych lesov TA-

Turistické chodníky nad vysokohorskými 
chatami budú od novembra uzavreté

Milovníci vysokohorských túr sa v tomto roku môžu na tú-
ry končiace na vrcholoch tatranských štítov vybrať vo štvrtok 
31. októbra naposledy. Od piatku 1. novembra je totiž pre tu-
ristov v Tatranskom národnom parku približne 200 kilomet-
rov značkovaných turistických chodníkov nad vysokohor-
skými chatami uzavretých. Chaty, okrem chaty pod Rysmi, 
zostanú však prístupné aj počas zimnej turistickej sezóny. 

NAPu a www.lesytanap.sk/
Tatry bez bariér. 

Štátne lesy TANAPu za-
bezpečujú údržbu a prezna-
čovanie turistických chod-
níkov na území Tatranské-
ho národného parku a Pie-
ninského národného parku 
v celkovej dĺžke takmer 800 
kilometrov. Ochranné ob-
vody Štátnych lesov TANA-

Pu v spolupráci so Stredis-
kom terénnych služieb Štát-
nych lesov TANAPu zabez-
pečujú počas celého roka aj 
údržbu premostení ponad 
drobné vodné toky, údržbu 
a opravu zábradlí okolo tu-
ristických chodníkov, prere-
závanie chodníkov v pásme 
kosodreviny a zimné znače-
nie tyčami.                    TANAP

Občianske združenie ŠÍP 
veľmi ďakuje všetkým, kto-
rí sa podieľali na realizácii 
akcie uskutočnenej dňa 20. 
10. 2013 pre seniorov v klu-
be dôchodcov v Kežmarku 
pri príležitosti októbra – me-
siaca úcty k starším. V pr-
vom rade ďakujeme spoluor-
ganizátorom akcie Regionál-
nemu združeniu zdravotne 
postihnutých Prešovského 

kraja, občianskemu združe-
niu Deti svetla a taktiež Mla-
dým sociálnym demokratom 
Kežmarok. Ďakujeme všet-
kým účinkujúcim v progra-
me a to našej aktívnej členke 
Mgr. Magdaléne Sopkovej za 
prekrásny prednes poézie, 
MUDr. Štecovi za prezentá-
ciu o zdravom životnom štý-
le „Ľudské zdravie a spoloč-
nosť“ a hudobnej skupine X-
-BIT. Ďalej ďakujeme taktiež 
všetkým našim aktívnym 
členom za prípravu a prie-

beh akcie. Ďakujeme veľmi 
sponzorom, ktorí nám po-
skytli materiálnu pomoc pri 
zorganizovaní akcie a to Pe-
kárni Gros, spol. s r. o., Kar-
loff s. r. o., Cukrárenská vý-
roba BLIK, Mäso Fedák, By-
tové doplnky a kvety Kež-
marok. A v neposlednom 
rade ďakujeme samotným 
seniorom za krásny deň strá-
vený spolu s nimi. 

ĎAKUJEME. 
Občianske združenie 

ŠÍP, o. z.

Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46, 
060 01  Kežmarok  

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



17KežmaroK 20/2013 inzercia, spomienKy

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 lacno kombinovanú 
chladničku s mrazničkou CALEX s 
objemom 165L/42L. 0918 405 225.

Predám šijací stroj a páperové 
paplóny, z domáceho peria, 2ks. 0904 
377 452.

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

INÉ
Strihanie psov, bez čakania. Tel. 

0908 254 427.                           P-41/13
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, keramické nože a iné. Opra-
va bicyklov – skiservis. Tel. 0905 
43 41 53, www.imsport.webnode.
sk.                                            P-48/13

Ukrajinská liečiteľka, žijúca v Če-
chách, 1x v mesiaci prichádza lie-
čiť na Slovensko do Kežmarku. Lie-
či rôzne ochorenia vrátane onkolo-
gických, poskytuje tiež energetické 
čistenie domov a bytov. Informácie 

na  stránke www.pinkasova.cz, tel. + 
420 776 779 517.

