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NovinyKežmarok
Číslo: 21 Ročník: XXI. 13. november 2013      dvojtýždenník Cena 0,20 €

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

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

V sobotu 9. novembra 
2013 sa uskutočnili na Slo-
vensku Voľby do Vyšších 
územných celkov, resp. 
Prešovského samosprávne-
ho kraja. Za predsedu pre-
šovského samosprávneho 
kraja bol opätovne zvolený 
Peter Chudík, ktorý vyhral 
už v prvom kole. 

Alarmujúce ale je, že 
v krajskom zastupiteľstve 
už nebude žiadny zástup-
ca mesta Kežmarok, preto-
že nikto z 9 kežmarských 
kandidátov nedostal do-
statočný počet hlasov, aby 
sa dostal do prvej päťky v 
okrese!

Celkové výsledky Vo-
lieb do samosprávnych 
krajov prinášame na stra-
ne 4.

Pavol Humeník

Županom 
Chudík, kraj bez 

Kežmarčana!

Celkovo ide o úpravu oboch 
nástupíšť. U nástupišťa číslo 2 
(na foto vľavo) to bola úprava 
medzi koľajami 1 a 2 na ostrov-
né nástupište s dvoma nástup-
nými hranami. U nástupiš-
ťa číslo 1 išlo o úpravu krajné-
ho nástupišťa medzi prvou ko-
ľajou a prijímacou budovou. 
Ďalej išlo o výškovú a smero-
vú úpravu koľají, odvodnenie 
oboch nástupíšť a o úpravu 
priechodov pre prístup k ná-
stupišťu číslo 2.

Na obe nástupištia sa po-
ložila zámková dlažba, ktorá 
nechýba ani medzi prvou ko-
ľajou a prijímacou budovou. 
Nástupištia s pôvodnou dĺž-
kou 220 a 150 metrov boli tak 
predĺžené. Druhé nástupiš-
te bolo upravené na možnosť 
nastupovať z oboch strán. 

Nové nástupištia na 
železničnej stanici

V septembri 2013 sa začalo s rekonštrukciou koľajiska na 
železničnej stanici v Kežmarku. Po dlhšom čase bude mať 
kežmarská železničná stanica opäť trošku nový šat.

Celkový rozpočet na tieto 
úpravy bol viac než 133 tisíc 
Eur. Rekonštrukciu realizo-
vali Železnice Slovenskej re-
publiky.                        Humeník
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Či už sme boli na sídlis-
ku Juhu, na sídlisku Sever, na 
Toporcerovej, pri hrade, ale-
bo priamo na hlavnom do-
pravnom ťahu, všade sa čosi 
stavalo, opravovalo, či rekon-

štruovalo. 
Výstavba 23-bytovej jed-

notky na sídlisku Juh pokra-
čuje pravidelným tempom, 
takže mesto bude mať opäť 
nové byty. Je potešiteľné kon-

Stavebný finiš v centre mesta
Tak ako sme písali v septembri o horúcom stavebnom 

boome počas tohtoročnej jesene, naše predpovede sa splni-
li. Takmer v každej lokalite mesta sme videli čulý staveb-
ný ruch. 

štatovať, že mesto má kaž-
dým rokom jednu z priorít 
práve výstavbu nových by-
tov, čo je základný predpo-
klad jeho rozvoja. 

Po položení asfaltových 
kobercov na uliciach Kuzmá-
nyho, Toporcerova a Pod le-
som a ďalších hlavných sta-
vebných prácach na rekon-
štrukciách ciest a chodníkov 
v meste sa už momentálne fi-
nišuje v lokalite pod hradom, 

kde sa dokončujú práce na 
novom parkovisku. 

Samozrejme hlavné sta-
vebné práce sa robia na uli-
ci Dr. Alexandra, ktorá je jed-
nou z hlavných tepien mesta. 
To je momentálne prioritou 
kežmarských stavbárov. 

Sprejazdnil sa už úsek kri-
žovatky medzi ulicou Dr. 
Alexandra a ulicou Starý trh, 
čo určite vodiči iba privítali.

Pavol Humeník

Od nežnej revolúcie už 
prebehlo 24 rokov. V novo-
dobých dejinách Slovenska je 
to určite najvýznamnejší his-
torický dátum. Od tohto dňa 
totiž celá republika zmeni-
la svoj kurz a začala sa čoraz 
viac približovať k západné-
mu štýlu života.

Ako to vyzeralo pred 24 
rokmi v Kežmarku, keď sme 
zažívali revolúciu na vlastnej 
koži nám približujú i zábery 
od Kežmarčana Jána Briju.

Pred 4 rokmi sa pri príle-
žitosti tejto udalosti umiest-
nila pamätná tabula na bu-
dove reduty, vedľa ktorej 

pred 24 rokmi stála provizór-
na tribúna, kde sa konali mí-
tingy. Ich hlavnými moderá-
tormi boli Peter Petras, Vla-
dimír Klimeš, Karol Gurka a 
Jaroslav Štancel to celé zabez-
pečoval ozvučovacou techni-
kou. 

Vtedy sa na to nijak zvlášť  
nepripravovali, všetko to ro-
bili spontánne, lebo všet-
ko to vyplynulo z každoden-
ných zmien. Tie sa diali v ce-
lej krajine, vtedy ešte od Čier-
nej nad Tisou po Aš.

Spomínate...?
Pavol Humeník

Foto: Ján Brija

Už je to 24 rokov, kedy sa menili aj kežmarské dejiny
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Bola to niekedy živá orga-
nizácia, ktorú prvými krokmi 
úspešne viedol bývalý kež-
marský poslanec Paška. Dá-
val mladým rady, motivoval 
ich a hľadal celkový priestor 
na realizáciu pre mladých ľu-
dí. Tí vtedy nesklamali a rea-
lizovali viaceré úspešné pro-
jekty v meste za ktorými išli 
všetci mladí.

Dnes je situácia iná. Kon-
takty medzi mladými na ško-
lách sa pretrhli a citeľne tu 
chýba vodcovská osobnosť, 
ktorá by vedela aktívne vplý-
vať na mládež aby išli za pozi-
tívnymi myšlienkami.

No, zdá sa, už sa aj v tom-
to smere blýska na lepšie časy 
a samotná mládež sa postup-
ne organizuje a stavia zák-
lady niečoho pozitívneho. 

Zatiaľ je to myšlienka hlav-
ne študentov kežmarského 
gymnázia, no postupne mlá-
dežnícky parlament naberá 
na sile i na ďalších stredných 
školách v meste. Tento mlá-
dežnícky parlament má už 
aj svoj štatút a pripravuje sa 
aktívne zapájať kežmarskú 
mládež do rôznych projek-
tov v meste výlučne týkajú-
cich sa kežmarskej mládeže. 
Predstavme si teda dnešný 
parlament mládeže trochu 
bližšie. 

Kto je predsedom, pod-
predsedom, koľko členom 
máte?

Iniciátorom mládežníckeho 
parlamentu som ja, Martin Va-
nečko. Osemnásť členov tvoria 
kežmarskí gymnazisti, dve štu-
dentky študujú na gymnáziu 

Mesto Kežmarok
Vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom 
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až  

§ 288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľností:
Jednoizbový byt č. 33 s príslušenstvom na ul. 

Martina Lányiho č.1365/17 v Kežmarku, vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku KN-C 1538. 

Minimálna kúpna cena: 18 275 eur.

Termín na predloženie súťažných návrhov  
do 27. 11. 2013 do 12.00.   

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, 

meniť uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke 

www.kezmarok.sk

Mesto Kežmarok v zmysle § 9a ods.9 zákona č.258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
zverejňuje svoj zámer

Prenajať časť pozemku KN-C 41/1  v k.ú. Kežmarok
o výmere 100m2 za účelom vystavenia kvetov, okrasných 

drevín a vianočných stromčekov 

Minimálna cena  za prenájom pozemku je 4,58 eur/m2/rok 
v súlade so Zásadami hospodárenia 

s majetkom mesta Kežmarok

Technické podmienky prenájmu  sú uvedené na 
internetovej stránke www.kezmarok.sk

Prípadní záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú 
ponuku v podateľni Mestského úradu Kežmarok, alebo 

poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Mestský úrad,  
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok.

Lehota na doručenie cenových ponúk končí  
dňa 27. 11. 2013 o 12.00 hod.

Ožíva staronová mládežnícka organizácia
Kedysi veľmi aktívne združenie mladých si teraz hľadá 

svoje miesto na slnku. Ide o Parlament mládeže v meste Kež-
marok.

v Spišskej Novej Vsi, ale sú Kež-
marčanky, jeden člen je zo Stred-
nej umeleckej školy, a dvaja sú z 
SOS Garbiarska. Zatiaľ teda ne-
má každá stredná škola v mes-
te svoje zastúpenie v mládežníc-
kom parlamente, ale je to našim 
cieľom, aby mala. 

Ako sa stretávate?
Stretávajú sa nepravidelne, 

väčšinou cez facebook. Je to ne-
formálna mládežnícka skupina. 

Ako hľadáte svojich čle-
nov?

Už v priebehu školského ro-
ka, v polovici októbra sme mali 
oznam v kežmarských novinách 
„Ak si mladý a akčný s mládež-
níckym parlamentom si začni“. 
To bol prvý krok. Snažíme sa cez 
priateľov a kamarátov dostať sa 
k mladým na iných školách, aby 
sa k nám pridali, aby sme mohli 

robiť spoločne projekty pre mla-
dých v meste. 

Aké akcie, podujatia ste 
už od začiatku školského ro-
ka mali?

Začiatkom školského roka 
sme spolu s mestským kultúr-
nym strediskom organizovali 
koncert Kapela Fest.

Cez mládežnícku Iuventu 
uskutočňujeme mládežnícke vý-
meny.

Spolupracujeme aj s Radou 
mládeže prešovského kraja, ktorá 
je na Facebooku, v budúcnosti by 
chceli spolupracovať aj s okolitý-
mi okresmi - Levoča, Spišská No-
vá Ves, Poprad, Stará Ľubovňa, 
prípadne Bardejov. 

Ako je vidieť organizácia sa 
zatiaľ iba rozbieha, no vzniká od-
spodu a to je nádejou, že vydrží 
dlho.

Pavol Humeník, 
Tatiana Dragašeková

Kežmarský vianočný trh 
s tradičným bohatým kultúrnym  

programom sa uskutoční v dňoch  
10. – 12. decembra 2013 (utorok – štvrtok)
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Kandidát  počet  podiel počet podiel
 hlasov  hlasov hlasov hlasov
 celkovo   v meste 
   Kežmarok
Peter Bendík 488 1.53 94 1,10
Štefan Bieľak 3 345 10.51 761 8,95
Stanislav Čajka 366 1.15 163 1,91
František Depta 704 2.21 95 1,11
Radoslav Dovjak 284 0.89 83 0,97
Peter Duda 1 245 3.91 305 3,58
Štefan Džurný 819 2.57 103 1,21
Ján Ferenčák 1 262 3.96 441 5,18
Michal Gáborčík 1 200 3.77 701 8,24
Jozef Grivalský 1 970 6.19 249 2,92
Jozef Harabin 1 927 6.05 371 4,36
Veronika Havírová 470 1.47 204 2,40
Pavel Hudáček 1 953 6.13 400 4,70
Ladislav Hužík 334 1.04 123 1,44
Peter Ježík 437 1.37 85 1,00
Vladimír Klein 694 2.18 153 1,80
Michal Kovalčík 236 0.74 54 0,63
Bartolomej Kubik 190 0.59 61 0,71

Kandidát  počet  podiel počet podiel
 hlasov  hlasov hlasov hlasov
 celkovo   v meste 
   Kežmarok
Jozef Kuna 642 2.01 90 1,05
Slavomír Majerčák 1 437 4.51 275 3,23
Jana Majorová Garstková 1 019 3.20 634 7,45
Zlatica Martančíková 239 0.75 79 0,92
Michal Neupauer 662 2.08 48 0,56
Milan Paluba 212 0.66 48 0,56
Katarína Petijová 539 1.69 175 2,05
Zoltán Pišta 681 2.14 15 0,17
Kamil Pompa 305 0.95 23 0,27
Jozef Potanko 966 3.03 216 2,54
Andrej Rusňák 287 0.90 54 0,63
Antónia Semaňáková 512 1.60 270 3,17
Pavol Slovík 2 587 8.13 700 8,23
Juraj Švedlár 729 2.29 450 5,29
Bystrík Václav 1 899 5.96 485 5,70
Pavol Vilček 1 012 3.18 447 5,25
Ján Zelizňak 165 0.51 45 0,52

Županom sa stal opäť Peter Chudík,  
za poslancov neprešiel ani jeden Kežmarčan!

V sobotu 9. novembra 2013 
sa uskutočnili na Slovensku 
Voľby do Vyšších územných 
celkov, resp. Prešovského sa-
mosprávneho kraja. 

V okrese Kežmarok bola 
účasť voličov 18,71 %, z cel-
kového počtu 50 419 oprávne-
ných voličov prišlo voliť iba  
9 438.

Za predsedu Prešovské-
ho samosprávneho kraja bol 

opätovne zvolený Peter Chu-
dík. Celkovo získal 69 455 
hlasov, čo je 53,78 %, preto 
vyhral už v prvom kole.

V krajskom zastupiteľstve 
budú okres Kežmarok za-
stupovať päť poslancov, kto-
rí dostali najviac hlasov. Sú 
to Štefan Bieľak (Spišská 
Belá, SMER-SD) 3 345 hla-
sov, Pavol Slovík (Spišská 
Belá, SMER-SD) 2 587, Jozef 

Harabin (Spišská Stará Ves, 
SMER-SD) 1 927, Jozef Gri-
valský (Krížova Ves, KDH, 
MOST-HÍD, SDKÚ-DS) 1 970, 
Pavel Hudáček (Lendak, 
KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS) 
1 953 hlasov.

