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Číslo: 10 Ročník: XXI. 15. máj 2013      dvojtýždenník Cena 0,20 €

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

MsKS pozýva

(pokračovanie na 2. strane)

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia:3,8 – 6,1 l/100 km, 99 – 141 g/km. Ilustračné foto.

Otestujte nový úžasný model ŠKODA Octavia u vášho predajcu ŠKODA a pozrite sa na svet inak.
Nová ŠKODA Octavia premení váš obyčajný deň na výnimočný. Zažite nadčasový dizajn s vyváženými proporciami, veľkorysý 
vnútorný priestor a najnovšie technológie, ktoré vám potvrdia, že nová ŠKODA Octavia 3. generácie je úžasné vozidlo. Užijete 
si komfortné parkovanie s parkovacím asistentom a Lane assistant, ktorý udrží vozidlo v jazdnom pruhu, sa postará o vašu 
bezpečnosť. Príďte na testovaciu jazdu k vášmu autorizovanému predajcovi ŠKODA a spravte si z obyčajného dňa výnimočný.
www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nová ŠKODA Octavia
Úžasná každý deň 

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

(pokračovanie na 2. strane)

Revitalizácia centra 
sa už začala

na rozprávkový popletený  
príbeh o tom, ako láska a dobro 

zvíťazí nad hlúposťou

HLÚPY JANO
Činohernú veselú rozprávku na 
ľudový motív, v naštudovaní  
divadla Portál – komorného  
divadla bez opony z Prešova, 
ktorá prezradí, že aj hlupák  
môže mať šťastie, si môžete  

pozrieť v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku

26. 5. 2013 o 16.00 hod.

Prípravy 23. ročníka fes-
tivalu EĽRO má pod palcom 
jeho riaditeľa Igor Kredá-
tus, na snímke s osvedčením 
o ochrannej známke EĽRO. 
Po tom, čo mesto získalo 
v roku 2010 licenciu na 99 
rokov na organizovanie festi-
valu EĽRO, stalo sa aj vlast-
níkom ochrannej známky 
EĽRO: „Osvedčenie o zápi-
se ochrannej známky z Úra-
du priemyselného vlastníc-
tva SR pre mesto znamená, 
že nikto nesmie používať tú-
to ochrannú známku bez sú-
hlasu vlastníka. A ním je 
mesto Kežmarok,“ povedal 
riaditeľ festivalu I. Kredátus. 

Zahraniční remeselníci a účinkujúci sú už známi

Tí okrem priebežného za-
bezpečovania festivalu zasa-
dali štyri krát, aby sa niekto-

rým veciam venovali spo-
ločne za jedným stolom, pod 
vedením riaditeľa festivalu 

Remeselníci, kultúrny program, gastronomické služby, 
bezpečnostné opatrenia, technické zázemie, oprava poško-
dených stánkov a vstupnej brány, výroba vstupeniek  a mno-
ho ďalšieho zamestnáva v týchto dňoch organizátorov blí-
žiaceho sa 23. ročníka festivalu Európske ľudové remeslo.

a viceprimátora PhDr. Igora 
Kredátusa. 

„V tomto roku si na festiva-
le pripomenieme jubilujúce ce-
chy zlatníkov a zámočníkov. Čo 
sa týka remeselníkov, doteraz 
sme obdržali do štyristo žia-
dostí o prezentáciu na festivale, 
ale reálne môžeme pozvať pri-
bližne 220 remeselníkov, vrá-
tane stredných škôl. Momen-
tálne sa venujeme doplňovaniu 
políc do stánkov, ktoré nám vy-
rába Stredná odborná škola na 
Slavkovskej ulici, s ktorú má-
me každoročne výbornú spolu-
prácu. Okrem toho v spolupráci 
s múzeom pripravujeme výsta-
vu venovanú zlatníkom a zá-
močníkom a dávame dokopy asi 
štyridsať druhov remesiel, kto-
ré návštevníci na festivale uvi-
dia. Zatiaľ máme potvrdených 
zástupcov z Maďarska, Poľska, 
Českej republiky, Holandska, 
Litvy a rokujeme ešte so Špa-

Prvé práce na revitalizácii 
centrálnej zóny mesta Kežma-
rok už odštartovali. Práce sa 
začali začiatkom mája a kon-
krétne na rekonštrukcii chod-
níkov na Hradnom námestí.

Celý projekt Revitalizácie 
je spolufinancovaný Európ-
skou úniou vo výške 85 % z 
Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja, 10 % zo štátne-
ho rozpočtu a 5 % z rozpoč-
tu mesta Kežmarok. Výška 
nenávratného príspevku je 
1 379 229,95 eur.

Po rekonštrukcii Hradné-
ho námestia sa bude pokra-
čovať v revitalizácii ďalej, a 
to rekonštrukciou miestnych 
komunikácií na ulici Dr. Ale-
xandra, ako aj vytvorením 
dažďovej kanalizácie a tým 
odľahčenie tamojšej jestvu-
júcej splaškovej. Na ulici dr. 
Alexandra sa zrekonštruujú 
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Mesto Kežmarok
Vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom 
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až  

§ 288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľností:
Jednoizbový byt č. 33 s príslušenstvom na ul. Martina Lányiho 
č.1365/17 v Kežmarku, vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných priestoroch a zariadeniach a spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku KN-C 1538. 

Minimálna kúpna cena: 20 425 eur.

Termín na predloženie súťažných návrhov  
do 30. 5. 2013 do 15 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy  
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť  
uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné  

podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Na budove sa nadstavilo 
druhé poschodie, kde bude 
archív organizácie, kancelá-
rie pre administratívu, učeb-
ňa, sociálne zariadenie i do-
časný ubytovací priestor. V 
budove sa vymenil celý sys-
tém vykurovania a namiesto 
starých gamatiek je všade už 
ústredné kúrenie, čo výraz-
ne zníži celkové náklady na 
vykurovanie. Uskutočnila sa 
aj kompletná výmena elek-
troinštalácie, vrátane nízko-
napäťových rozvodov, ako aj 
výmena všetkých sociálnych 
zariadení v budove.

Kvôli lepším tepelným 
parametrom sa uskutočni-
la kompletná rekonštrukcia 
fasády. Zateplenie sa pritom 
urobilo už novým polystyré-
nom, čo o 20 percent zníži ná-
klady na teplo. V celej budo-
ve sú aj nové štukové omiet-

ky, čo dodáva interiéru budo-
vy nový vzhľad.

Ďalšie práce sa uskutočni-
li i na prístavbe budovy, ktorá 
je taktiež v novom šate. Tu je 
aj priestor na umiestnenie no-
vej horolezeckej steny, ktorá 
mala svoj veľký význam pre 
talentovaných kežmarských 
horolezcov.

Začiatok celej stavby sa 
uskutočnil na konci augus-
ta 2012 a už začiatkom mája 
2013 sa môže Centrum voľné-
ho času sťahovať do nových 
priestorov. 

Pôvodný rozpočet 199 000 
eur bez DPH na túto stavbu 
sa neprekročil, ba naopak, 
firma KRYPTON sa zmestila 
do necelých 160 000 eur bez 
DPH. Na túto stavebnú zá-
kazku to bola teda určite, zo 
14 uchádzačov, dobrá voľba.

Humeník

Budova CVČ v novom šate
Niečo málo cez sedem mesiacov trvala úplná rekonštruk-

cia budovy Centra voľného času v Kežmarku. Spoločnosť 
KRYPTON, s.r.o. Poprad, ktorá rekonštrukciu budovy reali-
zovala, urobila na budove aj práce naviac, čo budovu zásad-
ne zhodnotilo, no pritom oproti pôvodnému zazmluvnené-
mu rozpočtu došlo k nárastu len o 18 % a ani zďaleka nedo-
siahla pôvodný predpokladaný rozpočtový náklad.

nielmi,“ prezradil a aktuál-
nom dianí v organizačnom 
výbore EĽRO I. Kredátus. 
Ako tiež dodal, zastúpenie 
umeleckých telies bude mať 
na festivale Rusko, Španiel-
sko, Gruzínsko, Lotyšsko, 
Bulharsko, Srbsko, Ukraji-
na a pravdepodobne Česká 
republika, vrátane sloven-
ských súborov, s ktorými sa 
rokuje.

Pre milovníkov vážnej 
hudby bude pripravený piat-
kový koncert súrodencov Ba-
biakovcov v drevenom arti-
kulárnom kostole a námestie 
v sobotu ožije hitmi v podaní 
Peter Bič Project, známej ho-
landskej kapely Vengaboys, 
ale tiež Modern Talking Re-
loaded, či Country Sisters z 
Českej republiky. 

 Kým organizátori dojed-
návajú spoluprácu s médiami, 
účinkujúcimi, remeselníkmi 
a dodávateľmi služieb, nie-
ktoré záležitosti sú už uzav-
reté. Napríklad ceny vstupné-
ho. Tie ostávajú nezmenené 
(jednorazový vstup pre do-
spelého 5 €/v predpredaji 3 €, 
detská jednorazová vstupen-
ka 3 €, permanentka na tri dni 

Zahraniční remeselníci  
a účinkujúci sú už známi

10 €, ZŤP a sprievodca ZŤP s 
preukazom zdarma, rovna-
ko ako aj dôchodcovia nad 70 
rokov a deti do 8 rokov zdar-
ma). Organizátori sa venovali 
aj minuloročným pripomien-
kam návštevníkov a tak budú 
v tomto roku verejné toalety v 
areáli bezplatné. 

V súvislosti s rekonštruk-
ciou Hradného námestia sa 
vynára otázka, ako ovplyv-
nia práce na námestí festi-
val: „Túto záležitosť sme rieši-
li a s dodávateľmi prác sme sa 
dohodli na tom, že všetky prá-
ce na Hradnom námestí ukončia 
týždeň pred začiatkom festivalu 
tak, aby zrekonštruované chod-
níky už slúžili návštevníkom,“ 
potvrdil riaditeľ festivalu  
I. Kredátus.

Predaj vstupeniek pre zá-
ujemcov začne v druhej po-
lovici júna a potrvá do vypre-
dania zásob, najneskôr do za-
čiatku festivalu. Permanent-
ky budú mať v tomto roku 
zjednodušenú formu – v pre-
daji bude jednorazový nára-
mok na ruku. Tí, ktorí si chcú 
zasúťažiť o vstupenky na fes-
tival EĽRO, budú tak môcť 
urobiť už čoskoro. Sledujte 
Noviny Kežmarok č. 11.

 T/F Adriana Saturyová

Revitalizácia centra sa už začala

aj chodníky a upravia sa aj ze-
lené priestranstvá a osadia sa tu 
aj prvky drobnej architektúry. 

Revitalizácia sa dotkne 
aj rekonštrukcie verejného 
osvetlenia – osadenie nových 
stĺpov a svietidiel na Hrad-

nom námestí a na ul. Dr. Ale-
xandra;  ako aj rekonštrukcie 
verejného hygienického za-
riadenia – prestrešenie objek-
tu, vytvorenie pódia pre ve-
rejné vystúpenia.               (ph)

(dokončenie z 1. strany)
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Kežmarský hrad nespí
Pri príležitosti významného pracovného jubilea udelil 

Zväz múzeí na Slovensku 16. apríla 2013 Pamätnú medailu 
za profesijný a osobnostný vklad pri výkone funkcie riadi-
teľke Múzea v Kežmarku, Mgr. Erike Cintulovej. 

na túto časť histórie. Pevne ve-
rím, že spracovanie jednotlivých 
tém v rámci monografie prinesie 
ďalšie nové poznatky a informá-
cie z histórie Kežmarku.“

V sobotu 11. mája sa na 
nádvorí kežmarského hra-
du uskutočnilo bohaté popo-
ludnie pri príležitosti Otvo-
renia letnej turistickej sezó-
ny v meste.  Hostiteľom pod-
ujatia bol už tradične hrad, na 
nádvorí ktorého sa stretli nie-
len predstavitelia nášho mes-
ta, mestských a regionálnych 
organizácií, ale aj hudobní-
ci, tanečníci, sokoliari a ďalší, 
ktorí do Kežmarku pozývali 
symbolicky z nádvoria hradu. 
A že leto v Kežmarku a najmä 
v hrade bude naozaj bohaté 
na rôzne aktivity, o tom sved-
čí aj bohatý program, ktorý E. 
Cintulová predstavila:

„Naše múzeum počas letnej 
turistickej sezóny ma priprave-
né množstvo zaujímavých pod-
ujatí.

V dňoch 3. – 5. 6. to budú na-
še obľúbené rozprávky v priesto-
roch hradu. Tento rok majú roz-
právky názov Zlaté pierko. V 
súčasnosti sa už pripravujú ku-
lisy, herci nacvičujú svoje scén-
ky, pripravuje sa hudobná pro-
dukcia. Dňa 21. 6. umelecká 
agentúra Bel Canto pripravu-
je na nádvorí koncert skupina 
Fragile, potom 22. 6. sa v pod-
kroví hradu uskutoční diskusné 
fórum pod značkou TEDx-ide o 

Dňa 10. mája 2013 o 16.12 
som si zabudol v predajni 
Sintra (na rohu ulice Starý 
trh) peňaženku so všetkými 
dokladmi – OP, od auta, ZŤP 
a podobne.

