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155 rokov od narodenia Dr. Vojtecha Alexandra, priekopníka röntgenológie v Uhorsku1
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Zaujímajú ich
rokovania o zimnom
štadióne

V takmer rovnakej šlamastike čo sa týka zimného štadióna sa ocitla spolu
s Kežmarkom aj Levoča. Kým
tá sa vzájomne súdi s jedným z investorov, Kežmarok
zvolil podľa primátora mesta racionálnejšiu taktiku zameranú na rokovania o reálnych možnostiach. Navyše,
aj súdne spory stoja nemalé
peniaze. Téme zimného štadióna bola venovaná aj krátka diskusia počas ostatného
zasadnutia mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Podľa Igora Šajtlavu, primátora
Kežmarku, je snahou mesta získať stavenisko zimného
štadióna späť do pôsobnosti mesta, v čom za posledné
mesiace nastal posun. Aký,
to nekonkretizoval, načrtol však záujem zo strany in-

vestora o to, aby bolo vrátených aspoň 60% z preinvestovaných peňazí. Podľa slov
poslanca Borisa Švirlocha,
zástupcu Trnavskej developerskej spoločnosti, ktorá je
v rokovaní aj s mestom Kežmarok, pozvali na zasadnutie levočského zastupiteľstva
už niekoľkokrát, čo Kežmarčania neurobili a o konkrétnych výsledkoch rokovaní
majú nedostatok informácií. S návrhom pozvať na rokovanie kežmarského parlamentu zástupcu už spomínaného investora, súhlasili
všetci predstavitelia mesta.
Tak by mali byť konkrétne
výsledky aktuálnych rokovaní o zimnom štadióne známe už na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
A. Saturyová

Skrášľovacie práce na
kruhovom objazde sa už začali
Do súťaže o skrášlenie
kruhového objazdu pri futbalovom štadióne sa zapojilo
päť spracovateľov. Hodnotiaca komisia vybrala za víťaza
Kežmarčanku, záhradnú architektku, Ing. Veroniku Knihovú.
Jej projekt na skrášlenie
vnútra kruhového objazdu
sa volá príznačne Štyri ročné obdobia. Kvety, drevo a
kameň sú vhodnými prvkami, s ktorými sa dá pracovať v každom ročnom obdo-

bí, i preto daný priestor by sa
mal v každom ročnom období skrášliť vždy inou záhradnou kompozíciou.
Zelené kvetinové vnútro
kruhovej križovatky, na ktorej sa práce začali v druhom
májovom týždni, by malo byť
pekným vstupom do mesta
a zanechať vo všetkých, ktorí budú okolo nej prechádzať,
určite dobrý dojem. Práce na
križovatke by sa mali skončiť
v júni 2012.
Humeník

MsKS POZÝVA

14. 5. 2012 (pondelok) o 15.30 h
LA GIOIA
Populárna skupina vystúpi v Mestskom
kultúrnom stredisku v Kežmarku v rámci
programu ku Dňu matiek.

Nová ŠKODA Citigo
Viac ako si myslíte

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Citigo: 4,1 – 4,7 l/100 km, 96 – 108 g/km. Ilustračné foto.

Nový model ŠKODA Citigo ponúka oveľa viac, ako si myslíte. Okrem veľkorysého priestoru vás prekvapí multifunkčným displejom
Move&Fun alebo funkciou automatického zastavenia pred prekážkou – City Safe Drive. Objavte nekonečné možnosti najnovšieho
modelu značky ŠKODA v cene už od 7 390 €. Pri využití značkového financovania navyše s bonusom 400 €.
Príďte sa o tom presvedčiť k najbližšiemu autorizovanému predajcovi značky ŠKODA.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

26. 5. 2012 (sobota) o 19.00 h
LUCIE BÍLÁ
Exkluzívny koncert
najúspešnejšej a najpopulárnejšej českej speváčky uvidí Kežmarok
v drevenom artikulárnom kostole. Hudobne ju bude doprevádzať
Peter Malásek.
Koncert sa uskutoční v spolupráci
s EXCLUSIVE Agency Bratislava.
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Vysprávky sa vykonávajú priebežne
Početné množstvo výtlkov, ktoré nám zanechala na
mestských komunikáciách a
na chodníkoch dlhá tatranská zima, sa budú priebežne
opravovať. Tieto stavebné práce ohľadom vysprávok majú
„finančnú“ prioritu mesta aj
pred dokončením rekonštruk-

cie Štúrovej ulice, ktorá by sa
mala začať najskôr až počas
prázdninových mesiacov.
V máji sa ale začne postupné skrášľovanie mesta okrasnými kríkmi a zeleňou, napríklad i vo vnútri kruhového objazdu pod železničnou
stanicou.
Humeník

Od 1. mája 2012 začala svoju činnosť nová príspevková organizácia mesta Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok. Keďže prioritou organizácie bude
udržanie čistoty mesta, apelujeme na občanov, aby v súčinnosti s ňou, pomohli na skrášľovaní
nášho mesta. Či už pomocou rôznych brigád, alebo iných podobných aktivít, aby sme sa mohli
spoločne tešiť z pekného mesta.
Nezabudnime ale ani na to,
aby sme upozornili tých a na

tých, ktorí naše mesto znečisťujú už len tým, že cigaretové nedopalky, či rôzne potravinové použité papiere, nevedia
dať do smetných košov. Verejnoprospešné služby musia tak
zbytočne vynakladať drahocenný čas a finančné prostriedky na
likvidáciu týchto nečistôt. Pritom by mohli ušetrený čas vynaložiť na skrášľovanie mesta,
no zatiaľ toho ušetreného času je
pramálo. Či sa to zlepší, záleží na
každom z nás.
Humeník

O čistotu mesta sa staráme všetci

MESTO KEŽMAROK
Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE č. 3/2012
podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme na funkciu

riaditeľa Správy telovýchovných zariadení,
príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok
Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Riadiaca prax: vítaná
Iné kritériá a požiadavky:
- riadiace schopnosti, osobnostné a morálne predpoklady,
zodpovedný a tvorivý prístup k práci, pragmatický postoj
k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, práca s PC, skúsenosti
v aktívnej športovej činnosti
Zoznam požadovaných dokladov:
- osvedčená kópia diplomu
- štruktúrovaný životopis
- motivačný list
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných
v žiadosti
Uzávierka žiadostí je 17. 5. 2012.
Žiadosti nech záujemcovia zasielajú na adresu:
Ing. Igor ŠAJTLAVA – primátor mesta, Mestský úrad Kežmarok,
Hlavné námestie 1, 06001
Kežmarok, pod značkou „VÝBEROVÉ KONANIE č. 3/2012“.
Informácie na tel. č. 052/466 01 05

V dňoch 22. – 24. mája 2012
sa uskutoční v Kežmarku
PREDAJNÝ TRH

Pri príležitosti 67. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa pod organizačným vedením výboru Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a spolupráce s Obvodným úradom Kežmarok a
Mestom Kežmarok sa 7. mája 2012
uskutočnil na hradnom nádvorí pietny akt kladenia vencov.
(red.)

Mesto Kežmarok
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č.552//2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení  neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie číslo 4/2012 na
obsadenie funkcie riaditeľa
Centra voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok
Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vzdelanie požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec
s 1. atestáciou v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.
Iné kritéria a požiadavky:
- občianska bezúhonnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- znalosť aktuálnej školskej legislatívy.
K žiadosti je potrebné doložiť:
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- overený doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej podobe
(max. 2 strany),
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu,
- štruktúrovaný profesný životopis,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.
o osobných údajoch
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie č. 4/2012 – CVČ, Gen. Štefánika 47,
Kežmarok“ je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu
v Kežmarku najneskôr dňa 18. 5. 2012 do 12.00 hod. na adresu:
Mesto Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok
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NA SLOVÍČKO S POSLANCOM MSZ ING. ARCH. JOZEFOM FIGLÁROM

Takmer vždy narazíme na peniaze, ktoré sú k dispozícii

Ste predsedom Komisie
výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku.
V čom spočíva hlavná činnosť tejto komisie?
„Stavebná komisia, ako poradný subjekt odboru výstavby
a mestského zastupiteľstva napomáha pri smerovaní stavebného rozvoja mesta. Dohliada na
dodržiavanie územného plánu a
stavebnej činnosti mesta, pripomienkuje stavebné zámery, pripravuje podklady pre kúpu, predaj a využívanie pozemkov z po-

hľadu územného plánu. Ak niekto
napríklad chce kúpiť pozemok,
komisia prehodnotí, či je vhodné predať pozemok, ak áno, či na
ten daný účel a za akých stavebno-technickývh podmienok. Ak sa
jedná o územný plán, jeho zmeny a doplnky, komisia pripravuje podklady pre zastupiteľstvo, či
je možne počítať s nejakou novou
funkciou v území a aký to bude
mať dopad pre danú lokalitu.“
Čo také najdôležitejšie
riešila komisia v uplynulom
roku?
„Rokovania komisie sa toči-

li najviac okolo sídliska Juh a asi
najvýraznejšiu vecou bola výstavba radových garáží na Juhu.“
Čo by ste vo svojom volebnom obvode zrealizovali
z oblasti výstavby alebo životného prostredia?
„Vo svojom volebnom obvode
by chcel toho človek urobiť čo najviac. No vždy narazí na financie,
ktoré sú k dispozícii. Myslím si,
že za tie peniaze, za ktoré je možné čosi urobiť, sa urobilo maximum. Konkrétne – dokončila sa
IBV (pozn. Individuálna bytová
výstavba) Kamenná baňa a pripravila IBV nad ul. Komenského,
zrealizovala sa rekonštrukcia napojenia cesty z Ľubickej cesty na
Kamennú baňu pri pekárni, zrekonštruovali a opravili sa chodníky na Ľubickej ceste, urobili sa
tiež chodníky v meste – v centre...“ Mám eminentný záujem
na realizácii rekonštrukcie druhého úseku ul. Štúrova smerom do
záhradkarskej oblasti v čo najbližšom čase.“
Keby ste mohli ovplyvniť vo veci výstavby, rekon-

Poliakov budú
lákať vo Varšave

Už začiatkom júna pocestujú do poľského hlavného
mesta zástupcovia Kežmarku, ktorí ako súčasť neformálneho združenia Slovenské kráľovské mestá, otvoria
vo Varšave výstavu fotografií o spišských mestách. Prezentačné podujatie sa uskutoční v Slovenskom inštitúte, kde sa predstavia aj mestá
Bardejov, Levoča a Stará Ľubovňa. Okrem otvorenia výstavy a prezentácie jednodu-

Cez cintorín peši

Vynovená brána historického cintorína v Kežmarku sa
vďaka svojmu bezbariérovému vchodu stala zaujímavejšou najmä pre tých, ktorí cintorín navštevujú o barlách, na
vozíčku, s kočíkom, alebo ťahajúc vozíček s kvetmi a pracovným náradím. Málo návštevníkov starého cintorína si však všimlo upozorne-

nie na tabuľke s otváracími
hodinami o tom, že vstup so
psom a na bicykli je v priestoroch cintorína zakázaný. Narastajúci počet cyklistov na
starom cintoríne je tak zároveň narastajúcim rizikom
úrazu, keď si v spomienkach
a modlitbách najmä starší ľudia cyklistov všimnú neskoro.
T/F -AdriSatury-

