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

(pokračovanie na 2. strane)

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Octavia Combi: 3,8 – 6,7 l/100 km, 99 – 156 g/km. Ilustračné foto.

Aby ste si úžasné okamihy s rodinou vychutnali čo najviac, je tu nová ŠKODA Octavia Combi. Čistý nadčasový dizajn dáva 
vozidlu dynamiku. Nižšia hmotnosť znížila spotrebu a väčší vnútorný priestor vytvára maximálne pohodlie. Aj tento model 
má niekoľko „Simply Clever“ riešení. Napríklad kufor s elektronickým otváraním alebo sklopné sedadlo spolujazdca. Vďaka 
asistenčným systémom bude vaša cesta bezpečnejšia a príjemnejšia. Nová ŠKODA Octavia Combi je jednoducho dokonalá, 
príďte ju otestovať. www.skoda-auto.sk

Viac priestoru pre vaše zážitky
Nová ŠKODA Octavia Combi

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
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AUTONOVA, s. r. o. 
Huncovská 308, 
tel.: 052/452 36 67

(pokračovanie na 2. strane)

Na miestnych komuniká-
ciách sa najväčšia pozornosť 
momentálne sústreďuje na 
ulicu Nižná brána, Garbiar-
ska, Baštová a v lokalite Pra-

diareň, kde sa frézuje vrchná 
vrstva asfaltu, aby sa položil 
nový asfaltový koberec. Vý-
mena vrchnej asfaltovej vrs-
tvy časti miestnych komuni-

Tisíc stavebných drobností na pleciach mesta
Stavebné práce v meste aj napriek upršanému obdobiu 

pokračujú a v každej lokalite je vidieť stavebný ruch. Pri-
tom ani prípravné rokovania pre ďalšie stavebné akcie sa ne-
zastavili. Prebehla už súťaž na verejné obstarávanie na re-
konštrukciu budovy materskej škôlky na Kuzmányho ulici 
a momentálne prebieha súťaž na výstavbu svetelnej križo-
vatky na Michalskej ulici, pri „Mýte“.

kácií by mala byť ukončená 
do konca júna 2013.

Kežmarčania si určite vši-
mli aj to, že mesto začalo s 
kosením trávnatých plôch 
v rôznych častiach mesta, aj 
keď prácu koscom veľmi sťa-
žuje  počasie. Povinnosť kosiť 
pozemky vyplýva všetkým 
vlastníkom pozemkov. V tej-
to súvislosti mesto vyzýva 
občanov, aby aj tí, ktorí majú 
na svojom pozemku trávnaté 
plochy, tieto pokosili. 

Postupne sa v meste pri-
stupuje k výsadbe zelene, pri-
tom sa nezabúda ani na také 
miesta akým je kruhový ob-
jazd pri Lidli, ale uskutočni-
la sa i výsadba 16 stromov na 
starom historickom cintoríne.

Práce v interiéri
Stavebné práce sa ale vyko-

návajú nielen v exteriéri mes-
ta, ale aj v objektoch vo vlast-
níctve mesta. V budove po-

Letné prázdniny klopú 
na dvere a niektorí rodičia 
už teraz hľadajú riešenia, 
kam s najmenšími školák-
mi počas letných prázdnin 
– nie každý pracujúci ro-
dič si môže zariadiť dlhodo-
bú dovolenku počas letných 
prázdnin alebo ochotných 
starých rodičov, ktorí deti 
v čase prázdnin postrážia. 

Pomocnú ruku rodičom 
žiakov prvého stupňa zá-
kladných škôl v Kežmar-
ku ponúka Základná ško-
la – Grundschule, Hradné 
námestie 38. Tá je pripra-
vená v prípade záujmu zo 
strany rodičov nechať brá-
ny školského klubu otvore-
né aj v čase prázdnin, pres-
nejšie od 1. júla do 16. au-
gusta 2013 a to v čase od 
ôsmej hodiny rannej do tre-

Škola otvorená aj 
cez prázdniny
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Tisíc stavebných drobností na pleciach mesta

likliniky sa uskutočnila vý-
mena krytov podláh z  PVC v 
čakárňach a na bočnom scho-
disku. Vymenili sa dvere na 
objekte, kde sídli ČSOB, usku-
točnila sa oprava dlažby na 
objekte na Hlavnom námes-
tí 50 a v objekte Barónka sa 
uskutočnila oprava vodovod-
ných rozvodov. Rekonštruk-
cia vodovodného potrubia sa 
uskutočnila aj v objekte, kde 
sídli lekáreň na námestí. 

Takmer úplnou rekon-
štrukciou prešiel aj interiér 
budovy na ulici Dr. Alexan-
dra 16, kde sa vymenila elek-
troinštalácia, sociálne zaria-

denie, obklady, steny dosta-
li nový náter, urobilo sa nové 
osvetlenie a kúrenie a vyme-
nili sa aj všetky dvere v ob-
jekte.

Skrášľovanie mesta
Pre skrášlenie mesta bo-

li vysadené letničkami v rôz-
nych lokalitách mesta betó-
nové nádoby. Žiaľ v niekto-
rých z nich, pri lekárni Ľubka 
a zdravotnom stredisku bo-
la už výsadba preriedená, čo  
nesvedčí o kultúrnosti nie-
ktorých občanov. Čo sa týka 
skrášlenia mesta, tak mesto 
v priebehu júna pristúpi k 
opravám prvkov drobnej ar-
chitektúry - lavičiek pri dre-
venom kostole, uskutoční sa 

aj nový náter na všetkých la-
vičkám v meste. Na štyroch 
stĺpov verejného osvetlenia v 
centre sa osadia ďalšie záves-
né kvetináče.

Separovaný odpad
V rámci separovaného 

zberu sa javí prínosom zria-
denie zberného miesta pre 
odpady od občanov, čo sa 
prejavilo aj na čistote katastru 
mesta. Občania, ktorí nema-
jú možnosť svoj elektronický 
odpad (práčky, chladničky) 
odviezť na zberné miesto do 
areálu Technických služieb, 
môžu ho dať ku kontajnerom 
určeným pre separáciu, alebo 
k vreciam v termínoch zbe-
ru vyseparovaných komodít. 
Optimálne by bolo keby ho 
mohli dať tesne pred odvo-
zom, aby daný odpad neslú-
žil niektorým občanom na re-
alizovanie sa pri rozoberaní.

Ako je vidieť oddelenie 
územného plánu, životného 
prostredia a stavebného po-
riadku na Mestskom úrade 
v Kežmarku má práce vyše 
hlavy a to na každom úseku. 
Chce totiž naplno využiť jar-
né obdobie na skrášlenie pro-
stredia, aby sa každý turista v 
našom meste  cítil, čo najprí-
jemnejšie. 

                t/f: Pavol Humeník

tej popoludní, v pracovných 
dňoch. 

Mesačný paušálny popla-
tok, nezávisle od počtu dní, 
v ktorých bude dieťa klub na-
vštevovať, je desať eur v me-
siaci júl a päť eur za mesiac 
august, pričom je možné za-
bezpečiť deťom aj obed. 

Činnosť prázdninového 
školského klubu pre žiakov 
prvého stupňa základnej ško-
ly bude zabezpečená pri mi-
nimálnom počte desať žiakov. 
Školský klub môžu využiť de-
ti a rodičia bez ohľadu na to, 
ktorú školu dieťa počas škol-
ského roka navštevuje.

Prihlášky môžu zaslať ro-
dičia do dvadsiateho júna t. 
r. na adresu: Mgr. Nataša Pi-
sarčíková, Základná škola 
– Grundschule, Hradné ná-
mestie 38, Kežmarok alebo na 
mail: spravca@zshradnekk.
sk. Zápisný lístok do prázdni-
nového školského klubu náj-
du rodičia aj na internetovej 
stránke školy.     -AdriSatury-

Pomocnú ruku 
zamestnaným rodičom 
ponúka ZŠ na Hradnom 

námestí

Škola otvorená aj 
cez prázdniny
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Mestské zastupiteľstvo 
v Kežmarku na svojom má-
jovom zasadnutí schválilo 
predaj mestského pozemku 
– jedného z tých, na ktorých 
chce zahraničný investor po-
staviť obchodné mólo. Na 

Tvarožnianskej ulici, vedľa 
Tesca, by tak mala čo nevidieť 
vyrásť sieť obchodných re-
ťazcov zameraných na textil, 
obuv, drogériu, elektro, hrač-
ky a podobne. 

-AdriSatury-

Zelená pre obchodné centrum

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.

Vo štvrtok 6. júna 2013 sa 
uskutočnilo mimoriadne ro-
kovanie Mestského zastupi-
teľstva v Kežmarku. Jediným 
bodom zasadnutia bolo roko-
vanie o regionálnom operač-

nom programe vo vzťahu k 
projektu revitalizácie centrál-
nej zóny mesta Kežmarok po 
povodni.

Poslanci sa daným bodom 
podrobne venovali a schváli-
li toto uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v 
Kežmarku schvaľuje:

a)  predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný príspe-
vok v rámci výzvy regionál-
neho operačného programu – 
4.1a - 2013/01 za účelom reali-
zácie projektu Revitalizácia 
centrálnej zóny mesta Kež-
marok po povodni, ktorého 
ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta a 
platným Programom hospo-
dárskeho a sociálneho rozvo-
ja mesta Kežmarok pre roky 
2008 – 2013,

 b) zabezpečenie realizácie 
projektu mestom po schvále-
ní žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok,

 c) financovanie projek-
tu vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na 
projekt 1 003 978,30 eur, t.j. vo 
výške 50 198,92 eur.

Humeník

Poslanci zasadali mimoriadne

Dňa 10. júna 2013 sa usku-
točnilo na pôde radnice sláv-
nostné odovzdávanie dekré-
tov k novým bytom na 
Lanškrounskej ulici.  V za-
sadačke Mestského úradu 
v Kežmarku si tak noví ná-
jomcovia prevzali osobne 
dekréty k prideleným novým 
nájomným bytom. Do nich sa 
budú môcť nasťahovať až po 
kolaudácii, ktorá je napláno-
vaná na 18. júna 2013.  Osem-
násť dvoj a trojizbových by-
tov poskytuje klasický štan-
dard, ako zabudovanú ku-

chynskú linku so sporákom, 
zariadené murované jadro, 
plávajúce podlahy, plastové 
okná a vlastné kúrenie v kaž-
dom byte. Nájomcovia sú zo 
zákona povinní pred uzatvo-
rením nájomnej zmluvy zlo-
žiť finančnú zábezpeku vo 
výške polročného nájomné-
ho. Nájomná doba pri splne-
ní podmienok, ktoré stanovu-
je zákon a všeobecne záväzné 
nariadenie mesta je tri roky, 
s možnosťou opakovaného 
predĺženia nájmu.  

T/F Adriana Saturyová

Noví nájomcovia si 
prevzali dekréty

Z rúk primátora a viceprimátora si prevzalo dekrét o pridelení by-
tu osemnásť žiadateľov o pridelenie mestského bytu, všetko zástup-
covia mladých rodín. 

Mesto Kežmarok hľadá kronikára
Mesto Kežmarok v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obec-

nom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a so Šta-
tútom mesta Kežmarok, tretia časť, § 43 hľadá kronikára mesta 
Kežmarok, ktorý bude chronologicky, vecne a objektívne zazna-
menávať významné udalosti a faktické údaje o Kežmarku. Osob-
nostné predpoklady uchádzača:

- pozitívny vzťah k histórií a všeobecný prehľad
- dobré štylistické a pravopisné znalosti
- časová flexibilita a záujem zúčastňovať sa na akciách a poduja-

tiach v meste Kežmarok
- schopnosť získavať, zhromažďovať, selektovať a overovať infor-

mácie
- ochota vykonávať funkciu kronikára dlhodobo
Kronikára mesta Kežmarok menuje a odvoláva primátor. Prá-

ca kronikára je honorovaná.
 Záujemcovia o post kronikára môžu zasielať svoje žiadosti so 

štruktúrovaným životopisom na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné 
námestie 1, 060 01 Kežmarok alebo ich doručiť osobne do podateľne 
MsÚ Kežmarok, a to najneskôr do 28. 6. 2013. Na obálku treba uviesť 
heslo "Kronika". 
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V nedeľu dňa 2. júna 2013 
zavítal novovysvätený vla-
dyka Milan Lach SJ do svo-
jej rodnej obce Ľubica, aby 
vo farskom Chráme Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky, kde 
prijal svoje iniciačné sviatos-
ti, slávil svoju prvú - primič-
nú archijerejskú svätú litur-
giu. Po liturgickom sprievo-
de z farskej budovy za účasti 
viacerých kňazov aj z cudzi-
ny, vladyku Milana pri dve-
rách chrámu privítali ľubický 
farár ThDr. Peter Fedor, PhD. 
a kurátor a cerkovník pán Jo-
zef Balabas. 