Administratívne služby, Starý 
trh 2 (pri Sintre), KK. Pondelok, stre-
da, piatok: 10.00 – 17.00. Spracovanie 
počítačových záznamov, skenovanie, 
kopírovanie do A4, hrebeňová väzba. 
www.admi-sluzby.sk.

Ste bez peňazí? Zavolajte, poži-
čiame Vám  na čokoľvek, peniaze do 
24 hod. 0918 359 588.

Prenajmem kancelársky priestor 
18 m2, Hviezdoslavova 2, KK, 0905 
290 520.

Ponúkam do prenájmu obchod-
né, skladovacie priestory, vhod-
né aj pre výrobu vo výmere 200 m2. 
Priestory sú zrekonštruované a situo-
vané na rušnom mieste v širšom cen-
tre mesta Kežmarok. K dispozícii je aj 
parkovisko. 0903 858 835.

Hľadám učiteľa matematiky (prí-

padne študenta) na doučovanie pre 
žiaka 6. ročníka ZŠ. Tel.: 0915 949 769.  
 T-8/13

ByTy, DOMy, POZeMKy
MADAF REAL ponúka na predaj 

v Kežmarku: rodinný dom na ulici 
Tatranskej a Sihoť, tri dvojizbové teh-
lové byty s vlastným kúrením na uli-
ci Gen. Štefánika a Pod traťou, v Ľu-
bici: rodinné domy na ulici Budova-
teľská a Vrbovská, tri stavebné po-
zemky a záhradnú chatu. Tel. číslo 
052/452 4184, 0907 999 982.

Dám do prenájmu garáž na 
Huncovskej ulici. tel. 0915 89 15 90. 

                                             P-50/13 
Predám 3-izbový byt v OV v 

Kežmarku - Juh, cena dohodou, tel. 
0910 97 76 38.                             P-51/13

Predám 1 izbový byt na Možiar-
skej ulici, veľmi zachovalý, pôvod-

Dňa 11. no-
vembra 2013 
uplynie 5 rokov, 
kedy dotĺklo 
srdce našej mi-
lovanej mam-

ky, babky a manželky Márii  
IMRICHOVEJ.

Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali, 
no žiješ v srdciach tých,
čo Ťa milovali...
 S láskou a úctou spomí-

najú manžel a dcéra Slávka 
s rodinou.

Aj keď už nie 
je s nami, v na-
šich spomien-
kach ostane. 

Láska a dob-
rota, ktorá žiari-

la z jeho očí, tá nám bude chý-
bať do konca života.

Dňa 10. 11. 2013 uplynie 
rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý otec, dedko, pra-
dedko Ľudovít MINGÁČ.

S úctou na neho spomí-
najú dcéry s rodinami a os-
tatná smútiaca rodina.

Osud je občas 
veľmi krutý, nevrá-
ti čo raz vzal...Zo-
stanú iba spomien-
ky a v srdci žiaľ.

Dňa 25. októbra 2013 uply-
nul rok, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná mam-
ka, omama a prastará mama  
Helena KISSOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú dcéry 
Jara, Eva a Hela s rodinami.

Tatry to nie sú len najmenšie veľhory sve-
ta, ale aj meno nového obchodného komple-
xu, ktorý vyrastá v západnej časti Popradu. 
Investori sa pritom riadili ambíciou pritiah-
nuť tie najsilnejšie obchodné značky na jed-
no miesto. 