štrukcie alebo životného
prostredia nejakú lokalitu
v meste, ktorá by to bola?
„Určite Juh by si zaslúžil väčší stavebný rozvoj, najmä plochy
pre šport, detské ihriská, verejná
zeleň, rozumnú statickú dopravu (parkoviská), ale takisto dobudovanie objektov občianskej vybavenosti. Ďalej drobná architektúra... Znovu to však obrátim
na začiatok – sú to veci, na ktoré
chýbajú peniaze. Ten rozvoj musí isť rovnomerne v rámci celého mesta.“
Aký je váš názor na prieťahy v rekonštrukcii Hradného námestia?
„Istá firma sa dvakrát odvolala. Ide tu o čas – veci mohli byť
dávno zrealizované aj za lepších
platobných podmienok. Keď sa to
mohlo urobiť prvý raz, ceny boli
na nižšej úrovni, teraz pôjdu stavebné práce opäť vyššie. Mohlo
to byť hotové, mohol byť ten
efekt hlavne pred letnou turistickou sezónou dotiahnutý. Je to
škoda, ale nedá sa to ovplyvniť.“
T/F Adriana Saturyová

chých gastronomických špecialít z nášho regiónu budú
mať predstavitelia miest príležitosť na rokovania s cestovným kanceláriami a predstaviť najmä historické pamiatky
a turisticky zaujímavé prednosti nášho regiónu. Kežmarok bude zastupovať viceprimátor mesta Igor Kredátus,
poslanec Milan Nevlazla a vedúca oddelenia regionálneho
rozvoja a cestovného ruchu
MsÚ Gabriela Bodnárová. -as-

Vyhlásenie času zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Kežmarok od 02. mája 2012 do odvolania.
Tento stav znamená zákaz zakladania otvoreného
ohňa, zákaz vypaľovania porastov bylín, krovov alebo
stromov, zákaz fajčiť a odhadzovať horiace alebo tlejúce
predmety v prírode.                                                           -red.-
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Poľská rodina Lasky bola opäť v Kežmarku
Dňa 27. apríla 2012 sa v podkroví Kežmarského hradu
uskutočnila medzinárodná odborná konferencia s názvom
„Poľská rodina Lasky a Kežmarok“. Názov konferencie je
identický s názvom mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013.
Na konferencii vystúpilo govia, milovníci Tatier a tiež
osem prednášajúcich – his- zástupcovia Prešovského satorikov, archivárov, geogra- mosprávneho kraja Mgr. E.
fov, knihovníkov, architektov Arvayová, PhDr. M. Kobezo Slovenska aj z Poľska, ktorí lák, Mgr. T. Matúšová sa masa vo svojich príspevkoch za- li možnosť dozvedieť o Spiši
oberali rodinou Lasky v ná- v 16. storočí, o rodine Lasky
väznosti na politický, hospo- a ich zväzku s Kežmarkom,
dársky a spoločenský rozvoj o Albertovi Laskym z poľskej
poľsko-slovenského pohrani- perspektívy, o stavebno-hisčia v 16. storočí: Doc. I. Cha- torickom vývoji Kežmarskélupecký, Dr. N. Baráthová, Dr. ho hradu, o Vysokých Tatrách
J. Roszkowski, Mgr. J. Flasza, v časoch Beáty Laskej, o alIng. arch. I. Bujnová, K. Slavíč- chýmii v Kežmarku. V záveková, Dr. M. Molenda. Pred- re konferencie odborníčka na
nesené témy, ktoré boli vý- dejiny odievania na poľskej aj
stupom vedecko-výskumnej slovenskej strane – Dr. Maria
práce prednášajúcich, mali za Molenda predstavila rytiercieľ odkryť jednu etapu roz- sky odev - meštiansku módu
voja Kežmarského hradu v v časoch Alberta Laského. Súnáväznosti na osud význam- časťou tohto podujatia bola aj
nej poľskej rodiny Lasky a na- prezentácia rekonštruovanéšej prvej tatranskej turistky – ho odevu A. Laského z dielBeáty Laskej Koscieleckej.
ne M. Molendy, ktorý obohatí
Účastníci konferencie, me- stálu expozíciu múzea v časti
dzi ktorými boli aj zástupco- Kežmarok a Tatry a bude mať
via múzeí, archívov, ďalších svoje čestné miesto vedľa rekultúrnych inštitúcií, štu- konštruovaného odevu Beádenti, členovia Spišského de- ty Laskej.
jepisného spolku, pedagóVýstupom z konferencie

bude zborník, ktorého vydanie je naplánované v mesiaci
júl. Paralelne s tým budú prebiehať vyučovacie hodiny pre
základné a stredné školy na
danú tému. Zároveň v rámci
projektu za účelom zvýšenia
návštevnosti tohto regiónu
plánuje Múzeum v Kežmarku vydať aj propagačné materiály v poľskom a slovenskom jazyku, ktoré budú distribuované do turistických a
informačných centier na slovenskej aj poľskej strane.
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Na konferencii sa zúčastnilo vyše 80 návštevníkov
a podľa množstva pozitívnych ohlasov môžeme skonštatovať, že Múzeum v Kežmarku aj vďaka realizácii tohto projektu v rámci propagácie múzea aj podtatranského
regiónu úspešne pripravilo
pre svojich návštevníkov jeden pekný nezabudnuteľný
zážitok, ktorý zároveň bude
slúžiť na ďalšie upevňovanie
a rozvíjanie poľsko-slovenských kontaktov.
Mgr. Jana Majorová
Garstková

Skrášlime si svoje okolie

Aj takto sa dá skrášliť a spríjemniť bývanie na sídlisku vďaka ľuďom, ktorí oázu zelene pri našom obytnom dome obohatili o inštaláciu väčšej vtáčej búdky.
Vitálni a šikovní dôchodcovia, ul. Záhradná 9, Kežmarok:
p. Vodičková – starostlivosť o kvetinové záhony, p.Vančo a p.
Slavkovský – inštalácia vtáčej búdky na vyschnutom kmeni
stromu.
T/F Pavel Cihán, predseda BS
(pozn. redakcie: Máte aj vy susedov, ktorí sa starajú o okolie bytovky alebo ste sami iniciátorom kvetinových zákonov a iných okrasných
doplnkov pred bytovkou či na ulici? Napíšte a pošlite nám do redakcie
fotku, ktorou možno inšpirujete ostatných, alebo vyjadrite poďakovanie susedom, ktorí sa starajú o krajšie prostredie okolo nás.)

Rozmiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov v 1. polroku 2012
11. – 13. máj: Nižná brána
(plocha za garážami), Vyšný
mlyn (park).
18. – 20. máj: Južná (parkovisko), Petržalská (koniec ulice).
25. – 27. máj: Kamenná ba-

ňa (parkovisko pri cintoríne),
Obrancov mieru (plocha pri
kontajneroch).
1. – 3. jún: K. Kuzmányho (parkovisko pred číslom
13), Kukučínova (pri záhradkách).
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Kto prichádza s jarou?

Tak ako tu máme pomaly
jar, tak isto nám pri našich dverách znovu začnú zvoniť rôzni podomoví obchodníci, díleri, predajcovia svojich rôznych
„zaručene“ spoľahlivých, kvalitných a zdraviu prospešných
produktov. Budú nám núkať
svoj tovar priamo za zaručene najlepšie ceny
alebo nás pozvú na prezentačnú akciu. Možno vás navštívia
dve mladé ženy, ktoré vám budú ponúkať napríklad „výborný masážny ručný strojček“ len
za 150,-eur. Keď si kúpite dva
kusy, tak jeden za 100,-eur. Vy
zistíte, že je to obyčajný ručný  masážny strojček s drevenými valčekmi. Opýtate sa,   prečo je taký drahý. Na to vám neodpovedia, ale hneď cenu znížia
na 80,-eur. Ak sa vám ani to nezdá, tak vám ponúknu tzv. dôchodcovskú cenu za 50,- eur.
Nakoniec navrhnú, že vás uvedú ako študenta a predajú vám
strojček za 20,- eur. Keď vás ani
takto nedostanú, tak vám povedia, aby ste strojček kúpili aspoň za 10,- eur, lebo už majú posledných 5 kusov a suseda nakúpila za takú cenu strojčeky celej rodine /čo samozrejme nie je
pravda/. Strojček si nakoniec nekúpite, ale celý čas rozmýšľate:
„Aká je skutočná hodnota daného tovaru, keď boli tieto dve ženy ochotné ísť s cenou tak nízko? Aká je jeho kvalita?“
Na prezentačnej akcii, ktorá trvá aj niekoľko hodín, vás
budú oboznamovať so svojimi produktmi, čo by bolo v poriadku. Ak sa dáte presvedčiť,
že ich tovar naozaj potrebujete,
musíte na mieste podpísať kúpnu zmluvu, žiadne rozmýšľanie, poradenie sa  a pod. Zmluvu vám dajú podpísať, ale keď
neviete „ čítať medzi riadkami“, môžete na to doplatiť. Po
podpísaní zmluvy už nemôžete
len tak odstúpiť od zmluvy, iba
za cenu zaplatenia pokuty alebo prejsť tortúrou odstúpenia
od zmluvy.
Keď ste si napríklad už tovar
kúpili, ale chcete ho vrátiť, nie
je to také jednoduché, ako vám
sľubujú. Tovar sa môže vrátiť
napr. do 5 dní, bez   udania dôvodu a peniaze sa vám vrátia.

Preto si treba veľmi dobre
premyslieť, čo potrebujete a čo
V skutočnosti, ak by ste oznámi- nie. Nedať sa ovplyvniť a poli, že tovar chcete vrátiť /a podľa tom to ľutovať. Hlavne starChlapíka vykladajúceho tozmluvy by si po tovar mal prísť ší ľudia /ako sa o tom už veľa var v obchode oslovil starý pán.
a peniaze vrátiť predajca/, musí- popísalo a v médiách veľa po- Pamätal si mladého muža z mite , po predchádzajúcom písom- vedalo/ sa   nechajú prehovoriť nulého nákupu, keď mu ochotnom oznámení o vrátení tova- a často prídu aj o svoje celoži- ne pomohol. Starký sa predaru, tovar osobne votné úspory. Za podomovými vačovi prihovoril a opätovnévrátiť v mies- predajcami, ktorí núkajú masáž- mu stretnutiu sa potešil. Mladý
te sídla firmy, ny strojček, ktorý dostať bežne muž v duchu slušnosti odpovektorá môže byť v „eurovom“ obchode sa môžu dal pozdravom a keďže zákaznína druhom kon- ľahko skrývať aj zlodeji.
ka spoznal, pridal zdvorilostnú
ci republiky. Ak ste tovar vrátiDávajte si pozor, čo kupu- formulku „ ako sa máte?“. Dedli,
peniaze vám 8/2012
hneď nevypla- jete, za akú cenu a za akých
kovi sa oči rozžiarili a na otázKEŽMAROK
MOZAIKA
tia, pretože majú právo zase do podmienok, aby ste sa s pri- ku začal odpovedať pekne z obniekoľkých dní peniaze vrátiť. chádzajúcou jarou mohli te- šírna. Aby vysvetlil, ako sa má,
Samozrejme, že sa môže stať, že šiť aj z toho, že ste svoje penia- vrátil sa trošku do histórie, do
vám peniaze do uvedeného ter- ze zhodnotili k svojej spokojnos- čias mladosti, vojny a tak. Po asi
Vďaka
úzkej spoluprá- ti.   
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zháčil apre
povedal
–„
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TOTE TAM s nomináciou do
celoštátnych súťaží
V predchádzajúcom čísle sa
divadelný súbor Tote tam nedopatrením dostal pod hlavičku inej základnej umeleckej školy. Dovoľujeme si preto
upozorniť na skutočnosť, že divadelný súbor Tote tam pracuje
pri ZUŠ A. Cígera v Kežmarku.
Jeho členmi sú žiaci literárno-dramatického odboru, ktorý
už desať rokov pôsobí pri tejto
umeleckej škole.
Členovia súboru majú za sebou tri intenzívne týždne, počas ktorých sa predstavili svojim rovesníkom v Kežmarku s
hrou „Uvádzačky“, úspešne reprezentovali naše mesto a re-

gión na troch krajských divadelných súťažiach, odkiaľ si doniesli tri medailové ocenenia.
Michal Tomala, Marek Mikolajčík a Mário Mačičák sa
predstavili na krajskej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti "Rozprávkový
Stropkov" scénickou miniatúrou „Ako ľudia k vzpriamenej
chôdzi prišli“ a priniesli si odtiaľ bronz.
Tretie miesto a nomináciu
na postup do celoštátnej súťaže
v kategórii divadla mladých si
na krajskej súťažnej prehliadke
"Malá scénická žatva" v Levoči
vybojovali Barbora Petrovová,

Kde je les, tam je život

V duchu tohto hesla sa
uskutočnilo ďalšie, veľmi zaujímavé projektové vyučovanie, ktoré prebiehalo na ZŠ
– Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok. Vďaka
zrealizovanému lesníckemu
dňu, ktorý sa konal 20. 4. 2012
v Kežmarku, sa mohli žiaci tejto školy priamo stretnúť s ľuďmi, ktorí ich zasvätili do problematiky životného prostredia.
Dňa 25. 4. 2012 žiaci prvého
stupňa sa pod vedením triednych učiteliek zapojili do projektového vyučovania „Kde
je les, tam je život“. Hlavnou
otázkou bolo: Čo je Zem? Prečo ju treba chrániť? Čo znamená separácia odpadu?
Vďaka lesníkom TNP p.
Stavnemu a p. Vaskovi sa mohli
žiaci bližšie oboznámiť so životom lesných zvierat, pochopiť
aká je ťažká a neraz nebezpečná práca našich lesníkov a zároveň si pripomenúť, ako sa majú
ľudia správať v lese.