Stratu som nahlásil na 
mestskej polícii, na čísle 159. 
Hliadka ihneď prišla k ob-
chodu, pozreli sa na záznam 
z kamery predajne. Všetko bo-
lo krásne zaznamenané. Ako 
platím a ako som položil pe-
ňaženku na pult, kým som 

dával nákup do kabely. Za 
mnou stáli dve Rómky a bolo 
vidieť, ako tam peňaženka le-
ží a ako ju jedna z nich zhrab-
la k svojmu nákupu. Prísluš-
níci MsP ihneď vyrazili ženy 
hľadať podľa oblečenia. Asi o 
desať minút po mojom prícho-
de domov hliadka peňaženku 
priniesla, samozrejme bez pe-
ňazí. Tie ženy vrátili až po vý-
zve policajtov.  Za ich rýchle 
konanie a pomoc im touto ces-
tou veľmi pekne ďakujem.   V.

Poďakovanie príslušníkom 
mestskej polície

Predstavitelia mesta Kež-
marok, združenia Tatry-Spiš-
-Pieniny, Prešovského samo-
správneho kraja  v spoluprá-
ci s umeleckou agentúrou Gi-
gant promotion a Hotelom 
Hviezdoslav pripravili uply-
nulý víkend pre Kežmarča-
nov i návštevníkov mesta bo-
hatý kultúrny program pri 
príležitosti Otvorenia letnej 
turistickej sezóny v Kežmar-
ku. Tí, ktorí zavítali v sobotu 
11. mája 2013 na nádvorie kež-
marského hradu, mohli vyu-

žiť symbolické vstupné do 
hradu a jeho expozícií, zapo-
zerať sa do bohatého kultúr-
neho programu na javisku, 
zasúťažiť si, či posedieť pri 
medovine a káve na nádvorí. 
Aj v tomto roku ponúka Kež-
marok pre návštevníkov zvý-
hodnené hromadné vstupen-
ky do miestnych pamiatok, 
ktoré si môžu záujemcovia 
zakúpiť v Kežmarskej infor-
mačnej agentúre, ale tiež obo-
hatené expozície v kežmar-
skom hrade.             T/F -Adri-

Letná turistická sezóna 
na hrade je otvorená

Tridsať rokov pôsobenia 
v kežmarskom hrade, z toho 
desať rokov vo funkcii riadi-
teľky znamenalo pre Eriku 
Cintulovú nielen osobnostný 
rast, ale aj rozvoj kežmarské-
ho múzea a nejednu význam-
nú aktivitu, ktorá prispela k 
skvalitneniu služieb, či obo-
hateniu expozícií – či už išlo 
o zastrešenie kežmarskej hla-
domorne, nové expozície ve-
teránov a lekárne a ďalšie. 

A hoci je kežmarská histó-
ria bohatá, srdcu najbližším 
obdobím je pre kežmarskú 
riaditeľku obdobie od polovi-
ce 19. storočia po začiatok 20. 
storočia: „Ešte veľa tém a oblas-
tí z tejto histórie v regióne Kež-
marku nie je prebádaných a spra-
covaných, ale čaká ma práca na 
monografii Kežmarku od polovi-
ce 19. storočia, kde je priestor aj 

medzinárodne známe stretnutie 
mladých. Koniec júna, konkrét-
ne 29. júna bude nádvorie hra-
du patriť mladých umelcom a 
skupinám. V júli (6. 7.) sa usku-
toční tradičné podujatie Svia-
tok kultúry a vzájomnosti, kto-
rý organizuje Karpatsko-nemec-
ký spolok a Múzeum kultúry 
karpatských Nemcov na Sloven-
sku. V termíne od 12. do 14. jú-
la bude v Kežmarku prebiehať 
už známy medzinárodný festi-
val Európske ľudové remeslo. V 
auguste je plánovaná v podkro-
ví hradu konferencia, ktorá bu-
de venovaná výročiu Uhorské-
ho karpatského spolku.V letných 
mesiacoch bude nádvorie hra-
du patriť aj divadelným pred-
staveniam a premietaniu filmov 
a v septembri sa uskutoční vý-
znamné podujatie – Dni židov-
skej kultúry, počas ktorých na-
vštívi mesto aj rabín. Dňa 12. 
9. si budú môcť návštevníci vy-
chutnať vystúpenie hudobnej 
skupiny Backwards, ktoré opäť 
organizačne pripraví agentúra 
Bel Canto.“

Kežmarský hrad je jed-
ným z najznámejších hradov 
na východe Slovenska a svo-
jou početnosťou expozícií sa 
právom radí ku slovenským 
klenotom. V najbližšom ob-
dobí čakajú túto význam-
nú pamätihodnosť odvlhčo-
vacie práce na prízemí. Tie 
však neovplyvnia letnú tu-
ristickú sezónu, ktorú vlani 
využilo na návštevu hradu 
približne tridsať tisíc náv-
števníkov. 

T/F Adriana Saturyová

Pod vedením riaditeľky E. 
Cintulovej (na snímke), prešiel 
kežmarský hrad monohými ak-
tivitami. Patrila k nim oprava 
striech, výmena drevených kon-
štrukcií na ochodziach, nová ex-
pozícia automobilových vete-
ránov, vytvorenie depozitára a 
prednáškových priestorov v pod-
kroví, zastrešenie hladomorne a 
ďalšie. Do správy múzea patria 
aj expozície meštianskej bytovej 
kultúry a výstavné priestory na 
ul. dr. Alexandra.
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stalo že film bol veľmi dobre na-
vštevovaný  a chceli by sme v ki-
ne hrať napríklad opäť o 2 týžd-
ne nebolo to možné, film sa mu-
sel poslať do ďalšieho kina. Teraz 
máme možnosť nasadiť filmy do 
programu a meniť podľa potreby 
a návštevnosti. 

Premieta sa aj v 3D - aké sú 
prvé reakcie Kežmarčanov na 
tento druh premietaní?

Na 3D premietanie veľmi milo 
reagujú deti. Sú z toho nadšené a 
bola som prekvapená z reakcii ľu-
dí, že je  ich dosť veľa, pre ktorých 
je premietanie v 3D úplná novin-
ka a prijali to veľmi pozitívne. 

Ako ovplyvní nová tech-
nológia cenu vstupného?

Nová technológia ovplyvnila, 
že sme boli nútení cenu vstupné-
ho zvýšiť. Cena na 2D projekciu 
sa zvýšila v priemere o 1 €.

Kto určuje výšku ceny 
lístka?

Cenu vstupného neurčujeme 
my, ale distribútori filmov, kto-
rí určia hranicu minimálneho 
vstupného a tú musíte dodržať. 
Snažíme sa ceny tlačiť dole. Bolo 
aj obdobie kde sme od jednej spo-
ločnosti nemohli vôbec hrať fil-
my, pretože cena vstupného bola 
vysoká. Nakoniec sme sa dohodli 
a v programe už máme všetkých 
distribútorov Slovenska. 

Aká je cena lístka napr. 
na 3D v Kežmarku a v PP?

Cena lístka u nás na 3D pro-
jekciu  pri premiére je 5 € až 5,50 
€, pri reprízach a starších filmov 
v 3D bude cena 4,50 €. Akcio-
vé výhodné vstupné môžeme po-
skytnúť pri hromadných pred-
staveniach, ako sú školské pred-
stavenia a cenu znížiť až na 3 
€. Chcem ešte podotknúť, že pri 
3D predstaveniach musí mať di-
vák 3D okuliare. Naše kino po-
núka možnosť si okuliare zakú-
piť za symbolickú cenu 1 €, ktoré 
divákovi ostanú a môže ich pou-
žiť pri ďalšej náv-
števe kina pri 3D 
premietaní.  V Po-
prade je cena líst-
ka pri premiére fil-
mu 7,30 €.

Plánuje kino 
rozšíriť aj ne-
jaké iné svoje 
služby?

Plánuje sa mo-
dernizácia interié-
ru kina s výme-
nou sedačiek a  už 
v najbližšom obdo-
bí prebehne rekon-
štrukcia sociálnych 
zariadení a pribud-
ne malá kaviareň s 
bufetom pre deti. 

Čo by sa sta-
lo keby kino 
neprešlo digita-
lizáciou ?

Kežmarské kino láka na 3D Pokiaľ by kino neprešlo na 
novú digitálnu technológiou, boli 
by sme nútení kino zavrieť, pre-
tože by sme nemali čo premie-
tať. Mestské kiná na Slovensku, 
ktoré nezískali grant a podporu z 
mesta, sa od januára 2013 zavre-
li. Dnes sme príkladom pre iné 
mestá – spomeniem napríklad 
Levoču a Starú Ľubovňu, ktoré 
nás aj navštívili a čerpali infor-
mácie o digitalizácii nášho kina, 
aby mohli kino vo svojom meste 
opäť otvoriť. 

Adriana Saturyová, 
foto: archív kino

Počas prvej fázy digitalizá-
cie sa zabezpečila dodávka a 
montáž novej technológie zvu-
ku podľa štandardu DCI, kto-
rú realizovala spoločnosť Rock 
Centrum z Martina. V druhej 
etape digitalizácie sa zabezpe-
čila digitálna technológia 2D a 
3D  s rozlíšením 4 K, ktorú re-
alizovala  spoločnosť dcinex 
Česká republika, s.r.o.

Na základe verejného ob-
starávania sa náklady na digi-
talizáciu kina znížili a mestu 
sa podarilo ušetriť finančné 
prostriedky na rekonštruk-
ciu hygienických zariadení. V 
budúcnosti sa plánuje výme-

na  sedadiel a vytvorenie ma-
lej útulnej kaviarničky a pre-
daj občerstvenia.  

Dňa 30. apríla 2013 sa v 
kine Iskra uskutočnilo sláv-
nostné uvedenie novej mo-
dernej digitálnej technoló-
gie za účasti riaditeľa Au-
diovizuálneho fondu pána 
Doc. PhDr. Martina Šmatlá-
ka, zástupcu firmy Rock cen-
trum pána Ing. Petra Foldvá-
riho, pozvaných hostí ako aj 
za účasti širokej verejnosti. 
Po prvýkrát tak v histórii ki-
na bol premietnutý film AVA-
TAR v 3D projekcii. 

Vďaka zrealizovanej mo-

Kino Iskra v novom šate
Kino Iskra prešlo od augusta 2012 do apríla 2013 dvoma 

etapami modernizácie. Myšlienku digitalizácie kina podpo-
rilo nielen vedenie mesta, ale aj poslanci Mestského zastu-
piteľstva. Digitalizáciu kina Iskra finančne podporil aj Au-
diovizuálny fond na základe schválenej žiadosti o poskyt-
nutí dotácie.

dernizácii kino dnes dispo-
nuje najmodernejšou techno-
lógiou osemkanálového digi-
tálneho zvuku a obrazom za-
loženým na technológii Sony, 
ktorá ponúka najvyššie rozlí-
šenie štyroch miliónov obra-
zových bodov (4K), čím sa od-
lišuje od väčšiny kín, ktoré vy-
užívajú 2K rozlíšenie. Kvali-
ta obrazu v kežmarskom kine 
je teda dvojnásobná voči štan-
dardu. Veríme, že moderná di-
gitálna technológia tak prilá-
ka do kina Iskra viac divákov 
nielen z mesta Kežmarok, ale 
aj z okolitých miest a obcí.

Mgr. Lucia Pisarčíková
Odd. reg. rozvoja 

a cestovného ruchu 
MsÚ Kežmarok

Digitalizáciu kina Iskra  
finančne podporil

V uplynulých dňoch sa 
uskutočnilo slávnostné otvo-
renie a spustenie novej pre-
mietacej techniky v kežmar-
skom Kine Iskra. Vďaka no-
vej technológii prichádza do 
Kežmarku aktuálnejšia ponu-
ka filmov i kvalitnejší kultúr-
ny zážitok – aj vďaka trojroz-
mernému (3D) premietaniu. 
O novinkách v kine sme sa 
pozhovárali s vedúcou Kina 
Iskra, Oľgou Semanovou (na 
snímke).

Prečo kino prešlo na digi-
tálne premietanie?

Distribútori filmov ukonči-
li výrobu 35 mm kópií a filmy sa 
začali dostávať do kín na digitál-
nom nosiči zvanom DCP. Pre-
to bolo nutné vybaviť kino no-
vou digitálnou technológiou, aby 
sme mohli  filmy na DCP nosi-
čoch premietať. 

Odkedy dokedy trval pro-
ces prechodu na digitálne 
premietanie a čo to obnášalo?

Celý proces trval skoro 2 ro-
ky. Prvým krokom bolo napísa-
nie projektu na Audiovizuálny 
fond, ktorý prispieva grantom 
do výšky 50 % z ceny digitálne-
ho 2D projektora. Jednou z pod-
mienok získania grantu bolo, aby 
sa v kine investovalo do nového 
zvuku, ten sme zrekonštruova-
li minulého roku v mesiaci au-
gust. Ďalšou  etapou veľmi dôle-
žitou pre kino bolo zakúpenie 2D 
projektora a prechod na digitál-
ne premietanie.  Poslednou 3.eta-
pou bolo ponúknuť divákom aj 
digitálne premietanie v 3D, kde 
sa práce na realizácii ukončili v 
mesiaci apríl. 

Čo so sebou priniesla di-
gitalizácia kina?

Digitalizácia kina priniesla 
divákovom viditeľne lepší obraz 
na novom  striebornom plátne  a 
zvuk. Premiéry filmov môžeme 
zaradiť do programovej štruktú-
ry kina rovnako ako veľké multi 
kiná v deň premiéry. 

 Má nové premietanie 
vplyv na pružnejšiu ponuku 
noviniek?