V meste Kežmarok naj-
viac hlasov dostalo týchto 
päť kandidátov: Štefan Bieľak 
(761 hlasov), Michal Gáborčík 
(701), Pavol Slovík (700), Ja-

na Majorová Garstková (634) 
a Cyril Václav (447 hlasov).

Z celkového počtu 35 kan-
didátov kandidovalo vo voľ-
bách 9 Kežmarčanov no ani 
jeden z nich nedostal po-
trebný počet hlasov, aby sa 
stal poslancom. Je to paradox 
a na zamyslenie, keď okresné 
mesto nemá svoje zastúpenie 
v krajskom parlamente...

Pavol Humeník

Výsledky Volieb do samosprávnych krajov za predsedu kraja
Peter Chudík SMER - SD,SModS,NÁŠ KRAJ 69 455 53.78 Kandidát zvolený
Ján Hudacký KDH,MOST - HÍD,SDKÚ - DS 39 105 30.27 Kandidát nezvolený
Dorota Bujňáková NP 3 932 3.04 Kandidát nezvolený
Štefan Straka KSS 3 712 2.87 Kandidát nezvolený
Anton Korba NEKA 3 357 2.59 Kandidát nezvolený
Ján Bajus Zmena zdola, DÚ 3 286 2.54 Kandidát nezvolený
Ľubomír Vasilišin 7 STATOČNÝCH 2 748 2.12 Kandidát nezvolený
Vladimír Klein ĽS Naše Slovensko 2 207 1.70 Kandidát nezvolený
Jozef Mihalčin SĽS 1 343 1.03 Kandidát nezvolený

Výsledky Volieb do samosprávnych krajov za predsedu a poslancov kraja vo volebnom obvode Okres Kežmarok

Ján Bajus 247 2.98  
Dorota Bujňáková 265 3.20  
Ján Hudacký 3 140 37.96  
Peter Chudík 3 529 42.66  
Vladimír Klein 610 7.37  
Anton Korba 148 1.78  
Jozef Mihalčin 45 0.54  
Štefan Straka 154 1.86  
Ľubomír Vasilišin 133 1.60
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Nuž, rodáci moji i prisťaho-
valci kežmarskí, zase si môže-
me po posledných voľbách lí-
zať labu, lebo sa nikto nenašiel, 
kto by naše mesto zastupoval.

Rozmýšľam nad dôvodmi: 
za kandidátov do VÚC idú dva 
typy ľudí:

1. tí, ktorí sa ženú za funk-
ciami a peniazmi (divíte sa pri 
dnešných platoch?),

2. tí, ktorí by chceli pre tento 
región niečo aj urobiť.

Koho je viac, to si netrúfam 
povedať. Píšem svoj názor, nik-
to s ním nemusí súhlasiť – ale-
bo áno?

Beľančania (Beľania?), Len-
dak a Zamagurie držali spolu – 
vyplatilo sa im to. My, Kežmar-
čania alebo aj niektoré iné ob-
ce sme to jednoducho nezvlád-
li. Prečo asi?

Kandidátov bolo až – až, hla-
sy sa roztrieštili. V okresnom 
zozname som sa stretla s mena-
mi, ktoré mi absolútne nič nepo-

vedali. Rovno poviem, že mno-
hí šli kandidovať naivne, dúfa-
júc, že sa do „parlamentu“ VÚC 
dostanú. Pritom nebolo vidieť 
za nimi nič, žiadnu prácu v pro-
spech mesta či obce. Strán bolo 
neúrekom, dokonca aj telefonát 
z Bratislavy (!) mi poskytol na-
hrávku, koho by som mala vo-
liť. Zatiaľ sa cítim svojprávna a 
nepotrebujem odporúčania ani 
ťaháky, pretože voliť budem a 
už som aj volila ľudí, ktorých 
chcem ja, pre ktorých som sa 
rozhodla sama, ktorí niečo ma-
jú za sebou, a nie tých, ktorých 
preferujú jednotlivé strany ale-
bo určitá vrchnosť. Ak mám 
osobnosti v Smere, volím tie – 
ak v KDH, volím zase tie. Otáz-
ne je, či sa niektorí ľudia za stra-
ny neschovávajú v očakávaní 
nejakých úspechov. Ale to je ve-
cou ich svedomia.

Čo je smutné, stretla som sa s 
ohováraním, falošnosťou, pod-
losťou, anonymnými telefo-

O voľbách po voľbách... nátmi, správami na facebooku, 
žiaľ, aj s kupovaním hlasov (ale 
to každý poprie) atď. – a to aj v 
období moratória, ktoré pova-
žujem za absolútnu hlúposť. Čo 
by sa bolo stalo, keby kežmarskí 
kandidáti nešli každý na vlast-
nú päsť, ale boli by si vydali ne-
jaké spoločné novinky či plagá-
ty a každý jeden by napísal, čo 
by rád cez VÚC pre mesto do-
siahol – nie nejaký program, to 
by bolo doslova smiešne. Nejakí 
to aj spravili, ďalší vydali fareb-
né letáčiky a niektorí neurobili 
nič. A čo potom my, úbohí voli-
či? Mali sme voliť po známosti 
alebo podľa čoho?

Nenadávajme na strany, na 
voličov. Tu prehralo mesto. A 
prehru zapríčinili tí, ktorí vo-
liť neprišli – veď 20% účasť je 
smiešna.  Zrejme nám o nič nej-
de. Ale potom nemáme právo 
na nikoho nadávať, na niečo ne-
správne poukazovať. To všetko 
zapríčinila naša ľahostajnosť či 
dokonca apatia. Škoda.

Nora Baráthová

Na zemi ležal malý vtáčik a no-
hy vystieral k nebu. Letel okolo iný 
vták a zo zvedavosti sa opýtal ma-
ličkého, čo to robí. „Držím noha-
mi oblohu, aby nespadla“ – pove-
dal malý vtáčik a tváril sa dôležito. 
Veľký vták iba neveriacky pokrútil 
hlavou a letel ďalej. Odrazu, kde sa 
vzal, tu sa vzal, na zem letel akýsi 
obrovský list a už-už pristál na vtá-
čikovi, keď ten sa zľakol a od stra-
chu odletel preč. Samozrejme, oblo-
ha ostala na svojom mieste.

S ľuďmi je to niekedy rovnaké. 
Obrazne povedané – nič nerobia, 
vysedávajú sťaby s nohami vylože-
nými na stole a tvária sa, že majú 
tú najdôležitejšiu prácu. Keby nie 
ich, všetko sa zrúti. Niektorí to do-
kážu robiť ticho, iní, naopak, s pat-
ričnou dávkou sebavedomia každé-
mu naokolo rozprávajú, čo všetko 
urobili, aká je ich práca dôležitá, čo 
ich ešte čaká, koľko málo času na to 
všetko majú...skrátka aby vzbudili 
dojem, že bez nich aj obloha spadne. 

V súčasnosti sa často skloňu-
jú slová ako práca, pracovná mo-
rálka, výkon, zárobok. Práca je zá-
ležitosťou, s ktorou sa nemôžu po-
chváliť všetci. Horšie však je, že tí, 
ktorí ju majú, si ju niekedy nevážia. 
Pracovná morálka a zodpovednosť 
je pre nich niekedy neznámy po-
jem. Kolegov neraz takíto pracanti 
šikanujú maródkami, „očerkami“, 
„paragrafmi od lekára“ – skrát-
ka oni môžu, ale iní aby boli vždy 
pripravení ich zastupovať, dobeh-
núť, dotiahnuť, urobiť. Ďalšia par-
tia pracantov sú povrchné postavič-
ky, ktoré si naberú roboty viac než 
unesú – ale výsledok je katastrofál-
ny. Nič nie je dokončené, lebo „ja-
sám“ chcel byť jediný a najlepší, ni-
komu nič nepovedal a nakoniec ne-
má na to, aby veci urobil tak dob-
re, ako sa od neho čakalo. Či už ide 
o kancelárskych pisálkov, alebo re-
meselníkov, ktorí neváhajú zobrať 
od zákazníkov zálohu za dodanie 
práce, či tovaru – ale v konečnom 
dôsledku majú s oným dodaním vý-
slednej práce problém aj niekoľko 
mesiacov. 

Najhoršie je, keď za prácou je-
dinca ostáva podpis celého kolek-
tívu, ktorý nevie takéto negatívne 
veci ovplyvniť. Alebo keď takému 
akože pracovníkovi nemá kto po-
vedať, aby sa nad sebou zamyslel. 
Pretože práca je asi jediné miesto, 
kde sme v súčasnosti najrýchlejšie 
nahraditeľní.                           -Adri-

Víťazstvo v prvom kole vo-
lieb predsedu Prešovského sa-
mosprávneho kraja považu-
jem za ocenenie našej spoloč-
nej práce v prospech stability 
a rozvoja našich miest a obcí. 
Ďakujem každému, kto sa zú-
častnil volieb a prejavil tým 
záujem o budúcnosť Prešov-
ského kraja. Zároveň ďaku-
jem za každý jeden hlas, kto-
rý prispel k môjmu štvrtému 
zvoleniu do funkcie predsedu 

PSK. Túto dôveru si veľmi vá-
žim a pokračovaním v poctivej 
práci chcem dokázať, že ju ne-
sklamem.

 Chcem poďakovať všetkým 
ľuďom, ktorí prispeli k pokoj-
nému a dôstojnému priebehu 
volieb do VÚC. Bezproblémové 
voľby ukazujú, že ľudia nášho 
kraja sa nenechajú zatiahnuť 
do politických hier, ale prajú si 
stabilitu a spoluprácu ľudí dob-
rej vôle na rozvoji nášho kraja.

 Výsledky volieb do VÚC 
nám umožnia pokračovať v za-
čatej práci a dokončiť mnohé 
rozbehnuté projekty. Je dob-
ré, keď predseda kraja doká-
že spolupracovať so zastupiteľ-
stvom, samosprávami, ako aj s 
vládou SR, s ktorou máme rov-
naké názory na zabezpečenia 
rozvoja a prosperity pre všet-
kých ľudí nášho spoločného 
domova – Prešovského kraja.

Peter Chudík 

Peter Chudík: Dôveru ľudí nesklamem

Vašu dôveru nesklamem. 
Budem aj naďalej vašou oporou
a pokračovať v spolupráci na stabilite
a rozvoji nášho kraja.

Ďakujem
za každý hlas! 

Peter Chudík
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Hlavnou myšlienkou toh-
to dobročinného podujatia je 
pomôcť tou najprirodzenej-
šou cestou, darovať tú najcen-
nejšiu tekutinu a nečakať za 
to nič. 

Prečo darovať krv? Po-
treba krvi je veľká. Približ-
ne 180 000 transfúznych jed-
notiek červených krviniek sa 
každoročne spotrebuje iba 
na Slovensku. Obete úrazov 
a nehôd, ľudia podstupujúci 
operácie, pacienti liečiaci sa 
na leukémiu, nádorové ocho-
renia, ochorenia krvných bu-
niek, tí všetci potrebujú krv. 

Darovanie krvi je skutoč-
ným „darom života“. Je to 
veľmi prospešný, bezpečný 
a jednoduchý humánny krok. 

Aký je interval darovania 
krvi, je aj rozdiel medzi muž-
mi a ženami? Ako dlho trvá 
odber?

Interval darovania je pre 
mužov každé 3 mesiace a pre 
ženy každé 4 mesiace. Celý 
proces darovania krvi trvá, 
od registrácie až po odchod 
domov približne hodinu a sa-
motný odber len 5 – 15 minút, 
počas ktorých daruje darca 
450 ml krvi. 

Prvotným impulzom na 
založenie tejto tradície bolo 
pred šiestimi rokmi to, že prá-
ve krv zachránila život blíz-
kym osobám vedeniu školy. 
Preto riaditeľka SOŠ Garbiar-
ska Marta Sabolová zorgani-
zovala prvýkrát pred šiesti-
mi rokmi túto akciu možnosť 
darovať krv prostredníctvom 
Kvapky ľudskosti. 

O tom, že Kvapka ľudskos-
ti má úspech, svedčí aj jeho 
úspešné šieste pokračovanie.

t/f: 
Tatiana Dragašeková

Kvapka ľudskosti mala 
svoje šieste pokračovanie

Stredná odborná škola na Garbiarskej ulici v Kežmarku 
v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR zrealizo-
vali vo štvrtok 7. 11. 2013 už VI. ročník humanitárnej ak-
cie pod názvom KVAPKA ĽUDSKOSTI. Od siedmej rána do 
tretej popoludní sa do akcie zapojilo 126 darcov krvi. 

Do konca kalendárneho roka 2013 vyjdú noviny KEŽMA-
ROK už iba dvakrát. Najbližšie vydanie novín KEŽMAROK 
(22/2013) sa posúva o jeden deň, teda nevyjdú v stredu, ale až 
vo štvrtok 28. novembra 2013. Posledné číslo novín (23/2013), 
ktoré vyjde ako dvojčíslo, bude na tradičných predajných 
miestach v utorok 17. decembra 2013.                                    Redakcia

Presne 126 dobrovoľných darcov krvi využilo tradičnú kežmarskú 
akciu pod názvom Kvapka ľudskosti. Stredná odborná škola Garbiar-
ska v Kežmarku v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Po-
prade vytvorila dôstojné priestory na odber krvi najmä pre tých, kto-
rým neraz práca a čas nedovoľujú vycestovať za týmto humánnym 
cieľom mimo Kežmarku. 
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Nadácia Orange otvára dva-
násty ročník svojho charitatív-
neho programu Darujte Vianoce. 
V rámci neho prerozdelí na pod-
poru sociálne slabších či inak 
znevýhodnených ľudí tento rok 
až 65 000 eur. Je to historicky naj-
vyššia suma rozdelená v progra-
me. Možnosť darovať niekomu 
krajšie Vianoce opäť dostanú aj 
návštevníci  portálu www.daku-
jeme.sk.