V tento deň urobili aj všetci
žiaci tejto školy niečo prospešné pre záchranu našej Zeme.
Zorganizoval sa zber odpadu
priamo v lesoparku Sever Kežmarok. Zadosťučinením pre
pedagógov bolo, že žiaci s veľkým nadšením urobili aj malý kúsok pre čistotu životného
prostredia, v ktorom žijeme.
Mgr. M. Oravcová

Kežmarská
informačná agentúra
(Kia)
Hlavné námestie 46,
060 01 Kežmarok
052/449 21 35
info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

Soňa Ferenčíková a Vladimír
Mikolajčík, kde sa predstavili s
inscenáciou na motívy hry Arnošta Goldlflama „Uvádzačky“.
Na
celoštátnu
súťaž
Hviezdoslavov Kubín v kategórii divadlo poézie sú nominované aj Lenka Galliková, Júlia Szentiványiová a Dominika
Ondo-Eštoková, ktoré si s predstavením „Dve sestry v cukrárni L" vybojovali na Krajskej súťažnej prehliadke prednesu
poézie a prózy a divadiel poézie vo Svidníku striebro. Srdečne všetkým blahoželáme.
Práca v literárno-dramatickom odbore nedovolí mladým
divadelníkom „dlho spať na
vavrínoch“. V súčasnosti už so
svojimi spolužiakmi z LDO a
hudobného odboru pripravujú
program ku Dňu matiek, ktorý
sa uskutoční vo štvrtok 10. mája o 18.00 v koncertnej sále ZUŠ

A.Cígera. V júni ich okrem celoštátnych súťažných prehliadok čaká večer víťazov literárnej súťaže „Literárny Kežmarok 2012“, na ktorom budú prezentovať víťazné literárne diela
svojich rovesníkov. Vyvrcholením ich celoročnej činnosti
bude 6. ročník nášho nesúťažného divadelného festivalu divadla hraného deťmi a divadla
mladých „Divadlenie 2012“. V
sále MsKS Kežmarok sa svojim
spolužiakom, kamarátom i rodičom počas celého dňa predstavia všetky triedy literárno-dramatického odboru ZUŠ A.
Cígera so svojimi ročníkovými
a absolventskými predstaveniami. Ak ste doteraz nemali možnosť vidieť spomínané
predstavenia alebo ste zvedaví
na tie najnovšie, určite si do kalendára zapíšte 18. jún 2012.
Šavelová
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Kežmarčania na medzinárodnej vedeckej konferencii
V dňoch 18. – 20. apríla 2012 sa v poľskom meste Nový Targ  
konala vedecká konferencia pod názvom: Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí.
Miestom konania bol hotel Goralski Raj v Novom Targu.
Vedecká konferencia bola Mgr. Katarína Stankovičová
súčasťou projektu, ktorý re- a učitelia školy.
alizovala Podhalanska PanSúčasťou konferencie bol aj
stwowa Vyzsza Szkola Zawo- workshop pre študentov z Poľdowa v Nowom Targu. Hlav- ska a Slovenska. V rámci tohný partnerom projektu bolo to workshopu študenti spoločMesto Kežmarok, ktoré za- ne navrhli a zostavili jedinečbezpečilo účasť slovenských né turistické trasy po našom
prednášajúcich (uvádzame spoločnom pohraničí. Celý
ich nižšie) a sprostredkovalo projekt je podporovaný Európspoluprácu s Hotelovou aka- skou úniou z Európskeho fondémiou Ota Brucknera z Kež- du regionálneho rozvoja a zo
marku. Na konferencii sa zú- štátneho rozpočtu prostredčastnili zástupcovia mes- níctvom Euroregiónu Tatry v
ta Kežmarok, a to zástupca rámci programu cezhraničnej
primátora PhDr. Igor Kredá- spolupráce Poľsko – Slovenská
tus a vedúca oddelenia regi- republika 2007 – 2013.
onálneho rozvoja a cestovnéPočas konferencie s hodho ruchu Ing.Gabriela Bodná- notnými príspevkami vystúrová. Konferencie sa aktívne pili odborníci v oblasti ceszúčastnili aj zástupcovia ve- tovného ruchu z oboch kradenia HA OB, a to riaditeľka jín. Slovenskú stranu zastú-

pili: Doc. Jana Piteková Phd
z Univerzity Mateja Bela, Ing.
Margaréta Malatinová z Pieninského národného parku,
Dana Rosová z Múzea Spiš,
Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kežmarku,
ktorá sa vo svojom pútavom
príspevku venovala problematike kultúrneho turizmu
na hrade.

Večer s veľkým človekom
„Chcieť znamená môcť.
“ Veľavravný výrok Milana
Rastislava Štefánika, ktorý
použil počas 4. Literárneho večera v Hoteli Hviezdoslav človek – Milan Choma, ktorému bol tento večer právom venovaný. Milan, je pre mňa a verím, že
i pre mnohých ďalších stelesnením dobrej vôle a ľudskosti, ktorými ovplyvnil
všetkých z nás. Celý svoj život v Kežmarku zasvätil bádaniu a propagácii jedinečných osobností, ktorými bolo a je bohato obdarené naše

mesto a región. Ak by sme
chceli vymenovať zoznam
činností, ktorými Milan po-

zitívne ovplyvnil množstvo
ľudí, pravdepodobne by
nám nestačili tieto noviny.
Preto len v krátkosti, chcel
by som vyjadriť veľké Ďakujem jemu a ľudom jemu
podobným, ktorí dokážu
presadzovať hodnoty, ktorými je Milan obdarený. Do
budúcnosti si dovolím mu
popriať, nech má stále v sebe toľkú energiu šíriť neoceniteľné dedičstvo osobností,
ktorým sa venuje. A tak písať významnú kapitolu dejín nielen nášho mesta.
Pavol Kulanga     

Zomrel František Tondra

T/f -AdriSatury-

Vo štvrtok 10. mája o 10.00
h sa slovenská rímskokatolícka verejnosť rozlúči s
emeritným (pozn. vyslúžilý – penziovaný)
biskupom Mons. Františkom Tondrom, rodákom zo Spišských
Vlachov.
Významná osobnosť rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku zomrel 3. mája vo veku 76 rokov, po päťdesiatich
rokoch kňazstva. Bývalý čestný občan Veľkej Lomnice pô-

sobil ako biskup 23 rokov. Rozlúčka so zosnulým emeritným
biskupom sa uskutoční v Katedrále sv.
Martina v Spišskej
Kapitule. V súvislosti s úmrtím spišského biskupa je na všetkých kostoloch v spišskej diecéze, vrátane
kežmarskej baziliky,
vyvesená čierna vlajka a až do
pohrebu zvonia o 9.00 a 15.00
h zvony vo všetkých kostoloch
Spišskej diecézy.

Ing. Pavol Majko, riaditeľ
TANAP-u a Ing. Pavel Ballo
účastníkom priblížili Tatranský národný park, jeho súčasný stav a aktivity posledných
rokov.
Počas oboch dní bolo zastúpenie na konferencii veľmi rôznorodé. Účastníci sa dozvedeli
nie len o prírodnom turizme,
ale aj o turizme zameranom
na kultúru v slovensko-poľskom pohraničí. Zaujímavé
a poučné bolo vystúpenie Ing.
Marty Machurkovej z Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky, ktorého témou
bol vnútorný trh Slovenska:
služby a spolupráca. S mnohými príspevkami vystúpili odborníci z Jagiellońskej univerzity v Krakowe, Politechniky
Krakowskej a hostiteľskej školy Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
v Novom Targu.
V piatok sa konferencia
presunula zo sál do terénu.
Žiaci hostiteľskej školy , žiaci Hotelovej akadémie študujúci v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu
a prednášajúci sa zúčastnili poznávacej cesty po trase:
Nowy Targ – Dębno – Czorstyn – Niedzica - KežmarokJurgów- Nowy Targ.
Nezabudnuteľná bola predovšetkým návšteva dreveného kostolíka v Dębne zo 16.
storočia, ktorý je zasvätený archanjelovi Michalovi a je zapísaný do svetového dedičstva
UNESCO. Po návšteve pamiatok v Kežmarku sa však pre
žiakov HA Otta Brucknera
konferencia skončila, no spomienky a hlavne nadobudnuté vedomosti ostali.
Patrícia Rozgonyiová, 4.D
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13. 5. 2012 (nedeľa) o 11.00 h
KULTÚRNY PROGRAM
v rámci JAZDECKÝCH PRETEKOV
Vystúpenie folklórnych a tanečných súborov, spev, country
a populárna hudba...
Na sídlisku JUH (pri TESCu)
14. 5. 2012 (pondelok) o 15.30 h
DEŇ MATIEK
V programe: príhovor primátora, vystúpenie žiakov ZŠ
a koncert populárnej skupiny La
GIOIA. Spoluorganizátori: CVČ
Kežmarok a MsKS Kežmarok.
V Mestskom kultúrnom stredisku
16. 5. 2012 (streda) o 18.30 h
HUDOBNÝ VEČER
Hudobný večer venovaný 110.
výročiu narodenia Ernesta GENERSICHA, kežmarského rodáka, hudobného skladateľa, jedného z prvých tvorcov slovenskej
modernej populárnej hudby.
V Základnej umeleckej škole
Antona Cígera
21. 5. 2012 (pondelok) o 11.15 h
JÁNOŠÍK
Divadelná komédia v podaní
Kočovného divadla DRAK z Prešova.
V Mestskom kultúrnom stredisku
22. 5. 2012 (utorok) o 8.00 h
CISÁROVE NOVÉ ŠATY
Divadelné predstavenie v podaní Divadla Clipperton Banská
Bystrica.
V Mestskom kultúrnom stredisku
22. 5. 2012 (utorok) o 18.30 h
XXXVII. Kežmarská
hudobná jar
Koncert sólistov Divadla Jonáša Záborského Prešov a Opery Štátneho divadla v Košiciach.
V Základnej umeleckej škole
Antona Cígera
23. 5. 2012 (streda) o 10.30 h

VÝSTAVY
Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
7. 5. – 18. 5. 2012
Krajská kreatívna výtvarná
výstava ku Dňu matiek.
24. 5. – 5. 6. 2012
Výtvarná tvorba žiakov
SZUŠ Rosnička.
Galéria u anjela
Starý trh 53
DAGMAR MEZŘICKÝ
Výstava bude otvorená
od 30. 3. 2012 do 17. 5. 2012.