Tatry shopping center bude na sloven-
ské pomery jedinečné hneď v niekoľkých 
smeroch. Veľkosťou predajnej plochy pôjde 
o druhé najväčšie obchodné centrum na Slo-
vensku. Na jeho návštevníkov bude čakať do-
vedna 40-tisíc m2 obchodnej plochy, na kto-
rých nájdu na našom trhu už etablované ob-
chodné značky ako Tesco, KIKA, Intersport 
a ďalšie. V jeho novej časti nájdu ale aj tie, kto-
ré do regiónu pod Tatrami vstupujú vôbec po 
prvýkrát ako napríklad Pepco, Everland či Su-
per ZOO. Dnes chceme pri nakupovaní šet-
riť čas a najideálnejšie je nájsť všetko potreb-
né pre našu domácnosť bez toho, aby sme mu-
seli nabehať kilometre. V „nových Tatrách“ 
to tak bude. Investor vsadil na jednoduchosť 

a prehľadnosť nákupu a rôznorodosť tovarov. 
Šetrné k očiam zákazníkov i k životnému pro-
strediu bude osvetlenie celého areálu moder-
nými a ekologickými LED svietidlami, za kto-
ré výrobca, mimochodom, získal certifikát 
CzechTrade za ekodesign. Pod značkou Tatry 
shopping center tak odteraz nájdeme tie naj-
silnejšie obchody na našom trhu na jednom 
mieste. 

V novej časti nákupného centra vznikne 74 
pracovných miest a rýdzo slovenský investor 
do celého projektu vložil 7 miliónov eur. Ofi-
ciálne otvorenie 21. novembra sa môže stať 
malou oslavou pre všetkých, ktorí naň prídu 
a zároveň sa zapoja do súťaže. Získajú tak šan-
cu vyhrať ceny v hodnote 10 000 eur. Pre všet-
kých návštevníkov bude čakať ešte jedno pre-
kvapenie. Stačí, ak na stránke www.sc-tatry.
sk vyplníte formulár a získate tak možnosť 
vyhrať nákup v hodnote 400 eur. Prekvape-
ním bude, že pri nákupe vás bude sprevádzať 
niektorá zo slovenských hereckých celebrít.

Najsilnejšie obchody nájdete 
v Tatry shopping centre POPRAD

ný stav. Cena 20.900€ (Dohoda). 0903 
620 572.

Dám do nájmu 2-izbový byt 
v Kežmarku. Cena dohodou. Tel. 0918 
38 71 84.  P-45/13

Predám 1-izbový družstevný sl-
nečný byt s balkónom, 4 poschodie, 
Lanškrounská 18, KK. 0903 973 438.

Dám do prenájmu 2-izbový byt 
priamo v centre Popradu. 0903 430 
053.

Predám stavebný pozemok od 
480 m2 do 630 m2, Kežmarok. Cena 
dohodou. 0905 688 580.

Predám pozemok na Kamennej 
bani, KK, 778 m2 (49 €/m2), svahovi-
tý, južný, IS. 0905 290 520.

Občianske združenie ŽIVOT A ZDRAVIe v Kežmarku
VÁS SRDEČNE POZÝVA

na vzdelávací cyklus programu NEW START 
„ZMENA PROSTREDNÍCTVOM VOĽBY“
 prednášky a diskusie, ochutnávky a recepty,  

vzťahy a zdravie.
Miesto a čas stretávania:

Hradné nám. č. 24 - prízemie – o 17.00 hod.

4. 11. 2013  
AKO VIAC JeSŤ A MeNeJ VÁŽIŤ I.

Rady a odporúčania  
MUDr. Igora BUKOVSKÉHO 

Kontakt: 0904 395 892. Vstup voľný!
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Ďalšími zápasmi pokračo-
vala piata liga skupiny Sever.

13. kolo: 1. MFK Kežmarok 
– Raslavice 1:2 (0:0). Gól Kež-
marku: Filip Tomčák.

14. kolo: Kendice – Kež-
marok 7:1 (2:0). Gól Kežmar-
ku: Pitoňák.
1. Pušovce  14  67:18  35
2. Štrba  14  34:16  31
3. Raslavice  14  20:13  27
4. Kračúnovce  14  28:14  26
5. Ľubotice  14  33:25  25

6. St. Ľubovňa  14  23:15  23
7. Radvaň n/L  14  23:20 23
8. Kendice  14  26:18  22
9. Zámutov  14  26:21  18
10. Medzilaborce  14  24:28  18
11. Pakostov  14  23:28  18
12. Fintice  14  27:27  17
13. Kľušov  14  23:34  12
14. Hanušovce n/T  14  13:33  12
15. Dlhé Klčovo  14  13:33  11
16. Kežmarok  14    7:67    3

Dorast – III. liga
Kežmarok – Spišské Vla-

chy 0:2. Lendak – Kežmarok 
1:2 (Starinský, Toporcer).

