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MsKS pozýva

Mimoriadne mestské za-
stupiteľstvo (MsZ) zvolal pri-
mátor Kežmarku Igor Šajtlava 
predovšetkým pri príležitosti 
blížiacich sa osláv 745. výro-
čia udelenia mestských práv.

Poslanci MsZ jednohlasne 
rozhodli o tom, že čestné ob-
čianstvo mesta Kežmarok bu-
de na slávnostnom MsZ v zá-
vere októbra udelené Axe-
lovi Hartmanovi, bývalému 
veľvyslancovi Nemecka, kto-
rý, okrem iného, prevzal zá-
štitu nad Sviatkom kultúry a 
vzájomnosti v Kežmarku a fi-
nančne a organizačne účinne 
pomáhal pri jeho zabezpečo-
vaní. 

Čestné občianstvo si pre-
vezme aj Brunhilda Reitme-
ier – Zwick, predsedníčka 
Karpatskonemeckého spol-
ku v Nemecku. Bola organi-
zátorkou mnohých zbierok na 

opravu dreveného artikulár-
neho kostola a kežmarského 
lýcea a podieľa sa aj na podpo-
re a propagácii Slovenska, Spi-
ša a Kežmarku v zahraničí. 

Tretím oceneným bude 
známy kňaz Marián Kuffa, 
kežmarský rodák, venujúci sa 
ľuďom v núdzi.

Ocenení aj športovci  
či lekári

Cenu mesta získa Vladi-
mír Janček, in memoriam, 
športovec a reprezentant, 
ktorý sa zaslúžil o získanie 
a zriadenie športovej haly a 
prípravu knihy o kežmar-
skom športe, Mária Jančeko-
vá za zostavenie a vydanie 
knihy 500 rokov športu kež-
marského či Jozef Vernarský, 
in memoriam, jeden zo zakla-
dateľov slovenského divadla 
v Kežmarku.

Poslanci rozhodli o nových čestných občanoch mesta
Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve sa poslanci do-
zvedeli aj o ďalšom vývoji v Zariadení pre seniorov.

Ocenenie mesta si prevez-
me aj Gabriela Kantorková, 
za dlhoročnú činnosť v oblas-
ti kultúry, riaditeľka múzea 
v Kežmarku Erika Cintulová, 
lekári Ondrej Rusnák a Mar-
tin Kopaničák za rozvoj zdra-
votníctva v meste.

Za propagáciu folkló-
ru bude Cena mesta udele-
ná aj Karolovi Purtzovi, za-
kladajúcemu členovi fol-
klórneho súboru Magura, 

Andrejovi Janovskému, za 
spracovanie hudobnej his-
tórie mesta Kežmarok či dl-
horočnú aktívnu spoluprá-
cu v kultúrnej či športovej 
oblasti v meste, Vladimíro-
vi Majerčákovi za reprezen-
táciu mesta a Slovenska v lu-
kostreľbe a primátorovi No-
vého Targu Marekovi Fry-
źlewiczovi.

16. 10. 2014 (štvrtok)  
o 19.00 h

33. ročník Kežmarskej  
hudobnej jesene

MUSICA NOBILIS
XIX. medzinárodný  
hudobný festival

Graffovo kvarteto (ČR) 
V Mariánskom kostole  

v Kežmarku zaznejú diela  
J. Suka, B. Martinů  

a A. Dvořáka.
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Nová riaditeľka vzíde 
z výberového konania

Ako je známe, už bývalá 
riaditeľka Zariadenia pre se-
niorov Elena Hricová požia-
dala primátora mesta Igora 
Šajtlavu o uvoľnenie z funk-
cie. Mestské zastupiteľstvo 
vzalo jej rozhodnutie na ve-
domie a od 1. októbra má za-
riadenie svoju novú, dočas-
nú riaditeľku, ktorou sa stala 
Mária Domaratzká.

„Je zamestnankyňou zaria-
denia, má prirodzený rešpekt, 
dobre ju poznajú nielen zamest-
nanci, ale aj klienti. Je to podľa 
mňa najlepšie riešenie,“ pove-
dal kežmarský primátor Igor 
Šajtlava, ktorý dodal, že nová 
riaditeľka vzíde z výberové-
ho konania.

„Najlepšie bude, ak ho vyhlá-
sime čím skôr. Voľbu nového ria-
diteľa však už nechám na nových 
poslancov, ktorí budú zvolení 
na novembrových komunálnych 
voľbách,“ uzavrel Šajtlava. 

Stavebný ruch v meste ne-
utíchne ani na jeseň. Okrem 
rekonštrukcie  chodníka na 
Toporcerovej ulici od budo-
vy umeleckej školy až po 

Chodníky v meste dostávajú novú tvár
Jesenná rekonštrukcia niekoľkých úsekov chodníkov a ciest 
v meste bude naďalej pokračovať.

rekonštrukciu základnej školy 
na ulici Nižná brána, ktorá bo-
la ukončená v roku 2010. Použi-
tie týchto finančných prostried-
kov vo výške 879 355 eur bo-
lo zahrnuté do úpravy rozpočtu, 
ktorá bola schválená mestským 
zastupiteľstvom dňa 26.6. 2014. 
Úpravou rozpočtu bola schvále-
ná  realizácia viacerých investič-
ných akcií, ktoré sa následne aj 
začali postupne realizovať,“ vy-
svetlil Karpiš.

Okrem spomínaných pro-
jektov je v súčasnosti reali-
zované predĺženie ulice Poľ-
nej, úprava povrchu parko-
viska na ulici Garbiarskej, 
úprava komunikácie medzi 
garážami na ulici Južnej, re-
alizuje sa rekonštrukcia uli-
ce Trhovište I. časť a verejné 

osvetlenie na uliciach Mi-
chalská a Pod traťou.

Ďalšie na budúci rok
V meste je niekoľko ďal-

ších úsekov, ktoré by taktiež 
potrebovali generálnu re-
konštrukciu. „Poznáme kritic-
ké miesta v meste, monitoruje-
me ich. Niektoré rekonštrukcie 
už máme pripravené, niektoré 
sa pripravujú,“ priblížila Kel-
belová. 

Ako dodala, do budúco-
ročného rozpočtu chcú pra-
covníci oddelenia dať návrh 
na zaradenie okrem iného 
aj rekonštrukciu chodníkov 
na ulici Huncovskej pozdĺž 
hlavnej cesty od Popradu, ale 
aj a v ďalších v iných častiach 
mesta.             Lorant Paugsch 

Poslanci rozhodli o nových 
čestných občanoch mesta

Na Toporcerovej ulici finišujú prípravné práce.

Chodník na cintoríne bude pokrývať kamenná dlažba.

materskú školu na Kušnier-
skej bráne sa začínajú práce aj 
na chodníkoch na ulici Starý 
trh či na starom cintoríne.

„Na Starom trhu sa zrekon-
štruujú  chodníky, v časti pri níz-
kopodlažnej zástavbe sa zrealizu-
je zjazdný chodník , zrevitalizu-
je sa tiež zeleň. Všetky úpravy 
máme už prerokované a schvále-
né  krajským pamiatkovým úra-
dom,“ priblížila rekonštrukciu 
Eva Kelbelová, vedúca Odde-
lenia územného plánu, život-
ného prostredia a stavebného 
poriadku na Mestskom úrade 
(MsÚ) v Kežmarku.

„Na starom cintoríne sa zrea-
lizuje  hlavný chodník a chodník 

k domu smútku a hospodár-
skej budove. Taktiež sa  vydláž-
di okolie domu smútku a veľké-
ho kríža. V rámci rekonštrukcie 
sa položia do telesa chodníka  aj 

chráničky  pre budúce osvetle-
nie,“ doplnila Kelbelová.

Nie je to voľbami
Napriek tomu, že sa schy-

ľuje ku komunálnym voľ-
bám, načasovanie stavebných 
úprav v meste s nimi nesúvi-
sí, aj keď názor niektorých ob-
čanov je iný. Podľa vedúceho 
Ekonomického oddelenia na 
MsÚ v Kežmarku Mirosla-
va Karpiša bola realizácia in-
vestícií podmienená  refun-
dáciou  finančných prostried-
kov zo strany štátu.

„V máji 2014 mesto získa-
lo finančné prostriedky za re-
fundáciu výdavkov mesta na 
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Mesto Kežmarok  
srdečne pozýva na 

jesenné predajné trhy,
ktoré sa uskutočnia v dňoch  

14. – 16. októbra 2014  
(utorok, streda, štvrtok)  
na námestí v Kežmarku

Komunálne voľby sú pre-
do dvermi, a preto je tu čas, 
aby sme oboznámili kandi-
dátov na primátora, či kan-
didátov na poslancov, aký im 
bude ponúknutý mediálny 
priestor pre nich v novinách 
KEŽMAROK.

V novinách 
číslo 21/2014, 
ktoré vyjdú 5. novembra 2014, 
bude vytvorený pre každé-
ho kandidáta rovnako veľký 
priestor na bezplatnú reklamu! 

Každý z kandidátov na 
primátora mesta bude mať 
priestor polovice strany, te-
da rozmer 18 cm (šírka rekla-
my) x 12,2 (výška reklamy). 
Redakcia nebude nijako za-
sahovať do textov, či fotiek, 
ktoré sa objavia v daných re-
klamách, preto by sme uví-
tali, aby kandidáti posiela-
li do redakcie už hotové re-
klamy, či už vo formáte pdf, 
alebo jpg. 

Pre kandidátov na 

poslanca bude vytvorený me-
diálny priestor o ploche 8,7 
cm (šírka reklamy) x 6 cm 
(výška reklamy).

Netreba zabúdať, že novi-
ny budú čiernobiele, nie fa-
rebné a treba dodržať roz-

mery reklám. 
Šírka reklamy 
je či u kandi-

dátov na primátora, tak aj 
u kandidátov na poslancov 
väčšia ako výška reklamy 
(teda 18x12,2 cm, resp. 8,7x6 
cm)!

Kandidáti, ktorí budú 
mať záujem o väčší mediál-
ny priestor ako ponúka re-
dakcia, bude im už navyše 
poskytnutý priestor spoplat-
ňovaný riadnou inzertnou 
sadzbou.

Reklamy, ktoré chcú kan-
didáti mať uverejnené v da-
nom čísle, potrebujeme mať 
v redakcii najneskôr do kon-
ca októbra 2014.

Pavol Humeník

Ponuka redakcie novín KEŽMAROK pre 
kandidátov komunálnych volieb 2014

Z redakcie

Minister školstva Peter 
Pellegrini v priebehu me-
siaca navštívil Kežmarok už 
druhýkrát. „Pred časom som 
sľúbil vašim pedagógom, že prí-
dem navštíviť kežmarské ško-
ly. Bol som si pozrieť Základnú 
školu (ZŠ) Dr. Daniela Fische-
ra, Gymnázium Pavla Országha 
Hviezdoslava či Strednú odbor-
nú školu (SOŠ) na ulici Garbiar-
ska,“ povedal Pellegrini.

Prvá zastávka ministra bo-
la práve na SOŠ, kde ho zau-
jímal predovšetkým stav telo-
cvične, ktorej situácia je pod-
ľa riaditeľky školy Marty Sa-
bolovej veľmi kritická.