Vladyka Milan v homí-
lii vychádzajúc z nedeľného 
evanjelia vyzdvihol hľadanie 
Boha človekom v jeho každo-
dennej rutine všade tam, kde 

sa nachádza. V závere sa vla-
dyka prihovoril slovami sv. 
Augustína: „Pre Vás som bis-
kupom a s vami som kresťanom“, 
pričom dodal: „a s vami aj Ľu-
bičanom.“ V závere slávnosti 
sa vladykovi prihovoril kurá-
tor pán Ján Blaško za filiálku 
Kežmarok a za farnosť Ľubi-
ca pán starosta a zároveň ku-
rátor Ing. Peter Repčák. Vla-
dyka Milan všetkých prítom-
ných Ľubičanov i z inokadiaľ 
ubezpečil, že zostáva so všet-
kými v modlitbách, o ktoré 
prosí aj on pre seba a pre kňa-
zov. Po archijerejskej liturgii 
a slávnostnom obede sa vla-
dyka spolu so starostom ob-
ce Ľubica Ing. Petrom Repčá-
kom, odobral na školské ih-
risko na guľáš, ktorí pripra-

Na premiérový TEDx v Kež-
marku organizátori získali licen-
ciu na podujatie menšieho formá-
tu. Záujemcovia o účasť na TEDx 
Kežmarok sa budú môcť na pod-
ujatie za neveľký poplatok zare-
gistrovať priamo na internetovej 
stránke www.tedxkezmarok.sk. 
Zároveň však bude niekoľko za-
ujímavých aktivít prebiehať aj na 
hradnom nádvorí, ktoré bude voľ-
ne prístupné všetkým návštevní-
kom hradu. Budú tam napríklad 
zaujímavé stánky viacerých or-
ganizácií, občianskych združení 
a aktivít, čitáreň obľúbeného kež-
marského kníhkupectva či pár 
zaujímavých ľudí s ich nevšedný-
mi koníčkami. 

Pre účastníkov TEDx i náv-
števníkov hradu bude pripra-
vený zaujímavý sprievodný 
program v podobe hudobných 
a tanečných vystúpení. Začia-
tok konferencie je naplánovaný 
o 14.00 h, potrvá približne do 
19.00 h. Hradné nádvorie bude 
„žiť“ už od desiatej dopoludnia.

Známi sú už aj všetci desiati 
rečníci kežmarského TEDx. Po-

Gréckokatolíci majú nového pomocného biskupa z Ľubice
Novovysvätený vladyka Milan Lach pochádza z Ľubice, 

pod ktorej farnosť patrí aj Kežmarok.
vili pre veriacich kurátori 
farnosti, kde sa vladyka Mi-
lan stretol so svojimi rodákmi 
a sa podelil v neformálnom 
rozhovore so svojimi prvými 
dojmami po vysviacke.

Michal Vadrna, 
Peter Lach

Svetoznáma konferencia TEDx prvýkrát v Kežmarku
Kežmarský hrad bude v sobo-

tu 22. júna 2013 dejiskom svetozná-
mej konferencie TEDx. Na prvom a jedinečnom podujatí v na-
šom regióne sa predstaví 8 – 10 zaujímavých rečníkov s dôrazom 
na úspešných a inšpiratívnych Kežmarčanov, ľudí z nášho regió-
nu a ľudí, ktorí dokážu svojimi príbehmi a príkladmi inšpirovať. 
Prednášky sú krátke a dynamické a ich cieľom je najmä vytvoriť 
priestor na zamyslene a inšpiráciu a aktivizovať ľudí k činom.  

  Kežmarok

nuka príspevkov je pestrá, regis-
trovaní účastníci si určite prídu 
na svoje:

Marek Adamov – kultúr-
ny manažér, riaditeľ občianske-
ho združenia Truc sphérique a 
kultúrneho uzla Stanica Žili-
na-Záriečie. Stanica je originál-
ny priestor železničnej zastávky, 
ktorý slúži na prezentáciu súčas-
ného umenia naprieč žánrami.

Ivan Akimov – hudobník, 
v súčasnosti sa venuje rómskej 
osvete prostredníctvom mládež-
níckeho súboru Kesaj Tchave, 
ktorého členskú základňu tvoria 
deti z podtatranských osád.

Michaela Bednárová – Kež-
marčanka, textilná dizajnérka. 
Vyštudovala Vysokú školu vý-
tvarných umení v Bratislave, ab-
solvovala zahraničnú stáž vo 
Fínsku a po návrate na Sloven-
sko rozbehla vlastnú značku Pu-
ojd. V Kežmarku spolupracuje na 
rozbiehaní a uvedení občianske-
ho združenia KicK, ktoré by ma-
lo spájať a inšpirovať aktívnych 
Kežmarčanov a ponúkať moder-
nú urban kultúru.

Maja Bulková – projektová 
manažérka Inštitútu pre dobre 
spravovanú spoločnosť, kde sa 
venuje najmä portálu Odkazpre-
starostu.sk. Zaujíma sa o infor-
mačnú politiku verejných inšti-
túcií, ako zverejňujú informácie 
na svojich weboch, ako sprístup-
ňujú informácie a reagujú na po-
žiadavky občanov.

Miroslava Kernová – Kež-
marčanka, nezávislá novinárka. 
Od februára 2012 na blogu Ome-
diach.blog.sme.sk hodnotí prácu 
novinárov, upozorňuje na etické 
prešľapy, ale aj vzorové počiny. 
Jej blog patrí medzi najčítanejšie 
na Slovensku.

Ľudmila Kolesárová – mar-
ketingová manažérka neziskovej 
organizácie Dobrý anjel a blo-
gerka. Nebojí sa poukázať na to, 
čo by sa tu malo zmeniť. Verí, že 
svet sa dá urobiť lepším.

Katarína Koščová – prvá slo-
venská Superstar, ktorá sa vyda-
la ťažšou a dlhšou hudobnou ces-
tou, no jej fanúšikovia tento krok 
určite neľutujú. Jej cieľom nie sú 
krátkodobé „výhry“, ale kvalitná 
hudba, ktorá osloví najmä nároč-
nejšieho poslucháča. Katarína na 
podujatí aj zaspieva.

Peter Petras – chatár. Zná-
my Kežmarčan od roku 1987 po-
pri zamestnaní nosil na Téryho, 
Zbojnícku a Zamkovského cha-
tu. Od roku 1998 chatárči na Rai-

nerovej chate. Možno prezradí aj 
to, načo je komu kreativita v lese.

Vojtech Rušin – astronóm, 
človek, ktorý prešiel celú zeme-
guľu, aby sa dostal čo najbližšie k 
slnku. Pracuje v Astronomickom 
ústave Slovenskej akadémie vied 
v Tatranskej Lomnici ako vedú-
ci vedecký pracovník. Venuje sa 
výskumu slnečnej koróny. Vie-
dol mnoho vedeckých expedícií 
za úplnými zatmeniami Slnka na 
rôznych miestach našej planéty.

Maťo Siska – živí sa tým, čo 
má rád. Pod Tatrami vyrába af-
rické bubny. Bubon je v názve aj 
jeho baru, kde sa snaží predsta-
vovať alternatívnu kultúru. Roz-
bieha projekt, ktorý bude po-
máhať cyklistom, je autorom bi-
keparku v Bachledovej doline. 
Okrem toho je ešte aj speleológ, 
skialpinista, vysokohorský turis-
ta a cestovateľ.

Okrem zaujímavými osob-
nosťami nabitého podujatia v 
podkroví hradu, na ktorú sa do-
stanú registrovaní účastníci, bu-
de rušno i na hradnom nádvorí. 
To bude otvorené pre všetkých a 
návštevníci okrem iného na ňom 
nájdu prezentáciu niektorých or-
ganizácií, občianskych združení 
a aktivít, čitáreň známeho kež-
marského kníhkupectva, kde si 
budú môcť s knihou v ruke od-
dýchnuť na pohodlných tuli va-
koch a zatancovať si budú môcť 
v rytme detského rómskeho sú-
boru Deti Kesaj. Po skončení ofi-
ciálneho programu (približne o 
19.00 h) sa účastníci presunú do 
hradnej kaviarne na neformálne 
rozhovory pri príjemnej muzike 
a tí najvytrvalejší neskôr do blíz-
keho klubu, kde sa prvý kežmar-
ský TEDx neoficiálne skončí prí-
jemnou afterpárty. 

                          Boris Švirloch
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Na pracovnom vyučova-
ní s radosťou zhotovovali tie-
to výrobky. Deň D nastal 30. 
mája 2013. Na otvorení burzy 
sa zúčastnila aj pani Ninčá-
ková, ktorá je dušou Kežmar-
ského útulku. Žiakom priblí-
žila činnosť útulku, v ktorom 
sa nachádza do sto psíkov 
a mačičiek, ako sa k ním do-
stávajú a čo všetko potrebu-
jú k životu. Veľa našich žia-
kov chodí cez víkendy pomá-

hať do útulku, tým, že vyven-
čia psíkova a učia sa, že každé 
zvieratko je živý tvor. Na bur-
ze sa vyzbieralo 107,72  eur, 
ktoré budú odovzdané útul-
ku na nákup krmiva, vakcín, 
čipov a pod. 

Ďakujeme všetkým žia-
kom a pani učiteľkám prvého 
stupňa za to, že symbolickou 
sumou prispeli k lepšiemu ži-
votu zvieratiek.

ZŠ dr. Fischera

Burza pre kežmarský útulok
V dnešnej neľahkej dobe často vidíme v televízii alebo čí-

tame v dennej tlači o týraní psíkov a mačičiek. Všetky deti 
majú rady zvieratká a tak sa žiaci IV. ročníka, pod vedením 
ich učiteliek rozhodli, že sa pokúsia zmierniť ich utrpenie 
a zorganizujú burzu vlastnoručne vyrobených výrobkov. 

Jaromír NOHAVICA
AGENTÚRA G-ART s.r.o. - Vás pozýva na koncert

Predaj vstupeniek:   Kostol:  052 452 22 42
Kežmarská info. kancelária:  052 449 21 35
                                                  0903 810 433
Vstupné: predpredaj 14,- € v deň koncertu 16,- €
www.ticketportal.sk,  www.ticket-art.sk
Informácie + objednávky: 0903 153 838

Hosť: Robert Kušmierski PL

7. 7. 2013 o 18,00 hod.
Kežmarok

Drevený artikulárny kostol

Predaj vstupeniek v Kežmarku:
1. Evanjelický farský úrad, Hviezdoslavova 18 (Lýceum),  

060 01 Kežmarok, tel.: 052/452 22 42
2. Informačná agentúra, Hlavné námestie 46 (Barónka),  

060 01 Kežmarok, tel.: 052/449 21 35

Občas mám pocit, pri stretnu-
tí s niektorými ľuďmi, že práve 
vybehli odkiaľsi a nestihli ani 
vidly zapichnúť, čo sa tak poná-
hľajú. Nestihnú odzdraviť, ne-
zbadajú, že zastali bez smerov-
ky v križovatke, alebo jednodu-
cho nevnímajú, že nie sú na tom 
svete jediní. Stáva sa aj mne, že 
ja, mladšia zabudnem pozdraviť 
staršiu, či staršieho, alebo v za-
myslení nevnímam okolie. Ale 
keď ma niekto pozdraví, hoci si 
v tom okamihu neviem spome-
núť, odkiaľ toho človeka poznám 
– odzdravím. A keď sa pozdra-
vím niekomu, kto nemá ani sluš-
nosť odzdraviť, hoci sa stretne-
me povedzme vo výťahu, bolo to 
naposledy.

Život je niekedy poriadny 
extrém. Nedávno ma na uli-
ci oslovila známa s ohromným 
zistením, kričiac na celú uli-
cu: „Pána Adri, vy ste ale pri-
brali. Robte so sebou niečo.“ Tak 
sme prebrali moju váhu  a ape-
tít a bolo veselo. A naopak, sú 
miesta, stretnutia a akcie, kde 
som neviditeľná - kde ma niek-
torí ľudia nevidia a prehliada-
jú napriek mojej „mušej“ váhe. 
Život je srandovný a ľudia eš-
te viac. Vo vlnách snaženia vám 
v jednom okamihu podávajú ru-
ku, tlačia vás do nepríjemnos-
tí zaobalených do slova pomoc , 
zistia si vaše súkromné telefón-
ne číslo a po čase keď podáva-
jú ruku ľuďom vo vašom rade, 
keď prídu k vám, musia sa jed-
noducho z akéhosi súrneho dô-
vodu otočiť a tú ruku vám ani 
zo slušnosti nepodajú. 

