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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Keď jazdíte v bezpečnom aute s oceňovaným dizajnom a s modernými technológiami, žiadne počasie vám 
neskazí deň. Vyberte si z jedinečných modelov ŠKODA Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Yeti alebo si zvoľte 
Auto roka 2015, model ŠKODA Fabia. Navyše ku každému z modelov vám pribalíme štvorročnú záruku a zimné 
kolesá s diskami ako darček. Je jedno, ktorý model si vyberiete, s najlepším Financovaním na jednotku ho 
získate mesačne len za 1 % z jeho ceny! Zastavte sa u vášho najbližšieho predajcu ŠKODA ešte dnes.
www.skoda-auto.sk

Vaše obľúbené
modely do každého

počasia

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid, Octavia: 3,4 – 6,7 l/100 km, 88 – 156 g/km. Ilustračné foto.

www.autonova.sk
Tel.: 052/4513 109
skoda.predaj@autonova.sk

AUTONOVA,s.r.o.
Priemyselný areál
Východ 3406
058 01 Poprad
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Časť poldrov postavili, ďalším bránia pozemky 

Foto: Oliver Ondráš
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Lorant Paugsch
Foto: autor

Od začiatku septem-
bra 2015 do konca júna 
2016 môžete každé ráno, 
pri prechode pre chodcov 
na ulici M. Lányiho, v ča-
se školského vyučovania, 
stretnúť členov mestskej 
polície.

Každé ráno, približne od 7.15 
do 7.50 hod. pomáhajú členo-
via mestskej polície školákom 
i verejnosti, aby mohli chod-
ci na spomínanej križovatke  
ľahšie prechádzať cez hlavnú 
cestu.

„Po schválení mestským 
zastupiteľstvom sme zakú-
pili pre takéto činnosti na-
šich policajtov nové reflexné 
bundy“, povedal nám na mar-
go tejto aktivity kežmarskej 
mestskej polície jej náčelník 
JUDr.  Jozef Marhefka.

Vzhľadom na to, že poma-
ly prichádza zimný čas, keď 
je celková viditeľnosť hor-
šia, je táto tradičná aktivita 
Mestskej polície v Kežmar-
ku, pre občanov veľmi cenná 
a samotní občania si ju veľmi 
chvália.

Budova, v ktorej poš-
ta sídli, je z roku 1967 
a v pôvodnom stave. Väč-
šie úpravy na nej neboli 
vykonané. Zatiaľ.

Už takmer 50-ročná budo-
va, v ktorej sídli kežmarská 
pobočka Slovenskej pošty sa 
onedlho dočká komplexnej 
rekonštrukcie. Slovenská po-
šta postupne podľa dostup-
nosti finančných prostried-
kov zaraďuje do investičného 
plánu rekonštrukcie a moder-
nizácie budov vo vlastníctve 
spoločnosti.

„Cieľom je zabezpečiť väč-

ší komfort klientom a vhod-
nejšie pracovné podmienky 
pre našich zamestnancov,“ 
vysvetlila hovorkyňa Sloven-
skej pošty Stanislava Ponde-
lová.

Bude ako nová
Predmetom pripravovaných 
stavebných prác bude kom-
pletná rekonštrukcia a mo-
dernizácia prevádzkových 
priestorov, vybudovanie bez-
bariérového vstupu, výmena 
okien a exteriérových dverí, 
oprava fasády, úprava prístu-
pového chodníka k hlavné-
mu vstupu a  úprava asfalto-
vej plochy pri nakladacej ram-
pe ako aj výmena krytiny na 
streche budovy.

Kežmarskú poštu čaká veľká rekonštrukcia

„Súčasťou rekonštrukcie 
bude aj klimatizovaná hala 
pre verejnosť, dispozičné zme-
ny v prevádzkových priesto-
roch a výmena technologic-

kých rozvodov a zariadení,“ 
dodala Pondelová.

Rekonštrukciu zaplatí pošta
Celá rekonštrukcia budo-
vy bude financovaná z pro-
striedkov Slovenskej pošty. 
Náklady na pripravovanú re-
konštrukciu budú známe až 
po vydaní stavebného povo-
lenia, zapracovaní pripomie-
nok účastníkov stavebného 
konania a nacenení zmluv-
ným dodávateľom.

Začatie stavebných prác 
závisí od vysporiadania čas-
ti pozemku, na ktorom bu-
de vybudovaná bezbariéro-
vá rampa. Celý proces by 
mal byť ukončený do kon-
ca roka, rekonštrukcia by sa 
mohla začať už začiatkom 
roka 2016.

Mestskí policajti pomáhajú školákom

Pavol Humeník
Foto: autor
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Ako povedal zamestna-
nec civilnej ochrany (CO) na 
Mestskom úrade v Kežmar-
ku Ladislav Melikant, úlo-
hou CO je podľa výšky hla-
diny vodného toku vyhlásiť 
povodňový stupeň, zvolať 
krízový štáb či monitorovať 
kritické miesta.

„Jednou z hlavných úloh 
je varovanie obyvateľstva 
stálym 6-minútovým tónom 
sirén, aktuálnymi príspev-
kami v Kežmarskej televí-
zii a na internetovej strán-
ke mesta a ozvučeným vo-
zidlom mestskej polície,“ vy-
svetlil Melikant.

Medzi ďalšie úlohy mesta 
patrí napríklad vyhlásiť mi-
moriadnu situáciu v čase bez-
prostredného ohrozenia zdra-
via, života a majetku obyvate-
ľov, vydať príkaz na záchran-
né práce a vykonávať ich, 
uzatvoriť cestné komunikácie 
na kritických miestach, v prí-
pade potreby evakuovať oby-
vateľov, zabezpečiť núdzo-
vé ubytovanie a zásobovanie, 

vydávať priebežné správy 
o situácii či príkazy na vecné 
plnenie a osobnú pomoc.

Materiál je vždy k dispozícii
Mesto Kežmarok má na zá-
chranné práce k dispozí-
cii 63 mechanizmov a 156 
osôb. Protipovodňový mate-
riál mesta zahŕňa 2000 kusov 
vriec, 30 ton piesku a 400 už 
naplnených vriec.

„Každé tri mesiace vyko-
návame kontrolu tohto ma-
teriálu. Okrem toho sme 
schopní zabezpečiť v prípade 
potreby ďalší materiál do 30 
minút,“ dodal Melikant.

Spomínané sily a prostried-
ky mesta sa po rozhodnutí krí-
zového štábu využívajú pri 
navyšovaní hrádzí vodných 
tokov, odstraňovaní naplave-
ných predmetov na mostoch, 
poskytnutí pomoci postihnu-
tým osobám, obnove prejazd-
nosti ciest , čerpaní vody z do-
mácností či pri zabezpečova-
cích prácach a úprave územia 
do pôvodného stavu.

Mesto má viacero úloh

Výstavbu štyroch poldrov, 
ktoré predstavujú defini-
tívne vyriešenie protipo-
vodňovej ochrany mes-
ta Kežmarok a priľahlých 
obcí, môžu zastaviť jedine 
nevysporiadané pozemky.

.

Minister životného prostredia 
Slovenskej republiky Peter Ži-
ga začiatkom novembra osob-
ne skontroloval postup vý-
stavby jedenástich poldrov v 
bývalom vojenskom priesto-
re Javorina.

„Spolu s Vojenskými lesmi 
a majetkami sme boli skon-
trolovať stav jedenástich pol-
drov a postup ich výstav-
by. Do konca roka budú sko-
laudované a spolu zachytia 
260-tisíc metrov kubických 
vody,“ povedal Žiga.

Význam nových poldrov 
ocenil aj primátor mesta Kež-
marok Ján Ferenčák. „Ak prí-
de prívalová vlna, máme vďa-
ka poldrom o hodinu až dve 
viac času, ktorý sme pred tým 
nemali, aby sme pri toku pri-
pravili hrádze, aktivizovali 
občanov, ktorí by mohli byť 
ohrození. Vieme sa včas do-
predu pripraviť,“ vysvetlil.

Problémom sú súkromné 
pozemky

Výstavba spomínaných pol-
drov je však iba jednou z etáp 
protipovodňovej ochrany 
mesta a obcí v regióne. „Po-
trebujeme postaviť ďalšie šty-
ri poldre, z toho jeden na toku 
Ľubica, ktorý zachytí 4,6 mi-
lióna metrov kubických vody. 
Sme pripravení technicky aj fi-
nančne, sme pripravení začať 
stavať. Jediným problémom sú 
majetkoprávne vzťahy, ktoré 
vyriešiť nevieme,“ dodal mi-
nister, ktorý dodal, že ak ne-
budú vysporiadané majetky 
a pozemky, ktoré sa pod pol-
drom majú nachádzať, polder 
postavený nebude.

Primátor vyzval k solidarite
„Vyzýval som osobne všet-
kých občanov, ktorí nesúhla-
sia s vysporiadaním pozem-
kov. To je momentálne najdô-
ležitejšia vec, keďže bez toho 
ministerstvo nebude schop-
né postaviť poldre, ktoré bu-
dú definitívnym riešením pro-
tipovodňovej ochrany,“ pove-
dal primátor.

Problém sa zatiaľ týka 13 
majiteľov pozemkov, pod bu-
dúcim najväčším poldrom. 
Odpovede však podľa Feren-
čáka zatiaľ nie sú veľmi pozi-
tívne. Niektorí vlastníci nebý-

Ministerstvo je pripravené postaviť poldre, problémom sú pozemky

vajú v regióne a ohrozenie po-
vodňami sa ich netýka.

Mesto v aktivite nepoľaví
„Musíme im vysvetliť, že vďaka 
poldru ochránime životy a ma-
jetok tisícok ľudí. Chceme uro-
biť všetko pre to a ochrániť naše 
mesto a okolie pred povodňa-
mi,“ dodal primátor Kežmarku. 
Jedným z krokov bolo aj v zá-
vere augusta rozposlanie osob-
ných listov všetkým majiteľom 
dotknutých pozemkov s ape-
lom na ich odpredaj, na ktorých 
by mali budúce poldre stáť.

V súčasnosti je pripravený 
už ďalší list pre majiteľov spo-
mínaných pozemkov. V prí-
pade ak nezareagujú, primá-
tor mesta Ján Ferenčák je od-
hodlaný osobne sa stretnúť 
s každým vlastníkom.

Mesto Kežmarok zasiahla 
storočná voda v roku 2010, ke-
dy spôsobila škody vo výške 
viac než 1,2 milióna eur. Odvte-
dy sa povodne v meste a oko-
litých obciach opakujú takmer 
každý rok, pričom škody sa po-
čas poslednej v roku 2014 vy-
šplhali do výšky 300-tisíc eur.  

Lorant Paugsch
Foto: autor

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA V KEŽMARKU
6. 12. 2015 od 15.00 do 17.00 h

Hlavné námestie v Kežmarku – javisko pri radnici
kultúrny program folklórnych súborov  
a detí z materských a základných škôl 

Zimná rozprávka + Mikuláš, anjel, čert  – Divadlo Hotel 
Maria Banská Bystrica

• mikulášsky program s divadelným predstavením spojený  
so sladkou nádielkou pre deti

• pozdrav primátora mesta
• rozsvietenie vianočnej výzdoby
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Stredná odborná škola, 
Garbiarska 1 v Kežmarku 
v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou Slo-
venskej republiky zorgani-
zovala 5. novembra 2015 
už ôsmy ročník Kvapky 
ľudskosti.
.

Kvapka ľudskosti je akciou 
darovania krvi, ktorú pred 
ôsmimi rokmi prvýkrát zor-
ganizovala riaditeľka SOŠ na 
Garbiarskej a zároveň poslan-
kyňa kežmarského mestské-
ho zastupiteľstva Marta Sabo-
lová so svojimi spolupracov-
níkmi a študentmi ako výraz 
vďačnosti za záchranu živo-
ta jej i jej blízkych. A z pláno-
vanej jednorázovej akcie sa už 
stala kežmarskou verejnosťou 
očakávaná tradícia, kde do-
teraz darovali krv už stovky 
Kežmarčanov rôzneho veku, 
povolania, rasy, náboženské-
ho vyznania, politického pre-
svedčenia... ,,To je, okrem iné-
ho, na tejto akcii krásne, že 
búra bariéry a stiera rozdie-
ly medzi ľuďmi v snahe urobiť 
dobrý skutok a pomôcť človek 

človeku darovaním toho naj-
cennejšieho – nenahraditeľnej 
ľudskej krvi,“ teší sa z úspeš-
nej akcie jej iniciátorka – Mar-
ta Sabolová.

,,Veru. Ôsmy ročník už 
nie je začiatok, ale tradícia. 
Táto akcia má, z môjho po-
hľadu, dve významné úlohy. 
Nielenže sa daruje krv a po-
môže niektorému človeku, čo 
je určite ušľachtilý cieľ, le-
bo ňou niekomu zachránime 
aj život, ale akcia má v sebe 
aj výchovnú úlohu. Gro tých-
to darcov, ktorí tu prichá-
dzajú, tvoria prvodarcovia 
a študenti. Preto som veľmi 
rád, že sa to organizuje prá-
ve v takomto školskom du-
chu, lebo práve takto sa tá-
to akcia dostane najlepšie k 
študentom a neskôr sa práve 
títo študenti stanú pravidel-
nými darcami krvi. To je ten 
celkový prínos tejto akcie.“ 
povedal na margo Kvapky 
ľudskosti primátor mesta Ján 
Ferenčák.

„Poznám túto akciu, pre-
tože som bol na každom z 
ôsmich ročníkov. Je to pekná 
tradícia a je potrebné sa po-
ďakovať pani riaditeľke Mar-
te Sabolovej, že Kvapka ľud-
skosti stále pokračuje. Sú na 

Vydarená Kvapka ľudskosti

Slovensku mnohé školy, kto-
ré robia podobné akcie, no v 
oveľa menšom rozsahu. Táto 
kežmarská je už tradične na 
skutočne vysokej úrovni. Sa-
mozrejme, vďaka patrí všet-
kým, ktorí  akciu zorganizo-
vali a hlavne tým, ktorí prišli 
krv darovať,“ povedal nám 
zástupca Prešovského kraja 
František Marcinčin.

A čo povedal na akciu zá-
stupca transfúznej služby? 
„Každá kvapka krvi je vzác-
na. Preto som už tradične veľ-
mi spokojný s tým, čo sa tu 
dnes odoberie a donesie sa 
na naše pracovisko. Tam krv 
pripravíme pre tých, ktorí ju 
potrebujú,“ pochválil úspeš-
nú akciu hlavný lekár NTS 
MUDr. Pavol Repovský.

Darovať krv na 8. ročník 
Kvapky ľudskosti prišlo 122 
darcov, z nich boli 30 prvo-
darcovia. Už tradične veľ-
kú časť tvorili zamestnanci a 
žiaci organizujúcej školy – v 
tomto roku to bolo 9 zamest-
nancov a 42 plnoletých štu-
dentov. Zrealizovaných cel-
kove bolo 98 odberov, pre-
tože zopár jednotlivcov, kto-
rí napriek osobnému záujmu 
darovať krv, najdôležitejšiu 
tekutinu darovať nemohli. 
Buď mali nízky alebo vyso-
ký tlak, alebo nemali hemo-
globín v požadovanej norme, 
či z iných zdravotných dôvo-
dov... Veríme, že sa im to po-
darí takto o rok na 9. roční-
ku Kvapky ľudskosti 2016, na 
ktorý sa už teraz tešíme...