„Telocvičňa aj s priľahlými šat-
ňami bola pred 40 rokmi postave-
ná na mäkkom podloží v bývalom 
koryte rieky Poprad, ktoré bolo za-
sypané stavebnou suťou či odpa-
dom. Spodné vody stavbu neustá-
le podmývali a jej činnosťou sa na-
rušila statika stavby. Regionál-
ny úrad verejného zdravotníctva 
v Poprade zhodnotil túto situáciu 
už v minulom roku ako havarijnú 
a prikázal nám uzavrieť objekt,“ 
priblížila problém Sabolová.

Na vyriešenie problému škola 
nemá peniaze

Ako povedala, už desať 

rokov žiada množstvo ľudí o 
pomoc s dlhodobo zlou situá- 
ciou s telocvičňou. Neuspe-
la ani s grantmi či s fondami a 
nakoniec sa nevyhla takejto si-
tuácii s jediným východiskom.

Na objekt telocvične bolo 
vypracovaných už päť static-
kých posudkov, pričom jedi-
ným riešením je iba zbúranie 
budovy. 

„Asanačný projekt máme vy-
pracovaný, avšak nemáme na to 
peniaze,“ doplnila Sabolová, 
podľa ktorej sú problémom 
aj inžinierske siete. „Tie sú na-
inštalované pod telocvičňou a ak 
by samovoľne spadla, mohla by 
ich výrazne narušiť a tým pá-
dom ohroziť chod celej školy,“ 
vysvetlila riaditeľka.

Študenti SOŠ zatiaľ vyu-
žívajú mestskú športovú ha-
lu, ale v budúcnosti by sa mali 
presunúť do telocvične v blíz-
kosti čerpacej stanice Slovnaft. 
Budovu zakúpil zriaďovateľ 
školy Prešovský samosprávny 
kraj. K dispozícii však bude až 
vtedy, keď sa skončí prebieha-
júca rekonštrukcia.

Minister chce pomôcť
„Budova je tesne pred spad-

nutím a reálne ohrozuje životy 

Havarijný stav telocvične si pozrel aj minister školstva
Peter Pellegrini si prezrel aj havarijný stav telocvične Stred-
nej odbornej školy na ulici Garbiarska, ktorú čaká, s najväč-
šou pravdepodobnosťou, demolácia.

tých, ktorí do nej vstupujú či sa 
okolo nej pohybujú. Toto bude-
me musieť riešiť. Žiaľ, pani ria-
diteľke sa už niekoľko rokov ne-
darí pozháňať prostriedky, tak 
som prišiel tu, aby som pomo-
hol zbaviť sa tejto nebezpečnej 
veci,“ vysvetlil minister, kto-
rý nechce, aby to všetko osta-
lo len pri sľuboch. 

„Budeme musieť hľadať mož-
nosti, ako nájsť nejaké zdro-
je a kvalifikovaným spôsobom 

spomínanú budovu zlikvidovať,“ 
dodal.

Na druhej strane ocenil, 
že sa o rozsiahlu školu sta-
rajú jej študenti. „Som rád, že 
sú na mnohých objektoch vyme-
nené okná, čo znižuje energetic-
kú náročnosť. Videl som študen-
tov ako svoju školu rekonštru-
ujú zvonku aj zvnútra. Z tohto 
pohľadu sa veľmi teším,“ netajil 
nadšenie Pellegrini. 

Lorant Paugsch

Minister školstva Peter Pellegrini (vľavo) v telocvični s riaditeľ-
kou školy Martou Sabolovou.

Jediné riešenie problematickej telocvične je jej zbúranie.
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očami  
prisťahovalca

Hospodárske fórum bu-
de zamerané na energetiku 
a plyn, takže kto sa zaujíma 
o obchodovanie s týmito ko-
moditami, alebo ak má niekto 
záujem o kapitálový trh v Poľ-
sku, nemal by chýbať v Spiš-
skej Novej Vsi. Na podujatie 
príde predseda predstaven-
stva komoditnej burzy ener-
gií Ireneusz Lazor i podpred-
seda predstavenstva Burzy 
cenných papierov Miroslaw 
Szczepaňski. 

Ireneusz Lazor predstaví 
pre účastníkov na Fóre nie-
len výhody liberalizácie trhu 
s plynom v Poľsku, ale pred-
staví aj obchodné príležitosti 
pre slovenské firmy.

O ponuke pre slovenské 
spoločnosti na Varšavskej 
burze a o zvyšovaní príťaž-
livosti stredoeurópskeho ka-
pitálového trhu bude na Fó-
re hovoriť Miroslaw Szczepa-
ňski.

Zahraničný obchod s Poľ-
skom má asi najväčšiu dy-
namiku z krajín EÚ, preto aj 
vzhľadom na jazykovú blíz-
kosť predstavuje Poľsko pre 

Chcete podnikať v Poľsku? Nájdite si 
svojho partnera na Hospodárskom fóre!
V stredu 15. októbra 2014 sa uskutoční v spišskonovoveskej Re-
dute 13. ročník Hospodárskeho fóra pre podnikateľov. Organi-
zuje ho Združenie Euroregión Tatry pod patronátom Tomasza 
Chloňa, veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku a Vasila 
Grivnu, veľvyslanca Slovenskej republiky vo Varšave.

slovenského podnikateľa ob-
rovský potenciál.

Výhodou účasti na Hos-
podárskom fóre je i priama 
účasť zástupcov Poľsko-slo-
venskej i Slovensko-poľskej 

obchodnej a priemyselnej ko-
mory, takže je šanca nájsť si tu 
i priameho obchodného part-
nera, či partnerov.

O Hospodárskom fóre sa 
viac dozviete aj na telefón-
nom čísle 052/452 39 13, ale-
bo na e-maile kancelárie Eu-
roregiónu Tatry: radka@euro-
region-tatry.sk.

Pavol Humeník

Dovolím si stĺpček toh-
to týždňa napísať v inom du-
chu než predošlé dva. Aj keď 
by som sa rada v téme nevzďa-
ľovala za hranice Kežmarku, 
mám potrebu vyrozprávať sa 
o tom, čo ma v posledných 
dňoch najviac zasiahlo. Ešte aj 
teraz pri pomyslení na tú situ-
áciu mi naskakuje husia koža. 
Keď vidíte vo filme alebo v se-
riáli, ako sa auto neovládateľ-
ne rúti do rokliny, možno vám 
prebehne mráz po chrbte, no 
ani nepomyslíte na to, že za 
volantom toho auta by mohol 
byť člen vašej rodiny. 

Zazvonil mi telefón, ve-
rila som, že mi volá otec aby 
mi (ako vždy) povedal, že pri-
šiel v poriadku domov. No  je-
ho roztrasený hlas mi pove-
dal: „Neboj sa o mňa, som v 
poriadku, ale auto je na šrot.“ 
O nehodách a tragédiách sme 
informovaní z každej strany, 
sme nimi obklopení a pred-
sa máme často pocit naivnej 
spokojnosti, že nás sa to ne-
týka. A potom precitáme, keď 
si uvedomíme, akí sme jeden 
pre druhého vzácni.

Človek má tendenciu mys-
lieť na najhoršie dokonca aj 
vtedy, keď všetko dopadne 
šťastne. Preto zakaždým, keď 
sa ma zmocnia myšlienky ti-
pu, čo všetko sa mohlo stať, 
snažím sa zahnať ich slova-
mi: „Je stále tu, v prítomnosti. 
Nič vážne sa mu nestalo. Stá-
le ma bude doma čakať. Nájde 
si pre mňa povzbudivé slová, 
keď mi bude ťažko. Môžem 
byť vďačná za to, že tá nád-
herná slnečná nedeľa skonči-
la tak šťastne a môj otec je v 
poriadku.“ Stáli pri ňom všet-
ci svätí, pretože na takú neho-
du má aj Bruce Willis vo fil-
me dabléra. 

Nie každému sa podarí 
mať aj pri ťažkej nehode toľ-
ko šťastia a vyviazne so škra-
bancami. Niektorí ľudia do-
konca riskujú svoje životy 
veľmi nezodpovedne a bez-
ohľadne voči svojmu okoliu. 
Preto mám na záver pre vás 
dve úlohy. Dávajte si pozor na 
cestách a nezabúdajte hovo-
riť doma svojim blízkym, ako 
veľmi ich milujete.       (Lucia)

10.30 Úloha burzy v rám-
ci liberalizácie trhu s plynom 
v Poľsku - výhody pre účast-
níkov a obchodné príležitos-
ti: Ireneusz Łazor, Predseda 
predstavenstva Komoditnej 
burzy energií vo Varšave

11.10 Plynové prepojenie 
Poľska a Slovenska – zvýše-
nie energetickej bezpečnos-
ti: Rafal Wittmann, Riaditeľ 
pre Rozvoj, GAZ System SA 
– Poľsko

11.30 Plynové prepojenie 
Poľska a Slovenska – zvýše-
nie energetickej bezpečnos-
ti: Rastislav Ňukovič, Gene-
rálny riaditeľ, Eustream a.s. – 
Slovensko

11.50 Úspešný vstup 
slovenskej firmy na trh s 

energiami v Poľsku: David 
Vlnka, CEO, Energie2 - firma 
predávajúca el. energiu a plyn 
v krajinách strednej Európy

13.30 Prečo sa oplatí pod-
nikať v Poľsku? Vladislav 
Chlipala, ekonomický dip-
lomat, Veľvyslanectvo SR vo 
Varšave 

13.50 Zvyšovanie príťažli-
vosti stredoeurópskeho kapi-
tálového trhu s účasťou GPW: 
Mirosław Szczepański, pod-
predseda Predstavenstva,  
Burza cenných papierov vo 
Varšave – GPW

14.30 Hlavné rozdiely v 
práve, účtovníctve a daniach 
v Poľsku

(prednášajú odborníci 
z praxe)

Zaujímavé prednášky na  
Hospodárskom fóre 2014
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Koncom septembra bol ve-
rejnosti predstavený projekt 
definitívnej podoby diaľnič-
ného privádzača, ktorý by 
mal centrum Kežmarku pod-
statne odbremeniť od zvyšu-
júceho sa počtu áut.

„Pôvodné plány boli už v ro-
koch 2005 a 2006. O rok neskôr 
sme však požadovali upresniť 
pôvodný projekt, ktorý bol pred-
ložený. V roku 2010 sme začali 
obstarávanie a zmenu doplnkov 
pre územný plán mesta,“ pove-
dal primátor mesta Kežma-
rok Igor Šajtlava, ktorý do-
dal, že tieto pripomienky boli 
schválené 25. 10. 2012 a ďalšie 
rokovania nasledovali v ro-
koch 2013 a 2014. 

Ako vysvetlil Ján Šťast-
ný zo Slovenskej správy ciest, 
v predchádzajúcom období ne-
mali pridelené finančné pros-
triedky na takú veľkú stavbu 
nielen v Kežmarku, ale na ce-
lom východom Slovensku. 

Privádzač prihliada na 
budúcnosť

Finálna podoba diaľničné-
ho privádzača a obchvatu nie-
len mesta Kežmarok, ale aj 
Huncoviec a Veľkej Lomnice 
má dĺžku 11,1 kilometra a bude 
sa na ňom nachádzať 14 mos-
tov. Privádzač má byť štvor-
pruhový, charakterom má pri-
pomínať rýchlostnú cestu.