„Niekedy sa prihovoril, len 
tak sa zaujímal o človeka. Dnes 
iba proforma, alebo vôbec. A už 
vôbec si nepamätá, že sme si po-
tykali“ – skonštatoval nedáv-
no kamarát na adresu spoločné-
ho známeho. Hovorí sa, že ľu-
dia sa menia. Iste, okolnosti, ži-
votné situácie, ľudia navzájom 
sa ovplyvňujú svojim správa-
ním a meníme sa všetci. Vo svo-
jom vnútri však ostávame všet-
ci rovnakí, hoci sa to tak neja-
ví. Niekedy stačí prelomiť ko-
munikačnú bariéru a kto nie je 
z cukru, nemá problém nadvia-
zať kontakty aj po rokoch. Prav-
dou však je, že nezáujem člove-
ka o človeka nič pozitívne nepri-
nesie.                               -Adri-

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

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

Domáce  
trufle

Potrebujeme: 
250 g horkej čokolády, 

1/4 l smotany, 2 lyžice ru-
mu, 1 balíček vanilkového 
cukru

Zdobenie: trocha kakaa, 
nastrúhaná čokoláda, práš-
kový cukor

Postup:
Smotanu povaríme a 

pridáme do nej horkú čo-
koládu rozlámanú na ma-
lé kúsky. Miešame, kým sa 
čokoláda nerozpustí. Krát-
ko povaríme, prikryjeme a 
dáme vychladnúť. 

Čokoládu v horúcom 
vodnom kúpeli za stáleho 
miešania zohrejeme, kým 
nie je vláčna. Pridáme rum 
a vanilkový cukor. Dáme 
vychladnúť, aby sa hmota 
dala formovať.

Zdobenie: Ruky si jem-
ne poprášime kakaom a z 
hmoty formujeme guľky. 
Potom ich obaľujeme v naj-
emno nastrúhanej čokolá-
de a na koniec posypeme 
trochou práškového cukru.

Rýchle  
„mafiny“

Potrebujeme: 
2 vajcia, 150 g kryšt. cuk-

ru, 1 vanilkový cukor, 8 ly-
žíc oleja, 1 prášok do peči-
va, 250 g hladkej múky, 1 
biely jogurt

Postup:
Vajcia vyšľaháme s cuk-

rom a vanilkou. Pridáme 
olej, jogurt a nakoniec mú-
ku s práškom do pečiva. 
Dáme do formy na muffi-
ny a pečieme v rúre vyhria-
tej na 160 – 180 °C na cca 25 
– 30 min.
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Na svätého Jána sa pália na 
vrchoch vatry. Spišskí Nemci 
ich nazývali Johannisfeuer, 
gorali ich volajú sobotecky, v 
niekdajších Stotinciach (dnes 
Ihľany) boli sibutky. Dnes 
sa ustálil názov svätojánske 
ohne. Pritom sú to staré po-
hanské zvyky.

Veľký význam v slovanskej 
i starogermánskej mytológii 
mal deň sv. Jána Krstiteľa - 24. 
jún. Hlavne v starogermán-
skej mytológii mal deň letné-
ho, ale i zimného slnovratu 
veľký význam - Bohom sa pri-
nášali obete, na horách zapa-
ľovali vatry. Dokonca v Kež-
marku a na okolí robili vatry 
aj počas zimného slnovratu - a 
to ešte aj v 30. rokoch 20. stor.

Deň sv. Jána bol pozname-
naný poverami a zvykmi už 
od skorého rána. V mnohých 
spišských obciach sa starí i 
mladí váľali v zarosenej trá-
ve alebo kúpali v potoku eš-
te pred východom slnka - kú-
peľ bol symbolom očisťovania 
sa. Ženy pred východom sln-
ka zbierali zázračné byliny. 
Bylinou sv. Jána bol ľubovník, 
ktorý o polnoci dostával lieči-
vú a magickú moc. Zber rast-
lín mohol trvať len do 12. ho-
diny naobed. Kvety sa potom 
zavesili na okno - koľko ľudí 
bývalo v dome, toľko muselo 
byť kytičiek. 

Povery hovorili napr. to-
to: Kto v ten deň jedol zape-
čené bazové bobule, celý rok 
nebol chorý. Kto pred výcho-
dom slnka posadil dieťa pod 
liesku, nikdy ho slnko neopá-
lilo a malo stále bielu sviežu 
pleť. Kto pil medovinu, pomo-
hol si proti bolestiam krížov 
a úsadu. Proti počarovaniu 
dobytka zaručene pomohli 
tri zákosy na cudzom poli a 
ukradnutá tráva sa podhodi-
la vlastnému dobytku. V ten 
deň sa ľudia nesmú ženiť, ces-
tovať, ísť do hôr, robiť obchody 
a plaviť sa po vode, lebo ako 
hovorí nemecká spišská pove-
ra - deviati sa obesia, deviati 
odpadnú a deviati sa utopia. V 
ten deň nemožno ani manipu-
lovať s ohňom - požičiavať ho, 
zalievať vodou, hádzať doň 
smeti alebo do neho pľuť. Svi-
ne sa v ten deň nesmeli púšťať 
na hnojisko, lebo bolo v ňom 

plno stríg. Deň sv. Jána bol to-
tiž aj najväčším zhromažďova-
cím dňom všetkých bosoriek...

Zvyky na sv. Jána Krstite-
ľa vyvrcholili večerným pá-
lením vatier. Podľa staroger-
mánskej mytológie sú ohne 
na počesť germánskeho bo-
ha hromu Donnara, ktorý čas-
tými dažďami a búrkami za-
chránil zem pred vysušením, 
preto sa mu na znamenie vďa-
ky pálili ohne. Ako obeť Don-
narovi zabili býka, potom sa 
však obmedzili iba na obetu 
volských rohov.

V hospodárskych budo-
vách sa pozbierali všetky sta-
ré metly, ktoré sa poliali smo-
lou, pryskyricou zo stromov 
- ihličnanov a kolomažou. 
Na vrchy vozili suché raždie, 
kôru stromov a koly z plo-
ta ako základ hranice na vat-
ru. Na Spiši v nemeckých i 
slovenských obciach sa sta-
vali vysoké drevené hrani-
ce. Mali tvar pyramídy alebo 
mreží. Vatra sa musela zapá-
liť jedinou fakľou. Udržiava-
la sa smolnatými a jedľový-
mi konármi. Vyrobiť fakľu bo-
lo umenie. Starý kežmarský 
remeselník remeselník Štefan 
Kintzler (1901 - 1979) to vedel. 
Každoročne sa zúčastňoval ví-
tania leta pri Jánskych ohňoch 
a už ako jediný ovládal sta-
rú technológiu výroby fakieľ. 
Po celý rok sa zbieral vo svo-
jej zámočníckej dielni odpado-
vý materiál z použitých mast-
notou nasiaknutých čistiacich 
vĺn a textílií použitých pri čis-
tení strojov a upratovaní diel-
ne, tie potom obtáčali okolo 
drevených tyčí.  

Cez vatru sa skákalo - čím 
vyšší skok, tým mal narásť na 
poli vyšší ľan. Kto vatru pre-
skočil, nemal do roka umrieť. 
Skok ochraňoval aj pred cho-
robami. Ak skákali spolu 
chlapec a dievča, ktorí sa ma-
li radi, ich láska mala pretr-
vať. Skákať sa však smelo len 
do polnoci, potom mohli „za-
siahnuť“ bosorky.. Vatra pred-
stavovala ochranu aj pred bo-
sorkami. Čím bol väčší pla-
meň, tým bola väčšia ochrana 
pred okolo lietajúcimi bosor-
kami.

Ale pri vatrách sa robili aj 
iné úkony. Ľudia s horiacimi 

SVÄTOJÁNSKE ZVYKY

metlami v rukách (každý sa 
zaopatril viacerými metlami) 
alebo s fakľami stali si opro-
ti sebe do radov. Metly a fakle 
boli namočené v smole, dobre 
horeli a tak sa nimi dalo rôz-
ne pohybovať, robiť všelijaké 
tanečné pohyby a figúry. No-
siteľov nebolo vidieť, len pla-
mene. Do starých kolies sa za-
plietla slama, raždie, natrelo 
sa to smolou, napichlo na dl-
hú tyče, ktorú z dvoch strán 
držali mládenci. Kolesá sa za-
pálili. Mládenci sa rozbehli 
dolu z vrchu, horiace kolesá 
sa rýchlo krútili - čím rýchlej-
šie sa krútili, tým bol živší pla-
meň a tento beh bol zároveň aj 
symbolom klesania slnka. Zo 
slamy sa robili panáky, ktoré 
sa pálili - panáky symbolizo-
vali zlých duchov a ich pále-
nie bolo obetou proti padaniu 
ľadovca, moru dobytka a ne-
úrode. Pri vatrách sa spievali 
rôzne piesne. Zachovalo sa len 
minimum nemeckých textov z 
Veľkej Lomnice a Rakús - pie-
seň z Rakús bola dokonca za-
písaná v evanjelickom spevní-
ku. Piesne mali výlučne nábo-
ženský charakter a oslavovali 
život Jána Krstiteľa.

Podľa povesti sa vo vr-

choch vo svätojánsku noc 
otvárali železné dvere k po-
kladom. Tieto povesti o pokla-
doch boli rozšírené snáď po 
celej strednej Európe. O pol-
noci mal kvitnúť aj kvet pre 
šťastie, podobne aj papradie, 
zvané aj čertovo rebro a v tej 
istej hodine sa mal aj vyseme-
niť. Semená bolo treba dať k 
peniazom, potom vraj z nich 
nikdy neubudlo. Niektoré 
rastliny mali v tú noc moc pre-
hovoriť ľudskou rečou. Papra-
die malo kvitnúť niekoľko se-
kúnd plamenným kvetom, 
ktorý sa mohol odtrhnúť len 
kolenačky a nejedného odváž-
livca oslepil. Kto našiel kvit-
núcu papraď, stal sa neviditeľ-
ným, chráneným pred všetký-
mi nečistými silami a našiel si 
cestu k pokladom, ktoré v tú 
noc prezrádzali plamene, šľa-
hajúce priamo zo zeme.

V Kežmarku sa pálili vat-
ry tradične na Michalskom 
vrchu, potom pribudol Hrad-
ný vrch, Jeruzalemský vrch 
a Suchá Hora. Odtiaľ bolo vi-
dieť do okolia. Dnes sú vatry 
kde - kade. Staré piesne a zvy-
ky vystriedali hulákajúci ľu-
dia s fľašami v rukách. Škoda.

Nora Baráthová
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Vážení priatelia!
Jún – mesiac poľovníctva 

a ochrany prírody už tradične 
patrí prezentácii úspechov po-
ľovníctva. Je to obdobie, v kto-
rom si viac ako 
inokedy v roku 
uve do mu j e m e 
n ev yh nut no sť 
a potrebu ochra-
ny a zveľaďova-
nia prírody, ži-
votného pros-
tredia všetkého 
živého i neživé-
ho v nej najmä 
preto, že práve 
v tomto období, v období kla-
denia mláďat, je príroda naj-
krehkejšia a najzraniteľnejšia. 
Činnosť aj počas akcií akými 
sú Deň Zeme, Apríl – mesiac 
lesov či Deň vody, smeruje naj-
mä k laickej verejnosti, aby sa 
táto svojimi aktivitami, rešpek-
tujúc zákonitosti prírody, po-
dieľala na zachovaní a udrža-
ní tejto jedinečnej a neopakova-
teľnej hodnoty pre ďalšie gene-
rácie aspoň v takom stave, ako 
ju poznáme zo súčasnosti.

Starať sa o prírodu, zveľaďo-
vať a chrániť ju nemožno len ur-
čité obdobie v roku, je to sústav-
ná, každodenná povinnosť kaž-
dého člena každej spoločnosti 
a zvlášť nás poľovníkov. Túto na-
šu činnosť sledujú a hodnotia nie-
len zainteresované kruhy odbor-
níkov či nepoľovnícka verejnosť 
navštevujúca prírodu, no najmä 
naše deti, ktoré konfrontujú často 
krát prázdne reči zodpovedných 
so skutočným stavom prírody.

Pýtam sa či robíme všetko 
pre to, aby konkrétne nezákon-
né spôsoby lovu a ich „propa-
gácia“ boli zákonným spôso-
bom odmietané (PaR - svetelné 
zdroje, tlmiče, kuše a pod.). Pý-
tam sa či robíme všetko pre to, 
aby reči o právomoci tých, kto-
rí by nad zákonnosťou mali dr-
žať ochrannú ruku boli mysle-
né vážne a tiež sa pýtam kedy 
a či vôbec bude niekedy reálne 
zhodnotená, posúdená a v ko-
nečnom dôsledku aj ohod-
notená činnosť tých, ktorí to 
s ochranou a zveľaďovaním na-
šej prírody od nepamäti myslia 
vážne. Pýtam sa, či my dospe-
lí a najmä zákonodarcovia tej-

Jún – mesiac poľovníctva 
a ochrany prírody

me, aby to bolo ináč aj napriek 
tomu, že pri zavedení novej po-
ľovníckej legislatívy do praxe 
ostalo niekoľko nejasností. Nik-
to nám dnes neposkytne recept 
na riešenie problému nekontro-
lovateľného premnoženia pyt-
liačiacich „psíkov a mačičiek“, 
sústredených čoskoro na okra-
ji každej obce na Spiši. A čo tak 
riešenie čoraz častejšie sa obja-
vujúceho problému premnože-
nia medveďa alebo pernatých 
dravcov.

