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Protipovodňové poldre sa budú robiť už v roku 2015
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

ŠKODA Rapid Spaceback, to sú čisté línie, dynamický dizajn, priestranný interiér a navyše:
› 4-ročná záruka  › zimné kolesá zadarmo  › s Financovaním na jednotku už od 111 € mesačne
Ponuka platí aj na ostatné modely ŠKODA. Viac u vášho najbližšieho predajcu.
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid:
4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Ilustračné foto.

Zimné kolesá zadarmo platia pre skladové vozidlá predané do 31. 3. 2015.
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Železničná stanica 
v Kežmarku chátra, 
skrášlenia sa dočká 
asi až po roku 2017
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Jana Gantnerová 
na Univerziáde 
získala bronz  
a ukončila kariéru
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Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku, v spolupráci so Slovenskou 
lekárskou komorou a Slovenskou komo-
rou  sestier  a  pôrodných  asistentiek,  or-
ganizuje  v  Kongresovom  centre  Hotela 
Academia v   Starej Lesnej v dňoch 27.  - 
28. marca 2014 XVIII. Kežmarské lekár-
ske dni Dr. Vojtecha Alexandra s me-
dzinárodnou účasťou. Záštitu nad kon-
ferenciou  prevzal  primátor  Mesta  Kež-
marok - PhDr. Mgr. Ján Ferenčák.
Kežmarské  lekárske  dni  sú  venované 

pamiatke rodáka, priekopníka röntgenoló-
gie Dr. Vojtecha Alexandra. História Kež-
marských  lekárskych  dní  siaha  do  roku 
1993, kedy sa 15. januára konal prvý Kež-
marský lekársky deň Dr. Vojtecha Alexan-
dra, a to v deň 77. výročia jeho smrti. Tým-
to sa začala písať prvá kapitola podujatia, 
ktoré  pokračovalo  každoročne  až  do  ro-
ku 2008 a po šesťročnej odmlke nadviaza-
lo na tradíciu v roku 2014. Počas 17 - tich 

ročníkov odznelo viac ako 490 prednášok, 
z toho 59 zahraničných z 5 krajín (ČR, Ra-
kúsko,  Poľsko,  Maďarsko  a  Švajčiarsko). 
Prednášajúci boli  z 36 miest SR – najviac 
prednášok odznelo z klinických pracovísk 
Bratislavy, Košíc,  Prešova, Popradu,  zo  7 
miest ČR, najviac z Prahy – IKEM, Hrad-
ca Králové, Blansko. tiež z Budapešti, Var-
šavy, Viedne a Zurichu.
Tohtoročné  XVIII. Kežmarské le-

kárske dni Dr. Vojtecha Alexandra  bu-
dú prvýkrát vo svojej histórii určené nie-
len pre  lekárov, ale aj pre  sestry, pôrod-
né asistentky a rádiologických asistentov. 
Počas dvojdňového programu bude pre-
zentovaných spolu 63 odborných predná-
šok, z toho v lekárskej sekcii 32 a v sekcii 
sestier 31 odborných prednášok. Pre orga-
nizátorov tohtoročnej konferencie je pozi-
tívnym signálom veľký záujem odbornej 
verejnosti,  s predpokladanou účasťou 90 
lekárov  a  200  sestier  z  rôznych  zdravot-

níckych zariadení v rámci Slovenskej  re-
publiky. 
Cieľom Kežmarských  lekárskych dní 

je  pre  odbornú  verejnosť  prezentovanie 
rozsahu  poskytovanej  zdravotnej  sta-
rostlivosti v kežmarskej nemocnici a zá-
roveň  aj  výmena  odborných  vedomostí 
a skúseností lekárov a sestier na celoslo-
venskej a medzinárodnej úrovni. Pre la-
ickú verejnosť - potencionálnych pacien-
tov  kežmarskej nemocnice – je organizo-
vanie  odborných  lekárskych  seminárov 
jednou  z  možností  záruky  zvyšovania 
kvality poskytovanej zdravotnej starost-
livosti. Organizátori Kežmarských lekár-
skych dní sú presvedčení, že toto podu-
jatie bude benefitom nielen pre zúčastne-
ných lekárov, sestry, pôrodné asistentky 
a rádiologických asistentov, ale následne 
aj pre širokú pacientsku verejnosť.    

Mgr. Janka Bartková
predsedníčka organizačného výboru

XVIII. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra

Za účasti čelných pred-
staviteľov mesta Kežma-
rok, Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku 
a zástupcu Prešovského 
samosprávneho kraja sa 
4. marca 2015 uskutoč-
nilo na Mestskom úrade 
v Kežmarku rokovanie o 
príprave a realizácii pro-
tipovodňových opatrení v 
meste Kežmarok a jeho 
okolí.

Keďže  protipovodňové  opat-
renia  sa  týkajú  nielen  mesta 
Kežmarok,  ale  aj  širšieho  re-
giónu,  na  rokovaní  nechýba-
li ani zástupcovia Vojenských 
lesov a majetkov a starostovia 
okolitých obcí pri Kežmarku. 
Na  rokovaní  bolo  jasne  de-
klarované,  že  je  tu  ponúka-
né  systémové  riešenie na  za-
bráneniu vzniku povodniam 
v regióne, preto by sa nemalo 
váhať s jeho odsúhlasením. Je 
tu jedinečná možnosť pre za-
bránenie vzniku povodní, le-
bo  našlo  sa  riešenie,  našli  sa 
finančné  prostriedky  a  naš-
la sa vôľa situáciu s povodňa-
mi vyriešiť. Zázrakom je, že v 
tak krátkom čase sa tento pro-
jekt dá aj zrealizovať, pretože 

už v roku 2015 by sa malo za-
čať s jeho realizáciou a nestra-
tili by sme jeden rok.

„Kežmarok je na východ-
nom Slovensku, podľa od-
borníkov, najrizikovejším 
miestom pre vznik povod-
ní. Mesto Kežmarok má ale 
vypracovaný plán protipo-
vodňových opatrení. Vieme 
koľko ľudí, v akom čase a v 
akom stupni ohrozenia ich 
vieme zapojiť do protipo-
vodňových prác. Toto sú ale 
všetko iba čiastkové rieše-
nia a mestu Kežmarok ide o 
vyriešenie systémového rie-
šenia. A tým je vybudovanie 
poldrov, lebo povodeň prí-
de, lebo sa neurobilo doteraz 
žiadne systémové opatrenie 
proti tomu. Jediným systé-
movým riešením je  zachytiť 
vodu, ktorá k nám vchádza 
do mesta, niekde mimo mes-
ta. Preto vybudovanie pol-
drov je nevyhnutné urobiť. 
Jeden z navrhnutých poldrov 
by mal byť napríklad taký, 
ktorý zachytí vodu, ktorá 
sa prevalila cez mesto v ro-
ku 2010,“ povedal prvý muž 
Kežmarku Ján Ferenčák.

„Už tohto roku sme pri-
pravený začať stavať tieto 
poldre. Malo by ísť teraz o 
štyri poldre,“ odpovedal ria-
diteľ  Slovenského  vodohos-
podárskeho  podniku  Mari-
án Supek, na otázku v akom 

Riaditeľ SVP Marián Supek, primátor Kežmarku Ján Fe-
renčák a podpredseda PSK Štefan Bieľak na tlačovej 
konferencii k protipovodňovým opatreniam v regióne.

Primátor Kežmarku: Čakáme povodeň

štádiu  je  príprava projektu  a 
koľko poldrov by sa malo te-
raz postaviť.

„Vybudovanie poldrov sa 
týka širšieho územia, preto 
aj kraj sa o tieto záležitosti 
veľmi zaujíma.,Preto vítame 
ako sa tento projekt vypra-
coval, lebo ho bolo treba vy-
riešiť komplexne. Vybudo-
vanie poldrov určite zlepší 
kvalitu a bezpečnosť života 
v regióne“, povedal  na mar-
go  budovania  poldrov  pod-
predseda Prešovského samo-
správneho  kraja  Štefan  Bie-
ľak.
Teraz  je  ale  ten  správny 

čas,  aby  sa  niečo  urobilo  v 
protipovodňových  prácach, 
lebo  je  tu možnosť  preinves-
tovať  okolo  25  miliónov  eur 

na dobrú vec. Tie by  sme už 
nikdy v budúcnosti nemuseli 
získať, ak by sme prepásli tú-
to šancu. 
Je  vôbec  zázrakom  už  to, 

že  za pomerne krátky  čas  sa 
takáto  suma  môže  preinves-
tovať v našom regióne. To by 
bol určite veľký úspech všet-
kých  ľudí,  ktorí  sa  pustili  s 
vervou do tohto potrebného a 
veľkého projektu, ktorý urči-
te zlepší kvalitu života tunaj-
ších občanov.
V záverečnej fáze schvaľo-

vacieho procesu bolo potreb-
né,  aby  projekt  schválili  ob-
ce  Tvarožná  a  Ľubica,  čo  sa 
v minulom  týždni aj podari-
lo. Protipovodňové poldre sa 
tak môžu začať stavať už v ro-
ku 2015.

Pavol Humeník
Foto: autor
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Lorant Paugsch
Foto: autor

„Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) eviduje po zavedení bez-
platnej prepravy pre vybrané skupiny obyvateľstva zvýšený počet ces-
tujúcich. V decembri 2014 a januári 2015 dosiahol medziročný nárast 
prepravených osôb vo vnútroštátnej preprave okrem súkromných spo-
ločností a IC vlakov na celom Slovensku takmer 15 percent. 

Na trati Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – (Plaveč) je nárast 
podľa pozorovaní pracovníkov ZSSK tiež viditeľný, čo platí aj pri 
predaji/výdaji cestovných dokladov v železničnej stanici Kežmarok.

Od 1. februára 2015 boli navyše zlacnené týždenné a mesačné 
traťové predplatné cestovné lístky. ZSSK už za prvé tri februáro-
vé týždne zaznamenáva vyšší záujem cestujúcich o tento druh ces-
tovných dokladov. Toto konštatovanie platí za celé Slovensko, dá sa 
však očakávať nárast aj v Kežmarku.“ Jana Morháčová, riaditeľ-
ka Odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko.

Cestovanie zadarmo 
prilákalo cestujúcich

Jedna z dominánt mesta 
chátra už niekoľko rokov. 
Takmer 100-ročná budo-
va zatiaľ nie je zaradená 
do štandardizácie staníc 
na Slovensku, to sa však 
môže zmeniť.

Od  januára  2015  prechádza-
jú  železničné  stanice  na  Slo-
vensku  postupnou  štandar-
dizáciou. Jej cieľom je poskyt-
núť  cestujúcim  zvýšenú  kva-
litu  staníc  v  podobe  nových 
lavičiek,  vykurovacích  te-

lies,  oznamovacích  zariade-
ní  či  zrekonštruovaných  toa-
liet. Ďalším krokom bude re-
konštrukcia  samotných  bu-
dov staníc.
Železnice  Slovenskej  re-

publiky  vybrali  pre  štandar-
dizáciu 57 staníc. Tá kežmar-
ská spadá pod železničnú sta-
nicu v Plavči a z tohto dôvodu 
nemá  ani  svojho  prednostu 
stanice.

„Železničná stanica Kež-
marok je radená do kategórie 
nesamostatných železničných 
staníc a z tohto dôvodu ne-
bola zaradená do prvej fázy 
štandardizácie,“  uviedla  Ka-
tarína Martinkovičová  z  Od-

Železničná stanica čaká na rekonštrukciu
boru komunikácie Generálne-
ho riaditeľstva ŽSR. 

Budúcnosť je otvorená
Už v tomto roku plánujú ŽSR 
vykonať  komplexnú  rekon-
štrukciu kotolne v priestoroch 
stanice.  V  budúcich  obdo-
biach  podľa  finančných mož-
ností  plánujú  železnice  reali-
zovať rekonštrukciu strechy a 
bleskozvodu budovy stanice.
Na  otázku,  či  sa  so  štan-

dardizáciou  počíta  v  budúc-
nosti  aj  v  Kežmarku,  Marti-

kovičová  odpovedala:  „Áno, 
v ďalšej fáze štandardizácie, 
kedy budú hodnotené aj nesa-
mostatné stanice a zastávky. 
Vybraté objekty budú po do-
hode s Ministerstvom dopra-
vy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR zaradené do har-
monogramu postupného za-
vádzania štandardov.“
Ako  dodala,  nový  harmo-

nogram bude platný od 1.  ja-
nuára 2017 a všetky investície 
budú  závisieť  od  finančných 
možností ŽSR.

Málokto vie, že v roku 
2015 bude tomu presne 
20 rokov, čo v Kežmar-
ku vznikla nová firma so 
stopercentným podielom 
mesta - Technické služby, 
s.r.o. 

Vtedajšie vedeniena čele s ria-
diteľom  Jánom  Soliarom  tak 
vstúpilo  na  neistý  ľad  kon-
kurenčného  prostredia.  Ťaž-
ké skúšky a prekážky na svo-
jej  dvadsaťročnej  ceste  firma 
zvládla  a dostatočne  jasne  sa 
na trhu aj etablovala. Takmer 
od  začiatku  pracovala  so  ze-
lenými číslami, čo znamenalo 
že  vedenie  spoločnosti  malo 
dobrý a zdravý manažment. 
Po  odchode  Ing.  Soliara 

z pozície riaditeľa spoločnosti, 
ktoré nastalo v roku 2010, do-
sahovala firma zisk 36 909 eur. 