RYSAVÁ JALOVICA
Veselohra podľa poviedky
M. Kukučina - uvádza Divadlo
DRAK z Prešova.
V Mestskom kultúrnom stredisku
25. 5. 2012 (piatok) o 19.00 h
LATINO-FIESTA
NA HRADE
Koncert kubánskej speváčky
Janelys Fernandéz Diaz s vystúpením profesionálnych kubánskych tanečníkov a tanečné latino animácie v štýle pravej kubánskej salsy...
Na nádvorí Kežmarského hradu
26. 5. 2012 (sobota) o 19.00 h
LUCIE BÍLA
Exkluzívny koncert najúspešnejšej a najpopulárnejšej českej
speváčky s hudobným doprovodom Petra Maláska.
V Drevenom artikulárnom
kostole

27. 5. 2012 (nedeľa) o 16.00 h
ROZPRÁVKA
O PERNÍKOVEJ CHALÚPKE
Rozprávkový príbeh o Jankovi a Marienke, ktorí svojou odvahou, šikovnosťou a vzájomnou pomocou dokázali premôcť
zlú ježibabu – uvádza Divadlo
Portál Prešov.
V Mestskom kultúrnom stredisku
28. 5. 2012 (pondelok)
o 9.00 a 10.15 h
RYSAVÁ JALOVICA
Veselohra podľa poviedky
M. Kukučina – Kočovné divadlo
DRAK z Prešova.
V Mestskom kultúrnom stredisku
31.5.2012 o 18.30 h
Koncert českých umelcov
Martin Švajda – violončelo
a Pavel Kratochvíl - klavír
V Základnej umeleckej škole
Antona Cígera

Spisovateľky v Kežmarku

Hoci si kalendárne pripomíname mesiac knihy v marci, nič to nemení na tom, že vzťah ku knihám žiaden mesiac v roku neovplyvní.
Zrejme to isté si povedali majitelia kníhkupectva Alter ego, ktorí nedávno hostili vo svojich priestoroch dve autorky – Táňu Keleovú Vasilkovú a manželku Júliusa Satinského, Vieru. Obidve dámy zavítali do Kežmarku vďaka dobrej spolupráci kežmarského kníhkupectva
a vydavateľstva Ikar. Tu sa s nimi mohli stretnúť nielen verné čitateľky, veď najmä T. Keleová Vasilková píše mnohým ženám „z duše“, ale
aj všetci tí, ktorí chceli svoju domácu knižnicu obohatiť o autogram.
T/F Adriana Saturyová

Pozvánka na koncert KHJ

Všetkých milovníkov hudobného umenia pozývame
na prvý koncert 37. ročníka
Kežmarskej hudobnej jari, na
ktorom sa predstavia sólisti Divadla Jonáša Záborského v Prešove a Opery Štátneho divadla v Košiciach : Jana
Maľová – soprán, Anton Baculík – tenor, Dagmar Duždová – klavír. V programe koncertu zaznejú piesne a skladby Antonína Dvořáka, Miku-

láša Schneidra-Trnavského,
Georga Fridricha Händla,
Giacoma Pucciniho, Bedřicha Smetanu, Oskara Nedbala, Franza Lehára, Emmericha Kálmána a Gejzu Dusíka.
Koncert sa bude konať
22. mája 2012 (utorok) o 18.30
hod. v Základnej umeleckej škole A.Cígera, pripravilo ho Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku v spolupráci s OZ Cultura Humana.

KEŽMAROK 9/2012
Pripravujeme:
21. 6. 2012 o 19.00 h
ROMANO STILO
ENSEMBLE – GIPSY WORLD
Husľový virtuóz svetového formátu Aleksander Jazztone a známa cigánska cimbalová
kapela Romano Stilo predstavia
svoj najnovší hudobný projekt
Gipsy World plný temperamentu, virtuozity a krásy kvalitnej
hudby.
V Mestskom kultúrnom stredisku
24. 6. 2012 o 18.00 h
HANA ZAGOROVÁ
& PETR REZEK
so skupinou Jiřiho Dvořáka
Koncert speváčky nezvyčajných kvalít a veľkých profesionálnych úspechov, ktoré jej priniesli niekoľko Zlatých slávikov
i účasť na mnohých zahraničných festivaloch.
Na nádvorí Kežmarského hradu
27. 6. 2012 o 18.30 h
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
Jedno z najúspešnejších profesionálnych divadelných súborov na Slovensku uvádza satirickú komédiu „Len tak prišli“.
V Mestskom kultúrnom stredisku

TO BUDE BOJ - 11. - 13. máj
(pia – ne), 19.00, 2,30 €, titulky,
MN-12. Americká komédia.
LEPŠÍ SVET - 14. máj (po),
19.00, FILMOVÝ KLUB, 2 €/1,50
€, titulky, MN-15. Dánsko-Švédska psychologická dráma.
ŠTYRI SLNKA - 15. - 16. máj
(ut, st), 19.00, 2,30 €, české znenie,
MN-12. Česká komédia, dráma.
BANKSY – EXIT - 17. máj (št),
19.00, FILMOVÝ KLUB, titulky, 2
€/1,50 €, MN-12. VB/USA fiktívny
dokument.
RODINA JE ZÁKLAD ŠTÁTU - 18. - 20. máj (pia – ne), 19.00,
české znenie, 2,30 €, MN-12. Česká dráma.
ALVIN A CHIPMUNKOVIA
3 - 19. - 20. máj (so, ne), 17.00, 2 €,
slovenský dabing, MP. Americká
rodinná animovaná komédia.
TRI - 21. máj (po), 19.00 hod.
FILMOVÝ KLUB, 2 €/1,50 €, titulky, MN-15. Nemecký romantický
príbeh.
MOJA KRÁSNA UČITEĽKA - 22. - 23. máj (ut, st), 19.00,
2 €, titulky, MN-12. Americká romantická komédia.

KEŽMAROK 9/2012

KULTÚRA, INZERCIA

Prešovský samosprávny kraj,
Podtatranské osvetové stredisko Poprad,
Obec Červený Kláštor, Mesto Spišská Stará Ves,
Cyprián n.o. Červený Kláštor,
Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa
organizujú medzinárodný festival

36. Zamagurské folklórne slávnosti
25. - 27. mája 2012
v Červenom Kláštore
pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku
a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka
Program
Piatok 25. 5. 2012
14.00 Za Magurou hrajú hostí pozývajú
Živá pozvánka v obciach regiónu. Účinkujú: DFS Pieniny
a Rovinka, Spišská Stará Ves,
DFS Flisocek, Červený Kláštor, ZF Snutki, Jarocin, Poľsko
17.00 Sprievod domácich a zahraničných súborov mestom Spišská Stará Ves
17.20 Položenie kytice kvetov k pamätníku Š. L. Kostelničáka
17.30 Vitajte v Zamagurí (DK Sp. St. Ves)
Uvítací program domácich a hostí v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.
Účinkujú: FS Maguranka, Spišská Stará Ves, FS Frankovčan, Malá Franková,
FS Osturňanka, Osturňa, FSk Javorina Kolačkov, ZF Snutki, Jarocin,
20. 30 Hudobná skupina ČECHOMOR (amfiteáter)
Koncert známej folk-rockovej skupiny z Českej republiky
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Skauti v Svätej Zemi
– vďaka sestre Aničke

Dostať možnosť putovať
po miestach, ktorými prechádzal Ježiš Kristus v dnešnej
Svätej Zemi je skutočne vzácna príležitosť. Dávať takúto príležitosť navštíviť Izrael ostatným, je však neskutočne úžasná a vzácna obeta. A vzácna osoba s takouto
obetou aj skutočne medzi nami žije. Navštívila Svätú Zem
už takmer po dvadsiaty krát
a zakaždým umožní vidieť
tieto nezabudnuteľné miesta
aj ostatným. Poniektorí takúto príležitosť dostali aj viac,
ako len raz. Veľká a úprimná vďaka patrí našej sestre
Aničke (MUDr. Anne Uhrovej), ktorá takúto každoroč-

nú obetu prináša, pretože bez
nej by dnes bolo omnoho menej ľudí, ktorí si môžu povedať, že boli vo Sv. Zemi a ktorí si z nej odniesli mnoho duchovných zážitkov. Anička,
aj týmto krátkym článkom
ti chceme poďakovať za nás
všetkých, ktorým si umožnila
duchovne načerpať síl do ďalších dní našich životov. Ďakujeme ti za každý rok a každého, komu si túto šancu doteraz ponúkla. Nech ťa Pán
Boh požehnáva silou a vytrvalosťou v Tvojich predsavzatiach a obetách. To ti zo srdca a úrimne želajú všetci tvoji doterajší súputníci. Ďakujeme.
M. Gallik

Sobota 26. 5. 2012

10.00 Zakliata krása – trh ľudových remesiel (amfiteáter)
10.00 Na Pieninách pri muzike (amfiteáter), sprievodné programy ľudových
hudieb v areáli
remesiel. Účinkuje: ĽH Loli roklica, Veľká Lomnica
14.00 Na vlnách Dunajca. Splav účinkujúcich na pltiach a privítanka v prístavisku Pod lipami. Účinkuje: DFS Flisocek, Červený Kláštor, ZF Snutki, Jarocin Poľsko.
Stretnutie pod Troma korunami (amfiteáter)
Otvárací program festivalu a otvorenie Dní tradičnej kultúry na Slovensku.
Účinkujú: 14.30 FS Maguranka Spišská Stará Ves
14.50 FS Osturňanka, Osturňa
15.00 FS Frankovčan, Malá Franková
15.10 FS Vagonár, Poprad
15.40 FS Bociai, Kaunas, Litva
15.50 ZF Snutki, Jarocin, Poľsko
16.10 FS Vagonár stará škola, Poprad
16.30 FS Šafrán, Jablonec n/Nisou, Česká republika
16.50 RFS Loli roklica, Veľká Lomnica
17.10 FS Śwarni, Nowy Targ, Poľsko
Nočný program (amfiteáter)
21.00 PUĽS Prešov, program profesionálneho folklórneho telesa z Prešova.

Nedeľa 27. 5. 2012

9.00 Slávnostná sv. omša (v kostole sv. Antona pustovníka, NKP Kláštor
Kartuziánov). Celebruje: Prof. Tadeusz Zasępa, PhD, Rektor Katolíckej
univerzity v Ružomberku
10.00 Zakliata krása – pokračovanie trhu ľudových remesiel (amfiteáter)
10.00 Na Pieninách pri muzike (amfiteáter)
Účinkuje: ĽH Loli roklica, Veľká Lomnica.
12.00 hod. Deti deťom (amfiteáter)
Účinkujú: DFS Flisocek, Červený Kláštor; DFS Pieniny a Rovinka, Spišská
Stará Ves; DFS Furmanček, Malá Franková; DFS Osturňanka, Osturňa; DFS
Letnička a Venček, Poprad. Hosť: ZF Snutki, Jarocin, Poľsko.

14.00 Pieniny, Pieniny (amfiteáter)
Záverečný program XXXVI. ročníka ZFS.

Účinkujú: 14.00 FS Maguranka Spišská Stará Ves
14.10 FS Donauschwaben Mosbach, Heidelberg, Nemecko
14.20 FS Magurák, Kežmarok
14.30 FS Bociai, Kaunas, Litva
14.40 FS Magura, Kežmarok  
15.00 DRIŠĽAK, hudobná skupina z Vranova
Sprievodné programy (nádvorie kláštora):
Rezané do dreva - výstava amatérskeho výtvarníka Miloslava Semančíka.
V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v KD Spišská Stará Ves!

Skauti so sestrou Aničkou pri hrobe sv. Juraja – patróna skautov
v Izraeli.