„Začiatok cesty je pred ob-
cou Veľká Lomnica. Diaľničný 
privádzač bude následne obchá-
dzať z južnej strany Veľkú Lom-
nicu a Huncovce, bude sa križo-
vať s existujúcou hlavnou cestou 
a zo severu obíde mesto Kežma-
rok. Následne vyústi za mestom 
pred Pradiarňou,“ priblížil tra-
su privádzača Jaroslav Krč zo 
spoločnosti Valbek, ktorá pri-
pravila celý projekt.

Komunikácia prihliada 
na všetky plánované aktivi-
ty – počíta s budúcou byto-
vou výstavbou či s rozvojom 

Predstavili definitívnu polohu diaľničného privádzača
Napriek tomu, že projekt je už definitívny, v prípade, ak pôj-
de všetko bez problémov, privádzač bude otvorený až kon-
com roka 2020.

priemyselného parku. Práve 
v týchto miestach sú navrh-
nuté križovatky tak, aby ťaž-
ká doprava nezaťažovala cen-
trum mesta.

Pomôcť by mali eurofondy
Podľa prednostu Okres-

ného úradu v Kežmarku Jána 
Ferenčáka si stavba vyžiada 
financovanie predovšetkým 
z európskych fondov.

„Predpokladáme, že rozpo-
čet bude prevyšovať hranicu 100 
miliónov Eur. Z tohto dôvodu 

bude musieť byť projekt financo-
vaný aj z európskych prostried-
kov,“ vysvetlil Ferenčák. Ako 
dodal, výstavba by sa mala 
začať v apríli 2018 a mala by 
trvať približne dva a pol roka.

Po hlavnej ceste I/67, kto-
rá prechádza mestom, prej-
de denne vyše 17-tisíc vozi-
diel, z toho 2 300 nákladných 
áut či kamiónov. Doprava by 
mala byť rokmi čoraz hustej-
šia, pričom sa predpokladá, 
že v roku 2040 prejde mestom 
denne vyše 22-tisíc áut. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
     

Akciu podporujú:                Mediálni partneri: 
 
 
 
 
 
 

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 
 
 
 
 
 

v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR 

Vás pozývajú darovať krv na VII. ročník akcie  
 

vvoo  ššttvvrrttookk    2233..  ookkttóóbbrraa  22001144  

oodd  77  0000  hhoodd..  ddoo  1155  0000  hhoodd..  
vv  ssppoollooččeennsskkeejj  mmiieessttnnoossttii  SSOOŠŠ  GGaarrbbiiaarrsskkaa  11,,  
KKeežžmmaarrookk  ((bbuuddoovvaa  rriiaaddiitteeľľssttvvaa))

autofólie

FOL

Michalská 2142/6 - Kežmarok
areál Slovcar servis

CISTENIE INTERIÉROV, CELOPOLEPY VOZIDIELˇ

V blízkosti Kežmarku sa budú nachádzať tri križovatky. 1 – na Turbíne. 2 – medzi hydinárňami a mraziarňami a 3 – pred Pradiarňou.
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Rokovanie cezhraničného 
združenia bolo tentoraz o trošku 
slávnostnejšie. Účastníkov víta-
la pred vstupom do tamojšieho 
Domu kultúry miestna dychov-
ka, a aj úsmevy na tvárach účast-
níkov dávali vedieť, že dnes sa 
bude na rokovaní rozdávať naj-
mä dobrá nálada. Prejsť 20 rokov 
po niekedy úplne neznámej  ze-
mi rokovaní o európskej integrá-
cii, a to všetko bez nejakých veľ-
kých otrasov, je pre Euroregión 
Tatry veľkým úspechom. Bol 
to práve Euroregión Tatry, kto-
rý neustále ukazoval ostatným 
slovenským euroregiónom ces-
tu progresu.

I preto sa na rokovaní doč-
kali ocenenia osobnosti, kto-
ré išli v ústrety tomuto prog-
resu a zaslúžili sa zaň. Na slo-
venskej strane boli ocenené 
štyri osobnosti. Každá z nich 
svojou troškou a v inom sme-
re pozdvihla latku náročnos-
ti združenia a pričinila sa o je-
ho rozvoj.

Sú to primátor Liptovského 
Mikuláša Alexander Slafkov-
ský, primátor Spišskej Novej 
Vsi Ján Volný, primátor Kež-
marku Igor Šajtlava a pred-
sedníčka kultúrnej komisie 
euroregiónu a bývalá riadi-
teľka Mestského kultúrneho 

Prešlo 20 rokov od vzniku Euroregiónu Tatry
Jubilejný 20. kongres Euroregiónu Tatry, ktorý sa uskutočnil 
24. septembra 2014 v oravskom meste Trstená, sa niesol naj-
mä v znamení pohľadu členov na 20 rokov pôsobenia tohto 
cezhraničného zväzku.

strediska v Kežmarku Gabrie-
la Kantorková.

„Vyšo nám v euroregióne veľa 
pozitívnych projektov a vecí, čomu 
som veľmi rád, povedal na mar-
go ocenenia primátor Kežmar-
ku Igor Šajtlava.

Na rokovaní kongresu sa odo-
vzdali aj Ceny Petra Buriana. 
Týmto ocenením sa oceňujú ob-
ce a mestá v rámci súťaže Najlep-
šie spolupracujúca samospráva 
združenia.Tentoraz toto ocenenie 
dostalo mesto Kežmarok so svo-
jím poľským partnerom mestom 
Nowy Targ a a mesto Trstená na 
slovenskej strane a mestečko Jab-
lonka na poľskej strane.

Príjemným spestrením pre 
členov kongresu bolo premie-
tanie dokumentárneho filmu, 
ktorý získal i filmovú cenu, 

kežmarského autora Ota Vojtič-
ku o živých remeslách v regió-
ne samotného euroregiónu. 

Rokovania kongresu zo 
strany Kežmarku sa priamo 
zúčastnili okrem podpredsedu 
Rady združenia Igora Šajtla-
vu, aj člen Zhromaždenia Eu-
rópskeho zoskupenia územ-
nej samosprávy Igor Kredátus, 
predsedníčka komisie životné-
ho prostredia Eva Kelbelová 
a predseda informačnej komi-
sie Pavol Humeník.

Mesto Kežmarok bolo tak 
na rokovaní v Trstenej často 
pozitívne spomínané. Výlučne 
išlo o aktívnu prácu zástupcov 
nášho mesta, ktorí pracujú pre 
rozvoj cezhraničného Združe-
nia Euroregiónu Tatry. 

t/f Pavol Humeník

Rokovanie XX. Kongresu Euroregiónu Tatry sa uskutočnilo v Do-
me kultúry v Trstenej.

Ocenenie za rozvoj Združenia Euroregiónu Tatry si prevzal aj pri-
mátor Kežmarku Igor Šajtlava.

tradičných obyvateľov Vyso-
kých Tatier. Medvede, kamzí-
ky, jelene, ale i svište, či divia-
ky a rysy – všetky zvieratá sú 
zachytené niekedy v tradič-
nej, ale často i v netradičnej 
polohe. Preto je výstava krás-
nou pastvou pre oči ako laika, 
tak i odborníka. 

Plná sála výstavnej siene 
Barónka na vernisáži (6. 10. 
2014) bola dôkazom, že o po-
dobné prírodné výstavy je v 
Kežmarku záujem. Naviac 
keď ju vystavuje známy a 
erudovaný milovník príro-
dy a tatranskej obzvlášť.

Príroda v kežmarskom chotári očami Juraja Ksiažeka
Kto má rád faunu Vysokých Tatier, ten by si určite nemal ne-
chať ujsť výstavu vo výstavnej sieni Barónka, ktorú prezentu-
je Kežmarok, nadšenec Tatier a strážca TANAPu Juraj Ksiažek.

Výstava fotografií a fi-
gúriek zvierat mapuje 

Nenechajte si teda ujsť 
peknú a zaujímavú výsta-
vu, v ktorej nájdete to krásno, 

ktoré sa skrýva mimo znač-
kovaných chodníkoch. 

Pavol Humeník
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Prvotným cieľom konferencie bolo 
získať nové poznatky o stavebno-histo-
rickom vývine hradu, ktoré ešte neboli 
nikde zverejnené ani publikované. 

„Napriek tomu, že o stavebný vývin hra-
du sa zaujímala aj pani Baráthová, potrebo-
vali by sme počuť názory archeológov, ume-
leckých historikov, pamiatkarov či architek-
tov, či pri štúdiu materiálov nenašli nové 
fakty, ktoré verejnosť ešte nevie,“ vysvetli-
la opodstatnenosť konferencie riaditeľ-
ka kežmarského múzea Erika Cintulo-
vá. 

V budúcom roku majú pracovníci 
múzea v pláne reinštalovať expozíciu ar-
cheológie, v ktorej by chceli podchytiť 
tento vývoj. 

Tajuplná hradná kaplnka
Kežmarský hrad má stále niekoľ-

ko nevyjasnených objektov, ale jednou 
z najdiskutovanejších stavieb je hrad-
ná kaplnka. Jedna verzia je taká, že bola 
prestavaná z celého traktu, iní tvrdia, že 
bola samostatne postavená.

„Je ešte veľa faktov, ktoré si musíme ove-
riť. V hrade je ešte mnoho zákutí, ktoré ešte 

Kežmarský hrad môže odkrývať ďalšie tajomstvá
Všetky príspevky z konferencie Stavebné premeny hradu budú uverejnené 
v zborníku, ktorý vyjde na prelome rokov.

nemáme odkryté a verím, že aj konferencia pri-
nesie poznatky, o ktorých neviem ešte ani ja,“ 
povedala Cintulo-
vá, ktorá bola zve-
davá na prednáša-
júcich, ktorí prvý-
krát predstavili 
svoje príspevky.

Všetko bude  
v zborníku

V ý s t u p o m 
konferencie bu-
de zborník, kto-
rý bude obsahovať 
všetky príspev-
ky, ktoré na hrade 

odzneli. „K dispozícii bude na prelome ro-
kov a, keďže je podporený ministerstvom, bu-
de zadarmo,“ uzavrela riaditeľka kežmar-
ského múzea Erika Cintulová.

Kežmarská informačná  
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46  
060 01  Kežmarok  

052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

OZNAM
S účinnosťou od 1. septembra 2014 vy-

dávajú okresné úrady na odboroch živ-
nostenského podnikania výstup z infor-
mačného systému verejnej správy - výpis 
z obchodného registra v postavení osved-
čujúcej osoby. 

Takto vydaný výpis z obchodného 
registra je rovnocenný, vrátane všetkých 
právnych účinkov, s výpisom z obchod-
ného registra Slovenskej republiky.

Vyhotovenie výstupu z informačné-
ho systému „Obchodný register“ okres-
ným úradom je spoplatnené správnym 
poplatkom v zmysle zákona č. 145/1995 
Z.z. o správnych poplatkoch v znení ne-
skorších predpisov vo výške 4 €. Úhra-
da správneho poplatku je splatná v hoto-
vosti alebo kolkovou známkou. 

