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Číslo: 12 17. jún 2015 Ročník: XXIII. Cena 0,20 €

Od prvého júla začína v centre mesta 
nový systém parkovania

Kežmaroknoviny

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Originálne príslušenstvo až do výšky 500 € pre každého. ŠKODA Rapid alebo ŠKODA Rapid Spaceback teraz so 
štvorročnou zárukou, Financovaním na jednotku a Originálnym príslušenstvom v hodnote až do výšky 500 € podľa vášho 
výberu. Navštívte vášho najbližšieho autorizovaného predajcu ŠKODA.
www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid: 
4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Ilustračné foto.

Vyberte si z ponuky príslušenstVa 
až do Výšky 500 €
Vyberte si z ponuky príslušenstVa 
až do Výšky 500 €

www.autonova.sk
Tel.: 052/452 36 67

AUTONOVA,s.r.o.
Huncovská 308 
060 01 Kežmarok
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Mestský úrad v Kežmar-
ku pripravil pre žiakov deň 
otvorených dverí.

„Chceme, aby rodičia a aj de-
ti vedeli, že na Mestský úrad 
môžu kedykoľvek prísť, mô-
žu sa s nami stretnúť a rie-
šiť problémy,“ vysvetlil jeden 
z cieľom dňa otvorených dve-
rí  primátor  mesta  Ján  Feren-
čák.
Ako dodal, podstatné je za-

čať  od  najmenších.  „Sme ra-
di, že k nám prišli, spoznali 
mestský úrad, spoznali, čo ro-
bíme, videli prácu mestských 
policajtov. Deti majú prvý 
kontakt s komunálnou politi-
kou a v budúcnosti by už ne-
mali mať taký veľký rešpekt,“ 
uviedol.

„Niekedy máme zdravý 
rešpekt. Veľa vecí dokážeme, 
ale nedokážeme sa predať. 
Tieto deti sú iné,“  povedal 
primátor. Podľa neho deti ži-
jú vo veľmi rýchlej dobe, zís-
kavajú  oveľa  viac  informácií 
než  kedykoľvek predtým.  Sú 

spravodajstvo

Lorant Paugsch
Foto: autor

Radnica sa otvorila najmenším Kežmarčanom

V  ČSOB  Stavebnej  Sporiteľni  rozširujeme  ponuku  úro-
kových sadzieb o možnosť 1 ročnej fixácie úrokovej sadzby 
na financovanie obnovy bytových domov – vlastníkov by-
tov  a nebytových priestorov pod  správou  správcu  a  sprá-
vou  Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov s hodnotou 

1,50% p.a. 
Ak sa chystáte využiť nový úver alebo refinancovať sta-

rý úver s možnosťou navýšenia, na zateplenie alebo obnovu 
bytového domu kontaktujte nás na:

mail:  mnoga@csobsp.sk
tel. kontakt:  0911 778 751

Informácie Vám radi poskytneme na poradenskom mies-
te ČSOB Stavebnej sporiteľne, a.s.:
ČSOB banky, a.s. ul. Hlavné námestie 48 v Kežmarku

K dispozícii sme Vám v pondelok, utorok, 
streda od 8.30 – 16.30 hod.

Martin Noga
Špecialista pre stavebné sporenie

tel. kontakt: 0911-778 751
mail: mnoga@csobsp.sk

Každý rok sa v Kežmarku 
uskutočňuje celosloven-
ská literárna súťaž Literár-
ny Kežmarok. Jej 50. roč-
ník sa uskutočnil v dňoch 
11. – 12. júna 2015.

Tento  rok  bol  venovaný  Ľu-
dovítovi  Štúrovi,  štúrovcom 
a  Kežmarku.  Popri  bohatom 
programe podujatia sa v rám-
ci  50.  ročníka  Literárneho 
Kežmarku  (LK) uskutočnilo  i 
slávnostné  oceňovanie  osob-
ností  tohto  významného kul-
túrneho podujatia.
Na 50. ročníku LK boli oce-

nené  tieto  osobnosti  a  inšti-
túcie:  PhDr.  Nora  Barátho-
vá, Mgr. Gabriela Kantorková, 
Mgr.  Elena  Gančová,  Alžbeta 
Dudášová,  Mgr.  Sylvia  Holo-
pová,  PhDr.  Jelka  Borcovano-
vá, PhDr. Jozef Beňovský, Doc. 

Dr. Augustín Maťovčík, DrSc., 
Mgr.  Pavol  Máťuš,  PhDr.  Mi-
šo A.  Kováč,  CSc., Mgr.  Zlata 
Matláková,  PaedDr.  Eva  Kol-
lárová,  Mgr.  Júlia  Čurillová, 
PhDr. Jozef Brunclík, PhDr. Pe-
ter Karpinský, PhD., Ján Petrík, 
Ing.  Igor  Šajtlava,  Ing.  Franti-
šek  Grohola,  Ing.  Ján  Skupin, 
PhDr.  Pavol  Ištok  –  syn,  Doc. 
Mgr. Art. Juraj Sarvaš, Alexan-
der  Gally,  Dagmar  Babiaro-
vá, Mgr.  Jana  Schönová, Mgr. 
Roman  Porubän,  Mgr.  Emí-
lia  Šavelová,  Ing.  Marta  Lac-
ková,  PaedDr.  Vlasta  Bello-
vá,  Mgr.  Mária  Jančeková, 
Doc.  PhDr.  Jozef  Kredátus, 
PhD.,  Prof.  PhDr.  Imrich  Sed-
lák,  CSc.,  PhDr.  Tomáš  Win-
kler, Mgr. Milan Choma, PhDr. 
Juraj  Chovan  Rehák,  Ing.  La-
dislav  Lajčiak,  Matica  sloven-
ská v Martine, Literárne múze-
um SNK v Martine, Múzeum 
v Kežmarku, Mestské kultúrne 
stredisko v Kežmarku.

Na Literárnom Kežmarku 
sa oceňovalo

Pavol Humeník

šikovnejšie, priebojnejšie a ja-
zykovo zdatné.

„Nová generácia je aktív-
nejšia, presadzuje svoje ná-
zory. Ak učitelia správne žia-
kov usmernia, verím, že budú 
v dospelosti úspešnými Kež-
marčanmi a Slovákmi,“ uzav-
rel Ferenčák.

Žiaci  absolvovali  na  rad-
nici tri zastávky – v obradnej 
sieni,  v  zasadacej  miestnos-
ti  a  v  kancelárii  primátora 
mesta. Nakoniec navštívili aj 
pracovisko mestskej  polície, 
kde  si  vyskúšali  policajné 

oblečenie,  prezreli  si  výba-
vu policajtov,  obušky,  putá. 
Predovšetkým  chlapcov  za-
ujal  kamerový  systém  mes-
ta, s ktorým sa mohli z výš-
ky pozrieť na niekoľko loka-
lít Kežmarku.

Vážený správca 
bytového domu,
radi by sme vás 

informovali o novinkách,  
ktoré sme pre vás 

pripravili. 
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 Mestské zastupiteľstvo v 
Kežmarku schválilo Vše-
obecne záväzné nariade-
nie o vymedzení úsekov 
miestnych komunikácií na 
dočasné parkovanie mo-
torových vozidiel.

 

Nový systém parkovania 
začína od 1. júla 2015 

  Cieľom  nového  Všeobecne 
záväzného  nariadenia  mesta 
Kežmarok  o  vymedzení  úse-
kov  miestnych  komunikácií 
na  dočasné  parkovanie  mo-
torových  vozidiel  je  optima-
lizovať  podmienky  pre  rieše-
nie statickej dopravy v centre 
mesta  a  prevádzkovanie  par-
kovacieho systému.

„Pri práci na novom par-
kovacom systéme sme chce-
li maximálne vyjsť v ústrety 
občanom Kežmarku“,  pove-
dal  na  mestskom  zastupiteľ-
stve primátor mesta ako úvod 
k rokovaniu k danému bodu.
K vyššiemu počtu parkova-

cích miest  v  centre mesta  by 
malo prispieť aj  to, že niekto-
ré ďalšie  časti ulíc  budú zjed-
nosmernené  (časť  Kostolné-
ho námestia, ulica Nová, časť 
ulice Starý trh a Priekopa). Na 
nich bude jeden pás určený na 
parkovanie,  čím  sa  zvýši  po-
čet parkovacích miest v rámci 
parkovacej zóny. 
 Účelom prijatého   VZN  je 

vymedzenie úsekov  miest-
nych  komunikácií  a  parko-
vísk  na  dočasné  parkovanie 
motorových  vozidiel  na  úze-
mí  mesta  Kežmarok  (ďalej 
len  „mesto“),  určenie výšky 
úhrady  za  dočasné  parkova-
nie  motorových  vozidiel,  ur-
čenie spôsobu platenia úhra-
dy za dočasné parkovanie mo-
torových  vozidiel,  určenie 
spôsobu preukázania zapla-
tenia úhrady za dočasné par-
kovanie motorových vozidiel, 
spôsob zabezpečenia pre-
vádzky parkovacích miest.

„Cieľom zavedenia parko-
vacieho systému v rámci zóny 
plateného parkovania je  pre-
dovšetkým zvýšiť štandard 
parkovania v meste, zlepšiť 
celkovú organizáciu dopravy 

a vytvoriť transparentné pod-
mienky parkovania pre všet-
kých užívateľov dotknutého 
územia“,  uviedla Eva Kelbelo-
vá z oddelenia ÚPŽPSP. 

 
Druhy parkovania

  V  centre mesta  bude možné 
parkovať  na  parkoviskách  so 
závorovým systémom, na par-
koviskách  s  parkovacími  au-
tomatmi  a  parkovacie  miesta 
bez závor a automatov.
Na  dočasné  parkovanie 

motorových vozidiel sa vyme-
dzili  úseky miestnych  komu-
nikácií  a  parkovísk,  ktoré  sú 
vo vlastníctve mesta. 

Parkoviská s automatic-
kým závorovým systémom 
budú  na  uliciach:  Trhovište, 
Toporcerova,  Dr.  Alexandra, 
Jakuba Kraya a Hviezdoslavo-
va – nádvorie polikliniky. 

Parkoviská s parkovací-
mi automatmi  budú  na  uli-
ciach    Hradné  námestie,  uli-
ca Dr. Alexandra, Hlavné ná-
mestie, ulica Starý trh, Kostol-
né námestie, ulica Nová, ulica 
Baštová – časť od križovatky s 
ul. Kušnierska brána po križo-
vatku s ul. Garbiarska a ulica 
Garbiarska.

Parkoviská bez automatic-
kého závorového systému a 
parkovacích automatov  budú 
na  ulici Baštová – časť od kri-
žovatky s ulicou Hviezdoslavo-
va, po križovatku s ulicou Kuš-
nierska  brána,  ulica Hviezdo-
slavova – časť od križovatky s 
ulicou  Jakuba Kraya po pešiu 
zónu, ulica Priekopa – časť od 
križovatky  s  ulicou  Trhoviš-
te  po  križovatku  s  obslužnou 
komunikáciou, ulica Trhovište 
a Kostolné námestie – vnútor-
ný priestor, výlučne počas do-
by konania príležitostného  tr-
hu – festivalu EĽRO.
Vymedzenie úsekov miest-

nych komunikácií a parkovísk 
na dočasné parkovanie moto-
rových vozidiel sa určí  vodo-
rovným a zvilým dopravným 
značením . Na každom parko-
visku  bude  umiestnený  pre-
vádzkový poriadok parkovis-
ka,  poskytujúci  informácie 
pre užívateľov parkoviska.

 
Úhrady parkovného

 Úhrada za dočasné parkova-
nie na vymedzených úsekoch 

V centre mesta vstupuje do života nový parkovací systém
miestnych komunikácií a par-
koviskách  sa  vyberá  na  jed-
no parkovacie miesto  za kaž-
dú  začatú  štvrťhodinu  zakú-
pením  parkovacieho  lístka  v 
parkovacom automate, resp. u 
pracovníka parkovacej služby, 
uhradením v platiacej stanici, 
prípadne  použitím  parkova-
cej karty.
Parkovné  sa  platí  na  všet-

kých  vymedzených  úsekoch 
miestnych komunikácií a par-
koviskách,  ktoré  sú  vo  vlast-
níctve mesta v čase pondelok 
až piatok, a to od 8.00 do 16.00 
hod.
Počas  dní  štátnych  sviat-

kov a dní pracovného pokoja 
budú dané parkovacie miesta 
bezplatné,  okrem  času  kona-
nia  festivalu  EĽRO  a  príleži-
tostných trhov.
Sadzba za osobný automo-

bil: prvých 30 minút zdarma, 
každá ďalšia začatá štvrťhodi-
na 0,10 €. Pri platbe v parkova-
cích automatoch a platbách v 
hotovosti u parkovacej služby 
je minimálna sadzba jednora-
zového  parkovného  0,10  €  za 
prvých 45 min. Sadzba za au-
tobusy: 2,0 €/hod. 
Pri strate parkovacieho líst-

ka  sa  účtuje  poplatok  10,0  €. 
Časovo  nespotrebovaná  časť 
úhrady  sa  platiteľovi  úhrady 
nevracia. 

 
Parkovacie karty

Sadzba  za  celoročné  parko-
vacie  karty  na  parkoviskách 
s  automatickým  závorovým 
systémom,  s  parkovacími  au-
tomatmi a s parkovacou služ-
bou „Karta Abonent“:

Abonent I: Parkovacia kar-
ta – neprenosná (na evidenčné 
číslo vozidla) – 100,0 €/12 mes. 
Parkovacia  karta  –  prenos-
ná – 150,0 €/12 mes. Parkova-
cia karta – prenosná zľavnená 
(platná pre podnikateľa s pre-
vádzkou a zamestnanca danej 
prevádzky, ktorá sa nachádza 
v zóne platených parkovísk) - 
100,0 €/12 mes. 
Parkovacia  karta  –  Abo-

nent II  (platná  pre  nájomcu 
alebo  zamestnanca  nájomcu 
len v budove polikliniky s au-
tomatickým závorovým systé-
mom) - 50,0 €/12 mes.
Sadzba  na  parkoviskách  s 

parkovacími  automatmi  a  s 

parkovacou  službou  „Karta 
Rezident“:

Parkovacia karta – Rezi-
dent I  (platná  na  evidenčné 
číslo  pre  vlastníka  s  trvalým 
pobytom na jedno osobné mo-
torové vozidlo na 1 byt na prí-
slušnej ulici a v príslušnej zó-
ne) - 0,- €/12 mes. 
Zóna 1: ulica Baštová a uli-

ca Dr. Alexandra
Zóna  2:  ulica  Starý  trh  a 

Kostolné námestie
Zóna  3:  ulica  Hlavné  ná-

mestie a časť ulice Priekopa
Zóna  4:  ulica  Hradné  ná-

mestie a ulica Nová
Parkovacia karta – Rezi-

dent II  (platná  na  evidenč-
né  číslo  pre  vlastníka  na  jed-
no  osobné  motorové  vozidlo 
s  trvalým pobytom na území 
mesta Kežmarok v zóne s par-
kovacími  automatmi  a  s  par-
kovacou  službou)  –  35,-  €/12 
mes.  Mesto  Kežmarok  si  vy-
hradzuje právo obmedziť po-
čet vydaných celoročných par-
kovacích kariet.