Aj tento rok dáva Nadácia 
Orange prostredníctvom chari-
tatívneho programu Darujte Via-
noce možnosť spríjemniť Viano-
ce ľuďom po celom Slovensku. 
Už po dvanásty raz program 
umožňuje požiadať o podpo-
ru dobrého nápadu, ktorý po-
môže splniť sny o príjemných 
sviatkoch iným – najmä chorým, 
opusteným, ľuďom bez domova 
či v núdzi.

Nadácia Orange v 12. roční-
ku programu Darujte Vianoce 
prerozdelí medzi dobré nápady 
historicky najvyššiu sumu – až 
65 000 eur. Všetci autori podpo-
rených žiadostí, ako aj tí, ktorí sa 
zapoja do spoločného úsilia po-
môcť na www.dakujeme.sk, zís-
kajú ako poďakovanie aj malý 
darček vyrobený ľuďmi v chrá-
nených dielňach.

Ako darovať Vianoce s Na-
dáciou Orange

Všetci, ktorí chcú cez Viano-

ce pomôcť iným, môžu posielať 
svoje nápady a žiadosti  pros-
tredníctvom stránky www.na-
daciaorange.sk. Hodnotiaca ko-
misia z nich vyberie tie, ktoré 
najlepšie spĺňajú kritériá a pre-
rozdelí medzi ne sumu 50 000 
eur. Šancu rozhodnúť  a pomôcť 
dobrým nápadom, ktoré nebu-
dú v prvej fáze podporené kvôli 
finančnému limitu grantového 
programu, dostane opäť aj verej-
nosť. Sto „vianočných“ žiados-
tí bude zverejnených na portá-
li  www.dakujeme.sk, kde si ich 
potenciálni darcovia môžu pre-
čítať a rozhodnúť sa, či a komu 
finančne prispejú ľubovoľným 
príspevkom. Nadácia Oran-
ge štedrosť týchto darcov ocení 
a takto darovanú sumu znáso-
bí rovnakým dielom (do maxi-
málnej sumy 150 eur na projekt). 
Celkovo takto Nadácia Orange 
prerozdelí ďalších 15 000 eur. 

Nadácia Orange udelí aj oce-
nenie Srdce na správnom mies-
te

Vyvrcholením programu Da-
rujte Vianoce bude udelenie 
špeciálneho ocenenia Srdce na 
správnom mieste. Je určené člo-
veku, ktorý v rámci programu 
preukázal mimoriadne úsilie, 
obetavosť pre iných, citlivý a ne-
zištný prístup. Jeho meno sa ve-
rejnosť dozvie v decembri tohto 
roka.                                           (pr)

Dve dievčatá vo veku 13 
a 14 rokov odcudzili z predaj-
ne potravín 4 kozmetické kré-
my a jedno balenie vodky.

Ku skutku malo dôjsť 2. 
11. 2013 asi hodinu po pol-
noci, kedy  po predchádzajú-
cej vzájomnej dohode prišli k 
predajni potravín miestneho 
družstva v Spišských Hanu-
šovciach,   hasákom  rozbili 

okno nad vchodovými dve-
rami a cez takto vzniknutý 
otvor vošli do tejto predajne. 
Dievčatá spôsobili svojim ko-
naním škodu v celkovej hod-
note 50 Eur. Mladistvej diev-
čine z obce Spišské Hanušov-
ce, okres Kežmarok polícia 
vzniesla obvinenie pre pre-
čin krádeže.

(pz)

Pre prečin krádeže v súbe-
hu s prečinom porušovania do-
movej slobody začal poverený 
príslušník Obvodného odde-
lenia Policajného zboru v Kež-
marku trestné stíhanie na do-
posiaľ neznámeho páchateľa.

Zlodej v dobe od 2. 11. 2013 

do 3. 11. 2013 odcudzil 9 slie-
pok – nosníc. K tejto krádeži 
došlo  v hospodárskej budo-
ve jedného z rodinných do-
mov v Kežmarku na Ul. Kr-
vavé pole.  Majiteľovi vznikla 
škoda v celkovej hodnote 140 
Eur.                                      (pz)

Dievčatám „chýbala“ drogéria a alkohol

Krádež v kuríne

NADáCiA OrANge UMOŽNÍ 
DArOVAŤ KrAjšie ViANOCe

Hotel Hviezdoslav ***+ v

srdečne pozýva všetkých Vás, ktorí máte radi dobré jedlo 

a dobré víno, na večer

Snúbenie  jedla  s

do reštaurácie Poézia dňa 22.11.2013

kde si môžete vychutnať degustačné porcie lahodných 

jedál s neodolateľnou vôňou a

formou 7 chodového menu 

z produkcie vinárstva Vinidi.

„Víno je stvorené, aby rovnako ako 

prsteň, dopĺňa

 

Na stretnutie s

Tím pracovníkov Hotela Hviezdoslav
 

 

Prosíme , aby ste si miesta alebo stôl rezervovali na recepcii 

hotela na čísle 052/ 788 75 75 do 21.11.2013.

 

Hotel Hviezdoslav ***+ v Kežmarku

srdečne pozýva všetkých Vás, ktorí máte radi dobré jedlo 

dobré víno, na večer zážitkovej gastronómie
 

Snúbenie  jedla  s vínom 
 

do reštaurácie Poézia dňa 22.11.2013 / piatok/ o

kde si môžete vychutnať degustačné porcie lahodných 

neodolateľnou vôňou a nápaditým prevedením 

formou 7 chodového menu v spoločnosti výborných vín 

produkcie vinárstva Vinidi. 

 

„Víno je stvorené, aby rovnako ako diamant doplnil 

prsteň, dopĺňalo jedlo.“ 

P.Pons 

Na stretnutie s Vami sa teší 

Tím pracovníkov Hotela Hviezdoslav 

 Prosíme , aby ste si miesta alebo stôl rezervovali na recepcii 

hotela na čísle 052/ 788 75 75 do 21.11.2013.

u 

srdečne pozýva všetkých Vás, ktorí máte radi dobré jedlo 

zážitkovej gastronómie 

 

/ piatok/ o 18,00, 

kde si môžete vychutnať degustačné porcie lahodných 

nápaditým prevedením 

spoločnosti výborných vín 

diamant doplnil 

 

Prosíme , aby ste si miesta alebo stôl rezervovali na recepcii 

hotela na čísle 052/ 788 75 75 do 21.11.2013. 

Hotel Hviezdoslav ***+ v Kežmarku
srdečne pozýva na 

svätomartinské hody
od 4. 11. do 30. 11. 2013

Doprajte si gurmánsky zážitok tradičných jesenných špe-
cialít chrumkavej husaciny a šťavnatej kačaciny doplnené 
o lahodné vína z našej ponuky. Táto pozvánka môže byt aj 
Vašou netradičnou firemnou akciou alebo príjemným pose-
dením s blízkymi či priateľmi.
Dobre pripravená hus sa pečie v deň konzumácie, vtedy je 
šťavnatá a jemná. Preto Vám ponúkame možnosť si celú hus 
i kačku objednať deň pred Vašou návštevou a my Vám ju 
pripravíme k Vašej spokojnosti.
Objednávky prosíme nahláste e-mailom na info@hotel-
hviezdoslav.sk alebo na recepcii hotela na telefónnom čísle 
052/788 75 75. Taktiež je možná objednávka stola na uvede-
nom telefónnom čísle, či mailovej adrese.
Okrem celej husi a kačice podávame aj chutné jedlá z kačky 
a husi, či chutný dezert.
Na Vašu návštevu sa teší tím pracovníkov Vášho Malého hotela  

s veľkým srdcom

Hotel Hviezdoslav***+ pozýva na
„Husacie a kačacie hody“

Ako povedal Honoré de Balzac, ak je vôbec niečo smutnejšie 
ako neuznaný génius, je to nepochopený žalúdok.
Tak nenechajte Váš žalúdok nepochopený, a od 4. 11. 2013 ho 
príďte potešiť do našej reštaurácie „Poézia“. 

Tešíme sa na Vás – Váš malý hotel s veľkým srdcom.
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Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46, 
060 01  Kežmarok  

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

POPRAD – Už o pár dní, 
21. novembra, bude slávnost-
ne otvorené nové obchodné 
centrum, ktoré vyrastá pri 
vstupe do Popradu od Svi-
tu. V tomto komplexe pribud-
nú nové obchody, ktoré dopo-
siaľ v Poprade a širokom oko-
lí neboli.

Do regiónu pod Tatry tak 
vstupujú po prvýkrát Black 
Red White, Pepco, Ever-
land, Super ZOO a PLA-
NEO elektro. K nim pribud-
nú reťazce, ktoré sa do no-
vej zóny sťahujú z iných lo-
kalít v meste: Deichmann, 
DM drogerie, Dráčik, Gate, 

súčasťou bude aj reštaurácia 
Stodola. 

Pri otvorení novej obchod-
nej časti investor predstaví lo-
go aj názov celého obchodné-
ho komplexu, ktorý doplnia 
už roky fungujúce prevádz-
ky ako napríklad Tesco, Inter-
sport, Kika a ďalšie. Pod jed-

V Poprade otvoria nové obchodné centrum
notnou značkou Tatry shop-
ping center tak odteraz nájde-
te dovedna 26 obchodov. 

Počas slávnostného otvo-
renia Tatry shopping centra 
bude pre všetkých, ktorí sem 
zavítajú, pripravený bohatý 
program. Tým najväčším lá-
kadlom otvorenia bude do-
zaista šanca vyhrať množ-
stvo cien v celkovej hodnote 
10 000 eur. Losovať sa bude až 
štyrikrát, a to o 11.00 h, 14.00 
h, 16.00 h a hlavné zlosovanie 
bude o 19.00 h. To ale nebu-
de všetko. Na otvorenie Tatry 
shopping centra prídu aj zná-
mi slovenskí herci – Juraj Loj, 
Martin Mňahončák, Katka 
Brychtová, Zuzana Tlučková, 
Zuzana Vačková a Peter Sklár. 
Tí, ktorí chcú získať zadarmo 
nákup v hodnote 400 eur, pri 
ktorom ich navyše bude spre-
vádzať a radiť im niektorá zo 
súčasných hereckých celeb-
rít, sa môžu zapojiť do druhej 
súťaže. Tá má len jednu pod-
mienku, a to vyplniť jedno-
duchý formulár na stránke 
www.sc-tatry.sk a potom už 
len počkať, či sa na vás pri 
žrebovaní usmeje šťastie.

-inz-

Klub filatelistov 
pozýva na burzu
Klub filatelistov v Po-

prade pozýva zberateľov na 
Podtatranskú filatelistickú 
burzu, ktorá sa bude konať 
v sobotu 16. novembra 2013 
od 7.00 do 12.00 v Poprade v 
priestoroch Strednej odbor-
nej školy na Okružnej uli-
ci 25.

Ostatné zberateľské od-
bory sú vítané.                   RO
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Redakcia novín KEŽMA-
ROK si naplánovala v záve-
re kalendárneho roku načrieť 
trochu hlbšie do aktivít kež-
marských základných škôl, 
do ich plánov, aby sme zisti-
li, čím vlastne žijú naše ško-
ly. Preto sme mailom oslovili 
všetky školy, aby nám posla-
li svoje podujatia, akcie, kto-
ré organizujú do konca roku 
2013. Tie sme chceli prostred-
níctvom novín spopagovať.

Do dohodnutého termínu 
sa nám prihlásila s aktivita-
mi iba jedna škola, a to Zák-

ladná škola na ul. dr. Fische-
ra, preto uverejňujeme kalen-
dár podujatí a aktivít na tej-
to škole.

Plánované aktivity na ZŠ 
Dr. Fischera (november – de-
cember 2013)

18. 11. 2013 - 22. 11. 2013 
Európsky týždeň boja proti 
drogám,  Súťaž o najšporto-
vejšiu triedu, Týždeň zdravej 
výživy  (1. - 9. ročník)

19. 11. 2013 - Slávnostný 
zápis do mestskej knižnice (2. 
ročník)

20. 11. 2013 - Deň rodiny 

Pestrá paleta aktivít na ZŠ Dr. Fischera
a školy  „Buď fit“  - športové 
dopoludnie s rodičmi  (3. roč-
ník)

29. 11. 2013 - Memoriál 
RNDr. M. Vráblika, volejbalo-
vý turnaj pedagogických za-
mestnancov základných škôl  
Kežmarok a ZŠ Ľubica 

2. - 4. 12. 2013  - Vianoce 
pod Tatrami – prezentačná 
výstava

7. 12. 2013 – Sladké tvori-
vé dielničky v Detskom cen-
tre „Domček“

10. - 12. 12. 2013 – Kežmar-
ský vianočný trh – kultúrny 

program (ŠKD pri ZŠ)
september - december 

2013 - Červené stužky – celo-
slovenský projekt 

12. 12. 2013 - A slovo bo-
lo u Boha - recitačná súťaž 
kresťanskej poézie; Olympiá-
da slovenského jazyka a lite-
ratúry

18. 12. 2013 o 17.00 hod. 
- celoškolský vianočný 
program v MsKS Kežmarok  
pre žiakov, rodičov a priate-
ľov školy „Vianoce strýčka 
Bonifáca“.     

Tatiana Dragašeková

Tatranské víkendy, projekt 
určený všetkým generáciám 
milovníkov prírody. Koncom 
tohto roka sa dožíva už svoj-
ho 4. výročia. Počas tohto ob-
dobia bolo zrealizovaných 12 
tematických zájazdov do Ta-
tier, Pienin a Levočských vr-
chov. Medzi Kežmarčanmi si 
našiel množstvo priaznivcov. 
Práve pre nich je pripravený 
jesenný výstup na Tri Koruny 
pod názvom Najprestrej-
šia jeseň na Troch Korunách. 
Okrem jedinečnej pieninskej 
prírody na účastníkov čaká 
putovanie za goralskými po-
vesťami a neobídeme ani za-
budnutý Pieninský hrad a 
jaskyňu sv. Ingy. Autobusový 
zájazd  sa uskutoční v nede-
ľu 17. novembra. Odchod au-
tobusu od parkoviska pri no-
vom futbalovom štadióne o 

8.00 hod. Určený je pre širokú 
verejnosť, konať sa bude za 
každého počasia a podrobné 
informácie získate: telefonic-
ky (0904/890 298), e-mailom 
(info@coollangaa.sk) a na we-
bovej stránke www.
coollangaa.sk.