Nemusíte kupovať, vec vám požičajú
Poznáte projekt Od Komunity? Je zameraný na rozvoj pomoci a spolupatričnosti medzi obyvateľmi obcí a ich
blízkeho okolia, s dopadom na
ekológiu a sociálnu pomoc.
Projekt OdKomunity je
umiestnený na internetovej stránke www.odkomunity.sk, vytvára spoločenstvo
ľudí, ktorí sú v prípade potreby pripravení pomôcť tomu, kto pomoc potrebuje. K
dnešnému dňu ich je už vyše
450. Určite máte aj vy skúsenosť, že ste niekomu požičali vec, ktorú nemal a dočasne
potreboval. Alebo ste si takto
požičali od niekoho vy. Takáto susedská výpomoc tu existuje od nepamäti. Problém
ale nastáva, ak vec, ktorú potrebujete, nikto z vašich zná-

mych nemá. Musíte ju kúpiť,
i keď ju potrebujete iba dočasne. A toto rieši projekt, o
ktorého podporu vás žiadame. Umožňuje takúto susedskú výpomoc v rámci celých
obcí, či okresov s ľuďmi, ktorých ste pred tým možno ani
nepoznali. Bližšie informácie
sú uvedené na stránke projektu aj s opatreniami, ktoré
chránia majiteľov veci pred
ich prípadným poškodením
alebo dokonca odcudzením.
Na bezpečnosť užívateľov je
kladený hlavný dôraz.
V Spojených štátoch Amerických, odkiaľ služba prichádza aj k nám, šetrí jej jednotlivým užívateľom v prepočte
až 770 € ročne.
Viac na http://odkomunity.
sk.
Ing. Marián Repáň   
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„Magura, Magura jaka ješ visoko...“
Predražené
koláče
Touto cestou by som chcela
poďakovať cukrárke p. O.e.š.
k.v.j za jej zlaté ruky, ktoré vedia krásne robiť, ale aj krásne
si dať zaplatiť. Za jej obetavú
prácu a krásne koláčiky plus
2 kusy torty, ktoré mi piekla
na svadbu mojej dcéry, som
sa rozhodla jej verejne poďakovať, lebo si to fakt zaslúži,
až na jednu vec, ktorá ma zaskočila a veľmi ma to mrzí. A
to, že: Piekla pre 25 osôb, pre
ktoré som zabezpečila podľa rozpisu cukrárky suroviny, orechy, džem a čokoládu – za materiál som zaplatila 320 Eur a za robotu som zaplatila 300 Eur, čo je cirka 18
600 Sk. Inými slovami vrátane dvoch tort ma vyšli koláče na osobu 25 €. Pri osobnom
stretnutí na otázku, či by ona
dala toľko peňazí za to, čo ja,
jej odpoveď znela, že nie. Touto cestou prosím ľudí, aby
si vopred dohodli podmienky a radšej oslovili tých, ktorí platia a vytvárajú pracovné miesta. Vyjde ich to určite
lacnejšie. Verím a prajem pani O. ešte veľa takých zákazníkov ako som bola ja. Prajem
jej všetko najlepšie a hlavne
bohatých zákazníkov. Psigodová
(pozn. red.: Priestor na vyjadrenie bol ponúknutý aj
druhej strane)
KOVOSPOL ‐ Hviezdoslavova 4,Kežmarok

od 1.5. do 31.5.

Posledný aprílový deň sa v mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil slávnostný premiérový program súborov Magura,  Maguráčik a Magurák  pod názvom „Magura, Magura jaka ješ visoko...“  pri príležitosti osláv 20. výročia založenia Klubu priateľov Magury.
V roku 1954 bol založený kon pretavila do dnešnej poFolklórny súbor Magura pri doby a to tak, že po zrušení
vtedajšom Závodnom klube závodného klubu Tatraľan
ROH Tatraľan v Kežmarku, v roku 2001 sa Klub priateľov
s cieľom zbierať, uchovávať a Magury, ako občianske zdruinterpretovať ľudové umenie, ženie, stal právnym nástuppiesne, hudbu a tance pod- com súborov Magura, Magutatranského kraja, spišského ráčik a Magurák registráciou
regiónu, zvlášť goralskej ob- na Ministerstve vnútra SR.
lasti. Založila ho hŕstka nadV súčasnej dobe evidujeme
šencov, ktorá sa za roky trva- viac ako 400 členov a priatenia rozrástla do stoviek tých, ľov klubu a aktívne sa v súboktorým sa láska k ľudovému roch prezentuje cez 350 účinumeniu stala súčasťou živo- kujúcich.
ta. Súbor sa veľmi skoro vySamotný
premiérový
pracoval medzi popredné sú- program sa niesol v duchu
bory na Slovensku a patril k ozajstných premiérových čínajlepším počas tých 45 ro- siel jednotlivých kolektíkov svojej aktívnej činnosti. vov. Magurák obnovil znáZnámym sa stal aj takmer vo mu choreografiu Karola Purvšetkých krajinách Európy. tza „Zišli sa gorali“ a po 20.
Tvorba nových a umelecky rokoch sa k tancu vrátil i sanáročných programov, ako aj motný Karol Purtz keď s Mafolklórna výskumná činnosť gurákom nacvičil nové tanečs tým spojená, si vyžaduje čo- né - spevné pásmo „Při Duraz viac morálnej, ale i finanč- najcu“. Plná sála MsKS s obnej podpory. V zmenených le- rovským jasotom privítala ich
gislatívnych aj ekonomických vystúpenie, ktoré napriek popodmienkach súbor musí ne- kročilému veku účinkujúcich
vyhnutne hľadať a využívať malo všetky atribúty goralnové finančné zdroje za úče- ského folklóru : sviežosť, ralom skvalitnenia svojej ume- dosť a pohodu. K týmto výkoleckej činnosti. Znamená to nom sa pridali i deti z Maguspoluprácu so všetkými kto- ráčika, ktorí sa predviedli tiež
rým existencia súboru nie je novými programovými čísľahostajná a majú na jeho ďal- lami: Speváckym duom Mašej činnosti a rozvoji záujem. túš Lizák a Samuel Špak (víPre tieto ciele, ale aj pre zin- ťazi okresného kola hudobtenzívnenie radosti zo súbo- ného folklóru detí v kategórovej práce a prehĺbenie vzťa- rii sólistov spevákov) Samko
hu, bývalých, súčasných i bu- Špak sa predstavil i s Ondredúcich členov a priaznivcov jom Bjalončíkom z Maguráka
súboru k našej Magure, je v hre na heligónku. Speváčky
ustanovený KLUB PRIATE- zaspievali najnovšie súťažĽOV MAGURY (KPM). Jeho né jánske piesne. Najmladšie
ustanovujúci snem sa konal členky z prípravky súboru sa
24.1. 1992.
predstavili najstaršou choreGestorom tejto myšlienky ografiou, ktorú ešte v začiatbol dnes už nebohý Vladimír koch vzniku súboru MaguMajovský a pri jeho zrode stá- ra nacvičila Alica Balová pod
li Karol Purtz a Juraj Švedlár. názvom „Pod Ždiarskou vidPrvými členmi Rady (okrem lou“ a vedúci súboru Juraj
spomínaných) boli: Mária Ve- Švedlár nacvičil nové tanečnerovská, Božena Vystavilo- né pásma : Tance z Gemera
vá, Zlatica Pašková, Franti- a suitu tancov zo Šariša. Najšek Gallik, Koloman Suchý, vyrovnanejšie výkony však
Ladislav Kudzbel, Jozef Tom- ukázala stredná generácia
čák, Katarína Zemčáková, Jo- Magurákov. Svojím vystúpezef Gemza, Iveta Remiášová.
ním prispeli k vynikajúcej atTáto myšlienka sa napo- mosfére pondelňajšieho veče-

ra. Záverečným tancom „Při
muzice“ , s ktorým sa Magura predstaví na celoštátnej súťaži choreografií v Rimavskej
Sobote 19. mája t.r. prispela
k najlepším dojmoch a záverečná pieseň „Guraľu...“ urobila najlepšiu bodku za celým programom.
Maguráci
potvrdili, že
podpora, ktorú im poskytlo
mesto i ostatní sponzori, členovia klubu a priatelia našla svoje opodstatnenie a prispieva k neustálemu rastu úrovne našich kolektívov.
Nech táto práca zanecháva
v ľuďoch len tie najlepšie dojmy, pretože „Nielen chlebom
je človek živý!“ Juraj Švedlár

Oznam
Slovenský Červený kríž
v roku 2012 organizuje celoslovenskú zbierku „Spolu pomôžeme“, do ktorej sa zapojí všetkých 38 územných spolkov
prostredníctvom svojich dobrovoľníkov a miestnych spolkov. Termín od 2. – 20. mája 2012 bol stanovený aj z dôvodu využiť mesiac, v ktorom
si pripomíname Svetový deň
Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Účel zbierky
je v rámci činnosti SČK určený na prvú pomoc, zdravotnú
výchovu a sociálne služby a
celý výnos zbierky bude využitý na tieto aktivity.
Ako prispieť? Prispejte
do pokladničky vo vašom
meste či obci počas zbierky
od 2. - 20. mája 2012
Prispejte cez účet: Bankové spojenie: VÚB banka, číslo účtu: 665555/0200, Variabilný symbol: 201205, Špecifický
symbol: 36. SČK
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MOZAIKA
dohodou. Tel.: 0908/97 48 73. T-6/12

PREDAJ
Predám záhradku v lokalite Kamenná baňa, chatka podpivničená,
rozmer 5x3,5. Dvere a okná zamrežované. Studnička na pozemku. Tel.
0907 06 37 61. P-18/12
Výhodne predám práčku GORENJE, vo výbornom stave. Súrne.
Tel. 0915 36 63 25. P-22/12
Predám tatranský profil pero-drážka, brúsený, 1. trieda 4 eurá, 2.
trieda 2 eurá, v ponuke aj dlážkovica
a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel.
0915 86 32 27, 0911 16 89 82. P-26/12
Predám štvorradličný pluh PHX.
Veľmi dobrý stav. Cena 800 eur. Tel.:
0911/57 93 85.
T-2/12
Predám ošípané do 120 kg. Možnosť porážky. Cena 1,80 € za 1 kg.
Tel.: 0911/57 93 85.
T-4/12
KÚPA
MOTO
Predám garáž za Kauflandom
v KK. 0902123801
Predám Peugeot 405D. Ďalej predám Multikar 22 – skriňový. Cena

INÉ
Záhradku dám do užívania za
riadne obrábanie. Tel. 0911 73 45 00.
P-23/12
Prenajmem priestory v centre
mesta Kežmarok (80m2), 0903614642.
Brúsim lyže, snowboardy, korčule, nože, nožnice. Opravujem –
bicykle, trenažéry, kolesá a iné.
OPRAVA BICYKLOV IMRICH,
Garbiarska 12, 0905 43 41 53. P-17/12
rámček, bold
www.atrakcie.in. P-21/12

ku. Dvojgeneračný, 2 poschodia + suterén, , 2 garáže, záhrada, zimná záhrada. Viac info na t. č.: 0907 954 274.
Ponúkam na predaj 2-izbový byt
v Kežmarku, sídlisko horný Juh. Celková plocha bytu je 58 m2. Nachádza
sa na 5. poschodí z 8. Byt je čiastočne
zrekonštruovaný, má plastové okná,
novú kuch. linku, drevené podlahy,
zasklený balkón, nové stierky. Byt má
veľkú chodbu, priestrannú kuchyňu
a nepriechodné izby. Zabezpečenie
bezpečnostnými dverami. Cena dohodou. Tel.: 0918/48 54 63.
T-3/12

ZAMESTNANIE
Atraktívna práca vo VO potravín.
Tel. 0904 95 19 52. P-28/12

CESTUJTE s nami a vyhrajte...
Sme tu pre Vás už 10 rokov...

FIRST MOMENT zľavy pokračujú až do 30 %...
Cestujte s nami v roku 2012 a vyhrajte poukaz na dovolenku:
1. cena 750 € na Španielsko, alebo Turecko, alebo Egypt
2. cena 230 €
3. cena 150 €
4. cena ÚTECHY prísne tajná... ;-)

U nás ste vždy vítaní :-)
Cestovná agentúra MARCO POLLO s.r.o.
Nájdete nás nad Pizzériou Clasica ul. Hviezdoslavova 2 na
poschodí, tel. č. 052 452 3662, 0905 863 286, 0903 863 286
marcopollo@marcopollo.sk, www.marcopollo.sk

foto
Dňa 26. apríla si pripomíname smutné 20. výročie
úmrtia našej mamky Anny
MICHALÍKOVEJ, ktorá nás
navždy opustila vo veku nedožitých 45. rokov. Venujte jej
spolu s nami tichú spomienku . Ďakujeme.
Spomínajú deti a súrodenci s rodinami.
Foto skenovať
Dňa 9. 5. 2012 by sa bol dožil 90. narodenín môj manžel
a náš otec Rudolf ŠKÁRA.
S vďakou a úctou spomínajú manželka, dcéry a synovia s rodinami.