Pavol Humeník
Foto: autor

Vážení Kežmarčania!
Dovoľujeme si vás pozvať na neformálne 

stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva za 
KDH a jeho sympatizantov s občanmi mesta Kež-
marok, ktoré sa uskutoční dňa 20. 11. 2015 o 18.00 
hod. v OK bare na sídlisku Juh.

Chceme sa s vami stretnúť, porozprávať, vypočuť 

a poznať vaše názory, čo vás trápi a vylepší spoloč-
né nažívanie v našom meste. Vaše názory sú pre nás 
veľmi dôležité. Na stretnutie s vami sa tešia: Ing. Ele-
onóra Levická, Ing. Miroslav Perignáth, Ján Holova, 
MUDr. Ján Hencel, Mgr. Ladislav Jendrejčák, Danie-
la Anovčinová, Ing. František Grohola, Ing. Ján So-
liar, Emil Hoffmann a Marián Benko.                        KDH

Poslanecká pozvánka pre Kežmarčanov

V hlasovaní získal viac 
hlasov než Piešťany, Spiš-
ská Belá či Vysoké Tatry.

Prievidza sa stala víťazom hla-
sovania o najkrajšie mesto na 
Slovensku, ktorú zorganizoval 
portál Slovak Region. Na dru-
hom mieste skončila Spišská 
Nová Ves pred tretím Zvole-
nom.

Kežmarok sa spomedzi 139 
miest umiestnil na 25. priečke. 
Z okolitých miest skončili vyš-
šie, okrem spomínanej Spiš-
skej Novej Vsi, Levoča, Stará 
Ľubovňa a iba o jedno miesto 
nad Kežmarkom, na 24. pozí-
cii, sa umiestnil Poprad.

Na druhej strane skonči-
li v hlasovaní za Kežmarkom 
mestá ako Piešťany, Trenčian-
ske Teplice, Spišská Belá, Ban-

Kežmarok sa v súťaži o najkrajšie mesto nestratil
ská Štiavnica, Banská Bystri-
ca, Trnava, Skalica, Komárno či 
Martin.

Súťaž o najkrajšiu obec 
ovládlo Hlinné, druhá skon-
čila obec Santovka a tretie 
miesto obsadila Terchová.

Hlasovanie návštevníkov 
webovej stránky Slovak Re-
gion o najkrajšie mesto a obec 
trvalo od 1. apríla 2015 do 
konca októbra. Ďalší ročník 
hlasovania sa začne 1. apríla 
2016 taktiež na stránkach Slo-
vak Region.

Lorant Paugsch
Foto: autor
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Redakcia novín KEŽMA-
ROK oznamuje svojim či-
tateľom, že aktuálne číslo 
novín (22/2015) je posled-
ným, ktoré si môžu čitatelia 
zakúpiť. Budúce číslo náš-
ho periodika by sa už ma-
lo distribuovať priamo do 
poštových schránok v mes-
te Kežmarok zdarma.

Čitateľov upozorňujeme, že 
najbližšie číslo nevyjde 2. de-
cembra 2015, ako by malo 
podľa pravidelnej dvojtýž-
dennej periodicity, ale noviny 
by mali byť distribuované do 
schránok o týždeň neskôr, 11. 
decembra 2015 (piatok). To-
to číslo bude rozšírené a bude 
mať minimálne 24 strán.

Mesačník
Po takmer 20 rokoch novi-
ny KEŽMAROK končia ako 
dvojtýždenník. Od roku 2016 
by sa mali stať mesačníkom. 

Tri traktory, pričom každý 
z nich má svoj rajón, tri na-
kladače, dve autá, z toho 
jedno s posypom a natá-
čacou radlicou, druhé ur-
čené na posýpanie a plu-
hovanie chodníkov, je vo-
zový park technických 
služieb, ktorý sa stará 
o zimnú údržbu na pôde 
mesta Kežmarok. 

Už máme prvé sneže-
nie v Kežmarku za sebou, 
pred nami je celá zimná se-
zóna, takže je tu ten správny 
čas si povedať niečo i k zim-
nej údržbe. Týkať sa to bu-
de každého občana i každého 
vodiča. Ako sú na ňu pripra-
vení v technických službách, 
teda v spoločnosti, ktorá tú-
to činnosť v meste vykonáva. 
Aký má spoločnosť priprave-
ný vozový park, či zabezpe-

čený harmonogram výjazdov, 
keď nám začne naše chodníky 
a cesty znepríjemňovať vša-
deprítomný sneh a ľad. 

„V našej firme máme vy-
pracovaný harmonogram vý-
jazdov, ak začne v meste sne-
žiť. Prioritou sú hlavné ko-
munikácie a križovatky, stú-
pania a klesania, teda miesta, 
kde by mohli mať vodiči 
a chodci problémy,“ povedal 
nám na margo témy zimnej 
údržby mestských komuni-
kácií riaditeľ kežmarských 
technických služieb Ján Soliar 
a pokračoval: „Pri predpokla-
danom snežení majú technic-
ké služby pohotovosť a ak za-
čne husto snežiť, vychádza-
me s mechanizmami do ulíc 
po polnoci tak, aby ľudia, 
keď pôjdu ráno do práce ale-
bo žiaci do školy, boli cesty 
a chodníky zjazdné a schod-
né.“ 

„Čistenie ciest a chodní-
kov patrí medzi naše nosné 
programy a práce, takže sa 
snažíme, aby táto služba ob-

Noviny KEŽMAROK si už nájdete v schránkach
Prvé číslo dvojtýždenní-

ka noviny KEŽMAROK vy-
šlo 14. augusta 1996, kto-
ré redakčne pripravil Pa-
vol Humeník. Noviny vtedy 
mali náklad 800 kusov, pre-
dajná cena za jeden výtla-
čok bola 2 koruny a vytlači-
li sa v kežmarskej tlačiarni. 
Boli vydané hneď po EĽRO 
1996, v ktorom bol napríklad 
richtárom trhu remesiel he-
rec Michal Dočolomanský. 
Od tohto čísla sa začala púť 

mestských novín s dvojtýž-
dennou periodicitou, až po 
koniec roka 2015.

Od januára 2016, z po-
verenia vedenia mesta, by 
sa mali stať mestské novi-
ny KEŽMAROK mesační-
kom. Už od posledného čís-
la 2015 sa budú distribuovať 
priamo do schránok, k obča-
nom mesta Kežmarok, s cie-
ľom, aby mal každý obyvateľ 
Kežmarku informácie o dia-
ní v meste.

Obsah
Vďaka novému mesačníku bu-
de mať každý občan Kežmar-
ku prehľad o dianí v meste, 
o pripravovaných spoločen-
ských, kultúrnych a športo-
vých podujatiach, komplexné 
informácie si vždy nájde vo 
svojej schránke.

Obohatením novín by ma-
li byť pravidelné informácie 
o tom, ktorí malí Kežmarča-
nia sa v danom mesiaci naro-
dili,  kto oslávil svoje význam-
né okrúhle životné jubileum, 
kto nás navždy opustil, prí-
padne kto mal v danom mesia-
ci svadbu. Priestor v novinách 
dostanú taktiež aj čitatelia so 
svojimi názormi a postrehmi, 
inzerenti s riadkovou a grafic-
kou inzerciou či ďalšie subjek-
ty, ktoré budú chcieť osloviť 
všetkých Kežmarčanov. 

Novinkami by mali byť aj 
články o zdravom životnom 
štýle, rady pre záhradkárov, 
či cestovateľov, ale aj detské 
témy či rozpis pohotovost-
ných služieb. Mesačník by 
mal mať vždy 28 strán.

Redakcia
Foto: 

Prioritou zimnej údržby je spokojnosť občanov

čanom bola vykonávaná k ich 
spokojnosti,“ potvrdil riadi-
teľ prioritu spoločnosti. Naj-
väčšie problémy má počas čis-
tenia komunikácií spoločnosť 
s odpratávaním snehu vtedy, 
keď im kašovitý sneh primrz-
ne alebo im primrznú manti-
nely zo snehu. Pri čistení vo-
zoviek majú určité problémy 
aj na uliciach, ktoré sú úzke, 
kde je problém prejsť ich  ná-
kladným vozidlom, resp. trak-
torom, lebo sú na druhej stra-
ne vozovky zaparkované au-
tá. Vždy je snaha urobiť všetko 
pre spokojnosť Kežmarčanov. 

My iba veríme, že v tom-

to období snáď už majú všetci 
vodiči, minimálne tí kežmar-
skí, vymenené pneumatiky 
na zimné, pretože nikdy ne-
vieme, kedy nás sneh zaskočí. 
Keďže vodiči musia prispôso-
biť svoju jazdu stavu a povahe 
vozovky, mali by brať ohľad 
na jej akýkoľvek stav, lebo sa 
nedajú všetky cesty v meste, 
keď na to príde, vyčistiť hneď. 

Dúfame, že všetko do-
padne, aj čo sa týka zimnej 
údržby, k spokojnosti obča-
nov Kežmarku, aby bolo po-
čas tohtoročnej zimy na kež-
marských komunikáciách čo 
najmenej úrazov. 

Pavol Humeník
Foto: archív TS
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Predchádzať, potláčať 
a zamedzovať vzniku 
resp. prehlbovania rastu 
kriminálnej činnosti pro-
stredníctvom kamerové-
ho systému a okamžitým 
zásahom mestskej polí-
cie. To bol cieľ vypracova-
ného projektu oddelenia 
projektov a verejného ob-
starávania na Mestskom 
úrade v Kežmarku na 
rozšírenie bezpečnostné-
ho kamerového systému 
v meste Kežmarok v ob-
lasti prevencie kriminality.

Projekt bol na Radu vlády Slo-
venskej republiky pre preven-
ciu kriminality podaný na 
konci roku 2014, pričom cel-
kový rozpočet projektu bol 

Do konca roka pribudnú v meste dve kamery
vyčíslený na približne 8 tisíc 
eur. 

Bol schválený a do konca 
roka 2015 pribudnú v meste 
dve nové kamery. Tie by mali 
byť osadené na ulici gen. Šte-
fánika a na križovatke ulíc dr. 
Alexandra a Kostolného ná-
mestia. Projekt bol finančne 
podporený Radou vlády Slo-

venskej republiky pre preven-
ciu kriminality vo výške 6 000 
eur.

Mesto Kežmarok ale ne-
skončilo v aktivite pri dobu-
dovávaní bezpečnostného ka-
merového systému v mes-
te a na prevenciu a zníženie 
pouličnej kriminality oddele-
nie projektov a verejného ob-

starávania na Mestskom úra-
de v Kežmarku vypracova-
lo a podalo na Radu vlády SR 
ďalší projekt.

Ten je vypracovaný na za-
kúpenie piatich kamier a cel-
kový rozpočet bol vyčíslený 
na približne 22 tisíc eur.

Tento projekt je vo fá-
ze hodnotenia. 

„Celkový počet kamier je 
zatiaľ šesť“, povedal nám na 
otázku koľkými kamerami 
je momentálne pokryté na-
še mesto náčelník kežmar-
skej mestskej polície JUDr. Jo-
zefa Marhefka. Mapovaný je 
ako sever, tak i juh a centrum 
mesta. 

Zvýšenie prevencie kri-
minality ale nikdy nezaško-
dí, preto vítame, že mesto 
sa stará i takýmto spôsobom 
o ochranu svojich občanov.

Pavol Humeník
Foto: autor

Hlavnou témou bol vývoj 
slovensko-poľských ob-
chodných vzťahov v kon-
texte nového programova-
cieho obdobia.

Pod záštitami Veľvyslanectva 
Poľskej republiky v Bratisla-
ve a Slovenskej republiky vo 
Varšave sa v Spišskej Novej 
Vsi uskutočnil 14. ročník Slo-
vensko-poľského hospodár-
skeho fóra. 

Na fóre odzneli idey poľ-
sko–slovenskej obchodnej a 
investičnej spolupráce, myš-
lienky cezhraničnej dopravy 
v novom období 2014 - 2020, 
ako aj téma Prečo sa oplatí 
podnikať v Poľsku, ktorú pre-
zentoval Ladislav Chlipala, 
ekonomický diplomat veľvy-
slanectva Slovenskej republi-
ky vo Varšave. 

Chlipala predstavil Poľ-
sko ako obrovský štát s množ-
stvom kreatívnych a šikov-
ných ľudí. Naši severní suse-
dia patria do skupiny  krajín, 
ktoré najdynamickejšie nasle-
dujú svetových lídrov.

Hostiteľom fóra bol pred-
seda Rady Združenia Euro-
región Tatry a primátor mesta 
Kežmarok Ján Ferenčák. „Ne-
dávno sme v Kežmarku spolu 
s Antonim Karlakom, predse-
dom Rady Zväzku Euroregión 
Tatry so sídlom v Novom Tar-
gu, podpisovali zmluvu o 
cezhraničnej spolupráci. Ča-
sová blízkosť s dnešným pod-
ujatím svedčí o dôležitosti 
a dynamike slovensko-poľ-
skej regionálnej spoluprá-
ce,“ povedal Ferenčák, ktorý 
zdôraznil, že Euroregión Tat-
ry sa stáva významnou inšti-
túciou prispievajúcou k roz-
voju regiónu v oblasti dopra-
vy, hospodárstva a cestovné-
ho ruchu.

Podľa slov nového veľvy-
slanca Slovenskej republiky 
vo Varšave Dušana Krištofí-
ka, Poľsko je tretím najväčším 
obchodným partnerom Slo-
venska a práve z Poľska cho-
dí na Slovensko druhý najväč-
ší počet turistov. „Ďalšiemu 
rozvoju vzťahov však bráni 
aj nedostatočná dopravná in-
fraštruktúra, ktorá je jednou z 
hlavných výziev pre najbliž-
šie päťročné obdobie. Ide pre-

Hospodárske fórum dáva impulz k spolupráci
dovšetkým o prepojenie seve-
ru a juhu,“ ozrejmil Krištofík, 
ktorý myslí aj na lepšie prepo-
jenie Poľska s Maďarskom.

Prvým krokom bude už 
v decembri spustené letecké 
spojenie medzi Popradom a 
Varšavou. Linka bude premá-
vať zatiaľ počas zimnej sezó-
ny, ktorá by v budúcnosti ma-
la byť celoročná. 

Hospodárske fórum bolo 
podnetom pre rozvoj vzájom-
ných investícií medzi Poliak-
mi a Slovákmi. Niektoré sa-

mosprávy a inštitúcie výzvu 
prijali v období 2007 – 2013 a 
pripravili úspešné projekty, 
ďalší majú možnosť realizácie 
v programe INTERREG V-A 
Poľsko – Slovensko v rokoch 
2014 – 2020.