Dnešné  čísla hovoria,  že v  ro-
ku  2014  dosiahla  firma  stratu 
29 596 eur.  I keď sa z  technic-
kých  služieb  v  roku  2012  od-
členila jeho časť a vznikli Verej-
noprospešné služby,  je finanč-
ný  rozdiel  za  obdobie  štyroch 
rokov  až  neuveriteľne  veľký. 
„Rozdelenie spoločnosti bolo 
podľa mňa chybou“,  povedal 
nám na margo vzniku spoloč-
nosti Verejnoprospešné služby 
opätovný  riaditeľ  spoločnosti 
Technické služby, s.r.o. Ján So-
liar. „Tento stav rozdelenia mu-
sí vydržať, podľa zákona a do-
hôd, maximálne do roku 2016, 
no urobíme všetko pre to, aby 
sme v roku 2017 opäť spojili 
obidve spoločnosti do jednej.“
Staronový  riaditeľ  Ján  So-

liar bol  schválený do  funkcie 
na rokovaní mestského zastu-
piteľstva,  ktoré  sa  konalo  22. 
januára 2015. 
A  aká  je  budúcnosť  spoloč-

nosti?  „Urobím všetko pre to, 
aby som firmu opäť dostal do 

Technické služby majú 20 rokov

Pavol Humeník
Foto: autor

zelených čísel, preto sa teraz vy-
konáva personálny audit, šetre-
nie pohonných hmôt a treba na-
stoliť určitý poriadok vo firme. 
Treba nám opäť rozbehnúť aj 
aktivity smerom vonku, nadvia-
zať na úspešné pracovné spolu-
práce, takže mojím zámerom je, 
aby od 1. januára 2016 sme pra-
covali s plusovými číslami.“
A  na  čom  momentálnom 

pracuje? „Do 1. apríla by sme 
v spolupráci s mestom chce-
li sfunkčniť aspoň dve závo-
ry na parkoviská, aby sme 
čím skôr vychytali muchy 
a boli na letnú sezónu, keď by 
všetko malo bežať optimálne, 
v tomto smere pripravení.

Škoda, že sa na cintoríne 
chodníky vyasfaltovali, pretože 
keby sa tam dala dlažba, mohli 
sme urobiť rozvody vody a mať 
kohútiky s vodou nie na troch 
miestach, ale napríklad až na 
desiatich. Takže aj také veci ma 
trápia“, povedal na koniec zau-
jímavého rozhovoru Ján Soliar.

Náročný cieľ tak stojí pred 
staronovým  riaditeľom  tech-
nických  služieb,  lebo  z  vyso-
kých  červených  čísel  dostať 
firmu do plusu za necelý rok 
si vyžaduje poriadnu odvahu. 
Snáď    znalosť  prostredia  bu-
de  tým  hlavným  plusom  za 
cestou k zeleným číslam. Dr-
žíme palce,  lebo  z prosperity 
domácej kežmarskej firmy by 
nepochybne malo úžitok celé 
mesto.

Budova železničnej stanice v Kežmarku je v zlom stave, o 
niekoľko rokov sa možno dočká investícií.

Staronový riaditeľ tech-
nických služieb Ján Soliar.
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Slovenský Červený kríž, miestny spolok Kežmarok a občianske 
združenie ŠÍP vyhlasujú výtvarnú a literárnu súťaž pre žiakov MŠ, 

ZŠ, ŠZŠ, DSS, ZUŠ a CVČ okresu Kežmarok na témy:
1. Keď budem veľký, budem záchranárom

2. Poznám príbeh niekoho, kto rozdáva  šťastie  iným, 
i keď sám ho v živote veľa  nemal

3. Nie som iný – aj keď sa to niekomu možno zdá
I. kategória: žiaci MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ a ŠZŠ (len výtvarné práce)

II. kategória: žiaci 2. – 5. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce)
III. kategória: žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce)

Podmienky súťaže:
- výtvarné práce - ľubovoľná technika

- výtvarné práce si prevezmeme osobne po individuálnej dohode na každej 
škole (plánovaná je aj prezentácia a výstava všetkých súťažných prác)
- literárne práce – poézia, próza (rozsah maximálne 2 normované strany)
- literárne práce posielať na adresy: magsop@gmail.com a pavlak.martin@

gmail.com 
- všetky (výtvarné i literárne) práce označiť (názov práce, meno žiaka, škola, 
trieda, meno učiteľa, resp. vychovávateľa alebo iného vedúceho práce)
- počet zaslaných súťažných prác od jedného žiaka nie je obmedzený

Uzávierka súťaže: 31. marec 2015.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: apríl 2015.

Najlepšie práce budú prezentované na slávnostnej akadémii samotnými 
výhercami. Ocenení budú žiaci aj ich pedagógovia.

Už teraz sa tešíme na úžasné dielka všetkých zúčastnenýchJ. Vážime si čas 
a energiu učiteľov, vychovávateľov i opatrovateľov, ktorí  pomôžu deťom 
pochopiť význam nami vyhlásených súťažných tém a budú žiakov 

v tvorbe povzbudzovať a podporovať.
Mgr. Magdaléna Sopková, predsedníčka MS SČK Kežmarok, 

magsop@gmail.com  0907 300 799.
Mgr. Martin Pavlák, prezident občianskeho združenia Šíp, 

pavlak.martin@gmail.com   0910 964 997.

                       
S l o v e n s k ý     Č e r v e n ý     k r í ž , miestny spolok   K e ž m a r o k 

a      o b č i a n s k e     z d r u ž e n i e    Š Í P   

 
 

vyhlasujú výtvarnú a literárnu súťaž  
 

pre žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ, DSS, ZUŠ a CVČ okresu Kežmarok na témy: 
 

 
1.  Keď budem veľký, budem záchranárom 
2. Poznám príbeh niekoho, kto rozdáva  šťastie  iným, i keď sám ho v živote   
      veľa  nemal 
3. Nie som iný – aj keď sa to niekomu možno zdá 
  
 
I. kategória: žiaci MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ a ŠZŠ (len výtvarné práce) 
II. kategória: žiaci 2. – 5. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce) 
III. kategória: žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ a ŠZŠ (výtvarné aj literárne práce) 

 
 
Podmienky súťaže: 

 výtvarné práce - ľubovoľná technika 
 výtvarné práce si prevezmeme osobne po individuálnej dohode na každej škole  

(plánovaná je aj prezentácia a výstava všetkých súťažných prác) 
 literárne práce – poézia, próza (rozsah maximálne 2 normované strany) 
 literárne práce posielať na adresy: magsop@gmail.com  a pavlak.martin@gmail.com  
 všetky (výtvarné i literárne) práce označiť (názov práce, meno žiaka, škola, 

trieda, meno učiteľa, resp. vychovávateľa alebo iného vedúceho práce) 
 počet zaslaných súťažných prác od jedného žiaka nie je obmedzený 
 

 
Uzávierka súťaže: 31. marec 2015 
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: apríl 2015  
Najlepšie práce budú prezentované na slávnostnej akadémii samotnými výhercami. Ocenení 
budú žiaci aj ich pedagógovia. 
 
Už teraz sa tešíme na úžasné dielka všetkých zúčastnených. Vážime si čas a energiu učiteľov, 
vychovávateľov i opatrovateľov, ktorí  pomôžu deťom pochopiť význam nami vyhlásených 
súťažných tém a budú žiakov v tvorbe povzbudzovať a podporovať. 
 
 
Mgr. Magdaléna Sopková, predsedníčka MS SČK Kežmarok, magsop@gmail.com  0907 300 799 
Mgr. Martin Pavlák, prezident občianskeho združenia Šíp, pavlak.martin@gmail.com   0910 964 997 
 

Už 14. ročník Slovensko-
-poľského hospodárskeho 
fóra v Spišskej Novej Vsi 
by mal byť v znamení nie-
koľkých noviniek.  

„Spišská Nová Ves je pevnou 
súčasťou Euroregiónu Tat-
ry už od jeho založenia. Od 
tohto roku by sme chceli za-
viesť niektoré novinky, kto-
ré by podujatie urobili ešte 
viac zaujímavejším a atrak-
tívnejším. Chceme, aby pod-
ujatie ostalo u nás, ale aby 
malo ďalšiu pridanú hodno-
tu,“  vysvetlil  Ján  Volný,  pri-
mátor Spišskej Novej Vsi, dô-
vod  stretnutia  s  Jánom  Fe-
renčákom,  primátorom  Kež-
marku a zároveň predsedom 
Euroregiónu Tatry.

„S ponukou pokračovania 
vo fóre prišiel primátor SNV. 
Hľadáme však spôsoby, ako 

Hospodárske fórum v tomto roku aj s novinkami

„Musíme byť však pri-
pravení už na začiatku. Prvé 
výzvy začnú prichádzať od 
polovice roku. Už teraz hľa-
dáme možnosti, do ktorých 
operačných programov sa 
zapojíme a pripravujeme na 
ne projekty. Hospodárske 
fórum môže byť pre podni-
kateľov zaujímavé aj z toho 
dôvodu, že práve tam sa do-

zvedia informácie, ktoré im 
pri čerpaní fondov môžu po-
môcť,“ dodal Ferenčák.
Slovensko-poľské  hospo-

dárske  fórum  sa  koná  kaž-
dú  jeseň  už  13  rokov  v  spiš-
skonovoveskej Redute. Pravi-
delne ho navštívi viac než 160 
podnikateľov.  Pre  región má 
aj  veľkú  spoločensko-politic-
kú hodnotu.

Lorant Paugsch
Foto: autor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Strojstav CM s.r.o. je stabilná spoločnosť, ktorá hľadá 
nových pracovníkov. Ponúkame nasledovné voľné 
pracovné pozície: 

Zvárač  
Prípravár výroby 
Pracovník CNC sústruhu 
NC obrábač 
Kombinovaný  frézar + horizontkár 
Pracovník na ohraňovací lis  
 

Prax nutná! 
Ak Vás zaujala naša ponuka, neváhajte nás kontaktovať! Svoje žiadosti 
a životopisy nám zasielajte na emailovú adresu: 
lazarcikova@strojstavcm.sk. Adresa spoločnosti: Trenčianska 28, Nové 
Mesto nad Váhom, 915 01. Kontakt: Tel: +421 32 741 76 11, Tel: +421 
32 741 76 19. 

 

 

Strojstav CM s.r.o. je stabilná spoločnosť, ktorá 
hľadá nových pracovníkov. Ponúkame nasledovné 
voľné pracovné pozície: 
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Svoje žiadosti a životopisy nám zasielajte na emailovú 
adresu: lazarcikova@strojstavcm.sk. Adresa spoločnosti: 
Trenčianska 28, Nové Mesto nad Váhom, 915 01. Kontakt: 
Tel: +421 32 741 76 11, Tel: +421 32 741 76 19. 

 

 

Strojstav CM s.r.o. je stabilná spoločnosť, 
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Pracovník CNC sústruhu 
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Prax nutná! 

Ak Vás zaujala naša ponuka, neváhajte nás 
kontaktovať! Svoje žiadosti a životopisy nám 
zasielajte na emailovú adresu: 
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spoločnosti: Trenčianska 28, Nové Mesto nad 
Váhom, 915 01. Kontakt: Tel: +421 32 741 76 
11, Tel: +421 32 741 76 19. 

 

Strojstav CM s.r.o. je stabilná 
spoločnosť, ktorá hľadá nových 
pracovníkov. Ponúkame nasledovné 
voľné pracovné pozície: 

Zvárač  
Prípravár výroby 
Pracovník CNC sústruhu 
NC obrábač 
Kombinovaný  frézar + 
horizontkár 
Pracovník na ohraňovací lis  
 

Prax nutná! 
Ak Vás zaujala naša ponuka, neváhajte 

nás kontaktovať! Svoje žiadosti 
a životopisy nám zasielajte na 

emailovú adresu: 
lazarcikova@strojstavcm.sk. Adresa 

spoločnosti: Trenčianska 28, Nové 
Mesto nad Váhom, 915 01. Kontakt: 
Tel: +421 32 741 76 11, Tel: +421 32 

741 76 19. 
 

zatraktívniť toto podujatie, 
aby bolo ešte väčším príno-
som. Máme však otvorených 
množstvo ďalších tém. Do-
hodli sme sa, že tieto otázky 
predstavíme aj partnerom 
na najbližšom stretnutí pri-
mátorov spišských miest,“ 
povedal  Ján  Ferenčák,  pred-
seda Euroregiónu Tatry.

Témou budú eurofondy
Ústrednou témou 14. ročníka 
bude  čerpanie  eurofondov.  
Jediným  spôsobom,  ako  ich 
využiť  sú  výzvy,  na  ktoré 
môžu  reagovať  nielen mestá, 
ale aj podnikatelia. 

„Čerpanie fondov je u nás 
všeobecne na veľmi nízkej 
úrovni. Zvyšné peniaze mu-
síme vrátiť. Ak by u nás os-
tali, môžeme viac vecí po-
staviť či zrekonštruovať,“ 
priblížil  Ferenčák.  Podľa  ne-
ho nastáva pre Slovensko veľ-
mi významné obdobie. V no-
vom  programovacom  obdo-
bí je pre Slovensko vyčlenené 
množstvo  fi nančných  pros-
triedkov,  ktoré  k  nám  v  ta-
kom množstve už možno ni-
kdy nepríde.

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák (vpravo) a primátor 
Spišskej Novej Vsi Ján Volný v Euroregióne Tatry.

Využite 
bezplatnú 
registráciu

V rámci Týždňa sloven-
ských knižníc dňa 26. 3. 
2015 (štvrtok) ponúka Mest-
ská knižnica v Kežmarku 
možnosť získať bezplatnú 
registráciu.                                 -msk-
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Lucijný stĺpček

2.  stanovište  -  v  priesto-
roch  Okresného  úradu  Kež-
marok 
3. stanovište - Lekáreň LUNA 
4. stanovište - v priestoroch 

obchodného centra TESCO
5.  stanovište  -  autobusová 

stanica Kežmarok 
Vieme,  že  nemáte  čas  na-

vštíviť  vášho  lekára  a  dať 
si  premerať  krvný  tlak!  Aj 
my  zdravotníci  sa  správame 
k  svojmu  zdraviu  nezodpo-
vedne! Práve preto tu budeme 

v tento deň pre VÁS a krvný 
tlak vám odmeriame!
Tak nezabudnite, že v ten-

to deň, v dopoludňajších ho-
dinách  zase  budú  po  mes-
te  označené  stanovištia,  kde 
fundovaní  pracovníci  budú 
merať krvný tlak.
Tešíme sa, že tak ako po mi-

nulé  roky, aj  tento rok, v hoj-
nom  počte  prídete  a  využije-
te možnosť, aby ste zistili, aký 
máte KRVNÝ TLAK a urobili 
niečo pre svoje zdravie!