Vyhradené parkovacie 
miesto:  500  €  (12 mes.)  jedno 
parkovacie miesto.
Pri  strate parkovacej  karty 

sa účtuje poplatok 35 eur.
Na parkovacích miestach  s 

parkovacími automatmi a par-
kovacou  službou  je  vodič  po-
vinný platný parkovací  lístok, 
prípadne  platnú  parkovaciu 
kartu  umiestniť  na  viditeľné 
miesto  zvnútra  za  predným 
sklom motorového vozidla tak, 
že všetky údaje na ňom uvede-
né sú zvonku vozidla čitateľné. 
Od  platenia  parkovného 

na parkoviskách  s  parkovací-
mi  automatmi  a  parkovacou 
službou  sú oslobodené osoby 
zdravotne  ťažko  postihnuté 
prepravované  vozidlom  s  vi-
diteľne  umiestneným  parko-
vacím  preukazom  vydaným 
úradom práce,  sociálnych ve-
cí a rodiny.
Prevádzku  parkovacích 

miest  vykonáva  mesto  Kež-
marok.

Tlačivo žiadosti o vyda-
nie parkovacej karty  s poža-
dovaným dokladmi, postup  
pri vybavovaní karty mesto 
Kežmarok zverejní na úrad-
nej tabuli mesta, interneto-
vej stránke mesta a KTV v 
najbližších dňoch. 

Pavol Humeník
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Núkali  mu lacné by ty
Obvinenie zo zločinu podvodu spá-
chaného formou spolupáchateľstva 
bolo vyšetrovateľom Okresného ria-
diteľstva PZ v Kežmarku vznesené 
50-ročnému Miroslavovi z Kežmar-
ku a 41-ročnému Pavlovi z obce Ba-
tizovce.

Obvinení  po  predchádzajúcej  spoloč-
nej  dohode  v  auguste  roku  2013  ponú-
kli mužovi menom Vasil na kúpu údaj-
ne lacný 3-izbový byt, nakoľko jeho ma-
jiteľka súrne potrebuje peniaze. V tom is-
tom období ponúkli  Vasilovi aj 1-izbový 
byt za výhodnú cenu, ktorý mal byť údaj-
ne po neplatičovi a to s tým, že je potreb-
né dopredu vyplatiť dlhy za byt. Pod zá-
mienku vyplatenia bytov a s  tým spoje-
ných poplatkov postupne vylákali od po-
škodeného  fi nančnú  hotovosť  vo  výške 
38  000  eur. K predaju predmetných by-
tov však ale vôbec nedošlo. V prvom prí-
pade majiteľka v skutočnosti ani žiadny 

Občania mesta budú môcť 
nahlasovať podnety z mes-
ta aj cez mobilnú aplikáciu.

Kežmarok sa od 1. júna začle-
nil medzi viac než 30 sloven-
ských  samospráv,  ktoré pou-
žívajú  na  komunikáciu  s  ob-
čanmi práve službu City Mo-
nitor.

„Chceme budovať otvore-
nú samosprávu, chceme byť 
bližšie k občanom a zaují-
mať sa o ich podnety. Nové 
technológie nám dávajú nové 
možnosti. Na Odkaze pre sta-
rostu sme už niekoľko rokov, 
zintenzívnili sme komuniká-
ciu aj tam, ale kontakt s oby-
vateľmi mesta či s návštev-
níkmi chceme ešte viac zlep-
šiť,“ vysvetlil  dôvod  spuste-
nia  City  Monitora  primátor 
mesta  Kežmarok  Ján  Feren-
čák.

Na internete aj v smartfóne
City  Monitor  funguje  na 
svojej  webovej  stránke,  ale 
má  aj  svoju  aplikáciu,  kto-

rá je k stiahnutiu zdarma pre 
smartfóny  s  operačným  sys-
témom  Android  či  iOS.  Po 
nainštalovaní  aplikácie  ob-
čan problém odfotí, pridá cez 
aplikáciu do systému a pove-
rený  pracovník  v  meste  roz-
hodne, ktoré oddelenie či or-
ganizácia má na problém od-
povedať a riešiť ho.
Podľa  Kataríny  Kolačov-

skej, manažérky projektu, rie-
šenie  City  Monitora  je  plne 
automatizované.  „Akákoľ-
vek zmena stavu podnetu, je 
okamžite zobrazená v mo-
bilnej aplikácií používateľa,“ 
povedala.
Ako  ďalej  dodala,  apliká-

cia  umožňuje  vlastné  nasta-
venie a prispôsobenie riešenia 
potrebám  samosprávy.  Záro-
veň umožňuje zasielanie bez-
platných správ občanom mes-
ta, a tiež je možnosť využívať 
aplikáciu  aj  na  interné  účely 
samosprávy.
Svoje  postrehy  na  zlepše-

nie  môžu  cez  aplikáciu  pri-
dávať  všetci,  ktorí  ju  budú 
mať  nainštalovanú,  nemusia 
to byť iba občania Kežmarku, 
ale aj návštevníci či turisti. 

Kežmarok spustil na komunikáciu s občanmi 
aplikáciu City Monitor

Zapojiť občanov do diania 
v meste

„Používateľ aplikácie mô-
že nahlasovať podnety aj 
v iných zapojených mestách 
– v Bratislave, v Košiciach, 
v Nitre, v Žiline či v blíz-
kom Poprade. Aj vďaka tej-
to aplikácii vieme rýchlejšie 
reagovať na aktuálne problé-
my v meste. My nevieme byť 
všade, ale vďaka obča-
nom sa o týchto prob-
lémoch dozvieme,“ 
uviedol primátor Kež-
marku Ján Ferenčák.

„Chceme, aby ob-
čania mali pocit, že 
sme tu pre nich, chce-
me, aby sme mali pek-
né a čisté mesto. Aj to-
to je jedna z foriem, 
ako nám môžu obča-
nia pomôcť. Sú zapo-
jení priamo v dianí, 
budú nám dávať pod-
nety a mi ich budeme 
operatívne riešiť,“ do-
dal.
Aplikácia City Mo-

nitor  bola  spustená 
v  roku  2013,  pričom 
samotné riešenie bolo 

vytvorené  už  skôr.  Aktuál-
ne využíva  službu 36  samo-
správ  na  Slovensku.  V  Čes-
kej  republike,  kde  bola  pre-
vádzka  spustená  len nedáv-
no,  ju  využívajú  tri  mestá. 
Zaujímavosťou je, že apliká-
ciu využívajú aj v Argentíne, 
v meste  Bahia  Blanca,  ktorá 
má viac než milión obyvate-
ľov.

Lorant Paugsch
Foto: autor

OR PZ

krádež vo výrobnej hale na Slavkovskej 
ulici  v  Kežmarku.  Vyšetrovaním  bolo 
zistené, že neznámy páchateľ v dobe od 
28. mája 2015 do 8. júna 2015 neoprávne-
ne vošiel do areálu objektu, do výrobnej 
haly  a  odstránil  z  vnútorných  obvodo-
vých stien elektrické káble ako aj dva ku-
sy elektromotorov. Z miesta činu potom 
odišiel. Páchateľ spôsobil týmto konaním 
spoločnosti ktorej objekt patrí  škodu vo 
výške najmenej 10 000 eur. Poverený prí-
slušník  začal  trestné  stíhanie pre prečin 
krádeže.

25. ročník
2015medzinárodného festivalu remesiel a ľudovej kultúry v Kežmarku

10. - 12. júl

elro.kezmarok.sk
KEŽMAROK

organizátori: mediálni partneri:mesto
KEŽMAROK

byt nevlastnila a v druhom prípade boli 
peniaze použité na iný ako deklarovaný 
účel. Miroslav a Pavol poškodenému ani 
po jeho opakovaných žiadostiach penia-
ze nevrátili. V prípade preukázania viny 
im hrozí  trest odňatia  slobody na  tri  až 
desať rokov. 

Na Slavkovskej kradli káble
Na  Obvodné  oddelenie  PZ  Kežmarok 
oznámil 52-ročný muž z obce Tvarožná, 
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od 8.  hod. - 12.  hod.

Daruj krv,   zachrániš život.

DAROVANIE KRVI

Vás pozývajú na

Základná škola s materskou školou sv. Kríža Kežmarok

NTS Poprad

MS SČK Kežmarok

telocvičňa 

ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok 

(sídlisko „dolný Juh“)

ĎAKUJEME.

Dňa 15. júna 2015 sláv-
nostne, na veľkej scéne 
Divadla Jonáša Záborské-
ho v Prešove, odovzdal 
predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Pe-
ter Chudík významné oce-
nenie 20 najúspešnejším 
pedagógom stredných 
škôl  „SOPHISTA PRO RE-
GIONE“ – učiteľ múdrosti 
pre región. Medzi ocene-
nými je zaslúžene i riadi-
teľka SOŠ na Garbiarskej 
ulici v Kežmarku PhDr. 
Marta SABOLOVÁ.

PhDr. Marta Sabolová pracu-
je na Strednej  odbornej  škole 
(SOŠ),  Garbiarska  1,  Kežma-
rok od roku 1980. Počas svoj-
ho  35-ročného pôsobenia do-
kázala škole vtlačiť nezmaza-
teľnú  pečať  svojej  osobnosti, 
do  svojho  životného  posla-

nia  vložila  nielen  pedagogic-
ké zanietenie, ale aj  celé  svo-
je srdce a dušu.
S  touto  školou  prežila  ce-

lý  svoj  profesionálny  život, 
z  toho 16 rokov ako  jej  riadi-
teľka.  Svojou  každodennou 
obetavou  prácou  významne 
prispela  k  zmene  školy,  keď 
iniciovala  transformáciu  uči-
lišťa,  určeného na  likvidáciu, 
na  moderný,  dynamicky  sa 
rozvíjajúci  nový  typ  strednej 
školy – strednú odbornú ško-
lu  s  medzinárodným  certifi -
kátom IES. 
PhDr.  Marta  Sabolová  sa 

zaslúžila  o  obohatenie  regio-
nálneho trhu práce o uplatni-
teľných  absolventov  nových 
študijných  a  učebných  odbo-
rov,  ktoré  boli  úspešne  zara-
dené  do  siete  stredných  škôl 
(komerčný  pracovník  v  do-
prave,  manažment  regio-
nálneho  cestovného  ruchu, 
kachliar, kozmetik, mechanik 
stavebno-inštalačných  zaria-
dení, montér suchých stavieb, 
výroba  konfekcie,  stavebná 
výroba,...). 

Ocenenie pre kežmarskú riaditeľku školy
PhDr. Marta  Sabolová po-

pri  výbornom  riadení  bežné-
ho  chodu  výchovno-vzdelá-
vacieho procesu  (tak v  teore-
tickom,  ako  aj  v  praktickom 
vyučovaní, ale i v podnikateľ-
skej  činnosti  školy)  význam-
nou  mierou  prispela  k  zme-
ne  interiéru  aj  exteriéru  bu-
dov  školy  ich  rozsiahlou  re-
konštrukciou,  ktorá  zásadne 
zmenila  tvár  školy. Výsledky 
práce PhDr. M. Sabolovej vy-
soko ohodnotil aj dnes už ne-
bohý  svetoznámy podnikateľ 
Tomáš  Baťa  na  medzinárod-
nej  konferencii  „Žena  –  tvo-
rivá osobnosť tretieho tisícro-
čia“. 
A  mimoriadna  vďaka  jej 

patrí najmä za úspešné zvlád-
nutie dvojnásobnej úplnej  re-
konštrukcie  celého  komple-
xu  budov  dielní  praktické-
ho  vyučovania  školy  na  Tva-
rožnianskej  ulici,  ktoré  boli 
v  priebehu  4  rokov  (2010 
a 2014) dvakrát úplne zničené 
povodňou (2,10 m vody). 
Pod  vedením  PhDr.  Mar-

ty Sabolovej sa celkove výraz-

ne  zlepšili  podmienky  školy 
v  ekonomickej,  personálnej  i 
v  materiálno-technickej  ob-
lasti, ale škola si i naďalej za-
chovala  svoje  základné  sme-
rovanie – prípravu výborných 
odborníkov  pre  kvalifi kova-
né robotnícke povolania a od-
borné činnosti. A aj vďaka nej 
a výsledkom, ktoré škola do-
sahuje,  získala  SOŠ,  Garbiar-
ska 1, Kežmarok dobré meno, 
rešpekt a úctu nielen v našom 
meste, ale  i na celom Sloven-
sku, ba i v zahraničí.
Srdečne k oceneniu blaho-

želáme!

PSK
Foto: archív PSK
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Hudbu  vnímame  ako 
vzácnu  súčasť  života,  ktorá 
je  deťom  sprostredkovaná  aj  
učiteľmi  ZUŠ.  Vďaka  trpez-
livému,  odbornému  a    tvo-
rivému  prístupu    pani  uči-
teľky Majky Radušovskej,    aj 
v tomto školskom roku repre-
zentoval Adam Madeja   ZUŠ 
A. Cígera a mesto Kežmarok, 
na celoštátnych prehliadkach 
v hre na violončelo.
V novembri 2014 sa v Mod-

re  uskutočnil  3.  ročník  ce-
loštátnej  hudobnej  súťaže  v 
hre na violončelo – Violonče-
lová jeseň. Profesionálnu úro-
veň tejto súťaže podčiarklo aj 
zloženie  odbornej  poroty.  Tá 
bola  zastúpená  renomova-
nými  menami    slovenských 
koncertných  umelcov  a  skla-
dateľov  –  predsedu  Jána  Slá-
vika,  členov Gregora Regeša, 
Dagmary Prokešovej, Micha-
la Sťahela a Eugena Procháca. 
Zážitky a emócie ešte stále 

doznievajú aj zo súťaže Talen-
ty pre Slovensko v hre na slá-
čikových nástrojoch, ktorá sa 
uskutočnila 29. 4. 2015 v Dol-
nom Kubíne. Repertoár  skla-
dieb  Koník,  Námorník,  Me-
lódia  či  Pieseň  pri  morskom 
zálive  predstavovali  súťažný 
program, ktorým sa Adamko 
prezentoval a získal ocenenia 
v  striebornom pásme. Krás-
ne  umiestnenie    a  hudobné 

Mladý violončelista 
ZUŠ Antona Cígera

zážitky  sú  inšpiráciou do je-
ho ďalšieho štúdia a už teraz 
sa teší na nové skladby, ktoré 
ho oslovili v podaní jeho „vio-
lončelových“ kamarátov.
Želáme si, aby sme budúci 

školský rok pozvali  do nášho 
mesta talenty v hre na violon-
čelo  a  obnovila  sa  tak  súťaž 
Mladý  violončelista  Sloven-
ska, ktorá mala tradíciu v hu-
dobnom živote našej školy.

- starostlivosť šitá na mieru
- dostupnosť v každom smere: 

centrum mesta, lekárne, blízkosť detského oddelenia,
odborných ambulancií

-rozšírená možnosť liečby:
homeopatia, prírodné produkty

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

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

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

HĽADÁTE  
DETSKÉHO LEKÁRA?
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Dňa 16. mája 2015 sa 
dožil 90 rokov v dobrom 
zdraví a pohode kežmar-
ský rodák, profesor Miku-
láš Herbert Jelinek.