BYTY, DOMY
Predám celoročne obývateľnú
murovanú chatku so zariadením
v Kežmarku pri Horárni v záhradkárskej osade s pozemkom 532 m2
cena 42.800 Eur. Foto e-mailom. Tel.
0915/ 778 254
Dám do prenájmu 1-izbový byt
na Juhu v KK. 0907975142
Predám 3-izbový byt na Košickej
ul. v OV. Tel. 0902 09 15 67. P-25/12
Ponúkam na predaj rodinný
dom na ulici Suchá hora v Kežmar-

Do rámčeka
Logo hotelovky a Barónky
Reštaurácia Barónka, Hlavné námestie 46, Kežmarok
ponúka:
stravovanie zamestnancov (denné menu aj na www.haobkk.edupage.sk, sekcia Barónka-denné menu)
oslavy jubileí,
rodinné oslavy (Prvé sv. prijímanie, birmovka),
spoločné posedenia,
firemné oslavy,
rauty,
kary.
Kapacita: 45 osôb
Otváracia doba: Pondelok – Piatok : 10.00 – 18.00, soboty
a nedele podľa objednávky.
Objednávky osobne
alebo telefonicky na tel. čísle:
052/4524501.
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Foto v tlačiarni
Odišiel tíško, kto však žije
v srdciach tých, ktorých opustil,
nezomrel.
Dňa 12. Mája 2012 si pripomíname prvé výročie úmrtia nášho drahého Františka
HOBORA z Hniezdneho.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďačnosťou
smútiaca rodina

Poďakovanie
Ďakujem lekárom, sestričkám a celému personálu interného oddelenia kežmarskej nemocnice, ktorí sa starali o posledné chvíle pozemského života mojej mamy
Ruženy (Rozálie) Baráthovej.
Tak isto ďakujem za citlivý
prístup pracovníkom pohrebných služieb TS v Kežmarku.
Moja vďaka za pomoc patrí aj
primátorovi Kežmarku Ing.
Šajtlavovi a súčasne ďakujem všetkým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom - listovne či
osobne - prejavili sústrasť.
Nora Baráthová

FOTO+
S úctou a láskou… mojej
pani profesorke
8. 1. 1917- 20. 4. 2012
UŽ NEUZRIEM V POHÁRI PERLIVÝ SMIECH
NIEKOHO VZÁCNEHO,
KOHO TU NIET,
NO KOLÍŠEM OBJATIE
TOĽKÝCH CHVÍĽ
S
PRÍCHUŤOU
SOLI
TKLIVÝCH VÍL,
VKLADAJÚC SPOMIENKY DO MOZAIKY ČASU
NA KRÍDLACH NÁDEJE
VEČNOSTI JASU,
VEDIAC ,ČO HĽADÁM
A NAJMA CHCEM
- MY DVE SA STRETNEME U OTCA, VIEM...
NA TVOJOM ROVE PLAMIENOK SVIECE
OBRÚSI RADOSŤ, HOC
SA TRBLIECE.
AK K MODLITBE VOTKÁM VĎAKY NIŤ,
O LÁSKE S LÁSKOU NEMUSÍM SNIŤ.
TY JU UŽ POZNÁŠ, JA
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HISTÓRIA
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Trinásť rokov úspešnej športovej ankety
Podujatia, ktoré píše svoju
13. kapitolu, sa zúčastnili i hostia - československý a slovenský
rekordér v behu na 800 metrov,
účastník olympijských hier v roku 1968, 1972, 1976 a 1980 Jozef
Plachý, československá a slovenská rekordérka v skoku do diaľky, držiteľka bronzovej medaily v skoku do diaľky v roku 1972
na OH v Mníchove Eva Šuranová
a majster ČSSR v cezpoľnom behu, akademický majster republiky a niekoľkonásobný majster
Slovenska (1500 m, 5000 m, polmaratón) Peter Hritz.
Spolu s hosťami odovzdávali
oceneným aj primátori všetkých
troch miest okresu Kežmarok,
primátor Kežmarku Igor Šajtlava, primátor Spišskej Belej Štefan
Bieľak, primátor Spišskej Starej
Vsi Jozef Harabín.
Pred slávnostným oceňovaním
sa uskutočnilo slávnostné uvedenie tejto mestskej športovej haly
pod oficiálnym názvom Mestská
športová hala Vlada Jančeka. Slávnostné uvedenie názvu sa uskutočnilo odhalením textu a dvoch
veľkých tabuľových fotografií Vlada Jančeka v interiéri haly. Samotné odhalenie uskutočnila manželka Vlada Jančeka Mária, so synom
Vladimírom a primátorom mesta
Kežmarok Igorom Šajtlavom.
Ocenení športovci
JEDNOTLIVCI
Dospelí
Peter KAŠČÁK
lukostreľba,
MŠK LK Kežmarok,
tréner Vladimír Majerčák
Na majstrovstvách sveta v talianskom Turíne, na ktorom sa
zúčastnilo 300 lukostrelcov zo 45
krajín, skončil v terčovej lukostreľbe na šiestom mieste. Rovnaké
umiestnenie zopakoval aj na Svetovom pohári v anglickom meste Stoke, čím sa nominoval na letné paralympijské hry do Londýna
2012. V obidvoch pretekoch skončil zo slovenských reprezentantov
najvyššie. Na konci kalendárneho
roka 2011 figuroval v rankingovej
listine pre Londýn 2012 zo slovenských lukostrelcov najvyššie, keď
bol hodnotený ako štvrtý najlepší
lukostrelec na svete.
Mládež do 19 rokov
Ľubomír HARABÍN
basketbal, BK MŠK Kežmarok,
tréner Jozef Juhász
Podarilo sa mu s družstvom

Pod organizačným vedením členov neinvestičného fondu Športovci okresu Kežmarok, Mesta Kežmarok a Redakcie novín KEŽMAROK sa v piatok 27. apríla 2012 uskutočnilo v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku Slávnostné vyhlasovanie
najúspešnejších športovcov okresu Kežmarok za rok 2011 a Slávnostné ocenenia pre dlhoročných športovcov a športových funkcionárov na základe výsledkov okresnej ankety.
ZŠ Dr. Fischera postúpiť na majVeronika SLOBODNÍKOVÁ
strovstvá Slovenska v basketbajazdectvo,
le základných škôl, kde získalo
MŠK Ranč Čajka Kežmarok,
družstvo celkovo 6. miesto. Od
tréner Stanislav Čajka
septembra hráva najvyššiu sloSkúšky jazdca parkúrového
venskú mládežnícku súťaž v ka- skákania, drezúry, všestrannosti
tegórii kadetov, kde podával vý- a vytrvalosti úspešne absolvovaborné výkony, na základe kto- la iba v apríli 2011, no svoj veľký
rých sa dostal aj do širšej repre- jazdecký talent už dokázala zúrozentačnej nominácie v kategórii čiť na svojich prvých pretekoch,
kadetov. Momentálne je študen- keď vyhrala o mesiac neskôr Cetom športového gymnázia v Ži- nu primátora mesta Kežmarok.
line a pôsobí okrem klubu v Kež- A nasledovali ďalšie úspechy tejmarku aj v Žiline, kde nastupu- to mladej kežmarskej jazdkyne.
je pravidelne v základnej päťke.
Vyhrala Majstrovstvá východo-

Matej MADEJA
– Alena REZNICKÁ
športový tanec, TŠC TEMPO MŠK
Kežmarok, trénerka Gertrúda
Scholtzová
Úspechy v roku 2011 zaznamenali na medzinárodných súťažiach. Na Ukrajine v Berehove vyhrali, v Užhorode boli
druhí, v poľskom Rybniku tretí a druhí. Na domácich parketoch boli druhí na súťaži v Trnave, v Bratislave v ŠTT i v Kežmarku, prví v Bratislave. Svoj
najväčší úspech v roku 2011 zaznamenali na festivale tanca v B. Bystrici. Bodovaciu súťaž v ŠTT v triede A vyhrali, v pohárovej obsadili druhé
miesto a v LAT v pohárovej obsadili druhé a v bodovacej štvrté miesto. Na tejto súťaži im bola priznaná najvyššia trieda S –
medzinárodná a vo svojej prvej
súťaži obsadili v štandardných
tancoch 4. miesto.

slovenskej oblasti v kategórii detí v Sečovciach. V júli iba o stotinu
sekundy zaostala za víťazom na
pretekoch v T. Lomnici. Na M-SR
obsadila 25. miesto v kategórii detí a šieste miesto v družstvách.
Martin KOBZA
lukostreľba,
MŠK LK Kežmarok,
tréner Vladimír Majerčák
V roku 2011 vyhral na M-SR
v terénnej i halovej lukostreľbe.
Tretí skončil na M-SR v terčovej
lukostreľbe, prvý v súťaži družstiev v disciplíne olympijský luk
v súťaži mužov. Vyhral dlhodobú súťaž - Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe a druhý skončil v Slovenskom pohári v halovej lukostreľbe.
TRÉNER ROKA
Vladimír MAJERČÁK
lukostreľba,
MŠK LK Kežmarok
Najväčší úspech vo svojej bohatej súťažnej kariére je postup

až štyroch jeho zverencov, pričom
až traja sú z domáceho MŠK Kežmarok, na tohtoročné letné paralympijské hry v Londýne. Nominácie všetci splnili na nominačných pretekoch v anglickom meste Stoke, v septembri 2011. Okrem
tohto historického úspechu dosiahol trénersky úspech aj na domácom poli, keď lukostrelecký klub
v Kežmarku, pod jeho vedením,
pre rok 2011 vyhral domáci šampionát družstiev.
KOLEKTÍVY
Do 19 rokov
Základná škola
dr. Fischera Kežmarok
basketbal,
tréner Jozef Juhász
Bez zaváhania prešlo základným a okresným kolom. Na krajskom kole si v základnej skupine
poradilo s družstvami Sabinova
a Sniny a postúpilo do finálovej
skupiny, kde si poradilo s druž
stvom Popradu a Humenného. Finálový turnaj sa uskutočnil v Leviciach, kde v základnej skupine
prehrali so Žilinou i Spiš. N. Vsou
a vyhrali nad Prievidzou. V zápase o 5. – 6. miesto prehrali s Bratislavou. Kežmarskí basketbalisti
po tomto súboji obsadili celkové
šieste miesto na Slovensku.
KOLEKTÍVY
Dospelí
KV MŠK OKTAN Kežmarok
volejbal, tréneri Blanka Špaková,
Ľubomír Bréda,
Igor Kredátus
Družstvo sa v prvej lige vyhralo všetkých 32 zápasov a stali sa víťazom súťaže. Ako víťazovi skupiny Stred mu pripadla povinnosť zorganizovať prvý
z dvoch turnajov Prelínacej súťaže o postup do Extraligy žien.
Kežmarčanky bojovali proti Košiciam a Bratislavou. Družstvá spolu odohrali dva turnaje,
z nich prvé dve družstvá postúpili do extraligy. Našim ženám
sa podarilo vrátiť na extraligovú
mapu vo volejbale, keď obsadili druhé postupové miesto. Dvakrát zdolali Košice 3:0 a Bratislave podľahli 1:3 a 0:3.
Osobitné ocenenie organizátorov
Monika SMÁK – KULOVÁ
volejbal
Tretíkrát po sebe a piatykrát
celkovo sa slovenskou volejbalovou kráľovnou stala Kežmarčanka Monika Smák. Je momentálne najskúsenejšou slovenskou re-
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prezentantkou a kapitánkou národného družstva. Momentálne
hrá v českom Prostejove. Monika
Smák hrá na poste nahrávačky.
Volejbalovú kariéru začala v Kežmarku, pokračovala v B. Bystrici, v Žiline, kde získala dva tituly
majsterky Slovenska. Potom začína jej úspešná zahraničná kariéra.
V nemeckom Berlíne získava tretie miesto, Vo francúzskom Cannes dva tituly, v poľskej Varšave
titul vicemajsterky krajiny, v Bielsko-Biala titul. Po pôsobení v Poľsku sa vrátila do extraligovej Senice, kde získala ďalší slovenský
titul. Po roku sa vrátila do Poľska. Opäť vybojovala titul, tentoraz s tímom z Muszyny. Potom
ešte hrala vo Varšave a v Bydgošti a jednu sezónu hrala aj v azerbajdžanskom Baku, až zakotvila
momentálne v českom Prostejove.
V slovenskej reprezentácii
hrala v rokoch 1994 až 2001. V roku 2009 sa po osemročnej pauze
do reprezentácie vrátila ako kapitánka družstva, a to hneď na
Majstrovstvách Európy.
Vladimír JANČEK
In memoriam
atletika
Bol majstrom športu, bývalým česko-slovenským reprezentantom v atletike, spoludržiteľom česko-slovenského rekordu
a držiteľ slovenského rekordu v
behu na 100 m časom 10,2. Štartoval za Jednotu Kežmarok, Sláviu
VŠT Košice, Sláviu SVŠT Bratislava. Bol trénerom v Dukle Banská
Bystrica, pedagógom na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a trénerom v MŠK KAC Kežmarok. Bol prezidentom ŠK Jednota Dukla Kežmarok.
Kežmarský rodák mal atletický talent. Po maturite študoval na
FTVŠ v Bratislave a až tu začal so