Dajte si zmerať tlak zdarma

Maja Bílá, Pavol Humeník

 K Medzinárodnému dňu 
žien zablahoželal Kežmar-
čankám aj predseda par-
lamentu Peter Pellegrini.

 

 
Do  posledného  miesta  napl-
nená  mestská  športová  hala 
očakávala  v  sobotu  príchod 
premiéra  Slovenskej  repub-
liky  Roberta  Fica,  toho  však 
nakoniec  zastúpil  predseda 
parlamentu  Peter  Pellegrini. 
Premiér  zrušil  svoj  program 
nielen v Kežmarku,  ale  aj  vo 
Veľkom  Krtíši,  v  Starej  Ľu-
bovni  či  v Košiciach na mie-
rovom summite, pre chrípku.

„Do tretice to určite vyj-
de. Kežmarok je veľmi pekné 
mesto a vždy som sa tu stretol 
s príjemnými ľuďmi. Verím, 
že v najbližšej dobe sa určite 
uvidíme. Máme tu čo robiť, je 
tu mnoho problémov, ktoré by 
sme mohli pomôcť vyriešiť,“ 
povedal na adresu premiérovej 
návštevy Pellegrini.

Vážení spoluobčania, 12. 
marec je tradične sveto-
vým dňom obličiek. Tak to 
je aj v Kežmarku.

Je  tu  mesiac  marec  a  s  ním 
aj  Svetový  deň  obličiek.  Fir-
ma  DIALCORP  t.j.  dialyzač-
né  stredisko  a  nefrologická 
ambulancia,  bude  znova  ší-
riť  osvetu  pod  záštitou  mes-
ta Kežmarok a pána primáto-
ra PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka. 
Ani  tento  rok  sme  neza-

budli a znova chceme pokra-
čovať  v  úspešnej  každoroč-
nej akcii čo sa týka PREVEN-
CIE OCHORENÍ OBLIČIEK a 
MERANIE TLAKU KRVI ve-
rejnosti.
Dňa 12. marca 2015 od 9.00 

do 12.00 hod. vám zmeriame 
krvný tlak na 5 - tich stanoviš-
tiach v meste Kežmarok:
1.  stanovište  -  v  priesto-

roch Mestského  úradu  -  rad-
nice mesta Kežmarok

Premiér do Kežmarku neprišiel, 
ale s problémami chce pomôcť

Tí,  čo  prišli  do  haly  však 
sklamaní  neboli.  Viacerí 
Kežmarčania nám potvrdili, 
že ich prilákal viac kultúrny 
program. „Bol som ozaj veľ-
mi milo prekvapený, koľko 
prišlo ľudí a akú skvelú at-
mosféru v hale urobili. Rov-
naké pocity mal aj premiér 
Slovenskej republiky Ro-
bert Fico, s ktorým som te-
lefonoval tesne pred tým, 
než som vyšiel na pódium,“ 

prezradil Pellegrini.
Kultúrne podujatia pri prí-

ležitosti  Medzinárodného 
dňa žien budú pokračovať až 
do  14.  marca.  Podľa  predse-
du parlamentu chcú aj členo-
via vlády osobne potešiť a po-
zdraviť ženy na čo najväčšom 
území  Slovenska.  „Rád by 
som aj touto cestou zaželal 
všetkým ženám z Kežmarku 
všetko najlepšie k ich sviat-
ku,“ dodal Pellegrini.

Lorant Paugsch
Foto: autor

Cez  víkend  sme  my,  ženy, 
mali  sviatok.  Medzinárod-
ný deň žien. Človek  sa mno-
hokrát  nad  sviatkami  už  ani 
nezamýšľa. Dokonca  si mno-
hí z nás pomyslia, že sú úpl-
ne zbytočné. Aj z tohto sviat-
ku totiž mnohí muži vytvori-
li len povrchnú zásterku, ako 
zo žien urobiť stádo opantané 
medovými slovami a obdaro-
vané kvetom a aby sa tie ženy 
potom znova vrátili späť k zá-
sterám a riadom do svojej do-
mácnosti.  O  tomto  však  ten 
sviatok nie je.
Kedysi  bol  aj  v  našej  spo-

ločnosti  matriarchát.  Že-
na  bola  uctievaná  ako  bohy-
ňa,  matka  celého  stvorenia, 
aj  keď  bola  slabšia,  jemnej-
šia, nežnejšia. No skúste ublí-
žiť matkinmu dieťaťu a zistí-
te, akú má tá slabá žena v sku-
točnosti silu. Postupom doby 
sa pozícia ženy zmenila. Mu-
ži  si  dokazovali  svoju moc  a 
silu nie len drancovaním po-
zemkov,  ale  aj  ponižovaním 
iných  mužov  cez  ich  ženy. 
Aby boli ženy ochránené, stá-
vali sa z nich poklady ukryté 
v domoch. Stala sa z nich vec, 
ktorú  rodina mohla  speňažiť 
výhodným sobášom, stali sa z 
nich slúžky a otrokyne zavre-
té v kuchyniach a domácnos-
tiach. Ženy, ktoré sa pokúsili 
o prírodné lekárstvo, spev, ta-
nec,  čítanie,  maľovanie,  uče-
nie,  boli  nazývané  bosorka-
mi, odsúdené, väznené, tope-
né,  upaľované.  Vzdelaní  bo-
li  len muži,  zastávali  vysoké 
posty lekárov, právnikov, uči-
teľov, politikov a ani len ume-
nie žien nebolo šírené.
Česť  patrí  priekopníčkam, 

ktoré o rovnoprávnosť bojova-
li po celý čas a boli osočované, 
podrobené  každodennému 
výsmechu a opovrhnutiu. Ne-
zastávam názor, že vláda žien 
by  zmenila  svet  k  lepšiemu. 
Zastávam názor, že inteligent-
ná žena dokáže byť výbornou 
lekárkou,  právničkou,  učiteľ-
kou, političkou a čímkoľvek si 
len zmyslí a popri tom dokáže 
byť  gazdinou, matkou,  umel-
kyňou  a  ženou. Medzinárod-
ný deň žien je oslavou boja za 
slušný život každej  jednej že-
ny na celom svete.  

Lucia Vričanová

Predseda parlamentu Peter Pellegrini v Kežmarku.



6 11. marec 2015 KežmaroknovinyMozaika

Predstavenstvo  Obvod-
nej  poľovníckej  komory 
v  Kežmarku  týmto  pozý-
va širokú poľovnícku  i la-
ickú verejnosť, deti MŠ, ale 

aj  žiakov ZŠ na  svoju  jubilejnú, v pora-
dí už piatu Chovateľskú prehliadku tro-
fejí  zveri  ulovenej  v  poľovníckych  reví-

roch kežmarského regiónu v poľovníckej 
sezóne 2014/2015.
Prehliadka  sa  uskutoční  v  dňoch  22. 

–  26. marca  2015  v  budove  SOŠ  v Kež-
marku na Garbiarskej ulici č.1. Oficiálne 
otvorenie prehliadky bude dňa 22. marca  
2015, t. j. v nedeľu o 9.30 hod. 
Návštevníci si budú môcť prezrieť o. i. 

aj kapitálne trofeje u nás žijúcej poľovnej 
zveri, rôzne preparáty, krátke filmy s po-
ľovníckou tematikou, výrobky drevorez-
bárov a iné zaujímavosti z prírody denne 
v čase od 8.00 – 17. 00 hod.
Predstavenstvo OPK Kežmarok sa te-

ší na vašu hojnú  účasť  a praje vám krás-
ne zážitky.     Predstavenstvo OPK Kežmarok

Chovateľská prehliadka trofejí zveri – 2014/2015

Ženy, nechcete sa podeliť 
o svoje zážitky z hôr a do-
stať sa s nimi na stránky 
knihy? 

Či  už  ako  turistky,  lyžiar-
ky alebo horlezkyne? Ak áno 
ozvite sa na mapatatier@gma-

il.com,  alebo  priamo  autoro-
vi pripravovanej knihy Otovi 
Rozložníkovi  (0907  393  587), 
aby sa celý prípadný príbeh či 
zážitok zaznamenal.
Po  napísaní  knihy  Veselo 

a smutno v Doline Kežmarskej 
Bielej vody sa autor rozhodol, 
že začne zbierať podklady na 
ďalšiu  knihu,  ktorá  sa  bude 
volať Ženy v tieni hôr.

Ženy v tieni hôr

Pavol Humeník

Súkromná základná umelecká škola 
Rosnička, Červený Kláštor 63,  

059 06 Červený Kláštor
si vás dovoľuje pozvať k účasti na 1. ročníku 

celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ 

„V RÍŠI DIVOV“
Propozície a pravidlá: 

Naša  súťaž  nemá  predchá-
dzajúce  kolá  a  môžu  sa  jej 
zúčastniť  žiaci  výtvarných 
odborov základných umelec-
kých škôl Slovenskej republi-
ky. Téma súťaže: SEN.
...Sny,  ktoré  sú  tvore-

né  tajomným  podvedomím 
ľudskej  mysle,  sú  súčasťou 
človeka už od pradávna.  V 
týchto často nereálnych ob-
razcoch  a  fantastických  ví-
ziách  sa  stráca  rozmer  mi-
nulosti  a  budúcnosti,  sku-
točného  a  neskutočného, 
lebo  to všetko  je v nich ne-
oddeliteľne  spojené.  Kaž-
dý z nás si rád zasníva, od-
letí  na krídlach  fantastické-
ho tvora do sveta zázrakov. 
Zavrime  oči,  vypnime  na 
chvíľku  okolitý  svet  a  po-
norme  sa  spoločne  do  ríše 
divov,  kde  sa  aj  nemožné 
stáva možným...
Prijímajú  sa  práce  vyho-

tovené  vo  výtvarných  tech-
nikách:  kresba,  maľba,  gra-
fické  techniky  a kombinova-
né  techniky. Práce posielajte 
nezrolované, neskladané, ne-

paspartované. Formát  maxi-
málne do veľkosti A2.
Súťažné  práce  musia  byť 

označené menom a priezvis-
kom  autora,  názvom  práce, 
vekom  autora,  adresou  ško-
ly, menom pedagóga. 

Súťažné kategórie: autori 
do 7  rokov, do 11  rokov, do 
15 rokov.
Porota  rozhodne o udele-

ní  hlavnej  ceny,  ktorou  bu-
de  pobyt  v  kreatívnom  tá-
bore v  srdci Pienin, ako aj o 
ďalších  cenách  a  čestných 
uznaniach.  Najlepšie  prá-
ce  a  výsledková  listina  bu-
dú  zverejnené  na  interneto-
vej  stránke  SZUŠ  Rosnička: 
www.szus.rosnicka1.sk.

Práce zasielajte na ad-
resu:  SZUŠ  ROSNIČKA, 
Hviezdoslavova  10,  060  01 
Kežmarok,  rosnicka.zus@
gmail.com, tel: 0907 495 990, 
Mgr.  Melánia  Sopková,  ria-
diteľka SZUŠ Rosnička. Zod-
povedná  za  súťaž  Mgr.  Ka-
tarína Horníková,  v  prípade 
otázok kontaktujte  katarina-
hornikova@gmail.com  alebo 
rosnicka.zus@gmail.com.