Skvelý huslista a hudobný peda-
góg  patrí  medzi  najväčšie  zjavy 
slovenského  koncertného  života 
20. storočia.
Rodičia  –  Richard  Jelinek 

a Margita, rod. Rothová, prišli do 
Kežmarku po 1. svet. vojne. Otec 
Richard viedol známy obchod so 
športovými potrebami a bol dlho-
ročným  funkcionárom  kežmar-
ského futbalu. Dňa 16. mája 1925 
sa  im narodil druhý syn – Miku-
láš.  Už  v  útlom  detstve  prejavil 
hudobné  nadanie.  Pekne  a  čisto 
spieval, hral na gitare, ústnej har-
monike.  Ako  6-ročný  bol  prijatý 
do Musikschule a začal sa učiť na 
klavíri u prof. Matildy Alexandro-
vej.  Po  roku  pribral  aj  husle.  To 
rozhodlo o  jeho budúcom živote. 
Jeho talent sa rýchlo rozvíjal. Hral 
v  komorných  súboroch,  na  kon-
certoch  hudobnej  školy,  čoskoro 
aj  ako  sólista. Ako  12-ročný mal 
svoj prvý celovečerný recitál v kú-
peľoch Vyšné Ružbachy. Hráva aj 
v orchestri nemeckého gymnázia, 
ktorého  bol  žiakom  i  v  kežmar-
skom orchestri. Aj miestna tlač vy-
soko  hodnotila  Jelinkove  hudob-
né produkcie a nadanie. Herbert, 
ako ho volali, bol integrálnou sú-
časťou vtedajšieho hudobného ži-
vota v Kežmarku.
V roku 1939 sa  rodina sťahu-

je do Bratislavy. Nesporný talent 
si vyžadoval primerané vedenie. 
Toho  sa mu dostalo  na  Štátnom 
konzervatóriu v triede prof. Tibo-
ra Gašpareka. V roku 1946 absol-
voval tento ústav Mendelssohno-
vým koncertom e mol pre husle 
a  orchester.  Jeho  absolventský 
koncert mal veľký ohlas. 
Zaujímavosťou je, že na vstup 

na Štátne konzervatórium v Bra-
tislave nádejného virtuóza v hu-
dobno-teoretických  predmetoch 
pripravoval prof. Eugen Suchoň.
V  rokoch  1947  –  49  študoval 

v  Budapešti  v majstrovskej  trie-
de. Boli to rozhodujúce roky pre 
jeho ďalší umelecký rozvoj a maj-
strovskú  triedu  Lisztovej  akadé-
mie ukončil Mozartovým koncer-
tom A dur pre husle a orchester.
Rok 1949 je rokom vzniku Slo-

Vzácne životné jubileum významného Kežmarčana
venskej  filharmónie  (SF)  i  Vy-
sokej  školy  múzických  umení 
(VŠMU). Mikuláš Jelinek sa stáva 
s manželkou Máriou  členom or-
chestra SF a zároveň študuje aj na 
VŠMU, ktorú ukončil v roku 1953 
s  vyznamenaním. Od  roku  1951 
už pracuje ako asistent na VŠMU. 

jeho  vystúpení  v  novembri  1956 
napísal prof. Alfréd Grosz jeho ot-
covi, v ktorom vysoko ocenil vy-
stúpenie jeho syna v Kežmarku.
Zložité  pomery  doma,  ne-

ustále  prekážky  viedli  Miku-
láša  Jelinka  k  tomu,  že  v  roku 
1965 s manželkou Máriou a dcé-

To  predurčilo  jeho  celoživot-
né  pracovné  zameranie  –  popri 
dráhe  sólistu,  komorného  hráča 
a koncertného majstra to bola ce-
loživotná pedagogická činnosť.
V  týchto  zložitých  rokoch  sa 

stal  Jelinek  s manželkou  a  ďalší-
mi  priateľmi  obeťou  politických 
intríg  a  strávil  skoro  rok  v  pra-
covných  táboroch.  Napriek  to-
mu  a  vďaka  svojej  húževnatosti, 
usilovnej  umeleckej  práci  sa  stal 
mladý  umelec  poprednou  osob-
nosťou  slovenského  koncertného 
umenia.  V  týchto  rokoch  prichá-
dzal  na  koncertné  vystúpenia  aj 
do svojho rodného mesta. Svedčí 
o tom aj jeden cenný list, ktorý po 

ného ústredného európskeho ve-
denia. Bolo to štvrťstoročie boha-
tej  umeleckej  činnosti,  pedago-
gického pôsobenia, prednáškovej 
práce. V roku 1990 odchádza do 
dôchodku. No  ukázalo  sa,  že  to 
nebol  skutočný dôchodok. Zme-
nené spoločenské pomery na Slo-
vensku vyústili do jeho ozajstné-
ho návratu do vlasti.
Svoje bohaté skúsenosti preta-

vuje do založenia Združenia pe-
dagógov  sláčikových  nástrojov 
na  Slovensku  a  jeho  prijatia  do 
ESTA  v  Štrasburgu.  Na  VŠMU 
v  Bratislave  sa  habilituje  v  roku 
1992  na  docenta  a  v  roku  1995 
získava  titul  vysokoškolského 
profesora,  za  ktorého  ho  prezi-
dent  republiky  vymenoval  v  ro-
ku  1996. Okrem VŠMU od  roku 
2000  vyučoval  aj  hru na nástroji 
na Žilinskej univerzite, na odde-
lení hudobnej výchovy. Pokračo-
val aj v pedagogickej a prednáš-
kovej  aktivite  v  cudzine  a  v  po-
riadaní interpretačných kurzov.
Pán  profesor Mikuláš  Jelinek 

nikdy nezabudol na  svoje  rodné 
mesto. S láskou spomína na roky 
svojej mladosti, v ktorých  sa za-
čal  formovať  jeho  veľký  hudob-
ný  talent.  Má  cenný  archív  do-
kumentov zo  svojho kežmarské-
ho  pôsobenia.  S  úctou  spomína 
aj na spoluprácu s Mgr. Júliusom 
Mehlym v ESTA.
Nášmu  slávnemu  rodáko-

vi prajeme do ďalších  rokov ve-
ľa spokojnosti a nezlomného elá-
nu, ktorý ho ani  teraz neopúšťa. 
Ďakujeme mu  za  to,  čo  vykonal 
pre kežmarskú hudbu, ďakujeme 
mu za to, čo vykonal pre sloven-
skú hudbu. Živió, pán profesor!

Dr. Andrej Janovský
Foto: archív Jaroslav Šleboda

Z kežmarských škôl bo-
li ocenené dve učiteľky 
a dvaja žiaci.

Návrhy na ocenenia učiteľov za-
sielali  riaditelia  škôl  a  o  defini-
tívnom ocenení rozhodovali čle-
novia  Územnej  školskej  rady. 
O  ocenení  študentov  rozhodo-
vala komisia zložená zo zástup-
cov odboru školstva PSK. Učite-
lia  získali  plaketu  Jána  Ámosa 
Komenského  –  Sophista  pro  re-
gione  –  učiteľ  múdrosti  pre  re-
gión, žiaci plaketu Lux Mentium 
– Svetlo poznania.

„Pri výbere sa prihliada na 
dosiahnuté výsledky v uplynu-
lom školskom roku, takže me-

dzi ocenenými pedagógmi sú 
napríklad autori medzinárod-
ných projektov, tvorcovia di-
daktických pomôcok a učeb-
ných textov, a tiež pedagógo-
via, ktorí vedú svojich žiakov 
na rôznych súťažiach a olym-
piádach. Presne to isté sa týka 
aj žiakov. Sú jednoznačne me-
dzi nimi účastníci rôznych sú-
ťaží nielen na krajskej, ale na 
celonárodnej a medzinárodnej 
úrovni. Sú tam žiaci, ktorí do-
siahli výsledky, ktoré stoja za 
to,“  povedala  hovorkyňa  Pre-
šovského  samosprávneho  kraja 
Veronika Fitzeková.
PSK  ocenil  Oľgu  Benčovú, 

učiteľku  na  Strednej  odbornej 
škole,  ktorá pripravovala  žiakov 
na  súťaž  Mladý  ekofarmár.  Jej 

študenti  obsadili  na  celosloven-
skom kole 1., 2. a 5. miesto.
Ocenenie si prevzala aj Anna 

Zákutná  z  Hotelovej  akadémie 
Otta Brucknera. Pod jej vedením 
dosiahli žiaci výrazné úspechy v 
barmanských  a  baristických  sú-
ťažiach.
Jednou  z  ocenených  žiačok 

bola  Ľudmila  Mojcherová  štu-
dentka  Strednej  odbornej  školy 
v Kežmarku, ktorá v tomto škol-
skom  roku  obsadila  1. miesto  v 
celoslovenskom kole súťaže Mla-
dý ekofarmár.
Žiaka hotelovej akadémie To-

máša Závadského ocenil PSK za 
viaceré  umiestnenia  v  barman-
skej  súťaži  EUROCUP,  v  some-
liérskej  súťaži Mladý  someliér  a 
VITIS CUP JUNIOR.

rou Katarínou emigrovali z Čes-
koslovenska.  V  roku  1965  začí-
na v Saarbrückene ako koncertný 
majster  tamojšieho  rozhlasové-
ho orchestra, v rokoch 1966 – 68 
sa stáva 1. koncertným majstrom 
v  symfonickom  orchestri  švéd-
skeho  rádia.  V  roku  1968  prijí-
ma  miesto  1.  koncertného  maj-
stra  v  Gürzenich-Orchester-Köl-
ner Philharmoniker. V roku 1969 
bol povolaný ako pedagóg husľo-
vej hry na Reinische Musikschule 
Konservatorium  der  Stadt  Köln. 
V  roku  1974  vstúpil  do  medzi-
národného  združenia  pedagó-
gov sláčikových nástrojov ESTA, 
v ktorom neskôr patril do 5-člen-

Kraj ocenil aj kežmarských učiteľov a žiakov

Lorant Paugsch, psk, tasr
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Paul Kolbenhayer dal v ok-
tóbri  r.  1908  zhotoviť  plagá-
ty  v kežmarskom kníhtlačiar-
stve  Paula Sautera, v ktorých 
oznamuje, že francúzsky letec 
Louis Blériot, ktorý ako prvý 
preletel  kanál  La  Manche  z 
Calais  do Doweru  sa  verejne 
predstaví  1. novembra popo-
ludní   o 3 hodine na  lomnic-
kej  závodnej  dráhe    vo  svo-
jej  leteckej  show. Výkon  Blé-
riota  v  tých  časoch  ohromil 
svet    ako  obrovský  priekop-
nícky čin v letectve.
Veď dovtedy v našom oko-

lí  nebolo  možné  vidieť  ani 
jedno  lietadlo. Pán Paul  Sau-
ter  ako  známy  knihtlačiar  a 
vydavateľ  preto  prevzal  tú-
to senzačnú správu ihneď do 
známeho  časopisu  Karpaten-
post.
Následkom  tejto  propagá-

cie  sa  v  dotyčný  deň  1.  no-

vembra 1908 v ohlásenom ča-
se  na  lomnickej  dostihovej 
dráhe zišlo tisíce ľudí zo všet-
kých  kútov  horného  Spiša. 
Každý  chcel  vidieť  zázračný 
stroj aj letca Blériota. 
Dokonca aj z Košíc prices-

tovali  davy  ľudí  zvláštnymi 
vlakmi,  len  aby  mohli  obdi-
vovať  „pokoriteľa  vzduchu“. 
Kto  však  neprišiel,  bol  sám  
Louis Blériot, ktorý nemal ani 
tušenia o  typickom spišskom 
kúsku podvodu pána Kolben-
hayera.
Po dlhom čakaní  na sláv-

neho  Blériota  sa  nakoniec 
z lomnickej dostihovej dráhy 
dobehnutá  masa  ľudí  nako-
niec  rozišla.  Nadávky,  hun-
dranie  a  obviňovania  nema-
li  konca  kraja.  Paul  Sauter 
bol následne právne obvine-
ný z podvodu a šírenia faloš-
nej správy. Avšak jeho obhaj-

Groszove spišské kúsky – Kolbenhayerova falošná správa
oba spočívala na prevzatí in-
formácie  od  Paula  Kolben-
hayera. 
Preto bol následne Kolben-

hayer obvinený na  súde. Av-
šak nestalo sa mu nič, lebo 31. 
októbra,  čo  bolo  v  predošlú 

sobotu  (teda  1  deň predtým) 
doručil do všetkých obcí  cel-
kom malé oznámenie, že Blé-
riotova letecká show je presu-
nutá na neurčito.
Z pozostalosti prof. Grosza upravil 

Milan Choma

Práve na obed 8. 6. 2015 
bolo pri Florianigasse 36 
vo Viedni veľmi rušno. 

Dom, v ktorom neďaleko uni-
verzity  býval  Kežmarčan  Jo-
hann Genersich (1761 – 1823), 
sa  stal  svedkom  slávnostné-
ho  aktu    odhalenia  pamätnej 
tabule  nášmu  rodákovi  ma-
ďarským veľvyslancom v Ra-
kúsku Dr. Jánosom Perényim 
a  slovenským  veľvyslancom  
Mgr. Jurajom Macháčom.
Zišlo  sa  tu  veľa  vzácnych 

ľudí,  rodinných  príslušníkov 
(potomkov  a  príbuzných  J.
Genersicha)  predstaviteľom 
kultúrneho  života  Rakúska, 
Maďarska  a  Slovenska.  Všet-
ci chceli vzdať hold osobnosti 
európskeho  významu,  histo-
rikovi, humanistovi, priekop-
níkovi pedagogiky a spoluza-
kladateľovi evanjelického teo-
logického inštitútu Johannovi 
Genersichovi.  Tento  pedagóg 
(duchovný  otec  Pavla  Joze-
fa Šafárika) prežil  takmer  ce-
lý svoj život v Kežmarku ako 
lyceálny profesor a rektor. Je-
ho dielo vytvorené v Kežmar-
ku a neskôr aj vo Viedni  bo-
lo vo vzdelaných kruhoch ci-
sárskeho  Rakúska  všeobecne 

Pamätná tabuľa Kežmarčanovi v centre Viedne
známe.  O  odkaze  tejto  osob-
nosti  pre kultúrny svet sa na 
maďarskom    veľvyslanectve 
vyjadrovali nielen spomenutí 
veľvyslanci, ale aj člen Akadé-
mie  vied Maďarska  dr.  Jozef 
Makovitzky, náš viceprimátor 
Ing. Miroslav Perignáth a ďal-
ší významní  hostia. 
Zvlášť  emotívny  prího-

vor mal Univ.Prof.Dr.Dr.h.c. 
a ministerský radca Rakúska 
Karl  Wilhem  Schwarz,  kto-
rý má  azda  najväčšiu  záslu-
hu na odhalení  tabule a naj-
viac pozná Genersichove die-
lo.  Pán  profesor  sa  aktívne 
podieľal na viacerých vedec-
kých  konferenciách  (dve  bo-
li  dokonca  aj  v  Kežmarku). 
Okrem  iného  hodnotili  die-
lo Johanna Genersicha a jeho 
bratov  Christiána  a  Samue-
la. Prof. K. W. Schwarz milu-

je  Slovensko  a  obdivuje  kul-
túru  Spiša.  Hlavným  stroj-
com    týchto  konferencií  bol 
najmä  neúnavný  a  obetavý 
potomok  Johanna  Genersi-
cha   Dr. Attila Tankó,  zakla-
dateľ  Nadácie Dr. A. Gener-
sicha a organizátor viacerých 
„genersichovských  aktivít“ 
v Maďarsku a na Slovensku. 
Nezanedbateľný  bol  prínos 
aj  nás,  Kežmarčanov.  Hovo-
ria o tom historické diela na-
šej  PhDr.  Noriky  Barátho-
vej.  Práve  z  Kežmarku  vy-
šiel prvý popud na uctenie si 
diela  Genersichovcov  počas 
švédskych Wahlenbergových 
dní v r. 2004 a r. 2005, v rám-
ci  medzinárodného  vzdelá-
vacieho programu  Nils Hol-
gersson,  ktorý  v  Kežmar-
ku  viackrát organizovala ZŠ 
Nižná  brána  s  koordinátor-

kou  a  dušou  celého  projek-
tu, už nebohou Evou Chomo-
vou. 
Genersichovci už vyše 200 

rokov  nežijú!  Ostalo  po  nich 
však  dielo,  na  ktoré  svet  ne-
zabúda.  Bude  sa  nám  otvá-
rať  najmä  vtedy,  ak  si  k  ne-
mu otvoríme svoje srdce a za-
čneme  ho  poznávať  v  najmä 
zo  slovenských  prekladov. 
Podobne  je  to  aj  s  viacerými 
našimi  rodákmi  vo  svete. Vo 
Viedni  ich  chce  spoločnými 
projektami  (v spolupráci s na-
šou  Strednou umeleckou ško-
lou)  propagovať    najmä  Slo-
venský  inštitút  s  riaditeľkou  
PhDr    Alenou  Heribanovou. 
Jej  nadšenie  pre  spoluprácu 
s Kežmarkom a Spišskou Be-
lou  dokonca  po vzájomných 
konzultáciách  oslovilo aj ma-
ďarského veľvyslanca. A to je 
kľúč  k  vzájomnému  porozu-
meniu medzi národmi.
Vďaka  patrí  všetkým  ži-

júcim  i  nežijúcim  Kežmar-
čanom,  ktorí  sa  v  Kežmar-
ku  i  v  zahraničí  podieľali  na 
zachovaní  kultúrnych  a  ľud-
ských    hodnôt  našich  rodá-
kov.  Preto  sme  ako  sloven-
ská delegácia z Kežmarku vo 
Viedni    preciťovali  hlbšie  hr-
dosť , ale aj zodpovednosť za 
zachovanie kultúrneho dedič-
stva našich predkov.