Aj napriek týmto skutoč-
nostiam veríme, že v poľovníc-
kych združeniach budú aj na-
ďalej vládnuť dobré mravy za-

ložené na rovnosti, že všetci 
príslušníci poľovníckej rodiny 
si budú ctiť tradície a zvyky na-
šich otcov, bez ktorých by nám 
ostali iba „panské“ poľovačky, 
honba za trofejami či divinou. 

To všetko nám reálne hro-
zí, ak nad to všetko, nad prá-
vo silnejšieho, nad majetkové 
či politické vplyvy nepostaví-
me zákon nášho svedomia ove-
rený v praxi. Učiňme tak z úcty 
k sebe samému a z hrdosti na 
príslušnosť k stavu s privilé-
giom chovať, zveľaďovať, chrá-
niť a loviť.

Mgr. Milan Nevický, 
predseda OPK a OkO SPZ

V priestoroch Strednej 
umeleckej školy v Kežmarku 
vám v úvode letných prázd-
nin radi zabezpečíme veľmi 
atraktívnu a obľúbenú aktivi-
tu, ktorou sú tvorivé dielne a 
výtvarné workshopy pre ši-
rokú verejnosť, deti aj dospe-
lých. Táto aktivita osloví všet-
kých tých, ktorí majú chuť 
tvoriť a chcú spoznať a naučiť 
sa niečo nové. Do tajov ume-
nia vás uvedú odborní lektori 
z radov pedagógov Strednej 
umeleckej školy v Kežmarku.

Pre účastníkov v rám-

ci tejto aktivity zabezpeču-
jeme podľa možnosti tech-
nické a materiálne vybave-
nie.  Účastníci podujatia si 
rozsah určia sami a svoje vý-
robky si môžu odniesť do-
mov.

V našej ponuke nájdete:
šitá čipka a gatra, paličko-

vanie, batikovanie a maľba 
na textil, základy šitia, vru-
borez – rezbárska technika, 
intarzia – drevárska ozdob-
ná technika, grafika – linoryt, 
suchá ihla, kresba figúry, fo-
tografia – základy fotografo-

vania a úpravy fotografie.          
Tvorivé dielne sa realizujú:
Termín: 1. - 4. júl 2013, 

pondelok – štvrtok
Miesto: Stredná umelecká 

škola, Slavkovská 19, 060 01 
Kežmarok

Čas:  od 8.00 do 15.00 hod.
Viac tu: http://www.suskk.

sk/tvorive-dielne/
Kontakt: Stredná umelec-

ká škola, Slavkovská 19, 060 
01  Kežmarok. Tel/fax: 052 / 
452 52 82, email: suskk@mai-
l.t-com.sk, web: www.suskk.
sk.                                       SUŠ

Naštartujte svoje tvorivé nápady a príďte 
ich zrealizovať k nám v prvý júlový týždeň

to krajiny máme čisté svedo-
mie v narábaní s odpadkami, 
v rešpektovaní rôznych vyhlá-
šok a nariadení týkajúcich sa 
vypaľovania tráv, nezákonné-

ho drancovania 
lesov, umiest-
ňovania nepo-
volených sta-
vieb v najkraj-
ších chránených 
zákutiach príro-
dy, vo vytvára-
ní čiernych sklá-
dok odpadu, 
v spôsobovaní 
množstva ekolo-

gických katastrof rôzneho roz-
sahu a pod. Kedy konečne bu-
deme svedkami exemplárneho 
postihu aspoň jediného ublíže-
nia prírode ako takej?

Vážení priatelia, my po-
ľovníci patríme do spoločnos-
ti, sme jej súčasťou, spoločnosť 
nás vníma, reaguje na našu čin-
nosť. Nedopusťme preto, aby 
dobrá mienka o drvivej väčšine 
poľovníkov a ich záslužnej čin-
nosti bola dehonestovaná akti-
vitami niekoľkých „tiež poľov-
níkov“, ktorých odvaha zo dňa 
na deň narastá. Všetci si musí-
me uvedomiť, že úlohou každej 
vyspelej spoločnosti je ochrana 
prírody a zachovanie ekologic-
kej rovnováhy, ktorá je základ-
nou podmienkou zachovania 
života na tejto planéte. O to sa 
pričiňme aj my poľovníci svo-
jou každodennou obetavou 
prácou. Nepoľavme, nedopusť-

VÝSTAVY

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46

VÝTVARNÁ TVORBA  
ŽIAKOV  

A ABSOLVENTOV 
výtvarného odboru ZUŠ  

A. Cígera v Kežmarku
Výstava potrvá do 20. 6. 2013.

Galéria u anjela
Starý trh 53

Jozef Jankovič a Palo Macho
Výstava potrvá  
do 18. júla 2013.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

KOLESO – vedecká hračka
Interaktívna výstava potrvá 

do 3. júla 2013.
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12. 6. 2013 (streda)  
o 17.00 hod.

CESTA OKOLO SVETA
Záverečný koncert ZUŠ  
Petržalská 21, Kežmarok

V Mest. kultúrnom stredisku
13. – 14. 6. 2013  
(štvrtok - piatok) 

LITERÁRNY KEŽMAROK  
– 48. ročník

Venovaný 630. výročiu  
kežmarského školstva a 170. 

výročiu spisovnej slovenčiny. 
Vyhodnotenie celoslovenskej 

literárnej súťaže v písaní  
poézie a prózy žiakov ZŠ a SŠ, 

besedy, seminár, výstava...
Mesto Kežmarok (MsÚ,  

Lýceum, Mestské kultúrne 
stredisko, SOŠ Garbiarska)

16. 6. 2013 (nedeľa)  
o 17.00 hod.

Missa in honorem sti.  
Cyrilli et Methodii

Michael Haydn: CYRILO-
-METODSKÁ OMŠA 

V rámci projektu „Dedičstvo 
otcov zachovaj nám Pane“ a 38. 

ročníka Kežmarskej  
hudobnej jari. Účinkujú: Zbor 
Cantica Collegium Musicum 
Martin – zbormajster Štefan 
Sedlický, Trnavský komorný 

orchester pod vedením  
Alžbety Ševečkovej, sólisti: 

Dominika Stráňavská  
– soprán, Radoslava Mičová – 

alt, Marek Gurbáľ – bas, Lukáš  
Šimonov – tenor

V Drevenom artikulárnom 
kostole v Kežmarku

18. 6. 2013 (utorok) o 9.00 hod., 
11.00 hod. a o 14.00 hod.

AKO PSÍČEK A MAČIČKA... 
Predstavenie vychádza  

z obľúbenej knihy Jozefa  
Čapka – Rozprávky o psíčkovi 

a mačičke. V modernom  
spracovaní ukazuje deťom  

ľudské hodnoty, ktoré sú stále 
aktuálne. V naštudovaní  

bábkového divadla Babadlo, 
Prešov.

V Mests. kultúrnom stredisku
18. 6. 2013 (utorok)  

o 18.30 hod.
KONCERT UČITEĽOV  

A ŽIAKOV ZUŠ A. Cígera 
v Kežmarku 

V rámci 38. ročníka  
Kežmarskej hudobnej jari

Koncertná sála ZUŠ A. Cígera 
v Kežmarku

sa uskutoční v dňoch 13. 
a 14. júna 2013 pod záštitou 
ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Dušana 
Čaploviča. Je venovaný 630. 
výročiu kežmarského škol-
stva a 170. výročiu vzniku 
spisovnej slovenčiny. Jeho 
organizátori: Mesto Kežma-
rok, Literárne múzeum SNK 
v Martine a Matica slovenská 
pripravili na tieto dni bohatý 
program pre víťazov celoslo-
venskej autorskej súťaže „Li-
terárny Kežmarok“, na ktorý 
srdečne pozývame aj širokú 
verejnosť:

13. 6. 2013 – vo štvrtok 
o 14.oo hod. príjme víťazov li-
terárnej súťaže primátor mes-
ta Ing. Igor Šajtlava v obrad-
nej sieni MsÚ.

O 15.00 hod. sa bude konať 
slávnostné otvorenie 48. roč-
níka LK pre budovou lýcea.

O 15.30 sa v auditóriu lýcea 
uskutoční vyhlásenie výsled-
kov celoslovenskej literárnej 
súťaže s prezentáciou víťaz-
ných prác, po ktorom si účast-
níci môžu pozrieť Lyceálnu 
knižnicu -najväčšiu školskú 
historickú knižnicu 
v strednej Európe.

O 19.0 hod. sa  
stretnú víťazi autor-
skej súťaže v SOŠ 
Garbiarska na bese-
dách (podľa kategó-
rií) s porotou, ktorá 
hodnotila ich práce. 
V besedách budú po-
kračovať aj na druhý 
deň – 14. 6. 2013 od 
9.45 hod.

V tento deň sa 
uskutoční  o 9.oo 
hod. aj vernisáž vý-
stavy „Jar slovenské-
ho národa“ v Mest-
skom kultúrnom 
stredisku, na Starom 
trhu č.46,  kde o 9.30 
hod. bude pokračo-
vať program LK se-
minárom k jubileám 
kežmarského škol-
stva a spisovnej slo-
venčiny, na ktorom 
dejiny kežmarské-
ho školstva priblí-
ži účastníkom histo-
rička a spisovateľka 
PhDr. Nora Barátho-
vá, osobnosť profe-

sora Alfréda Grosza pripo-
menie Mgr. Milan Choma 
a prednáška  k 170. výročiu 
vzniku spisovnej slovenčiny 
s audiovizuálnymi ukážkami 
odznie v podaní Mgr. Danie-
ly Paulďurovej, odbornej pra-
covníčky Literárneho múzea 
v Martine.

O 11.30 hod. bude na ob-
jekte Hlavné námestie 82 od-
halená pamätná tabula J.Bla-
hoslavovi Benediktimu – 
profesorovi a rektorovi na 
kežmarskom lýceu, zaklada-
teľovi prvej slovenskej štu-
dentskej spoločnosti.

O 12.00 hod. sa uskutoční 
odhalenie busty prof. Alfreda 
Grozsa, ktoré ako sprievod-
né podujatie LK pripravila 
ZŠ Grundschule Hradné ná-
mestie vo svojich priestoroch.

O 13.oo je pripravená pre 
účastníkov LK prehliadka 
historických pamiatok náš-
ho mesta, ktorou sa rozlúči-
me s víťazmi autorskej súťaže 
48. ročníka Literárneho Kež-
marku.

Mestské kultúrne 
stredisko

48. LITERÁRNY KEŽMAROK 20. 6. 2013 (štvrtok)  
o 17.00 hod.

CESTA OKOLO SVETA
Záverečný koncert tanečného  

odboru ZUŠ Petržalská 21, 
Kežmarok

V Mestskom kultúrnom  
stredisku

24. 6. 2013 (pondelok)  
o 19.00 hod.

Radošinské naivné divadlo 
„ŠŤASTNÉ KONCE“
Nostalgická komédia  
o životných cestách  

a osudoch hľadačov prvých 
a možno aj posledných lások. 

Hrajú: Zuzana Krónerová,  
Stanislav Štepka, Maruška  
Nedomová, Mojmír Caban,  

Martin Škoda, Ladislav  
Hubáček.

V Mestskom kultúrnom  
stredisku

29. 6. 2013 (sobota) o 16.00 
hod.

FÍHA tralala
Pesničkovo-divadelná šou.  

Obľúbený škriatok Fíha prinesie 
deťom okrem pesničiek aj  

dobrú náladu. Spoločne budú 
spievať, tancovať a zabávať sa. 
Veselé predstavenie je vhodné 

pre deti od dvoch rokov.
V Mest. kultúrnom stredisku
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Po víťazstve v kraj-
skom kole v Raslaviciach sa 
s pásmom hier a tancov pod 
názvom „Dolu pod Magu-
rom...“ sa predstavil medzi  
pätnástkou najlepších det-
ských folklórnych kolektí-
vov na Slovensku. Pásmo, 
ktoré režijne i dramaturgic-
ky upravil Juraj Švedlár za-
znamenalo jeden z najväč-
ších úspechov v jeho vyše 
35 ročnej činnosti. Okrem 
titulu laureát na celoštát-
nej súťaži v Prešove v ro-
ku 1985 je to druhé najlep-
šie umiestnenie tohto ko-
lektívu a manželia Šved-
lárovci zaznamenali jeden 
z najväčších úspechov na 
folklórnej scéne v činnos-
ti Detského folklórneho sú-
boru Maguráčik.  K tomuto 
úspechu všetkým jeho rea-
lizátorom ďakujeme.  