Pri príležitos-
ti malého výro-
čia sa Tatranské ví-
kendy rozrasta-
jú o Tatranské ví-
kendy_v divadle. 
Určené sú pre mi-
lovníkov kvalitné-
ho i alternatívneho 
divadla. Hlavnou 
myšlienkou projek-
tu je sprostredko-
vať Kežmarčanom 
zážitok zo sveto-
vo úspešných diva-
delných predstave-

Tatranské víkendy po novom!
ní s jedinečných divadelných 
priestorov. Realizovať sa bu-
dú prostredníctvom autobu-
sových zájazdov, tak bude pre 
všetkých zabezpečená poho-
dlná doprava na podujatia.

Najbližšie zájazdy sa pri-
pravujú už na začiatok de-
cembra. Podrobné informácie 
o pripravovaných predstave-
niach prinesieme už čoskoro 
na uvedenej webovej stránke 
www.coollangaa.sk.  

Pavol Kulanga 
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KUltúrNe PrOgrAMy

VýStAVy

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.

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

Pôvodná slovenská hra  
Silvestra Lauríka 

Komediálne stretnutie dvoch 
vyslúžilých zboristiek  

národného divadla, ktoré 
spája vzájomná nenávisť...  

a osudová láska k tomu  
istému mužovi.

V naštudovaní divadla  
Astorka, Bratislava
V MsKS Kežmarok

15. 11. 2013 (piatok) o 10.30 h
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. 2 herci  

odohrajú 13 postáv.  
Uvádza Divadlo Kontra, 

Spišská Nová Ves.
V MsKS Kežmarok 

21. 11. 2013 (štvrtok)  
o 8.30, 10.00, 11.20 h

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 h
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

28. 11. 2013 (štvrtok), 11.45 h
Výchovný koncert  

Borisa Lettricha  
s hudobnou skupinou.
Predstavenie pre školy.

V MsKS Kežmarok

príbehy troch romantických 
hrdinov, ktorí fyzicky žijú v 
prítomnosti, v spomienkach 
však stále bojujú s komunis-
tickým režimom.

KRÍDLA VIANOC - 20. - 
21. november (st, št), 19.00, pô-
vodné znenie, 3,50€, MN-12. 
Česká dráma. Hrdinovia fil-
mu dostanú možnosť niečo si 
priať a ich život sa tak rozbeh-
ne smerom, ktorý si sami urči-
li. Množstvo „náhod“ im pri-
nesie to, čo chceli a tak majú 
možnosť si svoje priania pre-
žiť. V živote sme zodpovední  
za všetko čo robíme, hovorí-
me, myslíme a po čom túžime.

TO JE KONIEC - 22. no-
vember (pia), 19.00, titulky, 3,50 
€, MN-15. Americká komédia.

JUSTIN, MALÝ VEĽKÝ 
RYTIER (3D) - 23. - 24. no-
vember (so, ne), 17.00, dabing, 
5 €, MP. Španielska animova-
ná rozprávka. Justin je stredo-
veký chlapec z dobrej rodiny 
a v kráľovstve, kde žije, vlád-
ne zákon a poriadok. Chce sa 
stať rytierom, ale otec by z ne-
ho mal radšej právnika a tak 
sa Justin potajomky vykrad-
ne z domu a vydá sa za dob-
rodružstvom. 

HRY O ŽIVOT:SKÚŠKA 
OHŇOM - 23. - 24. november 
(so, ne), 19.00, titulky, 3,50 €, 
MN-12. Americký akčný dob-
rodružný. 

PÁSMO KRÁTKYCH 
FILMOV – SLOVAK 
SHORTS - 25. november 
(po), FILMOVÝ KLUB, 19.00, 
pôvodné znenie, 2 €/1,50 €, 
MN-12. SR/ČR 2 animované 
filmy/1 dokumentárny film/1 
hraný film. Nový distribuč-
ný projekt Asociácie sloven-
ských filmových klubov má 
za cieľ vytvoriť priestor na 
kontinuálnu prezentáciu slo-
venskej krátkometrážnej 
a stredometrážnej produk-
cie (hrané, animované, doku-
mentárne filmy). 

TO JE KONIEC - 27. - 28. 
november (st, št), 19.00, titul-
ky, 3,50 €, MN-15. Americká 
komédia.

KONZULTANT - 29. - 1. 
december (pia, ne), 19.00, ti-
tulky, 3,50 €, MN-15. Americ-
ká krimi dráma.

JUSTIN, MALÝ VEĽKÝ 
RYTIER - 30. november - 1. 
december (so, ne), 17.00, da-
bing, 3,50 €, MP. Španielska 
animovaná rozprávka. 

ENDEROVA HRA - 13. - 
14. november (st, št), 19.00, ti-
tulky, 3,50 €, MN-12. Americ-
ký sci-fi. 

VTAČÍ ÚLET - 16. - 17. no-
vember (so, ne), 17.00, dabing, 
3,50 €, MP. Americká animo-
vaná rozprávka. 

THOR: TEMNÝ SVET 
(3D) - 15. - 17. november (pia 
- ne), 19.00, 3,50 €, MN-12. 
Americké akčné sci-fi.

HLBOKO - 18. november  
(po), FILMOVÝ KLUB, 19.00, ti-
tulky, 2 €/1,50 €, MN-12. Island-
ská dráma. V marci 1984 otrias-
la Islandom správa o šokujúcej 
udalosti. Po prudkej nečakanej 
búrke sa niekoľko kilometrov 
od pobrežia potopila rybárska 
loď  s celou posádkou. Jeden jej 
člen však poprel všetky fyzi-
kálne zákony a prežil.

ZAMATOVÍ TERORISTI 
- Za osobnej účasti tvorcov - 
19. november (ut), FILMOVÝ 
KLUB, 19.00, pôvodné zne-
nie, 2 €/1,50 €, MN-12. Sloven-
sko-česko-chorvátsky doku-
mentárny film. Film rozpráva 
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V roku 2013 si pripomíname 
1150. výročie kresťanskej misie 
solúnskych bratov Konštantí-
na a Metoda na našom území. 
Ikony slovenských dejín. Bratia, 
ktorým máme vďačiť za náš ja-
zyk a kresťanskú vieru.  

Spiš patril a patrí k jedné-
mu z najvýznamnejších cen-
tier kultúrneho a duchovné-
ho života u nás. Svedčia o tom 
početné písomné pramene, 

a významné archeologické 
nálezy pochádzajúce z viace-
rých archeologických výsku-
mov tohto regiónu. 

Výstava Život za kláštor-
nými múrmi pripomína ži-
vot kláštorov na Spiši, a to 
rehoľu cisterciánov – cister-
ciánsky kláštor (opátstvo) 
– Spišský Štiavnik a rehoľu 
kartuziánov – Kláštorisko - 
Skala útočišťa Slovenský raj a 

Výstava Život za kláštornými múrmi
Výstava je vystavená pri príležitosti 1150. výročia kres-

ťanskej misie Konštantína a Metoda na našom území.
Červený Kláštor v zamagurí, 
tzv. Lechnický kláštor.

Vstúpte do múzea a zaži-
te čaro života stredovekých 
mníchov v kláštore. Zoznám-
te sa s prácou „mlčanlivých 
mníchov“ (Kartuziáni) a „še-
dých mníchov“ (Cisterciáni) 
prostredníctvom predmetov 
dennej potreby, ktoré použí-
vali a vďaka archeologickým 
výskumom sa ich podarilo 
odkryť a rekonštruovať aj po 
storočiach. Ďalej môžete na-

hliadnuť na ukážky použí-
vania podlahového kúrenia, 
rôzne druhy kachlíc, ako aj 
rôzne železné predmety. Sú-
časťou sú aj fotografie z ar-
cheologických výskumov zo 
zaniknutých stredovekých 
kláštorov (Kláštorisko – Slo-
venský raj, Kaštieľ – Spišský 
Štiavnik).  

Výstava sa koná od 30. ok-
tóbra 2013 do 30. novembra 
2013, vo Výstavnej sieni mú-
zea, Dr. Alexandra č. 11, Kež-
marok

Tatiana Dragašeková

Keď v roku 1993 otvori-
li v Kežmarku novú výstav-
nú sieň Barónka, ktorá bola 
prvým dôstojným priestorom 
pre prezentácie výtvarné-
ho umenia v Kežmarku, kež-
marskí výtvarníci sa s nadše-
ním chopili príležitosti  vy-
stavovať v peknom prostre-
dí a už v roku 1994 na jar sa 
v Barónke uskutočnila prvá 
„kežmarská“ výstava. Vysta-
vovalo 12 umelcov, obyvate-
ľov nášho mesta. Netrvalo dl-
ho a na podnet Pavla Štinčíka 
a Júlie Zummerovej, vtedaj-
šej riaditeľky múzea vznikol 
nápad založiť Klub kežmar-
ských výtvarníkov. 

V Klube sa spočiatku stre-
tlo asi 20 členov, neskôr sa 
členská základňa rozrastala 
o ďalších autorov ale i priate-
ľov výtvarného umenia. Pri-
dali sa aj viacerí z  podtatran-
ského regiónu, ktorí síce nie 
sú obyvateľmi mesta, ale majú 
dobré vzťahy s  Kežmarčanmi. 
Vo funkcii predsedu klubu sa 
vystriedali Mgr. Stanislav Ko-
valčík, Ing. Ján Skupin a Eva 
Končeková, akademická ma-
liarka. Ako roky bežali, niek-
torí členovia KKV nás navždy 
opustili. Chýbajú nám : Mgr 
Pavol Štinčík, Andrej Korkoš, 
Ing. Jozef Bandoš, akademická 
maliarka Anna Borovičková a 
ďalší autori, ktorí 

k nám patrili krátky čas. 
Medzitým pribudli noví čle-
novia, učitelia kežmarských 
škôl, ale i priatelia z okolia 
-z Ľubice, Popradu, Ždiaru či 
najnovšie z Hôrky. Súčasná 
členská základňa je cca 30 ak-

tívnych výtvarníkov.+
Výstavná činnosť bola a 

je hlavnou aktivitou členov 
KKV, ale od jeho založenia sa 
uskutočnili  aj mnohé spoloč-
né návštevy výstav v okolí aj 
v zahraničí, výtvarníci orga-
nizovali niekoľko plenérov v 
malebných lokalitách nášho 
regiónu. Viacerí sa pravidel-
ne stretávajú raz do mesiaca, 
aby spoločne maľovali a pria-
teľsky debatovali pod vede-
ním Františka Žoldáka. 

Kežmarskí výtvarníci ve-
novali  svoje diela mestu pri 
príležitosti 750. Výročia 1. pí-
somnej zmienky o Kežmarku, 
ďalšie putovali do OZ Inštitú-
tu Krista Veľkňaza v Žakov-
ciach na skrášlenie priestorov 
pre handicapovaných a soci-
álne odkázaných občanov.

Výstavná činnosť kežmar-
ských výtvarníkov bola od 
začiatku veľmi bohatá : ko-
lektívne vystavovali v No-
vom Targu, každoročne orga-
nizujú spoločné výstavy typu 
salónu a pravidelne organi-
zujú aj výstavy svojich jubi-
lantov. Okrem toho sa usku-
točnilo množstvo samostat-
ných výstav jednotlivých čle-
nov. Najbohatšou históriou 
autorských výstav sa môže 
pochváliť František Žoldák, 
bývalý riaditeľ Tatranskej ga-
lérie v Poprade ,rovnako ako 
Miloslav Semančík z Popra-
du-Matejoviec. 

Na začiatku KKV zastre-
šovalo Múzeum v Kežmar-
ku, neskôr Mestské kultúrne 
stredisko v Kežmarku. S obo-
ma inštitúciami klub naďalej 

20 rokov Klubu 
kežmarských výtvarníkov

spolupracuje a striedavo vy-
užíva ich výstavné priestory. 

V tomto roku sa začala pí-
sať dvadsiata sezóna spolu-
práce umelcov. 6. novembra 
otvorili v Baronke svoju člen-
skú výstavu s názvom Kalei-
doskop tvorby. Na výstave 
možno obdivovať 107 diel 30 
autorov, ako vždy v širokom 
spektre výtvarných  názorov 
a techník. 

Stále platí, že členov KKV 
spája jednak regionálne byd-
lisko a pôsobisko, ale i nad-
šenie a radosť z vlastnej tvor-

by. Autori a ich tvorba sú rôz-
norodí, na výstave vedľa seba 
vystavujú ľudia s výtvarným 
vzdelaním i  ľudia, pre kto-
rých je výtvarná činnosť na-
ozaj hlavne peknou záľubou, 
pretože inak pracujú v za-
mestnaniach, ktoré s ume-
ním vôbec nesúvisia. Vníma-
vý divák však cíti, že všetci sú 
vo svojich dielach úprimní a 
pravdiví.

Výstava bude pre verejnosť 
otvorená až do konca mesiaca 
Srdečne vás na ňu pozývame.

Eva Končeková, foto: tati
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Telekomunikačný operá-
tor Slovanet 11. 11. 2013 pred-
stavuje novú doplnkovú služ-
bu pre svojich internetových 
zákazníkov s názvom Ak-
tovka. Ide o virtuálne úložis-
ko dát, ktoré bude ponúkané 
zákazníkom ako doplnková 
služba za poplatok alebo ako 
bezplatná súčasť prémiových 
produktov internetového pri-
pojenia. Služba bude dostup-
ná prostredníctvom počítača 
alebo smartfónu so základ-
ným ponúkaným objemom 
úložiska 10 GB s možnosťou 
navýšenia. 