Milan Choma
Foto: archív autora
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Výstavy
Výstavná sieň BARÓNKA

Hlavné námestie 46, Kežmarok
12. 6. - 1. 7. 2015

V službe ducha a národa 
Výstavný projekt Slovenskej 
národnej knižnice pri príle-
žitosti 200. výročia narode-
nia Ľudovíta Štúra. Doplne-
ný o prierez 50 rokov Literár-
nych Kežmarkov zo zbierok 

Múzea v Kežmarku.

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Ján Berger
Výstava je sprístupnená do 

16. júla 2015.

Známa detská spisovateľ-
ka navštívila kežmarskú 
knižnicu.

Autorka viac než 15 detských 
kníh  však  najprv  plánovala 
písať  pre dospelých. „Mysle-
la som si, že začnem písať pre 
dospelých. Nápady však ne-
prichádzali. Keď som dosta-
la nápad na knihu Naša ma-
ma je bosorka, zistila som, že 
detské knihy sú pre mňa ako 
stvorené,“ vysvetlila. 
Deti jej dávajú veľkú energiu. 

Často sa pohráva s myšlienkou, 
že prestane písať. Pracuje, chce 
sa venovať aj  rodine. Priznáva, 
že niekedy  je  to na ňu priveľa, 
ale nakoniec, po diskusii s deť-
mi je nabitá energiou a chce pí-
sať ďalej. Deti jej okrem energie 
dodávajú aj nápady.

Spisovateľka Gabriela Futová: 
Deti mi dobíjajú energiu

„Inšpiráciu čerpám od detí. 
To, čo deti dokážu vymyslieť, 
nevymyslí žiaden spisovateľ. 
Občas stačí pozorne počúvať 
aj rodičov, prípadne učiteľky,“ 
povedala Futová, ktorá  pracuje 
v knižnici a sama vie, že disku-
sie s deťmi majú veľký význam. 

„Viem, že ak deti vidia spi-
sovateľa naživo, spoznajú ho 
a môžu sa s ním rozprávať, chcú 
čítať viac než predtým,“ dodala.
Futová má dve deti, 16-roč-

ného  syna  a  o  dva  roky  star-

šiu  dcéru.  Spisovateľský  ži-
vot  svojej  mamy  vnímajú  už 
od malička. „Keď boli menšie, 
vadilo im, že som nebola do-
ma, keď som cestovala po Slo-
vensku. Teraz sú v puberte a sú 
šťastní, že vypadnem z do-
mu,“ povedala s úsmevom.
Gabriela  Futová  v  súčas-

nosti nepíše žiadnu knihu, ke-
ďže len pred pár dňami jej vy-
šla  nová  kniha  o  škriatkoch, 
ktorá sa volá Nototo a straši-
delná škola Elvíry Múdrej. 

Lorant Paugsch
Foto: autor

39. Zamagurské folklórne slávnosti
sa konajú v Červenom Kláštore

20. – 21. júna 2015
pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a predsedu 

prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka
Sobota 20. 6. 2015

10.00 Zakliata krása – trh remesiel (areál remesiel)
11.00 Spájame sa tancom – tanečný workshop s výučbou 

rómskych tancov (amfiteáter)
13.00 Na vlnách Dunajca – splav účinkujúcich na pltiach 
s privítankou v prístavisku Pod lipami (prístavisko)

13.30 Stretnutie pod Troma korunami – otvárací program 
podujatia (amfiteáter)

18.00 Heľenine oči – koncert hudobnej skupiny (amfiteáter)
20.30 Brouci – koncert hudobnej skupiny z Prahy (amfiteáter)

Nedeľa 21. 6. 2015
9.00 Svätá omša (kostol)

10.00 Zakliata krása – trh remesiel (areál remesiel)
10.30 Zamagurie a jeho tradície – program domácich  

súborov (amfiteáter)
12.00 Zamagurské tance – tanečný workshop s výučbou  

zamagurských tancov (amfiteáter)
14.00 Pieniny, Pieniny – záverečný program podujatia  

(amfiteáter)
Vstupné, sobota – celodenný: 7 €, večerný: 5 €. Nedeľa: 6 €. 
Permanentka: 10 €. Dôchodcovia, deti: 10 – 15 rokov a ZŤP 

– 3 €. Deti do 10 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov majú 
vstup voľný. Všetky vstupenky sú žrebovateľné. Predpredaj: 

POS Poprad, OcÚ Č. Kláštor, MsÚ Spiš. St. Ves.
Hlavný organizátori podujatia: Prešovský samosprávny 

kraj, Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Obec Červený 
Kláštor, Mesto Spišská Stará Ves, CYPRIAN, n.o., Červený 
Kláštor, Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa.

výstavy

Medzinárodný festival 
detských folklórnych sú-
borov Krojované bábiky 
už odkrojil svoju devät-
nástu kapitolu. 

Oslava  rozmanitosti  ume-
nia ukrytého v  ľudovej hud-
be  a  tanci  ukázala  i  toh-
to  roku pestrú škálu detské-
ho  folklórneho  umenia.  Tú 
sme  si mohli  vychutnať  naj-
mä  na  galaprograme,  kto-
rý  sa  uskutočnil  v  Kežmar-
ku 7. júna 2015. Na ňom uká-
zali svoje umenie všetky det-
ské  folklórne  súbory  (DFS), 
ktoré na tento ročník prišli. Z 
kežmarských to boli DFS Go-
ralik  a  Maguráčik,  z  Popra-
du DFS Venček, Letnička, Po-
pradčan,  zo  Svitu DFS  Jáno-
šíček,  z Veľkej Lomnice DFS 
Lomničanik,  z  Bratislavy 

Kežmarok videl pestrú 
paletu detského folklóru

DFS  Grbarčieta  a  zo  zahra-
ničných  DFS  Jitřenka  z  Dol-
nej Čermnej z Českej  repub-
liky, z Rumunska DFS Muse-
teanca  z mesta  Insuratei  a  z 
ruského  mesta  Kaliningrad 
to bol DFS Sudaruška. V rám-
ci galaprogramu sa uskutoč-
nil  slávnostný  akt  výmeny 
krojovaných bábik.
Zástupcov  všetkých  súbo-

rov slávnostne prijal v budove 
kežmarskej  radnice  i  primá-
tor  mesta  Kežmarok  Ján  Fe-
renčák.

Pavol Humeník
Foto: autor

Zástupcov súborov podujatia Krojované bábiky slávnost-
ne privítal na kežmarskej radnici primátor mesta Kežma-
rok Ján Ferenčák.
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Okienko do kultúry

kultúra, Školstvo

17. 6. 2015 (streda) o 17.00 h
Koncert pre ZUŠ

Koncert pri príležitosti 10. 
výročia založenia Základnej 
umeleckej školy Petržalská 21 

Kežmarok.
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok

24. 6. 2015 o 18.00 h
SOLO IN CONCERT
Koncertné vystúpenie 
hudobníka, skladateľa 

a improvizátora Mariána Vargu.
40. ročník Kežmarskej 

hudobnej jari.
Drevený artikulárny kostol

26. 6. 2015 
Hudobná pozvánka na Sviatok 

kultúry a vzájomnosti.
Hlavné námestie v Kežmarku 

– javisko pri radnici

27. 6. 2015
Sviatok kultúry a vzájomnosti

20. ročník kultúrno-
-spoločenského podujatia 

Karpatsko-nemeckého spolku 
na Slovensku.

Nádvorie kežmarského hradu

3. a 6. 7. 2015 
THE CHRIS BYARS QUARTET 

Koncertné vystúpenie jazzového 
kvarteta z New Yorku.

Hlavné námestie v Kežmarku 
– javisko pri radnici

10. – 12. 7. 2015 
Európske ľudové remeslo 

Medzinárodný festival ľudových 
remesiel a kultúry.

25. ročník venovaný textilným 
remeslám – cechu súkenníkov 

a povrazníkov.
Prezentácia remeselníkov 

a remeselnej výroby, vystúpenia 
domácich a zahraničných 
folklórnych súborov, 

divadelných súborov, skupín 
historického šermu, koncerty 
dobovej i vážnej hudby, detské 
mestečko, večerné zábavné 

programy, koncert v drevenom 
artikulárnom kostole...

Mesto Kežmarok

júl/august 2015
Hudobné popoludnia so ZUŠ 
Antona Cígera v Kežmarku 

Hudobná produkcia pedagógov 
a žiakov v trvaní cca dvoch 

týždňov.
Hudobné popoludnia so ZUŠ ul. 

Petržalská v Kežmarku 
Hudobná produkcia pedagógov 
a žiakov v trvaní cca dvoch 

týždňov.

Počas víkendu museli 
skauti plniť rôzne úlohy – 
od čítania z mapy až po 
poskytnutie prvej pomoci.

Víkend  svätého  Juraja  zblí-
žil  všetky  slovenské  oddie-
ly  skautov Federácie  skautov 
Európy  (FSE)  –  katolíckych 
vodkýň a skautov Európy na 
Slovensku. Lúka nad bývalou 
zjazdovkou štart patrila na tri 
dni takmer 30 skautom. 

„Jedným z cieľov celovíken-
dovej akcie Svätý Juraj 2015 
bola aj súťaž o najlepšiu dru-
žinu,“ doplnil  Jozef  Rešetár, 
národný komisár pre skautov.

„V piatok popoludní, po 
približne piatich hodinách 
cesty, nás desiatich na kež-
marskej stanici čakal Marty. 
S batohmi, stanmi a taškami 
na náradie sme sa vyštverali 
na lúku nad Kežmarkom, kde 
už boli oddiely z Košíc, Trebi-
šova a, samozrejme, aj ich ve-
dúci,“ začal rozprávanie o ví-
kende Tomáš, pomocný vedú-
ci oddielu skautov v Trnave.
Témou prvého, piatkového 

večera  bol  Rád  chudobných 
rytierov  Kristových  a  chrá-
mu Šalamúnovho. Týchto ry-
tierov pozná väčšina pod ná-
zvom  templári. Dvaja  „nepo-
slušní“  študenti  sa  počas  ho-
diny dejepisu hrali s mobilmi 
a úlohou učiteľa bolo vzbudiť 
ich záujem o históriu. 

„Hodinu ‘oživili‘ jednotlivé 
družiny, ktoré si pripravili šty-
ri scénky o templároch. ‘Žiaci‘ 
sa dozvedeli, ako francúzsky 
rytier Hugo so siedmimi spo-
ločníkmi založili rád. Ich prvo-
radou úlohou bolo ochraňovať 
pútnikov putujúcich do Svä-
tej zeme. Zožali mnoho úspe-
chov a ich vplyv vzrastal. Toto 
sa však nepáčilo francúzskemu 
panovníkovi Filipovi IV., kto-
rý, ako jeden z najmocnejších 
ľudí, mal strach z moci iných. 
Preto dal templárov na zákla-
de falošných obvinení uväzniť. 
Nad vrchnými vodcami rádu 
prebehol cirkevný súd, kde sa 
rozhodli upáliť posledného veľ-

Skauti mali pri Kežmarku víkendový 
tábor svätého Juraja

majstra rádu a dvoch jeho naj-
bližších spoločníkov,“ priblížil 
priebeh prvého večera Tomáš.

Skauti musia vedieť aj prvú 
pomoc

Hlavný  program  bol  naplá-
novaný  na  sobotu.  V  rám-
ci  veľkej  hry  jednotlivé  dru-
žiny  chodili  po  stanovištiach 
a  plnili  úlohy,  ktoré  preve-
rili  ich  vedomosti,  zručnos-
ti a schopnosti pohotovo rea-
govať  v  kritických  situáciách 
– museli  čítať  z mapy, prelo-
žiť  text  v morzeovke,  zostro-

odohrával  v  sychravom  po-
časí,  čo  však  skautom nepre-
kážalo. 

Zlé počasie neexistuje
„Neexistuje zlé počasie, len 
zle pripravený skaut. Aj keď 
počasie bolo horšie, boli sme 
pripravení a víkend sme po-
riadne využili. Vyhrala dru-
žina Výr, radcu Jakuba Maťa-
ša z oddielu v Trebišove,“ vy-
svetlil Jozef Rešetár.
FSE  vznikla  1.  novem-

bra 1956 v Kolíne, pričom po 
troch dňoch debaty bol vytvo-

jiť zo štyroch drevených pali-
čiek pomocou krížovej väzby 
zostrojiť  štvorec  či poskytnúť 
prvú  pomoc  po  simulovanej 
autonehode.
Večer  patril  opäť  zábave 

a  oddychu.  „Do múzea pri-
šiel študent, ktorý sa zau-
jímal o históriu svätého ry-
tiera Juraja. Pracovník mú-
zea na študentove otázky 
neodpovedal sám, ale zavo-
lal si na pomoc ostatné dru-
žiny, ktoré zahrali scénky 
zo života a legiend o patró-
novi skautov. Zábavné bolo 
predstavenie slávnej legendy, 
kde Juraj zachránil princeznú 
pred  krutým drakom, kto-
rý sa s ňou chcel oženiť. Sú-
časne sa dozvedeli, ako cisár 
Dioklecián nariadil prena-
sledovanie kresťanov a všet-
kých horlivých ohlasovate-
ľov evanjelia, medzi ktorých 
patril aj Juraj a dal ich upá-
liť,“ uviedol pomocný vedú-
ci Tomáš.
V  nedeľu  čakala  skautov 

svätá omša v Kláštore  sestier 
redemptoristiek  a  následne 
vlak  domov.  Celý  víkend  sa 

rený  dokument  „Federatívne 
stanovy“.  Podľa  nich  je  FSE 
medzinárodná skautská orga-
nizácia,  zložená  z  národných 
sekcií.  Jej  cieľom  je  praktizo-
vať  skauting  Badena  Powel-
la  v  európskom  poňatí  a  na 
kresťanskom základe vrátane 
myšlienky jednotnej Európy. 