Euroregión Tatry bol zalo-
žený 26. augusta 1994. Je dob-
rovoľným združením miest a 
obcí na území Oravy, Lipto-
va, Spiša, Šariša a šiestich poľ-
ských grófstiev a je zameraný 
na rozvoj cezhraničnej spolu-
práce. 

Lorant Paugsch
Foto: autor

Rokovanie účastníkov Hospodárskeho fóra 2015.
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Počas ohrozenia obyva-
teľstva je potrebné dodr-
žiavať niekoľko zásad.

Pri ohrození obyvateľstva je 
potrebné dodržiavať zásady:

Uvedomiť si, že najväčšiu 
hodnotu má ľudský život a 
zdravie a až potom záchrana 
majetku.

Pamätať na sebaochranu, 
poskytnutie prvej pomoci a 
vzájomnej pomoci v tiesni.

Rešpektovať informá-

cie poskytované prostredníc-
tvom rozhlasu a televízie.

Nerozširovať poplašné a 
neoverené správy.

Nepodceňovať vzniknutú 
situáciu a zachovať rozvahu.

Netelefonovať zbytočne, 
aby sa počas mimo-
riadnej situácie ne-
preťažovala telefón-
na sieť.

Pomáhať ostat-
ným, najmä starým, chorým a 
bezvládnym ľuďom, postarať 
sa o deti.

Dodržiavať pokyny pra-
covníkov civilnej ochrany a 
ďalších záchranných zložiek, 

orgánov štátnej správy a sa-
mosprávy.

Ohrozenie je obdobie, po-
čas ktorého sa predpokladá 
nebezpečenstvo vzniku alebo 
rozšírenia následkov mimo-
riadnej udalosti. 

Mimoriadna 
udalosť je živel-
ná pohroma, ha-
vária, katastro-
fa, ohrozenie 

zdravia II. stupňa, alebo te-
roristický útok. Mimoriadna 
udalosť ohrozuje život, zdra-
vie alebo majetok obyvateľov. 

Mimoriadna situácia je ob-
dobie ohrozenia alebo obdo-

bie pôsobenia následkov mi-
moriadnej udalosti na život, 
zdravie alebo na majetok, kto-
rá je vyhlásená podľa záko-
na č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov a počas 
ktorej sú vykonávané opatre-
nia na záchranu života, zdra-
via, alebo majetku, na znižo-
vanie rizík ohrozenia alebo  
činnosti nevyhnutné na za-
medzenie šírenia a pôsobenia 
následkov mimoriadnej uda-
losti. Mimoriadna situácia sa 
vyhlasuje a odvoláva pros-
tredníctvom hromadných  in-
formačných prostriedkov. 

Ako postupovať pri ohrození obyvateľstva 
v rámci civilnej ochrany

Ing. Ladislav Melikant, 
MsÚ Kežmarok
Úsek: Civilná ochrana

20. – 22. november (piatok, 
sobota, nedeľa) o 19.00 hod. 

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 
2.časť 

Záverečná časť fenomenálnej 
série o Katniss Everdeenovej. V po-
slednej kapitole nepôjde len o pre-
žitie, ale bude sa bojovať o budúc-
nosť obyvateľov celého Panemu. 
Konečné zúčtovanie s nenávide-
ným prezidentom Snowom sa blíži.

Hrajú:  Jennifer Lawrence  Do-
nald Sutherland, Gwendoline 
Christie. Réžia: Francis Lawrence. 
USA 2015, dobrodružný, titulky, 
135 minút, MP12, vstupné: 3,5 €. 

21. – 22. november (sobota, 
nedeľa) o 17.00 hod. 

PÁN CESTA DO  
KRAJINY – NEKRAJINY 3D
Nové spracovanie legendár-

neho Petra Pana, príbeh siroty 
Petra, ktorý je unesený do kúzel-
nej krajiny – nekrajiny, kde zaži-
je mnoho zábavy, ale aj nebezpe-
čenstva, aby nakoniec zistil, že 
jeho osudom je stať sa hrdinom 
známym ako Peter Pan. Nád-
herné výpravne dobrodružstvo 
v neopakovateľnom 3D zážitku. 

Hrajú: Amanda Seyfried, Cara 
Delevingne. Réžia: Joe Wright. USA 
2015, rodinný, dabing, 111 minút, 
MP7, vstupné: 5,5 €.  

23. november (pondelok) 
začiatok prednášky  

o 18.00 hod., začiatok filmu   
o 20.15 hod.

5 ROKOV FILMOVÉHO KLUBU 
ISKRA

Známy propagátor kvalitnej 
kinematografie, filmový kritik a 
šéfredaktor portálu Kinema.sk 
Peter Konečný osobne uvedie 
jednu zo svojich populárnych fil-
mových prednášok Geniálne fil-
mové scény – alebo prečo milu-

jeme film. Sučasťou filmového 
večera bude aj premietanie filmu 
TAXI TEHERÁN.

Vstupné: 2 €.

25. – 26. november (streda, 
štvrtok) o 19.00 hod. 

PRI MORI
Do malebného francúzskeho 

prímorského letoviska prichádza 
americký manželský pár. Spi-
sovateľ Roland tu chce nájsť si-
lu, kľud a inšpiráciu pre napísa-
nie svoje ďalšej knihy. Naopak je-
ho manželka Vanessa vlastne ani 
netuší, čo tu robí. Ich manžel-
stvo sa behom rokov premenilo 
v mierne toxický vzťah, kde sú 
radšej sami ako s tým druhým.

Hrajú: Angelina Jolie Pitt, Brad 
Pitt. Réžia: Angelina Jolie Pitt. USA 
2015, romantická dráma, titulky, 
122 minút, MP15, vstupné: 3,5 €.  

27. – 28. november (piatok, 
sobota) o 19.00 hod. 

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 3D
Záverečná časť fenomenálnej 

série o Katniss Everdeenovej. V po-
slednej kapitole nepôjde len o pre-
žitie, ale bude sa bojovať o budúc-
nosť obyvateľov celého Panemu. 
Konečné zúčtovanie s nenávide-
ným prezidentom Snowom sa blíži.

Hrajú:  Jennifer Lawrence  Do-
nald Sutherland, Gwendoline 
Christie. Réžia: Francis Lawrence. 
USA 2015, dobrodružný, titulky, 
135 minút, MP12, vstupné: 5 €. 

28. – 29. november (sobota, 
nedeľa) o 17.00 hod. 

DOBRÝ DINOSAURUS 3D 
Príbeh o Arlovi malom dino-

saurovi, ktorý prekračuje hrani-
ce svojho strachu a jeho ľudskom 
spoločníkovi. Arlo stratil otca po 
tom, čo padol do rieky, ktorá ho 
odniesla ďaleko od domova. Po-
čas náročnej cesty s cieľom vrá-
tiť sa domov narazí na jaskynné-
ho chlapca menom Spot.

Réžia: Peter Sohn. USA 2015, 
animovaná rozprávka, dabing, 90 
minút, MP7, vstupné: 5,5 €.  

29. november (nedeľa) o 19.00 
hod. 

GANGSTER KA 2: AFRIČAN 
Po nepochopiteľnom úteku 

priamo z rúk polície, opúšťa Kra-
viec Českú republiku. Začína no-
vá etapa jeho zločinného života. 
Káčko už nemá čo stratiť. Až teraz 
začína vyplávať na povrch všetok 
odpad, ktorý po ňom zostal.

Hrajú: Hynek Čermák, Predrag 
Bjelac. Réžia: Jan Pachl. ČR 2015, 
frimi dráma, pôvodné znenie, 90 mi-
nút, MP15, vstupné: 3,5 €.  

30. november (pondelok) 
o 19.00 hod. 

ČAKÁREŇ (FK) Projekt 100
Príbeh zobrazujúci cez rôzne 

možnosti čakania kolobeh jed-
ného života, ktorý vychádza z 
konkrétnych osudov reálnych 
žien, tak ako sa odohrávajú, ale-
bo odohrali. Je to dokumentárna 
mozaika života, ktorá v niekto-
rých chvíľach prerastá až do kru-
tej sociologickej sondy dnešného 
sveta. 

Hrajú: Zuzana Smékalová, Mo-
nika Neksová. Réžia: Palo Korec. SR 
2015, filmová esej, pôvodné znenie, 
72 minút, MP12, vstupné: 3,5/2 €. 
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Už piaty rok patrí dru-
há septembrová nedeľa 
v Kežmarku poľovníckemu 
dňu, ktorý Obvodná poľov-
nícka komora tohto roku 
zorganizovala na počesť 
95. výročia založenia jed-
notnej poľovníckej organi-
zácie – Loveckého ochran-
ného spolku (LOS) na Slo-
vensku a 5. výročia vzniku 
Okresnej organizácie Slo-
venského poľovníckeho 
zväzu a Obvodnej poľovníc-
kej komory v Kežmarku.

Prvé zo sprievodných poduja-
tí 5. jubilejného poľovníckeho 
dňa, výstava najhodnotnejších 
poľovníckych trofejí zveri ulo-
venej v revíroch poľovníckych 
organizácií príslušných k OPK 
Kežmarok počas jej existencie, 
sa uskutočnila v budove  VLM 
SR v Kežmarku. Predseda OPK 
Mgr. Nevický spoločne s pri-
mátorom mesta PhDr. Mgr. Fe-
renčákom otvorili výstavu, na 
ktorej boli vystavené trofeje zla-
tých a strieborných jeleňov (15), 
srncov (10), diviakov (11), vlčie 
lebky (8), líščie lebky (7), lebky 
jazveca (4), 1 lebka psíka med-
vedíkovitého, kože vlka, jazve-
ca a psíka medvedíkovitého. 
Expozíciu vkusne oživili der-
moplastické preparáty p.Krem-
paského z Ľubice, ktoré zauja-
li najmä najmenších návštevní-
kov.

Po slávnostnom otvorení 
výstavy sa svätohubertskou sv. 
omšou v Bazilike sv. Kríža za-
čal vlastný program poľovníc-
keho dňa. Po požehnaní jele-
ňa sa početný sprievod, v če-
le ktorého nechýbali zástavy 
SPK, SPZ, OPK a poľovníckych 
subjektov, okresný poľovnícky 
hospodár, členovia predstaven-
stiev okresných poľovníckych 
organizácií, konský povoz s je-
leňom, psovodi, sokoliari, po-
ľovníci a množstvo priateľov 
a sympatizantov z radov laickej 
verejnosti, vydal na kežmarské 
námestie.

Program na Hlavnom námes-
tí začal za asistencie trubačov 

V Kežmarku opäť ožívali poľovnícke tradície
dovým poľovníkom. Krst kni-
hy bol v réžii „krstných otcov“ 
generálneho riaditeľa VLM SR 
Ing. Jána Juricu a riaditeľa TA-
NAP-u Ing. Petra Líšku.

Program pokračoval vy-
stúpením sokoliarov, lesničia-
rov-hornistov z Lanškrouna 
a ukážkami vábenia rôznych 
druhov zveri ako pásmo „Po-
ľovnícky rok pod Tatrami 
a bežne používané vábničky“. 
Moderoval Ing. Klein a ukážky 
predvádzali predseda MPS Po-
ľana p. Ofčák a študent 4. roč-

níka prešovskej lesníckej ško-
ly Viliam Vaššák, juniorský vi-
cemajster Slovenska vo vábe-
ní zveri.

V programe vystúpili det-
ský folklórny súbor Magu-
ráčik z Kežmarku, ľudová 
hudba Zamiškovci z Kolačko-
va, divadlo Ramagu zo Spiš-
skej Starej Vsi. O záverečné 
vystúpenie sa postaral  ľudo-
vý rozprávač Jožko Jožka s ka-
pelou Radical.      

Počas celého podujatia bo-
la pre návštevníkov pripra-
vená pestrá zmes sprievod-
ných akcií, hry a súťaže pre naj-
menších, rôzne kulinárske po-
ľovnícke špeciality vrátane 14 
kotlov pravého poľovnícke-
ho gulášu, výborného halászle 
a údené pstruhy „z dielne“ kež-
marských rybárov.

Režisérom celého podujatia 
bol predseda osvetovej komi-
sie OPK Ing. František Pisarčík. 
Program bezchybne moderova-
la Beátka Oravcová a nad všet-
kým bdela pracovníčka kance-
lárie OPK Magdaléna Reščáko-
vá.

Predstavenstvo Obvodnej po-
ľovníckej komory v Kežmarku to-
uto cestou úprimne ďakuje priaz-
nivcom poľovníctva, sponzorom 

a mnohým dobrovoľníkom za vec-
né a finančné dary, ktorými prispe-
li k zdarnému priebehu a zatrak-
tívneniu 5. jubilejného poľovníc-
keho dňa: Alojz Kačúr – Píla pri 
kaštieli Toporec, Ján Griglák – Tla-
čiareň Kežmarok GG, Strechy Za-
char, Ján Kellner – voda, kúrenie, 
Ľudovít Kellner – hodinár Kež-
marok, Vladimír Iláš – Poľovníc-
ke potreby-zbrane, strelivo Kež-
marok, Ján Blaško – Železiarstvo 
Kežmarok, ALTER-EGO Kežma-
rok, Peter Mikulášik z Kežmarku, 
SPORT TEAM Kežmarok, Šte-
fan Garančovský – strelnica Ma-
jer pod lesom Záľubica, Ján Baj-
us – stolárstvo Kežmarok, Mest-
ské lesy Kežmarok, Pavol Kožuško 
– VŠEDOM Kežmarok, spoloč-
nosť LIVONEC, Janka Gantnero-
vá – hotel CLUB Kežmarok, Sla-
vomír Zelina – penzión HIDAL-
GO Kežmarok, spoločnosť KAR-
LOFF, Andrej Varga – ELEKTRO 
Kežmarok, Stanislav Kellner AŽ-
DV, Marek Kovalčík – Poľovnícke   
potreby Poprad, spoločnosť DRE-
PAL Spišská Belá, Vladimír Ma-
zurek z Malého Slavkova, KÁVO-
MATY Kežmarok, Združenie plt-
níkov Majere.

Poďakovanie patrí aj Rím-
sko-katolíckemu farskému úradu 
v Kežmarku za vykonanie sláv-
nostnej svätohubertovskej sv. om-
še, všetkým členom Okresnej or-
ganizácie Slovenského poľovníc-
keho zväzu a Obvodnej poľovníc-
kej komory v Kežmarku a všetkým 
sympatizantom, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom priložili ruku k die-
lu a podporili dobrú vec: gulášnici 
z PZ Vlková, Víťaz, Valtín, Magu-
ra, Kereswald, Zlatá hora, Hájnik, 
Úsvit, Zvonárka, MPS Poľana, 
primátor mesta Kežmarok PhDr. 
Mgr. Ferenčák a Ing. Šajtlava, 
SOŠ Kežmarok, Garbiarska uli-
ca, SRZ miestna organizácia Kež-
marok, skupine sokoliarov KA-
NAT, kynológom, Základnej škole 
Grundschule, Hradné nám. v Kež-
marku, detskému folklórnemu sú-
boru Maguráčik z Kežmarku, lu-
kostrelcom, divadlu RAMAGU zo 
Spišskej Starej Vsi a VLM SR - od-
štepný závod Kežmarok.