Digitalizácia priniesla neob-
medzenú možnosť v ponuke vy-
brať si filmy, ktoré sú atraktív-
ne pre diváka. Zmenilo sa aj to, 
že filmy na 35 mm kópiach som 
objednávala aj 3 mesiace dopre-
du bez ohľadu na to či film bu-
de úspešný, alebo nie. Pokiaľ sa 

Staré kotúče nahradili malé digitálne nosiče, 
ktoré priniesli najmä kvalitnejší obraz.
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Projekt, ktorý je výsled-
kom spolupráce medzi 
mestom Kežmarok a spo-
ločnsťou Tesco, podporili aj 
dobrovoľní členovia realizač-
ného tímu z radov Strednej 
odbornej školy Garbiarska 1 v 
Kežmarku, obyvatelia sídlis-
ka Juh i Kežmarčania, najmä 
z radov mladých rodín, kto-
rí sa rozhodli svojou troškou 
prispieť k skvalitneniu živo-
ta v meste, so zameraním na 
najmenších obyvateľov náš-
ho mesta.

V súvislosti s prebiehajú-
cim projektom sa uskutočnia 
podľa potreby verejné brigá-
dy a to v týždni od 10. – 15. 
júna 2013.  Realizačný tím 

Park Komunity už onedlho
V uplynulých dňoch bolo ukončené verejné obstarávanie na 

detské komponenty a lavičky do pripravovaného novovznika-
júceho Parku Komunity, ktorý vyrastie už onedlho medzi uli-
cou Lanškrounská a hypermarketom TESCO Kežmarok.

projektu aj touto cestou po-
zýva širokú verejnosť, aby 
sa v rámci akcie zapojili do 
skrášlenia sídliska a vytvore-
nia parku. Potrebné budú po-
mocné ruky najmä pre vyčis-
tenie územia, výsadbu zelene 
a osadenie lavičiek. Vyhod-
notenie detskej výtvarnej sú-
ťaže, ktorá bola súčasťou pro-
jektu, sa uskutoční v mesiaci 
jún pri príležitosti otvorenia 
Parku. Dobrovoľníci sa mô-
žu hlásiť v termíne od 8. júna 
do 15. júna 2013 na tel. čísle 
0940 733 070 – prosíme nahlá-
siť deň, v ktorý by ste mohli 
prísť pomôcť. Ďakujeme. 

Za realizačný tím, Adriana 
Saturyová, foto E. Godala

Je taký príbeh. Jednu dedinu pod 
horami, kdesi ďaleko od civilizácie, 
prepadli banditi z hory. Okrem zvie-
rat a jedla ukoristi malé dieťa. Keď 
s ním zmizli v hore, zasadala ra-
da starších z dediny a vybrali dvoch 
najstatnejších a najšikovnejších mu-
žov, aby išli dieťa zachrániť a pri-
niesli ho späť. Keď dlho nechodili, 
matka dieťaťa sa vybrala sama do ho-
ry. O niekoľko dní, keď chlapi odpo-
čívali a plánovali, čo ďalej, neďaleko 
sídla banditov, z vrcholu hory vide-
li schádzať matku dieťaťa aj so svo-
jim najdrahším batôžkom. „Ako sa 
Ti to podarilo? Veď sme tu už tretí 
deň a nemali sme možnosť prísť do 
tábora a dieťa ukradnúť späť. Ako to, 
že sa to podarilo tebe a nám nie?“ – 
opýtali sa chlapi. „Lebo to nie je vaše 
dieťa“- odpovedala matka a spolu sa 
všetci vrátili domov.

Každý, kto si uctil svoju ma-
mu nedávno na Deň matiek, mal 
určite milión dôvodov, prečo sa jej 
ozval, prečo jej priniesol kvietok ale-
bo nejakú drobnosť, alebo jej zapálil 
sviečku na hrobe, pri ktorom sa jej 
mnohí, aj keď ju nemôžu už objať, 
prihovárajú. 

Mamy sú špeciálne stvorenia so 
zabudovanými senzormi, ktoré aj po 
rokoch rozpoznajú, ak človeka niečo 
trápi. Majú v sebe čosi, čo medzi ni-
mi a deťmi ani po rokoch nezmizne. 
Aj tá najväčšia láska k mužovi sa ne-
patrne zmení v okamihu, keď prvý 
raz držia v rukách svoje dieťa a od-
vtedy cítia celým svojim telom, že po-
trebujú žiť pre svoje dieťa, aby mu 
boli nablízku, aby mu boli oporou, 
aby ho vychovali pre svet, do ktorého 
sa narodilo. A snažia sa byť čo naj-
lepšími matkami. Teda aspoň väčši-
na. Aj po rokoch sú ako ten biblický 
otec, čo vystrojí hostinu na uvítanie 
svojho strateného syna, hoci prehaj-
dákal majetok – hlavne, že sa dieťa 
vrátilo. Niekedy sú v očiach detí mož-
no nespravodlivé, lebo sa zdá, že po-
máhajú tomu nešikovnému a lenivé-
mu súrodencovi a nevedia pochváliť 
syna či dcéru, ktorá je úspešná a sto-
jí dávno na vlastných nohách. Ale to 
je iba ten reflex mamy, keď jej dáte aj 
po rokoch najavo, že ju stále potrebu-
jete. Lebo vždy ste jej dieťa. Lebo aj tá 
káva v starom hrnčeku u mamy chutí 
roky rovnako a stále dobre. A chvíľa, 
keď si tú kávu dáte spolu s mamou, 
je jeden z najvzácnejších okamihov, 
keď človek dospeje. Lebo to zname-
ná, že tú svoju mamu, jedinú na sve-
te, ešte máte.                           -Adri-

Tento týždeň natáča v uliciach Kežmarku krátky dokument o mes-
te i o sebe rodák z Kežmarku, režisér Juraj Herz. Scénky z filmu pred-
stavujú aj nedávne udalosti, keď získal J. Herz čestné občianstvo mes-
ta. Nielen Kežmarčania, ktorí si v dokumente zahrali dúfajú, že film 
bude možné zhliadnuť aj v kežmarskom kine, možno ako súčasť pre-
zentácie niektorého z filmov J. Herza.                                 T/F-Adri-

Aj vďaka zachránenému odpadu – nepotrebným kríkom od súk-
romných vlastníkov, sa podarilo v uplynulých dňoch zvýšiť množ-
stvo zelene v pripravovanej lokalite, kde onedlho vyrastie nové detské 
ihrisko nielen pre deti zo sídliska Juh. 

Filmári v Kežmarku

Ananásové kvietky
Potrebujeme:
1 lístkové cesto, 1 konzer-

vu ananásu - kolieska, 1 va-
jíčko, kandizované ovocie.

Postup:
Rozmrazené lístkové 

cesto rozvaľkáme na pomú-
čenej doske a nakrájame pá-
siky dlhšie, ako je koliesko 
ananásu. Ananás scedíme. 
Vždy tri pásiky cesta dáme 
cez seba, na pásiky dáme 
koliesko ananásu a prúžok  
preložíme do stredu ananá-
su. Uprostred jemne zatlačí-
me. Preložíme na plech vy-
stlaný papierom na pečenie, 
potrieme rozšľahaným va-
jíčkom a do stredu položí-
me ľubovoľné kandizované 
ovocie (ja som použila če-
rešne). Pečieme pri teplote 
190 stupňov dozlatista. 

Banánové krosandy
Potrebujeme:
1 lístkové cesto, 6 baná-

nov, 1 vanilkový cukor, 1 
škoricový cukor, 1 vajíčko na 
potretie, šľahačka, čokoláda.

Postup:
Lístkové cesto rozvaľká-

me na obdĺžnik, posypeme 
ho vanilkovým a škoricovým 
cukrom, následne aj strúha-
nou čokoládou. Rozdelíme 
ho na 6 pásikov širokých cca 
5 cm. Do každého pásu zato-
číme banán. Pripravené kro-
sandy preložíme na plech vy-
stlaný papierom na pečenie, 
potrieme ich rozšľahaným 
vajíčkom, posypeme zvyš-
ným vanilkovým a škorico-
vým cukrom a pečieme pri 
teplote 200 stupňov dozlatis-
ta. Podávame teplé so šľahač-
kou a posypané čokoládou. 
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Nádherný koncert nazva-
ný „Pošta pre mamku“ pri-
pravila so svojimi žiakmi pa-
ni učiteľka Mgr. Zuzana Ma-
dejová pri príležitosti Dňa 
matiek zo ZUŠ A. Cígera 
v Kežmarku.

Na každý koncert sa veľmi 
tešíme, pretože je krásne vi-
dieť a hlavne počuť ako naše 
deti hudobne rastú a ako neis-
té a plaché  tóny sa časom me-
nia na skladbu plnú citu a ne-
hy. No tento koncert bol výni-
močný práve v tom, že sme si 
mohli vypočuť okrem krásnej 
hudby aj vyznania a poďako-
vania od našich detí.   

Pani učiteľka  nasmerova-
la deti  k tomu, aby si uvedo-

mili, v čom je ich mamka vý-
nimočná. A výsledkom boli 
krásne listy pre mamky. Pri 
čítaní týchto listov nezosta-
lo ani jedno oko suché. Milé 
slovo, krásna hudba a kvietok 
dotvoril nádherný zážitok. 
Touto cestou by sme chce-
li vysloviť poďakovanie pani 
učiteľke za jej krásny  prístup 
k našim deťom a za nádherné 
koncerty plné nezabudnuteľ-
ných zážitkov.

Spokojní rodičia
Moja mamka
Moja mamka je ako každá 

mamka. Dobrá, srdečná, milá, 
láskavá, ústretová...

No moja mamka je okrem to-
ho super hrdinka. Stará sa o mňa 

aj o mojich dvoch súrodencov. 
Stará sa o náš domček a robí s oc-
kom všetko preto, aby sme sa 
v ňom cítili dobre. Vie také triky, 
ktoré platia na deti pretože s ni-
mi pracuje aj vo svojom povola-
ní. Teraz sa už stará o našu zá-
hradku, ktorá vďaka jej krehkým 
rukám a citu vyzerá veľmi pek-
ne. Moja mamka stojí uprostred 
a celý vír vecí drží na jednom 
malíčku. Toľko vecí a ešte si aj 
stíha užívať chvíle so svojou ro-
dinou. Vždy má pre nás milý 
úsmev a krásne slovo. 

A že v čom spočíva jej výni-
močnosť?

U mňa spočíva jej výnimoč-
nosť už len v tom, že je to mo-
ja MAMA.                Dominika

Dňa 9. 5. 2013 sme sa zú-
častnili krásneho koncertu pl-
ného hudby, hovoreného slo-
va, spevu, ktorý bol venova-
ný  všetkým mamkám a sta-
rým mamám. Chceli by sme 
sa poďakovať pánu  riadite-
ľovi a všetkým pedagógom 
ZUŠ A. Cígera v Kežmarku za 
milý darček  a príjemné preži-
tie spoločných chvíľ.

Spokojní rodičia

POŠTA PRE MAMKU

Kežmarskí gymnazisti sa 
presadili medzi konkurenciou 
84 časopisov z celého Sloven-
ska. „Najlepší článok, ktorý som 
ako porotca v tomto ročníku Štú-
rovho pera čítal, som našiel práve 
v Stretnutiach. Bol to naliehavý 
príspevok študentky Martiny Li-
zákovej o exkurzii v Osvienčime,“ 
povedal riaditeľ sekcie spra-
vodajstva RTVS Lukáš Diko. 
Jeho kolega z poroty a šéfre-
daktor publicistiky TV Markí-
za Patrik Herman dodal: „Kež-
marskému časopisu k úplnému 
víťazstvu chýbajú len milimetre.“

 „Porotcovia okrem článkov 
oceňujú grafiku Stretnutí, kto-
rú už niekoľko rokov zaraďujú 
medzi najlepšie spomedzi stredo-
školských časopisov na Sloven-
sku. Obzvlášť ich zaujalo naše 
mimoriadne číslo vydané pri prí-
ležitosti štyridsiateho výročia ča-
sopisu, ktoré sme oslávili minu-
lý rok,“ zhrnula šéfredaktorka 
Stretnutí Jana Tomaškovičová. 

Časopis Stretnutia od ro-
ku 2005 pedagogicky vedie 
učiteľka slovenčiny a dejepisu 
Andrea Petrášková: „Pre náš 
časopis je šťastím, že aj keď do-
chádza k striedaniu redakcií, vždy 
sa nájdu noví nadšenci, ktorí idú 
v šľapajach predchádzajúcich re-
daktorov a nedovolia, aby časopis 
stratil na kvalite.“ 

Jana Tomaškovičová však 
vidí priestor na zlepšenie: 
„Mali by sme zaviesť pútavejšie 
nadpisy článkov a zdynamizo-
vať fotografie. Ale najdôležitejšie 
je, aby všetci redaktori dodržia-
vali termín uzávierky.“ Výho-

Mladí kežmarskí novinári medzi najlepšími
Redaktori časopisu Stretnutia, ktorý vydávajú na Gym-

náziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, dosiahli ďalší úspech. 
Na najprestížnejšej domácej súťaži stredoškolských a vyso-
koškolských časopisov Štúrovo pero získali druhé miesto. 
Stretnutia sa tak zaradili do prvej štvorice najlepších stredo-
školských časopisov v Slovenskej republike.

dy práce v školskom časopise 
spočívajú hlavne v získavaní 
nových skúseností: „Študenti 
sa naučia pracovať v tíme, roz-
víjajú svoj talent, organizačné 
schopnosti, učia sa vyjadriť svoj 
názor, cibria si slovenčinu a toto 
všetko určite využijú pri ďalšom 
štúdiu i profesionálnej kariére,“ 
povedala Andrea Petrášková.