Poďakovanie patrí aj vedú-
cej ľudovej hudby Mgr. Ive-
te Pavlíkovej , ktorá sa nema-
lou mierou pričinila o úspech 
súboru cieľavedomou prí-
pravou ľudovej hudby. Na-
še poďakovanie patrí aj všet-
kým členom súboru Magurá-
čik a ich rodičom za podporu 
a pochopenie.    

Maguráčik opäť ukázal, 
že patrí medzi špičku tra-
dičnej kultúry na Slovensku 
a dôstojne reprezentuje svo-
je mesto, región i celé ľudo-
vé umenie doma i za hrani-
cami.  Najbližšie to chce po-

Kežmarský Maguráčik opäť zlatý
Pekný darček k medzinárodnému dňu detí si  pripravili čle-

novia Detského folklórneho súboru Maguráčik z Kežmarku 
keď na celoštátnej súťaži detských folklórnych súborov v Li-
kavke v sobotu 1. júna 2013 získali  umiestnenie v zlatom pás-
me a cenu za interpretáciu ľudovej hudby.  

tvrdiť na medzinárodnom 
festivale „Dubrovské hla-
sy“ v mestečku Dobrovno 
v Bielorusku kam cestuje 
koncom tohto mesiaca. Ve-
ríme, že i na tomto festivale 
prispeje k dobrej reprezen-
tácii Slovenského folklóru. 

Juraj Švedlár

Dňa 23. mája zavítal do Kežmarku známy 
horolezec, cestovateľ, polárnik, organi-

zátor   horolezeckých a polárnych vedeckých  
expedícii, spisovateľ a podpredseda Sloven-
skej spoločnosti M. R. Štefánika po dvojdňovej 
pracovnej ceste na Zemplíne. V zemplínskej 
obci Zalužice odhaľoval pamätnú bustu M. R. 
Štefánika v súvislosti s 20. 
výročím vzniku Sloven-
skej republiky a 95. výro-
čiu I. zalužického memoranda  slovenských 
gazdov, ktorí sa prihlásili k vzniku 1.ČSR 
a etablovaniu východných hraníc Slovenska. 

 Je to vlastne už 5. kópia busty zachráne-
nej z pôjdu ZŠ Štefánikova v Spišskej Belej, 
ktorá bola podarovaná obci Košariská, Matici 
slovenskej v Poprade,  ZŠ a MŠ Zalužice, pri-
mátorovi Michaloviec na záchranu miestnej 
hvezdárne,  Mestskému úradu Spišská Belá a 
ZŠ  Hradná 37 v Kežmarku.

 PhDr. František Kele PhD si chcel na kež-
marskej škole pozrieť  vďaka bratislavskému 
sponzorovi ing. Hermanovskému  jej podobu 
v bronze, ale aj tvorbu jedinečného  panteónu 
významných osobnosti Slovenska vo vzťahu 
ku svojej škole. Tu sa neočakávane stretol  po 
25 rokoch od legendárnej horolezeckej výpra-
vy v Karakoramských Himalájach so svojim 
priateľom na lane, Kežmarčanom Mgr. Bla-
žejom Adamom, nám známy predovšetkým 
ako profesionálny horský  záchranár.

Ale stretol sa aj s ďalším významným Kež-

marčanom o ktorom takmer nič nevieme, spi-
sovateľom literatúry faktu Jánom Dziakom 
pod pseudonymom J. Duffack, ktorý vydáva 
svoje knihy v českých vydavateľstvách. Pred-
nedávnom vydal svojho J. M. Štefánika, ale 
najmä Poslední tajomství RAPA NUI je pod-
ľa F. Keleho tak hodnotná kniha, že ňou by s 

i Ján Dziak právom zaslú-
žil docentúru, alebo pro-
fesúru na vysokej škole. 

Obaja  spisovatelia už spolu vydali Kelem
Kele a Kežmarčan Ján Dziak
Významný spisovateľ RNDr. František Ke-

le PhD (vydal 37 kníh) sa stretol  aj s ďalším 
významným Kežmarčanom o ktorom takmer 
nič nevieme. Spisovateľom literatúry faktu 
Jánom Dziakom pod pseudonymom J. Duf-
fack, ktorý vydáva svoje knihy v českých vy-
davateľstvách. Prednedávnom vydal svojho 
J. M. Štefánika, ale najmä Poslední tajomství 
RAPA NUI je podľa F. Keleho tak hodnot-
ná kniha, že ňou by si Ján Dziak právom za-
slúžil docentúru, alebo profesúru na vysokej 
škole. Okrem spoločnej knihy o Mount Eve-
reste obaja autori pripravujú ďalšiu spoločnú 
prácu. Tentoraz to bude Encyklopédia o ces-
tovateľoch, dobyvateľoch a objaviteľoch. Kni-
ha má niekoľko sto hesiel a pojednáva o naj-
významnejších ľuďoch, ktorí sa podieľali na 
objavovaní, poznávaní, ale i ničení civilizá-
cie na planéte Zem. 

M. Choma

Kele v Kežmarku
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Dôležitým kritériom 
úspešnosti školy je účasť žia-
kov školy na súťažiach. 

Učitelia školy pravidelne 
pripravujú žiakov na celoslo-
venské i medzinárodné súťa-
že. Získavajú viaceré ocene-
nia zo súťaží vyhlásených na 
pôde mesta, kraja, či celého 
Slovenska. 

Výrazné úspechy zazna-
menávajú aj žiaci Základnej 
umeleckej školy Antona Cíge-
ra v Kežmarku aj na rôznych 
medzinárodných súťažiach. 
Keďže týchto ocenení je nao-
zaj veľa, spomenieme aspoň 
tie, ktoré obdŕžali žiaci v dru-
hom polroku tohto školského 
roku. 

V jubilejnom 15. ročníku 
bienále „NOVOROČENKY 
2013“ v Rimavskej Sobote 
porota udelila 2. miesto v II. 
kategórii Annamárii Jendre-
jákovej, kde bolo zaslaných 
vyše tisíc prác. 

Štrnásty ročník medzi-
národnej výtvarnej súťaže 
v tvorbe knižnej značky - bie-
nále „EX LIBRIS HLOHO-
VEC“: Katka Krempaská – 
CENA.

XVIII: medzinárodné bie-
nále grafiky detí a mláde-
že „TORUŇ - POĽSKO“: za 
kolekciu prác diplom získa-
li p. učiteľky.: Gabriela Kor-

najová a Jana Vaksmundská, 
diplomy získali žiaci: Mariet-
ta Mihočová, Emma Potočná, 
Simona Kovalčíková a Lívia 
Hajková.

Výtvarná súťaž „VESMÍR 
OČAMI DETÍ“ – Prešov: 
Najlepšie ocenené práce: Ja-
kub Komara, Natália Galo-
vá, Marek Ohálek, Stanisla-
va Oravcová a Sára Hycláko-
vá, ďalšie ocenené práce: Ve-
ronika Karkošková, Veronika 
Števíková, Michaela Nižníko-
vá, Vladimíra Čikovská a Sá-
ra Majerčáková.

Projekt/súťaž „EURÓPA 
V ŠKOLE“ – Centrum voľ-
ného času Kežmarok (okres-
né kolo): CENY Katka Trnko-
vá – 1. miesto I. kategória, II. 
kategória: Kristína Krzysiko-
vá – 1. miesto, Ivana Fabiáno-
vá – 2. miesto, Klára Potočná 
– 3. miesto, III. kategória: Ni-
kola Zichačková – 1. miesto, 
Veronika Dvorožňáková – 3. 
miesto.

Medzinárodná výtvarná 
súťaž „SCHWEDT n/ODER 
- NEMECKO“: CENA Niko-
la Rusnačíková a Martina Bo-
žeková.

Celoslovenská výtvarná 
súťaž „DÚHA 2012/2013“ 
v Starej Ľubovni: Adam Har-
nish – CENA.

Detský umelecký festi-

Úspešný výtvarný odbor na Základnej umeleckej škole

Dňa 24. mája 2013 sa v Ga-
lérii u anjela v Kežmarku stre-
tli priatelia Špeciálnej základnej 
školy Spišská Belá a Občianske-
ho združenia Zlatá rybka  na pia-
tom ročníku vernisáže a dražby 
výtvarného projektu Krídla v ob-
lakoch.

Pred piatimi rokmi sa škola 
začala prezentovať prvým veľ-
kým výtvarným projektom s ná-
zvom S anjelmi nám narástli 
krídla. Projekt sa ukončil verni-
sážou a symbolickou dražbou vý-
tvarných diel. Vtedy nik netušil, 
že to bol vlastne prvý ročník a že 
budú nasledovať ďalšie. 

Ten prvý rok mladým umel-
com narástli krídla a s nimi „pri-
leteli“ s veľkými úspechmi až do 
dnešného piateho ročníka.

Cieľom projektu Krídla v ob-
lakoch bola tvorba tkaných go-
belínov s motívom vtákov v rôz-

nych podobách. Žiaci vo svojich 
dielach stvárnili vtákov známych 
aj menej známych, letiacich, se-
diacich, spievajúcich... Gobe-
líny vznikali celý školský rok 
2012/2013 pod  vedením akade-
mickej maliarky Mgr. Eva Kon-
čekovej a boli doplnené keramic-
kými prvkami, ktoré spolu so 
žiakmi vyrobil keramikár Peter 
Smik.

Žiaci sa tkaniu venovali v po-
poludňajších hodinách v dvoch 
záujmových útvaroch. Pracova-
li na nich od nápadu, cez vytvo-
renie nákresu, napínanie osnovy 
až po samotné tkanie, ktoré si vy-
žadovalo veľa trpezlivosti a usi-
lovnej práce. Hotové gobelíny 
doplnili drobnými keramickými 
prvkami, ktoré vytvorili z hliny.

Hotové diela dostali názvy 
podľa charakteristickej vlastnos-
ti vtákov. Vystavovali sa a draži-

Krídla v oblakoch

li s názvami ako napríklad : Vý-
nimočný, Vytrvalý, Ochranca, 
Srdečný, Galantný...

Vernisáž a dražba prebehla 
v príjemnej atmosfére. Celú ak-
ciu moderoval Mgr. Marcel Ha-
náček. Hudobným hosťom bol 
textár Vlado Kraus s detskými  

speváckymi talentami zo Zák-
ladnej školy Nižná brána.

Vydražilo sa jedenásť gobelí-
nov v celkovej hodnote 3310 €.

Za túto krásnu sumu, za prí-
jemnú atmosféru a štedré srdcia 
všetkým  ĎAKUJEME!

                                         OZ

val „MAĽOVANÁ ZUŠ-ka 
2013“ v Banskej Bystrici: 
Diplomy získali: Janka Bru-
tovská, Veronika Slobodníko-
vá, Richard Fudaly, Eva Živ-
čáková, Viktória Mareková, 
Pavol Binek a Valéria Kellne-
rová.

Medzinárodná súťaž 
„BIENÁLE KANAGAWA“ 
v Japonsku: CENY Katarína 
Krempaská a Martin Adam-
jak.

Desiaty ročník celosloven-
skej výtvarnej súťaže „TA-
LENT * UMENIE * KUM-
ŠT“ v Žiline: CENA pre ko-
lektív žiakov: Stela Kilárová, 
Klaudia Kellnerová, Michaela 
Fiasová, Veronika Goldiňáko-
vá a Barbora Irhová.

Medzinárodná súťaž vý-
tvarnej tvorivosti detí a mlá-
deže  „ZELENÝ SVET“ 
v Banskej Bystrici: CENA 
Petra Oravcová a Barbora Ir-
hová.

Celoslovenská súťaž „DIE-
LO TVOJICH RÚK“ v To-
poľčanoch: CENA Damián 
Adamjak, Matej Horný a Ka-
tarína Vastušková.

Medzinárodný projekt/sú-
ťaž „EURÓPA V ŠKOLE“ – 
Bratislava (celoslovenské ko-
lo): Klára Potočná – Čestné 
uznanie.

Celoslovenská výtvarná 

súťaž detí a mládeže zamera-
ná na národnú históriu „GO-
RAZDOVO VÝTVARNÉ 
NÁMESTOVO 2013“: CENA 
Sára Hycláková – 3. miesto 
II. kategória, Čestné uzna-
nie: Katarína Trnková, Domi-
nika Ondo-Eštokov a Veroni-
ka Dvorožňáková, vystavené 
práce: K. Trnková, M. Choro-
gwická, A. Harnich, S. Troša-
nová, K. Pjataková, M. Petraš-
ková, M. Horný, K. Horná, K. 
Krzysiková, Matej Bašista, M. 
S. Pacigová, P. Kasenčáková, 
S. Vojtanek, T. Sisková, S. Bru-
tovská, R. Plučinská, M. Var-
šo, N. T. Saturyová, S. Kreda-
tusová.