OZPO



8 KežmaroK 19/2014KulTúra

Kam za kultúrou

VýsTAVy

Pozvánky na kultúrne podujatia 
môžete posielať na adresy:

lorant.paugsch@kezmarok.sk,  
alebo na noviny@kezmarok.sk

8. 10. 2014 (streda) o 19.00 h
Všetko o ženách 

Divadelná hra zo súčas-
nosti, úspešne uvádzaná na 
viacerých svetových scénach. 
Hovorí veselo aj vážne o že-
nách, o vzťahoch, o rôznych 
životných a vekových eta-
pách. 

V hre účinkuje trio skve-
lých herečiek, známych z tele-
víznych obrazoviek: Andrea 
Karnasová,  Bibiana Ondrej-
ková a Andrea Profantová. 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

14. 10. 2014 (utorok)  
o 16.00 h 

Popoludnie úcty k starším
Pestrý kultúrny program 

venovaný seniorom a širokej 
verejnosti. V programe vy-
stúpi MŠ Cintorínska, ZUŠ 
Petržalská – TS Brilant, DFS 
Maguráčik a hosť programu 
New Spirit Band.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

16. 10. 2014 (štvrtok)  
o 19.00 h

XXXIII. ročník Kežmarskej 
hudobnej jesene

Musica Nobilis – XIX. me-
dzinárodný hudobný festi-
val

Graffovo kvarteto (ČR) 
Zaznejú diela J. Suka, B. 

Martinů a A. Dvořáka.
V Mariánskom kostole 

v Kežmarku 

21. 10. 2014 (utorok) o 10.00 h
PUĽs

Výchovný koncert v poda-
ní profesionálneho Poddukel-
ského umeleckého ľudového 
súboru. 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

26. 10. 2014 (nedeľa)  
o 16.00 h

Pleško a strieborná Borka
Rozprávková nedeľa
Pleško a Strieborná Borka 

sú susedia žijúci na železnič-
nej stanici, ktorí sa cítia osa-
melo. Vďaka slimákovi dostá-
vajú pozvanie na výlet čarov-
ným vláčikom... Spoločná ces-
ta ich zmení na nepoznanie a 
po návrate sú skutočne šťast-
ní. 

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, 

Kežmarok
Od 6. 10. do 31. 10. 2014

Juraj Ksiažek: PRÍRODA 
v kežmarskom chotári

Výstava fotografií  
a modelov zvierat.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11, 

Kežmarok
Stavebné premeny hradu
Výstava je sprístupnená do 

31. októbra 2014.

Galéria u anjela
starý trh 53, 
Kežmarok

Robert BIELIK
Výstava je vystavená  
do 13. novembra 2014.

PRIPRAVUJEME

18. 11. 2014 (utorok) 
o 19.00 h

Kumšt 
Škodoradosť najväčšia ra-

dosť? Kamaráti navždy ale-
bo ako blízko je od priateľ-
stva k nenávisti? Komédia 
plná humorných situácií, ale 
aj dramatických zvratov v 
skvelom hereckom obsadení: 
Csongor Kassai, Martin Mňa-
hončák a Gregor Hološka. 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

Uvádza Divadlo spod 
Spišského hradu.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

29. 10. 2014 (streda) o 19.00 h 
Keď sme sami – Jeseň
Koncert skupiny HEX  

v rámci turné.
Slovenská pop – rocková 

skupina v zložení: Peter Du-
dák (Ďuďo) – spev, gitara, klá-
vesový nástroj, Martin Žú-
ži (Fefe) – gitara, Tomáš Do-
hňanský (Yxo) – basová gita-
ra, Tibor Szabados (Tybyke) 
– bicí nástroj a Michal Vesel-
ský (Veslo) – klávesový ná-
stroj, akordeón. 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok
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„Tento film vznikol podľa 
skutočného príbehu producen-
ta, ktorý sa snažil vyprodukovať 
prvý slovenský horor. Ale nepo-
darilo sa mu to. Toto je jeho tre-
tí film o tom, prečo nedokončil 
ten prvý. Vlastne prvý bol na-
koniec jeho druhý film, ktorý aj 
normálne dokončil. Čiže toto je 
jeho druhý film, nie tretí. Ale vo-
lá sa Prvý slovenský horor,“ pí-
še sa o netradičnej snímke na 
jej internetovej stránke.

V paradokumente si Ró-
bert Slovák, úspešný reklam-
ný tvorca, zahral sám seba 

– producenta, ktorému sa ne-
podarilo vyprodukovať prvý 
slovenský horor Fabrika smr-
ti. „Tento film ale nie je horor. 
Prepísal som reálne zážitky, tie 
naozaj zlé vynechal, tie vtipné 
dopísal. Je to viac komédia ako 
horor. Alebo taký paradokument. 
Hraný, keďže sa to celé praktic-
ky nakrútilo nanovo. V niekto-
rých momentoch divák netuší, či 
sa pozerá na skutočné situácie, 
alebo je to celé zahrané,“ hovo-
rí Róbert Slovák.

Vo filme diváci uvi-
dia, ako Róbert hľadal 

do kežmarského kina príde ďalší režisér
Už po tretí raz za necelé tri mesiace privítame vo filmovom 
klube hosťa, ktorý uvedie nový slovenský film. Tentoraz to 
v stredu 8. októbra 2014 o 19.00 h bude režisér, scenárista 
a producent Róbert Slovák, ktorý v kine Iskra osobne pred-
staví svoj komediálny fiktívny dokument s názvom Prvý 
slovenský horor.

sponzorov a našiel naozaj 
svojských, ako sa pokúšal 
získať amerických koprodu-
centov, ako sa snažil ušetriť, 
aj ako prišiel o titulnú sklad-
bu a našiel si inú. Všetko je 
zrekonštruované s množ-
stvom nadsádzky a humoru. 
Aj najkontroverznejšia scé-
na, v ktorej producent navr-
huje paralympionikom, aby 
si zahrali naporcované obe-
te, sa zakladá na skutočnej 
udalosti: „Teraz už viem, že to 
bola blbosť, ale v čase, keď som 
sa snažil vyprodukovať skutoč-
ný horor a nemal som peniaze 
na rozhadzovanie, sa mi zdal 
nápad osloviť telesne postihnu-
tých na to, aby hrali naporcova-
né obete kanibala, celkom k ve-
ci. Áno, viem, že za to pôjdem 

minimálne do pekla,“ píše na 
svojom blogu Slovák.

V komédii okrem Róberta 
Slováka hrá aj Ludwig Bagin, 
ktorý stvárnil hneď niekoľ-
ko ďalších postáv, samých se-
ba si zahrali Lucia Siposová, 
známa z spolupráce s Judeom 
Lawom, Sáva Popovič, Petko 
z Polemicu či Martin Kittner, 
najznámejší spievajúci kader-
ník, ktorý naspieval aj titulnú 
skladbu k filmu. Vo filme sa 
mihne aj Táňa Pauhofová, Py-
co a Marián Čekovský a raper 
Rytmus, ktorí mali v pôvod-
nom filme hrať členov horskej 
polície. 

Prvý slovenský horor mal 
svetovú premiéru na tohto-
ročnom Art Film Feste v Tren-
čianskych Tepliciach. 

PRVÝ SLOVENSKÝ HO-
ROR (filmový klub) - 8. október  
(streda) o 19.00 hod. - Za osob-
nej účasti režiséra, scenáristu 
a producenta Róberta Slováka.

Tento film vznikol podľa 
skutočného príbehu producen-
ta, ktorý sa snažil vyproduko-
vať prvý slovenský horor. Ale 
nepodarilo sa mu to. Toto je je-
ho tretí film o tom, prečo nedo-
končil ten prvý. Vlastne prvý 
bol nakoniec jeho druhý film, 
ktorý aj normálne dokončil. Či-
že toto je jeho druhý film, nie 
tretí. 

Hrajú: Ludwig Bagin, Lu-
cia Siposová, Sáva Popovič, Patrik 
„Rytmus“ Vrbovský, Martin „Py-
co“ Rausch, Marián Čekovský. Ré-
žia: Róbert Slovák. SR 2014 , komé-
dia/horor, pôvodné znenie 63 minút, 
MP 15, vstupné: 3,5 €. 

VÝCHODISKOVÝ BOD -  
9. október (štvrtok) o 19.00 hod.

Očná dúhovka je jedineč-
ným znakom každého človeka. 
Je nezameniteľná a neprenositeľ-
ná, rovnako ako odtlačok prsta. 
Existujú systémy, ktoré dokážu 
pomocou dvanásťmiestneho kó-
du rozpoznávať túto jedinečnosť 
a využívajú sa pri identifikácii 
osôb. Ale čo ak je to inak?

Hrajú: Michael Pitt, Brit Mar-
ling. Réžia: Mike Cahill. USA 2014 

, sci-fi dráma, titulky 107  minút, 
MP 12, vstupné: 3,5 €

MEDZINÁRODNÝ FESTI-
VAL HORSKÝCH FILMOV - 
Projekcia súťažných horských 
filmov - 10. - 12. október (piatok, 
sobota, nedeľa) o 19.00 hod.

MP 12, vstupné: 3 €
JIMMY P. (filmový klub) - 

13. október (pondelok) o 19.00 
hod. 

Zvláštny, no na skutočnej 
udalosti založený príbeh sa odo-
hral po skončení druhej sveto-
vej vojny. Na ranči Browning v 
štáte Montana žije JimmyPicard 
z kmeňa Čiernonožcov so svo-
jou rodinou. Vrátil sa z vojny vo 
Francúzsku a priniesol si mučivé 
bolesti hlavy a náhle straty zra-
ku a sluchu. Ako veterána ho od-
poručia na pokrokovú kliniku v 
Kansase, ale keďže ani tam ne-
objavia žiadne zrejmé fyziologic-
ké príčiny, prehlásia ho za schi-
zofrenika. 

Hrajú: Benicio Del Toro, 
Mathieu Amalric. Réžia: Arnaud 
Desplechin. FR/USA 2013, epický 
príbeh, titulky 117 minút, MP 12, 
vstupné: 3,5 € /2 €.

STRATENÉ DIEVČA - 15. 
- 16. október  (streda, štvrtok) o 
19.00 hod.

Amy sa stratila v deň piateho 
výročia svadby s Nickom. Všet-
ko naznačuje, že nezmizla dob-
rovoľne. Zúfalý  manžel orga-
nizuje rozsiahle pátracie akcie a 
snaží sa robiť všetko možné pre 
to, aby sa jeho žena našla.  Po-
kiaľ je to možné, živá. Ale všetky 

stopy, nájdené dôkazy a svedec-
tvá Amyných blízkych ukazujú 
práve na Nicka. Kto to vlastne je? 
Trpiaca obeť zločinu alebo cynic-
ká obluda? 

Hrajú: Ben Affleck, Rosamund 
Pike. Réžia: David Fincher. USA 
2014, dráma, titulky 145 minút, MP 
15, vstupné: 3,5 €.

SUDCA - 17. - 19. október 
(piatok, sobota, nedeľa) o 19.00 
hod.

Hank sa po smrti matky vra-
cia do svojho rodného domu k 
otcovi, s ktorým už dlhšiu dobu 
neudržiava kontakt. Jeho otec, 
vážený sudca malého mesta  je 
podozrivý z vraždy, no okolnosti 
má sám zahmlené. Hank sa roz-
hodne odhaliť pravdu a popri 
tom upevní vzťahy s rodinou, od 
ktorej pred rokmi odišiel.Dokáže 
však obhájiť otcovu česť?