Humeník

Úvodným dvojkolom sa 
začali súboje aj na prvoligo-
vých šachovniciach.

1. kolo: Energetik Veľké 
Kapušany – MŠK KdV Kež-
marok B 5,5:2,5 (M. Hagara 0, 

Začiatkom októbra 2013 
sa uskutočnilo obvodné ko-
lo stredných škôl v cezpoľnom 
behu. Preteky sa konali v le-
soparku Sever. Súťaž usporia-
dala SOŠ Garbiarska Kežmarok 
v spolupráci s CVČ Kežmarok.

Výsledky, chlapci: 1. Pisar-
čík (SOŠ Garbiarska), 2. Kniž-
ka, 3. Bednarčík (obaja Gymná-
zium KK). Družstvá: 1. Gym-
názium KK, 2. HA OB Kežma-
rok, 3. SOŠ Garbiarska KK.

Dievčatá: 1. Kriššáková 
(Gymnázium KK), 2. Kočano-

vá (SUŠ Kežmarok), 3. Mačá-
ková (Gymnázium KK). 1. 
Gymnázium KK, 2. SUŠ KK, 
3. SOŠ Garbiarska KK.

Víťazi postúpili na krajské 
kolo, ktoré sa konalo v areá-
li stredovekého vojenského 
tábora pod ľubovnianskym 
hradom.

Výsledky, chlapci: 15. Pi-
sarčík. Družstvá: 6. Gymná-
zium KK. Dievčatá: 6. Kriš-
šáková. Družstvá: družstvo 
gymnázia bolo diskvalifiko-
vané.             Mgr. D. Griglák

V cezpoláku dobojované

Lukáč 0, Andráš 1, Hennel 1, 
E. Hagara 0, Vestúr 0,5, Bud-
zák 0, Kulhomerová 0).

2. kolo: Šachy Reinter Hu-
menné B – MŠK KdV Kež-
marok B 4:4 (M. Hagara 1, 
Lukáč 0,5, Andráš 1, Hennel 
1, E. Hagara 0,5, Vestúr 0, Bu-
dzák 0, Kulhomerová 0).  (ph)

V dňoch 18. – 20. 10. 2013 
sa zúčastnili kežmarskí volej-
baloví veteráni medzinárod-
ného volejbalového turnaja, 
ktorý organizovalo mesto 
Užhorod pod názvom „Tur-
naj Družby“.

Turnaj sa uskutočnil v 
Mestskej športovej hale za 
účasti 4 družstiev a to druž-
stvá z Ukrajiny – Užhorod, 
Svajlava, Tjačivo a naše druž-
stvo Kežmarok. 

Výsledky: KK – Svajlava 
2:0 (14, 18), KK – Tjačivo 2:0 
(19, 20), KK – Užhorod 2:1 (-21, 
20, 15).

Najmä zápas s Užhorodom 
bol veľmi vyrovnaný a rozho-
dol až tretí set, ktorý sme pre-
hrávali 12:14 aj 14:15, ale nako-
niec po výbornom podaní Jo-
zefa Brežinu sme ho vyhra-
li 17:15.

Konečné poradie turnaja: 
1. Kežmarok, 2. Užhorod, 3. 
Tjačivo, 4. Svajlava.

Naše družstvo tvorili tí-

to hráči: Alojz Cvek, Pavol 
Kovalčík, Jozef Kuna, Jozef 
Brežina, Štefan Ištoci, Peter 
Gašpar, Milan Lajda, vedúci 
družstva bol Jozef Bréda, šo-
fér Janko Smolen.