Kežmarskí gymnazisti 
mali svojho zástupcu aj v ka-
tegórii novinárskych príspev-
kov. Prémiu Literárneho fon-
du získal tretiak Adam Čížik: 
„Porotcovia ocenili najmä ume-
leckú reportáž o školskom výle-
te do Paríža. Zaujali ich básnic-
ké výrazy a striedanie reálne-
ho zážitku s umeleckým opisom. 
Okrem toho hodnotili aj môj ko-
mentár k štrajku učiteľov spraco-
vaný z pohľadu študentov, rodi-
čov, pedagógov i ministerstva.“

Podľa Adama Čížika je ne-
vyhnutné, aby sa študenti kri-
ticky vyjadrovali k súčasnej 
spoločnosti: „Rád by som sa stal 
vojnovým žurnalistom alebo in-
vestigatívnym reportérom. Uva-
žujem preto, že po skončení gym-
názia budem študovať žurnalis-
tiku, prípadne mediálne štúdiá.“ 
Podobný cieľ má aj maturantka 
Jana Tomaškovičová: „Rozhodla 
som sa pre štúdium mediálnych 
štúdií buď na Prešovskej univerzi-
te, alebo na Univerzite Pavla Joze-

fa Šafárika v Košiciach. V júni ma 
čakajú prijímacie skúšky. Uvidí-
me, kde nakoniec zakotvím.“ Od-
chádzajúca šéfredaktorka už 
našla svojho nástupcu: „Šéfre-
daktorské žezlo prenechávam 
Adamovi Čížikovi. Od neho, ale aj 
od celej redakcie očakávam, že pre 
Stretnutia získajú prvé miesto na 
Štúrovom pere. Alebo aspoň udr-
žia krásne druhé.“

Časopis Stretnutia vy-
dávajú na Gymnáziu P. O. 
Hviezdoslava v Kežmarku od 
roku 1973. Zameriava sa na 
život v škole, dianie v meste 
a priestor majú aj umelecké 
prípsevky študentov. Stretnu-
tia vychádzajú štyrikrát roč-
ne v náklade tristo kusov. 
Tohtoročné druhé miesto je v 
poradí už ôsme ocenenie kež-

marského časopisu na naj-
významnejšej súťaži.

Štúrovo pero je najväčšia 
slovenská novinárska súťaž 
stredoškolákov a vysokoško-
lákov. Jej hlavnými organizá-
tormi sú Krajská knižnica  vo 
Zvolene, Slovenský syndikát 
novinárov a TV Markíza. V 
súťaži sa tento rok zúčastni-
lo 84 stredoškolských časopi-
sov. Porota udelila tretie mies-
ta časopisom Quo vadis, No-
vý Blesk a Gymoš. Na druhom 
mieste sa okrem Stretnu-
tí umiestnilo Študentské slo-
vo a prvé miesto obsadil ča-
sopis Ťahák. Najvyššie ocene-
nie Zlaté Štúrovo pero získala 
redakcia časopisu Rozhľad z 
Gymnázia Považská Bystrica.

Autor: Daniel Dluhý

Spodný rad zľava – Jana Tomaškovičová, Gabriela Baluchová, An-
drea Petrášková; Horný rad zľava – Daniel Dluhý, Kamil Janeček, 
Patrik Pekarčík, Adam Čížik.                                 Foto: Daniel Dluhý
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V utorok 7. mája 2013 sa 
uskutočnil na hradnom ná-
dvorí pietny akt kladenie 
vencov pri pamätníku 2. sve-
tovej vojny.

Dôležitosť podujatia, ktoré 
zorganizoval výbor Základ-
nej organizácie Slovenského 
zboru protifašistických bo-
jovníkov v Kežmarku v spo-
lupráci s Obvodným úradom 
Kežmarok umocnili aj sláv-
nostné salvy. Podujatie sa 
uskutočnilo pri príležitosti 
68. výročia ukončenia druhej 
svetovej vojny.

Hlavný príhovor mal k prí-
tomným prednosta Obvodné-
ho úradu Kežmarok Ján Feren-

čák, ktorý v ňom priblížil vte-
dajšie obdobie a odkaz skon-
čenia vojny pre súčasnosť.

Podujatia sa zúčastnili i 
vedenie Mesta Kežmarok, 
zástupcovia politickej stra-
ny SMER a ďalších spoločen-
ských organizácií v meste 
Kežmarok. 

Je potešiteľné, že na piet-
nom akte sa zúčastnila aj dosť 
početná mladá generácia, 
pretože tá čoraz menej pri-
chádza do styku so slovami 
ako „oslobodenie“, či „dru-
há svetová vojna“, na ktoré by 
sme nemali zabudnúť nikdy, 
lebo to je naša vlastná histó-
ria.                              Humeník

Na pietnom akte  
bola aj mládež

Kežmarský 
predajný trh 
sa uskutoční
na Hlavnom 

námestí  
v Kežmarku

21. - 23. mája 
2013

Hviezdoslavova 2, Kežmarok
tel: 052/452 36 62, 0915 841 711

e-mail: marcopollo@marcopollo.sk

Najväčší výber 
zájazdov a last minute  
pod jednou strechou 
aj z pohodlia Vášho aj z pohodlia Vášho 
domova na 

Váš dovolenkový raj

Vždy aktuálne 

           
        la

st minute

U nás ste vždy vítaní  

aj z pohodlia Vášho 

Váš dovolenkový raj
 www.marcopollo.sk (1

08
)

CA MARCO POLLO  ocenená Cestovateľom, SACkou, Inchebou ako 7. 
najobľúbenejšia agentúra z cca 600 agentúr v rámci Slovenska za rok 2012.

Kde bolo tam bolo, jedného 
krásneho dňa sa v kráľovskom 
meste Kežmarok stretlo takmer 
200 udatných rytierov spod Tatier.

Dňa 12. 4. 2013 sa Kežmarok 
naplnil skautkami a skautmi, 
ktorí prišli spolu prežiť oslavu 
sv. Juraja – patróna skautov. Síce 
hneď na začiatku bol drak zabi-
tý, ale našich rytierov čakala ešte 
dôležitá úloha – zničiť dračie vaj-
cia, ktoré v Kežmarku drak zane-
chal a starostlivo ukryl. 

Doobeda boli pre účastníkov 
pripravené úlohy, pri ktorých si 
vyskúšali svoje schopnosti – spo-
znávali časti nášho rodného Kež-
marku očami súčasnosti, minulos-
ti, ale aj budúcnosti, hľadali dáv-
no zabudnuté miesta, riešili hlavo-
lamy, zdolávali sieť, tvorili básne, 
strieľali zo vzduchovky.. Po namá-
havom doobedí nás všetkých ča-
kal vynikajúci obed, ktorý od rá-
na starostlivo pripravovali naši 
skautskí rodičia na nádvorí Kež-
marského hradu. Poobede zača-
lo opäť naplno – dávali sme doko-
py rytierske dukáty. Tie sa využili 
na kúpu súčiastok na zbrane, s kto-
rými sme mali zničiť dračie vajcia. 
Spoločnými silami a s plným na-
sadením sa nám to nakoniec po-
darilo, čím sme mesto Kežmarok 

Rytier – včera, dnes, zajtra...
i okolie zachránili od možnej ka-
tastrofy. Oslava sv. Juraja a storoč-
nice skautingu na Slovensku v na-
šej skautskej podtatranskej oblas-
ti sa zakončila sv. omšou, na kto-
rej sme Pánu Bohu poďakovali za 
dar rytiera v našich srdciach a za 
našich rodičov a podporovateľov. 

Vďaka za tento úžasný deň 
patrí všetkým, ktorí nám pomá-
hali – špeciálne pánu primátorovi 
Ing. Igorovi Šajtlavovi, pánu vice-
primátorovi PhDr. Igorovi Kredá-
tusovi za materiálnu a finančnú 
pomoc, firmám Tatranská mlie-
kareň, a.s., Pekáreň Gros, s.r.o., 
PSK – Múzeum v Kežmarku, TO-
MAHAWK, s.r.o., pánu kaplánovi 
Schreinerovi, ktorý slúžil sv. om-
šu, skautským rodičom a hlavne 
– veľká vďaka patrí Bohu, ktorý 
nám tento úžasný deň dal.      (sk)
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VÝSTAVY

20. 5. 2013 (pondelok)  
o 9.00 hod.

ZMIERENIE alebo 
DOBRODRUŽSTVO PRI 

OBŽINKOCH
Ľúbostný príbeh dvoch 

párov mladých ľudí 
z odlišného spoločenského 

prostredia prináša  
množstvo komediálnych 

situácií,  
ktoré korešpondujú aj 
s našou súčasnosťou. 

Veselohra Jána Palárika 
v naštudovaní Spišského 

divadla SNV.
v Mestskom kult. stredisku

21. 5. 2013 (utorok)  
o 12.00 hod.

FONTÁNA PRE ZUZANU
Muzikálový príbeh  

o živote mladých ľudí  
na jednom betónovom 

sídlisku s piesňami Vaša 
Patejdla. Uvádza Detské 
kočovné divadlo DRaK.

V Mestskom kult. stredisku
22. 5. 2013 (streda)  

o 9.00 hod.
Divadelné predstavenie  

pre školy
uvádza divadlo  

Commedia Poprad
v Mestskom kult. stredisku

23. 5. 2013 (štvrtok)  
o 10.00 hod.

LACI STRIKE a STREET 

Výstavná sieň Barónka
Hlavné námestie 46

S VĎAKOU  
NAŠIM MAMÁM
Celokrajská výstava  
Špeciálnych ZŠ a ZŠ.

Výstava potrvá  
do 7. mája 2013.

MATURITNÉ PRÁCE 2013
Od 13. 5. do 30. 5. 2013

Výstava Strednej umeleckej 
školy v Kežmarku. Otvorená 

je od 13. do 30. mája 2013.

Galéria u anjela
Starý trh 53

Jozef Jankovič a Palo Macho
Výstava potrvá od 10. 5. do 

18. 7. 2013.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

KOLESO - Vedecká hračka
Interaktívna výstava potrvá 

od 6. mája do 3. júla 2013.

DANCE ACADEMY
v turné  

„Banka roztancuje školy“ 
v Mestskom kult. stredisku

24. 5. 2013 (piatok) 
 od 8.00 hod. 

DIVADLENIE 2013 – 
festival divadla

VII. ročník festivalu 
divadla hraného deťmi a 

divadla mladých. Hlavným 
organizátorom podujatia je 
ZUŠ A.Cígera Kežmarok. 

Divadelné bloky sú určené 
niele žiakom škôl, ale i 

širokej verejnosti.
v Mestskom kult. stredisku

26. 5. 2013 (nedeľa)  
o 16.00 hod.

HLÚPY JANO  

Dňa 12. apríla 2013 sa v Par-
ku kultúry a oddychu v Prešo-
ve konal 8. ročník „Módnej línie 
mladých a Mladého dizajnéra roka“. 
Uvedené podujatie sa realizova-
lo na medzinárodnej úrovni, na 
ktorom sa zúčastnilo 13 škôl zo 
Slovenska so 117 vstupmi a 449 
modelmi.                                                                                              

Študenti stredných škôl súťa-
žili v ôsmich kategóriách s ná-
zvom: Voľná tvorba, Scénická a 
historická odevná tvorba, Bie-
lizeň a plavky, Športové odevy, 
Zvrchníky, Módne doplnky, Vy-
chádzkové odevy a Spoločen-
ské odevy. Módnej línie mladých 
2013 sa za Kežmarok zúčastni-
la Súkromná stredná odborná 
škola, Biela voda 2 v kategóriách 
Spoločenské odevy, Voľná tvorba 
a Módne doplnky. Súťaže sa zú-
častnili študentky II.D triedy od-
bor krajčírka, ktoré svoju nápadi-
tosť a  kreativitu zrealizovali na 
súťažných modeloch.

Medzi aktivity žiakov Strednej odbornej školy Biela voda patrí aj 
výroba detských drevených prvkov, ktoré pribudnú čoskoro na Hun-
covskej ulici.

Na Módnej línii mladých a Mladý tvorca Nitra 2013

Pani Mgr. Mašlonková a Mgr. 
Šutáková spolu so študentkami 
vytvorili prekrásne vzory látok 
technikou mramorovania, kto-
ré konštrukčne preniesli do mo-
delov. Pod vedením  majsteriek 
odbornej výchovy zhotovili spo-
ločenské šaty a módne doplnky. 
Úspech nedal na seba dlho čakať.                  

Pani zriaďovateľka školy Mgr. 
Anna Jurgovianová spolu so súťa-
žiacimi prevzala z rúk organizáto-
rov a poroty cenu za III. miesto v 
kategórii „Spoločenské odevy“. 

V rámci podpory nadácie 
Orange sa žiačky našej školy zú-
častnili nielen súťaže MLM v 
Prešove,  ale aj na  21. ročníku ce-
loštátnej výstavy stredných od-
borných škôl pod názvom  „Mla-
dý tvorca 2013“ v Nitre. 