„Našim zákazníkom chceme 
ponúknuť alternatívu k existu-
júcim komerčným službám s tým 
rozdielom, že ich dáta budú ukla-
dané na zariadeniach umiestne-
ných na Slovensku priamo v dá-
tovom centre Slovanetu. Webo-
vá verzia aplikácie Aktovka, ako 
aj jej návod, sú navyše plne lo-
kalizované do slovenského jazy-
ka. Aj vďaka týmto vlastnostiam 

má Aktovka potenciál osloviť 
aj menej skúsených používate-
ľov internetu, alebo aj tých, kto-
rí doposiaľ z rôznych dôvodov 
podobné služ-
by nevyužíva-
li,“ povedal  
Martin Mag-
dolen, pro-
duktový manažér zo spoloč-
nosti Slovanet. 

Základné vlastnosti služby 
Aktovka:

Zálohovanie dát
Aktovka  môže prostred-

níctvom bezplatného klienta 
(aplikáciu) pre počítač alebo 
smartfón slúžiť na pravidelné 
zálohovanie a synchronizáciu 
vybraných dát používateľov. 

Zdieľanie súborov
Každý zákazník môže na-

príklad do e-mailu jednodu-
cho vložiť adresu (URL) sú-
boru uloženého v niektorom 
adresári v Aktovke. Kliknu-
tím na túto adresu príjemca 
okamžite stiahne daný súbor.

Drag and Drop Upload
Ak zákazník pracuje na 

počítači a nechce si naň in-
štalovať aplikáciu, stačí ak 

sa jednodu-
cho pripo-
jí na aktovka.
slovanet.sk a 
vo webovom 

prehliadači myšou potiahne 
súbory, ktoré chce kopírovať 
do príslušných adresárov.

Bezpečnosť dát
Súkromie a bezpečnosť dát 

sú zabezpečené prostredníc-
tvom komunikačného proto-
kolu HTTPS, a to na úrovni 
užívateľských účtov, úložiska 
ako aj prenosu dát. 

Služba Aktovka využí-
va známe opensource rieše-
nie Owncloud, ktoré umož-
ňuje bezpečnú synchronizá-
ciu, verzovanie, zálohovanie 
a zdieľanie súborov. Služba 
poskytuje flexibilitu platfor-
movej nezávislosti na úrov-
ni operačných systémov Win-

dows, Linux a OS X. Samo-
zrejmosťou je podpora mobil-
ných platforiem Android, iOS 
a Windows Mobile s využitím 
štandardizovaných protoko-
lov WebDAV a HTML5 web 
klienta, prípadne prostredníc-
tvom natívnej mobilnej apli-
kácie (Android/iOS/Windows 
Mobile) a synchronizačného 
klienta naprieč uvedenými 
operačnými systémami. Zá-
kazník má tak svoje dáta prí-
stupné z akéhokoľvek zaria-
denia, kdekoľvek na svete.

Pre menších a stredných fi-
remných zákazníkov Slovanet  
navyše pripravuje štandardi-
zované riešenie, v rámci kto-
rého bude služba virtuálneho 
úložiska poskytovaná spolu s 
virtuálnym serverom s poža-
dovanou konfiguráciou. Sprá-
vu servera si bude môcť za-
bezpečovať zákazník aj vo 
vlastnej réžii. Toto riešenie bu-
de do komerčnej prevádzky 
spustené začiatkom roka 2014. 

Poslední žiaci profesora Grosza, ktorý ukončil v roku 1950 svoju 
učiteľskú anabázu. Páni Ladislav Harvan a Michal Šmálik pri príle-
žitosti jeho 40. výročia úmrtia profesora Grosza odhalili v tomto roku 
v Základnej škole – Grundschulle, Hradné nám. jeho bustu.      (mch)

Slovanet spúšťa virtuálne úložisko dát s názvom AKtOVKA
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Bola to vlastne desiata 
„trochu“ inak. V jedálni na 
deti čakal Shrek a Snehulien-
ka. Zaspievali im pesničky o 
zdravom jedle a priniesli im 
nátierky. Shrek: špenátovo-
-cesnakovú, Snehulienka: fa-
zuľovo -jogurtovú. Deti si sa-
mé ozdobili natreté chlebíky 
krásne naaranžovanou, na-
krájanou zeleninkou. Potom 
ochutnali rôzne druhy ovo-
cia. Chutilo všetkým.

Vzťah k zdravej výžive tre-
ba pestovať od útleho detstva. 

Je potrebné, aby deti vnímali 
ovocie, zeleninu, ryby, mlie-
ko, mliečne výrobky ako sa-
mozrejmú súčasť jedálneho 
lístka.

Veď zdravá výživa môže 
rozhodnúť o našom zdraví. 
Veríme, že deti si z dňa i týž-
dňa zdravej výživy odniesli 
mnoho pozitívnych zážitkov 
a hlavne do budúcnosti klad-
ný vzťah k zdravej strave.

Materská škola Kuzmá-
nyho, učiteľka Šoltýsová 
Slávka

Deň zdravej výživy v materskej 
škole Kuzmányho

V rámci týždňa zdravej výživy pripravili v našej mater-
skej škole pani učiteľky v spolupráci s pani vedúcou jedálne 
a tetami kuchárkami „Deň zdravej výživy“.

Čo ponúka:
• Celodenná prevádzka 

v prípravnom ročníku v roz-
sahu 22 vyučovacích hodín 
týždenne, s rannými hrami 
a popoludňajšími hrovými 
aktivitami

• Celý vyučovací pro-
ces bude vedený formou hry 
a tvorivých aktivít, cielený 
k zlepšeniu rečového preja-
vu, výslovnosti, slovnej záso-
by, rečovej pohotovosti, prí-
padne odstraňovaniu strachu 
z rečového prejavu. V jednot-
livých zložkách vyučovacie-
ho procesu sa zameriame aj 
na rozvoj zrakového a slucho-
vého vnímania, pamäti, kon-
centrácie, rozvíjame hrubú 
motoriku, oromotoriku, gra-
fomotoriku. 

• Bezplatnú logopedic-
kú starostlivosť pre deti, kto-
ré majú problémy s rečou (ne-
správnu výslovnosť, zníženú 
slovnú zásobu, znížený jazy-
kový cit, nedostatočné fone-
tické uvedomovanie, s ktorým 
súvisí pripravenosť dieťaťa na 
úspešné zvládnutie čítania 
a písania a  majú IQ v norme)

• Deti sa naučia  vnímať 
hláskovú štruktúru slova, čo 

je jednou z kľúčových pod-
mienok na zvládnutie čítania 
a písania. Všetky činnosti sú 
jazykovo sýtené, s cieľom pri-
praviť dieťa pre bezproblémo-
vý vstup do prvého ročníka.

• Výhodou je, že prípravný 
ročník sa nachádza v objekte 
základnej školy, kde si deti zvy-
kajú na školský rytmus, strie-
danie vyučovacích hodín a pre-
stávok, stávajú sa ozajstnými 
žiakmi a tak plnohodnotne vy-
užijú rok na prípravu do školy. 

• Pri výbere budeme spo-
lupracovať s logopédom, psy-
chológom a CŠPP (Centrom 
špeciálno-pedagogického po-
radenstva).

• Rozdiel medzi nultým 
ročníkom a prípravným logo-
pedickým ročníkom:

– Nultý ročník je zamera-
ný pre deti zo sociálne a vý-
chovne nedostatočne pod-
netného prostredia, a prí-
pravný ročník je zameraný na 
deti s logopedickými problé-
mami a odloženou školskou 
dochádzkou.                  ZŠNB

Prípravný logopedický ročník
V poslednom období vzrastá v našom meste počet žiakov  s 

odloženou školskou   dochádzkou, ktorí navštevujú logopedic-
kú ambulanciu a majú naďalej problémy s rečou - potrebujú in-
tenzívnejšiu logopedickú starostlivosť.

Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok otvára v školskom 
roku 2014/2015 PRÍPRAVNÝ LOGOPEDICKÝ ROČNÍK.

Kontaktná osoba: Mgr. Lýdia Bednarčíková, logopéd (0904 
242 542) .

Je určený pre deti s poruchami reči a deti s odkladom škol-
skej dochádzky. Prípravný ročník zabezpečí bezproblémový 
vstup dieťaťa do prvého ročníka.

Múzeum v Kežmarku to-
uto cestou ďakuje všetkým, 
ktorí podporili podujatie Hal-
loween. Podujatie sa uskutoč-
nilo 25. októbra na nádvorí 
hradu v poobedňajších hodi-
nách. Občerstvenie na podu-
jatie zabezpečili: Kežmarská 
reštaurácia a Hotel Hviezdo-
slav.  Ďakujeme tiež  za spo-
luprácu študentom Hotelo-
vej akadémie O. Brucknera a 
všetkým, ktorí sa akokoľvek 
podieľali na príprave a reali-
zácii podujatia.
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Záujem o našu minulosť, 
o obdobie, v ktorom vyras-
tali naši rodičia a starí rodi-
čia, nás viedol k tomu, že sme 
reagovali na výzvu, ktorá sa 
objavila na webstránke nášho 
gymnázia. Rozhodli sme sa 
zapojiť do už 5.ročníka pro-
jektu Konfederácie politic-
kých väzňov Slovenska a OZ 
Nenápadní hrdinovia. Naši 
starší spolužiaci sa do projek-
tu zapojili prácami o kňazovi 
Bernardovi Pánčim, o Jozefo-
vi Krajňákovi z Veľkej Lom-
nice a o biskupovi gréckoka-
tolíckej cirkvi Eugenovi Ko-
čišovi.

50. roky a začiatok 60. ro-
kov dvadsiateho storočia boli 
charakteristické perzekúcia-
mi takmer všetkých vrstiev 
spoločnosti a vykonštruova-
nými súdnymi procesmi. Na 
Slovensku bolo v tomto ob-
dobí protiprávne odsúdených 
viac ako 71 000 ľudí na sú-
hrnne viac ako 85 000 rokov 
väzenia. (http://www.upn.
gov.sk/ine/perzekucie-a-pro-
cesy-50--a-60--rokov).

Aj v našom regióne žijú eš-
te mnohí, ktorí pocítili pre-
nasledovanie, vypočúvanie, 
odsúdenie, väznenie, pobyt 
v pracovných táboroch a dô-
sledky toho, čo prežili. 

Rozhodli sme sa v našej 
práci venovať životnému prí-

behu Emila Pudzisa (1930 - 
2008) zo Strážok. Štátny súd 
v Bratislave ho 22. mája 1951 
odsúdil za pomoc k vele-
zrade na tri roky, ktoré pre-
važne strávil v „Jáchymov-
skom pekle“. Za čo ho odsú-
dili? 19.septembra 1950 cvičil 
Emil Pudzis na organe v kos-
tolíku v Strážkach, pomáhal 
mu dvanásťročný Š. Šlosar. 
V prázdnom kostole sa pri 
oltári objavil neznámy muž 
a modlil sa. Keď odchádza-
li, prišiel za nimi a opýtal sa, 
kde je fara a požiadal, či by ho 
tam nezaviedli, že chce po-
žiadať na fare o nocľah. Emil 
ho tam odprevadil. To, že ide 
údajne o špióna, dozvedel sa 
až pri výsluchoch.

Emil Pudzis je jedným 
z mnohých mladých ľudí, 
ktorí sa v dôsledku vykon-
štruovaného procesu dosta-
li do väzenského ústavu. Ne-
zmyselnosť jeho obvinenia 
necháva veľa priestoru pre 
dohady. Čím sa v skutočnos-
ti previnil Emil Pudzis? Mla-
dý človek, katolík, vychovaný 
v náboženskom duchu v jed-
noduchej rodine a prežívajúci 
aktívne svoju vieru? Tým, že 
sa po odchode rehoľnej ses-
tričky zo Strážok snažil na-
hradiť ju a učil sa hre na or-
gane? Bol to dôvod, že za ním 
do kostola poslali provoka-

O nenápadných hrdinoch očami 
kežmarských gymnazistov

Medzi nami žijú ľudia, ktorí šli proti prúdu.  
Zaplatili za to vysokú daň, na ktorú sa už skoro zabudlo.

téra? (povedal nám o tom P. 
Purdeš, že vraj Emil ho spo-
znal v jednom z vyšetrova-
teľov). Alebo to bol skutoč-
ne cudzí agent a Emil pod-
cenil dôležitosť stretnutia 
a neoznámil svoje stretnu-
tie žandárom? Vo väzenskom 
ústave Ostrov pri Karlových 
Varoch sa stretol s viacerými 
svojimi spolužiakmi, ktorých 
odsúdili za spoluprácu s Bie-
lou légiou. Mysleli si, že s ni-
mi spolupracoval? Bol to dô-
vod, prečo za ním poslali pro-
vokatéra? Keď sa vrátil, ne-
snažil sa pátrať po tom, kto 
spôsobil jeho odsúdenie, na-
opak, hľadal cestu v zmysle 
kresťanskej lásky k poctivé-
mu a zodpovednému životu. 

O tom, čo E. Pudzis pre-
žil, napísal v svojich spo-
mienkach. Zachytil v nich 
režim v tábore, podmienky, 
v akých väzni pracovali, vy-
stavení žiareniu v uránových 
baniach, kde bezpečnost-
né predpisy neboli dôležité, 
veď boli len MUKLI (muži 
odsúdení k likvidácii, väzni, 
trestanci). Na niekoľkých de-
siatkach strán zachytil hlav-
ne pre svoje deti to, čo prežil 
v 50. rokoch a o čom im ne-
mohol rozprávať, keď chodi-
li do školy, aby im neublížil. 