„Skauti Európy zakladajú 
oddelenú výchovu chlapcov 
a dievčat na tradičnej baden-
-powellovskej metóde opiera-
júc sa o tri piliere: osobný prí-
stup, medzinárodnosť a kres-
ťanstvo,“ dodal Rešetár.

tp, lp
Foto: Jozef Rešetár
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Keď sa dve Kežmarčanky 
stretnú po rokoch s krea-
tívnym a zároveň charita-
tívnym nápadom, musí to 
dobre dopadnúť. 

Počas  osláv  Medzinárodného 
dňa detí bol záujemcom všetkých 
vekových  kategórií  predstavený 
voňavý ponožkový balíček – vý-
sledok  inovatívnej  formy  sociál-
nej inklúzie. Pusinkové pluto-po-
nožky  (plutožky)  vznikli  vďaka 
odevnej značke Puojd, chránenej 
dielni Aliis a OZ P(l)uto.
Členky OZ P(l)uto v rámci po-

kračovania  projektu  „Šaty robia 
človeka“ v  roku 2015 oslovili kež-
marskú  odevnú  dizajnérku  Mi-
chaelu Bednárovú, ktorej renomo-
vanú  značku  Puojd  poznať  aj  za 
hranicami Slovenska. Zakladateľ-
ka OZ Pluto Kristína Baluchová sa 
s Miškou pozná ešte zo školských 
čias. Teraz konečne prišiel správ-
ny čas na realizáciu kreatívneho a 
zároveň charitatívneho nápadu – 
vytvoriť pusinkové ponožky (zva-

Značka Puojd a OZ Pluto vytvorili na leto pusinkové ponožky – plutožky
né aj plutožky), ako súčasť voňa-
vého ponožkového balíčka.
Michaela  pracuje  vo  svojej 

tvorbe  so  slovenskými motívmi, 
vo  svojom  portfóliu  má  tuniky, 
legíny i ponožky so slovenskými 
znakmi,  mapami  SR,  nanukmi 
či  klasmi.  Kristína  tentoraz  po-
prosila Michaelu nahradiť vzory 
na novom pluto-výrobku niečím 
ďalším, originálnym. 
Kristína  sa  ako  psychologič-

ka a spisovateľka sa najprv hrala 
so  slovíčkami  a  ich  významami, 
v hlave  jej  vírili  slogany v  štýle: 

„nôžky  bozkávam“,  „všetci  sme 
na tento svet prišli bosí“... A tak 
vznikli  pod  taktovkou  Puojdu 
pusinkové pluto-ponožky – plu-
tožky,  obohatené  o  voňavé  vre-
cúška  z  chránenej  dielne Aliis  s 
motívom bozku.
Klienti  a  klientky  chránenej 

dielne Aliis s telesným a mentál-
nym  postihnutím  dotvorili  pu-
sinkové plutožky  levanduľovým 
vrecúškom  v  podobne  ladených 
farbách, aby mali zákazníci z vý-
robku,  zakúpeného v Plutošope, 
dlhodobo dobrý pocit. 

Každý  predaný  pár  ponožiek 
v  pánskych,  dámskych  i  detských 
veľkostiach  s  priloženým  vre-
cúškom  odovzdáva  priamu  spät-
nú väzbu klientom a klientkám nie-
len v chránenej dielni Aliis, ale všet-
kým  zapojeným  združeniam  do 
siete OZ Pluto po celej SR. OZ Pluto 
za štyri roky existencie zosieťovalo 
23 slovenských chránených dielní a 
domovov  sociálnych  služieb,  spo-
luprácu nadväzuje ďalej.
Celý voňavý ponožkový balí-

ček si bude možné počas leta za-
kúpiť  v  kamennom  charitatív-
nom  obchodíku  Plutošop  v  cen-
tre  Bratislavy  (po  dohode  ma-
ilom  i  na  dobierku).  Výťažok  z 
predaja putuje na podporu  akti-
vít  –  najmä  tvorivých  worksho-
pov OZ Pluto. Inovatívnou nie je 
len  samotná  forma  sociálnej  in-
klúzie – prepojenia charity s mó-
dou (výrobou oblečenia a dopln-
kov v slovenských sociálnych za-
riadeniach),  ale  i  zabezpečenie 
financovania  a  prevádzky  Plu-
tošopu  na  báze  sociálneho  pod-
niku,  ktoré  je  na  Slovensku  stá-
le zriedkavosťou. Viac informácií 
na: www.ozpluto.sk

Boba Balúchová
Foto: OZ PLUTO

V máji 2015 sa žiaci vý-
tvarného odboru ZUŠ A. 
Cígera v Kežmarku zú-
častnili Medzinárodnej 
výtvarnej súťaže pod ná-
zvom „Kubistické meta-
morfózy“. 

Pri  spracovaní  témy  úlohou 
žiakov  i pedagógov bolo  za-
myslieť  sa  nad  významom 
kubistického umenia a pokú-
siť  sa  premietnuť  kubistické 
tendencie do súčasného ume-
nia,  kultúry,  prípadne  aj  in-
dividuálne  nahliadnutie  do 
vlastného  súkromného  živo-
ta a prostredia. Súčasťou pro-
jektu  sa  konala  vernisáž  vý-
stavy a odmeňovanie najlep-
ších prác umeleckými potre-
bami,  ktoré  bolo  realizované 
dňa 8. júna 2015 v Galérii Mi-
chalský dvor v Bratislave. Pri 
tejto  príležitosti  si  slávnost-
ne  prevzal  krásnu  cenu  –  1. 
miesto Tobias Hajkovský. 

Naša škola opäť rozkvitla krásnymi výsledkami
Pri  krásnych  slovách  orga-
nizátorov,  ktoré  charakteri-
zovali    víťaznú prácu,  sa  ro-
dičom od dojatia vtisli až sl-
zy do očí. Tobiaskovi v mene 
školy  taktiež  srdečne  gratu-
lujeme a prajeme veľa ďalších 
úspechov. 
Návštevníci kráčali po sto-

pách, ktoré  ich viedli od die-
la  k  dielu.  Naši  žiaci  majú 
úžasnú fantáziu, o čom ste sa 
mohli presvedčiť  sami na ve-
rejnej  výstave  vo  Výstavnej 
sieni  – Barónka v Kežmarku, 
kde  sme  prezentovali  tvorbu 
našich  žiakov.  Detská  pred-
stavivosť  a  kreativita  sú  sku-
točne bez limitov. 
Blahoželanie  patrí  aj  žia-

kom,  ktorí  dosiahli  výrazný 
úspech  na  výtvarnej  súťaži 
„Dielo  tvojich  rúk“  v  Topoľ-
čanoch,  z  ktorej  v  posledné 
dni taktiež obdržali ocenenia.
V kategórii II. stupeň (kres-

ba,  maľba)  1.  miesto  –  Filip 
Paciga,  3.  miesto  –  Veronika 
Dvorožňáková a za grafiku: 3. 
miesto  –  Alexandra  Schmid-
tová. 

Jana Vaksmundská
Foto: Ing. Zuzana Hajkovská

Tobias Hajkovský preberá ocenenie za 1. miesto.

Zápis do Základnej umeleckej školy Antona Cígera  
sa uskutoční v dňoch 22. – 24. júna 2015.

Termíny zápisu: 
22. 6. 2015: 13.00 – 17.00 h

23. 6. 2015: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h
24. 6. 2015: 13.00 – 17.00 h

Zápis na hudobný odbor:  
deti od 7 rokov v budove ZUŠ na Hviezdoslavovej ulici.

Zápis na literárno-dramatický odbor:  
deti od 6 rokov v budove ZUŠ na Kostolnom námestí.

Zápis na výtvarný odbor:  
deti od 5 rokov v budove ZUŠ na Kostolnom námestí.

Na zápis je potrebné prísť v sprievode rodiča!
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Pod záštitou Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera v Kežmarku sa aj 
tento rok konala medzinárodná 
gastronomická súťaž v grilovaní 
a barbecue – „Oheň náš darca“. 

Súťaž prebiehala 3. 6. 2015 v priestoroch 
školy,  kde  členovia  8  súťažných  druž-
stiev (v zložení kuchár, pomocný kuchár 
a  čašník)  písali  vedomostný  test  a  4.  6. 
2015  na  námestí  v Kežmarku  bolo  zase 
úlohou žiakov zo Slovenska a Čiech pri-
praviť v priebehu 90 minút súťažné me-
nu – predjedlo, hlavné jedlo z bravčové-
ho,  hovädzieho mäsa  alebo  rýb  s  ľubo-
voľnou prílohou a na záver flambovaný 
dezert  z  ovocia.  Predsedom  hodnotia-
cej  komisie  bol  známy  kulinársky  mág 
Gabriel Kocák,  sponzormi súťaže KAR-
LOFF, s.r.o a mesto Kežmarok.
Súťaž prišli podporiť žiaci našej školy 

a rovnako aj verejnosť. Sprievodnou ak-
ciou bol kultúrny program, ktorý iste po-

tešil nadšencov hudby a spe-
vu. 
Do celkového hodnotenia 

sa  započítavali  výsledky  pí-
somného  testu  a  tiež  pred-
príprava  pracoviska,  kalku-
lácia,  správnosť  technolo-
gických  postupov,  dodržia-
vanie  hygieny,  kreativita, 
hospodárnosť  a  v  neposled-
nom  rade  aj  samotná  chuť 
jedla.
A ako táto súťaž dopadla? 

Tretie miesto patrí našej ško-
le,  Hotelovej  akadémii  Otta 
Brucknera Kežmarok. Druhé 
miesto získala Hotelová aka-
démia Prešov a víťazom sa stala Hotelo-
vá akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany, 
ktorej žiaci pripravili grilovaného zubáča. 
Jednotlivé  chody  sa hodnotili  aj  oso-

bitne,  najlepšie  predjedlo pripravili  žia-
ci Hotelovej  akadémie  Ľudovíta Winte-
ra  Piešťany,  najlepším  hlavným  jedlom 
sa  môže  pochváliť  Hotelová  akadémia 
Humenné  a  diplom  za  najlepší  dezert 

Oheň – náš darca 2015

Hotelová akadémia
Foto: archív školy

Kolektív  zamestnancov 
Okresného  úradu  Kežmarok 
z  odboru  krízového  riadenia 
spoločne  so  ZŠ  Nižná  brána 
Kežmarok  pripravili  pre  žia-
kov základných škôl tradičnú 
záchranársku súťaž. Dejiskom 
súťažného podujatia bol areál 
ZŠ Nižná brána v Kežmarku, 
kde dňa  19.  5.  2015  za účasti 
17 družstiev prebehlo okresné 
kolo mladých záchranárov civil-
nej ochrany.    
Na XXII. ročníku si žiaci v 

zmiešaných  družstvách  zme-
rali  svoje  nadobudnuté  te-
oretické  vedomosti  z  učiva 
„Ochrana  života  a  zdravia“ 
v praktických činnostiach pri 
plnení  súťažných  disciplín 
z oblasti civilnej ochrany, ha-
senia malých požiarov, v po-
skytovaní prvej predlekárskej 
pomoci,  v  orientácii    v  ne-
známom  teréne,  v  streľbe  zo 
vzduchovej pušky a z vybra-
ných  otázok  sa  podrobili  pí-
somnému testu.

Tento ročník bol pre nahlá-
sené školy z okresu Kežma-
rok určitou výzvou pre možný 
postup priamo na celosloven-
ské kolo, nakoľko Sekcia krí-
zového riadenia MV SR, ako 
usporiadateľ súťaže pravidlá 
upravila na dvojstupňo-

Putovný pohár v rukách družstva so ZŠ Nižná brána Kežmarok
vú (okresné kolo – majstrov-
stvá SR). Hlavnou podmien-
kou pre postup je dosiahnu-
tie bodového zisku 570 a viac, 
uviedla v príhovore riaditeľka 
súťaže MVDr. Mária Hužiko-
vá.  Hlavným  ťahúňom  súťa-
že boli disciplíny z prostredia 
civilnej ochrany – nasadzova-
nie  ochranných  masiek,  po-
znanie  odporúčaného  obsa-
hu evakuačnej batožiny, rozo-
znávanie a činnosť pri vyhlá-
sených  varovných  signálov, 
ale  aj  použitie  improvizova-
ných prostriedkov pri situáci-
ách spojených s mimoriadnou 
udalosťou  v  okolí  bydliska  a 
na  pracovisku.  Všetci  mladí 
záchranári  spoločným  úsilím 
prekonávali  svoje  možnos-
ti aj pri plnení úloh s praktic-
kým  ošetrovaním  zraneného 

a  správneho  postupu  komu-
nikácie  s  operátorom  tiesňo-
vej linky 112. Hasenie malých 
požiarov pomocou tzv. džbe-
rovky  žiakom  nerobili  veľ-
ké starosti, o čom svedčí plný 
bodový zisk. Streľba zo vzdu-
chovky, ale aj práca s buzolou 
mala  u  mladých  záchraná-
rov rešpekt, čo sa prejavovalo 
v znížení bodového zisku, čo 
svedčí o tom, že prípravu uči-
telia, ani žiaci nebrali na ľah-
kú váhu.
Na  popredných  priečkach 

s  potrebným  ziskom  bodov 
na  postup  najlepšie  zvládli 
žiaci zo ZŠ Nižná brána Kež-
marok v zložení Timea Fran-
kovičová,  Dorota  Bičárová, 
Andrej  Stracený  a Milan Wi-
karski  pod  vedením  RNDr. 
Lívie  Joppovej,  druhé miesto 

obsadila ZŠ J. M. Petzvala, 
Moskovská 20 Spišská Be-
lá,  na  treťom  mieste  skonči-
la  ZŠ Dr. Fischera Kežma-
rok  v  zložení  Anabela Jedi-
dy, Viktória Ugrayová, Jakub 
Sarna a Anton Remiáš pod ve-
dením PaedDr. Želmíry Juráš-
kovej, PhD., a štvrté miesto si 
ukoristila ZŠ Toporec. 
Súťaž  mladých  záchraná-

rov civilnej ochrany podporili 
spoločnosť  Tatranská mlieka-
reň  a.s.  Kežmarok  a  Pekáreň 
Gros,  spol.  s.r.o.  Kežmarok, 
Mesto Spišská Belá, fy Drepal 
s.r.o. Spišská Belá a Centrum 
podpory Prešov, ktorí svojimi 
možnosťami  prispeli  k  zdar-
nému priebehu súťaže.
Celkový priebeh súťaže na 

záver  vyhodnotila  prednost-
ka Okresného  úradu Kežma-
rok  Mgr.  Anna  Tkačiková, 
ktorá  odovzdala  pre  víťazné 
družstvo putovný pohár a po-
ďakovala súťažiacim, rozhod-
com a pedagogickým pracov-
níkom za účasť na okresnom 
kole a vyslovila presvedčenie 
o  úspešnosti  postupujúcich 
družstiev na majstrovstvá SR, 
ktoré  sa  uskutočnia  v  dňoch 
16. – 18. júna 2015 v Košiciach.                                                                      

Ing. Marián Trembáč, 
odbor KR OÚ Kežmarok

získala  naša  Hotelová  akadémia  Otta 
Brucknera Kežmarok.
Akcia  je  za  nami,  zainteresovaným 

priniesla nové skúsenosti, ocenenie zruč-
ností šikovných žiakov, nadviazali sa no-
vé  kamarátstva  a  všetkým,  ktorí  sa  na 
podujatí akokoľvek zúčastnili, umožnila 
nahliadnuť do sveta gastronómie, kreati-
vity a originality. 
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Výtvarný ateliér je pre žia-
kov miestom, kde môžu tvo-
riť a realizovať svoje vlast-
né nápady, farebne stvárniť 
svoje videnie sveta a vytvá-
rať svoj vlastný rukopis. 