V  tejto  knihe  by  sa  chcel 
venovať výlučne ženám z hôr. 
Týka sa to ale nielen turistiek, 
či  lyžiarok,  ale  aj  chatárok. 
Veď nie raz to poznáme z ne-
jakej  chaty:  „Pán chatár, poď-
te si k nám prisadnúť!“ A cha-
tár prišiel, posedel, porozprá-
val, a žena vzadu ostala často 
sama na kuchyňu, umývanie, 
či iné potrebné práce súvisia-
ce s fungovaním chaty.
Pri  všetkých  tých  prácach 

s  udržiavaním  chodu  chaty, 
výchovou detí, ako si sám au-
tor všimol: „väčšinou muži ešte 

chcú, aby boli ženy stále uprave-
né, usmiate a aby boli hromozvo-
dom mužských problémov. A ony 
to zvládajú, no nie sú zlaté? Prá-
ve takéto veci ma inšpirovali na 
napísanie novej knihy o ženách, 
o ich zážitkoch a dojmoch v sú-
vislosti s horami.“
No autor sľubuje, že „chla-

pi nemusia byť smutní, lebo dru-
há časť knihy sa bude volať Hun-
cútstva z hôr. Ak teda máte neja-
ké veselé či smutné zážitky z hôr, 
neváhajte a prispejte k obohate-
niu knihy, aby sa aj potomkovia 
mali na čom zasmiať.“

Dňa 22. marca 2015 si pripo-
míname  Svetový  deň  vody. 
Je  to  deň    oslavy  vody,  vý-
znamný  deň  najmä  pre  časť 
celosvetovej  populácie,  kto-
rá trpí problémami súvisiaci-
mi s vodou. Je to deň prípra-
vy na hospodárenie  s  vodou 
v budúcnosti.
Prvýkrát  bol  Svetový  deň 

vody  vyhlásený  Valným 
zhromaždením  Organizá-
cie  Spojených  národov  v  ro-
ku  1992  na  konferencii  OSN 
o životnom prostredí a rozvo-
ji ( UNCED ) a o rok na to sa 
konal prvý krát.  Svetový deň 
vody sa koná každý rok s cie-
ľom  upriamiť  pozornosť  na 
inú tému.
Témou Svetového dňa vo-

dy  pre  rok  2015  je  "Voda  a 
udržateľný  rozvoj".  Myšlien-
ka  poukazuje  na  to,  ako  vo-
da  spája  všetky  oblasti,  kto-
ré  musíme  vziať  do  úvahy 
pri vytváraní budúcnosti akú 
chceme dosiahnuť.
Voda má zásadný význam 

pre  ľudské  zdravie.  Ľudské 
telo  môže  vydržať  bez  jed-
la  týždne,  ale    bez  vody  len 
niekoľko dní. Je nevyhnutná 
pre naše prežitie. Pravidelné 
umývanie  rúk,  je  napríklad 
jeden  z  najlepších  spôsobov, 
ako  odstrániť  baktérie,  vy-

hýbať  sa  vzniku  ochorení, 
a  zabrániť  prenosu  baktérií  
na ostatných ľudí. V  jednom 
grame  fekálií  môže  byť  prí-
tomných až jeden bilión bak-
térií. 
Tak ako po minulé roky, aj 

v  tomto  roku  pracovníci  Re-
gionálneho  úradu  verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) so síd-
lom  v  Poprade  chcú  svojimi 
vedomosťami  a  skúsenosťa-
mi pomôcť zodpovedať otáz-
ky  týkajúce  sa  kvality  vody. 
Záujemcovia  z  okresov  Po-
prad, Kežmarok a Levoča tak 
môžu využiť   23. marca 2015 
(pondelok) konzultačné  služ-
by na RÚVZ v Poprade v čase 
od 8.00 h do 15.00 h, kde budú 
pracovníci oddelenia hygieny 
životného  prostredia  a  zdra-
via poskytovať bezplatné po-
radenstvo  v  oblasti  ochrany 
vodných  zdrojov,  zdravotnej 
bezpečnosti  pitnej  vody  a  jej 
významu pre život a zdravie. 
Uvedené informácie je možné 
získať  aj  na  telefónnom  čís-
le 052/7125451. V prípade zá-
ujmu  budú  môcť  obyvatelia 
využiť orientačné stanovenie 
hodnoty  dusičnanov  a  dusi-
tanov vo vzorkách pitnej vo-
dy, ktoré je možné priniesť vo 
vopred  vypláchnutých  čis-
tých fľašiach.               RÚVZPP

Svetový deň vody 2015



11. marec 2015 7Kežmaroknoviny kultúra

Kvíz o prof. Groszovi a vzťahu Kežmar-
ku  k  Tatrám  pre  školopovinných  Kež-
marčanov.
Príprava  na  kvíz  o  prof.  Groszovi  a 

vzťahu  Kežmarku  k  Tatrám  sa  už  roz-
behla.  Vyzývame  všetkých  mladých 
Kežmarčanov,aby  sa  zapojili  do prípra-
vy na kvíz, ktorý sa uskutoční 25. marca 
2015 v ZŠ Grundschule Hradné nám. 38.
Predbežnú  prípravu  záujemcov  or-

ganizuje   Mgr. Milan Choma, Mgr.  Jú-
lia  Švábyová, Mgr.  Janka Nahálková  a 
Mgr.  Peter  Mikulášik.  Najbližšie  kon-
zultačné  stretnutie  so  súťažiacimi  bu-
de na tejto škole 11. a 18. marca o 13.45 

pri nástenkách. Otázky na kvíz a štúdij-
ný materiál je na dvoch veľkých násten-
kách v chodbe tejto školy. Otázky a štu-
dijný materiál  je  tiež  na nástenke pred 
Informačným  turistickým  strediskom 
nášho mesta. Tiež v našich novinách.
Otestujte sa aj dospelí! Pre deti do 12 

rokov budú osobitne z týchto otázok tvo-
rené  ľahšie  otázky  s  možnosťou  voľby.  
Na nástenku môžu záujemcovia pripínať 
svoje výtvarné a  literárne práce o Gros-
zovi a Tatrách. Archívne materiály môžu 
dať na prefotenie v informačnom stredis-
ku Barónka.
Záujemcovia,  nahláste  sa  v  informač-

nom stredisku, kde je na nás kontakt, ale-
bo  na  e-maili milan.choma1@gmail.com. 
Máme pre vás pripravené hodnotné ceny 
a tešíme sa na Vašu účasť. Nikto z nej ne-
odíde naprázdno!
Chceme  sa  poďakovať  p.  Gertrúde 

Scholtzovej za veľkoplošnú nástenku pre 
našu výstavu pri Informačnom stredisku 
v Kežmarku, ktorú darovala mestu. Tiež 
ďakujeme Oddeleniu  regionálneho  roz-
voja  a  cestovného  ruchu v Kežmarku  a 
Informačnému  stredisku  v  Spišskej  Be-
lej  za  hodnotné  ceny  pre  súťažiacich  v 
„Groszových aktivitách“.

Milan Choma

1. Vymenujte roky narode-
nia a úmrtia Alfréda Grosza!
2. Kde je pochovaný Alfréd 

Grosz?
3.  Čím    sa  vyznačoval 

otec    Alfréda  Grosza,  Ernest 
Grosz?
4. Čím  sa  vyznačoval  brat 

prof. Alfréda Grosza, Ernest?
5. Kde je pochovaná rodina 

prof. Alfréda Grosza?
6. Vymenuj aspoň 7  štítov 

Vysokých  Tatier  viditeľných 
z Kežmarku!
7.  Vymenuj  aspoň  5  tat-

ranských    dolín  viditeľných 
z Kežmarku!
8. Ako sa v minulosti  vola-

li štíty s názvami: Hus (Gans), 
Gunár  (Ganserich), Otec  (Va-
ter)?
9. Ako bol v minulosti po-

menovaný  Malý  Kežmar-
ský  štít  a  čím  sa  vyznačuje  ? 
10. Ako sa volala  stará zlato-
kopecká  rodina  v  Kežmarku 
a aké boli  jej aktivity       v sú-
vislosťami s Tatrami?
11. Kto bol prvolezcom na 

Lomnický štít?
12. Ako sa v minulosti vo-

lal Huncovský štít?

13. Vymenujte  aspoň 4 vr-
choly Belianských Tatier vidi-
teľné z Kežmarku!
14. Čo je horolezectvo pod-

ľa  prof.  Alfréda  Grosza?  Po-
píšte jeho názory!
15.  Vymenujte  aspoň  3 

kežmarských účastníkov roz-
sýpania popolu prof. Alfréda 
Grosza v Tatrách v r.1973!
16. V ktorom roku bola od-

halená  busta  prof.  Alfréda 
Grosza  v  parku    pomenova-
ným jeho menom?
17  Kde stál dom v ktorom 

býval  a  zomrel  prof.  Alfréd 
Grosz?
18. V ktorom roku bola od-

halená pamätná tabuľa Alfré-
dovi Groszovi na parkovisku 
pri Hotelovej  akadémii  a  kto 
ju odhaľoval?
19.  Povedzte  slová  as-

poň  jednej  slohy piesne prof. 
Alfréda  Grosza  „Tam,  kde 
pyšný  rad  tatranských  ští-
tov...“
20.  Povedzte  slová  as-

poň  jednej  slohy piesne prof. 
Alfréda  Grosza  „O,  spišská 
drahá  domovina...“!
21. Vymenujte aspoň troch 

Rok Alfréda Grosza – kvíz pre verejnosť

Otázky na kvíz o živote a diele prof. Alfréda Grosza
kežmarských  významných 
lyžiarov v 50-tych rokoch mi-
nulého storočia!
22.  Kto  bol  významným  

kežmarským furmanom, kto-
rý dovážal tovar na chatu pri 
Zelenom plese?
23. Komu bol venovaný 16. 

Tatranský večer v Kežmarku?
24. Vymenujte aspoň 5 od-

borov  ľudských  aktivít,  kto-
rým  sa  venoval  prof.  Alfréd 
Grosz!
25.  Kde  absolvoval  svoje 

štúdia Alfréd Grosz?
26.  Na  ktorých  miestach 

pôsobil Alfréd Grosz ako uči-
teľ ?
27.  Kde  učil  prof.  Alfréd 

Grosz v povojnových  rokoch 
II. svetovej vojny?
28. Od ktorého roku  orga-

nizovalo  kežmarské  lýceum 
exkurzné  vyučovanie  mláde-
že v Tatrách?
29.  Koľko  rokov  sa  veno-

val  požiarnictvu  prof. Alfréd 
Grosz?
30. V ktorom roku zachrá-

nil  Alfréd Grosz pred zhore-
ním drevený evanjelický kos-
tol,  ktorý  je  dnes  pamiatkou 
UNESCO?
31.  V  ktorých  rokoch    za-

hrali  kežmarskí  ochotníci 
prvé  dramatické  pásma  o  ži-
vote  a  diele  prof.  Alfréda 
Grosza?
32.  Popíšte  podľa    Alfré-

da Grosza horolezecký čakan 
a jeho funkciu!
33. Kedy boli vojny medzi 

Kežmarkom  a  Spišskou  Be-
lou  o  tatranské  územia  pa-
sienkov?
34.  Kedy  bola  postavená 

Kežmarská chata a kedy zho-
rela?

35.  Kto  bol  prvým  chatá-
rom na Kežmarskej chate?
36. Vymenujte mená aspoň 

dvoch  chatárov  na  Kežmar-
skej chate!
37. Kde stála niekedy Kež-

marská chata?
38. Aké knihy napísal prof. 

Alfréd Grosz?
39.  Akej  národnosti  bol 

prof.  Alfréd  Grosz  ?  Aký 
vzťah mal  k  ľuďom    inej  ná-
rodnosti a vierovyznania?
40.  Akú  rolu  niekedy  zo-

hrávali  v  turistickom  ruchu 
Kežmarské Žľaby?
41.  Uveďte  meno  aspoň 

jedného  chatára  na  Kežmar-
ských Žľaboch!
42.  Uveďte  meno  aspoň 

jedného  chatára  na  chate  pri 
Zelenom plese.
43.  Ako  sa  volá  belianska 

chata v Doline  siedmich pra-
meňov?
45. Aký text a s akým výz-

namom sa vysekal na veľkom 
kameni    v  Pastvinách  pri  tu-
ristickom  chodníku v Belian-
skych  Tatrách  pred  zhruba 
300 rokmi?
46.  Ako  sa  volá  horské 

sedlo,  ktoré  oddeľuje  Belian-
ske Tatry od Vysokých Tatier?
47.  Povedzte  názvy  oboch 

dolín, ktoré začínajú od Kop-
ských  sediel  smerom  na  vý-
chod a západ!
48.  Povedzte  názov  Ob-

čianskeho združenia, ktoré sa 
snaží  v  poslednom  čase  naj-
viac o postavenie Kežmarskej 
chaty.
49. Vymenujte aspoň 5 dru-

hov zveri žijúcej v Tatrách.
50. Vymenujte aspoň 5 dru-

hov horských kvetov, kvitnú-
cich v Tatrách.

Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)
Hlavné námestie 46,  
060 01 Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk   
• www.kezmarok.sk
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Okienko do kultúry

kultúra

VÝSTAVY

21. 3. 2015 (sobota) o 18.00 h
Šialené nožničky

Komédia s detektívnou zá-
pletkou sa odohráva v kader-
níckom salóne Tonyho Kulmu 
„Šialené  nožničky“.  Divadel-
ná hra má štyri možné závery 
a diváci dej priamo ovplyvňu-
jú.  Pre  jarné  turné,  v  ktorom 
navštívia  i  Kežmarok  si  her-
ci  pripravili  špeciálny  manu-
ál. V kežmarskom predstavení 
sa  stretneme s miestnymi uli-
cami a lokálnymi zaujímavos-
ťami. Hra sa zaslúžila aj o zá-
pis  do  Guinessovej  knihy  re-
kordov.  
Hrajú:  Peter  Kočiš/Mar-

cel  Ochránek,  Karin  Olaso-
vá/Zuzana  Moravcová,  Du-
šan Szabó, Marek Majeský/Pře-
mysl Boublík, Jana Valocká/Lu-
cia Vráblicová, Juraj Hrčka/Erik 
Peťovský.
V Mestskom kultúrnom stredisku 

Kežmarok

29. 3. 2015 (nedeľa) o 16.00 h 
Veľká noc vo Fidorkove
Fidorkovo  je  rozprávková 

krajina, kde  sa   každý  rok  sú-
ťaží  sa  o  najkrajšie  veľkonoč-
né  vajíčko. Obyvateľka  krajin-
ky Dorka  túži  zvíťaziť,  no  za-
tiaľ  sa  jej  to nepodarilo. Tento 
rok  sa  stalo  čosi  zvláštne!  Po 
návšteve  v  ďalekej Afrike  zis-
tila,  že  si domov priniesla ne-
správny  KUFOR! A  v  ňom  ju 
čaká  veľké  prekvapenie. Aké? 
O  tom  je Dorotkina veľkonoč-
ná rozprávka...
V Mestskom kultúrnom stredisku 

Kežmarok

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, 

Kežmarok
4. 3. - 20. 3. 2015

Bábkové divadlá 
v Barónke 

Klasické marionety manželov 
Bauerovcov a ich zbierka 

rodinných bábkových divadiel. 
S vystavenými bábkami 
a divadielkami sa je možné 

pohrať.

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Výstava Aleny Adamíkovej
Výstava potrvá od 13. marca 
2015 do 14. mája 2015. 

11. marec  (streda) o 19.00 
hod. 