Organizátori týmto ďaku-
jú všetkým, ktorí v rámci  5. Po-
ľovníckeho dňa vytvorili na kež-
marskom námestí nezabudnuteľ-
nú atmosféru a zároveň sa tešia 
na stretnutie na 6. Poľovníckom 
dni.

Predstavenstvo OPK Kežmarok
Foto: archív OPK

slávnostným výradom, ukážkou  
odovzdávania streleckého zá-
lomku a pasovania za lovca jele-
ňa, ktorého spoločne s uloveným 
diviakom vydražili návštevníci 
podujatia.

Príhovormi usporiadateľov 
a spoluorganizátorov a priví-
taním vzácnych hostí, primáto-
ra mesta Kežmarok, generálne-
ho riaditeľa VLM SR, riaditeľa 
ŠL TANAP-u a delegácií z dru-
žobných miest z Českej repub-
liky z Lanškrouna a z poľských 
Gliwíc sa začala oficiálna časť 

programu sviatku poľovní-
kov kežmarského regiónu. Je-
ho súčasťou bolo aj odovzdá-
vanie poľovníckych vyzname-
naní „Za zásluhy o rozvoj po-
ľovníctva na Slovensku“ (III. st. 
a bronzová medaila – J. Blaško, 
M. Fudaly, V. Heldák, J. Lizák, 
Ľ. Ofčák, Ľ. Tomaľa a Ing. P. 
Tomala, II. st. a strieborná me-
daila – M. Gáborčík, M. Pľuta, 
I. st. a zlatá medaila – A. Drago-
šek, Ing. V. Klein, Zlatý kamzík 
– Ing. A. Trebuňa), pamätných 
medailí vydaných pri príleži-
tosti 5. výročia založenia OPK 
Kežmarok, ktoré boli odovzda-
né zakladajúcim členom, po-
zvaným hosťom, všetkým zá-
kladným organizáciám v pô-
sobnosti OPK a členom pred-
stavenstva OPK. Medaila sv. 
Huberta bola odovzdaná vo Sv. 
Antone p. Milanovi Ilášovi. 

Prvýkrát bolo súčasťou 
programu poľovníckeho dňa aj 
uvedenie knihy do života (na 
snímke). V tomto prípade išlo 
o krst knihy „Poľovnícke zvy-
ky a tradície a poľovnícka zába-
va pod Tatrami“ od autora Ing. 
Vladimíra II. Kleina, ktorú ako 
pomôcku venoval najmä po-
ľovníckym hospodárom, osve-
tovým referentom, ale aj ra-
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 Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 
oslavuje svoje 135. výročie vzniku

Neúprosný vládca čas pre-
letel ako statný orol nad ma-
jestátnymi končiarmi Vyso-
kých Tatier a odmeral ďal-
ších 5 rokov v histórii  najstar-
šej strednej školy v starobylom 
mestečku Kežmarok.

V návale povinností, v dy-
namike premien školy a v ra-
dosti z úspechov ľudí v nej, 
som sa ani nenazdala a zra-
zu tu stojíme spolu na prahu 
135. výročia jej založenia. Za-
loženia pôvodne tkáčskej ško-
ly, z ktorej postupným vývo-
jom vznikla dnešná Stredná 
odborná škola, Garbiarska 1,  
Kežmarok. 

135 rokov! Je to dlhá, alebo 
krátka doba?

Múdri  ľudia sa zhodujú v 
tom, že čas je pojem relatívny. 
Ani dlhý vek nie je dosť dlhý 
keď ten, o kom je reč, je užitoč-
ný a má čo povedať.

Naša škola je napriek svoj-
mu už kmeťovskému veku ne-
pochybne stále mladá – ľuď-
mi v nej, myslením, smerova-
ním, perspektívami... Žijeme v 
nej čas veľkých nádejí a rados-
ti, ale aj občasných sklamaní. 
Žijeme čas snov a tvrdej sku-
točnosti. Ale snažíme sa naše 
sny každým dňom premieňať 
na skutočnosť.

Od r. 1880 táto škola preš-
la mnohými premenami. Mno-

SVOJIM 
Vždy večer keď sa zotmie

v duši vidím ako film
obraz mojej – našej školy
Šantivú bezstarostnosť  
študentskej mladosti

Raz usmiatu, raz unavenú 
tvár učiteľov

Zrobené ruky majstrov
Vrásky a mozole tých

čo je ich práca 
často skrytá

V aktovke reality nosia každý deň
sny svojich študentov

aj svoje vlastné
po cestách – necestách
nehľadiac na seba....

odhadzujú batoh svojich starostí 
a žiaľov 

aby jej dali svoje srdce
svoj čas

kus svojho života

Naša škola
Moja škola

Mladica starenka

Dnes do básne vložím
jej prastarú pieseň šumu študentov
Na nebo zavesím jej láskavý obraz

namiesto slnka
lebo ju mám v srdci
tak hlboko ako vy

A z tej hĺbky a úprimnosti srdca
vám všetkým dávam na dlani moje 

skromné
ďakujem....

hokrát sa zmenil jej názov, 
zriaďovateľ, obsah vyučova-
nia, ale aj štruktúra učebných 
odborov. Ale až do dnešné-
ho dňa si škola zachovala svo-
je základné smerovanie – prí-
pravu odborníkov pre kvalifi-
kované robotnícke povolania a 
odborné činnosti. 

Sme hrdí, že za ten čas ti-
síce žiakov opustili brány na-
šej školy ako naozajstní maj-
stri svojho remesla a vyhľadá-
vaní odborníci. A k tomu cieľu 
ich krôčik po krôčiku priviedli 
celé generácie učiteľov a maj-
strov. Niektorí sa v živote ško-
ly mihli iba na pár krátkych 
okamihov, ale mnohí dokáza-
li škole vtlačiť nezmazateľnú 
pečať svojej osobnosti, vložili 
do svojho životného poslania 
nielen pedagogické zanietenie, 
ale celé svoje srdce a dušu.

Ja sama som prežila s touto 
školou celý svoj profesionálny 
život  a  je  to  už  práve 35 ro-
kov – teda tiež malé jubileum. 
Z toho 15 rokov ako riaditeľka 
tejto školy. Môžem teda zod-
povedne povedať, že poznám 
starosti, bolesti, trápenia, ale 
i radosti a malé každodenné 
obyčajné šťastie ľudí v nej.

Veľmi si vážim ich obeta-
vú prácu a úprimnú snahu o 
rozvoj školy. Úprimne všet-
kým ďakujem za to obrovské 

každodenné nasadenie, ktoré 
zmenilo za posledné roky uči-
lište v likvidácii na moderný, 
dynamicky sa rozvíjajúci  no-
vý typ strednej školy – SOŠ, 
Garbiarska 1, Kežmarok.

Za 135 rokov svojej existen-
cie si naša škola získala za svo-
je výsledky dobré meno, pev-
né postavenie, rešpekt a úctu. 
A to nielen v našom regióne a 
na Slovensku, ale keďže bola 
ocenená medzinárodným cer-
tifikátom organizácie IES, tak 
aj v medzinárodnom meradle. 
Kvalitou svojej odbornej a pro-
fesionálnej prípravy získalo 
vzdelanie našich absolventov 
platnosť na celom svete. Vý-
sledky, ktoré škola za posled-
né roky dosiahla, sú potvrde-
ním toho, že cesta po ktorej 
kráča, je správna.

Určite je mnoho ciest, kto-
rými sa dá ísť. Stále sa učíme a 
rozhliadame okolo seba, získa-
vame nové poznatky a skúse-
nosti. Určite máme ešte veľké 
rezervy. Otvárajú sa nám no-
vé obzory, ktoré radi prenesie-
me tu k nám, do nášho, možno 
drsného a chladného, ale krás-
neho podtatranského kraja.

Dovoľte mi, aby som pri 
tomto významnom jubileu – 
pri 135-ročnici našej školy, po-
ďakovala všetkým bývalým i 
súčasným pracovníkom a štu-
dentom za ich prácu a úsilie v 
prospech školy. Buďme hrdí 
na svoju históriu, stavajme na 
nej, aby sme boli hodní jubilea, 
ktoré dnes oslavujeme!

PhDr. Marta Sabolová
riaditeľka školy
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Okienko do kultúry

VÝSTAVY

24. 11. 2015 (utorok)  
o 9.00 a 11.00 h 

Mr. Wolf & three little pigs 
Činoherné predstavenie v 

anglicko-slovenskom znení.
American dream 

Anglicko-slovenské 
predstavenie.

Uvádza Divadelné centrum 
Martin

V Mestskom kultúrnom 
stredisku 

25. 11. 2015 (streda) 
Benefičný koncert

Bohatý kultúrny program, 
ktorý pomôže dobrej 

veci. Moderuje: Katarína 
Brychtová.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku 

27. 11. 2015 (piatok)  
o 19.00 h

Aj muži majú svoje dni
Zábavný pohľad do sveta 
mužov, ktorí sa skrývajú 

pred svojimi ženami, ktoré 
trávia všetok voľný čas 
v obchodných centrách. 

Rozohrané situácie prinesú 
množstvo nečakaných 

zvratov a zápletiek a možno 
aj odpoveď na otázku, či je 
vôbec možné žiť vo svete 
bez žien. Štyria sexi muži 

ponúkajú svoj návod. 
Tak nahliadnite s nami za 

oponu...
Účinkujú: Branislav Deák, 

Ján Jackuliak/Marián Mitaš, 
Gregor Hološka a Milan 

Bahúl.
V Mestskom kultúrnom 

stredisku
29. 11. 2015 (nedeľa)  

o 16.00 h
Pinokio

Interaktívne bábkovo-
-činoherné divadelné 

predstavenie. V naštudovaní 
Divadla zo šuflíka Žilina.
V Mestskom kultúrnom 

stredisku 
29. 11. 2015 (nedeľa)  

o 17.00 h
1. Adventný koncert

Pripravuje: ZUŠ A. Cígera 
a Evanjelický a. v. cirkevný 

zbor v Kežmarku
V Babtistickej modlitebni na 

Toporcerovej ulici
6. 12. 2015 (nedeľa)  

od 15.00 h
Mikuláš v Kežmarku

Hudobno-zábavná 
mikulášska nádielka 

v umeleckom prevedení 
Divadla Hotel Maria Banská 

Bystrica a detí z MŠ K. 
Kuzmányho, školského klubu 

pri ZŠ Grundchule a DFS 
Goralik.

Hlavné námestie Kežmarok  
– javisko pri radnici

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46

Vianoce pod Tatrami 
16. ročník výstavy žiakov 
a študentov základných, 

stredných a umeleckých škôl 
z Kežmarku a okolia.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

Návrat v čase 50. a 60. roky 
20. storočia

Výstava je otvorená do 30. 
novembra 2015.

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Katarína Vavrová 
Marína a iné múzy.

Výstava potrvá  
do 14. januára 2016

25. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
14. – 18. 12. 2015

(Hlavné námestie – javisko pri radnici)
14. 12. 2015 PONDELOK

10.00 – 17.00 – reprodukovaná vianočná hudba
15.00 – 17.00 – detské kino premietanie za 0,50 € 

(v Kine Iskra)
15. 12. 2015 UTOROK

10.00 – 17.00 - reprodukovaná vianočná hudba 
15.00 – 17.00 – detské kino premietanie za 0,50 € 

(v Kine Iskra)
16. 12. 2015 STREDA

9.30 – 14.30 – program detí materských, základ-
ných a študentov stredných škôl

14.30 – 17.00 – vystúpenie kežmarských hudob-
ných skupín a umelcov 

15.00 – 17.00 – detské kino premietanie za 0,50 € 
(v Kine Iskra)

17. 12. 2015 ŠTVRTOK
10.00 – 12.50 – reprodukovaná vianočná hudba
o 13.00 – odštartovanie súťaže vo varení vianoč-

nej kapustnice, pravidlá, rozhovory k vianočným 
zvykom, stravovacím obyčajom a kapustnici -  

moderátorka, porota, družstvá, hostia...
o 14.00 – Goralská muzika Daniela Dammera 
cca o 14.30 – program základných umeleckých 

škôl z Kežmarku, Ľubice a Tanečno – športového 
centra Tempo, sprievodné súťaže,

ochutnávka a podávanie kapustnice, vyhodnote-
nie súťaže, odovzdanie cien primátorom mesta

o 16.30 – Vianoce pod Tatrami (folklórny program) 

15.00 – 17.00 – detské kino premietanie za 0,50 € 
(v Kine Iskra)

18. 12. 2015 PIATOK
10.00 – 11.50 – reprodukovaná vianočná hudba
12.00 – 12.30 sprievod základných, stredných 
a umeleckých škôl, prípadne „nástup škôl“  

(50 žiakov reprezentujúcich školu) – moderovaný 
s predstavením jednotlivých odborov a zameraní 

základných, stredných a umeleckých škôl  
v spolupráci s ich riaditeľmi, prípadne  

poverenými zástupcami  
– veľké javisko pri radnici

12.30 – cechová scénka venovaná mäsiarskemu 
remeslu (ZUŠ A. Cígera, réžia E. Šavelová, scenár 

N. Baráthová) – veľké javisko pri radnici
13.00 – zabíjačka (p. Zakopjan), rozhovory  

o tradícii potravinárskych remesiel a mäsiarskeho 
cechu – moderátorka, mäsiar, hostia, verejnosť... 

14.00 – Vianočné pásmo zvykov DFS Maguráčik 
– veľké javisko pri radnici

16.00 – Vianočný príbeh „Betlehem“  – divadlo 
Babadlo Prešov – na malom javisku pri radnici
17.00 – Katka Koščová a jej vianočný koncert  

– veľké javisko pri radnici 
18.00 –Drišľak - zábavná ľudová hudba – veľké 

javisko pri radnici
15.00 – 17.00 – detské kino premietanie za 0,50 € 

(v Kine Iskra)
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Premiérové premietanie 
filmového klubu Iskra sa 
konalo v pondelok 22. no-
vembra 2010 a prví diváci 
videli film Woodyho Allena 
Užívaj si, ako sa len dá!

Piate narodeniny tak kežmar-
skí klubisti viacerými zaujíma-
vými podujatiami oslávia po-
čas oboch posledných mesia-
cov roka, no ten hlavný narode-
ninový večer je naplánovaný na 
pondelok 23. novembra 2015.   

V ten deň sa od 18.00 h mô-
žu filmoví fajnšmekri tešiť naj-
prv na pútavú interaktívnu fil-
movú prednášku a o 20.15 h na 
iránsku snímku, ktorá vyhrala 
tohtoročný prestížny medziná-
rodný filmový festival Berlina-
le v Berlíne.

Oslavu piatych narodenín 
filmového klubu otvorí známy 

propagátor kvalitnej kinema-
tografie, filmový kritik a šéfre-
daktor portálu Kinema.sk Peter 
Konečný, ktorý osobne uvedie 
jednu zo svojich populárnych 
filmových prednášok: Geniál-
ne filmové scény – alebo prečo 
milujeme film. 