INZERCIA, SPOMIENKY
skutočnými šprintérskymi tréningami. V júni 1968 zabehol na mítingu Praga Academica beh na
100 m za 10,2 s a vyrovnal čs. rekord. Svoj rekordný výkon zopakoval ešte na mítingu v Zürichu,
čím splnil aj ostrý limit na OH v
Mexiku. Do Mexika však necestoval, hoci v roku 1968 v česko-slovenských tabuľkách figuroval ako
najlepší šprintér. Keďže rovnaký
osud ho postihol aj o rok neskôr
a privreli mu dvere i na ME do
Atén, s atletikou skončil. Spravodlivosť a korektnosť boli totiž základné atribúty v jeho morálke. Vážil si každého súpera, no prehrávať s pokrytcami, ktorým sú tieto vlastnosti cudzie, bolo pod jeho
úroveň, preto s atletikou skončil.
Na šport však nezanevrel. Dvadsať rokov pôsobil ako pedagóg na
kežmarskom gymnáziu, svoj voľný čas venoval atletickým talentom.
Vedeniu mesta je veľmi ľúto,
že Vladimír Janček nebol prítomný na nedávnom slávnostnom
otvorení športovej haly v Kežmarku, pretože je to predovšetkým jeho zásluha, že sa mohlo
vôbec pristúpiť k tejto rekonštrukcii. Bol aj neoddeliteľnou súčasťou každoročného vyhlasovania Najlepších športovcov okresu Kežmarok, a bola to práve jeho myšlienka, aby sa táto anketa
v našom meste vôbec dostala na
svetlo sveta. Zapálenie pre kežmarský šport dokumentuje aj to,
že sa dal na neľahkú cestu spracovania histórie tohto odvetvia
s vydaním publikácie Kroniky
kežmarského športu, ktorá je teraz jeho nedokončeným dielom.
Ladislav MELIKANT
In memoriam
futbal
Futbal začínal hrať v obci Ha-

richovce pri Spišskej Novej Vsi.
Divíziu však už hral za Poprad a
v roku 1967 odišiel do Kežmarku.
Futbal pod Tatrami si užíval naplno. Či už ako tréner, alebo ako
hráč. Do svojej kroniky si nezmazateľne zapíše jedenásť rokov pôsobenia, ako hrajúci tréner v Ľubici, pretože bol nielen výborným futbalovým hráčom, ale aj
futbalovým trénerom. Bol aj výborným psychológom a vždy vedel dostať z hráča to najlepšie pre
úspech mužstva.
Trénerské žezlo okrem Ľubice, si vyskúšal v Kežmarku i vo
Vysokých Tatrách a vždy za sebou zanechal svoju nezmazateľnú trénerskú pečať. Medzi svoje
trénerské úspechy si môže zapísať dvojnásobný postup Ľubice i
Vysokých Tatier, ktoré vytiahol z
prvej triedy do štvrtej ligy.
V Kežmarku taktiež siahal po
postupe do vyššej súťaže a veru nechýbalo málo, aby postúpil
s mužstvom do tretej ligy, čo je
stále neuskutočniteľným cieľom
kežmarských funkcionárov. Ladislav Melikant bol k tejto méte
najbližšie.
Na každé pôsobisko mal krásne spomienky, ale najkrajšie určite, ako sa sám vyjadril, na obdobie, keď hrával v Kežmarku.
Každý úspech kežmarských
športovcov ho hrial na srdci. Bol
veľkým športovým motivátorom, ale i diplomatom. Preto jeho
odchod je veľkou stratou pre celý
kežmarský šport.
DLHOROČNÍ ŠPORTOVCI
A ŠPORTOVÍ FUNKCIONÁRI
Stanislav ŠKANTÁR
Kanoistika
Športom sa zaoberal už v ZŠ
v Spiš. Starej Vsi, ktorú reprezentoval v ľadovom hokeji. Neskôr sa začal venovať vodácke-
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mu športu. Bol spoluorganizátorom známeho vodáckeho podujatia MPS v Červenom Kláštore,
predovšetkým pomáhal pri výstavbe trate ako aj finančnou
podporou, hlavne mladej generácie v tomto krásnom športe kanoistike na divokej vode. S plnou podporou začal v roku 1991
v klube TJ PČK. Spolu s vtedajším trénerom Karolom Rozmušom stáli pri zrode športovej kariéry, v súčasnosti známej športovej dvojice, pretekárov Ladislava a Petra Škantárovcov. V roku
1998, po stagnácii klubu, založil
športový klub kanoistiky Zamatex v Spiš. Starej Vsi. Tento klub
reprezentovali pretekári, neskôr
reprezentanti SR, Ladislav a Peter Škantárovci, Janka Ovčáriková a Karol Rozmuš ml.
V súčasnosti sa naďalej venuje tomuto športu v klube Pieniny Červený Kláštor, kde zastáva
funkciu podpredsedu.
František GROHOLA
atletika
Všestrannosť František Grohola nadobudol v Sokole, potom
na základnej škole a na strednej
škole – behy a loptové hry, kedy
začal aj súťažne pretekať. V roku
1961 pretekal za Tatran Spiš. Nová Ves a počas vysokoškolských
štúdií (1962 – 66) za Sláviu Košice, najskôr za II. ligu, neskôr za
I. československú atletickú ligu.
Od roku 1976, po desaťročnej
prestávke, opäť behá a preteká
na rôznych tratiach. V Kežmarku
sa po roku 1978 vytvorila veľmi
dobrá partia bežcov veteránov.
Od roku 1980 trénuje dospelých
(Klus – jeden z najlepších slovenských vytrvalcov, Harendarčík), od roku 1983 aj mládež (Zoričák, Štefko – najlepší čs. vytrvalec v rokoch 1990 – 2010).
V rokoch 1983 - 2003 bol členom atletického výboru KAC
Jednota Kežmarok. Po roku 1980
nastal v meste veľký boom rekreačného behania a bežeckých
podujatí. Začína preto organizovať od roku 1985 pre deti i dospelých rôzne bežecké podujatia. Je
autorom myšlienky organizovania najznámejšieho kežmarského
podujatia od r. 1994 Kežmarský
polmaratón (10 ročníkov) s dobrou medzinárodnou účasťou
i slovenskej vytrvalostnej špičky.
V súčasnosti je členom komisie pre mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve, takže stále
je činný v športovom živote mesta.
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stvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia 19. mája 2012 v Partizánskom. JB

Za účasti 473 pretekárov zo 48
klubov Slovenska sa 21. 4. 2012
uskutočnilo v Trenčíne 3. kolo
Slovenského pohára detí a žiakov v karate.
Pre chrípku sa tohto podujatia zúčastnili len naši traja
karatisti z Karate klubu Kežmarok. Najlepšie sa darilo
Martinovi Bajusovi (kat. 10 11 rokov, do 35 kg), ktorý síce
prehral boj o finále, ale v boji o
tretie miesto uspel a tak si na
tejto najvyššej súťaži v karate
odniesol bronzovú medailu.
Podobne sa darilo mladšiemu žiakovi v kat. 8 - 9 rokov,
nad 32 kg, Matejovi Belončákovi, ktorému finále ušlo len o
Daniel Krempaský, Martin Bajjeden bod a nakoniec si vybo- us, Matej Belončák so svojim tréjoval štvrtú priečku. Obaja si nerom Jarom Božoňom. Foto: archív
tak zaistili účasť na majstrov- KK Kežmarok

Výsledky Majstrovstiev
najmladšieho a mladšieho
žiactva Podtatranského regiónu v Kežmarku dňa 22.
4. 2012.
Z poverenia Podtatranského stolnotenisového zväzu usporiadal STK Severka Kežmarok Majstrovstvá
Podtatranského regiónu najmladších (ročník 2001 a ml.)
a mladších žiakov (ročník
1999 a mladší).
Za účasti 26 hráčov sa najúspešnejším stolným tenistom stal Martin Milan, hráč
TJ Obce Spišský Štiavnik,
ktorý získal všetky štyri tituly Majster Podtatranského regiónu.
Turnaj mal dobrú športovú úroveň a usporiadatelia s potešením prijali účasť
5 hráčok zo Slovenskej Vsi, čo
je v súčasnej dobe malého záujmu dievčat o šport unikát.
Dievčatá pod vedením pána učiteľa Petra Hanigovského predviedli solídny stolný
tenis a určite budú pre tento šport prínosom do budúcnosti. Svoju oficiálnu premiéru mal hlavný rozhodca Ing.
Martin Hagara, ktorý odviedol vynikajúcu prácu a podstatne urýchlil priebeh majstrovstiev.

Výsledky Majstrovstiev PR
boli nasledovné:
Kategória najml. a ml.
žiačok: 1. Niečová, 2.Štefaňáková, 3. Zavacká (všetky Slov.
Ves);
Štvorhry najml. a ml. žiačok: 1. Štefaňáková – Niečová,
2. Leščáková – Zavacká;
Dvojhra najml. žiakov:1.
Milan (Sp. Štiavnik), 2. Matej
Venglík (Fortuna Kežmarok),
3. – 4. Strišovský (Slov. Ves),
Tropp (Slov. Ves);
Štvorhra najml. žiakov:1.
Milan – Venglík (Sp. Štiavnik – Fortuna KK), 2. Strišovský – Makovský (Slov. Ves), 3.
– 4. Štefan Novotný – Adam
Majerčák (Severka – Fortuna
KK), Strišovský – R. Tropp
(Slov. Ves);
Dvojhra ml. žiakov : 1.
Milan (Sp. Štiavnik), 2. Strišovský (Slov. Ves), 3. – 4. Denis Vojtičko (Severka KK),
Venglík (Slov. Ves);
Štvorhra ml. žiakov: 1. Milan – Tomáš Ištócy (Sp. Štiavnik – Severka KK), 2. Venglík
– Strišovský (Fortuna – Slov.
Ves), 3. – 4. Vojtičko – Regec
(Severka + Fortuna KK), Strišovký – Makovský (Slov. Ves).
Posledné
Majstrovstvá
Podtatranského regiónu v kategórii starších žiakov a dorastu sa bude konať v Starej
Ľubovni 5. mája 2012. Dr. Jaroslav Novotný, riaditeľ turnaja
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Zo zahraničných súťaži
Reprezentanti TŠC TEMPO MŠK Kežmarok Matej
Madeja – Alena Reznická boli nominovaní SZTŠ Bratislava na WDSF World Championshi Under 21 Latin in
Aarhus v Dánsku.
V sobotu 21. 4. 2012 sa konali MS Dospelých v 10 tancoch, v nedeľu 22. 4. 2012
v kategórii do 21 rokov v LAT
tancoch. Za účasti 91 párov
z celého sveta si vytancovali 65. miesto, a boli zo Slovenských reprezentantov druhý
najúspešnejší pár.
V piatok 27. 4. 2012 v Mestskej športovej hale Vladimíra
Jančeka v Kežmarku boli za
úspešnú reprezentáciu okresu Kežmarok ocenení ako
najlepší športovci v tanečnom športe za rok 2011.
Dňa 28. 4. 2012 v skorých

ranných hodinách sme cestovali na ďalšiu medzinárodnú
súťaž WDSF do ukajinského
Užhorodu. Vo WDSF súťaži
Dospelých v LAT tancoch za
účasti 61 párov sme obsadili
39. miesto, v ŠT tancoch zo 65
párov 41. miesto.
Tanečný pár Marek Figlár
– Sára Šimoňáková tancovali
vo WDSF súťaži kat. Mládež,
a obsadili v LAT tancoch z 38.
párov 20. miesto v ŠTT tancoch z 31. párov 13. miesto.
V mesiaci máj sa ešte zúčastnia reprezentanti nášho klubu na bodovacích súťažiach vo Zvolene, o týždeň
neskôr v Nitre, kde bude aj
Slovenský pohár a poom na
ďalšej WDSF súťaži v Trnave.
Gertrúda Scholtzová
Foto Madeja - Reznická