BIRDMAN
Oscar 2015 – víťaz v kategó-

rii najlepší fi lm.  Čierna  komé-
dia oceňovaného režiséra  priná-
ša príbeh herca Riggana, ktorý sa 
v  minulosti  preslávil  fi lmovou 
postavou kultového vtáčieho su-
per hrdinu Birdmana,  a  teraz  sa 
s  vypätím  síl  snaží  o  svoj  diva-
delný  debut  na  Broadwayi.  Rig-
gan dúfa, že keď uspeje ako reži-
sér a herec nového ambiciózneho 
predstavenia, oživí svoju upada-
júcu kariéru.

Hrajú: Michael Keaton, Zach 
Galifi anakis. Réžia: Alejandro Gon-
zález Iñárritu. USA 2014, komédia/
dráma, titulky, 119 minút, MP 12, 
vstupné: 3,5 € 
12. - 13.marec  (štvrtok, piatok) 

o 19.00 hod.
CHAPPIE

Režisér  Neill  Blomkamp  pri-
chádza  s  nadčasovým  projek-
tom, ktorý sa nepochybne zaradí 
medzi  najvýraznejšie  fi lmy  roku 
2015.  Dej  sa  odohráva  v  blízkej 
budúcnosti,  keď  sa  humanoid-
né roboty stali novými strážcami 
zákona a poriadku. Sú neomylní, 
presní a nekompromisní. Jeden z 
nich je však iný.

Hrajú: HughJackman, Sigour-
ney Weaver. Réžia: Neill Blom-
kamp. USA 2015, akčný, titulky,121  
minút, MP 12, vstupné: 3,5 € 

14. - 15. marec  (sobota, 
nedeľa) o 17.00 hod. 

SPONGEBOB VO FILME 
Jedna z najviac žltých, najhra-

natejších  a  hlavne  najobľúbenej-
ších  animovaných  postavičiek 
konečne  našla  cestu  na  fi lmo-
vé plátno.  SpongeBob  je morská 
huba,  ktorá  nosí  nohavice,  bý-
va  v  ananáse  a  robí  úžasné  kra-
bie  hamburgery  u  Chrumkavé-
ho kraba.

Réžia: Paul Tibbitt , Mike-
Mitchell. USA 2015, animovano-
-hraná rozprávka, dabing, 84 minút, 
MP 7, vstupné: 3,5 €.
14. - 15.marec  (sobota, nedeľa) 

o 19.00 hod.
NOČNÝ BEŽEC 

Život unaveného zabijaka na-
berie  rýchly  spád,  keď  sa  pod-
svetie rozhodne zlikvidovať jeho 
syna Mika,  ktorého  kedysi  dáv-
no opustil. Jimmy má presne jed-
nu noc na to, aby sa rozhodol, či 
zachová  lojalitu  svojej  zločinec-

kej rodine alebo ostane verný tej 
skutočnej.

Hrajú: Liam Neeson, Joel Kin-
naman. Réžia: Jaume Collet-Ser-
ra. USA 2015, akčná dráma, titulky, 
114 minút, MP 15, vstupné: 3,5 €.
16. marec  (pondelok) o 19.00 

hod.
 ZORAN - MÔJ SYNOVEC IDIOT 

(fi lmový klub)
Paolo  je cynický Talian, ktorý 

sa od rána do rána nalieva vínom. 
Jedného dňa zdedí slovinský po-
klad – synovca Zorana. Šestnásť-
ročný outsider toho síce veľa ne-
narozpráva,  ale  má  výnimoč-
né  nadanie  –  vie  hádzať  šípky. 
Chlapcova prítomnosť zmení nie-
len zabehnutý poriadok v malom 
meste, ale aj strýkov stereotypný 
a citovo vyprázdnený život.

Hrajú: Giuseppe Batt iston, Teco 
Celio. Réžia: Matt eo Oleott o. Talian-
sko 2013, komédia-dráma, titulky,106  
minút, MP 15, vstupné: 3,5/2 €.

18. marec  (streda) o 19.00 
hod.

WHIPLASH
Oscar 2015 – víťaz v kategóri-

ách najlepší mužský herecký vý-
kon vo vedľajšej úlohe a strih. 
Andrew Neiman je 19-ročný jaz-
zový bubeník, ktorý  sníva o  slá-
ve, je rozhodnutý vystúpiť až na 
samotný  vrchol  najprestížnejšie-
ho  hudobného  konzervatória. 
Jedného  dňa  na Andrewa,  nara-
zí dirigent preslávený svojim uči-
teľským  talentom  a  požiada  ho 
aby  sa  stal  členom  jeho  kapely. 
Tento  jediný  čin  mladíkovi  na-
vždy zmení život.

Hrajú: Miles Teller, J. K. Sim-
mons. Réžia: Damien Chazelle. USA 
2014, hudobná dráma  , titulky, 105  
minút, MP 15, vstupné: 3,5 €.
19. - 20.marec  (štvrtok, piatok) 

o 19.00 hod.
VYBÍJANÁ

Vybíjaná  je  groteskou o pria-
teľstve,  osudových  láskach,  al-
kohole  a hľadaní  ľudského  šťas-
tia. Ocitáme sa na stretávke gym-
nazistov  po  niekoľkých  rokoch. 
Navonok  banálna  situácia  dá-
va  priestor  nelien  pre  sentimen-
tálne  spomienky,  ale  predovšet-
kým k bilancii nenaplnených tú-
žieb i uskutočnených snov a pre-
žitého života.

Hrajú: Richard Genzer, Michal 
Suchánek, Bohdanka Pavlíková. Ré-
žia:Petr Nikolaev

ČR 2015, komédia, české znenie, 
90 minút, MP 12, vstupné: 3,5 €. 

21. - 22. marec  (sobota, 
nedeľa) o 17.00 hod.

ATERIX: SÍDLO BOHOV 
Asterix  a  Obelix  svoju  malú 

dedinku,  ukrytú  v  hlbokom  le-

se, plnú chutných diviakov a na-
dovšetko ju milujú. Predsa nedo-
pustia,  aby  sa  z  ich milovaného 
domova  stal  turistický  skanzen. 
Musia pozbierať  všetok  svoj dô-
vtip a silu a pokúsiť sa prefíkané-
ho Cézara v tejto podlej bitke po-
raziť.

Réžia: Alexandre Astier, Lou-
is Clichy. Francúzsko 2015, animo-
vaná rozprávka , dabing, 85 minút, 
MP 7, vstupné: 3,5 € 

21. - 22. marec (sobota, 
nedeľa) o 19.00 hod. 2D

28. - 29. marec (sobota, nedeľa) 
o 19.00 hod. 3D 

REZISTENCIA 
Pokračovanie  fi lmovej  série 

Divergencia  je po úspechu prvé-
ho  dielu  očividne  veľkolepejšia 
a  výpravnejšia,  nechýba  jej  veľ-
ká dávka  akcie  a  trikov. Hlavná 
hrdinka Tris v podaní pokračuje 
v boji s neľútostným systémom a 
tiež so svojimi vlastnými démon-
mi.  Idylická  spoločnosť  žijúca  v 
symbióze  rôznych  frakcií  je  te-
raz na pokraji vojny, osudy všet-
kých naberajú rýchly spád a kaž-
dá voľba má svoje následky. 

Hrajú: Jai Courtney, Kate Win-
slet. Réžia: Robert Schwentke. USA 
2015, romantický sci-fi  , titulky (2D) 
dabing (3D), 120 minút, MP 12, 
vstupné: 3,5 € (2D) 5€ (3D).
23. marec  (pondelok) o 19.00 

hod.
 MIRAGE (fi lmový klub)
Príbeh o africkom futbalistovi 

z malého mesta, ktorý musí utie-
cť po tom, čo spácha zločin. Svo-
je útočisko nájde na farme hlboko 
v maďarskej puste. Čoskoro však 
zistí, že farma je moderným tábo-
rom  pre  otrokov,  kde  je  nútený 
bojovať nielen za  svoju  slobodu, 
ale aj o život.

Hrajú: Adam Mihál, Att ila Mo-
kos. Réžia: Szabolcs Hajdu. USA 
2015, dráma, titulky,  99 minút, MP 
15, vstupné: 3,5/2 €.

25. marec  (streda) o 19.00 
hod.

 IDA (fi lmový klub)
Oscar 2015 – víťaz v kategó-

rii najlepší cudzojazyčný fi lm. 
Osemnásťročná  novicka  Anna 
sa  onedlho  stane  mníškou,  mu-
sí  však naposledy navštíviť  svo-
ju  jedinú  žijúcu  príbuznú  Wan-
du, o ktorej existencii však dopo-
siaľ netušila ide o bývalú zapále-
nú komunistku  a sudkyňu, ktorá  
v  50.  rokoch  posielala  na  smrť 
kňazov a iných odporcov režimu.

Hrajú: Agata Kulesza, Agata Tr-
zebuchowska, Réžia: Paweł Pawli-
kowski. Poľsko/Dánsko 2013, drá-
ma, titulky 80 minút, MP 12, vstup-
né: 3,5 € / 2 € 
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Boutique  hotel  Hviezdo-
slav****  v  Kežmarku  vás  sr-
dečne  pozýva  spoznať    chuť 
Francúzska  aj  v  Kežmar-
ku  v  rámci  medzinárodného 
projektu   Gout de  France – 
Chuť Francúzska, ktorý vzni-
kol  z  iniciatívy  svetoznáme-
ho šéfkuchára Alaina Ducassa 
a  Ministerstva  zahraničných 
vecí  a  medzinárodného  roz-
voja Francúzska.

Privítajte jar už 19. marca 
na veľmi zaujímavom pod-
ujatí  JEDLO- VÍNO- ŠAN-
SÓN v podaní charizmatic-
kej speváčky Marcelly Mol-
nárovej a vynikajúceho hu-
dobníka Henryho Tótha a to 
všetko len za 39 €. V tento deň 
bude viac ako 1 500 šéfkuchá-

rov  zo  150  krajín  na  5  konti-
nentoch  pripravovať  6  cho-
dové menu doplnené  o  fran-
cúzske  vína.  Milovníci  dob-
rého jedla tak môžu ochutnať 
a  spoznať  francúzsku kuchy-
ňu,  ktorá  je  definovaná  ako 
„Umenie  stolovať  a  umenie 
žiť“.  Francúzsko  je  kolískou 
gastronómie a má bohaté ku-
linárske dedičstvo.
Preto Vás srdečne pozýva-

me na tento večer francúzskej 
chuti a šarmu. Lístky na toto 
podujatie si môžete zakúpiť 
na recepcii hotela Hviezdo-
slav do  18. 03. 2015, info@ho-
telhviezdoslav.sk
Tešíme  sa  na  stretnutie 

s vami.
Váš Malý hotel s veľkým srdcom

Chuť Francúzska

Ako sme informovali 
v predchádzajúcom čísle, 
19. februára 2015 úspeš-
ne prebehlo v Kežmarku 
okresné kolo 48. ročníka 
Vansovej Lomničky. Orga-
nizačne súťaž zabezpe-
čili Únia žien Slovenska, 
okresná organizácia Kež-
marok a Mestské kultúr-
ne stredisko Kežmarok.

Do  Zlatého  pásma  postúpi-
li  dve  kvartetá  recitátoriek, 

no  na  krajské  kolo,  ktoré  sa 
uskutoční  v  Stropkove  21. 
marca  2015,  postúpili  z  kaž-
dej  kategórie  iba  po  dve  re-
citátorky. 
V kategórii do 25 rokov  je 

to Alžbeta  Brčiaková  a Kata-
rína  Vartašová.  Obidve  po-
stúpili  s poéziou. V kategórii 
nad 40 rokov do krajského ko-
la postúpili Elena Pivovarová 
s poéziou a Marta Devečková 
s prózou.
Veríme, že na východe re-

publiky nás budú úspešne re-
prezentovať  a  všetky  recitá-
torky budú mať zo svojho vy-
stúpenia dobrý pocit.

Do Stropkova cestujú 
štyri recitátorky

Pavol Humeník
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V Galérií u anjela vystavuje od 13. 
marca 2015 výborná slovenská fi-
guralistka  Alena Adamíková.  
Predstavuje  nám  autentické  

ženské figúry,  s  jemným príklo-
nom  k  portrétnej  tvorbe.  Zrelý 
maliarsky rukopis a permanent-
né zaujatie človekom je hlavným 
motívom  výstavy.  Zároveň  už 

dlhšie  sa  objavuje  v  jej  výtvar-
nom  svete  nová výrazná  téma  - 
obrazy  detí. Tváre a postavy sú 
ponorené  do  seba,  často  nevní-
majú  okolie,  priam  ho  ignoru-
jú.  Premýšľajú  a  prehrávajú  si 
vlastné  príbehy.  Občas  pôsobia 
ako  zakliate,  zastavené v  čase  a 
priestore.                               GA, PH

Pozvánka do galérie
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Pomôcky: 
sotíza,     

Thr, zend,  
ult, anon

úspešne   
zvládni    
(kniž.)