Medzinárodná výtvarná 
šúťaž LIDICE 2013, medailu 
získala Sára Hycláková, čest-
né uznanie: Samuel Sebeš  a 
Jaroslav Jucha. 

Žiaci výtvarného odbo-
ru Základnej umeleckej ško-
ly Antona Cígera v Kežmar-
ku sa taktiež každoročne pre-
zentujú svojou tvorbou v ga-
lérii mesta. 

Svojimi výtvarnými diel-
kami aj v tomto období spes-
trujú peknou výstavou vý-
stavnú sieň Barónka na Hlav-
nom námestí 46, ktorou po-
tešia všetkých priaznivcov 
výtvarného umenia.  

Jana Vaksmundská
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Tak ako každý rok, 1. jún 
je Medzinárodným dňom de-
tí. Na Slovensku sa prvýkrát 
oslavoval tento sviatok  už 
v roku 1952. Myšlienka vy-
medziť pre deti deň vznik-
la na Svetovej konferencii pre 
blaho detí v Ženeve v roku 
1925. Na tejto konferencii zá-
stupcovia 54 krajín schválili 
deklaráciu, ktorá sa zaobera-
la chudobou, detskou prácou, 
vzdelaním a inými otázkami 
týkajúcimi sa detí na celom 
svete. Po tejto konferencii via-
cero vlád zaviedlo vo svojich 
krajinách takýto deň.

Samozrejme, aj my sme 
oslavovali v našej škole. Celé 
dopoludnie sa nieslo v špor-
tovom duchu. Pre žiakov boli 
pripravené zaujímavé športo-
vé aktivity, ktoré zdolávali na 
jednotlivých stanovištiach. 
Tak sa celá naša škola zmeni-
la na športový areál.

Žiakov čakal skok vo vre-
ci, hod do plechoviek, fúriko-
vá rally, cesta hľadania, pavu-
čina, raketa, jazda zručnos-

ti, futbalová jedenástka, hod 
fitnes loptou cez sieť, ping-
-pong a iné zaujímavé športo-
vé aktivity. Zaujímavá bola na-
pr. aktivita pod názvom Pavu-
čina, kde žiaci museli prejsť 
cez popreplietaný špagát, kto-
rý predstavoval pavučinu, na 
stanovišti pod názvom Hopla 
game žiaci preukázali, ako ve-
dia triafať lanovými krúžkami 
na kolíky, pri jazde zručnosti 
absolvovali dráhu na kolobež-
kách a na stanovišti Futbalová 
jedenástka preukázali i svo-
je futbalové schopnosti. Spolu 
so žiakmi súťažili i poniekto-
rí triedni učitelia, takže sme sa 
všetci naozaj nasmiali.Za spl-
nenie jednotlivých disciplín 
získala každá trieda pečiatku 
a samozrejme žiaci boli odme-
není sladkosťou. Deň detí nám 
spríjemnili i mažoretky z ta-
nečného klubu Tempo a na zá-
ver príjemného dopoludnia p. 
riaditeľ D. Tokarčík odmenil 
triedy i jednotlivcov, ktorí na-
zbierali najviac papiera.

Mgr. Júlia Kriššáková

Medzinárodný deň detí  
v ZŠ Nižná brána

Študenti Súkromnej 
strednej odbornej školy z 
Kežmarku postavili z vlni-
tej lepenky, ekologického 
obalového materiálu, želez-
ničný most. Zapojili sa tak 
do 7. ročníka súťaže Stav-
by z vlnitej lepenky, kto-
rá je určená stredným ško-
lám zameraným na staveb-
níctvo v Českej republike a 
tento rok po prvýkrát aj zo 
Slovenska. Odborná porota 
vybrala spomedzi 32 prihlá-
sených škôl 6 finalistov. Štu-
denti z Kežmarku sa nako-
niec do finále neprebojovali. 

Študenti pracovali vý-
hradne s vlnitou lepenkou. 
Od Zväzov dostali hárky rôz-
nej pevnosti, veľkosti a farby. 
Mohli však využiť i vlastnú 
vlnitú lepenku. Model mosta 
umiestnili na dopredu danú 
podstavu z vlnitej lepenky s 
veľkosťou 1,5x1 meter. Autori 
vytvárali už existujúci most, 
ktorý sa nachádza či nachá-
dzal v ich meste a regióne, 
alebo navrhli a postavili ori-
ginálnu stavbu podľa vlast-
ného návrhu.

Projektu Stavby z vlnitej 
lepenky, ktorý sa tohto roku 

Študenti z Kežmarku postavili z vlnitej lepenky železničný most
koná už siedmykrát, sa zú-
častňuje 20 stredných škôl 
z Českej republiky a 12 stred-
ných škôl zo Slovenska. 

Cieľom projektu je pouká-
zať na ekologické prednos-
ti vlnitej lepenky používanej 
na  výrobu obalov.             ssoš

Dňa 17. 5. 2013 sa žiačky 
Strednej odbornej školy, Gar-
biarska 1, Kežmarok, študijné-
ho odboru kozmetik a učebné-
ho odboru kaderník zúčastnili 
súťaže v líčení a účesovej tvor-
be v OC Galéria Košice.

Témou súťaže bola „MUSE 
LOVE“. Žiačky súťažili v dvoch 
tímoch. Prvý súťažný tím praco-
val v zložení Zuzana Budzáková 
z II. C - učebný odbor kaderník, 
Veronika Gurová z III. KŠ - štu-
dijný odbor kozmetik a model-
kou tohto súťažného tímu bo-
la Barbora Slodičáková z 2. LŠ. 
Druhý súťažný tím pracoval  v 
zložení Anna Budzáková z II.B 
- učebný odbor kaderník, Zuza-
na Hudáčková z II. KŠ - študijný 
odbor kozmetik a ich modelkou 

bola Jana Lorková z 2.C. Diev-
čatá zvládli zadané úlohy s ver-
vou vlastnou mladého tvorcu. 
Kaderníčky zhotovovali účesy, 
kozmetičky modelky líčili a ich 
vzájomnou spoluprácou vytvo-
rili malé umelecké diela.

Ich profesionálnu prácu oce-
nila aj porota. V súťažnej ka-
tegórií „Tímová práca“ prvý tím 
získal 1. miesto a druhý tím 2. 
miesto. Žiačky boli pripravované 
pod odborným vedením majste-
riek odbornej výchovy učebné-
ho odboru kaderník a študijné-
ho odboru kozmetik s finančnou 
podporou našej školy. Obidvom 
úspešným súťažným tímom bla-
hoželáme a ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu našej školy a regió-
nu.           Simona Kačmaráková

Úspešné kaderníčky



12 KEŽMAROK 12/2013INZERCIA, 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, súčasti kro-
jov, kamenné mlyny – žarnovy a rôz-
nu ľudovú tvorbu. Informácie na tel. 
0903 43 90 92, 0918 03 84 08.  P-1/13

MOTO
EKOLOGICKÉ MOBILNÉ UMÝ-

VANIE VOZIDIEL, T: 0944530263, I: 
WWW.SVIEZAJAZDA.SK.

Predám garáž na sídlisku Sever 
- pod kameňolomom, v Kežmarku. 
Tel. 0907 195 092.

Predám Fiat 600, bez motora, bez 
tp., vhodný ako pútač, prípadne na 
náhradné diely. T.č. 0905 290 520.

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

Prijmem zdravotnú sestru do pra-
covného pomeru na neštátmu kardio-
logickú ambulanciu v Kežmarku. Kon-
takt: č. t. v pracovnej dobe 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
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. 

Prenajímam 2 tenisové kurty, 
v areály „Pneuservisu Vosovič“, otvo-
rené non-stop, cena za 1 kurt/1 hodi-
nu = 4 €. Objednávky na: 0902/194 184.

Prenajímam  areál  s 2 tenisovými 
kurtami, možnosťou grilovania, ope-
kania, varenia gulášu, hrania volej-
balu, futbalu a iných spoločenských 
hier, vhodné na športové a relaxačné 
dni pre rodiny, aj firmy. Cena doho-
dou, kontakt: 0902/194 184.

Darujem krásne 4 ks mačiatka - 
sivé melirované do dobrých rúk. Tel. 
0905/711 756.

BYTY, DOMY
Predám 3-izbový byt na Petržal-

skej ul. v Kežmarku. Cena dohodou. 
Tel. 0905 323 361.                        P-15/12

Prenajmem 2-izobvý byt v Kež-
marku. T.č. 0903 774 779.

Predám 3-izbový byt 41 000 € a 
murovanú chatu na Kamennej bani 
12 000 € + dohoda. 0949 20 24 20.

Predaj 2-izbového bytu v pôvod-

Dňa 5. 6. 2013 
uplynulo 30 rokov 
od úmrtia môj-
ho manžela a náš-
ho otca   Rudolfa 
ŠKÁRU.

So smútkom a úctou spomí-
najú manželka a deti s rodinami.

Dňa 11. júna 
2013 uplynulo 10 
rokov od úmr-
tia manžela, ot-
ca a deda Rudolfa 
SISKU.

Kto ste ho poznali venujte mu 
spomienku. Spomína manžel-
ka, traja synovia a 7 vnúčat.

Plamienok horí 
– odišiel si dávno, 
no srdce stále bolí. 
S kytičkou kvetov 
prídeme i dnes, le-

bo v našich srdciach navždy ostaneš. 
Dňa 17. júna si pripomenieme 

smutné 10. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, dedka a 
pradedka Gejzu BEČAV ER A . 

S láskou spomína manželka, 
dcéra a syn s rodinami.

Touto cestou ďakujem p. 
primárovi MUDr. Petrovi Bár-
tovi, vedúcej sestre Mgr. Má-
rii Jašňákovej, ošetrujúcim le-
károm, sestričkám, ošetrovate-
ľom a ostatnému kolektívu za 
príkladnú starostlivosť a ľud-
ský prístup počas hospitalizá-
cie mojej sestry Tatiany ŠELI-
GOVEJ  (v dňoch 10. 5. 2013 – 
25. 5. 2013) a švagra Michala        
ŠELIGU (v dňoch 17. 5. 2013 –  
7. 6. 2013) na ODCH NsP Dr. V. 
Alexandra v Kežmarku. 

Sestra Darina

Rozdávala dobro, roznášala lás-
ku, pomáhala srdcom a odpoveďou 
na každú otázku. Učila obetavosť. 
Naučila čestnosť. 

nom stave s balkónom na 1. poschodí 
v BD s výťahom v tichej, prímestskej 
lokalite. Úžitková plocha 66 m2. Tel. 
0905 70 28 26.                             P-34/13

 Prenajmem 2-izbový byt na ul. M. 
Lányiho. T.č. 0905 422 276 po 14.00 hod. 
Slušné podmienky, slušný podnájom.

 Predám pozemok v Kežmarku 
na Kamennej bani, svahovitý, južný, 
i.s., rozloha 776 m2. T.č. 0905 290 520.

Prenajmem 2-izbový nezariadený 
byt na sídlisku SEVER v KK. T.č.0905 
362 434.

Taká bo-
la naša oma-
ma, mama a 
svokra Mária  
NIČPANOVÁ , 
rodená Lingsho-
vá, ktorá nás po 

ťažkej chorobe opustila vo veku 
nedožitých 100 rokov.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 28. mája 2013 kvetino-
vými darmi a účasťou zmiernili 
našu bolesť v srdci.

Ďakujeme: Viera, vnúča-
tá Rasťo, Radka, Veronika, Ot-
ko a pravnúčatá, dcéry Gréta s 
rodinou, Lena s rodinou, Eva s 
rodinou, synovia Jožko s rodi-
nou, Andor s rodinou, Rudolf 
s rodinou, Ľubomír s rodinou, 
Anton a Oto a ostatná smútia-
ca rodina.



13KEŽMAROK 12/2013 ŠPORT, INZERCIA

ZÁPIS  NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Jazyková škola otvára v školskom roku 2013/2014 vo svojej pobočke 
v Kežmarku – sídlo pobočky – ZŠ Ul. Dr. Fischera – kurzy jazyka 

anglického a nemeckého.
Termín zápisu: 21. jún 2013 od 15. 00 do 16. 00

Miesto zápisu:  ZŠ Ul. Dr. Fischera
Kto sa môže hlásiť: žiaci od 5. triedy ZŠ, žiaci SŠ  

a dospelí bez obmedzenia veku
Bližšie informácie: www. jazykovka-poprad.sk, tel. č.: 7897701
Jazyková škola otvára v školskom roku 2013/2014 v Poprade – Ul. 