Náš nenápadný hrdina už 
nežije, nemohli sme už žiaľ 
s ním hovoriť. Stretli sme sa 
ale s jeho manželkou, dcéra-
mi a jeho spoluväzňom, Joze-
fom Nižňanským z Vrbového. 
Spriatelili sa v Jáchymove a po 
odpykaní trestu sa často stre-
távali. Dnes 82- ročný J. Niž-
ňanský bol ako devätnásťroč-
ný odsúdený na šesť rokov vo 
vykonštruovanom procese. 
Na stretnutie s nami doniesol 
aj pamiatku na Jáchymov- ru-

ženec vymodelovaný z chleba 
a plechu). Na otázku, aký bol 
jeho najhorší zážitok, pove-
dal: „Keď sme zbadali postre-
lených na nádvorí, ktorí chceli 
utiecť a boli zastrelení. Muse-
li sme okolo nich chodiť. Pove-
dali nám: takto pochodí kaž-
dý, kto bude chcieť utiecť.“ Aj 
on nám hovoril (podobne ako 
o tom píše Pudzis v spomien-
kach) o tom, ako v prepote-
ných odevoch, zamŕzajúcich 
na nich, stáli nastúpení po 
práci len preto, že sa niekto-
rý dozorca pomýlil pri sčíta-
vaní. O tom, že najhoršia bo-
la zima, nebolo kde a ako su-
šiť odev ani sa umyť, o nekva-
litnej strave a požiadavkách 
na pracovný výkon. Svedec-
tvo nám poskytol aj Peter Pur-
deš, dlhoročný učiteľ v Stráž-
kach, ktorý poznal E. Pudzi-
sa od jeho návratu z väzenia. 
Na stretnutí s ním sme získa-
li mnohé cenné informácie pre 
našu prácu.

Pudzis a Nižňanský sú len 
dvaja politickí väzni, ktorí časť 
svojej mladosti prežili v ťaž-
kých podmienkach pracov-
ných táborov. Koľko ich ešte 
žije okolo nás? Odkrývať ich 
osudy je zmyslom projektu Ne-
nápadní hrdinovia, do ktorého 
sme sa v tomto roku zapojili. 

Radi by sme oslovili aj 
Kežmarčanov, aby nám po-
mohli nájsť ďalších nenápad-
ných hrdinov v našom okolí. 
Zriedka si uvedomujeme, že 
okolo seba stretávame aj ľu-
dí, ktorých život nebol jedno-
duchý. Ktovie, koľkých nená-
padných hrdinov sme stretli 
práve dnes.

Anna Kalafutová, Andrej 
Bukovina, Matej Rúra 

Gymnázium P. O. 
Hviezdoslava Kežmarok

Rodiny E. Pudzisa a J. Nižňanského sa navštevovali 
po návrate z výkonu trestu, Pudzisovci vo Vrbovom

Autori práce s dcérou E. Pudzisa pri jeho hrobe na cintoríne 
v Strážkach.
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PreDAj
Predám tatranský profil pero-

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

KúPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žarno-
vy a rôznu ľudovú tvorbu. Informá-
cie na tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08.  
 P-1/13

moto
Dám do prenájmu garáž na 

Huncovskej ulici. Tel. 0915 89 15 90.  
 P-50/13

Hľadám do prenájmu garáž 
v Kežmarku. Tel. 0902 44 12 00.  
 P-52/13

Predám garáž v kameňolome pri 
ceste. Tel. 0949 88 47 95.  P-53/13

ZAMeStNANie
Príjmem šoféra do Express Ta-

xi Kežmarok. Nástup ihneď. 0905  
171 830.

Prijmem vodiča skupiny C,E na 
vnútroštátnu prepravu. 0905 352 596.

iNÉ
Predám obchodné regále a pulty 

vhodné do potravín a textilu. Cena 
dohodou. 0907 556 657.

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.

Ponúkam kurz nemčiny pre opat-
rovateľky. Tel. 0948 31 73 87.  P-55/13

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

Byty, DOMy, POZeMKy
Predám 3-izbový byt, BD, 

Lanškrounská 18, 2. Poschodie, cena 
36 000 eur, pri rýchlom jednaní ce-
na dohdou. Tel. 0902 38 57 70. P-46/13

Predám 3-izbový byt v OV v Kež-
marku – Juh, cena dohodou. Tel. 0910 
97 76 38.  P-51/13

Predám alebo vymením 1-izbo-
vý byt v Kežmarku, v OV na Garbiar-
skej ulici za 2-izbový s balkónom na 
Severe + doplatok. Tel. 0905 43 50 83.  
 P-54/13

Predám 3-izbový zrekonštruova-
ný družstevný byt na Levočskej uli-
ci v Kežmarku. Cena dohodou. V prí-
pade záujmu kontakt: 0903 461 248.  
 D-2/13

Predám 2-izbový byt v dobrom 
stave, prerobený, s balkónom, ul. Pod 
lesom v Kežmarku. Cena dohodou. 
Tel. 0902 62 58 48.  P-56/13 

Predám 2-izbový zrekonštruova-
ný byt na prízemí na ulici Huncovská 

Dňa 8. 11. 2013 uplynulo 
smutných 10 rokov čo nás na-
vždy opustila naša milovaná ma-
ma, svokra, stará mama, prastará 
mama a prapra stará mama An-
na HORNIKOVÁ, rod. Oravco-
vá z Kežmarku.

Už navždy prestali pre Teba 
hviezdičky svietiť a slniečko hriať, 
ale my, čo sme Ťa mali radi nikdy ne-
prestaneme na Teba spomínať.

Spomínajú dcéry Marta 
a Anna, syn Pavol, vnúčatá Vie-
ra s rodinou, Ladislav s rodi-
nou, František s rodinou, Ján 
s rodinou, Marcela s rodinou, 
Peter,, Miroslav, Katarína, An-
na, Daniela s rodinou, pravnú-
čatá a prapravnúčatá a ostatná 
smútiaca rodina.

Česť Tvojej pamiatke!

Že sa rany zaho-
ja, je len zdanie, nám 
ostáva už len smútok 
a spomínanie.

Ten, kto ťa po-
znal, spomenie, ten 

kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 17. 11. 2013 uplynuli 4 

roky, čo nás vo veku 41 rokov 
navždy opustil náš milovaný 
syn, otec, manžel, brat a švagor  
Milan ŘIČAŘ.

Kto ste ho poznali a mali ra-
di, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a žiaľom v srdci 
spomína smútiaca rodina.

Nebolo vám dopriate s nami dlh-
šie byť. Prišla tá chvíľa, keď ste nás 
museli opustiť. 

Hoci ste odišli, niet vás medzi na-
mi, v našich srdciach však ostávate 
a navždy budete s nami.

Dňa 9. októbra 
2013 sme si pripo-
menuli 2. výročie 
úmrtia našej dra-
hej mamy, babič-
ky a prababičky 

Margity PICHNARČÍKOVEJ.
Dňa 13. no-

vembra 2013 
uplynulo 20 rokov 
od úmrtia náš-
ho drahého bra-

ta a strýka Peťa PICHNARČÍKA
A 19. decem-

bra 2013 uplynie 
15 rokov od úmr-
tia nášho drahého 
otca, dedka a pra-

dedka Pavla PICHNARČÍKA.
S láskou spomína smútiaca 

rodina

Dňa 15. no-
vembra 2013 sme 
si pripomenuli 
prvé výročie smr-
ti manžela, otca, 
dedka, nášho naj-

bližšieho Milana HLAVÁČA.
S láskou a úctou spomí-

najú manželka, dcéra, syno-
via, vnúčatá a ostatná smútia-
ca rodina.

11, Kežmarok. Kontakt: 0915 995 189.
Prenajmem zrekonštruovaný 

2-izbový byt na Garbiarskej ulici 
v Kežmarku. Kontakt: 0915 740 375.  
 D-3/13

Predám rodinný dom, komplet 
zariadený a hospodársku budovu 
v Litmanovej, okres Stará Ľubovňa. 
Cena dohodou. Dom je poschodový 
a má súkromné a komerčné využitie. 
V blízkosti je pútnicke miesto s pek-
nou prírodou a lyžiarske vleky. 0944 
287670.

Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

Firemná inzercia á 1 € (10 slov)
Inzeráty prijíma aj  

Kežmarská informačná agentúra

Najlacnejšia inzercia  
v regióne

INZERUJTE
V NOVINÁCH
KEŽMAROK
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KHbl
Ďalšími zá-

pasmi pokra-
čovala Kežmarská MARCO 
POLLO hokejbalová liga.

Hell Kežmarok - The Red 
Rats Kežmarok A 3:7 (T. Jan-
kura, Kolodzej, Korec - R. Dej-
neka 3, Teplický 2, Lipták, 
Gally), South Park Kežma-
rok - Fighters Spišská Belá 
10:5 (M. Kovalčík 3, Kopkáš, P. 
Kromka 2, Ištocy, M. Jankura, 
Majer - T. Siska 3, Kaňuk, Be-
keš), The Red Rats Kežmarok 

šport

Aktívna športová čin-
nosť je totiž najlepšou pre-
venciou proti všetkým nega-
tívnym javom.  Cieľom pro-
jektu bolo ponúknuť deťom 
aktivity, ktoré budú rozvíjať 
celú ich osobnosť – tak ako 
kedysi v Starom Grécku, ke-
dy sa OH niesli v duchu ka-
lokagatie (krásy tela a ducha). 
Práve v atmosfére OH sa nies-
lo projektové vyučovanie na 
prvom stupni. Na úvod sme 
sa všetci preniesli  do dáv-
nej minulosti a dozvedeli sme 
sa ako vyzerali úplne prvé 
OH. Pre žiakov boli priprave-
né hádanky, v ktorých muse-
li uhádnuť šport, v ktorom sa 
používa ukryté športové ná-
činie. Niektorí žiaci sa pre-
zliekli za našich najúspešnej-
ších športovcov – Petra Saga-
na, Mareka Hamšíka, Cibul-
kovú a ďalších. Ich spolužiaci  
museli uhádnuť koho pred-
stavujú. Tieto OH sme otvo-

rili hymnou „Chceš byť zdra-
vý“ a oslávili sme ich krát-
kym programom. Po rozcvič-
ke, ktorú nám pripravili naši 
prváci sme si športovo zasú-
ťažili medzi triedami. 

Žiaci na druhom stupni 
v jednotlivých triedach pre-
zentovali športy, ktoré zdo-
konaľujeme na hodinách te-
lesnej výchovy a krúžkoch. 
Predviedli silovú rozcvičku, 
futbal, florball, volejbal, bed-
minton, cvičenie na TRX pá-
soch a nový druh športovej 
hry KIN-BALL.

V úvode tu správnu atmo-
sféru navodili pozvaní športo-
ví hostia, ktorí získali vysoké 
ocenenia nielen na Slovensku 
ale aj Európskej či celosvetovej 
úrovni. Najväčším potleskom 
sme privítali celosvetovo 
uznávaného horolezca Petra 
Hámora s manželkou, ktorý 
žiakom porozprával o zdolá-
vaní najvyšších hôr sveta. Žia-

Športom k zdraviu
Stáva sa už tradíciou, že máme v ZŠ- Grundschule, Hrad-

né námestie každý rok deň projektového vyučovanie. Tento 
rok sa konal  5. novembra pod názvom „Športom k zdraviu“.  

ci boli nadšení aj z prítomnos-
ti mladého športovca kickbo-
xu Denisa Kušmireka, ktorý 
dosahuje prvenstvá na európ-
skej úrovni a vicemajsterky 
sveta v naturálnej kulturistike 
a fitnes Mgr. Mariány Oško-
vej-Tatranskej so svojimi zve-
rencami. 

Podujatie malo veľký 
úspech medzi žiakmi.  Cie-
ľom pedagógov bolo pritiah-
nuť deti k športu, pohybo-
vým aktivitám a tým bojo-
vať proti obezite za upevne-
nie vlastného zdravia. 

Kolektív pedagógov školy
foto: ph

juniorky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga junioriek. Kež-
marčanky cestovali do Zvole-
na. Tam obidve stretnutia vy-
hrali za tri body a tak si po-
istili štvrté miesto v tabuľke.

5. a 6. kolo: Zvolen – Kež-
marok 1:3 (23, -17, -14, -24), 0:3 
(-23, -15, -22).
1. Pov. Bystrica  8  24:1  24
2. L. Hrádok  8  24:3  23
3. Hnúšťa  6  15:7  13
4. Kežmarok  8  16:15  13
5. Spiš. N. Ves  6    8:13    7
6. Zvolen  6    7:13    6
7. Žiar n/H  6    7:14    5
8. B. Bystrica  8    7:21    5
9. Žilina  8    3:24    0

Kadetky
Ďalšími zápasmi pokra-

čovala oblastná súťaž, sku-
pina Východ, majstrovstiev 
Slovenska v kategórii kade-
tiek. Kežmarčanky cestova-
li k poslednému družstvu 
tabulky na Zemplín do Mi-
chaloviec. Tam rolu favorita 
splnili na jednotku a suve-
rénne obidva zápasy vyhra-
li. Po jasných víťazstvách 
patrí Kežmarku v priebež-
nej tabuľke prvé miesto.