Nový spôsob rozprávania 
dejín filmu sa upriamuje na 
konkrétne filmové scény. Ako-
by sa strácal zmysel upozor-
ňovať na celé kinematografic-
ké dielo a do popredia sa dostá-
vajú výrazné fragmenty – ob-
razy, hudba a emócie. Doba sa 
zmenila a popis filmov sa často 
skracuje s upozornením na vý-
razné výseky z celku. Tie v di-
vákoch často rezonujú na úrov-
ni komplexného kino zážitku. 
Na fenomén výnimočných fil-
mových scén sa teda pozrie-
me spolu s Petrom Konečným a 
možno sa dozvieme aj to, prečo 
je film láska na celý život...

Autor úspešnej internetovej 

Filmový klub oslávi piate narodeniny pestrým filmovým večerom
TV relácie Screener a moderátor 
filmových rozhlasových progra-
mov po ôsmej hodine večer uve-
die film z ilegálnej dielne v Irá-
ne režimom prenasledované-
ho režiséra Jafara Panahího Taxi 
Teherán, ktorým triumfuje nad 
politickou represiou.

Renomovaný iránsky tvorca 
sa vo svojom druhom filme na-
krútenom v rámci núteného do-
máceho väzenia premenil na ta-
xikára, ktorý prostredníctvom 
rozhovorov s rôznymi klientmi 
ponúka kritický pohľad na irán-
sku spoločnosť. Panahí tu bez 
akejkoľvek sebaľútosti a s od-
zbrojujúcim humorom nastoľu-
je otázku, ako sa má chovať ume-
lec v krajine, ktorá mu neumož-
ňuje slobodu prejavu. S kamerou 
pripevnenou za predným sklom 
svojho auta – taxíka nakrútil Pa-
nahí film, ktorý povie viac ako 
mnohé sociopolitické štúdie.

Vstupné na filmovú prednášku 
a premietanie celovečernej snímky 
je pre všetkých záujemcov 2 eurá 
(spolu na obe časti programu, ale 
i samostatne). Lístky si môžete kú-
piť v predpredaji online na www.
kinoiskra.sk alebo pred premieta-
ním v pokladni kina. Film je prí-
stupný mládeži od 12 rokov.

PETER KONEČNÝ
Slovenský filmový kritik, šéfre-
daktor portálu Kinema.sk sa 
narodil v roku 1979. Je absol-
ventom katedry filmovej ve-
dy a multimédií na Vysokej 
škole múzických umení. V ro-
ku 2000 stál pri zrode najzná-
mejšieho slovenského filmové-
ho portálu Kinema.sk, ktorý je 
dnes najpopulárnejšou strán-
kou tohto zamerania na Sloven-
sku. Intenzívne publikuje v de-
siatkach printových a elektro-
nických médií. Zároveň uvádza 
reláciu Screener na portáli Sme.
sk, kde predstavuje rôzne zaují-
mavosti a novinky zo sveta fil-
mu. V rámci Filmových veče-
rov Petra Konečného predná-
ša po Slovensku, aby šíril osve-
tu vo filmovej kultúre. Konečný 
je tvorca a spolupracovník nie-
koľkých filmových festivalov a 
prehliadok. Od roku 2006 spo-
lupracuje na organizácii filmo-
vého festivalu Cinematik v Pieš-
ťanoch, ktorého sa stal aj PR ma-
nažérom. Je taktiež autorom 
každoročného filmového ocene-
nia Kinema Film roka a dlhoroč-
ným spolupracovníkom Rádia_
FM. Žije a pracuje v Bratislave. 
(Zdroj: Wikipedia.org)

Boris Švirloch

BORIS LENKO  
v Drevenom artikulárnom 
kostole  
recitál popredného slovenského akordeonistu 

 
Sobota 28. novembra 
16.00 h  
 
 
  
 
 
dobrovoľné vstupné 
 
 
Kežmarok 
Drevený artikulárny kostol 
 
Hlavný organizátor: ORGANYzácia (kontakt: mjuzik@mjuzik.eu) 
V spolupráci s Cirkevným zborom ECAV v Kežmarku    
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Diela významného malia-
ra sú umiestnené aj vo 
Francúzsku či v Taliansku.

Až do konca novembra bu-
de vo výstavnej sieni Barónka 
umiestnená výstava sloven-
ského maliara Rudolfa Ra-
batina a jeho žiakov pod ná-
zvom Srdce – čiary – farby, na 
ktorej nájdu návštevníci vý-
ber z tvorby podtatranského 
umelca.

Rudolf Rabatin sa narodil 
v Krompachoch, ale od det-
stva žije v Poprade. V rokoch 
1974 – 1978 študoval na Pe-
dagogickej katedre Univerzi-
ty Pavla Jozefa Šafárika v Pre-
šove. Organizoval výstavy 
a sympóziá výtvarných pe-
dagógov v popradskom okre-

se, od roku 1989 do roku 1996 
pôsobil vo funkcii riadite-
ľa Tatranskej galérie v Popra-
de. Následne bol počas dvoch 
rokov výtvarníkom,  neskôr 
začína vyučovať na Základ-
nej umeleckej škole a Strednej 
priemyselnej škole v Poprade.

Keďže Rabatin vyrastal na 
Spiši a pod Tatrami, práve tie-
to miesta ovplyvnili jeho tvor-
bu, pričom počas štúdia sa za-
čal venovať aj portrétom či zá-
tišiam a mnohým maliarskym 
a grafickým technikám. Raba-
tin sa okrem sídel a miest na 
Spiši a na východom Sloven-
sku zameriava aj na prírodu 
a Tatry, ktoré sú jednou z do-
minantných tém jeho tvor-
by. Často sa však neuspokojí 
s vernou reprodukciou vide-
ného, ale obrazom a namaľo-
vaným predmetom dáva ďal-
ší, často skrytý význam.

Rudolf Rabatin 
vystavuje v Kežmarku

Lorant Paugsch
Foto: autor

Telekomunikačný operátor Slovanet 
s blížiacim sa vianočným obdobím do-
pĺňa novú ponuku služieb aj o originál-
nu vianočnú súťaž so stovkami okam-
žitých výhier a záverečným žrebovaním 
o ďalšie vecné ceny.

Bratislava 16. 11. 2015 – Okrem no-
vej akciovej ponuky Slovanet odteraz ku 
každej novej podpísanej zmluve alebo 
dodatku zákazníkom pribalí originálny 
stierací žreb. Šanca získať okamžitú vý-
hru je pritom vysoká – obsahuje ju kaž-
dý ôsmy žreb. Zákazník tak môže vyhrať 
zľavu zo služieb v hodnote 5 až 120 €, vy-
brané doplnkové služby zadarmo alebo 
poukážku do jazykovej školy v hodnote 
až 50 €. Všetci zákazníci navyše automa-
ticky postupujú do záverečného žrebova-
nia o ďalšie hodnotné vecné ceny, naprí-
klad tablet, smartfón, monitor, značkové 
reproduktory či externý pevný disk. In-
formácie o tejto súťaži sú dostupné na 
webovej stránke www.slovanet.sk/info/
zreb.

Okrem novej vianočnej spotrebiteľ-
skej hry Slovanet pokračuje v nedávno 
ohlásenej akciovej ponuke, v ktorej zní-
žil cenu optického internetu s maximál-
nou rýchlosťou 60 Mbit/s na 14 € a eš-
te výraznejšie znížil cenu stomegabito-
vého programu, ktorý najnovšie stojí len 
18 € mesačne. Túto ponuku môžu vyu-

Ku zmluve od Slovanetu získate na Vianoce  
aj jedinečný stierací žreb, vyhráva každý ôsmy

žiť zákazníci optických a káblových sietí 
v Bratislave, Poprade, Prešove, Brezne, 
Dunajskej Strede, Šamoríne, Veľkom 
Mederi, Banskej Štiavnici, Zlatých Mo-
ravciach, Turanoch, Turčianskych Tepli-
ciach, Krupine, Kežmarku a Ľubici. Pre 
zákazníkov v ostatných mestách a ob-
ciach aj naďalej platí ponuka internetu 
už od výhodnej ceny 10 € a v niektorých 
lokalitách dokonca od 6 € mesačne. Zá-

kazníci optickej siete v Dunajskej Strede 
môžu využiť špeciálnu akciu, kde ope-
rátor za 6 € ponúka 15-megabitový in-
ternet. 

Novú ponuku Slovanetu záujemcovia 
získajú na mieru podľa svojej adresy jej 
uvedením na webstránke www.slovanet.
sk, návštevou ktoréhokoľvek predajného 
miesta alebo zavolaním na bezplatné čís-
lo 0800 608 608. Uvedené ceny sú s DPH.
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Manželka dohovára manželovi:
- Drahý, ty ma už nemáš rád...
- Pre o si to myslíš?...
- Lebo sa ma už nepýtaš ako kedysi, 
ako sa mám?...
- Drahá, tak, ako sa máš?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

SUDOKU (www.puzzles.ca)

SLOVENKA,  
Hlavné námestie 44, 

Kežmarok
TLAČ – TABAK – 

SUVENÍRY
Kontakt:  

052/452 44 19

Súťaž o dve vstupenky 
do kina Iskra

Správne odpovede z krí-
žovky nám posielajte na ad-
resu redakcie (Noviny Kežma-
rok, Trhovište 2, 060 01  Kež-
marok) príp. mailom na novi-
ny@kezmarok.sk s predmetom 
správy KRÍŽOVKA do 4. de-
cembra. Nezabudnite uviesť 
telefónny kontakt, aby sme sa 
s vami vedeli, v prípade vý-
hry, spojiť. Ceny do súťaže ve-
novalo kino Iskra.

Správna odpoveď z čísla 21 
znie: „...Jano, oder ho, ja idem po 
druhého“. Dva lístky do kina 
Iskra vyhrala Tatiana Kob-
zová.
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Nebol rodeným Kežmarča-
nom, no napriek tomu sa 
nezmazateľne zapísal do 
histórie tunajšieho škol-
stva. Celých 15 rokov pô-
sobil ako riaditeľ miestnej 
Ľudovej (základnej) ško-
ly a strávil tu značnú časť 
svojho života. Zomrel dáv-
no, preto jeho osobnosť 
ani život už takmer nikto 
nepozná. Zoznámme sa s 
Jozefom Stankom.

Jozef Stanko sa narodil 14. 
februára 1882 v Iliašovciach 
do učiteľskej rodiny. Po skon-
čení základnej školy v rod-
nej obci absolvoval strednú 
v Spišskej Novej Vsi, kde v ro-
ku 1901 získal na učiteľskom 
ústave pedagogický titul. Je-
ho prvým pôsobiskom bola 
katolícka ľudová škola v Le-
voči. Okrem výučby sa aktív-
ne podieľal na verejnom živo-
te mesta. Absolvoval požiar-
nicky kurz a patril k aktívnym 
členom hasičského zboru. 

V rozmedzí rokov 1904 – 
1912 toho stihol veľa: absol-
voval povinnú vojenskú služ-
bu pri IX. honvédskom plu-
ku v Košiciach, v maďarskom 
meste Keszthely nadobu-
dol učiteľský diplom pre vy-
učovanie na poľnohospodár-
skych školách, doplnil si kva-
lifikáciu o vyučovanie ruč-
ných prác, písanie na stroji, či 
hranie na klavíri...

S takýmto bohatým vzde-
laním ho Ministerstvo škol-
stva 16. januára 1912 menova-

lo za učiteľa na Štátnu ľudovú 
školu (ŠĽŠ) v Kežmarku. Po 
vzniku Československa nado-
budol  v rokoch 1922 – 1923 
kvalifikáciu pre vyučovanie 
na nemeckých i slovenských 
školách. V rovnakom obdo-
bí nastal uňho významný ka-
riérny posun. 

Dňa 23. augusta 1922 bol 
poverený riadením školy a 
od 4. apríla 1923 sa stal defi-
nitívnym správcom - riadi-
teľom školy. Aby toho nebo-
lo málo, v decembri 1926 bo-
la k ŠĽŠ pripojená Slovenská 
učňovská škola, na čele ktorej 
stál takisto Jozef Stanko (spo-
lupodieľal sa na jej vzniku). 

S vedením základnej školy 
to v medzivojnovom období 
nemal jednoduché. V prvom 
rade zápasil so stiesnenými 
priestormi. Už v roku 1921 
Školský referát presťahoval 
ŠĽŠ do budovy Štátnej meš-
tianky (dnes Hradná škola), 
ktorá putovala opačným sme-
rom (dnes SOŠ Kušnierska). 
Ďalšie problémy tvorili veľká 
chudoba žiakov, ich zlé sprá-
vanie a výtržnosti či nevyho-
vujúci prospech. 

Napriek ťažkým povoj-
novým pomerom dokázal 
v zimných mesiacoch, v spo-
lupráci s Červeným krížom či 
Živenou, zabezpečiť žiakom 
stravu. Vďaka podpore kež-
marských finančných ústavov 
organizoval pre žiakov výle-
ty i majálesy. Sám by to ne-
zvládol, preto sa spoliehal na 
schopný učiteľský zbor, s kto-
rým vzorne vytváral proces 
výchovy a vzdelávania. Vý-
sledkom bolo postupné zlep-
šovanie dochádzky, správa-
nia i prospechu žiakov. Viac 

Jozef Stanko – riaditeľ Štátnej ľudovej školy
ako rok pred svojou smrťou 
sa mu podarilo dosiahnuť 
presídlenie ŠĽŠ do jej pôvod-
ných priestorov na Kušnier-
skej ulici.

Akoby všetky tieto spomí-
nané skutočnosti nestačili, ani 
v Kežmarku neostal nič dlž-
ný svojmu aktívnemu spolo-
čenskému životu. Stal sa dl-
horočným podpredsedom 
Katolíckeho kruhu, kde mal 
na zodpovednosti vnútor-
nú i obchodnú činnosť spol-

ku. V katolíckej cirkevnej ob-
ci sa vypracoval medzi najlep-
ších a najváženejších organis-
tov Spišskej diecézy, nanovo 
vytvoril chrámový zbor a za-
ložil kostolný orchester. Tak-
tiež patril k členom hasičské-
ho zboru.

Osobný život Jozefa Stan-
ka prešiel horskou dráhou. 
Už v Levoči sa oženil s Mar-
garete Kubinyi, ktorá mu po-
rodila syna a dve dcéry. Krás-
ne manželstvo zrušila jej smrť 
tesne po vzniku ČSR. Druhý 
raz sa oženil 28. apríla 1928 
s dcérou kežmarského škol-
ského inšpektora Máriou Haj-
dukovou. Tá mu na svet pri-
viedla syna a dcéru. Mária 
bola od septembra 1927 uči-
teľkou ŠĽŠ, viedla sloven-
ské triedy a vyučovala ženské 
ručné práce.

Náročná riaditeľská funk-
cia i aktívny verejný život sa 
odrazili na zdraví Jozefa Stan-
ka. Po niekoľkých varovných 
signáloch mu lekári diagnos-
tikovali zastaranú obličkovú 

chorobu. Nepomohol ani chi-
rurgický zákrok. Stav sa zhor-
šoval a preto 8. apríla 1937 po-
žiadal o zdravotnú dovolen-
ku. Oficiálne spravoval ško-
lu do 10. apríla, kedy ho vo 
funkcii nahradil Jozef Pito-
ňák. Stanka previezli do le-
vočskej nemocnice, odkiaľ ho 
koncom apríla prepustili. 