Táto príležitosť prezentácie 
jednotlivých štátnych i súkrom-
ných stredných odborných škôl 
bola prehliadkou kreativity a pra-
covného elánu stredoškolákov. 
Hlavným organizátorom výsta-
vy bolo Ministerstvo hospodár-

stva SR, Nitriansky samosprávny 
kraj a veľa ďalších spoluorganizá-
torov. Študenti SSOŠ v Kežmarku 
pod vedením skúsených majstrov 
odbornej výchovy a pedagógov 
prezentovali svoje výrobky, o kto-
ré  návštevníci javili veľký záujem. 
Okrem prezentácie výrobkov sa 
Mladého tvorcu 2013  zúčastnilo 
aj 16 študentov, ktorí sa predstavi-
li módnou prehliadkou a  ďalším 
kultúrnym programom, súčasťou 
ktorého bolo vystúpenie taneční-
kov, spevákov a hudobníkov. Títo s 
veľkým úspechom predviedli svo-
je talenty, rozvíjané v škole v rôz-
nych záujmových krúžkoch. Vý-
nimočným hosťom výstavy Mla-
dý tvorca bol prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič, ktoré-
mu sme ako jediná škola venova-
li dar,  zhotovený žiakmi z odbo-
ru umelecký stolár. Myslíme si, že 
touto účasťou, ako jediná stredná 
škola z kežmarského okresu, sme 
zviditeľnili nielen našu školu, ale 
aj mesto Kežmarok. 

T/F SOŠ Biela voda

Popletený príbeh o tom,  
ako láska a dobro zvíťazí  

nad hlúposťou. Činoherná 
veselá rozprávka na ľudový 

motív prezradí, že aj 
hlupák môže mať šťastie. 

V naštudovaní 
divadla Portál - komorného 
divadla bez opony, Prešov

v Mestskom kult. stredisku
28. 5. 2013 (utorok)  

o 10.00 hod.
PUĽS 

výchovný koncert  
z oblasti ľudového tanca,  
v podaní profesionálneho 

Poddukelského 
umeleckého ľudového 

súboru 
v Mestskom kult. stredisku
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Dňa 24. máj 2013 – piatok v sále MsKS Kežmarok
I. blok:  8.00-9.00 – vhodné od 15 rokov 
NEV IDÍM, NEPOČUJ EM, NEHOVOR ÍM   - Divadlo 

na opätkoch, o.z. Spišská Nová Ves s podporou Slovensko-čes-
kého ženského fondu – predstavenie pre žiakov Gymnázia 
P.O. Hviezdoslava v Kežmarku    

Réžia: Emília Šavelová                                                           
Víťaz krajskej súťaže ochotníckych divadelných súborov 

Košického kraja, nominácia na celoštátnu súťaž  EXIT Levo-
ča 2013.

II. blok:  10.00 – 10.30 - vhodné pre 1. - 4. ročník ZŠ
POSTOJ PR I NÁS DOBR Á CH V ÍĽA  – DS TOTE TAM 

pri  ZUŠ A. Cígera Kežmarok 
Autor: Emília Šavelová, Táňa Pirníková  na motívy sloven-

ských ľudových hádaniek. Réžia: Emília Šavelová, Táňa Pirní-
ková                                                               

Víťaz krajskej súťaže detských recitačných kolektívov Pre-
šovského kraja, nominácia na celoštátnu súťaž Hviezdoslavov 
Kubín 2013.   

ROZPRÁVKA O PRINCEZNEJ NA HRÁŠKU - DSS „L“ 
pri ZUŠ Levoča 

Autor: Jiří Středa. Réžia: Mária Muránska                                                                                                             
Víťaz krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Prešov-

ského kraja, nominácia na celoštátnu súťaž Zlatá priadka Šaľa 
2013 – kategória jednotlivcov. 

III. blok: 10.45 – 11.55  -  vhodné pre 4. - 8. ročník  ZŠ
VASK A NESPI  - DS TOTE TAM pri  ZUŠ A. Cígera Kež-

marok                                                                                                           
Autor: Peter Hudák. Réžia: Emília Šavelová                                                                                                 
Víťaz krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Prešov-

ského kraja, nominácia na celoštátnu súťaž Zlatá priadka Šaľa 
2013 – kategória detských divadelných súborov.

PRIDLHÉ, ČI PRIKRÁTKE? - DDS TRMA-VRMA pri ZUŠ 
Spojená škola Poprad

Autor: kolektív žiakov. Réžia: Alena Váradyová                                                                                                      
3. miesto na krajskej súťaži detskej dramatickej tvorivosti 

Prešovského kraja 2013 – kategória detských divadelných sú-
borov.

VO V LA KU -  DS T0TE TAM, ZUŠ  A. Cígera Kežmarok 
Autor: kolektív žiakov. Réžia: Emília Šavelová                                                                                      
Absolventské predstavenie žiakov 1. časti 1. stupňa LDO.
LET ECK Á K ATAST ROFA? - DDS TRMA-VRMA pri 

ZUŠ Spojená škola Poprad    
Autor: kolektív žiakov. Réžia: Alena Váradyová                                                                                                 
Víťaz celoštátnej súťažnej prehliadky, festivalu pantomímy 

a pohybových divadiel PAN 2012 – kategória dvojice.
DOSPELÍ MÔŽU VŠETKO, DETI NIČ - DDS TRMA-VR-

MA pri ZUŠ Spojená škola Poprad
Autor: Toňa Revajová. Réžia: Alena Váradyová.                                                                                      
2. miesto na krajskej súťaži detskej dramatickej tvorivosti 

Prešovského kraja 2013 – kategória detských divadelných sú-
borov.

IV. blok: 12.00 – 13.30 vhodné pre 5.-9. ročník  ZŠ
T ELENOV ELU K A ŽDODENN Ú DAJ NÁM DNES -  

DS T0TE TAM, ZUŠ  A.Cígera Kežmarok 
Autor: kolektív žiakov. Réžia: Emília Šavelová                                                                                              
Víťaz celoštátnej súťažnej prehliadky, festivalu pantomímy 

a pohybových divadiel PAN 2012 – kategória trojice.
PRVÁ K NIH A O CIN TOR ÍNE - DS T0TE TAM, ZUŠ  

A. Cígera Kežmarok 
Autor: Daniela Kapitáňová. Réžia: Emília Šavelová.                                                                                                    
Absolventské predstavenie žiakov 1.stupňa LDO.
V ER N Ý A KO PES  -  DS T0TE TAM, ZUŠ A.Cígera Kež-

marok,                       
Autor: kolektív žiakov. Réžia: Emília Šavelová.
Víťaz  celoštátnej súťažnej prehliadky, festivalu pantomímy 

a pohybových divadiel PAN 2012 – kategória súbory.
O CEST E NECEST E - DDS TRMA-VRMA pri ZUŠ Spo-

jená škola Poprad.
Autor: kolektív žiakov. Réžia: Alena Váradyová.
3. miesto na krajskej súťaži divadiel poézie Prešovského 

kraja 2013.

V. blok : 14.30 – 15.30 - divadlo mladých 
DIALÓGY Z BATÔŽK A  - DS T0TE TAM, ZUŠ A. Cíge-

ra Kežmarok 
Autor: kolektív žiakov na motívy textov Jaroslava Filipa, 

Carla Goldoniho. Réžia: Emília Šavelová.                                                                 
Absolventské predstavenie žiačok 2.stupňa LDO
LÁSK A K BLÍŽNEMU -  DS FRÍ• KÚL•IN pri ZUŠ, Le-

voča              
Autor: Leonid Andrejev. Réžia: Ľubomíra Kučková.                                                                                
Cena za výchovu mladých a rozvoj neprofesionálneho divad-

la z krajskej súťaže divadiel mladých Prešovského kraja 2013.

VI. blok:  15.45 – 17.45 - divadlo mladých
L+S PO NAŠOM -  DS T0TE TAM, ZUŠ A. Cígera Kež-

marok 
Autor: Milan Lasica a Július Satinský  Úprava: Barbora Pet-

rovová a Soňa Ferenčíková. Réžia: Emília Šavelová.                                                                                     
Ročníkové predstavenie  žiakov 2.stupňa LDO
T R I ET U DY DVOCH MÍMOV -  DS ŠŤASTLIVEC, 

ZUŠ Poprad
Autor: kolektív žiakov. Réžia Michal Novák, Dušan Kubáň.                                                          
Cena za výchovu mladých a rozvoj neprofesionálneho di-

vadla z krajskej súťaže divadiel mladých Prešovského kraja 
2013.              

V ZR K ADLE -  DDS TRMA-VRMA pri ZUŠ Spojená ško-
la, Poprad       

Autor: Valerij Jakovlevič Briusov. Réžia: Alena Váradyová.
2. miesto na krajskej súťaži divadiel poézie Prešovského 

kraja 2013.
H AMLET  - ŠŤASTLIVEC ZUŠ Poprad, 
Autor: Jakub Nvota. Réžia: Michal Novák, Dušan Kubáň.
2. miesto na krajskej súťaži divadiel mladých Prešovského kraja 

2013. Individuálne ocenenia za mužský a ženský herecký výkon na 
krajskej súťaži divadiel mladých Prešovského kraja 2013.

ZUŠ A. Cígera Kežmarok, MsKS Kežmarok, OZ Šušľavá mušľa Prešov
vás pozývajú na divadelný festival 

DIVADLENIE 2013

Vstupné dobrovoľné
Všetky predstavenia, s výnimkou I. bloku, sú určené pre širokú verejnosť.

V prípade záujmu početnejšej skupiny nás kontaktujte na č.t. 0908 338552.
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Prvá májová nedeľa patrila 
v Raslaviciach detskému fol-
klóru. Krajská súťažná pre-
hliadka deti zlákala do miest-
neho kultúrneho domu zá-
stupcov z celého prešovského 
kraja. Zástupcovia podtat-
ranského regiónu udávali 
tón detskému folklóru v kra-
ji, čo potvrdili i na tejto súťa-
ži. Popradská Letnička získa-
la umiestnenie v zlatom pás-
me a kežmarský Maguráčik 
si vybojoval po umiestnení 
v zlatom pásme i postup na 
celoštátny festival detských 
folklórnych súborov v Likav-
ke v dňoch 1. – 2. júna 2013.  

Letnička sa predstavila 
s pásmom „Vitaj jar“ v chore-
ografii Niny Krigovskej. Toto 
pásmo pripravila vedúca súbo-

ru v minulom roku pri príleži-
tosti osláv 20. výročia vzniku 
súboru. Vynášanie Moreny na 
Spiši patrilo k tým obradom, 
ktoré vytvárali obraz vítania 
jari v tejto lokalite.  Nina sa vý-
borne pohrala so známym ná-
metom, ktorý výborným ume-
leckým výkonom  povýšili  jej 
mladí  tanečníci.   

Maguráčik vsadil na 
osvedčený goralský región 
Horného Spiša. Pásmo „Do-
lu po Magurom...“ vyjadru-
je hravosť a tanečnú virtuozi-
tu tanečníkov. Vedúci súboru 
manželia Švedlárovci vybrali 
do pásma nové, ešte v progra-
me súboru nepoužité tance: 
Kolecko, Štajerecek, Poza no-
ge a tiež známu Zamagurskú 
polku. Výborný tanečný pre-

Počas troch dní do Zama-
guria pricestuje do 1000 účin-
kujúcich z domova, zo za-
hraničia, prezentovať sa bu-
dú folklórne kolektívy  a  re-
meselníci so svojimi ľudovo 
umeleckými výrobkami.

Piatok  24. 5. večer o 20.30  
budú znieť amfiteátrom  Čer-
veného Kláštora hity  sloven-
ského speváka a muzikan-
ta Petra Nagya a jeho skupi-
ny Ingido.

Sobotňajší program 37. 
ročníka Zamagurských fol-
klórnych slávností začína tr-
hom remesiel, školou tanca 

pre širokú verejnosť, predsta-
vením krojov daného regió-
nu  a pokračuje atraktívnym 
splavom účinkujúcich a hos-
tí po hraničnej rieke Dunajec. 

V otváracom programe po 
15. hodine návštevníkov fes-
tivalu  pozdravia domáce fol-
klórne súbory  i hostia zo za-
hraničia. Pripomenieme si 
1150. výročie príchodu Cyri-
la a Metoda na územie Veľkej 
Moravy - Slovenska. Návštev-
níci sa budú môcť zapojiť do 
aktivity: Srdce pre Slovensko.

Sobotný  večer spestrí ju-
bilejný  profilový program 

37. Zamagurské folklórne slávnosti 2013
Dňa 24. mája 2013 sa pod Troma korunami  v Červenom 

Kláštore otvoria oficiálne  brány Dní tradičnej kultúry na 
Slovensku medzinárodným folklórnym festivalom – tento 
rok už 37. ročníkom  Zamagurských  folklórnych  slávností.

„SPIŠ“   40. ročného folklórne-
ho súboru Vagonár z Popradu. 

Nedeľné ráno a predpo-
ludnie 26.5. je venované svätej 
omši, trhu remesiel a sprie-
vodným podujatiam.

Na pravé poludnie v ne-
deľu dostanú priestor aj naj-
mladší nositelia tradičnej kul-
túry  - detské folklórne súbo-
ry zo Zamaguria a ich hos-
tia z Kežmarku i krajania 
z Krempách v Poľsku.

Od 14. hodiny  v závereč-
nom programe 37. ročníka 
Zamagurských folklórnych 
slávností uvidíme  domáce  
súbory s hosťami: 77 ročným 
Folklórnym súborom Očovan 
z Očovej  a krajanským fol-
klórnym súborom Zelený Ja-

vor z Krempách v Poľsku. 
Podtatranské osvetové stre-

disko v Poprade, Mesto Spiš-
ská Stará Ves, Obec Červený 
Kláštor, Nezisková organizá-
cia Cyprián  Červený Kláštor, 
Ľubovnianske  osvetové stre-
disko  Stará Ľubovňa  pozýva-
jú všetkých milovníkov fol-
klóru na tri dni ľudovej hud-
by, spevu, tanca do Červené-
ho Kláštora od 24. 5. 2013

Novinka: pri zakúpení 
permanentky je možnosť vy-
hrať osobný automobil  na ví-
kend s plnou nádržou

Viac  informácií POS v Po-
prade – www.osvetapoprad.
sk,  Č.t. 052/ 77 22 466. Všetky 
vstupenky sú žrebovateľné.