 (ph)
5. a 6. kolo: Michalovce – 

Kežmarok 0:3 (-16, -5, -8) a 0:3 
(-11, -6, -13).                         
1. Kežmarok  6  15:3  15
2. Snina  6  16:4  15
3. TU Košice  6  15:4  15
4. Vranov n/T  6  15:6  13
5. Prešov  6  11:10    9
6. Spiš. N. Ves  6    6:15    5
7. ŠA Košice  6    0:18    0
8. Michalovce  6    0:18    0

B – South Park Kežmarok 2:9 
(Mazurek, Duchnitzký - K. 
Jankura, Ištocy 2, M. Kovalčík, 
Majerčík, Kopkáš, J. Kovalčík, 
Majer), Fighters Spišská Be-
lá - Hell Kežmarok 7:2 (T. Sis-
ka 4, Čižík 2, M. Siska - Ko-
rec, Kundľa), MŠK Podolínec 
– The Red Rats Kežmarok A 
2:11 (Zavacký, Bednarčík – R. 
Dejneka, Oravec 4, Teplický 2, 
Mikša).              Pavol Humeník
1. South Park KK  5  46:10  15
2. Rats A KK  4  26:15    9
3. Rats B KK  4  20:22    6
4. Hell KK  5  13:26    6
5. Spiš. Belá  3  15:18    3
6. Tornádo KK  2    6:12    0
7. Podolínec  3    4:27    0
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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

Aj tento rok sme hlavnú 
pozornosť sústredili na sériu 
pretekov O Pohár hôr v Poľ-
sku. Týchto pretekov sa zú-
častnili hlavne jazdci, ktorí 
zaujali najlepší prístup k tré-
ningom a tým dosahovali aj 
dobré výsledky tak doma ako 
aj v zahraničí. Hlavná záťaž 
sezóny spočívala na jazdcov 
Viktórii Jurčovej, Dominiky 
Tokarčíkovej, Timei Lacko-
vej a Michaely Szentivanyio-
vej aj keď táto neskôr nestači-
la držať krok s ostatnými a to 
hlavne laxným prístupom 
k tréningom. 

V sérii pretekov O Pohár 

hôr sme dosiahli absolútne 
víťazstvo v súťaži družstiev 
keď z troch pretekov sme stá-
li na stupňoch víťazov 12x, 
z toho Viktória Jurčová vy-
hrala 1. a 3. preteky a Domi-
nika Tokarčíková v poradí 
druhé. Timea Lacková zvíťa-
zila v dvoch pretekoch. V cel-
kovom súčte bodov celej sé-
rie pretekov O Pohár Gur zví-
ťazila vo vyššej kategórii Do-
minika Tokarčíková. V nižšej 
kategórii skončila Timea Lac-
ková na celkovom 2. mieste 
nakoľko v prvých pretekoch 
štartovala vo vyššej kategó-
rii. V týchto pretekoch sme 

Študenti a učitelia Stred-
nej odbornej školy Kušnier-
ska brána v Kežmarku sú 
tradičnými účastníkmi oje-
dinelého podujatia - medzi-
národnej česko-slovenskej 
INTERLIGY. Ide o stretnu-
tie študentov štyroch stred-
ných odborných škôl z Čiech 
a Slovenska - Střední ško-
la technická a zemědělská 
Nový Jičín, Střední příro-
dovědná a zemědělská ško-
la Rožnov pod Radhoštěm, 
SOŠ polytechnická Liptov-
ský Mikuláš a SOŠ Kušnier-
ska brána Kežmarok, kto-
ré v štvorkolovej súťaži sú-
peria v štyroch oblastiach – 
volejbale, florbale, stolnom 
tenise a jazde zručnosti. Po 
dvoch kolách, ktoré sa usku-
točnili na pôde Liptovské-
ho Mikuláša a Rožnova pod 
Radhoštěm, Interliga pokra-
čovala 3. kolom na Mora-
ve na Střední škole technic-
ké a zemědělské v Novom Ji-

V Interlige SOŠ Kušnierska strieborná
číne, odkiaľ sa Kežmarčania 
vrátili s dobrými výsledka-
mi a aj priaznivými vyhliad-
kami na úspešné konečné 
umiestnenie.

Potešili tri tretie miesta. 
Chlapci súperili v jazde zruč-
nosti vo vedení osobného au-
tomobilu a traktora s príve-
som. Napriek prejavenej sna-
he, výkonmi si vybojovali 

bronz. Podobne sa umiestnili 
aj stolní tenisti. Dievčatá pod 
volejbalovou sieťou zdolali 
len Liptáčky. 

Vynikajúcim výkonom 
sa na Morave prezentovali 
chlapci vo florbalovom tur-
naji. Neprehrali už osem zá-
pasov za sebou a z Nového Ji-
čína si priviezli medaily za l. 
miesto.

V celkovom hodnotení 
tretieho kola škola obsadila 
druhé miesto a ešte výraz-
nejšie zlepšenie sa očakáva 
na jar, keď 4. ročník vyvrcho-
lí finálovým kolom v domá-
com prostredí na pôde Stred-
nej odbornej školy v Kež-
marku. Študenti zo SOŠ z 
Kušnierskej v Kežmarku sa 
chytajú svoje priebežné dob-
ré postavenie v celkom pora-
dí nielen obhájiť, ale aj vylep-
šiť.

Celé podujatie sa nieslo vo 
výbornej atmosfére so zaují-
mavými súťažnými disciplí-
nami, vytvorilo veľmi priaz-
nivé podmienky pre pria-
teľské stretnutia a výmenu 
skúseností žiakov aj ich pe-
dagógov. Je potešujúce, že ria-
ditelia škôl na neformálnom 
stretnutí potvrdili záujem po-
kračovať v tradícii vzájomné-
ho stretávania sa študentov 
a učiteľov aj naďalej.

Ján Angelovič (angel)

úspešná sezóna 2013 pre jazdcov jO MšK ranč Čajka Kežmarok
Sezónu 2013 sme začali vo februári a to zimnými pre-

tekmi O Pohár Tatier v Poľsku. Letná sezóna sa začala pre-
tekmi vo Veľkej Lomnici a pokračovala ďalšími pretekmi 
tak doma ako aj v Poľsku. 

získali aj pohár poslanca Poľ-
ského sejmu, Najlepší kôň sú-
ťaže. 

V domácich pretekoch 
sme dosiahli tiež niekoľko 
pekných úspechov a to hlav-
ne Viktória Jurčová a Timea 
Lacková. Spomeniem aspoň 
víťazstvo Viktórii Jurčovej 
v Spišskom Štiavniku s ko-
ňom Casio a 2. miesto na ko-
ni Enzo v Spišskom Štiavni-
ku – Kaštieli. Do jazdecké-
ho oddielu nám pribudli no-
ví adepti jazdeckého športu. 
Je to perspektívne do budúc-
nosti, nakoľko tento druh 
športu je dosť náročný a to 

hlavne z hľadiska disciplíny 
a prístupu k tréningom. 

Na záver by som chcel aj 
touto cestou poďakovať čle-
nom JO MŠK Ranč Čajka Kež-
marok za dobrú reprezen-
táciu JO MŠK a mesta Kež-
marok tak doma ako aj v za-
hraničí. Obzvlášť by som 
vyzdvihol Viktóriu Jurčovú, 
Dominiku Tokarčíkovú, Ti-
meu Lackovú jazdkyne, kto-
ré sa o tieto úspechy pričini-
li najväčšou mierou. Oficiálny 
záver letnej sezóny už tradič-
ne ukončíme Hubertovou jaz-
dou v Tatranskej Lomnici.

JO MŠK Stanislav Čajka
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juniori – Dl juniorov Sr

Jaroslav Krigovský – ta-
nečník, hip hop, je žiakom zá-
kladnej umeleckej školy na 
Petržalskej ulici v Kežmarku. 
Tanec mu prirástol k srdcu 
už v škôlke, sledoval taneční-
kov väčšinou z kresla v obý-
vačke, kde takto bližšie začal 
spoznávať tento druh tanca 
a na ktorom už niekoľko ro-
kov trénuje. 

Tohto roku v máji sa už 
v Košiciach stal majstrom Slo-
venska IDO (International 
Dance Organization). Ako 
víťaz a jednoznačne najlepší 
detský hip-hopový sólista na 
Slovensku si vybojoval mies-
tenku na majstrovstvá sve-
ta, ktoré sa konali v polovici 
októbra v dánskom hlavnom 
meste Kodaň. Táto najprestíž-
nejšia súťaž ponúkla divá-
kom vystúpenia viac ako 3-ti-
síc tanečníkov z celého sveta. 
Zúčastnili sa na nej tanečníci 
z 30 krajín a súťažili v kategó-
riách hip-hop, electric boogie 
a break dance. Slovenskú vý-
pravu na majstrovstvách sve-
ta v Dánsku tvorilo 71 taneč-
níkov z Košíc, Martina, Brati-
slavy a Kežmarku.

Na MS do Dánska cestoval 
s myšlienkou: „Dôležité je zú-
častniť sa, nie vyhrať“. V pr-
vom kole sa v Jarkovej kategó-
rii hip-hop sólo chlapci (do 12 
rokov) stretlo až 53 súťažia-
cich, ktorí bojovali o titul maj-
stra sveta. „Jarko tancoval z ce-
lého srdca, dal do svojej minúty 
všetky skúsenosti, tanečné prv-
ky a „vychytávky“, ktorými za-
ujal natoľko, že ho porota posie-
lala z jedného kola do druhého. 
Zatancoval celkovo 12-krát, čo 
bolo veľmi náročné,“ skonštato-
vala Jarkova trénerka Simona 
Točeková, ktorá sa o psychic-
kú a fyzickú pohodu mladé-
ho tanečníka v Kodani sta-

Malý tanečník s veľkým srdcom 

rala spoločne s jeho rodičmi. 
A takto sa pretancoval až do 
semifinále MS, v ktorom za-
platil nováčikovskú daň a ob-
sadil konečné šieste miesto. 

„Vzhľadom na to, že to pre 
neho bola iba druhá veľká sú-
ťaž, musíme uznať, že je to pre 
základnú umeleckú školu, mesto 
Kežmarok, ale aj celé Slovensko 
obrovský úspech. Už na súťaži 
si Jarko dal predsavzatie, že bu-
de na sebe naďalej pracovať a ro-
biť všetko pre to, aby mohol svoj 
talent ukázať aj na budúci rok 
a zabojovať o titul majstra sve-
ta,“ doplnila trénerka, ktorá 
zároveň chce poďakovať všet-
kým úžasným ľuďom a spon-
zorom, ktorí im pomohli zre-
alizovať cestu do Dánska. Zá-
kladná umelecká škola, Petr-
žalská 21, Kežmarok, ZŠ 
Štefániková, Sp. Belá, Mesto 
Kežmarok, Mesto Spišská Be-
la, Pekáreň Gross, Kežmarok, 
Autonova, p. Dano Kušion – 
Autoumývareň, Penzión Šaf-
rán – rod. Bekešová, Ždiar, 
Den Braven – Poprad, Pizzé-
ria Marčelo – rod. Ferencko-
vá, Spišská Belá, Hotel Kor-
morán Šamorín, MUDr. Eri-
ka Viskupičová, MUDr. Ju-

raj Vozár, p. Rastislav Veštúr 
a p. Albína Veštúrová, p. Sla-
vomír Regec, rod. Krempas-
kých, p. Štefan Koščák, p. 
Marta Šperková, p. Pajer, p. 
Majo Milaňák s manželkou, 
p. Eva Fodorová, p. Peter Ga-
lica a p. Ján Micanko.

Hovorí sa, že „čo človek 
veľmi chce, spravidla to aj do-
cieli“! Jarko, veľmi Ti to praje-
me a držíme prsty, aby sa Ti 
Tvoj najväčší sen splnil, želá-
me veľa úspechov na Tvojej 
tanečnej ceste.  

Simona Točeková, 
Tatiana Dragašeková

Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové súťaže.

2. liga
7. kolo: MŠK Fortuna Kež-

marok – MŠK VSTK Vranov 
n/T 10:4 (Roba 3,5, Harabin 
2,5, Ištok, Vojtička 2).

8. kolo: MŠK Fortuna 
Kežmarok – OŠK Udavské 
5:9 (Roba 2, Harabin, Ištok, 
Vojtička 1).
1. Levoča  8  73:39  27
2. Udavské  7  64:34  26
3. Mokrance  8  64:48  24
4. Prešov  8  61:51  24
5. Kežmarok  8  65:47  22
6. Michalovce  7  53:45  19
7. STK Košice  7  51:47  19
8. Šar. Michaľany  8  53:59  18
9. Valaliky  8  58:54  17
10. Vojčice  7  45:53  17
11. ŠKP Košice 7  34:64  13
12. V. Kapušany B  7  40:58  10
13. Margecany B  7  38:60  10
14. Vranov  7  29:69    8

3. liga – Západ
5. kolo: Geológ Rožňava 

C – TJ Severka Kežmarok 
12:6 (M. Hagara, Habiňák 2, 
Mikša, Królik 1), MŠK For-
tuna Kežmarok B – ŠK Jab-
lonov n/T 5:13 (Kovalčík, Ne-
bus 2, Milan 1).                        (ph)
1. Levoča B  5  64:26  20
2. Slov. Ves  5  60:30  20
3. Poprad  5  66:24  18
4. Rožňava C  5  58:32  18
5. Spiš. Štiavnik  5  55:35  14
6. Severka KK  5  42:48  12
7. Spiš. Vlachy  5  42:48  11
8. Jablonov n/T  5  34:56    8
9. Letanovce  5  31:59    8
10. Fortuna KK B  5  30:60    8
11. St. Ľubovňa B  5  32:58    6
12. Rožňava D  5  26:64    5

4. liga – Podtatranská
5. kolo: TJ BBF Spišský 

Štvrtok – TJ Severka Kežma-
rok B 18:0.

Basketbalisti prekvapili u lídra súťaže
V 1. lige mužov v basket-

bale, v skupine východ odo-
hrali muži BK MŠK Kežma-
rok ďalšie stretnutia. V súboji 
proti Považskej Bystrici, ktorá 
je lídrom východnej skupiny, 
Kežmarčania príjemne pre-
kvapili, keď zmazali 22-bo-
dové manko (62:40 v tretej 
štvrtine) a v poslednom dej-
stve zvrátili výsledok na svo-

ju stranu tesne pred koncom, 
čím vyhrali zápas o dva bo-
dy. V Prievidzi hrali proti do-
mácemu celku posilnenému 
o extraligistov vyrovnanú 
partiu do polovice poslednej 
štvrtiny. Ostatných päť minút 
však lepšie zvládli domáci a 
vyhrali rozdielom 11 bodov. 
V súboji dvojičiek si domáca 
Žilina poradila s celkom Kež-

marku jednoznačne, keď vy-
užili dokonale svoju podko-
šovú prevahu.