Zomrel zaopatrený svia-
tosťami o jednej hodine v noci 
2. mája 1937 vo veku 56 rokov. 
Na poslednej ceste ho 4. mája 

vyprevadila rodina, priatelia, 
kolegovia, žiaci ŠĽŠ i mnohí 
ľudia z celého Spiša. Na poh-
rebe sa zúčastnil i jeho mlad-
ší brat Michal, vtedajší farár v 
Starej Ľubovni. Jeho meno sa 
taktiež spája s Kežmarkom, 
keďže tu v rokoch 1911 – 1915 
pôsobil ako kaplán.

Jozefa Stanka pochovali 
na starom kežmarskom cin-
toríne. Žiaľ, jeho hrob nájde-
me už iba v záznamoch poh-
rebníctva, keďže v roku 1987 
bol prekrytý iným zosnulým. 
Škoda, že sa nezachoval as-
poň náhrobok. Takáto výraz-
ná osobnosť kežmarského 
školstva by si ho iste zaslúži-
la mať do dnešných dní, aby 
svojim prístupom bola príkla-
dom pre terajších, večne ne-
spokojných učiteľov (česť vý-
nimkám), ale i bežných ľudí. 
Čas sa však vrátiť nedá. Vďa-
ka archívnym záznamom as-
poň z časti v tomto článku oží-
va zabudnutá, avšak význam-
ná postava kežmarských dejín 
a školstva.

Vladimír Julián Ševc
Foto: archív autora
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1740 
Narodil sa v Kežmarku Ja-

kub Fábry (+ 1817), horole-
zec a baník. Čižmárska rodina 
Fábry žila v Kežmarku už v 17. 
storočí. Aj Jakub bol vyučený 
čižmár, ale viac ho priťahovali 
Tatry a túžba nájsť v nich dra-
hé kovy: zlato, striebro. Spolu 
so synmi Jakubom a Danielom 
kopali v Medených lávkach – 
tam ťažili medenú rudu. Všet-
ci traja sa stali kvôli svojim ve-
domostiam a znalostiam o Tat-
rách horskými vodcami. Jakub 
Fábry mal byť prvým známym 
človekom, ktorý zdolal „Deda“ 
– jako nazývali kedysi Lom-
nický štít (vtedy bol považo-
vaný za najvyšší štít), malo sa 
tak stať v období rokov 1760 – 
1790.      

1765 
Vznikla lekáreň U zlatého 

jeleňa – žiaľ, nevieme zatiaľ 
naisto identifikovať budovu, v 
ktorej existovala. Ak sa jej ne-
skorším majiteľom na prelome 
19. a 20. stor. stala rodina Ge-
nersich, môžeme lekáreň loka-
lizovať do domu č. 64 na Hlav-
nom námestí.    

1815 
Narodil sa v Kežmarku Ka-

rol Viliam Schwartz (+1882), 
nemecký básnik. Študoval prá-
vo na akadémii v Debrecíne. R. 
1839 získal právnický diplom 
v Budapešti a stal sa hlavným 
mestským notárom v Kežmar-
ku, potom advokátom. Počas 
revolúcie 1848/49 bol organi-
zátorom kežmarskej národnej 
gardy a jej vojenským plukov-
ným sudcom. Rakúska vláda 
mu za to zakázala vykonávať 
advokátsku prax, povolenie 

KEŽMARSKÉ VÝROČIA V ROKU 2015 VO 
FAKTOCH, ALE AJ S TROCHOU FANTÁZIE

Bol dopisujúcim členom Mine-
ralogickej spoločnosti v Jene. 
Na rodnom dome na Hlavnom 
námestí č. 40 v Kežmarku bola 
v r. 2004 odhalená pamätná ta-
buľa  bratom Genersichovcom 
- Kristiánovi, Jánovi a Samue-
lovi.

1840 
Kežmarok navštívil saský 

kráľ Fridrich August II. Prav-
depodobne bol na návšteve Ta-
tier a neobišiel ani Kežmarok.

1845 
Zomrel kežmarský rodák 

známy lekár Gregor Tátray 
starší (*1803). Študoval na lýceu 
v Kežmarku, medicínu navšte-

voval vo Viedni v rokoch 1820 
– 1826. Vo Viedni pracoval v 
nemocnici vo Viedni dva roky 
a v máji 1828 sa vrátil do Kež-
marku. Bol prvým lekárom na 
Spiši, ktorý sa súčasne zaobe-
ral chirurgiou a gynekológiou. 
R. 1829 sa stal aj lekárom Spiš-
skej župy, ba svojich pacientov 
mal aj v Galícii (Halič sa nachá-
dza v dnešnom juhovýchod-
nom Poľsku a severozápadnej 
Ukrajine). Najhorším a najťaž-
ším obdobím jeho praxe bola 
epidémia cholery r. 1831, ktorá 
zahubila stovky ľudí, ale v Kež-
marku umrelo iba jedenásť ľu-
dí, i to na predmestí.

dostal znovu až 1852. Až rok 
po smrti mu vyšiel v nemeckej 
reči Výber z poetickej pozosta-
losti Karla Schwarza. 

1825 
Vznikol cech obchodníkov, 

o ktorom nevieme v podsta-
te nič.

Zomrel v Kežmarku miest-
ny rodák Kristián Genersich 
(*1759), prírodovedec, histo-
rik, autor prvej monografie o 
Kežmarku. Študoval doma, 

Hroby významných Kež-
marčanov sú na starom cin-
toríne prevažne zanedbané. 
Mnohokrát sa stáva, že keď sa 
prídu pokloniť k ich hrobom 
zahraniční turisti, sú zne-
chutení nezáujmom a nedo-
statkom piety Kežmarčanov 
k svojim rodákom. Pri hro-
boch zanechajú vence, ktoré 
paradoxne vyzerajú skôr ako 
„memento“. Avšak v počas 
sviatku zosnulých, keď je vy-
krášlený celý cintorín (po po-
sledných úpravách už ove-
ľa dôstojnejšie a kultúrnejšie) 
sa predsa sa pri ich hroboch 
objavia aspoň malé kytičky  
a zapálené sviečočky. 

Mňa zaujalo predovšet-
kým hrobové miesto rodiny 
prof. Alfréda Grosza, ktoré 
je desiatky rokov stále pekne 
upravené a vyzdobené. Vďa-

ka tohoročným kultúrnym 
aktivitám nášho mesta vzhľa-
dom k 130.výročiu narodenia 
prof. Alfréda Grosza  sme ob-
javili „páchateľov“ tohto zá-
služného činu. Je to Poprad-
čanka Boženka Ovšonková so 
svojou sestrou, ktoré bývali 
v dome prof.  Alfréda Grosza 
ako deti. Na nich vplývala je-
ho osobnosť veľmi emotívne 
a otcovsky. Stále som dojatý 
pri spomienkach starých Kež-
marčanov na pána profesora.  
Koľko citu k dobru a kráse im 
dokázal vštepiť do srdca. Bo-
ženke a jej sestre za tento čin 
patrí  nielen vďaka, ale aj ob-
div k tomu, ako v skrytos-
ti naplňujú životné krédo p. 
prof. Grosza:  „ Chcem vycho-
vať mladých ľudí, ktorí vedia, 
čo je ich povinnosť“.                                         

M. Choma

Starostlivosť o hroby významných 
Kežmarčanov a naša vďačnosť

Lomnický štít

v  Bratislave, na univerzitách 
v Jene, Gőttingene a v Utrech-
te. V r. 1786 bol profesorom na 
latinskom gymnáziu v Šajav-
skom Gemeri. V r. 1786 – 1789 
bol profesorom kežmarské-
ho lýcea, r. 1789 kazateľom, 
potom kežmarským evanje-
lickým farárom a seniorom. 
v Kežmarku. Venoval sa vlas-
tivednému bádaniu v Karpa-
toch a histórii. Spracoval a r. 
1804 vydal dejiny Kežmarku 
v neprekonateľnej monografii 
Merkwürdigkeiten der König-
lichen Freystadt Késmark. 
Mnoho jeho rukopisov napr. z 
cirkevných dejín sa nachádza v 
lyceálnej knižnici v Kežmarku. 
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Spomienky

PREDAJ
Predám palivové drevo, mäkké aj 

tvrdé. Tel. 0903 394 080.  P-16/15
Výhodne predám fiškálnu regis-

tračnú pokladnicu Euro – 200TE/TX + 
zásuvku CD – 840 + Jodo – čítačka ele. 
žurnálu, používaná 1 a pol roka. Ce-
na dohodou. Informácie na mobil. č.: 
0908 260 422.

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-1/15

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá  
za obsah a jazykovú úpravu  

inzerátov!

Kúpim obrazy od maliara K. Šo-
vánku. Ozvite sa. Tel: 0915 751 532.  
 P-2/15

MOTO
Dám do prenájmu dvojgaráž na 

hornom Juhu. Kontakt: 0902 123 801.
Dám do prenájmu garáž v centre 

mesta. Cena a dĺžka nájmu dohodou. 
Tel.: 0904 922 884.

Predám garáž s pozemkom na síd-
lisku Sever. Cena 3500 eur. Tel. 0949 
884 795.

ZAMESTNANIE
Prijmeme pracovníka/čku na ČS 

Shell v Kežmarku (vnútorná obslu-
ha – pokladňa). Info na tel.č.: 0915 
083 623. Životopisy posielať na cs-
shellkk@azet.sk

Hotel SOREA Ľubovňa v Ľubov-
nianskych Kúpeľoch príjme 
do trvalého pracovného po-
meru kuchára a pomocnú si-
lu (aj manželský pár). S mož-
nosťou ubytovania v zamest-
naneckom byte. S nástupom 
od 15.12.2015. Žiadosti s pri-
pojeným životopisom zasie-
lajte e-mailom na: mzdylbn@
sorea.sk, prípadne info na te-

l.č.: 052/43 217 57 alebo osobne.   
 M-9/11/15

Prijmem predavačku s oblečením 
v Poprade. Životopis posielajte na: 
jav@centrum.sk.

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, nože – keramické, do mlyn-
čekov na mäso. Opravujem bicyk-
le, kočíky, kolesá a iné. Tel. 0905 
434 153, www.imsport.net. P-34/15

Doučovanie anglického a nemec-
kého jazyka pre všetky vekové ka-
tegórie za najnižšie ceny v meste. 0901 
705 462.

S tichou spo-
mienkou k Tvojmu 
hrobu chodíme, pri 
plameňoch sviečok 
sa za Teba modlí-
me.  Osud Ti ne-
doprial s nami byť, 
ale v našich srd-

ciach budeš stále žiť.
Dňa 22. novembra 2015 uply-

nie 10 rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahý syn, brat, vnuk, krs-
tný otec a strýko RNDr. Dušan 
DŽADOŇ.

Všetci, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku spo-
lu s nami.

Smútiaca rodina

V neznámy svet 
odišla si spať, zapla-
kal kto ťa mal rád. 
Odišla si od nás, my 
ostali sme v žiali, no 
vždy budeš v srd-

ciach tých, čo Ťa milovali.
Dňa 25. novembra 2015 

uplynie 15 rokov, čo nás na-
vždy opustila drahá a milova-
ná Anna HUDAČKOVÁ rod. 
Pitvorová.

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

S láskou spomínajú syn 
Milan, sestra Božena, bratia 
Jozef, Štefan, Pavol a ostatná 
rodina.

Čas plynie a ne-
vráti čo nám vzal. 
Zostali len spomien-
ky a žiaľ. 

Dňa 12. no-
vembra uplynu-
lo dlhých 10 ro-

kov odvtedy, čo nás opustil dra-
hý manžel, otec a dedko Tibor 
ŠTECZ . 

S úctou a láskou spomína ce-
lá rodina.

Nižná brána 21, Kežmarok,
0948 814 701, www.coolauto.sk 

Opravte si lak poškodený od kamienkov.
Namiešame Vám 50 ml farby podľa kódu 
farby Vášho auta do špeciálnej fľaštičky 
s aplikátorom. Poradíme Vám ako na to.

AUTOLAKY
Len kytičku kve-

tov vám na hrob 
môžeme dať, chvíľu 
postáť, ticho spo-
mínať, sviečku za-
páliť, slzy vyroniť 
a pošepkať, ako nám 
chýbate.

Dňa 16. 10. 
2015 uplynulo 26 
rokov od úmr-
tia nášho drahé-

ho otca, dedka, pradedka, svokra, 
švagra Vojtecha ŠTERBÁKA 
a 21. 11. 2015 uplynú 2 roky, čo 
nás navždy opustila naša drahá 
mamka, babka, prababka, svokra, 
sestra Anna ŠTERBÁKOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéra Vierka, syn Miro s rodina-
mi, syn Ľubo, rodina Grigláko-
vá, sestry a bratia s rodinami.

Dňa 18. 11. 
uplynulo 15 rokov, 
odkedy nás opus-
tila naša milova-
ná dcérka Janka  
DUDÁŠOVÁ. 

Kto Ťa mal rád, nemôže na Te-
ba zabudnúť. 

S láskou a bolesťou v srdci 
spomínajú rodičia a sestra s ro-
dinou.

Dňa 15. no-
vembra 2015 uply-
ulo 30 rokov od 
chvíle, kedy nás 
vo veku 47 rokov, 

po dlhej a ťažkej chorobe navždy 
opustila mama, manželka, švagri-
ná, sestra Lýdia KUBALOVÁ.

S láskou spomínajú synovia 
Peter, Vladimír, nevesty Ľudmi-
la, Helena, vnučky Lucia, Vladi-
míra a sestra Marta Kolcúnová 
zo Spišskej Novej Vsi.

BYTY, DOMY, POZEMKY
Ponúkam na prenájom 3-izbový, 

priestranný byt s balkónom na 2 po-
schodí na starom Juhu v Kežmarku. 
0918 648 015. 

Zoberiem do dlhodobého pre-
nájmu väčšie množstvo ornej pôdy 
v katastrálnom území Kežmarok a 
okolie. Nájom do 40 eur za 1 hektár 
ročne. Kontakt: 0911/579 385. T-11/15

Poďakovanie darcom a dobrovoľníkom
Ďakujeme všetkým dar-

com, ktorí dňa 23. 10. 2015 
s láskou darovali 
potraviny pre ro-
diny, ktoré potre-
bovali našu po-
moc. Ďalej ďaku-
jeme dobrovoľ-
níkom z radov 
mládeže Sloven-
ského Červeného kríža, štu-
dentom Gymnázia Pavla Or-
szágha Hviezdoslava v Kež-
marku, členom miestne-

ho spolku SČK v Kežmarku 
a v Ľubici za pomoc pri orga-

nizovaní potravi-
novej zbierky. 

Celkovo sme 
vyzbierali 2 485 
kusov potravín, 
z ktorých sme vy-
tvorili 75 potravi-
nových balíkov. 