1. as    
tajni ky

pla      
(expr.)

tropický    
plod

mužské    
meno

obrat,     
obrátenie

cudzo-     
krajná     
šelma

diera jedlé      
huby potešenie

alkoho-    
lický      
nápoj      

z hrozna

2. as   
tajni ky

zna ka    
lantánu

zna ka    
pre ste-   
radián

kovaním  
opracúval  
buri , po-  
burovate

skratka    
treonínu

urážka     
(zastar.)   
prinesie    
úrodu

cudzie     
ženské    
meno

staroirán-  
sky jazyk   

ro né     
obdobie

koralový   
ostrov

úsilie      
zachova    
si život

jeden     
zo sveta-   

dielov

obrnený   
transportér 

poskytli    
údaje

Pomôcky: 
introit,     
operát,    

nar,selsyn

zanechaj   
nejaké     
miesto

kame-     
olomy    

povelový   
prístroj

sluchový  
orgán     

podrobný  
plán

menšia    
obec

nadul,  
nafúkol    
zasipeli

utvára     
penu

zapar     
starec

kilogram   
(hovor.)

vyhraté   
postavenie 

v šachu

dielik,     
diel ek    

aví       
kríženec

citoslovce  
zasy ania

nepri-     
klincuj     
MPZ      

Kuvajtu

3. as     
tajni ky

druh      
hliny

vstupná    
piese      

pri omši

skratka    
malého 

orchestra

Prišiel pán k holi ovi a želal si nejaký zaujímavý    
a o arujúci ú es:
- Ako sa tak na vás pozerám, odporu il by som 
vám ú es Ferdo Mravec! - hovorí holi .
- A o je to za ú es? - pýta sa zákazník.
Holi  za ne ochotne vysvet ova :
- No,... vidím, že máte tri vlasy,...                            
tak vám jeden...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

SUDOKU

Súťaž o dve 
vstupenky do 

kina Iskra
Správne  odpovede  z  krí-

žovky nám posielajte na adre-
su redakcie (Noviny Kežmarok, 
Hlavné námestie 3, 060 01  Kež-
marok)  príp. mailom  na novi-
ny@kezmarok.sk  s  predmetom 
správy  KRÍŽOVKA do 20. 
marca.  Nezabudnite  uviesť 
telefónny kontakt, aby sme sa 
s Vami  vedeli,  v  prípade  vý-
hry, spojiť. Ceny do súťaže ve-
novalo kino Iskra.
Správna  odpoveď  z  čísla 

4 znie: „Kedy nám končí zmlu-
va s pekárňami?“.  Dva  lístky 
do kina Iskra vyhral Ladislav 
Špalek.

SLOVENKA
– TLAČ  

– TABAK  
– SUVENÍRY

Hlavné  
námestie  

44,  
Kežmarok
Kontakt: 

052/452 44 19
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Spomienky

MOTO
Predám garáž pri Kaufl ande,  sú-

pisné číslo 3069. Tel. 0918 874 439. 
 P-9/15
Predám garáž s pozemkom v ka-

meňolome. 0944 524 017.

KÚPA
Kúpim starožitnosti,  sklo, porce-

lán,  striebro,  keramiku,  sošky,  obra-
zy, hodiny, hracie stroje, šable, bodá-
ky, nemecké vojnové veci,  kroje,  ba-
čovské  a  kováčske  veci,  knihy  a  iné 
starožitnosti a pozostalosti. Tel.: 0903 
439 092 a 0918 038 408.  P-1/15

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

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

Kúpim starší vlnitý plech na oplo-
tenie, použitý, výška 2 metre, 40 ku-
sov. Mobil: 0910/267 379.  P-8/15

ZAMESTNANIE
Príjmem vodiča skupiny C, E. Tel: 

0905 352 596.

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korču-

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

pani v Huncovciach denne od 7:00 do 

iNzErCia, spoMiENkY

13:30. 0905 238 396.
Expresne  požičiame  zamestna-

ným,  dôchodcom,  živnostníkom  aj 
opatrovateľkám  pracujúcim  v  Ra-
kúsku.  Jednoducho  a  spoľahlivo.  Dr. 
Alexandra 15, Kežmarok. 0918 359 588.

Expresná  pôžička,  novootvore-
ná  kancelária  Baštova  6,  KK.  0915 
329 901.
Spravím vodu, kúrenie, plyn. Tel.: 

0910/453 410.   T-3/15

BYTY, DOMY, POZEMKY
Ponúkame na predaj  pekný,  veľ-

ký  dvojgenerač-
ný  rodinný  dom 
v  centre  podtat-
ranskej  obci  Ra-

kúsy.  Rodinný  dom  sa  rozprestiera 
na pozemku 2 200 m2 z čoho zastava-
ná úžitková plocha je 278 m2. Nehnu-

Na najbližšie obdobie Slova-
net pripravil pre svojich nových 
aj existujúcich zákazníkov ak-
ciovú ponuku, vďaka ktorej mô-
žu ušetriť platbu za internet mi-
nimálne na prvý mesiac. Navy-
še obľúbený internet s rýchlos-
ťou až 60 Mbit/s ponúkne iba za 
12,90 eur. 
Telekomunikačný  operá-

tor  Slovanet  spúšťa novú ak-
ciu. Noví zákazníci optických 
sietí v mestách Bratislava, Po-
prad,  Prešov,  Brezno, Dunaj-
ská  Streda,  Šamorín,  Veľký 
Meder  a  najnovšie  aj  v  Ban-
skej Štiavnici, ktorí ešte nevy-
užívali služby Slovanetu a ob-
jednajú  si  internet,  zaň  prvé 
dva  mesiace  nebudú  platiť. 
Ak  si  zákazník vyberie kom-
bináciu  internetu  a  televízie, 
počas  prvých  dvoch  mesia-
cov tak bude platiť iba za tele-
víziu. Z  aktuálnej  ponuky  sa 
teraz novým zákazníkom ob-
zvlášť  oplatí  program  Rých-
lejší  internet  Štandard+,  kto-
rý  bude  za  ešte  výhodnejšiu 
cenu  ako  doposiaľ  –  len  za 
12,90  €  namiesto  15,90  € me-
sačne. Rýchlosť tohto interne-
tu je až 60 Mbit/s, jeho zriade-
nie stojí len 1 € a Wi-Fi router 
k nemu dostanú zákazníci za 
1 € bez ďalších mesačných po-
platkov.  Existujúci  zákazníci 
získajú pri  predĺžení  zmluvy 
internet  zadarmo  síce  len  na 
mesiac,  Slovanet  im však  za-
darmo pribalí  viacero dopln-

kových  služieb  pre  bezpeč-
nosť a komfort používania in-
ternetu a počítača v ešte vyš-
šej hodnote.
V mestách  so  sieťou  káblo-

vej televízie – Turčianske Tepli-
ce, Zlaté Moravce, Turany, Kru-
pina a Kežmarok – budú zákaz-
níci v prípade objednania balí-
ka  služieb  internetu  a  televízie 
oslobodení  od  paušálneho  po-
platku  za  internet  dokonca  až 
na 6 mesiacov. Pre zákazníkov 
v ostatných mestách je k dispo-
zícii ponuka akciových progra-
mov internetu už od výhodnej 
ceny 9,90 €, v niektorých lokali-
tách dokonca od 6,90 €.
Ku  všetkým  programom 

internetu či balíkom Slovanet 
pridá  všetkým  novým  aj  po-
kračujúcim zákazníkom dáto-
vé úložisko Moja  aktovka na 
12 mesiacov  zadarmo  a  kva-
litnú  antivírusovú  ochranu 
ESET Smart Security na 3 me-
siace zadarmo. K internetové-
mu programu Mini alebo vyš-
ším môžu existujúci zákazníci 
Slovanetu bezplatne využívať 
aj službu Hurican online asis-
tent, s ktorou získajú odbornú 
pomoc pri problémoch s počí-
tačom či smartfónom.
Pre  viac  informácií  o  tej-

to  akciovej  ponuke  a  overe-
nie dostupnosti  internetu na-
vštívte  stránku  www.slova-
net.sk/akcia alebo zavolajte na 
bezplatné  číslo  0800  608  608. 
Uvedené ceny sú s DPH.

Slovanet novým aj 
existujúcim zákazníkom 

„vypne“ platbu za internet Láska je mocná 
ako smrť... Ani veľ-
ké vody lásku neu-
hasia, ani rieky ju 
neodplavia.

Dňa  25. marca  2015  si  pripo-
míname už 3. výročie, čo nás na-
vždy  opustila  naša  stará  mama 
Edita MESARČÍKOVÁ vo veku 
nedožitých 84 rokov.

Ten život stály boj; a mier len na-
krátko; a smrť len krátky boj a pokoj 
naveky.

Spomínajú vnúčatá Lucia 
a Michal.

Aj keď nie si me-
dzi nami, v našich 
srdciach žiješ s nami. 
Dňa  19.  mar-

ca  2015  uplynie 
10  rokov,  keď  nás  opustil  náš 
syn,  brat,  švagor  a  ujo  Jaroslav 
GLEVAŇÁK z Kežmarku.  

Spomínajte s nami - smútia-
ca rodina.

Dňa 17. marca by sa okrúhlych 
40.  narodenín  dožil  syn  a  brat 

telnosť prešla čiastočnou rekonštruk-
ciou  -  zateplenie,  vymenené  okná. 
Pre viac informácií a dohodnutie pre-
hliadky, kontaktujte na: Terézia Bar-
tonová Tel. 0911 508 052.

Predám  záhradku  s  chatkou  Pri 
horárni v Kežmarku. Cena 16 000 €, 
tel. 0940 733 070.

Dám do prenájmu 1 izbový byt s 
dvoma balkónmi v Kežmarku-Sever. 
0903 361 390.

Predám 1-izbový byt na prízemí, 
sídlisko Sever, v Kežmarku. Tel. 0910 
319 880.   P-10/15

Prenajmem 1-izbový byt v rodin-
nom  dome  v  KK  so  samostatným 
vchodom. 052/452 33 17.   T-2/15

Martin H USÁK . 
Kto ste ho pozna-
li,  venujte  mu  ti-
chú spomienku. 

Spomínajú ro-
dičia, bratia, švagriné a ostatná 
rodina.

Utíchlo srdce, 
utíchol hlas, miloval 
život i všetkých nás.
Dňa  5.  3.  2015 

uplynulo  13  ro-
kov od poslednej rozlúčky s man-
želom  a  otcom  Ing. Františkom 
MARHEFKOM.
S  láskou  a  úctou  spomínajú 

rodiny Marhefk ova a Marekova.

Čas tíško plynie, 
smutno je nám všet-
kým, už nič nie je ta-
ké, ako bolo predtým.
Dňa  2.  mar-

ca  2015  uplynu-
lo 13 rokov od smrti nášho milo-
vaného manžela a ocka Ondreja 
MADEJU.
S  láskou  a  úctou  spomínajú 

manželka Vierka, syn Marek 
s manželkou Ivankou a dcéra 
Naďka.
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V Mestskej športovej ha-
le sa za účasti siedmich 
družstiev konal Medzi-
národný futbalový turnaj 
o pohár primátora mesta 
Kežmarok. Turnaj sa hral 
systémom, keď si proti 
sebe zmerali sily všetky 
zúčastnené tímy. Na divá-
kov tak čakala porcia 21 
stretnutí, keď každé druž-
stvo  odohralo 6 stretnutí 
po 18 minút.

Turnaj  slávnostne  otvorili  vice-
primátor  Kežmarku  Miroslav 
Perignáth  a  tréner  mládeže  Du-
šan Tokarčík. Na halovom turnaji 
mladších  žiakov  kategórie    U12 
štartovali mladí    futbalisti  naro-
dení po 1. 1. 2003 a mladší. Tur-
naj  organizovala  ZŠ  Nižná  brá-

V posledný februárový 
deň sa v popradskej Aré-
ne konali Majstrovstvá 
Slovenskej republiky v ta-
nečnom športe v disciplí-
ne štandardných tancov. 

Vyhlasovateľom  súťaže  bol  Slo-
venský  zväz  tanečného  športu 
a  organizátorskú  taktovku  pre-
vzalo  Tanečné  centrum  Fortuna 
Poprad. „Súťaží sa v siedmich ve-
kových kategóriách zúčastnilo celko-
vo 124 najlepších slovenských taneč-
ných párov. A „fortuňáci“, medzi ni-
mi i mnohí Kežmarčania, sa ani náho-
dou nestratili“, prezradil prezident 
usporiadateľského  Tanečného 
centra Peter Pastorek.
Vo  vekovej  kategórii  „do  21 

rokov“  (19  –  20  roční)  bronzové 
medaily  vybojovali Kristián Pet-
ras  s  Kežmarčankou  Kristínou 
Bajusovou (pozri foto). Po veľmi 
sympatickom výkone ich iba nie-
koľko známok delilo od vytúže-
ného cennejšieho kovu. 
Spanilú  galavečerovú  jazdu 

„fortuňákov“  odštartovali 
„juniori 2“ (14 – 15 roční), preto-
že prvé zlato a titul majstrov Slo-

venska získala Fortuna zásluhou 
našich  najmladších  reprezentan-
tov Dávida Pikoru s Evkou Mod-
lovou.  Eva,  ďalšia  úspešná Kež-
marčanka vo farbách popradskej 
Fortuny,  si  so  svojím partnerom 
počínali úplne s prehľadom a vo 
finále jednoznačne rozdrvili všet-
ku konkurenciu. Ďalšou kategó-
riou galavečera bola veľmi  silno 
obsadená  „mládež“,  kde  trošku 
prekvapivo, no o to zaslúženejšie 
zvíťazili Slavomír Nálepka s Mi-
chaelou  Krišandovou,  a  druhý 
majstrovský titul bol tak v suchu.
Zlatým klincom programu bo-

li  súboje  najhodnotnejšie,  ktoré 
vždy  ponúka  kategória  „dospe-
lých“.  Piate  finálové miesto  z  33 
štartujúcich  tanečných párov zís-
kal novozložený tanečný pár Du-
šan  Gruľa  a  Giada  Cragnolini. 
Dušan  je  so  svojimi predchádza-
júcimi tanečnými partnerkami už 
22-násobným  majstrom  Sloven-
ska a prvý  rok medzi dospelými 
odštartoval  v  novom  medziná-
rodnom zložení s talianskou part-
nerkou  z  Udine.  Slovensko-ta-
lianska  kvalita  rozhodcov  natoľ-
ko presvedčila, že ich premiérové 
vystúpenie sa rovno skončilo zis-
kom finálového umiestnenia. 
Súboj  dvoch  najlepších  pá-

rov  vyhral  pár  Ľubomír  Mick 

Majstrovstvá Slovenska v tanečnom športe s triumfom Fortuny
s Adriánou Dindof-
ferovou.  Od  M-SR 
2014,  keď  získali 
strieborné medaily, 
išla  ich  výkonnosť 
prudko hore a  ten-
toraz  nenechali  nič 
na  náhodu.  Ich  ví-
ťazstvo  znamena-
lo  pre  popradskú 
Fortunu  zlatý  maj-
strovský  hattrick, 
ktorý  znamenal 
impozantnú  domi-
nanciu  popradské-
ho  klubu  na  štan-
dardnom  sloven-
skom  nebi  pre  rok 
2015.
K  týmto  famóz-

nym  výsledkom 
sa  ešte  pridal  me-
dzi  mládežníkmi  ďalší  zástupca 
Kežmarku,  Daniel  Václav  s  Pet-
rou  Bačovou,  ktorých  od  zisku 
finále  delil  jediný  krížik  od  roz-
hodcov.  Majstrovstvá  Slovenska 
v  štandardných  tancoch  sa  tak 
skončili  neuveriteľnou  nadvlá-
dou  popradských  „fortuňákov“ 
nad zvyškom Slovenska, aj vďa-
ka úspešným kežmarským taneč-
níkom v našich radoch. 
Slávnostnú  atmosféru  umoc-

nil kvalitný sprievodný program 

Medzinárodný futbalový halový turnaj mladších žiakov
Vranov nad Topľou 12 bodov, 3. 
1. MFK Kežmarok I. 11 bodov, 4. 
FK  Tatran  Liptovský  Mikuláš  9 
bodov, 5. FK Odeva Lipany 8 bo-
dov,  6. FK NowyTarg 4 body, 7.  
1. MFK Kežmarok II. 0 bodov.
Najlepším  hráčom  turnaja  sa 

stal  Marko  Demčák  z  Vranova 
nad  Topľou,  najlepším  branká-
rom  Filip Regitko  z Kežmarku. 
Tomáš Hurajt  zo  Spišskej Novej 
Vsi nastrieľal počas turnaja 6 gó-
lov a zaslúžene sa stal najlepším 
strelcom podujatia. 