Výsledky: BK IMC Slova-
kia Považská Bystrica – BK 
MŠK Kežmarok 87:89 (55:38), 
za Kežmarok bodovali: Lenárt 
37, Seman 15, Tybor 12, Hara-
bín 10, Šmálik 8, Marhefka 4, 
Žuffa 3. BC Prievidza – Kež-
marok 67:56 (33:30), body 

Kežmarok: Lenárt 20, Seman 
10, Harabín a Šmálik 8, Žuf-
fa 6, Tybor 4. BC ACADEMIC 
ŽU Žilina – Kežmarok 87:58 
(48:27), body Kežmarok: Le-
nárt 24, Harabín 11, Seman 10, 
Tybor 8, Slezák 4, Šterbák 1.

Komárno – Kežmarok 
114:38. Karlovka Bratislava – 
Kežmarok 111:61 a 102:38 v 
predohrávke 23. kola.      (jmj)
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Ďalšími zápasmi pokračo-
vala piata liga skupiny Sever.

15. kolo: 1. MFK Kežma-
rok – OFK Dlhé Klčovo 2:3 
(1:1). Góly Kežmarku: Filip 
Tomčák, Svitek.

16. kolo: 1. MFK Kežma-
rok – OŠK Fintice 0:2 (0:1).

(ph)
1. Pušovce  16  71:18  40
2. Kračúnovce  16  33:14  32
3. Štrba  16  36:23  32
4. Raslavice  16  24:17  30
5. Radvaň n/L  16  26:21  26
6. St. Ľubovňa  16  25:20  26
7. Ľubotice  16  36:32  26
8. Kendice  16  32:23  25
9. Pakostov  16  30:28  24
10. Zámutov  16  29:24  21
11. Medzilaborce  16  27:35  21
12. Fintice  16  30:29  20
13. Kľušov  16  29:38  15
14. Hanušovce n/T  16  20:38  15
15. Dlhé Klčovo  16  15:40  13
16. Kežmarok  16    9:72    3

Dorast – iii. liga
1. MFK Kežmarok – Krom-

pachy 0:2. Kežmarok – Smiža-
ny 2:1 (Scholtz 2).
1. Spiš. Vlachy  14  34:13  31
2. Smižany  14  39:19  28
3. Spiš. Podhradie 14  35:17  28
4. Ľubica  14  41:22  26
5. Poprad  14  32:18  26
6. Kežmarok  14  27:20  25
7. Krompachy  14  41:25  23
8. Spiš. Bystré  14  35:33  22
9. Harichovce  14  24:42  16
10. Prakovce  14  27:35  15
11. Levoča  14  29:45  15
12. Lendak  14  28:35  11
13. Rudňany  14  24:45  11
14. Gelnica  14  13:60    6

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala Slovenská hokejbalová 
extraliga seniorov.

HbK Lion Svidník – MŠK 
Vegomont Kežmarok 1:9 
(0:0, 0:3, 1:6)

Góly: Vook - Gally (Ora-
vec, Mikša), Zwick (Lipták) 
PP, Pisarčík (Oravec, Gally), 
Oravec (Gally), Mikša (Ora-
vec) SH, Pisarčík (Gally), 
Jankura (Teplický), Bednár 
(P. Kromka), Kopkáš (Gally, 
Oravec).

MŠK Vegomont Kežma-
rok – N-Sport Trend Pohro-
nie 7:0 (5:0, 0:0, 2:0)

Góly: Lukáč (Gally, Ora-
vec), Teplický (L. Svitana), 
Teplický SH, Majer (Dejne-
ka) SH,  Lipták (Teplický), 
Oravec (Gally), Bednár (Kop-
káš).

MŠK Vegomont Kežma-
rok – HBK Nitrianski rytie-
ri Nitra 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Góly: Teplický (Zwick), 
Gally (Oravec), Teplický 

(Zwick) – Mach 2, Ecker, La-
diver, Hrivnák.                  (ph)
1. Pruské  12  45:27  30
2. Martin  12  36:17  29
3. LG Bratislava  11  36:20  23
4. Skalica  10  44:28  22
5. Nitra  11  53:29  19
6. Vrútky  10  34:25  17
7. Ružinov BA  11  33:48  14
8. Jokerit BA  11  35:33  13
9. Kežmarok  12  39:46  10
10. Pov. Bystrica    9  22:32  10
11. Svidník  12  30:72    8
12. Pohronie  11  24:54    4

Po dvoch vysokých výhrach prehra s majstrom

Kežmarčanky odohra-
li v Pezinku nešťastný zá-
pas. Vyhrali prvé dva sety, 
no v priebehu tretieho setu 
sa zranila nahrávačka Smák 
a libero Zavadská a namiesto 
nich hrali náhradníčky. To sa 
prejavilo nielen na prehranej 
koncovke tretieho setu, ale 

aj v ďalšom priebehu zápa-
su. Po polovici základnej čas-
ti patrí Kežmarčankám dru-
há priečka.

VISTA real Pezinok – KV 
MŠK Oktan Kežmarok 3:2 
(-20, -23, 24, 19, 11)

Najviac bodujúce kež-
marské hráčky: Dragašeková 

tesná prehra v Pezinku 20, Kredátusová, Becková 12.
Ďalšie zápasy: UKF Nitra 

– Paneurópa 3:0, Komárno – 
Spišská Nová Ves 2:3.       (ph)
1. UKF Nitra  6 18:4  16
2. Kežmarok  6  16:9  13
3. Paneurópa  6  13:9  11
4. Spiš. N. Ves  6  11:12    9
5. Pezinok  6  10:14    7
6. COP Nitra  6    8:16    5
7. Komárno  6    6:18    2

Po dvoch rokoch sa na ho-
kejovej mape Slovenska ocitol 
opäť aj kežmarský tím. Mla-
díci začali sezónu dvojcifer-
ným víťazstvom nad Gelni-
cou.

Kežmarok nemal svoj tím v 
štruktúrach Slovenského zvä-
zu ľadového hokeja dve sezó-
ny. Ak by sa tak udialo aj počas 
tretej, klub by v rámci zväzu 
zanikol a jeho obnova by vyža-
dovala množstvo byrokratic-
kých úkonov a množstvo času 
zainteresovaných osôb.

Ľady sa však pohli a vďa-
ka veľkému úsiliu realizač-
ného tímu sa kežmarský tím 
prihlásil do súťaže „II. liga 
juniori – dorast“, v ktorej hrá-
vajú vekovo zmiešaní hrá-
či. Kežmarčania odohrajú 18 
kôl, v ktorých sa trikrát do-
ma a trikrát vonku stretnú 
postupne s Rožňavou, s Gel-
nicou a so Sabinovom. Domá-
cim štadiónom bude pre kež-
marských hokejistov mini-
málne pre túto sezónu zimný 
štadión v Spišskej Novej Vsi.

Žlto-modrí nastúpili na 
svoj prvý ligový zápas v ne-
deľu, 10. novembra v Gelnici 
proti miestnemu Slovanu. Po 
prvej tretine vyhrávali kež-
marskí hráči 2:0 a v polovi-

ci zápasu už 6:1. Domáci ho-
kejisti síce zdramatizovali zá-
pas a znížili na 6:4, ale hostia 
tromi gólmi v rozpätí jednej 
minúty nepustili prvé víťaz-
stvo po dlhej pauze z rúk.

Realizačný tím po zápase 
poďakoval celému mužstvo 
za predvedený výkon a za 
víťazstvo už v prvom zápa-
se. Napriek tomu, že sa hráči 
stretli na ľade v takom zlože-
ní iba druhý krát, predviedli 
zodpovedný, kvalitný a, pre-
dovšetkým, kolektívny vý-
kon, ktorý podčiarkli desia-
timi vsietenými gólmi a na 
ktorom sa dá v budúcnosti 
jednoznačne stavať. O vyrov-
nanosti celého mužstva hovo-
rí aj fakt, že desať gólov streli-
lo deväť hráčov.

HK Slovan gelnica  
– MHK Kežmarok  

5:10 (0:2, 3:4, 2:4)
Góly Kežmarku: 3. Mata-

lík (Ugray), 13. Vojtička (Brin-
cko), 23. Lukáč (Kopkáš), 27. 
Fečunda (Kromka, Duchoň), 
29. Fečunda, 35. Ugray (Ne-
mec), 47. Vavrek R. (Mašlon-
ka, Nemec), 52. Kopkáš (Lu-
káč), 52. Špata, 53. Mašlonka 
(Ugray, Nemec)

Zostava Kežmarku: Jaro-
mír Just – Erik Kopkáš, Ro-

Kežmarský hokej opäť súťažne
man Vavrek, Marek Pažický, 
Michal Tomeček, Jakub Brin-
cko, Filip Lukáč – Marek Fe-
čunda, Patrik Kromka, Ma-
rek Duchoň, Eduard Špata, 
Dušan Mašlonka, Andrej Ne-
mec, Patrik Vojtička, Miroslav 
Matalík, Sebastián Ugray, Mi-
chal Vavrek. 

Realizačný tím: Pe-
ter Hoffman (prezident klu-
bu), František Duda (mana-
žér mládeže), Ján Novoroľník 
(tréner), Loránt Paugsch (ve-
dúci mužstva).                     (lp)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

1. liga, sk. východ muži MŠH Vlada Jančeka 16. 11., 18.30 h Kežmarok – Žiar n/H

1. liga, sk. východ muži MŠH Vlada Jančeka 17. 11, 10.00 h Kežmarok – Lučenec

Liga juniorov SR juniori MŠH Vlada Jančeka 22. 11., 19.00 h Kežmarok – Pov. Bystrica

Liga juniorov SR juniori MŠH Vlada Jančeka 24. 11., 15.00 h Kežmarok – Žilina

VsRM žiaci MŠH Vlada Jančeka 20. 11., od 15.00 h Kežmarok – Sp. Nová Ves

Hokejbal extraliga muži hokejbalový štadión 16. 11., 13.00 h Kežmarok – Pov. Bystrica

Stolný tenis

3. liga muži ZŠ Nižná brána 17. 11., 10.00 h Severka KK A – Slov. Ves A

3. liga muži ZŠ sv. Kríža 23. 11., 17.00 h Fortuna KK B – Severka KK A

4. liga muži ZŠ Nižná brána 17. 11., 10.00 h Severka KK B – Slov. Ves B

Šach
2. liga družstvá Dom stretávania KdV 23. 11., 10.00 h Kežmarok – TU Košice D

2. liga družstvá Dom stretávania KdV 24. 11., 9.00 h Kežmarok – UPJŠ Košice C

Volejbal

extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 23. 11., 17.00 h Kežmarok – Komárno

1. liga – sk. východ juniorky MŠH Vlada Jančeka 23. 11., od 11.00 h Kežmarok – Lipt. Hrádok

M-SR oblasť východ kadetky MŠH Vlada Jančeka 24. 11., od 10.00 h Kežmarok – Sp. Nová Ves

KEŽMAROK - vydáva Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku. Vychádza každú párnu stredu. Uzávierka je každý nepárny štvrtok. Dvojtýž-
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Ďalší členovia: reprezentač-
ný tréner Vladimír Majerčák, 
asistent a tlmočník Ján Šiška. 
Lukostrelci: otvorená kategó-
ria kladkový luk: Peter Kaščák, 
Marián Marečák, Marcel Pav-
lík, otvorená kategória W-1 Pe-
ter Kinik.

V otvorenej kategórii KL 
družstiev sa naši reprezentanti 

po kvalifikácii ocitli na ôsmom 
mieste. Do prvého kola vyra-
ďovacích súbojov, naši postu-
povali bez boja no v druhom 
kole narazili na húževnatého 
súpera Brazíliu, s ktorou remi-
zovali 218:218, no v rozstreloch 
(každý po jednom šípe) Brazí-
liu porazili. 

Neúprosné postavenie v pa-

lukostrelci sa vrátili z Bangkoku s medailou!
Od 1. – 7. 11. 2013 sa v Thajskom Bangkoku konali za 

účasti 34 krajín a priemernej dennej teploty 34° C Majstrov-
stvá sveta TPŠ v terčovej lukostreľbe na, ktoré 24. 10. 2013 
odletela sedemčlenná výprava, pod vedením predsedničky 
ŠTK TPŠ lukostreľby Ingrid Šilonovej.

vúku nám v treťom kole pripa-
dol súboj s víťazom kvalifiká-
cie družstvom Kórei. Sloven-
sko prekvapujúco hladko Ko-
reu poráža 217:222 a ďalším 
súperom bola Veľká Británia, s 
ktorou Slováci mali navrch až 
do poslednej sady, pred ktorou 
ešte viedli o tri body. Sloven-
ský tím tri body stratil, zrovna-
lo sa na 219:219 a tak nasledo-
val ďalší rozstrel v ktorom pre-
hral o bod a aj možnosť bojovať 
o zlato. 

V súboji o bronz po remíze 
z USA 218:218 nasledoval ďal-
ší rozstrel v ktorom Slováci vy-
hrali 28:26 a tak vrátili Ameri-

čanom porážku zo SP v NMM 
ČR.

U jednotlivcov COM KL, 
kde súťažilo 64 strelcov sa 
najďalej dostal Marcel Pav-
lík, keď z 23. miesta z kvalifi-
kácie vyletel na 9. miesto, Pe-
ter Kaščák z 13. spadol na 17. a  
Marián Marečák zo 41. miesta 
na 33. miesto. Peter Kinik v ka-
tegórii CM W-1 si hneď v prvej 
sade   prvého rozstrelu s Če-
chom Drahonickým dal nulu a 
stratu už nedobehol.

Chcem sa touto cestou po-
ďakovať členom výpravy za 
úspešnú a vzornú reprezentá-
ciu Slovenska.        V. Majerčák