POS

Podtatranci opäť zlatí

Čítajme si...
Dňa 4. 6. 2013 v čase od 9.00 do 15.00 sa v Mest-

skej knižnici v Kežmarku uskutoční detský čitateľský 
maratón, ktorý pripravuje Linka detskej istoty pri SV 
pre UNICEF. Cieľom projektu je motivovať deti k číta-
niu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.

Základné školy, pokiaľ sa rozhodnete projekt podpo-
riť, budeme radi. Záujem treba nahlásiť vopred telefo-
nicky na t. č. 4522545.

Podarí sa prekonať minuloročný rekord 
35 542 čítajúcich detí a zapísať sa tak do Sloven-
skej knihy rekordov?

jav umocnila mnohočlenná 
ľudová hudba pod vedením 
Ivety Pavlíkovej. 

Oba kolektívy potvrdili, že  
podtatranský región je mäk-
kou folklóru v kraji. Obom sú-
borom k tomuto úspechu bla-
hoželáme a Maguráčiku  drží-
me palce na súťaži v Likavke.

J. Švedlár, POS Poprad
VÝSLEDKY Krajskej sú-

ťažnej prehliadky detských 
f o l k l ó r -
nych súbo-
rov v Raslavi-
ciach:

Bronzové 
pásmo: DFS 

VESELICA (Stropkov), DFS 
JAZIERKO (Rožkovany), DFS 
ŠIŇAVA (Snina).

Strieborné pásmo: DFS 
DÚBRAVIENKA (Prešov), DFS 
– Kolektív ZUŠ vo Vranove 
n/T, DFS ŠARIŠANČEK (Pre-
šov), DFS VIENOK (Bardejov), 
DFS JASTRABČEK (Šarišské 
Jastrabie), DFS MAKOVIČKA 
(Svidník), DFS ĽUBOVŇAN-
ČEK (Stará Ľubovňa).

Zlaté pásmo: DFS LETNIČ-
KA (Poprad), DFS RASLAVI-
ČANIK (Raslavice) – návrh 
na postup, DFS MAGURÁ-
ČIK (Kežmarok) – priamy po-
stup.                                   POS
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V prvý aprílový víkend 
sa reprezentanti TŠC TEM-
PO MŠK Kežmarok zúčastni-
li 2. kola Slovenského pohára 
SZTŠ  2013 v Poprade. V silnej 
konkurencií 37 párov v ka-
tegórii dospelých si v ŠT tan-
coch vytancovali 15. miesto 
Matej Madeja – Radka Brita-
ňáková v LAT tancoch krás-
ne semifinálové  8. miesto. 
Tomáš Slavkovský – Martina 
Kišková obsadili v ŠT tancoch 
26. miesto.

Dňa 18. a 19. apríla 2013 sa 
Deti a Juniori zúčastnili už 
tradičného festivalu Dňa tan-
ca vo Svite a boli úspešní. V 
kat. Deti do 11 rokov si s cho-
reografiou Ing. Daniely Deb-
reovej CHILDRENKY vy-
tancovali strieborné pásmo. 
V Detskej kategórií do 11 ro-
kov Malé choreografie sme 
získali strieborné pásmo za  
choreografiu Gertrúdy Schol-

tzovej  Polka – Valčík. Do 15 
rokov sme mali zastúpenie 
našich Juniorov. V choreogra-
fii Sáry Simoňákovej si vy-
tancovali strieborné pásmo 
Kevin Kroták – Romana Ug-
rayová s exhibíciou Cha-
cha a Jakub Šugarek – Klá-
ra Purtzová za chor. Latino.    
V posledný aprílový víkend 
nás reprezentovali na bodo-
vacej súťaži Soul dance Cup 
2013 v Prešove Tomáš Slav-
kovský – Martina  Kišková 
a vytancovali si v kat. Do-
sp. tr. C LAT semifinálové 9. 
miesto v kat. B, v ŠT tancoch  
9. miesto. 

Deň 19. apríl 2013 bol 
sviatkom pre náš klub, kde 
pri vyhlásení najúspešnej-
ších športovcov za rok 2012 
bol vyhlásený v športovom 
tanci tanečný pár Matej Ma-
deja – Alena Reznická  fina-
lista MSR do 21 rokov v ŠT – 

Zo súťaží a ocenení tanečno-športového klubu TEMPO MŠK Kežmarok

LAT a 3. miesto v 10 tancoch. 
Za trénera roka 2012 v špor-
tovom tanci  bola vyhlásená 
Gertrúda Legutká - Scholtzo-
vá pri príležitosti 50. výro-
čia založenia a úspešnej vý-
chovy tanečných párov, Deti, 
juniorov i mládeže.     

Srdečne blahoželáme 
všetkým úspešným repre-
zentantom a trénerom k do-
siahnutým tanečným úspe-
chom, a želáme im veľa zdra-
via ,a úspechov ďalších súťa-
žiach  

Gertrúda Scholtzová

                                                  P O Z V Á N K A  
                                MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB   
                                        a  50. r.        
                                TŠC TEMPO  Keţmarok  
                                                      pozýva Deti, mládeţ, rodičov,    
                 starých rodičov a hostí na     
 

                                                           D E Ň  D E T I  
 
DŇA 25. MÁJA 2013 v SOBOTU  o 11.00 hod.  
do MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALY V. JANČEKA  
                          / VÚ / v KEŽMARKU   
PROGRAM : 
Hobby súťaţ DEŇ DETI otvoria CHILDRENKY  
Pochod a príchod  Deti a juniorov, predstavenie 
tanečných párov, rozhodcov, funkcionárov súťaţe 
súťaţ Deti do 10 rokov  
súťaţ Juniorov do 12 rokov  
Vystúpenie Deti z pohybovej prípravky  
Súťaţ Juniorov do 16 rokov  
Finále súťaţe Deti, juniorov I. – II.  
Vystúpenie členov JUNIOR klubu  
Vyhlásenie výsledkov Hobby súťaţe  
Deň deti  odovzdanie medaily a sladkosti  
DISKOTÉKA pre všetkých  
VSTUPNÉ  3 EURO  
PRÍĎTE POVZBUDIŤ SÚŤAŢIACICH  a  
OSLÁVIŤ  DEŇ DETI  
TEŠÍME SA NA VÁS   
                                      USPORIADATELIA         

Dňa 11. mája 2013 sa členovia Repre tímu zúčastnili posledných 
MSR v plesových a exhibičných súťažiach. Súťažili sme v kat. Do-
spelých LAT s choreografiou Milana Plačku a G. Scholtzovej pod 
názvom Fanky chacha show a obsadili sme finálové 3. miesto. V kat. 
exhibícií Dospelých LAT obsadili vo vlastnej chor. 3. miesto Matej 
Madeja - Radka Britaňáková.          Archív: Gertrúda Scholtzová 
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Kupóny 
na zľavu
Od decembra 2012 

poskytuje redakcia no-
vín KEŽMAROK všet-
kým obchodníkom 
možnosť uverejnenia 
kupónov na zľavu na 
určitý druh svojho to-
varu. Prvý polrok je tá-
to služba bezplatná.

 

 

KOVOSPOL s.r.o , Hviezdoslavova 4,Kežmarok 

Pozvánka na 
Spišský Jeruzalem

V dňoch 16. – 19. mája 2013 
sa uskutoční na Spišskej kapi-
tule v Spišskom Podhradí ná-
božensko-kultúrne podujatie 
Spoznaj Spišský Jeruzalem.

V nabitom programe vy-
stúpi aj exTeatro z Ľubice, s ná-
boženským vystúpením INRI, 
What Can I Do? Bude to v so-
botu 18. mája v čase o 9.30 a 
15.30 hod.                    ExTeatro 

Filatelisti  
pozývajú

Klub filatelistov v Po-
prade pozýva zberateľov na 
Podtatranskú filatelistickú 
burzu, ktorá sa uskutoční v 
sobotu 18. mája od 7.00 do 
12.00 v priestoroch Strednej 
odbornej školy na Okruž-
nej ulici v Poprade. Vítané 
sú aj ostatné zberateľské od-
bory. Kontakt: Jaroslav Lac-
ko, 0903 933 283.                 (kf)

Detektívka ako žáner patrí v literatúre k mladším súrodencom, za jej zakladateľa sa 
pokladá A. E. Poe. Masovú obľubu si získala až v dvadsiatom storočí a k jej etablo- 
vaniu prispeli mená ako sir Arthur Conan Doyle a Agatha Christie či Raymond 
Chandler. V prípade tej druhej ide skutočne o autorku, ktorá ako jedna  z prvých    
písala výlučne detektívky a nevznikali u nej ako vedľajší produkt tvorby.

Na Slovensku je zatiaľ iba jeden autor, ktorý sa venuje len detektívkam – Dominik 
Dán. Nie je síce prvým slovenským autorom v tomto žánri, ale určite najplodnejším.         
Jeho knihy, situované v domácom prostredí, čuduj sa svet, v počte predaných          
výtlačkov predbiehajú zahraničných autorov, ktorí u nás kraľovali dlhé roky.

Napísať dobrú detektívku je z roka na rok ťažšie. Technológia pri odhaľovaní zločinov    
sa stále zdokonaľuje a autor musí vymyslieť nielen dobrú zápletku, ale sledovať aj 
vedecké a technické pokroky pri vyšetrovaní. No najdôležitejším faktom pri písaní 
detektívky je dobrý príbeh. A ten možno už blúdi v hlavách či skrýva sa v zásuvkách 
mnohých z vás, milí čitatelia.

Vydavateľstvo Forza Music vám teraz dáva šancu váš román či novelu, ktorá    
dosiaľ neuzrela svetlo sveta, vydať. Podmienky, ktoré treba splniť, sú len dve: 

1.
2.  

Odmena pre vybraného autora je štedrejšia. Vydavateľstvo zabezpečí kompletnú        
redakčnú prípravu rukopisu, prípadne metodické pokyny pri jeho dokončení, grafiku, 
tlač, marketing a dodanie do siete slovenských kníhkupectiev. Autor dostane zmluvu  
na odmenu vo výške . Ostatné prijaté rukopisy budú honorované 
štandardným spôsobom.

Rukopisy posielajte od 1. marca 2013 do 1. septembra 2013

Vyhlásenie výsledkov 2. decembra 2013

Rukopisy, prosím, zasielajte na adresu detektivka@forzamusic.sk

Odborný garant súťaže: KORNEL FÖLDVÁRI  

 poslať dielo, ktoré dosiaľ nebolo nikde publikované
 dodržať rozsah 6-9 AH (120 až 180 normalizovaných strán)

2000 Eur

Popis súťaže Nová detektívka
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ciach tých, ktorí Ťa radi mali.
S láskou spomínajú man-

želka Ľudmila, dcéra Beátka 
s rodinou, syn Ladislav s ro-
dinou.

Dňa 27. ná-
ja 2013 uplynie 
20 rokov, čo nás 
navždy opus-
til náš drahý 

manžel, otec a starý otec Ján 
GREŠ.

S láskou a úctou spomí-
najú manželka Alžbeta, sy-
novia Ján, Jozef a Stanislav s 
rodinami.

INZERCIA, SPOMIENKY

PREDAJ
Predám tatranský profil pero-

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

Predám fiškálnu registračnú po-
kladňu EURO-200 TE/TX so zásuv-
kou, používanú 2 roky. Cena doho-
dou. Tel. 0908 260 422.  P-26/13

Predám konský voz, originál, 
predná i zadná brzda, aj koňa na mä-
so, vychovaný. Tel. 458 16 44.  P-31/13

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

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

Lacné nové liahne na vajíčka. Ce-
na od 85 euro. Rozvoz po celom Slo-
vensku. Tel. 0907/18 18 00.  M-04/03

Kúpim psa Foxteriéra alebo Jac-
krusela, max. do 1 roka a do 100 EUR. 
Tel. 0908 989 104.

MOTO
Lacné nove autodiely, spojky , vý-

fuky, brzdy, tlmiče, kapoty, blatníky, 
nárazníky, svetlá... Rozvoz po celom 
Slovensku. Tel. 0907181 800. M-04/03

Predám Škodu FABIA 1,2 12V 
Classic, r.v. 2003, strieborná metalí-
za, najazdených 68 000km, 1. majiteľ, 
garážované, v dobrom stave, pridám 
aj zimné pneumatiky na diskoch. Tel. 
0905 184 901.

ZAMESTNANIE
Ponúkam prácu pri chove hydiny 

a kôz. Poskytnem aj ubytovanie. se-
riózne jednanie. Ubytovanie vhodné 
aj pre pár. Tel.: 0905 250 722, Kežma-
rok.  M-4/4/13

Firma MK - interiér  v Kežmar-
ku, prijme do zamestnania pracovní-
ka na výdaj tovaru a obsluhu zákaz-
níkov. T.č. 052/4682951. 0903 444 780.

Prijmem zdravotnú sestru do pra-
covného pomeru na neštátmu kar-
diologickú ambulanciu v Kežmar-
ku. Kontakt: č. t. v pracovnej do-

Kežmarská informačná agentúra (Kia)
Hlavné námestie 46, 060 01  Kežmarok  

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

be 052/452 36 71 alebo mobil 0905/ 
216 183.  T-4/13

INÉ
Strihanie psov v Kežmarku. Od 8 

eur. Tel. 0908 25 44 27.  P-11/13
NOVÁ PÔŽIČKA! Úplne pre 

každého bez rozdielu. Volajte 0948  
209 718.  M-4/4/13

Odstúpim od prenájmu BRO-
OKLYN BARu na Baštovej ul. 26 v 
KK. Tel. 0917 28 01 89.  P-32/13

Ponúkam na prenájom kancelár-
ske priestory na Hl. námestí 98. T.č. 
0903 639 921.