Turnaj sa vydaril nielen po 
športovej stránke, ale aj po 
spoločenskej. Domáci veterá-
ni z Užhorodu sa o nás vzor-
ne starali a pripravili nám mi-
lé prekvapenie v podobe vý-
bornej stravy, ubytovania a 
hlavne „návštevy“ domácej 
pivničky s červeným vínom 
v neďalekej dedinke Seredno.

Verím, že naše vzťahy s 
Ukrajinou sa budú aj naďa-
lej udržiavať a verím, že naši 
priatelia tradične zavítajú na 
náš veteránsky turnaj v au-
guste 2014.

Ďalej sa chcem poďakovať 
mestu Kežmarok a p. primá-
torovi za knižné dary a KV 
MŠK Kežmarok za zabezpe-
čenie dopravy. 

M. Lajda

Volejbaloví veteráni víťazne 
na Ukrajine

Muži – 1. liga: Kežmarok 
– Košice 73:103, Kežmarok – 
Prešov 68:79.

Juniori – Liga juniorov 
SR: Kežmarok – Žiar nad 
Hronom 63:85.

Žiaci – VsRM: Kežmarok 
Juniorbasket Košice 22:72 a  
25:73.                                   (jmj)
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Prímorské  mesto Budva 
v Čiernej Hore  privítalo 
účastníkov ME v šachu mlá-
deže 2013. V Slovenskej vý-
prave  kategóriu chlapci do 
18 rokov reprezentoval Kež-
marčan Oliver Tropp. V sil-
nej konkurencií bol nasadený 
ako 62 hráč.  

V 9-tich kolách uhral 3,5 
bodu,  v konečnom poradí  
mu patrí 66 miesto.  Na tých-
to ME bol vyhlásený ako hráč 

smoliar, v úvode stratil svoje 
tempo, ktoré sa mu podarilo 
až neskôr dobehnúť. Hlavne 
v  poslednom kole Oliver ro-
zobral súpera na atóm, dlhé 
roky hráva anglickú hru a tá 
mu zabezpečila ďalší tak po-
trebný bod. Skúsenosti získa-
né na ME budú určite zúro-
čené v ďalších šachových se-
zónach, ktoré ho nepochybne 
čakajú.

Humeník

Študent SOŠ garbiarska, Kežmarok  
reprezentoval Slovensko na Me 

Jubilejnou medailou bo-
li za úspešnú reprezentáciu 
klubu na bodovacích, maj-
strovských i zahraničných 
súťažiach v tanečnom športe 
ocenení: Patrik Scholtz, Beáta 
Vargová, Juraj Korec, Marian-
na Ošková, Jozef Solus, Mar-
tina Arpášová, Peter Babony, 
Alena Faixová, Libor Kožík, 
Lucia Śajtlavová, Juraj Gríger, 
Radka Britaňáková, Marek 
Figlár, Sára Šimoňáková, Ma-
tej Madeja, Alena Reznická, 
Michal Kovalčík, Lenka Ma-
rošiová, Ján Vida, Katarína 
Kovaľová, Filip Zemančík.  

Jubilejnou medailou bo-
li za dlhoročnú úspešnú vý-
chovu mladej generácie ich ta-
nečný rast a dosiahnuté úspe-
chy v tanečnom športe ocene-
ní tréneri: zakladateľka klubu 
Gertrúda Scholtzová, Martin 
Legutky, Otto Böhm, Anton 
Vdovjak, Vladimír Baran, Pat-
rik Scholtz, Daniela Debreová, 
Milan Plačko, Mariete Plačko-

Tempo oceňovalo
Pri príležitosti 50. výročia založenia TŠC TEMPO MŠK 

Kežmarok vedenie klubu ocenilo svojich verných členov 
a osobnosti, ktoré najviac prispeli k rozvoju klubu.

vá, Jozef Kovács, Michaela Ko-
vács, Lucia Šajtlavová.