Balíky sme v priebehu týžd-
ňa rozniesli rodinám v okre-
se Poprad a Kežmarok. 

Územný spolok SČK Poprad
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal 1. liga, sk. východ muži MŠH Vlada Jančeka 21. 11., 18.00 h Kežmarok – Žilina

Hokejbal
extraliga seniori hokejbalový štadión 21. 11., 13.00 h Kežmarok – Diaková

extraliga seniori hokejbalový štadión 22. 11., 13.00 h Kežmarok – Pruské

Stolný tenis

2. liga družstvá MŠH Vlada Jančeka 6. 12., 10.00 h Kežmarok – Maria Huta

4. liga družstvá ZŠ Nižná brána 6. 12., 10.00 h Severka KK – Nová Lesná

3. liga družstvá MŠH Vlada Jančeka 22. 11., 10.00 h Kežmarok B – Levoča B

4. liga družstvá ZŠ Nižná brána 22. 11., 10.00 h Severka KK – St. Ľubovňa B

Šach 1. liga družstvá Dom stretávania KdV 29. 11., 9.00 h Kežmarok C – Smižany B

Volejbal

extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 28. 11., 17.00 h Kežmarok – Zvolen

extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 5. 12., 17.00 h Kežmarok – Senica

1. liga, sk. východ juniorky MŠH Vlada Jančeka 7. 11. od 11.00 h Kežmarok – Lipt. Hrádok

Stredisko troch dolín SKI 
Bachledova sa tento rok roz-
hodlo výrazne podporiť domá-
cich lyžiarov. Prichystalo „Pod-
tatranskú sezónku“, permanent-
ku, ktorú si obyvatelia okolitých 
miest môžu kúpiť za rozprávko-
vých 99 Eur.

Stráviť zimu s rodinou na 
lyžiach sa tak stáva čoraz reál-
nejšie. Že vás to v Bachledovej 
rýchlo neomrzí zaručuje až 11 
km zjazdoviek, pričom až 9,5 
km z nich je umelo zasnežova-
ných. Prepravu zabezpečujú 2 
lanovky a 7 vlekov. Kto má chuť 
vymeniť zjazdové lyže za bež-
ky, ocení bežecké trate na Hre-
beni v slušnej dĺžke 20 km a s 
nádherným výhľadom na Be-
lianske Tatry.

Bachledova je aj ideálnym 
miestom pre začínajúcich lyžia-
rov a deti. Výučbu spríjemňu-
jú dva detské parky s posuvný-
mi pásmi, detské vleky, mierne 
južné svahy i výučbový kolotoč. 
Milovníkov rýchlosti a adrenalí-
nu zase nadchnú čierne a červe-
né zjazdovky Jezerska a Franko-
vej s meraným slalomom.

Lyžovaním ale zábava v 
Bachledovej nekončí. Stredisko 
má množstvo zaujímavých atrak-
cií pre celú rodinu. Bobová drá-
ha, snow tubing, snow rafting 

Kežmarčania budú v Bachledovej doline 
lyžovať lacnejšie

či výstup na vyhliadkovú vežu 
nadchnú nielen lyžiarov, ale aj 
peších turistov. I táto zima bu-
de plná podujatí pre deti, rodiny 
i športovcov, ktorých čakajú zá-
bavné animácie, lyžiarske prete-
ky či súťaže firemných kolektí-
vov. Zohriať a občerstviť sa mož-
no v piatich bufetoch na svahu. 
Po náročnom dni padne vhod 
wellness, ktorý si je možné do-
priať priamo pod svahom.

Vianočný darček od Bachled-
ky – lyžovačka len za 1 eur/deň*

Dôležité informácie
„Podtatranská sezónka“ platí 

celú zimnú sezónu 2015/16 okrem 
TOP sezóny (22. 12. 2015 – 10. 1. 
2016). Jej cena vrátane DPH je 99 

Eur pre dospelého a 79 Eur pre 
dieťa do 12 rokov. Je možné ju kú-
piť len v predpredaji od 15. 11. 
2015 do 30. 11. 2015 cez e-shop 
www.skibachledova.sk. Nárok na 
kúpu majú len občania s trvalým 
pobytom v okrese Poprad, Kež-
marok, Levoča, Sp. Nová Ves a 
Stará Ľubovňa. Pri prebratí lístka 
(v prvý deň lyžovačky) je kupujú-
ci povinný sa preukázať občian-
skym preukazom pre overenie tr-
valého bydliska. Skipas je nepre-
nosný a pri zneužití inou osobou 
bude bez náhrady odobratý per-
sonálom strediska.

*v prepočte 1 euro na deň pri 
kúpe „Podtatranskej sezónky“ za 
99 eur.

Basketbal
Prvoligová súťaž mužov po-

kračovala tretím a štvrtým ko-
lom, pričom celok Kežmarku ces-
toval do Prešova a Košíc.

V prvom súboji v Prešove, si 
domáci celok od úvodu stretnu-
tia vybudoval náskok, ktorý si 
ustrážil do konca celého stretnu-
tia. Hostia z Kežmarku podali do-
teraz jeden z najslabších výkonov 
v útoku i obrane.

V Košiciach sa hra Kežmarča-
nov zlepšila, avšak na disponova-
ného súpera, ktorého rady vystu-
žili aj extraligoví hráči, to nestači-
lo. Domáci tím využil svoju pre-
vahu v podkošovom priestore a 
zaslúžene zvíťazil.

Výsledky: ŠKM Akademik 
Prešov – BK MŠK Kežmarok 71:47 
(39:23), Slávia TU KOšice – BK 
MŠK Kežmarok 93:58 (45:28).

Najbližšie sa prvoligisti pred-
stavia na domácej palubovke v 
súboji proti Žiline. Duel sa odo-
hrá v sobotu 21. novembra od 
18.00 hodiny v MŠH Vlada Jan-
čeka.

Kadeti v dohrávke najvyššej 
súťaže privítali strieborného me-
dajlistu z minulej sezóny – Vic-
toria Žilina. Hostia od začiat-
ku stretnutia potrvdzovali svoju 
prevahu a aj keď celok domácich 
vyhral druhú štvrtinu, na celko-
vý výsledok to vplyv nemalo. BK 
MŠK Kežmarok – Victoria Žilima 
63:103 (35:46).                             (jmj)
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Kežmarskí šachisti MŠK 
KdV Kežmarok odohrali v 
prvej lige počas víkendu (14. 
– 15. november 2015) dvojko-
lo proti obidvom družstvám 
zo Žiliny.

V sobotu vybojovali tak 
trochu nečakané víťazstvo 
nad A družstvom a v nedeľu 
porazilo i rezervu TJ Mladosť 
Žilina a vybojovanými šiesti-
mi bodmi vplávali do stred-
ných tabuľkových vôd.

MŠK KdV Kežmarok – 

TJ Mladosť Žilina A 4,5:3,5 
(Štočková 0, Andráš 1, Duja-
va 0,5, Druska 0, M. Hagara 
0,5, Novotný 1, Beluš 0,5, Du-
daško 1).

MŠK KdV Kežmarok – TJ 
Mladosť Žilina B 5:3 (Štoč-
ková 0,5, Andráš 1, Dujava 0, 
M. Hagara 1, Novotný 1, Beluš 
0,5, Lukáč 0,5, Hennel 0,5).

Tabuľka 1. ligy, skupiny 
Východ, po štvrtom kole:
1. B. Bystrica  4  20,5  10
2. Sabinov  4  22,0    9

Dve prehry 
hokejbalistov
Dvomi zápasmi pokračo-

vala Slovenská hokejbalová 
extraliga seniorov. Kežmar-
skí hokejbalisti zaznamenali 
dve prehry. Najskôr na domá-
cej pôde s majstrom z Nitry a o 
týždeň neskôr v Pruskom.

MŠK Mimisolar Kežma-
rok – HBK Nitrianski rytie-
ri Nitra 1:4 (1:1, 0:3, 0:0). Gó-
ly: Oravec – Frkáň 2, Beniač, 
Cebo.

ŠK 98 Pruské – MŠK Mi-
misolar Kežmarok 2:1 (0:0, 
1:0, 1:1). Góly: Bundil, Vozár – 
Havíra.
1. Skalica  13  54:19  34
2. Nitra  12  49:15  33
3. Vrútky  13  44:43  23
4. Ružinov  13  51:40  22
5. Svidník  13  44:41  20
6. Martin  13  32:41  20
7. Pruské  12  42:42  17
8. Kežmarok  12  36:45  16
9. Jokerit  11  43:45  14
10. LG Bratislava  12  27:29  13
11. Pov. Bystrica  13  26:54    8
12. Diaková  13  25:59    5

U16
Hokejbalisti MŠK Kežma-

rok do 16 rokov odohrali na 
turnaji v Bratislave (15. 11. 
2015) tri zápasy, v ktorých zís-
kali tri body, ktorými sa odle-
pili od dna tabuľky.

Výsledky MŠK na turnaji 
v Bratislave: Trebišov – MŠK 
1:5 (Fábry 3, Česánek, Adam-
jak), Ružinov – MŠK 4:4 (Ma-
jer 2, Adamjak, K. Varga), 
Gajary – MŠK 8:0.
1. Gajary  9  36:5  16
2. Košice  7  33:6  12
3. Spišská Belá  8  36:24  10
4. Vrútky  4  14:6    8
5. Worms  6  18:19    5
6. Martin  6  13:14    5
7. Ružinov  6  18:35    4
8. MŠK Kežmarok  6  14:32    3
9. Trebišov  8    3:32    2
10. Pruské  6    3:15    1

Šachisti vybojovali dôležité víťazstváStolný tenis
Ďalšími zápasmi pokra-

čovali stolnotenisové súťa-
že. Cenné body získal v 2. lige 
MŠK. Veľmi rázne za postu-
pom do 3. ligy kráča kežmar-
ská Severka.

2. liga
ŠŠK Centrál Svidník – 

MŠK Fortuna Kežmarok 7:7 
(Mryglot, Mat. Harabin 2,5, 
Vojtička 2). OŠK Šarišské Mi-
chaľany – MŠK Fortuna Kež-
marok 10:4 (Mryglot, Mat. 
Harabin 1,5, Milan 1).
1. Vranov n/T B    9  101:25  27 
2. Mokrance    9    82:44  25 
3. Udavské    9    80:46  24 
4. Zbereko Košice  10    75:65  24 
5. Valaliky    9    71:55  21 
6. Vojčice    9    65:61  19 
7. ŠKP Košice  10    64:76  19 
8. Šar. Michaľany  10    71:69  19 
9. Humenné    9    64:62  17 
10. KEŽMAROK    9    60:66  17 
11. Svidník  10    57:83  17 
12. Michalovce B    9    45:81  11 
13. Spišské Vlachy    9    40:86  11 
14. Veľké Kapušany    9    35:91    9 

3. liga 
MŠK Fortuna Kežmarok B 

– BBF Spišská Nová Ves 8:10 
(K. Kovalčík 4, Kocúr 3, Tropp 
1). ŠK Jablonov nad  Turňou – 
MŠK Fortuna Kežmarok 17:1 
(Kocúr 1).
1. Spišský Štvrtok  6  73:35  18
2. Jablonov n/Turňou  6  72:36  17
3. Levoča B  6  69:39  16
4. Slovenská Ves  6  73:35  15
5. Spišská Belá  6  68:40  14
6. Letanovce  6  64:44  12
7. Margecany B  6  59:49  12
8. Spišská Nová Ves  6  44:64  10
9. Poprad  6  38:70    8
10. KEŽMAROK B  6  33:75    8
11. Rožňava  6  29:79    7
12. Maria Huta  6  26:82    6

4. liga
TJ Severka Kežmarok – TJ 

Spišská Stará Ves 11:7 (Kel-
bel 4, Pojedinec 3, Š. Vnenčák, 
Groman 2). STO Spišské Bys-
tré – TJ Severka Kežmarok 
5:13 (Š. Vnenčák, Kelbel 4,5, 
Pojeinec, Koša 2).
1. KEŽMAROK  6  81:27  18
2. Stará Ľubovňa B  6  64:44  18
3. Spišská Stará Ves  6  73:35  14
4. Rakúsy  6  65:43  14
5. Levoča C  6  61:47  13
6. Spišské Bystré  6  59:49  12
7. Hôrka  6  52:56  12
8. Slovenská Ves B  6  63:45  11
9. Poprad-Veľká  6  45:63  11
10. Spišský Štiavnik  6  38:70    9
11. Nová Lesná  6  31:77    6
12. Spišský Štvrtok B  6  16:92    6

 Dňa 15. novembra 2015 
sa zúčatnili na Hobby súťa-
ži  Meteor Cup Dance Koši-
ce naši najmenší tanečníci 
pod trénerským vedením 
Daniely Debreovej. 

V silnej konkurencii párov z 
celého Slovenská si vytanco-
vali v kategórií do 7 rokov 2. 
miesto Peter Kromka – Nel-
ka Jurková, 3. miesto Dominik 
Fiamčík – Júlia Benková Sólo 

dievčatá do 7 rokov, finálové 
1. miesto  získala Laura Leško-
vá, 3. miesto Júlia Benková, 4. 
miesto Viktória Chudá.

Dňa 14. novembra 2015 sa 
náš úspešný tanečný pár Ma-
tej Madeja – Lenka Šepeľo-
vá zúčastnil šiesteho kola Slo-
venského pohára v Nových 
Zámkoch. V silnej konkuren-
cii, z 28 párov, obsadili v ŠT 
tancoch 13. miesto, v LAT 10. 
miesto.

Dňa 17. novembra 2015 nás 
reprezentovali na Akademic-
kých MSR v ŠT i LA tancoch v 
Bratislave.

Úspechy tanečníkov

Gertrúda Scholtzová
Foto: archív tšc

3. Košice  4  19,5    9
4. Michalovce  4  17,5    7
5. Žilina A  4  17,0    6
6. Bardejov  4  16,0    6
7. KEŽMAROK  4  12,0    6
8. Liptov  4  17,5    5
9. Jelšava  4  15,5    4
10. Spiš. N. Ves  4  12,5    3
11. Margecany  4  11,5    3
12. Žilina B  4  10,5    1
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Občianska inzercia pre občanov  
1,50 €/do 15 slov;  

pre firmy  
2 €/do 10 slov.

Spomienky

Nižná brána 21, Kežmarok,
0948 814 701, www.coolauto.sk 

Opravte si lak poškodený od kamienkov.
Namiešame Vám 50 ml farby podľa kódu 
farby Vášho auta do špeciálnej fľaštičky 
s aplikátorom. Poradíme Vám ako na to.

AUTOLAKY

PREDAJ
Predám palivové drevo, mäkké aj 

tvrdé. Tel. 0903 394 080.  P-16/15
Predám pšenicu. Cena 15 eur. Tel. 

0911 280 490.  P-29/15
Predaj živých pstruhov, Tvarožná. 

0905 653 449.
Predám obilie (pšenicu, jačmeň), 

cena dohodou, tel: 0918 117 967.
Predám obilie, pšenicu, ovos, sla-

mu, seno. 0905 352 596. Cena doho-
dou, možnosť dopravy.