Hrajú: Robert Downey Jr., Ve-
ra Farmiga. Réžia: David Dobkin. 
USA 2014, dráma, titulky 141   mi-
nút, MP 12, vstupné: 3,5 €.

LÁSKA NA VLÁSKU - 18. 
- 19. október  (sobota, nedeľa) 
o 17.00 hod.

Na kráľovskom hrade sa 
princ Matej cíti ako väzeň. Otec 
ho prinúti zasnúbiť sa s princez-
nou Beatrix, ktorú nemiluje. Ma-
tej využije náhodné stretnutie s 
tulákom Tomášom, ktorý je jeho 
identickým dvojníkom. Chlapci 
si vymenia šaty a dohodnú sa, 
že si na jeden deň vyskúšajú ži-
vot toho druhého. Obaja chlap-
ci sa musia postaviť zoči voči 
svetu, ktorý dosiaľ nepoznali, 

dospieť a naučiť sa niesť zodpo-
vednosť za svoje rozhodnutia. 
Odmenou im bude, že obaja náj-
du pravú lásku.

Hrajú: Celeste Buckingham, Sa-
muel Spišák. Réžia: Mariana Čen-
gel Solčanská. SR 2014 , rodinný 
film rozprávka, slovenské znenie 114 
minút, MP 12, vstupné: 3,5 €. 

ŤAŽKÝ DEŇ (filmový klub) 
- 20. október  (pondelok) o 19.00 
hod.

A Hard Day‘s Night je čier-
nobiely komediálny dokument z 
roku 1964, v ktorom Richard Les-
ter zachytáva hviezdnych The-
Beatles - Johna Lennona, Paula 
McCartneyho, Georga Harrisona 
a Ringa Starra - v časoch najväč-
šej beatlemánie. 

Hrajú: The Beatles. Réžia: Ri-
chard Lester. VB 1987, hudobný do-
kument, titulky 87 minút, MP 12, 
vstupné: 3,5 €/2 €.

DRACULA: NEZNÁMA LE-
GENDA - 22.október  (streda) 
o 19.00 hod.

Nebál sa postaviť obrovskej 
presile. Obetoval sa, aby zachrá-
nil svoju rodinu a svoj ľud. Stal 
sa legendou, ktorá úspešne za-
brzdila turecký vpád do Európy. 
Napriek tomu ho dnes vnímame 
predovšetkým ako jedno z naj-
väčších monštier aké ľudská my-
tológia stvorila. Reč je o grófovi 
Draculovi, krvilačnom vládcovi 
Transylvánie.

Hrajú: Luke Evans, Dominic 
Cooper. Réžia: Gary Shore. USA 
2014, dobrodružný/fantazy, titulky  
92  minút, MP 12, vstupné: 3,5 €.
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Sviatok sv. Václava v Čes-
kej republike prináša každo-
ročne niekoľko zaujímavých  
programov, medzi ktoré ne-
sporne patrí i medzinárod-
ný festival v Českom Krumlo-
ve.  Tento festival je súčas-
ťou osláv sviatku sv. Václava 
v meste, ktoré sa vyznačuje 
nesmiernym kultúrnym a tu-
ristickým bohatstvom, kto-
ré privádza do mesta nespo-
četné množstvo turistov z ce-
lého sveta. I členovia súboru 
Maguráčik boli veľmi príjem-
ne prekvapení krásou  mes-
ta, množstvom turistov, ktorí 
v úzkych uličkách Krumlova 
priam zahatali niektoré pre-
chody a cestičky. Najväčší ru-
ch sme zaznamenali na Ná-
mestí svornosti, kde sa nachá-
dzalo i pódium, na ktorom sa 
prezentovali všetky zúčast-
nené kolektívy.  Okrem Ma-
guráčika to boli súbory:  An-
samblul Folcloric Flori Mure-
sene z Rumunska, Rapa Nui 
z Veľkonočných ostrovov 
a samozrejme domáce súbo-
ry Jitřenka a Růže. K nim sa 
pridali i ďalšie súbory z Čiech 
a Moravy, a to Úsviťáček 
z Českých Budějovíc, Lučin-
ka z Prahy a detský folklórny 
súbor Polajenka z  Hodonína.

Samotný program festiva-
lu začal v piatok, keď sa na ná-
mestí  začala prezentácia ľu-
dových remeselníkov z Českej 
republiky a pokračovaním bo-
li sprievod a propagačné vy-
stúpenia domácich a zahra-
ničných súborov na rôznych 
miestach mesta. Nepriaznivé 
počasie však tento zámer or-
ganizátorov zmenilo a sprie-
vod sa zrušil. Nezrušilo sa  ale 
spoločné posedenie s výučbou 
tancov zahraničných a domá-
cich súborov v sále domu de-
tí a mládeže. O dobrú náladu 
sa starali hudobníci z domáce-
ho súboru Jitřenka  a tiež mu-
zička Maguráčika, ktorá  za-
hrala niekoľko slovenských 
ľudových piesní. Popri zába-
ve hudieb začala i zábava de-
tí , ktorá sa stretla s veľkým 
ohlasom. Nasledovali ukážky 
tancov jednotlivých súborov 
a Maguráčik sa predviedol su-
itou tancov zo Šariša.  

Sobota bola hlavným festi-
valovým dňom.  Od skorého 

svätováclavské slávnosti potešil i Maguráčik
rána sa opäť prezentovali ľu-
doví remeselníci a začal sa 
program na pripravenom pó-
diu pred radnicou. Postupne 
sa predstavili všetky súbo-
ry a Maguráčik sa predstavil 
tanečnou hrou Kotka, ľudo-
vá hudba zahrala zmes ľudo-
vých piesní a záver prvého 
programového bloku ukon-
čila tanečná scénka „Mome 
ptoska ve vorecku“.    Nasle-
dovala krátka prestávka, kto-
rú členovia súboru využili 

na obed. Po obede sa súbory 
vystriedali na druhom sta-
novišti v parku pred hote-
lom Růža.  Tam sa Magurá-
čik predstavil s 30-minúto-
vým blokom spevov a tancov 
zo svojho repertoáru. Vystú-
penie Maguráčika spestrili 
skupinky zahraničných tu-
ristov hlavne z Ázie, ktorí sa 
fotografovali s deťmi v kroji 
a niektorí sa pridali i k taneč-
níkom a spolu si zatancova-
li. Po krátkej pauze sa Magu-
ráčik predstavil opäť na hlav-
nom pódiu pred radnicou vo 
svojom záverečnom progra-
me. Po výraznom úspechu 
prvej časti si tento krát Ma-
guráčik pripravil širší reper-
toár, ktorý na požiadanie or-
ganizátorov ešte doplnil 
o ďalšie programové čísla, ta-
kže sa predstavil  takmer ho-
dinovým programom, ktorý 
zožal obrovský úspech u po-
četného publika.  Veľkej po-
zornosti sa tešili  tance Pali-
cový, Poza noge, Goralská jar, 
spevy dievčenskej speváckej 
skupiny a ľudovej hudby.  

Vedúci súboru sa pred po-
sledným vystúpením stretli 

na prijatí u starostu mesta, 
ktorý všetkých srdečne po-
zdravil a vyslovil radosť nad 
stretnutím v meste Čes-
ký Krumlov, ktoré každo-
ročne pripravuje pre oby-
vateľov i návštevníkov nie-
koľko podujatí, medzi ktoré 
patrí i tento festival. Súčas-
ťou osláv bol i sprievod baní-
kov z celej Českej republiky 
i zo zahraničia, ktorý sa ko-
nal v meste po prvý krát.  Aj 
tento sprievod umocnil aj tak 

zaujímavý program osláv sv. 
Václava v prekrásnom mes-
tečku Český Krumlov. My 
sme radi, že sme k tejto krá-
se mohli pridať i to naše ľu-
dové umenie, umenie našich 
deti zo súboru Maguráčik, 
a tak ho propagovať divákom 
z rôznych kútov sveta, ktorí 
zavítali počas tohto víkendu 
do južných Čiech. 

Juraj Švedlár, 
vedúci súboru 

Maguráčik
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V dňoch 17. až 19. októbra 
2014 bude širokej verejnosti ale 
najmä školám a mládeži sprí-
stupnená v poradí už siedma 
medzinárodná výstava kaná-
rikov usporiadaná  v našom 
meste, ktorú tradične v spolu-
práci s  mestom realizujú man-
želia Podolinskí.

Slávnostne otvorenie výsta-
vy v minulom roku za prítom-
ností zástupcov miestnej samo-
správy.

Po úspešnej minuloročnej 
výstave, na ktorej mimo chova-
teľov zo Slovenska sa zúčastnili 
chovatelia z družobného mesta 
Nowy Targ v Poľsku a prvýkrát 
i chovatelia z Čiech, vystavovať 
znovu budú už tradične i cho-
vatelia z Poľska. Českí chovate-
lia sa nemôžu zúčastniť z dôvo-
du konania medzinárodnej vý-
stavy EXOTA Olomouc týždeň 
pred našou výstavou.

Počas konania minuloročnej 
výstavy sa uskutočnilo i na-
krúcanie časti celovečerného 
filmu Deti, a to poviedky „Ka-
nárik“ pod taktovkou režiséra 
Jaroslava Vojteka. Predpremié-
ra tohto filmu sa uskutočnila 

je tu opäť podtatranská výstava kanárikov

vlastnosť, lebo z počtu 42 krúž-
kov pre mládež rôzneho veku 
uvedených v našich novinách 
sa ani jeden nezaoberá chovateľ-
stvom alebo vzťahom k živej prí-
rode ktorá sa postupne vytráca 
z nášho dnešného spôsobu živo-
ta a nahradzuje sa technickými  
vymoženosťami a iným život-
ným štýlom.

I z tohto dôvodu tohtoročná 
výstava kanárikov bude oboha-
tená o propagačné ukážky cho-
vu iných druhov exotických 
vtákov, ako sú rôzne druhy a fa-
rebné varianty kanárikov.

Pôvodne výstava bola plá-
novaná v priestoroch Mest-
ského kultúrneho strediska 
v Kežmarku, nakoľko doterajší 
priestor  OÚ bol zrekonštruo-
vaný na iný účel, avšak pre via-
cej potrebných dní na jej reali-
záciu a plánované akcie MsKS 
zmenili sme výstavný priestor.

Výstava sa uskutoční 
v priestoroch bývalej predajne 
nábytku na Hradskej ceste ved-
ľa firmy Kávomaty smerom na 
sídlisko Pod lesom v Kežmarku.

Poskytnuté priestory adek-
vátne nahrádzajú svetel-
né i priestorové podmienky 

a umožňujú i tohto roku pek-
nú výstavu, za čo majiteľom 
priestorov manželom Bodná-
rovcom veľmi pekne ďakujeme. 
Výstava si kladie za povinnosť 
naďalej zabezpečiť vysokú od-
bornosť pri posúdení vystave-
ných vtákov odborníkmi – po-
sudzovateľmi a tiež zaujímavý 
propagačný charakter pre ško-
ly a mládež za účelom priblíže-
nia a rozšírenia vzťahu našich 
ratolesti k prírode a k operen-
com v nej. Keďže ide o stratové 
podujatie budeme radi, ak sa 
medzi občanmi a firmami náj-
du sponzori a prispejú na túto 
činnosť. Účet: 0093317663/0900. 
Ďakujeme a veríme, že si kon-
takt návštevníka s rôznofareb-
nými spievajúcimi operencami 
nenecháte ujsť a tohto poduja-
tia sa v hojnom počte so svoji- 
mi deťmi zúčastníte, a to nie 
len občania nášho mesta ale 
i z okolitých miest a obcí. 