Jubilejnou medailou boli 
za spoluorganizovanie súťa-
ži, vystúpení a reprezentácií 
mesta Kežmarok ocenení: Ing. 
Igor Šajtlava, primátor mesta, 
Juraj Švedlár za Podtatranské 
osvetové stredisko Poprad, 
Gabriela Kantorková za Mest-
skékultúrne stredisko v Kež-
marku, Ján Golc za spoluprácu 

so  Z. Š. v Krakove, Jozef Bréda 
za MŠK Kežmarok.

Blahoželanie a poďakova-
nie bolo na podujatí prezen-
tované všetkým prítomným 
a neprítomným členom klu-
bu za úspešnú reprezentá-
ciu v sólových i kolektívnych 
choreografiách.

Oslavy 50. výročia založe-
nia tanečno-športového klu-
bu TEMPO v Kežmarku sa 
vydarili a boli krásnou bod-
kou za tie úspešné roky kež-
marských tanečníkov, ktorí 
reprezentovali mesto Kežma-
rok.                            Humeník

Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové súťaže.

2. liga
ŠKP Prešov – MŠK For-

tuna Kežmarok 7:7 (Vojtič-
ka 2,5, Roba 2, Ištók 1,5, Hara-
bin 1). Šarišské Michaľany – 
MŠK Fortuna Kežmarok 5:9 
(Roba 3,5, Harabin 2,5, Vojtič-
ka 2, Ištók 1). MŠK Fortuna 
Kežmarok – Margecany 9:5 
(Roba 3,5, Vojtička, Ištók 2, 
Harabin 1,5). MŠK Fortuna 
Kežmarok – ŠKP Košice 14:1 
(Roba, Harabin 3,5, Vojtička, 
Ištók 3).
1. Levoča  6  54:30  22
2. Udavské  5  47:23  18
3. Kežmarok  6  50:34  17
4. Michalovce  5  41:29  17
5. Prešov  6  44:40  16
6. Mokrance  6  42:42  16
7. Valaliky  6  46:38  14
8. STK Košice  5  37:33  14
9. Vojčice  5  37:33  14
10. Šar. Michaľany  6  37:47  10
11. Margecany B  6  33:51    9
12. ŠKP Košice  6  25:59    9
13. V. Kapušany B  5  29:41    8
14. Vranov  5  24:46    6

3. liga – Západ
Levoča B – Severka Kež-

marok 12:6 (Popovič 3, Kel-
bel 2, Habiňák 1). MŠK For-
tuna Kežmarok B – Spišské 
Vlachy 4:14 (Nebus 2, Milan 
1,5, Harabin 0,5). St. Ľubovňa 
B – MŠK Fortuna Kežmarok 
8:10 (Kovalčík, Nebus 3, Ha-
rabin 2), Severka Kežmarok – 
Poprad 9:9 (Pojedinec 4,5, Ha-
biňák 2,5, Mikša, Popovič 1).
1. Levoča B  4  54:18  16
2. Slov. Ves  4  47:25  16
3. Poprad  4  51:21  14
4. Rožňava C  4  46:26  14
5. Spiš. Štiavnik  4  47:25  13
6. Severka KK  4  36:36  11
7. Spiš. Vlachy  4  33:39    7
8. Letanovce  4  28:44    7
9. Fortuna KK B  4  22:50    7
10. St. Ľubovňa B  4  27:45    5
11. Jablonov n/T  4  21:51    4
12. Rožňava D  4  20:52    4

4. liga – Podtatranská
3. kolo: Severka Kežma-

rok B – Levoča C 7:11 (Kelbel 
4, Kvasňák 3, Popovič, Gro-
man 2). 

4. kolo: Kežmarok – Ra-
kúsy 10:8 (Kelbel 3,5, Pojedi-
nec 3, Popovič 2,5, Kvasňák 1).

Humeník

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala Slovenská hokejbalová 
extraliga seniorov. Hráčom 
Kežmarku obidva zápasy ušli 
v poslednej tretine.