Opravujem bicykle, športo-
vé náradie, kolesá kočíkov a mo-
tocyklov. Brúsim keramické nože 
a iné. Po poškodený predmet prí-
dem. Tel. 0905 434 153. www-im-
sport.webnode.sk - OPRAVA BI-
CYKLOV IMRICH, Kežmarok. 

BYTY, DOMY
Predám 3-izbový byt v OV na 4. 

Už navždy 
prestali pre Teba 
hviezdy svietiť, 
už navždy presta-
lo pre Teba slnko 
hriať, ale tí, čo Ťa 

poznali, neprestanú na Teba spo-
mínať. Osud je občas krutý, ne-
vráti, čo už raz vzal, zostanú iba 
spomienky a v srdci veľký žiaľ.

Dňa 24. mája 2013 si pripo-
menieme smutné prvé výro-
čie, odkedy nás navždy opus-
til náš manžel, otec, starý otec 
Ján M A R HEFK A  z Kež-
marku.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka 
Mária, synovia Peter a Matej 
a dcéra Zuzana s rodinou. 

Dňa 23. má-
ja 2013 uply-
nú 3 roky, ke-
dy  navždy 
dotĺklo mi-

lujúce srdce nášho drahé-
ho manžela, otca a dedka  
Ladislava BRETZA.

Bolesťou unavený tíško za-
spal, zanechajúc všetkých, čo si 
rád mal. Za všetky Tvoje trápe-
nie a bolesti nech Ti dá Pán Boh 
večnej milosti. V neznámy svet 
odišiel si spať, zaplakal každý kto 
Ťa mal rád.

Odišiel si od nás, zostali sme 
v žiali, no vždy budeš žiť v srd-

Odišla navždy
S bolesťou v 

srdci oznamuje-
me všetkým prí-
buzným, priate-
ľom a známym, 
že nás dňa 8. 

mája 2013 vo veku 57 rokov 
po ťažkej nemoci opustila na-
ša milovaná manželka, dra-
há mamka, dcéra, sestra, ba-
bička, svokra, švagriná a teta 
BOHUMILA RYTYCHOVÁ, 
rod. Rímska. Rozlúčka s na-
šou drahou zosnulou sa usku-
točnila dňa 10. mája 2013 na 
starom cintoríne v Kežmarku. 
Všetkým, ktorí ju spolu s nami 
odprevadili na poslednej ces-
te, ďakujeme za prejavenú sú-
strasť a kvetinové dary, ktorý-
mi sa snažili zmierniť náš žiaľ. 

S láskou spomínajú naj-
bližší. 

poschodí, sídlisko Juh, Petržalská 11. 
Cena dohodou. Tel. 0905 35 08 33 po 
17.00 hod.  P-23/13

Predám 3-izbový byt v Kežmarku, 
tehlová bytovka, vlastné kúrenie, bal-
kón, tichá lokalita. Tel. 0902 44 61 30.  
 P-28/13

Predám 3-izbový byt na Petržal-
skej ul. v Kežmarku. Cena dohodou. 
Tel. 0905 323 361.  P-15/12

Dám do prenájmu roľu. 10 árov, 
smer Strážky. Volať od 18.00 hodiny. 
T. č. 052/4524879

Prenajmem 1-izbový byt, čiastoč-
ne zariadený v Kežmarku. T.č. 0903 
446 644.

Kúpim ornú pôdu v katastri mes-
ta Kežmarok  0902 194 184.

Dám do prenájmu dva 2-izbové 
byty, každý s podlahovou plochou 
65 m2 v polyfunkčnej budove na uli-
ci Nad traťou v Kežmarku, skolau-
dované v marci 2013. Cena prenáj-
mu 220 € plus energie. Kontakt: 0902 
194 184.
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Názov podujatia/ aktivity                 Termín konania          Miesto konania              Garant                                Kontakt
Gymnastický deň – 2. ročníky 27. 5. alebo 28. 5. 2013 Hlavné námestie Mgr. Nataša Pisarčíková 0905 929178
ZŠ mesta Kežmarok       

Olympiáda detí MŠ mesta                       23. 5. 2013               športový areál            Zdenka Jankurová                      452 2462                       
Kežmarok – XXVII. ročník                   od 9.00 hod.           ZŠ Nižná brána 8   0911 964256

Mestská súťaž v atletike školských        24. 5.2013               športový areál             Mgr. Milan Hudáček                0948 060202  
družstiev žiakov v Kežmarku                 od 8.30 hod.           ZŠ  Nižná brána 8
- XXVII. ročník

Netradičné súťaže a aktivity                  2. 6. 2013              Futbalový štadión 2       riaditeľka CVČ                   0911816666                         
pre najmenších  (v rámci podujatia CVČ - MDD)                                                                                       Mgr. Beáta Oravcová

Futbalové turnaje žiačok a žiakov      10. - 11. 6. 2013             športový areál                           Mgr. Marek Červenka                0911 534098  
                                                                                               ZŠ Nižná brána 8

Kežmarská zábavná                    30. 5. alebo 6. 6. 2013        športový areál                  Ľudmila Rochová                 0907 130316 
paralympiáda - IX. ročník                    od 9.00 hod.             ZŠ Nižná brána 8                                   0911 130316

Stolnotenisový turnaj                           14. 6. 2013          telocvične ZŠ Nižná brána 8  MUDr. Jaroslav Novotný          0903 609763     
                                                           od 17.00 hod.   

Volejbalové turnaje                           18. 6. 2013 (20. 6.)     Mestská športová hala   PhDr. Igor Kredátus              0915 891068                                                  
žiačok a žiakov ZŠ                             od 8.00 hod.                      Vlada Jančeka                                                          

Hokejbalový turnaj dospelých            15. 6. 2013                    hokejbalové ihrisko              Pavol Humeník          466 0207, 0915 270460      
                                                          od 10.00 hod.                ZŠ  Dr. D. Fischera 2  

Hokejbalové turnaje                          16. 6. 2013                        hokejbalové ihrisko                 riaditeľka CVČ                0911816666  
mládeže U10-12  U14-16                 od 10.00 hod.                     ZŠ Dr. D. Fischera 2              Mgr. Beáta Oravcová                                                                                

Simultánka (šach)    jún 2013                             Hlavné námestie                   Mgr. Eduard Hagara             0910217755                                                                          
                                                                                                       (budova KDV)

Tenisové turnaje mládeže         14. 6. – 16. 6. 2013           antukový kurt na ul. Poľná    Bc. Peter Grohman                0915 466672                                                                                           
a dospelých                                                                           

Volejbalový turnaj dospelých       29. 6. 2013            Mestská športová hala        PhDr. Igor Kredátus               0915 891068       
                                                          od 8.00 hod.                        Vlada Jančeka                         Rudolf Jurdík                   0905 357479                                   

Turistický pochod                       14. 9. 2013 (21. 9.)            Vysoké a Belianske Tatry     Ing. Igor Kučár                 0915 207358  
Starý Smokovec – Téryho chata – Sedielko – Javorina 

Dni športu mesta Kežmarok 2013

Mesiac máj patrí v hokejbale 
už tradične majstrovstvám Slo-
venska v každej mládežníckej 
kategórii. V každej má svoje za-
stúpenie i kežmarský hokejbal, a 
to či už v družstvách MŠK, alebo 
CVČ. Z doterajších odohraných 
piatich šampionátoch si zapísa-
li najväčší úspech hokejbalisti 
MŠK Kežmarok, ktorí pod vede-
ním trénera Ladislava Majerčíka 
vyhrali kategóriu do 14 rokov.

U8 (Vrútky)
Výsledky Kežmarku: Spiš. 

Belá – CVČ Worms Kežmarok 4:7 
(Soják 3, Harabin, Brejčák, Gajan, 
Kopkáš), CVČ Kežmarok – Gaja-
ry 3:10 (Soják, Babič, Kopkáš), 
Pruské – CVČ Kežmarok 14:0, 
Martin – CVČ Kežmarok 8:5 (So-
ják 3, Kopkáš, Brejčák), CVČ Kež-
marok – Vrútky 0:17.

Družstvo CVČ Kežmarok 
skončilo na piatom mieste. Maj-
strom sa stalo družstvo z Vrútok.

U10 (Vrútky)
Výsledky Kežmarku: MŠK 

Kežmarok – Vrútky 1:6 (Dvořák), 
Topoľčany – CVČ Worms Kež-
marok 4:1 (Gorfol), CVČ Kežma-
rok – Gajary 1:2 (Kredatus), Mar-
tin – MŠK Kežmarok 4:3 (Fábry 2, 
Danielčák), Spiš. Belá – CVČ Kež-
marok 2:2 (Svoboda, Kredatus), 
MŠK Kežmarok – Spiš. Belá 6:4 
(Danielčák 4, Dvořák 2), Spiš. Be-
lá – CVČ Kežmarok 2:2 (Jankura, 
Kredatus).

Kežmarské družstvá skončili 
na piatom a šiestom mieste. Maj-
strom sa stalo družstvo z Vrútok.

U12 (Vrútky)
Výsledky Kežmarku: MŠK 

Kežmarok – CVČ Worms Kež-
marok 3:3 (Čevela 2, Solár – Pav-
likovič 2, Kredatus), Bošany – 
MŠK Kežmarok 2:0, CVČ Kež-
marok – Bošany 3:5 (Garan, Tyr-
pák, Pavlikovič), Pruské – MŠK 
Kežmarok 0:0, CVČ Kežmarok – 

Pruské 0:5, Vrútky – CVČ Kež-
marok 4:1 (Garan), CVČ Kežma-
rok – MŠK Kežmarok 2:2 (Pisar-
čík, Garan – Janček, Danielčák).

Družstvá Kežmarku skonči-
li na šiestom a siedmom mieste. 
Družstvo MŠK ako jediné nepre-
hralo s majstrom z Pruského.

U14 (Bratislava)
Výsledky Kežmarku: MŠK 

Kežmarok – Topoľčany 1:0 (Miš-
kovec), CVČ Worms Kežmarok 
–Spiš. Belá 1:3 (Sloboda), Nitra – 
MŠK Kežmarok 3:7 (Miškovec, 
Frič, Romaňák po 2, Štelmach), 
Vrútky – CVČ Kežmarok 11:0, 
MŠK Kežmarok – Spiš. Belá 4:0 
(Miškovec 3, Frič), CVČ Kežma-
rok – Martin 2:2 (Nespala, Koval-
čík), Vrútky – MŠK Kežmarok 0:3 
(Miškovec 2, Romaňák), Nitra – 
CVČ Kežmarok 2:1 (Majer), Mar-
tin – MŠK Kežmarok 2:1 (Figura), 
CVČ Kežmarok – Topoľčany 2:6 
(Sloboda, Majer), MŠK Kežma-

Jeden titul v rukách MŠK rok – CVČ Kežmarok 3:1 (Figura 
2, Frič – Nespala).

Družstvo MŠK Kežmarok sa 
stalo majstrom Slovenska! Druž-
stvo CVČ Kežmarok skončilo na 
siedmom mieste. Najlepším bran-
károm turnaja sa stal Daniel Jakub 
Pavličko z MŠK Kežmarok.

U18 (Bratislava)
Výsledky Kežmarku: CVČ 

Worms Kežmarok – Partizánske 
2:1 (Kasanický, Lukáč), Slovan Bra-
tislava – CVČ Kežmarok 0:8 (Lu-
káč, Godla po 2, Böhmer, Olejník, 
Rišian, Ugray), CVČ Kežmarok – 
Nové Zámky 2:1 (Godla, Lukáč), 
CTM Bratislava – CVČ Kežmarok 
2:3 (Godla 2, Zwick). Play-off: CVČ 
Kežmarok – Martin 3:2 (Godla 2, 
Zakopjan), CVČ Kežmarok – Nit-
ra 1:2 (Zakopjan), Spiš. Belá – CVČ 
Kežmarok 10:4 (Godla, Chmel, Go-
dalla, Zakopjan).

Družstvo Kežmarku skončilo 
na štvrtom mieste. Majstrom sa 
stalo družstvo z Vrútok.

Humeník
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2. liga mužov
Vranov n/T - 1. PPC Fortuna 

Kežmarok 10:4 (Vojtička a Ištok 
po 1,5, Kancír a Nebus po 0,5), 
Vojčice - 1. PPC Fortuna Kež-
marok 7:7 (Vojtička a Ištok po 
2,5, Kancír a Nebus po 1). 

Konečná tabuľka
1. Bardejov  26  260:104  75
2. Valaliky  26  242:122  71
3. Veľ. Kapušany  26  219:145  61
4. Mokrance  26  210:154  58
5. Udavské  26  199:165  55
6. Kežmarok  26  177:187  52
7. Vranov n/T  26  170:194  50
8. Michalovce  26  182:182  50
9. Vojčice  26  170:194  48
10. ŠKP Prešov  26  164:200  48
11. ŠKP Košice  26  161:203  47
12. Snina  26  144:220  38
13. Slov. Ves  26  140:224  38
14. Rožňava C  26  110:254  37

Bardejov postúpil do 1. ligy 
mužov - východ. Do 3. ligy Se-
verovýchod zostúpilo družstvo 
Sniny. Do 3. ligy mužov - Juh zo-
stúpilo družstvo Košíc. Do 3. ligy 
mužov - Západ zostúpili druž-
stvá Slovenská Ves a Rožňava C. 