Prajeme vám pekný zážitok 
a príjemné chvíle strávené na 
tomto podujatí.

Garant výstavy – Karol Po-
dolinský, 

Foto: Mgr. Nikola Podolin-
ská

Naši spoluobčania zľava páni  Karol Husák, Karol Podolinský 
a Ladislav Jančí pri posudzovaní spevu kanárikov v jednej z časti po-
viedky Kanárik hraného filmu DETI.

           Žofia Podolinská, ZOO-MIX, Michalská 29, 060 01 Kežmarok,   IČO 33881812, DIČ 1023285230  

Predajňa   
           
         Starý trh č. 3 ,060 01 Kežmarok 

         v spolupráci s mestom KEŽMAROK 
                             
            uskutoční  VII. špeciálnu celoslovenskú 

                      Podtatranskú  
         výstavu  KANÁRIKOV  
                      rozšírenú o ukážky iných druhov exotického vtáctva 

               v dňoch  17.-19.10.2014 
  otvorená : 
 piatok, sobota  od 9:00- 17:00 hod. 
 nedeľa od 8:00 – 14:00 hod. 
     
Výstava sa uskutoční v priestore /bývalej  predajne 
nábytku /Hradská cesta – vedľa firmy Kávomaty s.r.o. 
smer sídlisko Pod lesom. 

      
Informácie : 0905694123 

         email: karolpodolinsky@zoznam.sk 
 
Vstupné: dospelí 2.-€, deti 0,50 €, školy 0,30 €, materské škôlky 0,20 €. 

v tunajšom kine ISKRA za prí-
tomnosti filmového štábu i ob-
čanov nášho mesta a mesta Le-
voče, ktorí hrali niektoré posta-
vy v jednotlivých poviedkach 
tohto filmového dokumentu. 
Pred predstavením i po ňom sa 
s prítomnými uskutočnila dis-
kusia, ktorú pripravil náš fil-
mový klub.

Filmové zábery z krásnej vý-
stavy pripomenuli vzťah člove-
ka k prírode i spropagovali naše 
mesto v takejto ojedinelej kultúr-
nej činnosti v rámci Slovenska. 
Je škoda, že naše ratolesti v tom-
to školskom roku nemajú mož-
nosť rozvíjať i túto prirodzenú 
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Ako uviedla hovorky-
ňa CÚ Prešov Renáta Krav-
cová, colníci Colného úradu 
Prešov počas včerajška vy-
konávali v katastri obce La-
žany daňový dozor, ktorým 
je výkon dozoru nad držbou 
a pohybom tovaru podlieha-
júceho spotrebným daniam. 
Počas kontroly spozorova-
li nákladné motorové auto 
s bratislavským evidenčným 
číslom. Na nákladnej plo-
che vozidla boli umiestne-
né drevené dosky a vibrač-
ný stroj. Vozidlo odbočilo na 
lesnú cestu, kde zaparkovalo 
a kde ho prešovská hliadka 
následne skontrolovala. 

Pri kontrole vozidla zisti-
li, že pod doskami  sú ulože-
né kartónové škatule plné ci-
gariet. Išlo o 11 762 kartónov, 
t. j. 235 240 kusov v dĺžke ta-
bakového povrazca do 80 mm 
vrátane. Spotrebiteľské bale-
nia cigariet neboli označené 
žiadnou kontrolnou znám-
kou. Podľa vyjadrenia vodiča, 
o prepravovaných cigaretách 
mal vedomosť, no predmetné 

neoznačené cigarety našli v lese
Dňa 30. 9. 2014 na poludnie prešovskí colníci opäť zabezpe-
čili neoznačené cigarety. Tentoraz to bolo v katastri obce La-
žany a išlo o 235 240 cigariet čínskej značky. Únik na spot-
rebnej dani colníci vyčíslili na viac ako 22 000 eur.

doklady od vozidla. 
Finančný únik na pred-

metné množstvo cigariet 
predstavuje čiastku 22 112,56 
eur.

Nakoľko v tomto prípade 
vzniklo podozrenie zo spá-
chania trestného činu pod-
ľa § 279 Trestného zákona 
pre porušovanie predpisov 
o štátnych technických opat-
reniach na označenie tovaru, 

na miesto bol privolaný vy-
šetrovateľ KÚFS SR, ktorý 
po príchode vykonal potreb-
né úkony. Následne  bolo vo-
zidlo transportované na Col-
ný úrad Prešov a spotrebi-
teľské balenia cigariet  bo-
li zabezpečené. Vodič skončil 
v cele predbežného zadržania 
s návrhom na vzatie do väz-
by, nakoľko sa skutku dopus-
til v podmienečnom prepus-
tení z výkonu trestu odňatia 
slobody.                                CÚ

Milí kolegovia a priatelia,
dovoľte nám, aby sme 

oslovili všetkých učiteľov vý-
tvarných predmetov a ich 
žiakov so súťažou pod ná-
zvom: „MOJE (NE) ISTOTY“. 
Ide o súťaž vychádzajúcu zo 
zamyslenia sa nad istotami a 
neistotami v živote. 

Súťaž „MOJE (NE) ISTO-
TY“ napomáha hľadaniu 

vlastnej identity cez umenie, 
a tým aj výchove mladej ge-
nerácie. V prílohe zasielame 
niekoľko fotografií z minulo-
ročnej vernisáže.

Organizačný poriadok od-
porúčame vytlačiť a zavesiť 
na viditeľné miesto v škole.

S pozdravom
Ing. Marta Perignáthová

riaditeľka školy

súťaž „MOJE (NE)-IsTOTy“

- krúženie ramien dopredu a 
dozadu

- vyťahovanie brady čo naj-
viac vpravo hore a vľavo dole a 
opačné

- každé cvičenie rob s nády-
chom a výdy-
chom 6-l2- krát

II. Akomo-
dačné cvičenia – cvičenia oč-
ných svalov

- prst/pero/ daj 20-30 cm pred 
seba a opri silne zrak cez prst

- opisuj obvod prsta vpravo 
-vľavo

- sústreď sa na koreň nosa – 
pozeraj vpravo hore a vľavo do-
le a opačne

- otáčaj hlavu vpravo a dívaj 
sa za rameno a opačne

- dvíhaj bradu hore a otáčaj 
očami, netoč hlavou

- očami píš písmená H,A,K
- vyber si predmet 3-5 m pred 

sebou a nasilu oň opri zrak, kým 
vydržíš

- zaostrí na necht ukazová-
ka natiahnutej ruky pred sebou 
a pohybuj rukou vpravo a vľavo 
(vymeň ruky)

- to isté, ale ukazovák robí ob-
lúky vpravo a vľavo

- pozeraj na konček nosa a po-
tom posúvaj zrak dopredu a na-
späť

- krúženie očami dookola
III. Masáž očnej buľvy
- rýchle trenie dlaní – niekoľ-

kokrát prenášať teplo na oči
- pozerať ráno na východ sln-

ka až po slzy
- v aute sledovať stredovú čia-

ru (ak nejazdíš)
- posúvať oči pri tvorení ža-

biek na vode
- otvor oči, ruky zovri do päs-

tí a ohnutými ukazovákmi 3-krát 
pretri buľvy uprostred

- potom masíruj spánky a 

znova masíruj buľvy v spodnej 
časti, znovu masáž spánkov a 
masíruj vrchnú časť očí

IV. Ostatné podporné cviče-
nia

- posaď sa pohodlne do kres-
la, urob z dlaní misku, lakte maj 
pohodlne opreté na kolenách, 
zakry si oči a vnímaj tmu a myslí 
na pekne veci 30 min.

- uvoľnene - mrkaj očami l – 
2-krát do l0 sekúnd, odstraňuješ 
napätie zraku  pri čítaní

- so zavretými očami vní-
maj mierne slnko, pohybuj hla-
vou, aby sa oči rozžiarili z kaž-
dej strany

- zohni sa nad umývadlo a 
20- krát za sebou si striekaj stu-
denú vodu na zavreté oči aj viac-
krát denne

- čítaj bez okuliarov v opti-
málnej vzdialenosti, keď pocí-
tiš únavu, zavri na moment oči, 
pravidelne mrkaj, keď máš jedno 
oko slabšie, čítaj slabším, tým ho 
posilňuješ, pred čítaním  uvoľňuj 
oči masážou

- ak nosíš okuliare, počas dňa 
ich niekoľkokrát odlož, zabraňu-
ješ tuhnutiu očných svalov a šo-
šovky

- cvič čo najčastejšie, najlepšie 
denne, vytrvalosť ruže prináša

- obmedz dlhé sedenie pri po-
čítači, televízii, umelom svetle, 
čítanie v posteli

- cvič tak dlho, aby ti to bolo 
príjemné, nepreháňaj to

- zachovaj postupnosť cviče-
ní 6-l2 krát

Očnú gymnastiku budeme 
vykonávať v rámci relaxácie na 
záver cvičebnej hodiny – ponde-
lok a stredu o 18.30 hod. v telo-
cvični ZŠ Dr.  D. Fischera v Kež-
marku.

Mgr. Gea Nálepková, 
Kežmarok

pozeraj na svet lepšími očami

vozidlo nevlastní. V ranných 
hodinách ho údajne navští-
vil občan Ukrajiny, ktorý ho 
požiadal o odvoz cigariet ne-
známym osobám do obce Ja-
rovnice. Vodič z Michalo-
viec navyše nevedel predložiť 
ani vodičské oprávnenie, ani 

Očná gymnastika – cviky na 
uvoľňovanie očí (80 % chýb očí 
tvorí zhoršený psychický stav a 
zlé stravovanie).

I. Odstránenie krčných blo-
kov – cvičíme ráno v stoji alebo 
v sede, zlepšu-
jeme nimi pre-
krvenie a záso-
bovanie nervov chrbtice, hlavy, 
a tým aj oči.

- mierny predklon a záklon 
hlavy s nádychom 

- pomalé úklony hlavy s ná-
dychom

- pomalé krúženie hlavy 
vpravo a vľavo

- otáčanie hlavy čo najviac 
vpravo a vľavo

Napísali ste nám
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Poďakovanie

PREDAJ
1. OKRASNÉ DREVINY, SKAL-

NIČKY - 10-50% zľava,  
2. VZRASTLÉ doplnkové rast-

liny v kvetináčoch - balkóny, tera-
sy atď., 

3. BONSAJE  
Rastliny sú odolné, pestované v 

podtatranských podmienkach. Pre-
daj do 15. októbra. 

Michalská 23, Kežmarok. Tel: 
0907 315 187.