V  ateliéri  sa  tiež  oboznamu-
jú  s  estetikou  výtvarného  preja-
vu  a  pestrou  škálou  výtvarných 
techník. Rozvíja sa ich tvorivosť, 
výtvarné  zručnosti  a  kreatívne 
myslenie. 
Výtvarný  odbor  každoročne 

obosiela viacero  súťaží a výstav. 
Medzi najvýznamnejšie ocenenia 
patria  z  medzinárodných:  me-
daily z Nemecka Schwedt/Oder 
pre Šimona  Figlára,  Timeu  Lac-
kovú a Štefana Boršoša, diplomy 
a ocenenia zo súťaží Bienále gra-
fiky pre deti a mládež  – Toruň 
(Poľsko)  získali  Júlia  Brejková, 
Matej  Horný,  Filip  Ďateľ,  Kris-
tián  Kočiš,  Emma  Majerčáková, 
Sofia  Trošanová,  Nina  Bednar-
číková, Leo Gardori, Daniel Plo-
ščica  a  Lenka  Galliková,  taktiež 
ocenenie  získali  aj  pani  učiteľ-
ky Gabriela Kornajová, Jana Vak-

Opäť sa ukázalo, že sme kvalitnou a úspešnou školou
smundská a Eliška Bednárová.
Z domácich  súťaží:  „Ako ve-

da a technika zmenila môj ži-
vot?“ – Bratislava: krásnu cenu si 
osobne  prevzala  Martina  Husá-
rová, zo súťaže „Rodina bez ci-
gariet“ – Skalica diplomy získali: 
Matej Bašista, Sandra Rennerová 
a Štefan Boršoš, v Tatranskej galé-
rii v  Poprade na Celoslovenskej 
výtvarnej súťaži ANJEL VIA-
NOC cenu získala Viktória Sema-
ňáková (práca na plagáte k výsta-
ve) + Cena za kolekciu kašírova-
ných prác a Cena za keramiku. 
Tohtoročná  jar  prichádza-

la veľmi pomaly, ale v Základnej 
umeleckej  škole Antona Cígera v 
Kežmarku  zakvitli  úspechy  na-
šich  žiakov pekne načas. Ešte vo 
februári  získala  naša  žiačka  Mi-
riam  Vengliková  na  celosloven-
skej výtvarnej  súťaži umeleckých 
škôl  pod  názvom  NOVORO-
ČENKY 2015 v Rimavskej So-
bote čestné uznanie. V marci  bo-
lo vyhodnotenie výtvarnej súťaže 
okresného kola EURÓPA V ŠKO-
LE,  na  ktorej  vo  svojej  kategórii 
obsadili:  1. miesto Naďa Mačičá-
ková,  2.  miesto  Nina  Kleinová 
a opäť 1. miesto Patrícia Džurňá-
ková. Na XVII. ročníku medziná-
rodnej výtvarnej súťaže BOHÚ-

ŇOVA PALETA v Dolnom Ku-
bíne sa umiestnil v zlatom pásme 
Andrej  Hrabkovský (kresba),  v  
striebornom pásme Valentína Ze-
linová (maľba), v bronzovom pás-
me  Lea  Svocáková  (kresba),  Pet-
ra  Oravcová  (maľba),  Naďa Ma-
čičáková (maľba) a čestné uznanie 
za maľbu získali: Bibiána Jezerčá-
ková,  Tatiana  Lorencovičová.  Za 
grafiku v striebornom pásme: Šte-
fan Boršoš, Kristián Kočiš, Zuza-
na Bineková, v bronzovom pásme  
Alexandra Dernerová, René Špes, 
Sofia Trošanová a čestné uznanie 
získal Matej Horný. Ocenenia na 
súťažiach: MOJE (NE)ISTOTY, 
celoslovenská výtvarná súťaž – 
Kežmarok: cena: Natália Abtová, 
čestné uznanie: Kamila Slameňo-
vá,  Veronika  Števíková,  celoslo-
venská  súťaž  vyhlásená  Minis-
terstvom školstva SR „Maľovaná 
ZUŠ-ka“ v Banskej Bystrici:  Sá-
ra Regešová – Cena predsedu po-
roty,  Timea  Lacková  a  Veronika 
Slobodníková – Cena Ex AEQUE 
a  medaila,  Ján  Paciga  –  diplom 
a  medaila,  15. ročník Medziná-
rodnej výtvarnej súťaže „EX LIB-
RIS“ Hlohovec:  Ceny  –  Viktória 
Galliková  a  Zuzana  Britaňáko-
vá,  XIX. ročník Celoslovenskej 
súťaže  DÚHA 2015 v Starej Ľu-
bovni:  Dominika  Ondo-Eštoko-
vá – mimoriadna cena Slovenskej 
a okresnej rady združenia Slovan-
skej  vzájomnosti,    Kristián  Ko-
čiš  - Cena Ľubovnianskej knižni-
ce, Ocenení žiaci: 1. miesto: Mar-
cel Debre, 2. miesto: Na-
tália  Abtová.  Výrazný 
úspech  dosiahli  žiaci  na 
celoslovenskej  výtvarnej 
súťaži ,,CESTA ČIARY“ - 
Kremnica v máji 2015, na 
ktorej  P.  Kasenčáková  a 
M. Lizáková sa umiestnili 
v  striebornom pásme, K. 
Krempaská v bronzovom 

pásme a OSOBITNÉ OCENENIE 
získala ZUŠ Kežmarok za kolek-
tívnu prácu linorytov „Stromy“.
Výtvarný  odbor  prispel  žiac-

kymi prácami k mnohým úspeš-
ným aktivitám. V apríli  v spolu-
práci s Materskou školou na Cin-
torínskej  ul.  sme  sa  zapojili  do 
projektu  „Krása ukrytá v roz-
právkach“.  Cieľom  projektu  bo-
lo  rozšíriť  si  poznatky  o  kultú-
re  inej  krajiny  INDIE  a  jej  oby-
vateľoch, dejinách a kultúre, ako 
i  o  jej mieste  v  súčasnom  svete. 
Súčasťou projektu je aj dvojjazyč-
né  vydanie  knihy  s  poviedkami 
a  vybranými  výtvarnými  práca-
mi. Kniha bude distribuovaná na 
Slovensku a v Indií. 
Do  konca  školského  roka  sa 

určite naša kytica úspechov ešte 
znásobí... Radosť z dobrej repre-
zentácie majú nielen  žiaci  a uči-
telia, ale na svoje deti sú právom 
hrdí aj ich rodičia.

„Umenie skrášľuje človeka 
a bráni mu byť zlý.“ Walter von 
der Velgelweide.
V tomto duchu prezentujeme 

tvorbu našich žiakov v súčasnom 
období  výberom najlepších  prác 
na verejnej výstave vo Výstavnej 
sieni  -  Barónka.  Milovníci  ama-
térskeho umenia, rodičia, príbuz-
ní,  priatelia,  náhodní  okoloidúci 
sú konfrontovaní s tvorbou, kto-
rá  prináša  radosť,  celistvý  roz-
voj osobnosti a stimuly k novým 
myšlienkam. Aj malé  zastavenie 
môže vyvolať obrovskú reakciu.

Jana Vaksmundská
ZUŠ A. Cígera Kežmarok
Foto: archív GK

Detské oddelenie kež-
marskej nemocnice pri-
vítalo vo štvrtok 4. júna 
2015 netradičnú návšte-
vu – Červené nosy.

Občianske  združenie  Červe-
ný nos Clowndoctors  je orga-
nizácia,  ktorá  prináša  humor 
a radosť hospitalizovaným de-

ťom,  geriatrickým  pacientom 
a každému, kto to potrebuje v 
rámci zdravotníctva.
Tak  to  bolo  i  na detskom 

oddelení  v  kežmarskej  ne-
mocnici  vo  štvrtok  4.  júna 
2015. Dve  členky  tejto orga-
nizácie potešili deti na tom-
to  oddelení,  keď  zásluhou 
improvizovaných  zaujíma-
vých scénok vyčarili úsmev 
na  tvárach  malých  pacien-
tov.

Červené nosy boli  
v kežmarskej nemocnici

Pavol Humeník
Foto: autor

AUTOLAKY
miešame na počkanie

Areál bývalých kasární, Kežmarok,

0948 814 701, www.coolauto.sk 

Kvalitná autokozmetika
Tmely, brúsivá, plniče, leštenie...
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Jednou z odmien za úspeš-
nú prácu v projekte Nená-
padní hrdinovia, do ktoré-
ho sa zapájajú žiaci Gym-
názia P. O. Hviezdoslava 
v Kežmarku už šesť rokov, 
je aj účasť na zájazde do 
Európskeho parlamentu. 

Do  Štrasburgu  sme  cestova-
li na pozvanie europoslanky-
ne Jany Žitňanskej. So štyrmi 
gymnazistami,  A.  Kalafuto-
vou, V. Miškovou, A. Bukovi-
nom a Š. Kuffom som bola od 
18.  –  21.  mája  2015  súčasťou 
„posádky“  autobusu.  Zišli 
sme sa v ňom z rôznych kútov 
Slovenska  –  od Bardejova po 
Bratislavu. Mladí ľudia, zväč-
ša žiaci  a dospelí  –  ich učite-
lia  alebo  zástupcovia  iných 
organizácií.  Od  prvej  chvíle 
vládla  v  autobuse  veľmi  po-
kojná a družná atmosféra. Po-
čas spoločne strávených skoro 
štyroch  dní  sme  sa  postupne 
zoznamovali. 
Pripravenosť  našej  sprie-

vodkyne,  Janky  Vrábelovej, 
jej  schopnosti  stmeliť  dočas-
ný kolektív ľudí, prispeli k to-
mu,  že  celá  cesta  bol  jeden 
veľký zážitok. Program bol aj 
trochu netradičný – ešte pred 
prekročením poslednej štátnej 

Spojil nás Štrasburg

cu EP a jeho poslancov. Údaje 
o  počte  poslancov  za  jednot-
livé  krajiny,  charakteristika 
skupín v EP, prezentácia zara-
denia poslancov zo Slovenska 
ap., to boli prehľadné informá-
cie. Nie je ale príjemné počuť, 
že percento účasti na voľbách 
do EP je na Slovensku najniž-
šie zo všetkých členských štá-
tov Európskej únie. O záujme 
o prácu EP  svedčili  aj mnohé 
otázky, adresované nielen pra-
covníkovi  EP Martinovi  Buk-
novi,  ale  hlavne  europoslan-
kyni  J. Žitňanskej. Zapôsobila 
na mňa svojou prirodzenosťou 
a otvorenosťou, nepokúsila sa 
vyhnúť ani otázkam „na telo“, 
porozprávala nám aj o spôso-
be, ako sa jej darí spájať úlohu 
matky  s  náročnou  funkciou. 
Určite vrcholom tohto stretnu-
tia bol príchod poľského euro-
poslanca  Mareka  Pluru,  kto-
rý  na  invalidnom  vozíku  pri-
šiel  pozdraviť  našu  skupinu, 
ale hlavne troch z nej – tiež na 
vozíku (muskulárnych dystro-
fikov)  –  a  ich  asistentov.  Do-
jímavé  bolo  sledovať  ich  ko-
munikáciu  a  nasadenie,  záu-
jem o veci,  to,  že  im zdravot-
né postihnutie nebráni v tom, 
aby  sa  zúčastňovali  na  verej-
nom živote.
Tohtoročná  návšteva  EP 

v  Štrasburgu  priniesla  nám 
veľa  nových  poznatkov,  nie-
len  o  európskej  inštitúcii,  ale 
aj o ľuďoch, s ktorými sme sa 
stretli. 
Chcem sa  ešte  zastaviť  as-

poň  pri  niekoľkých  výni-
močných  osobnostiach  mla-
dých  ľudí,  ktorí  sa  s  nami 
viezli v autobuse, dvoch mla-
dých učiteľkách, ktoré do náš-
ho okresu prišli  cez program 
Teach  for  Slovakia  z  veľkých 
miest,  z  Bratislavy  a  Prešo-

va.  Zapojili  sa  do  programu 
s  plným  nasadením,  elánom 
a presvedčením, že môžu nie-
čo  zmeniť  aj  v  menej  pod-
netnom  prostredí.  So  svojím 
vysokoškolským  vzdelaním 
–  Lucia  K.  s  manažmentom, 
Zuzana V. s prekladateľstvom 
AJ a teológiou – by určite na-
šli  aj  iné  uplatnenie.  Ony  sa 
dali na neľahké poslanie: do-
kázať niečo, čomu väčšina ne-
dôveruje.  V  zmysle  progra-
mu, do ktorého sa zapojili, ve-
ria,  že  základné  vzdelanie  je 
potrebné na to, aby každé die-
ťa malo šancu v živote uspieť. 
A snažia sa týmto deťom po-
môcť –  jedna v nultom roční-
ku v ZŠ Huncovce vedie ma-
lých  Rómov  k  poznaniu  zá-
kladných  návykov,  druhá  sa 
o to snaží v ZŠ v Stráňach pod 
Tatrami, kde aj vyučuje aj ma-
tematiku a chémiu. Do Štras-
burgu mali  možnosť  vziať  aj 
žiakov.  Rozprávala  som  sa 
s  jednou  z  nich,  deviatačkou 
Miškou,  Rómkou,  ktorá  už 
dnes vie, že sa chce ďalej učiť, 
niečo  dosiahnuť.  Držím  jej 
prsty, ako aj obom učiteľkám, 
aby  sa  im  podarilo  dosiah-
nuť ich ciele s tým oduševne-
ním, aké bolo vidieť aj v  tvá-
rach oboch rómskych žiakov, 
pre ktorých návšteva v EP bo-
la ešte výnimočnejšia ako pre 
kohokoľvek z nás. 
Príjemnú atmosféru nášho 

zájazdu  do  EP  uzavrela  pre-
chádzka v parku Parc de  lÓ-
rangerie. Vďaka pani poslan-
kyni  Jane  Žitňanskej  za  jej 
pozvanie  a  jej  dvom  pomoc-
níčkam,  asistentke  Barbore 
Kocianovej  za  výbornú  orga-
nizáciu,  Janke  Vrábelovej,  za 
to,  ako  nás  sprevádzala  po-
čas celej cesty a aj jej zásluhou 
sme boli skvelá partia.