Predám koterec pre psa 2,5 x 2m, 
zastrešený, psia búda zateplená. Cena 
dohodou. Tel: 0944 076 744.

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-1/15

Kúpim obrazy od maliara K. Šo-
vánku. Ozvite sa. Tel: 0915 751 532.  
 P-2/15

MOTO
Trvalo prenajmem garáž v ob-

lasti sídliska Juh – Kežmarok, Su-
chá hora 8. Nevytápaná oblasť. Ce-
na dohodou. Tel.: 0905 562 605.

Vezmem do dlhodobého prenáj-
mu garáž na ul. Generála Štefáni-
ka (pri Kauflande), alebo 
na ul. Martina Lányiho (pri 
Bažante) alebo na ul. Hun-
covská (pri pošte). Tel. 0918  
879 476.

Predám garáž s pozem-
kom v kameňolome pri ces-
te. Tel: 0949 884 795.

Kvalitné autofólie, lacno 
a rýchlo. KK. 0902 705 462.

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá  
za obsah  

a jazykovú úpravu  
inzerátov!

ZAMESTNANIE
Do penziónu v Ždiari prijmeme 

šikovného kuchára/ ku s praxou (ná-
stupný plat 900 euro) a šikovnú čaš-
níčku s výhodnými platovými pod-
mienkami. Možnosť ubytovania 
zdarma. V prípade záujmu prosím 
kontaktovať na t.č. 0907 197 249.  
 M-27/5/15

Chránená dielňa v Kežmarku prij-
me do TPP šičky-krajčírky. Nástup 
možný ihneď. Jednoduché šitie. Tel. 
0903 480587.  P-24/5

Firma Pluta-Strechy Kežmarok 
prijme do TPP odbornú referentku do 
predajne na predaj strešného materi-
álu. Nástup možný ihneď. Tel: 0905 
630 118, 052 452 3218. 

Príjmem vodiča skupiny C, E, 
najlepšie Kežmarok a okolie. 0905  
352 596.

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korču-

le, keramické nože a iné. Oprava bi-
cyklov – skiservis. Tel. 0905 43 41 53,  
www.imsport.net.                     P-48/13

Doučujem angličtinu a nemči-
nu žiakov 5. až 9. ročníka, tel. 0915 
980 620.

Dám do prenájmu PICCOLO 
SNACK BAR, Michalská 2, Kežma-
rok, 36 m2. Môže byť na kancelárske 
priestory, predajňa. Je tam WC i sklad. 
Tel. 0907 316 322.  P-30/15

Dám do prenájmu priestory na 
predajňu alebo kancelárie, 65 m2, na 
Michalskej ulici 2 v Kežmarku. Sa-

- starostlivosť šitá na mieru
- dostupnosť v každom smere: 

centrum mesta, lekárne, blízkosť detského oddelenia,
odborných ambulancií

-rozšírená možnosť liečby:
homeopatia, prírodné produkty

- poradenstvo pre vaše otázky a problémy
MUDr. Miriam Štubňová (rod. Forbergerová)

Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok
Mobil: 0904 89 34 56, amb. sestra: 0904 515 686

Mail: archimedica@centrum.sk
Facebook: Archimedica, s.r.o.

HĽADÁTE  
DETSKÉHO LEKÁRA?

mostatný vchod. Tel. 0907 316 322.  
 P-31/15

Kvalitné nátery striech so záru-
kou, lacno. Tel: 0907 545 258.

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

Pôžičky pre všetkých. 0915 329 
901. www.najdisvojhoporadcu.sk

Spravím vodu, kúrenie, plyn. Tel.: 
0910/453 410.  T-3/15

Prenajmem 60 m2 na podnikateľské 
účely, Toporcerova 3, hlavný ťah opro-
ti Bille. Kontakt: 0915/949 769.       T-8/15

BYTY, DOMY, POZEMKY
Dám do prenájmu 2-izbový byt 

v KK. Tel. 0903 448 462.  P-27/15
Na predaj 2-generačný dom v ti-

chej časti obce Ľubica, okres Kežma-
rok. Dom je v pôvodnom stave s vý-
merou obytnej plochy 130 m2 na kaž-
dé podlažie a celkovou výmerou po-
zemku 698 m2. Dom je v osobnom 
vlastníctve, k dispozícii a obývateľný 
ihneď. V prípade záujmu volať na tel 
0918 980 092. 

Vymením 3-izbový byt v OV na 
Severnej ulici v Kežmarku za 2-iz-
bový na Záhradnej, alebo okolí. 0949  
884 795.

Predám rodinný poschodový 
dom v dobrej lokalite Kežmarku, ce-
na dohodou. 0948 393 443.

Predám stavebný pozemok v Ma-
lom Slavkove 2 130 m2. Pridám aj pro-
jekt na výstavbu domu na tejto par-
cele. Cena 15 €/m2 + dohoda. 0907  
944 715.

Predám v Kežmarku 40-ročný 
2-podlažný RD (6 izieb, 2 kuchyne), 
podpivničený. Pozemok 807 m2 s vý-
hľadom na mesto a Tatry. Cena doho-
dou. 052 452 22 36.

Ponúkam na prenájom 3-izbový, 
priestranný byt s balkónom na 2. po-
schodí na starom Juhu v Kežmarku. 
0918 648 015. 

Prenajmem 1-izbový byt v rodin-
nom dome so samostatným vcho-
dom. Tel.: 0904/117 991.  T-10/15

Že sa rany za-
hoja, je len zda-
nie. Nám ostá-
va už len smútok 
a spomínanie.

Ten, kto Ťa po-
znal – spomenie si, ten kto Ťa 
mal rád – NEZABUDNE.

Dňa 18. augusta 2015 uply-
nulo 7 rokov od úmrtia náš-
ho drahého syna, brata, strý-
ka a krstného otca Jaroslava  
SIVANINECA.

Kto ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú spo-
mienku a modlitbu.

S láskou spomínajú mam-
ka, brat, netere Zuzka s rodi-
nou, Andrejka, synovec Ľub-
ko a ostatná smútiaca rodina

Dňa 15. sep-
tembra 2015 
uplynie sedem-
násť rokov, čo 
nás navždy 
opustil náš dra-

hý brat a strýko Jozef HOZZA.
Len kytičku kvetov Ti na 

hrob môžeme dať, s láskou a 
úctou na Teba spomínať a po-
kojný spánok Ti priať.

Smútiaca sestra s rodinou
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V nedeľu 8. novembra 
2015 sa v Kežmarku 
uskutočnilo prvé kolo Tat-
ranskej únie v karate detí, 
žiakov, kadetov a juniorov.

Súťaže sa zúčastnilo 126 prete-
károv zo 7 klubov. Karatisti z 
kežmarského klubu získali 11 
zlatých, 2 strieborné a 6 bron-
zových medailí.

Výsledky našich karatis-
tov: 1. Nina Božoňová, v súťa-
ži Agility (5-ročné dievčatá), 
1. Carmen Drugačová, Agi-
lity (6-ročné dievčatá), 1. Ke-
vin Novák, Agility (6-roční 
chlapci), 1. Brian Róbert Ka-
lafut, Agility (8-roční chlap-
ci), 1. Dajana Dugačová, Agili-
ty (9-ročné), 1. v Kata, 1. v Ku-
mite (ml. žiačky, do -32 kg), 1. 
Sandra Štoselová, v Kumite 
(ml. žiačky, do -37 kg), 2. Ma-
roš Fabián, v Kumite (ml. žia-
ci, -32 kg), 2. Erik Jerdonek, v 
Kata (st. žiaci), 1. Andrej Pito-
ňák, v Kumite (st. žiaci, -40 kg) 
, 3. Michal Pjatak, Kata, 3. v 

Medailová žatva karatistov
Kumite (st. žiaci, +40 kg, 3. Ka-
mil Hoffmann, v Kumite (ml. 
dorastenci, -50 kg, 3. Samu-
el Liška, v Kumite (ml. doras-
tenci, -40 kg), 3. Andrea Trop-

pová, v Kumite (ml. dorasten-
ky, -50 kg , 3. Róbert Maniak, 
ml. dorastenci, +55 kg, 1. Alex 
Hoffmann, v Kumite (juniori, 
-68 kg), 1. Pavol Grich, v Ku-

mite (juniori, -55 kg).
Pre všetkých to bola postu-

pová súťaž na majstrovstvá 
Slovenska, ktoré sa konajú 5. 
12. 2015 v Trnave.

Jaroslav Božoň, Pavol Humeník
Foto: archív Karate klub Kežmarok

Potrebujete sa zbaviť starých kníh? Prineste ich k nám!
Kežmarská informačná agentúra (KIA)

Hl. námestie 46, 06001 Kežmarok, 052/449 21 35
info@kezmarok.sk, www.kezmarok.sk
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V 16. kole 4. futbalovej li-
gy skupiny Sever cestova-
li kežmarskí futbalisti do 
Zámutova.

Na Zemplíne sa prekvapenie 
neuskutočnilo, aj keď po pol-
čase bolo 0:0. Domáci ale v 
druhom polčase strelili dva 
góly, a tak kežmarskí futbalis-
ti u favorita prehrali. Na jeseň 
si tak z ihrísk súperov nedo-
viezli domov ani bod.

Touto dvanástou prehrou 
v súťaži spadol Kežmarok v 4. 
lige na posledné miesto a tam 
bude 1. MFK i zimovať. Naj-
bližšie kolo sa hrá až 13. mar-
ca 2016.

FK Tatran Zámutov – 1. 
MFK Kežmarok 2:0 (0:0). Gó-
ly: 48. Vaľko, 87. Mihok.

Tabuľka 4. futbalovej li-
gy, skupiny Sever, po jesen-
nej časti:

V jesennom volejbalovom 
šlágri Extraligy žien medzi 
druhým Kežmarkom a pr-
vou Sláviou Bratislava vi-
del „plný dom“ v Mestskej 
športovej hale Vlada Jan-
čeka výborný volejbal.

Obhajca titulu z Bratisla-
vy ukázal všetky svoje pred-
nosti a zaslúžene v Kežmarku 
vyhral. V prvom i druhom se-
te si už na začiatku vybudo-
val určitý náskok, ktorý vždy 
dotiahol do víťazného konca. 
V treťom dejstve obrovskou 
bojovnosťou a pohybom do-
kázali kežmarské hráčky oto-
čiť chod zápasu a zaslúžene 
set vyhrali, no vo štvrtom už 
hráčky Slávie potvrdili vyso-
kú výkonnosť a zaslúžene vy-
hrali. 

Je potešiteľné, že prehra so 

Sláviou nezatriasla našimi vo-
lejbalistkami a ďalší zápas pre-
svedčivo vyhrali.

KV MŠK Oktan Kežmarok 
– VK Slávia EU Bratislava 1:3 
(-18, -21, 20, -10). Najviac bodu-
júce Kežmarčanky: Dragaše- 
ková 20, Zátrochová 7, Labu-
dová, Becková 6.

KV MŠK Oktan Kežmarok 
– COP Nitra 3:1 (19, 23, -23, 23). 
Najviac bodujúce Kežmarčan-
ky: Jakušová 16, Becková 10, 
Labudová 8.
1. Slávia Bratislava  9  27:3  27
2. UKF Nitra  8  22:7  20
3. KEŽMAROK  9  24:12  20
4. BVK Bratislava  8  18:11  15
5. Pezinok  8  12:16  10
6. Zvolen  9  12:20    9
7. COP Nitra  9  12:21    8
8. Senica  9    7:22    6
9. Prešov  9    4:26    2

1. liga junioriek
Ďalším dvojkolom pokračovala 
prvá liga volejbalových junio-
riek.

Volejbalový zápas jesene vyhrali Bratislavčanky

MŠK Žiar nad Hronom – 
KV MŠK Oktan Kežmarok 3:0 
(19, 18, 19) a 3:1 (16, -17, 25, 19).
1. Stropkov  6 záp. 18 b
2. Košice  6  14
3. Lipt. Hrádok  4  12
4. Hnúšťa  6  10
5. Spiš. N. Ves  4    6
6. Žiar n/Hronom  6    6
7. Zvolen  6    6
8. Kežmarok  4    0
9. Brusno  6    0

Pavol Humeník
Foto: autor

Kežmarskí futbalisti prezimujú na poslednom mieste
1. Svit  16  52:14  38
2. Šar. Michaľany  16  35:11  33
3. Zámutov  16  27:14  32
4. Radvaň n/L  15 35:20  29
5. Fintice  16  29:36  25
6. Dlhé Klčovo  15  34:21  24
7. Vyšný Mirošov  16  21:18  24
8. Medzilaborce  16  28:34  23
9. Pakostov  16  26:26  22
10. Raslavice  15  27:23  21
11. Spiš. Podhradie  16  17:20  20
12. Kračúnovce  15  19:27  19

13. Ľubotice  16  17:30  18
14. Štrba  16  20:37  12
15. Kendice  16  14:43  11
16. KEŽMAROK  16  15:42  10

Futbaloví dorastenci jesennú 
derniéru vyhrali

Posledný jesenný zápas 
odohrali kežmarskí futba-
loví dorastenci na domácej 
pôde. Duel 14. kola sa Kež-
marčanom vydaril, preto-

že porazili FAM Poprad 3:1 
a v tabuľke prezimujú na 
ôsmom mieste.

1. MFK Kežmarok – FAM 
Poprad 3:1 (0:0). Góly: 47. R. 
Starinský, 68. F. Pokrivčák, 75. 
Mi. Šugarek – 89. P. Oravec.

Zostava Kežmarku: Slovík 
– Špak, Má. Šugarek (49. Né-
meth), T. Starinský, Svitánek 
(73. Lorencovič), R. Starinský, 
Vyletel, Pokrivčák (69. Duda), 
Mišanko (32. Mi. Šugarek), 
Tran vo dai, Glodžák.
1. Spišská Belá  14  76:4  38
2. Veľká Lomnica  14  46:21  28
3. Spiš. Podhradie  14  38:21  27
4. Spišský Štvrtok  14  27:20  23
5. Smižany  14  28:23  23
6. Ľubica  14  35:31  21
7. Levoča  14  24:25  21
8. KEŽMAROK  14  23:20  20
9. Krompachy  14  15:24  18
10. Spišské Vlachy  14  17:31  18
11. Prakovce  14  21:35  14 
12. FAM Poprad  14  24:36  13
13. Harichovce  14  12:37  11
14. Rudňany  14    7:65    3

Pavol Humeník
Foto: autor

Stolný tenis
Družstvo stolných tenistov 

MŠK Fortuna Kežmarok odo-
hralo v extralige dorastu tri zá-
pasy na turnaji v Ružomberku. 
Výsledky: MŠK - Čadca 2:6 
(Horňák, Harabin 1), MŠK - 
Ružomberok 5:5 (Horňák, Ha-
rabin 2,5). MŠK - Námestovo 
6:3 (Horňák, Harabin 1,5, Mi-
lan 1, 2 kontumačne).          (ph)

Záber zo stretnutia 3. ligy dorastu Kežmarok – Poprad (3:1).