Predám palivové drevo, aj dove-
ziem. Tel. 0903 394 080.  P-14/14

Predaj plynov propán-butánu 
2,1033 kg. Doveziem až k vám. Tel. 
0903 39 40 80.  P-24/14

Predám zachovalú smaltovanú 
vaňu (160 cm) so smaltovaným umý-
vadlom, ktoré je súčasťou vane a zá-
chodovú misu (aj zvlášť). Vhodné 
do bytového jadra. Kontakt: 0918/786 
241. Cena: 80 €.  S-1/14

Predám palivové bukové drevo aj 
s dovozom. Cena dohodou. Tel.: 0905 
527 426.  L 8/14

Predám obýv. stenu - vhodná do 

drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

detskej izby. Š=3,20m, bonus - detský 
bicykel. KK, 0904 846 143.

Predám jačmeň 1 q/15 €. Tel.: 
0911/579 385.    T-9/14

KÚPA
Kúpim starožitnosti, sklo, porce-

lán, striebro, keramiku, sošky, obra-
zy, hodiny, hracie stroje, šable, bodá-
ky, nemecké vojnové veci, kroje, ba-
čovské a kováčske veci, knihy a iné 
starožitnosti a pozostalosti. Tel.: 0903 
439 092 a 0918 038 408.  P-1/13

ZAMEsTNANIE
Prijmeme obsluhu ČS SHELL. Tel. 

0903 633 013.  P-29/14

INÉ
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

Odstúpim veľmi dobre zabeh-
nutú kaviareň na Hlavnom námes-
tí v Kežmarku. Cena dohodou. Tel.: 
0911 212 431.  L 3/14

Preložím osobnú poštu z nemčiny 
do slovenčiny. Tel: 0918 317 387. L10/14

Odstúpim hrobové miesto/dvoj-
hrob na Starom cintoríne. 0948 295 917.

Obklady, dlažby, kameň, stierky, 
prerábky bytových jadier. 0908 204 701.

Prenajmem kancelársky priestor 
na Hviezdoslavovej 2. 0905 290 520.

Prenajmem obchodný priestor 90 
m2 pri komplexe Legenda. 0905 290 520.

ByTy, DOMy, POZEMKy
Predám záhradku s chatkou 

Pri Horárni v Kežmarku, cena  
16 000 €, dohoda možná.Tel. 0911 
691 772.

Dám do prenájmu dom na ulici 
Nad traťou 1 v Kežmarku. Na príze-
mí sa nachádza priestranná plne za-
riadená kuchyňa, obývačka s krbom, 
chodba a kúpeľňa so sprchovacím 
kútom a WC. Na poschodí sú 3 izby, 
kúpeľňa s vaňou a WC. Mesačná plat-
ba bez energií je 350 eur. Kontakt na 
majiteľa: 0902 194 184. 

Predám 2-izbový byt na Toporce-
rovej ulici v Kežmarku., 1. poschodie. 
Tel. 0915 313 492.  P-28/14

spomienky

AUTOLAKY

Dňa 1. októbra 
2014 sme si pri-
pomenuli prvé 
smutné výročie 
úmrtia nášho dra-
hého Jaroslava  

ŠVIRLOCHA. 
Venujte mu s nami, prosím, ti-

chú spomienku.
S láskou spomínajúca rodina. 

S pocitom hl-
bokého zármutku 
si pripomíname 
stratu nášho blíz-
keho Ladislava 
M E L I K A N TA ,  

ktorý pred 3 rokmi dožil svoj 
plodný život naplnený prácou a 
láskou k ľuďom. 

Jeho svetlú pamiatku si za-
chovávame v našich srdciach. 

S úctou a láskou spomína ro-
dina.

Dňa 15. ok-
tóbra 2014 si pri-
pomenieme pia-
te výročie úmrtia  
Mgr. Ondeja  
ZADŽORU.

S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina.

Nebolo jej dopriate viacej 
s nami byť, nebolo už lieku, aby 
mohla žiť.

Dotĺklo srdce, utíchol hlas, 
mali sme ju radi a ona nás.

Ďakujem všetkým príbuz-
ným a známym, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť s našou milova-
nou mamičkou, babičkou, pra-
babičkou, sestrou, švagrinou 
Helenou KREDATUSOVOU, 
rod. Ničpanovou dňa 23. 9. 
2014, ktorá nás opustila po dl-
hej a ťažkej chorobe vo veku 
78 rokov.

Spomínajú synovia Ján 
a Ladislav s priateľkami, 
dcéra Gabika s manželom, 
vnúčatá a pravnúčatá, sestry, 
bratia, švagriné s rodinami. 
V. J. s rodinou.

Predám dvojizbový byt na ul. 
Gen. Štefánika. Cena dohodou. Tel: 
0903 121 357.  L9/14

Dám do prenájmu 2-izbový byt 
na Levočskej ulici v Kežmarku. 0035 
387 972 7171.

Predám záhradku na Kamennej 
bani (chata, altánok). Tel. 0905 446 621.

www.michal-gaborcik.webnode.sk
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Hokejbal

V školskom roku 2014/2015 v pondelok a v stredu (17.00 – 
18.00 hod.) môžete prihlásiť svoje deti na zdravotné plávanie 
v bazéne ZŠ Ľubica.

Zdravotné plávanie je určené pre deti MŠ, ZŠ, SŠ so zdra-
votnými problémami (chybné držanie tela, astma, alergie 
a pod.), ktorým bolo plávanie odporučené na zlepšenie ich 
zdravotného stavu a lekcie plávania sú upravené s prihliad-
nutím ku konkrétnym zdravotným problémom.

Cena za absolvovaný tréning: 5 Eur.
Informácie a kontakt: Mgr. Igor Vaverčák, e-mail: igorva-

vercak@gmail.com, tel.: 0917 440 778.                                     (iv)

Zdravotné plávanie v Ľubici

V Kežmarku sa uskutočnil 
úvodný extraligový hokejba-
lový turnaj kategórie do 14 ro-
kov. V ňom sa najlepšie dari-
lo domácemu družstvu MŠK 
Kežmarok, ktorý vyhral všet-
ky tri svoje zápasy. Druhý 
turnaj sa uskutočnil v Prus-
kom.

Výsledky: MŠK Kežma-
rok – MHbK CVČ Worms 
Kežmarok 3:1, Spiš. Vlachy 
–Spiš. Belá 0:9, MŠK Kežma-
rok – Spiš. Belá 10:3, Spiš. 
Vlachy – Worms Kežma-
rok 0:14, MŠK Kežmarok – 
Spiš. Vlachy 21:0. (ph)

Tabuľka po 1. turnajoch
1. MŠK Kežmarok  3  34:4  6
2. Martin  3  15:3  5
3. Gajary  3  11:9  4
4. Pruské  3  15:5  3
5. Worms KK  2  15:3  2
6. Žilina  2  13:6  2
7. Spiš. Belá  2  12:10  2
8. Ružinov  3    0:31  0
9. Spiš. Vlachy  3    0:44  0

V kategórii do 19 rokov sa 
kežmarskému družstvu po-
darilo zvíťaziť v Martine, 
a tak sa stále drží v hornej po-
lovici tabuľky.                    (ph)
1. Nitra  4  23:5  9
2. Pruské  4  18:9  9
3. Spiš. Belá  3  16:6  8
4. Worms KK  3  16:9  6
5. Martin  4  11:15  4
6. Ružinov  3    6:10  3
7. Pov. Bystrica  4  17:30  3
8. Zvolen  3    2:25  0

Študentom sme sľúbili pre-
platenie cestovného. Nako-
niec nemali žiadne výdavky, 
lebo sa na parkovisko Biela 
voda i späť dopravili autami 
ďalších Kežmarčanov, ktorí sa 
tejto akcie zúčastnili.

Pešia túra na miesto spo-
mienky a zároveň brigády  
ubehla rýchlo. Tam sa prírod-
ná opona chvíľkami roztiahla, 
aby predstavila krásu miesta 
zážitkov a príhod pamätníkov 
„Kežmarky“ a jej okolia. 

Počas brigády odzne-
li rôzne spomienky na 

prvá brigáda na Kežmarskej chate sa vydarila
Občianske združenie Kežmarská chata nás oslovilo pozván-
kou na stretnutie spojené s minibrigádou pre priateľov Kež-
marskej chaty z príležitosti smutného 40. výročia vyhorenia 
„Kežmarky“. Pokúsili sme sa získať aj ďalších, najmä mla-
dých Kežmarčanov, na toto stretnutie. Podarilo sa v prvú ok-
tóbrovú sobotu napriek nevľúdnemu počasiu.

„Kežmarku“: „Tu pracovala 
moja mamička od svojich 16 ro-
kov,“ so sprievodnými zimo-
mriavkami a s plačom vyzra-
dila Betka Ihnačáková. 

„Ja som sa tu zasnúbila s mo-
jim Paľkom,“ všetkým prítom-
ným priateľom sa zdôverila 
zase Ľudmila Rochová.

„Prestávky počas túry na 
Kežmarke boli vždy osviežujú-
ce a príjemné, chutné lečo a tor-
ta Milana Chomu stáli za to,“ 
zhodli sa starší z pamätníkov.

Spomínali sme aj počas bri-
gády v lokalite Bieleho plesa s 
cieľom postupného odstráne-
nia ekologickej záťaže. Pri od-
halení pivničných priestorov 
bývalej chaty sme boli „roz-
čarovaní“ z počínania vtedaj-
ších zainteresovaných pri lik-
vidácii zhoreniska. Vykopali 
sme hrnce, vedra, vaničky, ra-
diátory, rôzne železné pred-
mety a tehly. Chúďatko prí-
roda. Tá sa mala sama s toľ-
kou záťažou vysporiadať? My 
sme jej teraz v sobotu trochu 
pomohli a ťažobu si čiastočne 

mladými z okresu Stará Ľu-
bovňa a iných kútov Sloven-
ska. Najmenšími účastníkmi 
predsa len boli deti mladého 
Kežmarčana Petra Barčáka, 
ktoré prišli zo Zvolenskej Sla-
tiny s ockom, ale aj so starými 
rodičmi z Kežmarku.

Veľkú úctu a vďaku si vy-
slúžia zástupcovia OZ Kež-
marská chata, a to nielen za 
zorganizovanie tejto ušľachti-
lej akcie, ale aj za vedenie uži-
točných prác s vlastným za-
pojením sa do nich a v nepo-
slednej rade za zabezpečenie 
občerstvenia pre účastníkov 
(vrátane nosičských činností).

Napriek brigáde ostalo na 
mieste bývalej chaty množ-
stvo ďalšieho odpadu. Tí, kto-
rí chcú pomôcť, môžu tak 
urobiť už najbližšiu sobotu, 
11. októbra, kedy sa brigáda 
opäť zopakuje. Odpad je mož-
né zniesť aj individuálne po-
čas ostatných dní. Vrecia naň 
sú uložené na mieste bývalej 
chaty, veľkoobjemový kontaj-
ner je umiestnený v blízkosti 
zastávky SAD Biela voda. 

(kch)

Kežmarčania vonku neuspeli

vyskúšali aj na svojich rame-
nách pri znášaní do kontajne-
ru na Bielej vode.

Ani zďaleka sme neodhali-
li všetko. Zato však na kopách 
po nás ešte zostali roztriede-
né vykopané "pozostalosti" z 
roku 1974. Asi aj preto, že nás 
– Kežmarčanov – prišlo málo. 
Viac bolo „cezpoľných“, ktorí 
pochopili, že akcia prebehne 
za každého počasia. 