Slovenská gymnastická federácia,
ZŠ – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
v spolupráci s mestom Kežmarok pri príležitosti
otvorenia Dní športu mesta Kežmarok pozýva na

2. GYMNASTICKÝ DEŇ
V KEŽMARKU

žiakov 2. ročníka kežmarských ZŠ,
ktorý sa uskutoční
15. mája 2012 o 9.00 na Hlavnom námestí
v okolí radnice
Na námestí budú pre deti pripravené rôzne
atraktívne pohybové hry využívajúce
gymnastické náradie a náčinie tradičným,
ale aj netradičným spôsobom.
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Kežmarčanka v All stars
Slovenský zväz ľadového hokeja vyhlásil 25. Apríl v Hronseku päť najlepších hráčok slovenskej hokejovej ligy žien.
Pozvanie na slávnostný
akt prijala aj Ľudmila Bednárová, učiteľka Základnej
školy dr. Fischera v Kežmarku. Po titule majsterky sveta
v hokejbale a majsterky Slovenska v hokeji je zaradenie
kežmarskej športovkyne do
All stars Slovenska ďalším
významným ocenením.
Hral sa rozhodujúci zápas o titul majsteriek Slovenska. „Osy“, ako sa Spišiačky volajú, dvakrát viedli nad
„Kamzíčkami“ z Popradu

a Ľudmila dvakrát vyrovnala. Prvýkrát nevídaným sólom cez celé klzisko a druhýkrát 30 sekúnd pred koncom zápasu, keď už v sektore súpera vybuchovali fľaše
so šampanským... V predĺžení dala víťazný gól Popradčaniek Anička Džurňáková z Huncoviec a Kamzíčky
sa stali majsterkami Slovenska. Predstaviteľ SZĽH, pán
Štembarský, sa vyjadril, že
krajší hokej v podaní žien na
Slovensku ešte nevidel. Páči-

la sa aj vyše tisícka prítomných divákov.
O titule Popradčaniek sa
zaslúžili i ďalšie dve Kežmarčanky. Iba 15-ročná Kristína
Obercianová, ktorá síce nebola v sezóne klasickou útočníčkou, no aj tak dala 10 gólov a 8
asistencií. Ďalšou talentovanou hokejistkou je Zuzka Štefaniaková, ktorá viackrát zastúpila v bráne reprezentantku Budajovú a tiež sa pričinila o to, že Popradčanky išli
do súbojov play-off z prvého
miesta.
Verme, že na zozname All
stars v blízkej budúcnosti pribudnú aj mená Kiky a Zuzky.
L. B.
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Kadetky, Majstrovstvá oblasti
– Východ
Prešov – Kežmarok 3:0 (21,
17, 23), 3:0 (18, 12, 15).
ph
Spoločná tabuľka žien,
junioriek a kadetiek
1. Snina
32 96:2
48
2. Spiš. N. Ves
34 86:37 79
3. TU Košice
34 82:34 77
4. Humenné
34 74:45 66
5. KOM Košice
32 67:45 58
6. Prešov
34 62:54 54
7. Kežmarok 	
34 	 50:67 	 41
8. Vranov n/T
34 26:82 21
9. Giraltovce
34 14:91 12
10. Michalovce
34 2:102 0

Turistický pochod
Blíži sa turistický prechod v rámci Dní športu
mesta Kežmarok. Termín:
29. 9. 2012 (sobota). Turisti sa tak môžu už teraz tešiť
na ťažký, ale zároveň krásny pochod tatranskou scenériou.
Trasa: Turistický prechod Vysokými Tatrami na
trase Tatranská Polianka Sliezsky dom - Poľský hrebeň - Litvorová dolina - Bielovodská dolina - Lysá Poľana (cca 20 km).
S. Škára

Olympijská štafeta dorazí 15. mája

BK MŠK Kežmarok

Olympijská štafeta Posolstvo Hrám XXX. olympiády Londýn 2012, ktorá sa začala koncom marca v Bratislave, sa postupne cez jednotlivé slovenské regióny dostáva aj na východ republiky.
Olympijský oheň znaOlympijské posolstvo sa
mená, že za istý čas sa budú v Prešovskom kraji zdrží do
olympijské hry a všetci sa na 17. mája. V tento deň je nane majú pripraviť a bude to plánované privítanie štafeveľká slávnosť. Vítanie ohňa ty v meste Vysoké Tatry, kde
v jednotlivých regiónoch budú v T. Lesnej vysadené
má pripomenúť občanom, že stromčeky v Olympijskom
máme olympionikov. Preto lese. Zo Štrbského Plesa sa
olympijské kluby v regiónoch uskutoční výstup na Kriváň,
pripravujú množstvo poduja- kde si olympijskú pochodeň
tí. Účastníkom štafety sa jed- prevezmú zástupcovia Žilinnotlivých mestách môže stať ského kraja.
ktokoľvek – kto sa rozhodne
Slovenská olympijská štapridať a tým podporiť olym- feta sa po prvýkrát na Slovenpijské posolstvo. Záujemco- sku konala pred olympijskývia nemusia len bežať, ale mô- mi hrami v Aténach v roku
žu využiť aj všetky dostupné 2004. Veľký ohlas verejnosprepravné prostriedky ‑ bi- ti bol podnetom na pokračocykle, kolieskové korčule, ko- vanie. Jej cieľom je motivovať
lobežky a iné.
hlavne deti a mládež na SloV utorok 15. mája od 12.30 vensku, aby si uvedomili, že
sa olympijská štafeta presu- olympizmus a šport patria k
nie aj do Kežmarku.
životu a skrášľujú ho. PSK
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Jazdecké preteky

Cena primátora
mesta Kežmarok

Uskutočnia sa v nedeľu 13.
mája 2012 od 10.00 hod. na lúke pri hypermarkete Tesco.
Súťažiť sa bude v kategóriách: ZM – 80 cm na optimálny čas. Parkúr bude vyhradený pre deti a juniorov do 19 rokov. EMÍR 2012 – Cena umeleckej rodiny Korkošovej;
Z – 100 cm Cena jazdeckého oddielu MŠK Ranč Čajka
Kežmarok;
ZL – 110 cm cena primátora mesta Kežmarok.
Pre deti sú pripravené
atrakcie, vozenie na koni, pre
deti ZŤP zdarma. Lukostreľba,

V semifinále hráme s obhajcom titulu

Vo vyrovnanej štvrťfinálovej sérii Slovenskej hokejbalovej extraligy medzi LG
Bratislava a MŠK Kežmarok
rozhodol o semifinalistovi až
piaty zápas. V ňom presvedčivo zvíťazil na horúcej bratislavskej pôde Kežmarok,
a tak už teraz si zapísal svoj
historický úspech, keď postúpil medzi najlepšie štyri mužstvá súťaže.
V prvých dvoch semifinálových zápasoch, v ktorom
hrajú Kežmarčania proti obhajcovi titulu z Nitry, sa našim chlapcom nedarilo. V prvom zaskočili súpera a prehrali až šťastným tretím gólom súpera v tretej tretine. V
druhom domácich naštartovali k nevídanému gólostroju
tri individuálne chyby hostí
na začiatku zápasu, zrazu bo-

lo domácich plné ihrisko, čím
zlomili odpor Kežmarčanov.
To potom, slovenskí reprezentanti v drese Nitry, vedeli aj gólovo náležite trestať, čo
vyústilo do dvojcifernej prehry. Humeník
LG TPS Bratislava – MŠK
Kežmarok 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
Góly: 22. Sivaninec (Bednár), 29. Teplický (Majer), 35.
Oravec (Jakubčo), 36. Sivaninec, 37. Jakubčo (Oravec,
Šlachtič).
Štvrťfinálové dvojice: Nitra – Jokerit Bratislava 7:0, 10:2,
5:3. Nitra postúpila. Ružinov
Bratislava – Pov. Bystrica 0:5,
2:1, 5:3, 3:5, 6:0. Ružinov postúpil. Martin –Vrútky 6:2,
3:0, 6:1. Martin postúpil. LG
TPS Bratislava – MŠK Kežmarok 1:3, 5:1, 3:5, 1:0, 0:5. Kežmarok postúpil.

Semifinále
Nitra – Kežmarok
3:2 1:2, 1:0, 1:0)
Góly: 12. Cajchan, 17. Martiška, 38. Kučerka – 2. Svitana
(Teplický), 13. Oravec (Šlachtič).
Nitra – Kežmarok
11:2 (7:0, 2:1, 2:1)
Góly: 5. Beniač, 6. Mach,
9. Ecker, 12. Martiška, 13. Ladiver, 14. Cajchan, 15. Slovák,
25. Hrivnák, 27. Ecker, 32. Ecker, 44. Maxin – 23. Gally (Jakubčo), 37. Oravec (Jakubčo,
Šlachtič).
Druhé semifinále: Ružinov BA – Martin 7:4, 4:3.
Tretie semifinálové zápasy
sa hrajú v sobotu 12. 5. 2012
o 13.00 hod. a prípadné štvrté
zápasy v nedeľu 13. 5. o 11.00
hod.
Pavol Humeník

vystúpenie folklórnych súborov Goralik, Maguráčik a Magurák, tanečných klubov Tempo a Brilant. Samozrejmosťou
je bohaté občerstvenie a guláš.
Kultúrny program v rámci jazdeckých pretekov pripravilo Mestské kultúrne
stredisko:
- začiatok o 11.00 hod. Účinkovať budú: TšC TEMPO, DFS
Maguráčik, Julka Maleřová
– spev, FS Magurák, TK Brilant a Country skupina Longhorns.
Humeník

IV. liga skupiny Sever pokračovala ďalšími zápasmi.
Kežmarok - Pakostov 2:0.
Góly: Bednarčík, Novák.
Medzilaborce – Kežmarok 1:1 - dohrávka.
Levoča – Kežmarok 1:3.
Góly Kežmarku: Sova 2, Bednarčík (z 11 m).
(ph)
1. Vysoké Tatry    24    58:20    54
2. Ľubotice   
24    46:21    46
3. Jasenov   
24    47:31    45
4. Hanušovce   
24    34:28    44
5. Plavnica   
24    48:18    43
6. Medzilaborce    24    59:43    41
7. Dlhé Klčovo   
24    36:33    39
8. Kežmarok  	
24  	33:30  	 37
9. Fintice   
24    48:40    34
10. Kľušov   
24    26:25    33
11. Pakostov   
24    35:39    31
12. Kendice   
24    37:43    31
13. Kračúnovce    24    37:48    27
14. Breznica   
24    21:59    20
15. Levoča   
24    32:57    16
16. Bystré   
24    16:78    5

Kam za športom
šport

súťaž

kategória

miesto

termín

podujatie, zápas

Basketbal

Medzinárodný turnaj

kadeti

športová hala

18. – 20. 5. 2012

Kežmarok, BSC Bratislava,
Trnava, Katowice (POL),
Žilina, Levoča

Futbal

IV. liga, sk. sever

muži

futbalový štadión

12. 5., 16.30 h

Kežmarok – Breznica

extraliga, semifinále play-off

seniori

hokejbalový štadión

12. 5., 13.00 h

Kežmarok – Nitra

extraliga, semifinále play-off

seniori

hokejbalový štadión

13. 5., 11.00 h

Kežmarok – Nitra

Hokejbal
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