D. Tatarku  okrem angličtiny a nemčiny kurzy  aj v týchto  
cudzích jazykoch  francúzsky, španielsky, ruský, taliansky.

JAZYKOVÁ ŠKOLA, UL. D. 
TATARKU 4666/7, POPRAD 

(štátna), škola s oprávnením vykonávať štátne 
jazykové skúšky 

Dobrý deň,
v novinách  KEŽMA-

ROK čítavam  často o športe 
a športovcoch. Tiež o rôznych 
anketách o najlepších špor-
tovcov mesta, ale akosi sa stá-
le zabúda na dobrovoľné cvi-
čiteľky, ktoré sa už dlhé roky 
venujú, alebo venovali špor-
tu – základnej telesnej výcho-
ve, zdravotnej telesnej výcho-
ve, jazzgymnastike, aerobicu, 
kalanetike, nácviku spartaki-
ády a stále novším a novším 
metódam cvičenia jóga či Pi-
lates, zumba...

Ja osobne si spomínam, eš-
te na cvičiteľky p. Marišku 
Martincovú-Oravcovú a p. 
Krescenciu Marečákovú, kto-
ré cvičili v 70. rokoch v telo-

Dňa 27. mája 2013 sa na 
Hlavnom námestí uskutočnil  
3. gymnastický deň v Kežmar-
ku ako úvodná akcie Dní špor-
tu mesta Kežmarok za účasti 
druhákov z kežmarských zák-
ladných škôl a Ľubice.

V úvode sa im priho-
vorili primátor mesta Ing. 
Igor Šajtlava, riaditeľ ZŠ - 
Grundschule, Hradné nám. 
38, Kežmarok  Mgr. Miro-
slav Beňko a zástupkyňa ško-
ly Mgr. Nataša Pisarčíková. 
Kultúrnym programom spes-
trili akciu tanečníčky ZUŠ 
Dr. D. Fischera pod vedením 

Bc. Simony Točekovej a malé 
gymnastky, ktoré navštevu-
jú gymnastický krúžok pod 
vedením  p. Hany Semanovej 
zo ZŠ - Grundschule, Hradné 
námestie 38, Kežmarok.

Po spoločnej rozcvičke sa 
žiaci so svojimi p. učiteľkami 
rozišli po  stanovištiach. Dru-
háci si mohli vyskúšať tradič-
né i netradičné náradie a ná-
činie, ktoré rozvíjajú a po-
silňujú svalstvo, podporujú 
správne držanie tela a hravou 
formou vedú k objavovaniu 
významu pohybu pre zdravie 
a aktívny odpočinok. 

 V závere na pódium vy-
stúpili tanečníčky a poduja-
tie ukončili spoločným cviče-
ním s tlieskačmi, ktoré spolu 
so sladkou odmenou  dostali 
všetci žiaci.

Sme radi, že aj 3. gymnas-
tický deň sa vydaril, za čo ďa-
kujeme všetkým druhákom, 
ktorí s veľkou radosťou cvi-
čili, ale aj  p. učiteľkám, ktoré 
ich nespúšťali z očí.

Taktiež by sme sa chce-
li poďakovať  za technické 
a materiálne zabezpečenie 
zo strany mesta, vedeniu ZŠ - 
Grundschule, ktorá akciu za-

Gymnastický deň v Kežmarku strešovala, p. riaditeľke Hote-
lovej akadémie Otta Bruckne-
ra, Mgr. Kataríne Stankovičo-
vej , pedagógom a študentom 
za pomoc na stanovištiach, 
Bc. Simone Točekovej a p. Ha-
ne Semanovej za program, 
žiakom IX.A triedy, p. Otto-
vi Vojtičkovi, zdravotníčkam 
a členom Horskej služby p. 
J. Gemzovi a A. Brodanské-
mu za prípadnú odbornú po-
moc pri úraze a rodičom na-
šich žiakov za nezištnú po-
moc , organizačné zabezpeče-
nie stanovíšť a sponzorstvo.

Organizátorky poduja-
tia  Mgr. Nataša Pisarčíková,  
Mgr. Silvia Gemzová  

Cvičiteľky

cvični hradnej školy. 
Cvičilo sa systémom 
rozcvička, kruhy, 
bradlá a loptové hry.

Neskôr sa začalo 
cvičiť na hudbu tzv. 
jazzgymnastika pod 
vedením p. Kristí-
ny Palkovičovej v te-
locvični červenej ško-
ly, ktorá nacvičovala 
so ženami aj spartaki-
ádu.  

Ďalšou cvičiteľkou 
bola p. Želmíra Neu-
mannová, ktorá tiež 
nacvičovala spartaki-
ádu a cvičila so ženami ae-
robic. To už v Kežmarku pri-
budli aj nové školy Fischerka 
a Nižná brána.

Viem aj o cvičiteľke p. He-
lene Kissovej-Babušiakovej, 
ktorá cvičila so ženami v telo-
cvični  hradnej školy.

Keď prišla do módy ka-
lanetika, tak ju začala cvičiť 
p. Mgr. Genovéva Nálepko-

vá, ktorá je ešte stále aktívna 
cvičiteľka a cvičí v telocvični 
Fischerky. 

V jednom období bolo za-
se v móde redukčné cvičenie, 
ktoré prebiehalo pod vedením 
cvičiteliek z Popradu – neb. 
Roháčikovej st., Vlasty Rohá-
čikovej a ďalších cvičiteliek.  

Cvičí sa jóga pod vedením 
p. Mgr. Milana Chomu v telo-
cvični hradnej školy.  Na fit-
nes loptách sa cvičilo v telo-
cvični  Fischerky pod vede-
ním p. Mgr. Želmíry Juraš-
kovej. V telocvični cirkevnej 
škole so ženami cvičí p. Kata-
rína Slavíčková. V telocvični 
gymnázia cvičím už niekoľko 
rokov aj ja – zo začiatku zdra-
votnú telesnú výchovu a po-
silňovacie cvičenia s jedno-
ručnými činkami, overbalmi, 
pružnými pásmi a dnes Pila-
tes na podložkách doplnený 
o overbal a pružné pásy.

Viem, že sa nemôžeme po-
rovnávať so športovcami na 
profesionálnej úrovni, či už 
sú to hokejisti, futbalisti, luko-

strelci, hokejbalisti, volejbalis-
ti, basketbalisti alebo tanečníci 
v našom meste, ktorí sú regis-
trovaní v mestskom športovom 
klube a finančne podporovaní. 
No nemalo by sa zabúdať ani 
na nás, veď aj my všetci robíme 
niečo pre šport v našom mes-
te, myslíme na zdravie našich 
spoluobčanov a to všetko na 
báze dobrovoľnosti. I keď  ženy 
platia určitý poplatok, ale ten 
sa použije na zaplatenie pre-
nájmu telocviční. Ešte ani jed-
na cvičiteľka z týchto peňazí 
nezbohatla, práve naopak, ale 
robila a robí to s láskou k pohy-
bu a športu.

Dnes sa síce ženám nech-
ce už cvičiť, v telocvičniach je 
ich pomenej, ale pamätám si 
časy, keď telocvičňa praskala 
vo švíkoch. Nielen sa cvičilo, 
ale sa aj zabávalo napr. v ob-
dobí fašiangov býval v telo-
cvični karneval – ženy si pri-
chystali rôzne masky a tak 
prišli do telocvične, kde sa sú-
ťažilo – športovalo, ale aj tan-
covalo. Alžbeta Vaverčáková         
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Názov podujatia/ aktivity                 Termín konania          Miesto konania              Garant                                Kontakt

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                                                          

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)    21. jún 2013, 15.00                       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

Kežmarská zábavná paralympiáda sa uskutoční 13. júna 2013,  
t.j. štvrtok, na školskom štadióne ZS Nižná brána.  

Organizátori ZŠ Nižná brána, MŠ Severná, Lukostrelecky klub 
MŠK Kežmarok,  Ranč Čajka, Mestský úrad Kežmarok, Centrum 
voľného času Kežmarok, členovia Komisie mládeže a športu.

Bližšie informácie:  
Ľudmila Rochová, t.č. 0907 130 316 alebo 0911 130 316.

Celkovo 112 detí zo 6 ma-
terských škôl sa zúčastnilo 
Olympiády materských škôl 
mesta Kežmarok 2013, ktoré 
boli zároveň aj 2. ročníkom 
Memoriálu Vlada Jančeka. 
Súťažilo sa v ľahkoatletickom 
trojboji a výsledky sa zároveň 
započítali do pohárovej súťa-
že O pohár primátora mesta 
Kežmarok.

Zvíťazila MŠ Možiarska, 
pred MŠ Kuzmányho, MŠ Se-
verná, MŠ Cintorínska, MŠ 
Kušnierska brána a MŠ sv. 
Kríža.

Výsledky jednotlivcov, 
beh na 50 m, chlapci: 1. Jakub 
Ilenčík 9,99, 2. Krzysik10,0 
(obaja MŠ Kuzmányho), 3. Ka-
rabinoš (Možiarska), a Kňaž-
ko (Severná) 10,1. St. dievča-
tá: 1. Sabína Tyrpáková (Cin-
torínska) 10,1, 2. Husáková 
(Kuzmányho) 10,4, 3. Perig-
náthová (Možiarska) 10,5. Ml. 
žiaci: 1. Ján Rušin 11,7, 2. Šol-
tis (obaja Kuzmányho) 12,0, 3. 
Kuffa (Kušnierska) 12,1. Ml. 
dievčatá: 1. Nela Pichnarčíko-
vá (Možiarska) 12,6, 2. Leško-
vá (Kuzmányho), 3. Šelepová 
(Severná) 13,2.

Skok do diaľky, st. chlap-
ci: 1. Richard Labuda 158 cm, 
2. Holub 150, 3. Šterbák 142 
cm (všetci Možiarska). St. 
dievčatá: 1. Alexandra Husá-
ková (Kuzmányho) 133, 2. Gu-
rová (Možiaska) 127, 3. Droz-

Výsledky Olympiády 
materských škôl

dová (Severná) 125 cm. Ml. 
chlapci: 1. Filip Schmidt (Cin-
torínska) 114/102 cm, 2. Šoltis 
(Kuzmányho) 114/100, 3. Cen-
gel (Možiarska) 112 cm. Ml. 
dievčatá: 1. Kristína Juhasová 
98, 2. Lešková (obe Kuzmány-
ho) 92, 3. Rusňáková (Petržal-
ská) 91 cm.

Hod loptičkou, st. žiaci: 
1. Dalibor Holub 21,9, 2. La-
buda 16,4, 3. Karabinoš (všet-
ci Možiarska) 15,9 m. St. diev-
čatá: 1. Sabína Tyrpáková 
(Cintorínska) 11,6, 2. Lizáko-
vá (Severná) 11,2, 3. Olekšá-
ková (Cintorínska) 11,1 m. 
Ml. chlapci: 1. Marko Cen-
gel (Možiarska) 11,3, 2. Puk-
luš (Petržalská) 10,8, 3. Ren-
ner (Možiarska) 10,1 m. Ml. 
dievčatá: 1. Liliana Pieščáko-
vá (Možiarska) 6,8, 2. Lešková 
(Kuzmányho) 6,2, 3. Pichnar-
číková (Možiarska) 5,8 m.

Zdenka Jankurová, 
Pavol Humeník

V. liga, sk. sever
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala piata futbalová liga do-
spelých. 

Raslavice – Kežmarok 3:2 
(3:0). Góly Kežmarku: Bed-
narčík, Regitko.

Kežmarok – Jasenov 8:0 
(1:0). Góly: Bednarčík 3, So-
va, Sluka 2, Novák. Červené 
karty: Kuzma, Hric (obaja Ja-
senov).                           
1. Plavnica  29  57:8   66
2. Raslavice  29  61:37  52

3. Pakostov  29  47:35  49
4. Kendice  29  56:41  48
5. Dlhé Klčovo  29  59:51  48
6. Medzilaborce  29  72:45  47
7. Kľušov  29  66:54  46
8. Fintice  29  47:47  42
9. Kežmarok  29  48:37  41
10. Kračúnovce  29  42:48  40
11. Hanušovce  29  51:51  38
12. Ľubotice  29  43:52  38
13. Zámutov  29  47:47  37
14. Jasenov  29  40:55  35
15. N. Hrušov  29  27:79  23
16. Veľký Šariš  29  18:94    5

Dorast, IV. liga
Výsledky: Veľká Lomnica 

- Kežmarok 1:3, Kežmarok - 
Ľubica 3:0, Krompachy - Kež-
marok 0:1, Kežmarok - Hari-
chovce 1:0, Nálepkovo - Kež-
marok 1:3, Kežmarok - Spiš-
ské Bystré 2:3, Kežmarok 
- Spišské Podhradie 0:1, Spiš-
ské Vlachy - Kežmarok 1:0, 
Kežmarok - Lendak 3:2.

V priebežnej tabuľke je 
Kežmarok na 9. mieste zo štr-
nástich účastníkov.