Ružinov – Kežmarok  
4:3 (1:1, 0:2, 3:0)

Góly: Polák 2, Minarský, 
Simon – Lipták (Teplický), Pi-
sarčík, Majer (Lipták, Teplic-
ký)

Ďalšie zápasy: Nitra - 
Martin 1:2, Skalica - Pruské 

6:5sn, LG - Svidník 7:2, Pohro-
nie - Vrútky 3:2pp, Jokerit - 
Pov. Bystrica 6:3.

Lg Bratislava – Kežmarok  
3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Góly: Vavro 2, Varga - Jan-
kura (Gally)

Ďalšie zápasy: Pohronie 
- Martin 2:5, Jokerit - Pruské 
2:5, Nitra - Vrútky 4:2, Ruži-
nov - Svidník 3:4sn.
1. Martin  10  30:11  25
2. Pruské  10  38:24  24

O prehrách rozhodli tretie tretiny
3. LG Bratislava    9  29:15  20
4. Vrútky  10  34:25  17
5. Skalica    8  35:22  16
6. Jokerit BA    9  33:26  13
7. Ružinov BA    9  24:39  11
8. Nitra   8  31:22  10
9. Pov. Bystrica    7  20:26  10
10. Svidník  10  27:53    8
11. Pohronie    9  22:40    4
12. Kežmarok    9  20:40    4

extraliga U 14
Po druhom turnaji sa na 

čele tabuľky usadilo družstvo 
MŠK Kežmarok, ktoré nestra-
tilo ani bod.

Výsledky Kežmarku: 
MŠK Spišská Belá – MŠK Kež-
marok 1:4 (Dlugoš, Dzivjak, 
Janček, Majer), MŠK Kežma-
rok – HBK Medokýš Martin 
1:0 (L. Kovalčík), MŠK Kež-
marok – HBK Kometa Vrútky 
2:0 (Figura 2). 

Pavol Humeník
1. MŠK Kežmarok  5  15:2  10
2. Vrútky  5  14:7    7
3. Spišská Belá 5  15:12     6
4.  Martin  6  15:12    6
5. Gajary  5  8:14    3
6. Pruské  3  4:13    0
7. Žilina  3  3:14   0
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Futbal
V. liga – sever muži futbalový štadión 3. 11., 13.30 h Kežmarok – Dlhé Klčovo

V. liga – sever muži futbalový štadión 10. 11., 13.30 h Kežmarok – Fintice

Hokejbal
extraliga muži hokejbalový štadión 9. 11., 13.00 h Kežmarok – Pohronie

extraliga muži hokejbalový štadión 10. 11., 11.00 h Kežmarok – Nitra

Stolný tenis

2. liga muži ZŠ sv. Kríža 10. 11., 10.00 h Fortuna KK – Vranov

2. liga muži ZŠ sv. Kríža 10. 11., 15.00 h Fortuna KK – Udavské

3. liga muži ZŠ sv. Kríža 10. 11., 10.00 h Fortuna KK B – Jablonov

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

Dňa 13. 10.  nás úspešne 
reprezentoval náš hosťujú-
ci tanečný pár Samuel Rov-
ňák - Lenka Šelepová. Na bo-
dovacej súťaži o Cenu Turca v 
Martine  obsadili 1. miesto v 
ŠT i LA tancoch v kat. Dospe-
lých v triede B.

Dňa 20. 10.  2013 na bodo-
vacej súťaži o pohár starostu 
obce Mýtna obsadili 1. miesto 
v ŠT tancoch a 5. miesto v LA 
tancoch. 

Dňa 19. 10. 2013 na Sloven-
skom pohári o Pezinský stra-
pec v Pezinku obsadil ten-
to pár v ŠT tancoch 15. miesto 
v LA tancoch 26. miesto. Marek 
Figlár - Miriama Dupláková ob-
sadili v ŠT tancoch 14. miesto 
v LA tancoch 23. miesto.