3. liga mužov - Západ
TJ Severka Kežmarok - TJ Ja-

vorinka Levoča A 9:9 (Hagara a 
Habiňák po 4, Mikša 1) 1. PPC 
Fortuna Kežmarok B - TJ Javo-
rinka Levoča B 13:5 (K. Koval-
čík 4,5, Mir. Harabin 3,5, Kancír 
3, Smik ml. 2).

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala piata futbalová liga do-
spelých. 

Výsledky: Pakostov – Kež-
marok 3:0. Kežmarok – Niž-
ný Hrušov 4:0. Góly: Novák 
2, Bednarčík, Gahura. Kežma-
rok - Medzilaborce 1:1. Góly: 
Krempaský - Hrišo.  Humeník
1. Plavnica  24  43:6   54
2. Raslavice  24  50:31  43
3. D. Klčovo  24  54:41  43
4. Pakostov  24  37:28  40
5. Medzilaborce  24  50:37  37
6. Kľušov  24  55:44  37
7. Kendice  24  45:37  37
8. Kežmarok  24  33:29  35
9. Fintice  24  39:40  35
10. Hanušovce  24  39:41  31
11. Ľubotice  24  35:42  31
12. Zámutov  24  38:36  30
13. Jasenov  24  35:41  30
14. Kračúnovce  24  34:44  30
15. N. Hrušov  24  27:51  23
16. V. Šariš  24  16:82    5

Kto sa začal o situáciu v 
kežmarskom futbale bližšie 
zaujímať, tak sa dozvedel, že 
už 1. mája 2013 nenastúpila v 
súťažnom stretnutí v Hanu-
šovciach kompletná kežmar-
ská jedenástka. Po týchto nie 
veľmi príjemných informáci-
ách prišlo zrazu v domácom 
stretnutí vysoké víťazstvo 
nad Nižným Hrušovom (4:0). 
Čo sa to teda deje v kežmar-
skom futbale?

Odpovede na naše otázky 
nám poskytol predseda fut-
balového klubu v Kežmar-
ku Pavol Fejerčák. Potvrdil 
nám, že na konci apríla boli 
zo strany niektorých hráčov 
A mužstva na vedenie klu-

Situácia vo futbale je už vyriešená
Kežmarskú futbalovú verejnosť šokovala informácia, 

keď si v pondelok 6. mája 2013 prečítali v novinách, že A 
mužstvo Kežmarku nepricestovalo deň predtým na súťažné 
stretnutie do Pakostova.

niektorí hráči to riešili ne-
nastúpením na súťažné zá-
pasy.

Momentálne, po vnút-
roklubovej dohode, sa hráči 
rozhodli, že súťaž riadne do-
hrajú.

Humeník

bu tlmočené finančné požia-
davky. 

Keďže to bolo nad rámec 
finančných možností klubu, 

Konečná tabuľka
1. Margecany B  22  286:110  62
2. Jablonov n/T  22  248:148  55
3. Spišské Vlachy  22  259:137  53
4. Spišský Štiavnik 22  210:186  48
5. Levoča A  22  223:173  47
6. Severka KK  22  207:189  45
7. St. Ľubovňa B  22  220:176  45
8. Rožňava D  22  156:240  42
9. Veterán Poprad  22  191:205  42
10. Poprad Veľká  22  177:219  39
11. Fortuna KK B  22  122:274  28
12. Levoča B  22    77:319  22

Margecany B postúpili do 2. 
ligy mužov. Do 4. ligy mužov - 
Podtatranskej zostúpili družstvá 
Poprad-Veľká, 1. PPC Fortuna 
Kežmarok B a Levoča B.
4. liga mužov – Podtatranská

TJ Severka Kežmarok B - TJ 
BBF Spišský Štvrtok 9:9 (R. Popo-
vič 2,5, Groman 2, O. Koša, Pojedi-
nec a Kvasňák po 1,5).

Konečná tabuľka
1. Severka KK B  22  235:161  59
2. BBF Spiš. Štvrtok  22  228:168  57
3. OŠK Sp. Štvrtok  22  231:165  54
4. Plaveč  22  238:158  53
5. Spišské Bystré  22  223:173  47
6. Rakúsy  22  196:200  41
7. Slovenská Ves B  22  204:192  39
8. Spišská Belá  22  165:231  38
9. Sp. Štiavnik B  22  153:243  38
10. Spiš. Stará Ves  22  176:220  37
11. Svit  22  170:226  34
12. Nová Lesná  22  157:239  31

TJ Severka Kežmarok B po-
stúpil do 3. ligy mužov - Západ. 
Do 5. ligy Podtatranskej zostúpili 
družstvá Spišská Stará Ves, Svit a 
Nová Lesná.                    Humeník

Štvrťfinále
HBC Leopoldov Poprad – 

Worms Kežmarok 17:0 (Lip-
ták 5, Kuzmik 4, Teplický 3, P. 
Kromka 2, Buc, Paločko, Mel-
cher), 13:4 nedohrané (Teplic-
ký 4, Lipták 3, Buc, Kňurov-
ský 2, Kuzmik, P. Kromka – 
Korec 2, Knapik, Kopkáš). Po-
prad vyhral sériu 2:0.

South Park Kežmarok 
– Tornádo Kežmarok 13:1 
(Dejneka, M. Jankura 4, Išto-
cy 2, K. Jankura, M. Kovalčík, 
J. Kovalčík – Smejsík), 7:3 (Iš-
tocy, B. Drozd, Szücs, Majer, 
Majerčík, J. Kovalčík, K. Jan-
kura - Straka 2, Cvaniga). So-
uth Park vyhral sériu 2:0.

Bad Company Ľubica – 
Fighters Spišská Belá 9:7 
(Schneider 5, Palušák, Jasov-

Finále bude bez obhajcu
Zápasmi play-off pokračovala Kežmarská MARCO POL-

LO hokejbalová liga. Cesta obhajcu z Popradu skončila v se-
mifinále, kde neprešli cez South Park Kežmarok.

ský, Havíra, Sklenár – P. Pav-
ličko 3, P. Kiska 2, Jacenko, 
Kalakaj), 12:2 (Havíra 5, Skle-
nár, Palušák 2, Jaseňák, Jasov-
ský, Šúpala – P. Pavličko, M. 
Siska). Ľubica vyhrala sériu 
2:0.

Semifinále
The Red Rats Kežmarok 

– Bad Company Ľubica 3:11 
(Oravec 2, Gally – Jasovský 4, 
Havíra, Schneider, Palušák 2, 
Sklenár). Bad Company Ľubi-
ca vedie sériu 1:0.

HBC Leopoldov Poprad 
– South Park Kežmarok 2:6 
(Teplický, Buc – D. Godla 3, 
Ištocy 2, B. Drozd), 3:4 (Kňu-
rovský 2, Teplický - M. Janku-
ra 2, B. Drozd, D. Godla). So-
uth Park Kežmarok vyhral 
sériu 2:0.                             (ph)

Memoriál Vlada Jančeka - 
XXVII. ročník Olympiády de-
tí MŠ mesta Kežmarok v ľah-
koatletickom trojboji o pohár 
primátora mesta 2013.

Termín: 23. 5. 2013 o 9.00 
hod. Miesto: ZŠ Nižná brána. 

Kategórie: mladšie dievčatá 
a mladší chlapci, rok nar.: 2008 

Olympiáda detí predo dvermi
– 2009; starší chlapci a staršie 
dievčatá, rok nar.: 2006 – 2007. 

Termín a adresa zaslania 
prihlášok: najneskôr 18. 5. 
2013 do 12.00 hod. odoslať na 
adresu radazokk@gmail.com 
a kópiu na zdenka.jankuro-
va@gmail.com. Disciplíny: 
skok do diaľky z miesta, beh 
na 50 m, hod do diaľky teni-
sovou loptičkou.      Humeník

Foto: Richard Hudeček
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal medzinárodný turnaj ml. žiaci MŠH Vlada Jančeka 31. 5. – 2. 6. Memoriál Vlada Jančeka

Futbal V. liga – sever muži futbalový štadión 26. 5, 17.00 h Kežmarok – Kendice

Hokejbal regionálna liga muži hokejbalový štadión 25. – 26. 5. finálové zápasy

Domáce víťazstvo v odvete finále play-off na titul nestačilo
Finálové zápasy rozhodli o víťazovi druhej ligy mužov. 

Žiaľ tým sa stalo družstvo BK UVL Košice, ktoré si v prvom 
finálovom zápase otvorilo 10-bodový náskok (68:58), ktorý 
im v Kežmarku v odvetnom zápase stačil na titul.

bo každý si vážil svoje miesto 
v tíme. Hráči si vzorne plnili 
nielen pokyny trénera, ale aj 
mimo ihriska vzorne repre-
zentovali mesto Kežmarok.

Opäť sa tak potvrdilo, že 
MŠK Kežmarok je nielen kva-
litná a úspešná značka v ho-
kejbalovom svete, ale i slušný 
klub na špičkovej úrovni. 

Zostava MŠK Kežmarok: 
Daniel Jakub Pavličko, Ró-
bert Frič, Peter Šimčák, Dávid 
Romaňák, Adam Štellmach, 
Martin Semaňák, Richard Ho-

dorovič, Denis Džubas, Juraj 
Figura, Richard Kron, Adrián 
Miškovec, Róbert Buranský, 
Tomáš Drvár, Boris Česanek, 
Kamil Krempaský, Matej Ma-
jer. Tréneri: Ladislav Majerčík, 
Matúš Lipták. Vedúca druž-
stva: Gabriela Kronová.

Celkové poradie Maj-
strovstiev Slovenska v ho-
kejbale do 14 rokov: 1. MŠK 
Kežmarok, 2. Vrútky, 3. Mar-
tin, 4. Spišská Belá, 5. Topoľ-
čany, 6. Nitra, 7. Worms Kež-
marok.                       Humeník

MŠK Kežmarok je 
majstrom Slovenska!

Mladé hokejbalové talenty do 14 rokov, sústredené v ho-
kejbalovom klube MŠK Kežmarok sa stali v Bratislave maj-
strami Slovenska! K tomuto triumfu ich doviedol tréner La-
dislav Majerčík, pre ktorého je to sladké ovocie.

Pre hokejbalový klub MŠK 
Kežmarok sa tak prvý májo-
vý víkend (3. – 5. máj 2013) za-
píše do kroniky zlatými pís-
menami. Družstvo šampio-
nát vyhralo v najspravodli-
vejšom systéme, lebo  sa hralo 
každý s každým a kto získal 
najviac bodov ten vyhral. 
Turnaja sa zúčastnilo sedem 
družstiev. MŠK získalo titul 
s bilanciou 5 víťazstiev a jed-
na prehra. Osobitné ocenenie 
dostal brankár MŠK Daniel 
Jakub Pavličko, za najlepšie-
ho brankára turnaja. 

Po piatom mieste v Extrali-
ge U14 nebolo družstvo Kež-
marku na turnaji favoritom. 
Tých sme mohli hľadať naj-
mä u medailistov spomenuté-
ho extraligového ročníka, te-
da vo Vrútkach, Spišskej Be-
lej, či CVČ Kežmarok. O stú-

pajúcej forme družstva MŠK 
Kežmarok, ale signalizova-
lo víťazstvo nášho družstva v 
poslednom zápase extraligy 
nad jeho čerstvým víťazom, 
Vrútkami 1:0.

V extralige tréner vyskú-
šal všetkých hráčov zo súpis-
ky, aby každý dostal rovnaký 
priestor na rozvoj svojho ta-
lentu a na majstrovstvách sa 
tak vykryštalizovala výbor-
ná víťazná partia, ktorá ťaha-
la za jeden povraz. Skromne 
a bez veľkých rečí tak vstúpi-
li naši hráči do súbojov o maj-
strovský titul.

Pozitívom výkonov hrá-
čov MŠK na majstrovstvách 
bola i vzorná disciplína kaž-
dého hráča, ktorá bola ďalším 
kľúčom k peknému úspechu. 
Vedenie mužstva tak nemalo 
s hráčmi žiadny problém, le-

Domáci basketbalisti chce-
li odvetný duel vyhrať roz-
dielom viac ako 10 bodov, 
ktorý by im zaručoval víťaz-
stvo v druhej lige. Úvod od-
vetného stretnutia bol vzác-
ne vyrovnaný, obe družstvá 
ponúkli divákom pekný bas-
ketbal. Na konci prvej štvrti-
ny si domáci urobili mierny 
náskok, ktorý v druhej štvrti-
ne zvýšili až na rozdiel 16 bo-

dov. Vtedy sa prejavila skúse-
nosť hostí z ťažkých zápasov. 
Využili zaváhania a aj príliš-
né chcenie domáceho celku a 
postupne začali ukrajovať z 
náskoku. Domácim sa do rúk 
vkradla aj nervozita a tak na-
koniec vyhrali o jediný bod 
68:67. Útechou pre Kežmarok 
bolo aspoň to, že v domácom 
prostredí počas sezóny nena-
šli premožiteľa.                  (jmj)

Vicemajstri druhej ligy. Horný rad zľava: Miroslav Marhefka – tréner, 
Michal Strmenský, Daniel Slezák, Tomáš Harabin, Branislav Tybor, Bo-
ris Lopušniak, Peter Stančák. Dolný rad: Martin Pazúr, Michal Marhef-
ka, Marek Tomáš, Tomáš Šmálik, Peter Hlaváč.  Foto: Slavomír Petrus

Foto: G. Kronová