Zúčastnili sa aj dvaja pro-
jektanti vysnívanej novej cha-
ty. Našich mladých z Parla-
mentu mládeže reprezen-
toval Dominik Jakub, av-
šak počtom boli prekonaní 

Basketbalové súťaže po-
kračovali ďalšími stretnu-
tiami v prvej lige mužov. Vo 
východnej skupine cestovali 
Kežmarčania do Košíc a Lu-
čenca.

V dueli s ašpirantom na po-
stup do extraligy Sláviou TU 
Košice sa hostia s Kežmarku 
nedokázali vysporiadať s um-
nou hrou domáceho celku, 
ktorý využíval svoju výškovú 

prevahu. Hosťom nevychá-
dzala streľba z perimetra, čo 
domáci trestali bodmi. 

V dueli vo vynovenej špor-
tovej hale Arena v Lučenci 
boli od začiatku lepšie na tom 
domáci hráči. Hostia z Kež-
marku mali opätovne prob-
lémy v podkošovom priesto-
re, kde sa prejavuje  výško-
vý hendikep. Kežmarčania 
aj stratili zbytočne veľa lôpt, 

ktoré domáci tím využíval na 
zakončenie po rýchlom pro-
tiútoku na jednoduché body.

Výsledky: BK Slávia TU 
Košice – BK MŠK Kežmarok 
122:79 (61:32), MBK Lučenec – 
Kežmarok 100:54 (53:30).

Najbližšie dve kolá odo-
hrajú Kežmarčania opäť na 
palubovkách súperov a to v 
Žiari nad Hronom a v Prievi- 
dzi.                                      (jmj)
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Úvodnými kolami sa zača-
la najvyššia volejbalová súťaž 
žien na Slovensku. V úvod-
nom kole kežmarské volejba-
listky porazili nováčika z Pre-
šova, ktorý našim hráčkam 
kládol odpor jedine v dru-
hom sete, keď v jeho priebe-
hu vyhrával už 17:8, no nako-
niec naše hráčky dokázali aj 
tento stav otočiť a dotiahnuť 
ho do víťazného konca.

V druhom zápase sme pre-
hrali v derby-zápase v Spiš-
skej Novej Vsi až príliš hlad-
ko, keď ani v jednom sete sme 
nedosiahli 20-bodovú hrani-
cu.

1. kolo: KV MŠK Oktan 
Kežmarok – Dobré zo Slo-
venska 3:0 (16, 21, 18).

Najviac bodujúce hráčky: 
Dragašeková 13, Mihaliková 
8, Kaplanová 7.

Ďalšie zápasy 1. kola: VK 
Slávia EU Bratislava – COP 
Nitra 3:0, VISTA real Pezinok 
– Senický volejbalový klub 
Senica 3:0, VK Spišská No-
vá Ves – Vololey projekt UKF 
Nitra 3:0, Bratislavský volej-
balový klub Bratislava – VŠK 
Paneurópa Bratislava 1:3.

2. kolo: VK Spišská Nová 
Ves – KV MŠK Oktan Kež-
marok 3:0 (11, 14, 14).

Najviac bodujúce hráčky: 
Dragašeková 9, Kredátusová, 
Labudová, Zátrochová 3.

Ďalšie zápasy: COP Nitra 
– Pezinok 1:3, Prešov – Slávia 
BA 0:3, Senica – BVK Bratisla-
va 1:3, UKF Nitra – Paneuró-
pa 3:0.                        Humeník
1. Slávia BA  3  9:0  9
2. Spiš. N. Ves  2  6:0  6
3. Pezinok  2  6:1  6
4. BVK Bratislava  2  4:4  3
5. UKF Nitra  2  3:3  3
6. Kežmarok  2  3:3  3
7. Paneurópa  2  3:4  3
8. Senica  2  1:6  0
9. COP Nitra  3  1:9  0
10. Prešov  2  0:6  0

stolný tenisVíťazstvo s nováčikom, prehra v derby
Úvodnými zápasmi zača-

la III. liga mužov, skupina Zá-
pad v stolnom tenise.

1. kolo: Spišský Štiavnik A 
– TJ Severka Kežmarok A 13:5 
(Kvasňák, Pojedinec, Kelbel 
1,5, Popovič 0,5).

Úvodnými zápasmi začala 
IV. liga mužov, skupina Pod-
tatranská v stolnom tenise.

1. kolo: Spišský Štiavnik B 
– TJ Severka Kežmarok B 12:6 
(Pojedinec, Kvasňák 2,5, Po-
dolský 1), Fortuna Kežmarok 
B – TJ Požiarnik Rakúsy A 
15:3 (Šikula, Kovalčík 4,5, Mi-
lan 3,5, Harabin 2,5).

Humeník

V sobotu 4. októbra 2014 
usporiadalo mesto Kežmarok a 
TŠC TEMPO MŠK Kežmarok už 
tradičný 27. ročník Ľanový kvie-
tok Open 2014 a Pohár primáto-
ra mesta Kežmarok.

V Hobby súťaži Juniorov 
do 14 rokov obsadil finálové 4. 

miesto pár Erik Hasaj - Inés Bi-
linová. 

V pohárovej súťaži o Po-
hár primátora mesta Kežma-
rok Open 2014 obsadili naší re-
prezentanti  Matej Štec - Rad-
ka Britaňáková v ŠT i LAT 1. 
miesto a krásne poháre, Matej 

Madeja - Lenka Šepeľová finá-
lové 3. miestov ŠT 2. miesto v 
LAT. Blahoželáme k vynikajú-
cim výsledkom.  

V prestávkach vystupili De-
ti z TŠC TEMPO MŠK Kežma-
rok a členky ZUŠ TK Brilant 
Kežmarok. Za spestrenie našej 

súťaže ďakujeme. Taktiež ďa-
kujeme v mene usporiadateľov 
MÚ a MŠK ako aj rodičom za 
prípravu športovej haly a po-
moc pri odovzdavaní cien. 

Tešíme sa na stretnutie v ro-
ku 2015 na 28. ročníku ĽK 2015.

G. Scholtzová 

Pohár primátora mesta Kežmarok Open 2014 bol úspešný
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

kvalifikácia  o Ligu st. žiakov st. žiaci MŠH Vlada Jančeka 15. 10., od 16.00 h Kežmarok – Sp. Nová Ves

Liga juniorov SR juniori MŠH Vlada Jančeka 18. 10., 20.00 h Kežmarok – Humenné

Liga juniorov SR juniori MŠH Vlada Jančeka 19. 10., 11.00 h Kežmarok – Michalovce

Futbal
V. liga, sk. Podtatranská muži futbalový štadión 19. 10., 14.00 h Kežmarok – Prakovce

III. liga dorast futbalový štadión 18. 10., 14.00 h Kežmarok – Sp. Vlachy

Hokejbal extraliga U16 hokejbalový štadión 12. 10., od 9.00 h turnaj

Šach
1. liga seniori Dom stretávania KdV 18. 10., 11.00 h Kežmarok – L. Mikuláš

1. liga seniori Dom stretávania KdV 19. 10., 11.00 h Kežmarok – B. Bystrica

Volejbal

1. liga juniorky MŠH Vlada Jančeka 18. 10., od 11.00 h Kežmarok – Žilina

extraliga ženy MŠH Vlada jančeka 18. 10., 17.00 h Kežmarok – Slávia EU BA

extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 19. 10., 16.00 h Kežmarok – Pezinok
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Ďalšími zápasmi pokračo-
vala V. futbalová liga, skupi-
na Sever. 

Výsledky: 8. kolo: 1. MFK 
Kežmarok – AŠK Maria Huta 
Gelnica 0:4 (0:2). 

9. kolo: Spišské Bystré – 
Kežmarok 3:0 (1:0).
1. Poprad B  9  21:7  19
2. Spišská Belá  9  24:10  18
3. Gelnica  9  23:15  18
4. Smižany  9  19:11  18
5. Hrabušice  9  29:15  17
6. Kravany  9  16:9  16
7. Nálepkovo  9  16:10  15

8. Teplička  9  12:15  12
9. Helcmanovce  9    8:13  12
10. Spišské Bystré  9  14:19  11
11. Levoča  9  18:0    8
12. Prakovce  9    7:18    8
13. Toporec  9    9:21    6
14. Kežmarok  9    2:34    0

Dorast
Ďalšími zápasmi pokra-

čovala III. futbalová liga do-
rastu, Podtatranská skupi-
na. Výsledky: 1. MFK Kež-
marok – Spišs. Podhradie 1:5 
(Duda). Rudňany – Kežmarok  
1:0.                                        (ph)

Futbalisti sú stále bez bodu

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala Slovenská hokejbalová 
extraliga seniorov. Kežmar-
skí hokejbalisti sa dva zápasy 
trápili strelecky, no v tom tre-
ťom zasypali Záhorákov zo 
Skalice, pred svojimi fanúšik-
mi, deviatimi gólmi.

Dôležité trojbodové víťaz-
stvo vybojovali kežmarskí 
hokejbalisti na horúcej pôde 
v centre Turca, v Martine. V 
ďalšom zápase sa viac ako so 
súperom natrápili so svojou 
streleckou potenciou a ne-
šťastne prehrali s Jokeritom 

Petržalka 1:3. O deň neskôr 
sa ale ukázalo celé mužstvo 
MŠK v plnej streleckej pará-
de a druhému najlepšiemu 
mužstvu na svete (finalista 
Svetového pohára 2014) na-
strieľalo deväť gólov! Nesku-
točné! Diváci si určite prišli 
na svoje.       Pavol Humeník

Imperial Vitamins Martin  
– MŠK Mimisolar Kežmarok 

1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Góly: Ruttkay - Oravec 

(Fečunda), Teplický (Bednár, 
Lipták) PP

Nečakaný gólostroj s vicemajstrom svetového pohára
Vylúčení: 9:7. Presilovky: 

1:1. Strely: 17:29.
Kežmarok – Jokerit  
1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Góly: Pisarčík (Teplický) – 
Čapka, Slivka, Kováč

Vylúčení: 6:7. Presilovky: 
0:1. Strely: 27:18.

Kežmarok – skalica  
9:6 (6:2, 2:1, 1:3)

Góly: Ľupták (Teplický, 
Lipták), B. Kromka (Oravec, 
Fečunda) PP, Kopkáš (Ora-
vec), Lipták (Teplický), Ora-
vec (Knapik, B. Kromka), Tep-
lický (Pisarčík, Bednár), Kna-
pik, Lipták (Pisarčík, Bednár) 

PP, Pisarčík (Kovalčík, Fečun-
da) – Škadra 2, Martinusík 2, 
Smetana, Salajka 

Vylúčení: 6:8. Presilovky: 
2:2. Strely: 35:29.
1. Nitra  6  31:7  18
2. Vrútky  6  26:15  14
3. Jokerit BA 6  26:21  12
4. Pruské  6  14:10  12
5. Skalica  6  24:22  12
6. Kežmarok  6  19:19  10
7. LG BA  6  24:20    9
8. Martin  6  21:27    7
9. Svidník  6  20:23    6
10. Nové Zámky  6  11:19    6
11. Pov. Bystrica  6  10:23    1
12. Ružinov BA  6  17:37    1

V extraligovom zápase proti Skalici sa na domácej pôde nečakane 
roztrhlo vrece s gólmi a kežmarskí hokejbalisti sa takto tešili z dosiah-
nutého gólu až deväťkrát. 