Kežmarok  reprezentovali: 
KK I.   – Filip Regitko, Daniel 

Tokarčík, František Lech, Leo Ur-
ban, Teo Gemza, Filip Novák, Fi-
lip  Ďatel,  Alexander  Baláž,  Da-
mián  Pavlík,  Rastislav Wikarski, 
Tréner: Dušan. Tokarčík. 

KK II.  –Kristián  Trošan,  Sa-
muel Melkovič, Erik Dučák, Mar-
tin  Želinský,  Jaroslav  Šperling, 
Marcus  Mrázik,  Mário  Šugerek, 
Marcel  Brandt,  Dominik  Mate-
jovský. Tréner: Peter Gemza.

Peter Pastorek
Foto: archív TLF

Dušan Tokarčík
Foto: autor

či nádherná scéna. Tanečno-špor-
tové  súboje  sa  už  o  dva  týždne 
prenesú do Trnavy, kde budú na 
programe  zápolenia  v  kombiná-
cii desiatich tancov.
Majstrovstvá  sa  konali  pod 

záštitou primátora mesta Poprad 
Jozefa  Švagerka.  Galavečera  sa 
zúčastnil aj primátor mesta Kež-
marok  Ján  Ferenčák.  Spoluorga-
nizátorom  tohto  tanečno-športo-
vého šampionátu bolo mesto Po-
prad a ZUŠ Letná v Poprade.

na Kežmarok v spolupráci s CVČ 
Kežmarok,  Mestom  Kežmarok 
a MŠK Kežmarok.
Najlepšiu  hernú  aj  streleckú 

formu na turnaji mali mladí fut-
balisti zo Spišskej Novej Vsi a za-
slúžene mohli  nad  hlavu  zdvih-
núť  víťaznú  trofej.  Poďakovanie 
patrí sponzorom, rodičom našich 
hráčov  a    všetkým,  ktorí  svojou 
troškou  prispeli  pri  organizácii 
tohto skvelého podujatia.   

Výsledky oboch tímov MFK 

Kežmarok: FK  Nowy  Targ  -  1. 
MFK Kežmarok I. 0:1, FK Tatran 
L. Mikuláš – 1. MFK Kežmarok II. 
2:1, L. Mikuláš – 1. MFK KK I 0 :0, 
Vranov - 1. MFK KK II. 3:0, Vra-
nov  –  1. MFK KK  I.  1:3,  1.MFK 
KK II. – 1. MFK KK I. 0:2, 1. MFK 
KK II. - Lipany 0:3, 1. MFK KK II. 
- SNV 1:3, 1. MFK KK I. - Lipany 
0:0,  1. MFK KK  II.  - Nowy Targ 
1:2, 1. MFK KK I. - SNV 0:6.

Konečné poradie: 1. FK Spiš-
ská  Nová  Ves  15  bodov,  2.  FK 

Futbalisti MFK Kežma-
rok I. skončili na treťom 
mieste. 
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Kežmarská lyžiarka za-
vŕšila kariéru bronzovou 
medailou z tohtoročnej 
univerziády. Sama prizna-
la, že ju nečakala. 

Aké sú tvoje pocity po ukonče-
ní profesionálnej kariéry?

Sú prirodzené. Už na začiatku 
sezóny som s tým počítala, že bu-
de moja posledná, že po univerziá-
de skončím. Prvotný plán bol skon-
čiť po olympiáde v Soči, ale keďže 
mi sezóna nevyšla podľa očakáva-
ní, rozhodla som sa rozlúčiť sa na 
univerziáde.

Bola pre teba medaila 
z kombinovanej klasifikácie 
pridanou hodnotou?

Dala som si nečakaný a krásny 
darček na rozlúčku. Nečakala som 
to. Kvôli zdravotným problémom 
som začala trénovať o šesť mesia-
cov neskôr, než ostatné lyžiarky 
na štarte. Stredisko bolo vo výš-
ke 2 800 metrov nad morom. Pre-
teky boli aj o kondícii, nemala som 
ju však dostatočnú. Hnevali ma 
najmä dve medaily, ktoré mi tesne 
ušli – v superkombinácii a v obrov-
skom slalome.

Je bežné, že pretekári do-
stanú medailu aj za kombiná-
ciu štyroch disciplín?

Robí sa to väčšinou na univer-
ziáde. Je to ocenenie pre všestran-
ného lyžiara. Tých však nie je veľa. 
Ženy sú viac všestranné než muži, 
ktorí sa skôr špecializujú na jednu 
disciplínu, prípadne na dve.

Aká však bola tvoja najob-
ľúbenejšia disciplína?

Špeciálne na univerziáde to bol 
obrovský slalom, čo bolo veľké pre-
kvapenie. Mala som približne desať 
dní na prípravu na lyžiach pre túto 
disciplínu. Každý deň sme cestova-
li z hotela do strediska takmer hodi-
nu a nadmorská výška tiež trochu 
komplikovala prípravu. Na slalom 
mi už neostalo toľko síl.

Čo na ukončenie kariéry 
povedala tvoja mama, Jana 
Gantnerová?

Ja sama som chcela pokračovať 
ešte jednu sezónu, mama bola pro-
ti tomu. Zdravotné problémy som 
mala veľmi dlho, takže nielen ona 
si vydýchla, že to už skončilo.

Vnímala si počas kariéry 
aj ohlasy verejnosti na tvoje 
priezvisko, na to, že do Soči iš-
la v rôznych pozíciách aj tvoja 
mama, resp. sestra?

Jana Gantnerová ukončila kariéru: Naučila som sa byť ambicióznou

mi dobre už aj Tatranská Lom-
nica.

Sleduješ aj situáciu s kež-
marským Štartom?

Veľmi som tam nelyžovala. Bolo 
to však fajn, keďže sme mohli mať 
dvojfázové tréningy. Kopec je síce 
krátky, ale na niektoré veci je vy-
hovujúci. Je to však smutné, že deti 
nemajú možnosti ako voľakedy.

Na lyžovanie si si zarábala 
aj ty sama. Sú finančné prob-
lémy v lyžovaní až také veľké?

Dá sa povedať, že sme vždy do-
stávali približne 20% z financií, 
ktoré sme na sezónu potrebovali. 
Pomáhali mi moji rodičia a za to 
som im veľmi vďačná, že ma pod-
porovali tak dlho.

Takže nádejný lyžiar, ak 
nemá sponzora, rodičov či iný 
zdroj financií, nemá šancu byť 
na úrovni profesionálneho 
športovca?

Presne tak, nie je to možné. 
Žiaľ, v súčasnosti už nie je taká 
ani podpora zo strany firiem. Pri-
bližne od 11 rokov som dostávala 
lyže od jedného výrobcu, ale po-
sledné roky už nie. Aj firmy majú 
svoje problémy.

Bolo možné skĺbiť lyžova-
nie so školou či s prácou?

Bola som veľmi usilovná a ma-
la som okolo seba ľudí, ktorí mi vy-
šli v ústrety – aj na Hotelovej aka-
démii v Kežmarku. Mala som in-
dividuálny študijný plán. Škola je 
aj o sebazaprení. V apríli, po sezó-
ne, sme radi, že máme voľno a nie 
vždy sa nám chce ísť ešte do ško-
ly. Mala som však motiváciu. Ve-
dela som, že jedného dňa s lyžova-
ním skončím a bez vzdelania by to 
ďalej nešlo.

Keď som skončila strednú ško-
lu, mala som na výber – práca ale-
bo vysoká škola. Išla som, samo-
zrejme, ďalej študovať. Myslím si, 

že na Slovensku je vysokoškolské 
vzdelanie veľmi dôležité. Po pia-
tich rokoch štúdia som nastúpila 
do práce. Medzitým som trénova-
la. Mohla som pracovať doma, tak-
že to išlo ľahšie.

Aké sú tvoje ďalšie plány?
Hľadám si prácu – buď v špor-

tovom odvetví alebo v cestovnom 
ruchu. So športovcami je náročná 
práca, ale je to flexibilné. Cestovný 
ruch ma baví, som v tom ako doma 
a za tie roky som sa toho veľa nau-
čila. Chcem si však ešte užiť zimu, 
zalyžovať si len tak, pre radosť. 
V peknom počasí a bez bolestí.

Ako sa ti vyrastalo v Kež-
marku?

Keďže som často trénovala, bo-
la som viac mimo mesta a keď som 
už v Kežmarku bola, tak som ten 
čas trávila s rodinou. Je však fajn, 
že ak prídem do banky či do obcho-
du, tak ľudia vedia, kto som a tak 
sa ku mne aj správajú. Je to viac 
osobnejšie a priateľskejšie než vo 
väčších mestách. Mám tu rodinu 
a vždy sa sem rada vraciam.

Čo ti šport dal?
Disciplínu a životný štýl. Vstať 

skoro ráno a ísť niečo robiť, špor-
tovať, byť aktívna. Samozrejme, 
mám aj ja dni, kedy chcem len od-
dychovať a nič nerobiť. Taktiež 
som spoznala veľa kamarátov, 
možností, kde môžem ísť a prísť 
na návštevu. Taktiež som sa nauči-
la byť ambiciózna. Ale to je aj vý-
chovou.

Ako to je s lyžiarmi na Slo-
vensku? Tvoríte jeden tím či 
dobrý kolektív?

Ani nie. Na Slovensku nie je 
žiadny spoločný tím, myšlien-
ka o spojení. Všetci sú viac-menej 
konkurenciou a atmosféra nie je 
najsympatickejšia. Celý život som 
trénovala s kýmkoľvek. Keď som 
bola ešte dieťa, boli sme v tíme tri-

Lorant Paugsch
Foto: archív J. G.

Už viac než rok a pol nepoze-
rám televíziu, noviny tiež nečí-
tam. Práve pre to. Je to však smut-
né. Moja rodina je a vždy aj bude 
zainteresovaná do športu. Tak sme 
boli vychovaní. Vyzerá to tak, že aj 
ja so sestrou budeme pôsobiť ako 
technickí delegáti či rozhodcovia. 
Naša rodina má šport v krvi a to sa 
týka aj našich príbuzných.

Navštívila si trikrát tri naj-
väčšie podujatia – majstrov-
stvá sveta, olympiádu a uni-
verziádu. Na ktoré podujatie 
spomínaš najradšej?

V Soči bolo všetko skvele pri-
pravené napriek tomu, aká vlna 
kritiky sa naň spustila. Počasie sí-
ce nevyšlo, ale všetko ostatné bolo 
bezchybné. Veľmi dobre bolo aj vo 
Vancouveri. Stredisko v jeho blíz-
kosti (Whistler, pozn. red.) je mo-
jím obľúbeným. Tam sa budem 
vždy rada vracať.

Najviac si cením 24. miesto 
z Vancouveru, ktoré som si doslova 
vydrela. Ak by som napr. dokončila 
slalom v Soči, bola by som na rov-
nakom mieste, ale nemalo by to pre 
mňa takú cenu. Nemôžem zabud-
núť ani na moje prvé body so sve-
tového pohára vo francúzskom Mé-
ribel, kde som skončila 16. v kom-
binácii.

Spomenula si niekoľko 
stredísk. Ako by si zhodnoti-
la zjazdovky v našom regióne?

Pri Méribel sa nachádza stre-
disko, ktoré spája tri údolia. Veľ-
mi rada tam chodím. Je to úžasné 
a pre mňa vysnívané lyžovanie. 
Na Slovensku sa skvele lyžu-
je v Jasnej, ale je tam vždy veľa 
ľudí. Napriek tomu sú pre mňa 
Záhradky najobľúbenejším sva-
hom. Kvalitatívne je na tom veľ-

Jana Gantnerová s bron-
zovou medailou z univer-
ziády v Grenade.