Humeník

KHbL. Semifinále: The 
Red Rats Kežmarok - Bad 
Company Ľubica 11:3 (Šišmič 
5, Vašaš 3, Pisarčík 2, Gally - 
Polaček, Havíra, Jaseňák), 5:1 
(Gally 3 Vašaš, Šlachtič – Ja-
sovský). Rats vyhral sériu 2:1.

Zápasy o 3. miesto: Po-
prad – Ľubica 11:4 (Teplický 
4, P. Kromka, Svitana, Buc 2, 

Roháčik – Sklenár, Palušák, 
Polaček, Jasovský), 4:9 (Paloč-
ko 3, Teplický - Havíra 5, Ja-
sovský 3, Palušák). Stav série: 
1:1. Hrá sa dva víťazné zápa-
sy.

Finále: The Red Rats Kež-
marok – South Park Kežma-
rok 5:4 pp (Oravec 2, Pisar-
čík, Gally, Lukáč – Drozd 3, K. 
Jankura). Stav série: 1:0. Hrá 
sa na 3 víťazné zápasy.

Humeník 
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V príjemnom prostre-
dí strelnice Majer pod lesom 
v Záľubici uskutočnila Ob-
vodná poľovnícka komora 
Kežmarok dňa 19. mája 2013 
už  3. okresné majstrovstvá 
členov SPZ v streľbe na po-
ľovnícke terče z malokalib-
rovky M-400 o Putovný pohár 
OkO SPZ a OPK Kežmarok.

Preboru sa zúčastnilo 17 
trojčlenných družstiev repre-
zentujúcich poľovnícke zdru-
ženia a poľovnícke spolky 
okresu a 10 pretekárov v ka-

tegórii jednotlivcov, t.j. spolu 
61 súťažiacich.

V kategórii jednotlivcov si 
prvenstvo vybojoval J. Jurský 
z VLM SR výkonom 392/400 
a do nasledujúceho prebo-
ru získal putovný pohár. Na 
druhom mieste skončil Ľ. To-
maľa z PZ Magura výkonom 
390/400 a na treťom mieste 
výkonom 386/400 skončil R. 
Pilát z VLM SR, OZ Kežma-
rok.

V súťaži družstiev si 
prvenstvo odnieslo druž-

Dňa 28. apríla 2013 sa v 
Starel Ľubovni konala súťaž 
v karate, 2. kolo Tatranskej 
únie. Našu česť tam išlo há-
jiť dvanásť kežmarských ka-
ratistov. 

Výborne sa nám dari-
lo. nakoľko sme si odtiaľ do-
niesli 10 cenných kovov, a to 
4 prvé miesta, 2 druhé a 4 tre-
tie miesta. 

V najľahšej kategórii ml. 
žiaci do 24kg si Michal Ma-
ti vybojoval 1. miesto. Samu-
el Liška získal 1. miesto u st. 

žiakov do 30 kg. Samuel Ma-
ti získal 1. miesto v ml. doras-
te do 40 kg, Adam Bajus zís-
kal 1. miesto u kadetov do 57 
kg. Ruhé miesta získali Ma-
tej Belončák u st. žiakov, Pa-
vol Grich u kadetov do 52 kg. 
Tretie miesta získali  Kamil 
Hoffman u st. žiakov do 35 
kg, Martin Adamjak u ml. do-
rastu nad 50 kg, Daniel Krem-
pasky u ml. dorastu nad 50 
kg, Alexander Hoffman u ka-
detov do 52 kg. 

Tréner Mgr. Božoň

Výborné výsledky karatistov

Okresné majstrovstvá v streľbe z malokalibrovky

stvo VLM SR, OZ Kežma-
rok, ktoré v zložení J. Jurský, 
R. Pilát a P. Tomala /346/400/ 
nastrieľalo spolu 1124/1200. 
Na druhom mieste skončilo 
družstvo PZ Zlatá hora Kež-
marok nástrelom 1027/1200 
a na treťom mieste MPS Po-
ľana Spišská Belá výkonom 
1013/1200.

Na podujatí si 6 súťažiaci 
vystrieľali II. a 2 súťažiaci III. 
výkonnostnú triedu.

Predstavenstvo Oblast-
nej poľovníckej komory Kež-
marok chce touto cestou po-

ďakovať majiteľovi strelni-
ce p. Kromkovi za výborné 
podmienky, sponzorom - Ko-
vospol p. Blaško, Poľovníc-
ke potreby p. Iláš, Hodinár-
stvo p. Kellner, Píla pri kaštie-
li p.Kačur, Zverocentrum p. 
MVDr. Polanek, Aqatherm 
Poprad p. Konkoľ, VLM SR, 
OZ Kežmarok, mesto Spiš-
ská Belá, za vecné dary a čle-
nom streleckej komisie OPK v 
Kežmarku  za profesionálne 
zvládnutie organizácie okres-
ného preboru.

Mgr. M. Nevický  

V Kežmarku pracovali v 
tomto školskom roku pod ve-
dením  Mgr Eduarda Hagaru 
st. v CVČ Kežmarok a na ZŠ 
Kežmarok šachové krúžky 
detí. Ich činnosť je zameraná 
na tréning a účasť na mládež-
níckych šachových súťažiach.

V šachu sa organizuje 
Grand prix mládeže SR, ktorej 
sa v tomto ročníku základnych 
kôl zúčastnilo 1336 mladých 
šachistov vo vekových kategó-
riách chlapci do 8, 11, 14 rokov 
a dievčatá do 8, 11, 14 rokov.

Naši súťažili v skupine vý-
chod kde bolo 403 súťažia-
cich. Dosiahli tieto výsledky: 
kat. D8 Natália Ferenčáková 9 
bodov, kat.CH 8 Adam Koval-

čík 10 bodov, kat. CH11 Vladi-
mír Prusák 22 bodov, Adrián 
Špitko 93 bodov, Adam Kriš-
šák 110 bodov,  Michal Cho-
ma 187 bodov, Jakub Feren-
čák 317 bodov, kat. D14 Lívia 
Šromovská 332 bodov. 

Jakub Ferenčák a Lívia 
Šromovská si bodovým zis-
kom  zabezpečili účasť v se-
mifinále skupiny východ. 
To sa uskutočnilo v Stropko-
ve 8. júna 2013. Jakub Feren-
čák ziskom 6,5 bodu obsadil 
v CH11 3. miesto, Lívia Šro-
movská ziskom 7,5 bodu v 
D14 3. miesto. Obaja si vybo-
jovali účasť vo finále SR, kto-
ré sa uskutoční 15. júna v Ru-
žomberku.               E. Hagara

Práca v šachových 
krúžkoch prináša ovocie

Simultánka proti top Kežmarčanovi
Šachová simultánka sa uskutoční 21. 6. 2013 (piatok) o 15.00 hod. 

Proti hráčom Kežmarku vedených primátorom mesta Ing. Igorom 
Šajtlavom nastúpi Mgr. Eduard Hagara ml., momentálne 13. najlep-
ší šachista Slovenska a najúspešnejší hráč Kežmarku šachovej sezó-
ny 2012/13 s ELO 2423. Záujemcovia o účasť na simultánke sa mô-
žu prihlásiť na tel. 0910 217 755.                                               Humeník
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V kádri slovenskej repre-
zentácie vzorne našu krajinu 
a mesto reprezentovali dvaja 
Kežmarčania, kmeňoví hrá-
či MŠK Kežmarok. Útočník   
Boris Oravec a obranca Oskar 
Šlachtič, t.č. na hosťovaní vo 
Vrútkach. V konkurencii os-
tatných extraligových hráčov 
je to veľký úspech aj kežmar-
ského hokejbalu, pretože na 
majstrovstvách sveta u senio-
rov je účasť hráčov Kežmarku 
premiérová.

Pritom obaja hráči Kež-
marku k titulu pomohli nie-
len herne, ale aj bodmi v pro-
duktivite – Oskar Šlachtič 1+5 
a Boris Oravec 2+1, keď strelil 

víťazný gól v semifinále, kto-
rým posunul Slovensko do fi-
nále a v ňom strelil úvodný 
gól zápasu. Vo finále Sloven-
sko vyhralo s Českom 2:1.

V rovnakom meste sa ko-
nali i majstrovstvá sveta žien, 
kde mal Kežmarok taktiež 
zastúpenie. Ľudmila Bedná-
rová s bilanciou 2+1 pomohla 
slovenskej reprezentácii k ti-
tulu vicemajsteriek sveta. Slo-
venky našli premožiteľa až vo 
finálovom zápase a podľahli 
Kanaďankám 2:0.

Všetkým zástupcom kež-
marského hokejbalu k úspe-
chom a gratulujeme.

Humeník

Kežmarčania sa stali 
majstrami sveta

Kanadské mesto St. John ś bolo v dňoch 2. – 9. júna 2013 
dejiskom Majstrovstiev sveta v hokejbale seniorov. Sloven-
sko po 14 rokoch šampionát vyhralo i s dvomi Kežmarčan-
mi v zostave.

Prvý ročník medzinárodného basketbalového turnaja Memoriál Vladimíra Jančeka úspešný

V Kežmarku uspela Varšava
V dňoch 31. mája – 2. júna 2013 sa v Kežmarku uskutočnil 

prvý ročník medzinárodného turnaja v basketbale Memoriál 
Vladimíra Jančeka, ktorý bol určený pre kategóriu chlapcov na-
rodených v roku 2000 a ml.

Okrem cien pre družstvá boli oceňovaní aj hráči v all-stars i iných 
individuálnych kategóriách. Ceny odovzdávali primátor Ing. Igor 
Šajtlava a Mgr. Mária Jančeková.                           Foto: archív jmj

Zo zápasu Kežmarok – Katovice II.          Foto: Pavol Humeník

Turnaja sa zúčastnilo cel-
kovo šesť družstiev z Poľska a 
Slovenska – Katovice dve druž-
stvá (chlapci a dievčatá), Varša-
va, Juniorbasket Košice, KAC 
Jednota Košice a domáci tím 
BK MŠK Kežmarok. Turnaj pre-
behol systémom každý s kaž-
dým.

Turnaj slávnostne otvori-
li Mgr. Mária Jančeková spolu 
so synom Vladom Jančekom a 
primátor mesta Kežmarok Ing. 
Igor Šajtlava. 

Počas troch dní odohrali 
družstvá 15 zápasov, navštívi-
li aj mesto a jeho kultúrne pa-
miatky. Jednotliví tréneri i hos-
tia boli spokojní nielen s úrov-

ňou športovou, ale aj s úrovňou 
stravovania a aj ubytovania. 

„Sme veľmi spokojní s úrovňou 
turnaja, chlapci odohrali dobré zá-
pasy. Organizátori domáceho klubu 
sa posnažili pre všetky celky pripra-
viť zaujímavý program. Veľmi radi 
prídeme aj na budúci rok,“ pove-
dal v rozhovore tréner Junior-
basket Košice Peter Mišinský.

Turnaj vyhralo nakoniec 
družstvo La Basket Varšava, 
pred KAC Jednota Košice a UKS 
SP 27 Katovice I.. Na štvrtom 
mieste skončilo družstvo UKS 
SP 27 Katovice II, piate miesto 
získali chlapci  Juniorbasketu 
Košice a domáci BK MŠK Kež-
marok obsadil šieste miesto.

Medzi ocenenými z domá-
ceho celku boli Marko Kalafút, 
ktorý získal cenu srdciar tur-
naja a Dávid Štancel, ktorý bol 
vyhodnotený ako najlepší hráč 
družstva Kežmarku.

Výsledky Kežmarku: – 
Juniorbasket Košice 29:62, KAC 
Košice 18:109, UKS SP 27 Kato-
vice II. 34:62, La Basket Varšava 
18:110, – UKS SP 27 Katovice I. 
34:68.                                     (jmj)

Dva turnusy (1. – 5. 7. a 8. 
– 12. 7. 2013) plaveckého tábo-
ra organizuje ZŠ Ľubica. Sú 
určené pre deti MŠ a ZŠ. Ce-
na je 75 eur. Tábor je zame-
raný na zdokonaľovanie pla-
veckých zručností a schop-
ností, na predplavecký a zá-
kladný plavecký výcvik a 
všeobecnú pohybovú prípra-
vu - športové a loptové hry 
a súťaže. Prihlášky posielajte 

do 20. 6. 2013 elektronicky na 
adresu  igorvavercak@gma-
il.com. Do prihlášky uveďte: 
meno prihlasovaného dieťa-
ťa, dátum narodenia, adresu 
trvalého bydliska, meno zá-
konného zástupcu a kontakt-
né údaje (telefónne číslo mo-
bilu, e-mail), veľkosť trička. 
Kontakt: Mgr. Igor Vaverčák, 
tel. 0917 440 778.

 (red.)

Plavecké tábory pre deti