Srdečne blahoželáme k do-
siahnutým úspešným výsled-
kom, a prajeme im zdravie a 
úspešne ďalšie súťaže.

Gertrúda Scholtzová 

Úspešní tanečníci
Reprezentanti TŠC TEMPO MŠK Kežmarok Matej Ma-

deja - Sára Šimoňáková sa 13. - 14. októbra 2013 zúčastni-
li medzinárodnej súťaže WDSF WORLD OPEN OSTRAVA 
CZECH REPUBLIK. V silnej konkurencii obsadili v ŠT tan-
coch 39. miesto a v LA tancoch 67. miesto.

Najväčší záujem volejba-
lových fanúšikov priťahoval 
zápas medzi prvými dvomi 
družstvami. Zápas priniesol 
päťsetovú drámu so šťastným 
koncom pre hráčky spod Zo-
bora. V ďalšom zápase, pro-
ti ďalšiemu družstvu z Nit-
ry Kežmarčanky zabojovali a 
víťazstvom sa dostali na prvé 
miesto v tabuľke.

UKF Nitra  
– KV MŠK Oktan Kežmarok  

3:2 (23, -16, -19, 23, 9)
Najviac bodujúce kež-

marské hráčky v Nitre: Dra-
gašeková 12, Becková 11, Raj-
čanová 9 bodov.

V priamom súboji o prvé 
miesto v tabuľke začal lep-
šie Kežmarok, keď počas ce-
lého prvého setu viedol až do 
stavu 23:21, no práve koncov-
ku setu zvládli lepšie domáce 
volejbalistky, lepšou koncen-
tráciou na sieti. Druhý a tre-
tí set zvládli lepšie hosťujúce 
hráčky a dostali sa do vede-
nia 2:1 na sety, štvrtý set bol 
opäť v réžii hosťujúcich volej-
balistiek, ale tie opäť nezvlád-
li koncovku a prehrali 23:25. 
Tajbrejk začali lepšie domá-
ce hráčky, ujali sa vedenia 4:2 
a dobrým podaním a útokmi 
smečiarok s „kolíkov“ a väč-
šou chuťou po víťazstve si na-
koniec ulovili prvenstvo v ta-
buľke pre seba.

Ďalšie zápasy: COP Nitra 
– Paneurópa 1:3, Komárno – 
Pezinok 1:3.

KV MŠK Oktan Kežmarok  
– COP Nitra  

3:0 (13, 22, 22)
Aj keď v treťom sete vyšli 

domáce hráčky trochu z kon-
centrácie na zápas, zásluhou 
lepšej koncovky a skúsenosti  
doviedli set a tým aj zápas do 
víťazného konca.

Najviac bodujúce kež-
marské hráčky: Dragašeková 
21, Becková 12, Kredátusová, 
Labudová 10 bodov.

Ďalšie zápasy: Paneuró-
pa – Komárno 3:0, Pezinok – 
Spiš. Nová Ves 1:3.

Humeník
1. Kežmarok  5  14:6  12
2. UKF Nitra  4  12:4  10
3. Paneurópa  4  10:4    9
4. Spiš. N. Ves  4    6:7    6
5. Pezinok  4    7:9    5
6. COP Nitra  5    5:15    2
7. Komárno  4    3:12    1

Juniorky, I. liga
Kežmarok – Hnúšťa 0:3 

(-13, -13, -16), 1:3 (18, -15, -20, 
-12).

Kežmarčanky sú na 4. 
mieste z 9 družstiev.

Kadetky, M-SR, skup. východ
Kežmarok – ŠA Košice 3:0 

(4, 10, 14), 3:0 (10, 4, 23).
Kežmarčanky sú na 3. 

mieste z 8 družstiev.

Kežmarčanky v čele tabuľky!

Pozvánka na strečing
Ak máte záujem o strečingové cvičenia 

Relax môžete prísť každý pondelok o 18.00 

hodine do malej telocvične na Základnej 
škole Hradné námestie. 

Radi vás tam privítame!
Milan Choma 