Jana Gantnerová
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Volejbal

Starší žiaci zdolali Liptovský Mikuláš

Jozef Juhász

Dňa  24.  1.  sa  v  Košiciach 
konal  už  8.  ročník  memoriá-
lu Michala  Bozogáňa  v  kara-
te. Na tomto medzinárodnom 
turnaji  súťažilo  368  preteká-
rov z 37 klubov nie len zo Slo-
venska, ale aj z Ukrajiny, Poľ-
ska a Maďarska. 
Memoriálu  sa zúčastnili  aj 

štyria  karatisti  z  Karate  Klu-
bu Kežmarok na stupeň víťa-
zov sa podarilo pri obrovskej 
konkurencii dostať  len  jedné-
mu z nich a to Kamilovi Hoff -
mannovi,  ktorý  v  kategórii 
mladší  dorast  -40kg  vybojo-
val pekné 3. miesto. Momen-
tálne  sa  naši  karatisti  pripra-
vujú na Tatranskú úniu, ktorej 
posledné kolo  sa  bude konať 

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal Stredoslovenský pohár st. žiaci MŠH Vlada Jančeka 14. 3., od 11.00 h Kežmarok – Martin

Hokejbal
extraliga seniori hokejbalový štadión 14. 3., 13.00 h Kežmarok – Ružinov

extraliga seniori hokejbalový štadión 15. 3., 13.00 h Kežmarok – LG Bratislava

Stolný tenis III. liga seniori ZŠ sv. Kríža 15. 3., 10.00 h Severka KK A – Sp. Vlachy A

Šach III. liga družstvá Dom stretávania KdV 22. 3., 9.00 h Kežmarok B – St. Ľubovňa

Volejbal
extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 14. 3., 17.00 h Kežmarok – Sp. Nová Ves

1. liga, sk. východ kadetky ZŠ Hradné nám. 22. 3., od 10.00 h Kežmarok – Poprad

Juniorky
Ďalšími  zápasmi pokračo-

vala  prvá  liga  volejbalových 
junioriek.

KV MŠK Oktan Kežma-
rok – Liptovský Hrádok 0:3 
(-13,  -18,  -10),  1:3  (-10,  22,  -18, 
-17).                                        (ph)
1. L. Hrádok   22   59:20   53
2. Spiš. N. Ves   20   53:16   50
3. Stropkov   20   51:27   42
4. Zvolen   20   43:34   37
5. Brusno   20   40:38   29
6. Hnúšťa   24   30:59   20
7. Kežmarok  22  21:57  14
8. Žiar n/H   24   16:62   13

22.  3.  2015  práve  v  Kežmar-
ku  v Mestskej  športovej  hale 
Vlada Jančeka. Srdečne pozý-
vame všetkých  fanúšikov ka-
rate. 

J. Božoň

Karate

násti. Nakoniec som ostala sama. 
Keď som prišla do juniorské-

ho tímu, držali sme viac spolu, po-
vzbudzovali sme sa, boli sme tím. 
Neskôr sa tímy rozpadli a stratil sa 
aj športový duch. Je to smutné naj-
mä pre deti, ktoré prídu.

Čo ti viac vyhovovalo – indi-
viduálne tréningy či kolektív?

Vždy je lepšie, keď je tím. Mi-
nulý rok som trénovala s talian-
skym tímom a veľmi dobre som 
medzi nich zapadla. Bol to úplne 
iný pocit, byť niečoho súčasťou, 
navzájom sa podporovať. Toto na 
Slovensku chýba. Myslím si, že ke-
by také niečo u nás bolo, prišli by 
aj výsledky.

Často sa stáva, že slovenskí 
lyžiari trénujú so zahraničným 
tímom. Je to vo svete bežné?

Nie, nie je. My sme špeciálni. 
Nemáme tím, nemáme dostatočnú 
podporu. Nikto nedokáže trénovať 
osamote a musí sa vždy ku nieko-
mu pridať. My sme mali šťastie, 
že bývalý tréner Tiny Mazeovej je 
náš kamarát, išiel trénovať talian-
sky tím a vzal nás k sebe. To mi 
veľmi pomohlo.

Lyžovala si viac než 20 ro-
kov...

Presnejšie 21. Keď som mala 
štyri roky, bola som na prvých pre-
tekoch. Pamätám si na ne však veľ-
mi matne. Dokonca mi museli me-
niť rok narodenia, lebo som bola 
veľmi mladá. Sestra tam vtedy pre-
tekala a ja som sa nechcela len tak 
prizerať. Všetci o tom vedeli a tak 
ma nechali súťažiť.

Ako by si zhodnotila celú 
svoju kariéru?

Bol to zážitok a mala som krás-
ne detstvo. Kapitola môjho živo-
ta sa skončila a uvidíme, čo bude 
ďalej. Žiaľ, od roku 2006 ma pre-
nasledujú zranenia a už stačí. Do-
konca aj lekárom som sľúbila, že už 
nebudem pretekať.

Mládežnícke basketbalo-
vé súťaže pokračujú rých-
lym tempom. Starší žiaci 
doma privítali MBK Lip-
tovský Mikuláš a juniori si 
zmerali sily s družstvom 
1. BK Humenné.

V  súťaži  O  stredosloven-
ský pohár sa kežmarskí star-
ší  žiaci  stretli  v  prvom  od-
vetnom  dvojkole  s  celkom 
Liptovského  Mikuláša,  kto-
rý v domácom prostredí tím 
Kežmarku  zdolal  v  oboch 
stretnutiach.
Prvý  duel  začali  domáci 

hráči koncentrovane a do pol-
času si vybudovali náskok 18 
bodov  (37:19).  V  tretej  desať-
minútovke sa hostia prebrali, 
snažili  sa  celoplošnou  obra-
nou znížiť stav, čo sa im však 

nedarilo a domáci hráči si na-
ďalej udržiavali pohodlný ná-
skok. V poslednej štvrtine sa 
dostali na ihrisko aj najmlad-
ší hráci domáceho celku, kto-
rí zápas udržali a dotiahli do 
víťazného konca.
V  druhom  stretnutí  bol 

priebeh  vyrovnanejší.  Aj 
keď  si  domáci  celok  doká-
zal vybudovať niekoľkobodo-
vý  náskok,  v  závere  stretnu-
tia oň prišiel veľkými chyba-
mi v obrane i útoku. V závere 
stretnutia  Kežmarok  využil 
možnosť  strieľať  trestné  ho-
dy  iba  dosiahnutím  jedného 
bodu, čo však kvalitnou obra-
nou ubránil a  tak v  stretnutí 
zvíťazil.

Výsledky: BK MŠK Kež-
marok – BKM Liptovský Mi-

kuláš 61:49 (37:19), najviac bo-
dov KK: Štancel 19, Halama a 
Kurtý  8.  Kežmarok – Lipt. 
Mikuláš 61:60, najviac bodov 
Kežmarku:  Štancel  20,  Kur-
tý 11.
Juniori  odohrali  domá-

ce dvojkolo v DL juniorov SR 
proti  družstvu  z  Humenné-
ho.  Oba  duely  priniesli  bas-
ketbal slabšej úrovne pretká-
vaný chybami na oboch stra-
nách. Prvý duel lepšie zvládol 
celok Kežmarku, avšak druhé 
stretnutie  domácim  nevyšlo, 
keď  katastrofálnou  posled-
nou  štvrtinou  umožnili  hos-
ťom  z  Humenného  ukoristiť 
víťazstvo.

Výsledky: BK MŠK Kež-
marok – 1. BK Humenné 
53:50 a 56:66.
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Šport

Dňa 28. 2. 2015 usporia-
dal SZTŠ Bratislava spo-
lu s TC Fortuna Poprad 
v športovej hale Aréna 
v Poprade Majstrovstvá 
Slovenska (M-SR) v štan-
dardných tancoch. TŠC 
TEMPO MŠK Kežmarok 
reprezentovali Matej Štec 
- Radka Britaňáková.

V silnej konkurencii 33 párov 
si  v  kategórii  dospelí  vytan-

covali  fi nálové  6. miesto. Zá-
roveň boli vyhlásení vo večer-
nom  galaprograme  ako  tre-
tí    najúspešnejší  tanečný  pár 
v  Slovenskom pohári  v  štan-
dardných (ŠT) tancoch za rok 
2014. 
Ďalším  reprezentantom 

bol pár Matej Madeja - Lenka 
Šepeľová.  Vytancovali  si  16. 
miesto v ŠT tancoch.  
Naši  úspešní  reprezen-

tanti  sa  14.  marca  2015  zú-
častnia  posledných  M-SR  v 
kráľovskej disciplíne, 10 tan-
coch v Trnave. Tak  im drží-
me palce.

Na  predposledné  dvojkolo 
prvej ligy šachových družstiev 
vycestovali  kežmarskí  šachis-
ti  k  dvom  favoritom  súťaže  s 
menším  počtom  hráčov,  keď 
namiesto  osem  vycestovalo 
na Zemplín iba šesť šachistov, 
a  tak už na  začiatku  stretnutí 
prehrávali so súpermi 2:0. (ph)

Humenné – MŠK CORA 
GEO KdV Kežmarok 7,5:0,5 
(Koňak  0,  M.  Hagara  0,  No-
votný 0, Dujava 0,5, Budzák 0, 
E. Hagara, st. 0). Michalovce 
– Kežmarok 5,5:2,5 (Koňak 0, 

M.  Hagara  0,5,  Novotný  0,5, 
Dujava 0,5, Budzák 0, E. Ha-
gara, st. 1).                              ph
1. Humenné   9   48,5   24
2. Liptov   9   42,0   23
3. Žilina   9   46,5   22
4. Michalovce   9  48,0   21
5. B. Bystrica   9   42,5   18
6. Sabinov   9   37,5   13
7. Košice   9   34,5     9
8. Kežmarok  9  29,5    9
9. Jelšava   9   29,5     7
10. Bardejov   9   27,0     7
11. Margecany   9   24,0     6
12. Dolný Kubín   9   22,5     0

Šachistov vycestovalo málo

Kežmarské  volejbalistky 
išli  do  play-off   zo  siedmeho 
miesta,  takže  nastúpili  proti 
druhému  družstvu  tabuľky. 
Na  druhom mieste  nakoniec 
skončilo družstvo zo Spišskej 
Novej Vsi. 
Na pôde vysokého favorita 

v prvom zápase nestačili a te-
raz ich čaká súboj s týmto sú-
perom na domácej pôde.
Poradie po bojoch v skupinách
1. Slávia BA   24   67:16   64
2. Spiš. N. Ves   24   67:19   64
3. UKF Nitra   24   49:38   41
4. Pezinok   24   44:42   37
5. BVK Bratislava   22   53:30   44
6. Paneurópa   22   36:47   27
7. Kežmarok  22  28:49  22
8. COP Nitra   22   29:50   20

9. Senica   22   23:52   17
10. Prešov   22  10:63     5

Štvrťfi nále play-off
VK Spišská Nová Ves – 

KV MŠK OKTAN Kežma-
rok 3:0 (12, 10, 13). Najviac bo-
dujúce  hráčky:  Kaplanová  6, 
Kredátusová, Jakušová 5.

Ostatné zápasy štvrťfi ná-
le play-off : VK Slávia EU Bra-
tislava – COP Nitra 3:1, Volley 
project UKF Nitra – VŠK Pa-
neurópa  3:0,  VTC  Pezinok  – 
Bratislavský volejbalový klub 
3:0.
Zaujímavosťou  je,  že  jedi-

ný set na domácej pôde stra-
tilo družstvo, ktoré vstupova-
lo do play-off  z prvého mies-
ta.                                    Humeník

Začalo volejbalové play-off

V  prvú  marcovú  sobotu  sa 
odohral v Kežmarku prestíž-
ny duel Slovenskej hokejbalo-
vej extraligy medzi domácim 
MŠK Mimisolar a Svidníkom. 
Diváci  videli  dramatický  zá-
pas, no prepotrebné  tri body 
zostali doma, čím preskočili v 
tabuľke svojho súpera.

                              Humeník
Kežmarok – Svidník 5:2 

(2:1,  1:1,  2:1). Góly: Lipták 
(Teplický,  Oravec),  Bednár, 
Šlachtič  (Teplický),  Pisarčík 
(Šlachtič), Oravec (Teplický) - 

Raschmann, Štefan. Vylúče-
ní:  6:6. Presilovky: 3:1. Stre-
ly: 29:22. Diváci: 120.
1. LG Bratislava   18   78:42  45
2. Nitra   18   74:36   42
3. Skalica   18   81:46   42
4. Pruské   18   55:33   35
5. Vrútky   18   63:55   28
6. Kežmarok  18  65:72  26
7. Svidník   18   64:69   25
8. Jokerit BA   18   56:68   23
9. Ružinov BA   17   60:71   18
10. Martin   18   44:72   14
11. Pov. Bystrica   18   40:66   13
12. Nové Zámky   17   29:79   10

Východoslovenské derby 
víťazne pre Kežmarok

Stolný tenis
II. liga

Ďalšími  zápasmi pokračo-
vala druhá liga.

MŠK Fortuna Kežmarok 
A – Humenné B 13:1  (Mry-
glot, Vojtička, Ištok 3,5, Matej 
Harabin  2,5).  MŠK Fortuna 
Kežmarok A – Humenné A 
7:7  (Mryglot 3,5, Matej Hara-
bin 2,5, Vojtička 1).
1. Lokomotíva KE   20   242:38   80

2. Levoča A   21   219:75   78
3. MŠK Kežmarok  21  178:116  64
4. Stadex Košice   18   157:95   58
5. Humenné A   20   146:134  53
6. Šar. Michaľany A  20   135:145  50
7. Mokrance A   18   135:117  48
8. Vojčice A   21   132:162  44
9. Michalovce A   19   120:146  40
10. Valaliky A   20   143:137  43
11. V. Kapušany B   21   117:177  42
12. Vranov v/T B   19   104:162  36
13. Humenné B   20     68:212  23
14. Prešov A   20     50:230  23

Úspešní tanečníci

Gertrúda Scholtzová
Foto: archív TŠC TEMPO MŠK