Mária Goceliaková, 
garant projektu NH v gymnáziu
Foto: archív školy

hranice sme navštívili nemec-
ké Múzeum v Sinsheime (Au-
to&Technik).  Concord  a  Tu-
polev  Tu  144  vedľa  seba  na 
streche – to upútalo všetkých 
návštevníkov. Cieľom prvého 
dňa v Štrasburgu bolo zozná-
menie sa s centrom mesta. Za-
ujímavá  architektúra  a  nád-
herná katedrála Notre-Dame. 
Potom  obed  v  štrasburskej 
reštaurácii  aj  s  pani  europo-
slankyňou. Venovala  sa  všet-
kým,  trpezlivo  odpoveda-
la  na  naše  otázky,  zaujímala 
sa o naše aktivity. Popoludní 
plavba loďou, obdivovali sme 
historické  jadro  mesta  rozlo-
žené  na  kanáloch  rieky  Rýn, 
jeho  architektonické  pamiat-
ky  a  kontrast  – moderné  bu-
dovy sídla Európskeho parla-
mentu a Rady Európy.
Návšteva  v  Európskom 

parlamente  v  Štrasburgu  za-
čala  na  nasledujúci  deň  bez-
pečnostnou prehliadkou náv-
števníkov  pri  vchode  do  bu-
dovy. Štrasburg je oficiálnym 
sídlom  Európskeho  parla-
mentu.  Každý  mesiac  sa  tu 
poslanci  schádzajú  na  štyri 
dni a rokujú na sérii schôdzí, 
plenárnych  zasadnutiach. 
Mali  sme možnosť  byť  sved-
kami hlasovania v EP, aj keď 
sme sa v jeho cieľoch nedoká-
zali  tak  narýchlo  orientovať, 
napriek  tomu,  že  sme  mohli 
priebeh  hlasovania  sledovať 
v  slúchadlách  v  slovenčine. 

Spoznali  sme 
spôsob,  ako  sa 
v  parlamente 
hlasuje,  z  ga-
lérie  pre  náv-
števníkov  sme 
videli,  ako  sa 
jednotlivé frak-
cie  zapájajú  do 
hlasovania  v 
rokovacej  sále. 
Aj  pre  poslan-
cov  EP  to  bol 
náročný  hlaso-
vací maratón.
Ešte  zaují-

mavejším  pre 
nás  bol  brí-
fing s pracovní-
kom  oddelenia 
pre  styk  s  ve-
rejnosťou,  kto-
rý nám zasväte-
ne priblížil prá-

Kežmarská delegácia v sídle Európkeho parlamentu.
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aj medaile a sladkú odmenu.
Poďakovanie  patrí  páno-

vi  Majerčákovi  z  lukostre-
leckého klubu v Kežmarku a 
taktiež  jeho  manželke,  dcére 
a  všetkým,  ktorí  sa  pričini-
li a zabezpečili deťom krásny 

sviatok.  Ďakujeme  za  zába-
vu,  hry,  pohostenie  a  krásnu 
atmosféru, ktorú ste deťom z 
triedy mačiatok z MŠ Severná 
5 vytvorili a tešíme sa na ďal-
šiu spoluprácu.

MŠ Severná

Mladí lukostrelci strieľali na Severnej

Oznam
Regionálne združenie 

zdravotne postihnutých 
Prešovského kraja (RZZP 
PK), Základná organizá-
cia Poprad,  oznamuje svo-
jim členom a verejnosti, že 
v dňoch 1.-7. augusta 2015 
uskutoční rekondičný po-
byt pre dospelých a deti vo 
Vyšných Ružbachoch. Bliž-
šie informácie na t.č.: 0914 
150 909, e.mailom: rzzp.po@
centrum.sk alebo v stredu 
v kancelárii združenia na 
ÚPSVaR v Kežmarku.  RZZP

Všetci sme sa tešili, 
deň detí sme slávili.
Luky, šípy do cieľa
naše deti namieria.

Deň 1. jún, ten známy svia-
tok, bol plný zábavy, súťaží a 
smiechu. Deti z triedy mačia-
tok  Materskej  školy  Severná 
5,  Kežmarok  strávili  nádher-
né  dopoludnie  v  lukostrelec-
kom areáli v Kežmarku. Deti 
hrali futbal, badminton, stolo-
vé hry, súťažili v hode, v pre-
nášaní (surového) vajíčka, jaz-
dili na kolobežkách, autách a 
samozrejme strieľali na terč s 
lukom. Deti sa stretli s týmto 
druhom  športu  po  prvýkrát 
a veľmi sa  im to zapáčilo. Za 
úspešný zásah do terča získali 

Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46, 
060 01 Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk   
www.kezmarok.sk

18. jún (štvrtok) o 19.00 hod. 
(filmový klub)

DIOR A JÁ 
Dior a  ja otvára divákom dve-

re  do  mýtami  opradeného  sveta 
módneho  domu  Christian  Dior. 
Nový  umelecký  riaditeľ  RafSi-
mons práve pripravuje svoju úpl-
ne  prvú  kolekciu  hautecouture,  s 
ktorou  musí  celý  svet  presvedčiť 
o svojej vízii a vyrovnať sa s odka-
zom slávneho zakladateľa značky. 

Réžia: Frédéric Tcheng. FRA 
2015, dokument, titulky, 89  minút, 
MP12, vstupné: 3,5/2 € 

19. - 21. jún (piatok, sobota, 
nedeľa) o 19.00 hod.

LOKALFILMIS
Pišta  Lakatoš  ako  cigánsky 

prorok predpovedá príchod mesi-
áša z osady. Narodí sa Rytmaus a 
postupne sa z neho stane najzná-
mejší  rapper  v  strednej  Európe. 
Rytmaus kandiduje na prezidenta 
Slovenskej republiky. Voľby však 
vyhrá Pišta a zo Slovenska sa vďa-
ka predaju  čistej  vody  stáva  sve-
tová veľmoc. Obľúbené postavič-
ky sa dostali do filmovej podoby. 

Réžia: Jakub Kroner. SR  2015, 
komédia – animovaný, pôvodné zne-
nie, 80 minút, MP15, vstupné: 3,5 € 

20. - 21. jún (sobota, nedeľa) o 
17.00 hod. (3D)

HURÁ NA FUTBAL 
Amadeo pracuje v bare a hrá 

stolný  futbal  lepšie  ako  ktokoľ-
vek  iný. Miluje Lauru, ale ona o 

tom  nevie.  Jeho  jednoduchá  ru-
tinná práca sa rúca, keď sa do ich 
mestečka vracia Ace, v súčasnos-
ti  najlepší  futbalista  na  svete  a 
chce sa pomstiť za jedinú poráž-
ku. Hurá  na  futbal  je  nový  špa-
nielsky animák pre celú rodinu.

Réžia: Áxel Kuschevatzky, Edu-
ardo Sacheri. ESP, animovaný ro-
dinný, dabing, 106  minút, MP7, 
vstupné: 5 € 

22. jún (pondelok) o 19.00 hod. 
(filmový klub)

MOTÝLE 
Na  chátrajúcom  šľachtickom 

sídle  žije  zberateľka  motýľov 
Cynthia s milenkou Evelyn a vo 
svojom svojbytnom a trochu vý-
strednom svete sa oddávajú hrát-
kam.  Kinofilná  lahôdka  sa  vy-
značuje  podmanivou  erotickou 
atmosférou, výraznou hudobnou 
zložkou. 

Hrajú: Sidse Babett Knud-
sen, Chiara D‘Anna. Réžia: Peter 
Strickland. GBR 2014, dráma, ti-
tulky, 104  minút, MP15, vstupné: 
3,5/2 € 

24. jún (streda) o 19.00 hod.
DÁMA V ZLATOM

Skutočný  príbeh  ženy,  ktorá 
sa  rozhodla  dosiahnuť  spravod-
livosť  a  za  každú  cenu  bojovať 
o dedičstvo, ktoré jej rodine prá-
vom patrilo. Šesťdesiat rokov po-
tom, čo bola nútená utiecť počas 
druhej  svetovej  vojny  z  milova-
nej  Viedne,  sa Maria Altmanno-
vá rozhodne získať späť rodinný 
majetok zhabaný nacistami.

Hrajú:  Helen Mirren, Ryan 
Reynolds. Réžia: Simon Curtis. 
GBR 2015, životopisná dráma , ti-

tulky, 107  minút, MP12, vstupné: 
3,5 € 

25. jún (štvrtok) o 19.00 hod.
DIEŤA 44

Vzorný  syn  Sovietskeho  zvä-
zu  potopený  štátnou  mocou  až 
na samé dno, s kariérou i životom 
v  troskách, Lev Demidov sa  roz-
hodne pustiť do hľadania sériové-
ho vraha. Avšak v  stalinistickom 
Rusku v 50. rokoch niečo také ako 
vražda  oficiálne  neexistuje.  Mu-
sí preto pátrať len na vlastnú päsť. 

Hrajú:   Tom Hardy, GaryO ld-
man. Réžia: Daniel Espinosa. USA 
2015, dráma, titulky, 137minút, 
MP15, vstupné: 3,5 € 

26. jún (piatok) o 18.00 hod. 
(3D)

27. - 28. jún (sobota, nedeľa) 
17.00 hod. (2D)

MIMONI
Zamysleli  ste  sa niekedy nad 

tým , prečo vlastne tí žltí a nesku-
točne  roztomilí  Mimoni  dobro-
voľne  slúžili  Gruovi,  zloducho-
vi  s  veľkým Z? Odpoveď priná-
ša  animovaná komédia Mimoni, 
ktorá z nich konečne a predovšet-
kým úplne zaslúžene robí hlavné 
postavy ich filmu.

Réžia: Kyle Balda, Pierre Cof-
fin. USA 2015, animovaná rozpráv-
ka, dabing, 100 minút, MP7, vstup-
né(2D) 3,5 € (3D) 5 € 

27. - 28. jún (sobota, nedeľa) o 
19.00 hod.

MISIA PREZIDENT
Mladý  teenager  pomáha  za-

chrániť  prezidenta  Spojených 
štátov po tom, čo je AirForceOne 
zostrelený  a  spadne  v  blízkosti 

jeho lesného tábora. Keď teroris-
ti zasiahnu prezidentský špeciál, 
ktorý sa zrúti do nehostinnej di-
vočiny, hlavu štátu môže zachrá-
niť iba jediná osoba - trinásťročný 
chlapec Oskari.

Hrajú: Onni Tommila, Ray Ste-
venson. Réžia: Jalmari Helander. 
USA 2015, dráma , titulky, 110mi-
nút, MP12, vstupné: 3,5 € 

29. jún (pondelok) o 19.00 hod. 
(filmový klub)
STÁLE SPOLU 

Stále spolu je silný dokumen-
tárny príbeh rodiny, ktorá sa roz-
hodla žiť  inak ako väčšina. Rad-
šej sa spoliehajú na svoje vlastné 
zdroje, než by mali svoju slobodu 
obetovať  civilizácii.  Je  príbehom 
ľudí, pre ktorých láska a náklon-
nosť znamená viac ako materiál-
ne zabezpečenie. 

Réžia: Eva Tomanová. CZ 2015, 
dokument , pôvodné znenie, 75  mi-
nút, MP12, vstupné: 3,5/2 € 

Prijmem 
spoľahlivého 
pracovníka 

obsluhy zákazníka 
do prevádzky 

v Tescu 
od 1. júla.

Informácie na tel. 
0901/706 531
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Lekár, inžinier a politik diskutovali, ktorá z ich 
profesií je najstaršia. Lekár hovorí:
- Na šiesty de  vzal Boh rebro z Adama a stvoril 
Evu. Bol prvým chirurgom, preto medicína je 
najstaršia profesia.
Inžinier hovorí:
- Ale ešte predtým stvoril Boh nebo a zem              
z chaosu a zmätku. Bol prvým inžinierom,              
preto inžinierstvo je staršie ako medicína.
Politik na to povie:
- Áno, ale o myslíte,...
(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  ad-
resu redakcie (Noviny Kežma-
rok, Hlavné námestie 3, 060 01  
Kežmarok) príp. mailom na no-
viny@kezmarok.sk  s  predme-
tom  správy  KRÍŽOVKA do 
29. júna. 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 11 

znie:  „...nikto sa jej už do smrti 
nedotkne“. Dva  lístky do kina 
Iskra  vyhral  Marek Novák. 
Gratulujeme!

SLOVENKA
– TLAČ  

– TABAK  
– SUVENÍRY

Hlavné  
námestie  

44,  
Kežmarok
Kontakt: 

052/452 44 19

(www.puzzles.ca)
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Spomienky

PREDaJ
Predám palivové drevo, mäkké aj 

tvrdé. Tel. 0903 394 080.  P-16/15
Predám  kozičky,  3-mesačné,  nie 

na mäso. Cena 30 eur/jedna. Kontakt: 
0902 194 184.

Predám domáce zemiaky zn. RE-
DANNA. Tel. 0903 394 080.  P-17/15

Predám dve komplet basketbalo-
vé dosky za polovičnú cenu. Tel: 0917 
424 688.

MOtO
Prenajmem garáž pod Suchou ho-

rou. Tel. 0902 123 801.   P-21/15
Prenajmem garáž na Huncov-

skej ulici. Tel: 0905 848 286.

KÚPa
Kúpim starožitnosti,  sklo, porce-

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

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

ZaMEstNaNIE
Hľadáme  predavačku  na  predaj-

ňu v Kežmarku na 20-hod. týždenný 
pracovný  úväzok.  Tel.  kontakt:  0905 
560 312.   M-26/5/15

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

Do  penziónu  v  Ždiari  prijmeme 
šikovného kuchára/ku  s  praxou  (ná-
stupný plat 900 euro) a šikovnú čaš-
níčku  s  výhodnými  platovými  pod-
mienkami.  Možnosť  ubytovania 

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

zdarma.  V  prípade  záujmu  prosím 
kontaktovať na t.č. 0907 197 249. 

M-27/5/15
Príjmem šoféra do Expres Ta-

xi. Tel: 0905 171 830.
DSS v Ľubici hľadá  fyziotera-

peuta/tku  s  praxou.  Požiadavky: 
vyššie  odborné  vzdelanie.  Ponú-
kaná mzda: dohodou. Nástup:  1. 
9. 2015. Pracovný pomer na dobu 
určitú.  Pracovná  náplň:  základ-
ná  pohybová  liečba,  rezistované 
cvičenia, polohovanie. Tel: 052/45 
662 75.

Príjmem  vodiča  skupiny C,E,  naj-
lepšie Kežmarok a okolie. 0905 352 596.

Príjmem brigádničku na víkendo-
vý predaj medovníkov počas prázd-
nin. Tel: 0902 269 196.

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
Ponúkam pokládku zámkovej 

dlažby,  stavbu  plotov  a  iné  mu-
rárske práce. Tel: 0907 286 400.
Nátrery striech,  lacno, rýchlo, 

kvalitne. 0907 673 941.
Kvalitné  nátery  striech  so  zá-

rukou, lacno. Tel: 0907 545 258.
Plánujete ísť na dovolenku, potre-

bujete  opraviť  byt  alebo máte  nedo-
platky? Požičiame Vám na čokoľvek. 
Inf: 0918 359 588.

Klampiarske  práce,  náte-
ry  striech,  vložkovanie  komínov. 
Tel:0907 940 920.

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

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

Byty, DOMy, POZEMKy
Predám 3-izbový byt na Levočskej 

ulici  v  Kežmarku.  Čiastočná  rekon-
štrukcia,  4.  poschodie,  balkón.  Cena 

42 000 eur. Kontakt: 0911 175 400.
Dám  do  dlhodobého  prenájmu 

dvojizbový  byt  v  Kežmarku  na  Ju-
hu,  bližšie  informácie  na  tel.  č.  0905 
478375.   M-18/3

Dám do prenájmu 1-izbový byt na 
sídlisku Sever v Kežmarku. Tel. 0917 
537 220.  P-19/15

Predám  1-izbový  byt  s  balkó-
nom na  Juhu v Kežmarku. Tel.  0907 
975 142.  P-20/15

Dám  do  prenájmu  3-izbový  byt 
v Kežmarku na ul. M. Lányiho. Kon-
takt: 0915 535 068.   P-23/15 
Predám  stavebný  pozemok  v 

Malom  Slavkove  o  rozlohe  2100 
m2.  Cena:  25  000€,  dohoda mož-
ná. Tel: 0918 532 176.
Predám  stavebný  pozemok  v 

Potrebujete sa zbaviť 
starých kníh? 

Prineste ich k nám!
Kežmarská informačná agentúra (KIA)

Hl. námestie 46, 06001 Kežmarok
052/4492135

info@kezmarok.sk, www.kezmarok.sk

Žiarila z Teba 
láska a dobrota,  bu-
deš nám chýbať do 
konca života. Aj keď 
už dávno nie si me-
dzi nami, V našich 

srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 17.  júna 2015 bude 27  ro-

kov,  čo  nás  navždy  opustil  náš 
manžel, otec a dedo Jozef MAGER 
z Mlynček.
S  láskou  spomínajú manžel-

ka Magda, dcéry Anka a Alena 
s rodinami, synovia Peter a Jo-
zef s rodinami.
Spi sladko, ocko náš!

P l a m i e n o k 
sviečky na hrobe ho-
rí, odišla si od nás, 
no srdce stále bo-
lí. S kyticou kvetov 
a zapáliť sviečku 

prídeme aj dnes, lebo v našich srd-
ciach navždy ostaneš.
Dňa  21.  6.  2015  uplynú  šty-

ri  roky  od  úmrtia  našej  drahej 
mamky,  babičky,  dcéry  a  sestry 
Anny VOJTASOVEJ.
S  láskou  spomínajú mamka, 

brat, syn, dcéry Aďka a Zuzka 
s rodinou.

Mal som vás 
všetkých veľmi rád 
a chcel by som eš-
te žiť, ale prišla tá 
chvíľa, keď som 
musel do večnos-
ti ísť. Neplačte, ne-

chajte ma tíško spať, čo mi bolo súde-
né, muselo sa stať.
Dňa 9. 6. 2015 uplynulo 6 ro-

kov od úmrtia nášho drahého ot-

Ďakujeme za kvetinové da-
ry  a  slová  útechy  všetkým, 
ktorí prišli odprevadiť na po-
slednej  ceste  dňa  8.  6.  2015 
Oskara Wawreka,  ktorý  nás 
opustil po dlhej a  ťažkej cho-
robe vo veku nedožitých 81 ro-
kov.

Smútiaca rodina

Poďakovanie

Kežmarku, 640 m2. Tel: 0905 688 580.
Prenajmem 1-izb. byt v Kežmarku 

na Severe. Tel: 0908 179 371.

ca, syna, zaťa Ľubomíra VOJTA-
SA.
S  láskou  spomínajú mamka, 

dcéra, syn a svokra.

Po tmavej noci, 
keď svitol deň, odiš-
la si snívať svoj več-
ný sen. Do večnos-
ti odišla spať, za-
plakal každý, kto ťa 
mal rád.

Dňa 21.  6.  2015 uplynie 8  ro-
kov  od  úmrtia  našej  drahej 
Gabriely BUDEJOVEJ.
Kto  ste  ju  poznali  venujte  jej 

s  nami  tichú  spomienku  a mod-
litbu.
S  láskou  spomínajú krstná 

mama, manžel a deti.

Tak náhle Ti 
prestalo srdce biť, 
nestihol si sa s nami 
rozlúčiť.

Odišiel si už sa 
nevrátiš, iba ten, 

kto s Tebou žil vie, čo stratil.
Dňa  22.  6.  2015  si  pripome-

nieme  15  rokov,  čo  nás  navždy 
opustil  milovaný  manžel,  otec, 
dedko Martin KREDATUS.
Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-

te mu tichú spomienku.
Spomína manželka, deti s ro-

dinami a ostatná rodina.

Len kytičku kvetov Ti na hrob 
môžeme dať. Zapáliť sviečku a s lás-
kou spomínať. 
Dňa 18. 6. 2015 uplynie 20 ro-

kov,  čo  nás  navždy  opustil  náš 
drahý dedko, otec a manžel  Ján 
M AJ ER . 
Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-

te mu tichú spomienku. S láskou 
spomína smútiaca rodina.
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Futbal
Na rokovaní Mestského za-
stupiteľstva v Kežmarku po-
slanci schválili rozdelenie 
Komisie školstva, mládeže 
a športu na dve samostat-
né komisie, a to na Komisiu 
školstva a vzdelávania a Ko-
misiu mládeže a športu.

Na  základe  hlasovania  všet-
kých poslancov mestského za-
stupiteľstva  boli  do  Komisie 
mládeže a športu schválení tí-
to  členovia: Mgr. Andrej Zre-
ľak  (poslanec  a  predseda  ko-
misie),  Mgr.  Jana  Majorová 
(poslankyňa), Mgr. Miroslava 
Müncnerová (poslankyňa), Bc. 
Simona  Točeková,  Petra  Pen-
kert,  Mgr.  Ľudmila  Bednáro-

vá, Júlia Klaudia Knižková, Jo-
zef Juhász a Pavol Humeník. 
Zapisovateľom  komisie  je 

Ing. Pavol Fejerčák, ktorý má 
od 1.  júna 2015 na mestskom 
úrade  na  starosti  športovú 
agendu. 
S akýmikoľvek športovými 

podnetmi sa tak môžete obrá-
tiť na týchto vyššie spomenu-
tých Kežmarčanov.

Komisia mládeže a športu pozná svojich členov

Pavol Humeník

Hromadná cyklojazda 
Kežmarkom bude aj v me-
siaci jún.

Ako každý mesiac, aj posled-
ný piatok v júni 26. 6. 2015 bu-
de o 18.00 pri hrade opäť CRI-
TICAL  MASS  KEŽMAROK, 
čo  je  hromadná  cyklo  jazda 
mestom.  Je  to  udalosť  pre 
nadšencov bicyklov a podpo-
rovateľov cyklodopravy. 
Táto jazda sa konala v Kež-

marku  už  dvakrát.  Pred  pre-
došlými  jazdami  sme  aj  spo-
ločne  opravovali  bicykle  pre 
širokú verejnosť. Tento, v po-
radí už tretí prejazd mestom, 
bude však o niečo špeciálnej-
ší.  Iniciatíva Vlk, ktorý nikdy 
nespí,  ktorá  cyklo  jazdu  or-
ganizuje,  predstaví  dlho  pri-
pravovaný  Komunitný  sys-
tém zdieľaných bicyklov. Tie-
to  zdieľané  bicykle  vznikajú 
vďaka  zbierke  Druhá  šanca 
starých bicyklov a teda vďaka 

Spoločne rozbicyklujme Kežmarok
darom  od  ľudí.  Stále môžete 
prispieť bicyklom, a  tak sa aj 
dostať do komunity, ktorá bu-
de bicykle zdieľať. 
Poobede  od  16.00  bude 

prebiehať opravovanie bicyk-
lov pre širokú verejnosť.  Ná-
radie bude na mieste a každý 
kto príde, bude mať možnosť 
si  svoj  bicykel  opraviť,  s  čím 
mu organizátori pomôžu - na-
staviť brzdy, dotiahnuť skrut-
ky, namazať reťaz a podobne. 
Pred  samotnou  cyklojaz-

dou  mestom  dobrovoľníci 
z  iniciatívy  prinesú  a  pred-
stavia pripravené žlté bicykle, 
stojany  a  vysvetlia  fungova-
nie  celého  systému, možnos-
tí ako sa stať členom a použí-
vateľom týchto bicyklov, pra-
vidlá  a  zodpovednosť.  Počas 
celého  poobedia  budú  záro-
veň prebiehať voľné diskusie 
na tému cyklodopravy, nielen 
v našom meste. Cieľom uda-
losti  je  rozbicyklovať  podtat-
ranské  historické mesto Kež-
marok,  pripomenúť  ľuďom 
jednoduchosť,  krásu  a  ekolo-

gickosť  cyklodopravy  a  zvý-
šiť pozornosť šoférov na cyk-
listov, ktorí sú rovnako účast-
níci  cestnej  premávky.  Reš-
pektujme sa a buďme ku sebe 
ohľaduplní. 
Critical Mass  je  celosvetový 

názov  pre  túto  udalosť  -  hro-
madnú jazdu mestom na bicyk-
loch, ktorá sa v Kežmarku koná 
vždy posledný piatok v mesia-
ci o 18:00. Všetci nadšenci bicyk-
lov sa stretnú a spoločne vyra-
zia  na  jazdu  po  Kežmarku  so 
štartom  pri  vchode  do  hradu, 
kde bude prebiehať aj samotné 
opravovanie bicyklov. 
Staré  a  veľmi  poškodené 

bicykle nám stále môžete da-
rovať do Komunitného systé-
mu zdieľaných bicyklov, vďa-
ka  čomu  doň  dostanete  po-
zvánku  medzi  prvými  alebo 
proste  budete mať  radosť,  že 
váš  starý  bicykel  bude  ďalej 
slúžiť  ľuďom.  Iniciatíva  plá-
nuje  aj  workshop  opravova-
nia  bicyklov  a  po  samotnej 
cyklojazde  dokonca  aj  grilo-
vačku. 

Kristína Jakubová, Dominik Jakub
Foto: Matej Vernarský

Záverečnými  zápasmi 
skončila  sezóna  2014/2015  v 
piatej futbalovej  lige, v skupi-
ne Podtatranskej. 

25. kolo: 1. MFK Kežma-
ok – Kravany 0:1 (0:0). Kež-
marok:  Bartko  –  Labus,  Bed-
nár, Tomčák, Kalafut (46. Ora-
vec), Dejneka, Svitek, Fejerčák, 
Pitoňák,  Šugarek  (32. Kačma-
rek), Pálfi .

26. kolo: Toporec – Kež-
marok 0:1 (0:0). Gól Kežmar-
ku: Pálfi . Kežmarok: Bartko – 
Tomčák, Bednár (46. Džadoň), 
Adam, Pitoňák, Mezovský (87. 
Wildner),  Toporcer,  Fejerčák, 
Svitek, Pálfi , Šugarek.

Konečná tabuľka
1. Gelnica   26   67:31   55
2. Smižany   26   60:26   54
3. Spišská Belá   26   67:27   51
4. Hrabušice   26   70:47   48
5. Poprad B   26   45:26   43
6. Kravany   26   46:33   39
7. Spišské Bystré   26   34:53   35
8. Levoča   26   48:46   33
9. Nálepkovo   26   42:40   33
10. Helcmanovce   26   23:41   29
11. Prakovce   26   30:44   28
12. Teplička   26   31:66   21
13. Kežmarok  26  21:63  21
14. Toporec   26   23:64   17

Dorast
Záverečnými  zápasmi 

skončila  tretia  futbalová  li-
ga  staršieho dorastu,  skupina 
Podtatranská.

25. kolo: 1. MFK Kežma-
rok – FAM Poprad 1:1 (Topor-
cer).  26. kolo: Svit – Kežma-
rok 5:0 (2:0).

Konečná tabuľka
1. Svit   26 81:26   58
2. Levoča   26 83:41   53
3. Prakovce   26 69:50   51
4. Smižany   26 77:30   49
5. Spiš. Podhradie   26 67:33   49
6. Harichovce   26 69:60   44
7. Spiš. Vlachy   26 56:69   44
8. Poprad   26 57:44   39
9. Kežmarok  26 50:42  36
10. Krompachy   26 69:47   32
11. Rudňany   26 27:55   24
12. Ľubica   26 47:114   18
13. Spiš. Štvrtok   26 35:80   17
14. Margecany   26 28:124     7

Streetbal sa presúva
Turnaj v streetbale, kto-

rý sa mal uskutočniť 20. 
júna 2015 v areáli vojenské-
ho útvaru, sa presúva na no-
vý termín 25. júla 2015. (jmj)
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V dňoch 18. – 28. júna 2015 sa vo 
švajčiarskom meste Zug odohrajú 
majstrovstvá sveta v hokejbale mu-
žov i žien.

Medzi  nominovanými hráčmi,  ktorí  bu-
dú  Slovensko  reprezentovať  sa  objavili 
dvaja hráči MŠK Kežmarok  - Boris Ora-
vec a Libor Teplický a v nominácii žien je 
Kežmarčanka Ľudmila Bednárová. Želá-
me všetkým na šampionáte veľa šťastia!
Nik z kežmarského mužstva nepochy-

buje, že všetci traja si reprezentačný dres 
zaslúžia a sme presvedčení, že na vrchol-
nom hokejbalovom  sviatku  sa môžu  re-
prezentační  tréneri  na  našich  reprezen-
tantov spoľahnúť, že podajú svoje najlep-
šie výkony a urobia všetko čo bude v ich 
silách pre úspech mužstva.

Dvaja hráči MŠK a Kežmarčanka hrajú na majstrovstvách sveta

Pavol Humeník

tiach na konci 2. svetovej vojny,“  po-
vedal  v  Kežmarku  jeden  z  organizá-
torov  behu,  ktorého  doplnil  primátor 
mesta Ján Ferenčák: „Som veľmi rád, že 
môžeme v meste privítať účastníkov be-
hu, ktorí nám svojou aktivitou nedáva-

jú zabudnúť na tragické udalosti v ob-
ciach Lidice a Ležáky. Aj vďaka nim na 
ne nezabudnú ani ďalšie generácie. Ve-
rím, že aj stuha nášho mesta bude vy-
jadrovať náš súcit s ich osudmi. Aj vďa-
ka nim žijeme v slobode.“

Štafetový beh prechádzal aj cez Kežmarok

Lorant Paugsch
Foto: autor

Hlavnou myšlienkou behu bolo pri-
pomenúť si tragické osudy obcí Li-
dice a Ležáky.

Štafetový  beh  Dukla  –  Lidice  prechá-
dzal  v  stredu,  10.  júna  aj  cez  Hlavné 
námestie  v  Kežmarku.  Účastníci  behu 
si  práve  týmto  spôsobom  chcú  pripo-
menúť  vyhladenie  obce  Lidice  a  osady 
Ležáky, uctiť pamiatku hrdinov Heydri-
chiády,  hrdinov  Slovenského  národné-
ho povstania či hrdinov bojov o Dukel-
ský priesmyk.

„Chcel by som veľmi pekne poďako-
vať mestu Kežmarok za vrelé prijatie. 
Pred troma rokmi sme bežali z Nemec-
ka, cez niekoľko bývalých koncentrač-
ných táborov. V štafete sú bežci aj cyk-
listi, aby sme túto vzdialenosť zvlád-
li. Som rád, že sa na nás prídu pozrieť 
aj mladí a tak sa dozvedia aj o udalos-
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Dňa 23. 5. 2015 sa v Po-
prade v hoteli Satel konal 
3. ročník Turnaja talentov 
2015 v karate. 

Táto  súťaž  je zameraná hlav-
ne  na  mládež  a  podchytenie 
vychádzajúcich  talentov.  Na 
turnaji sa zúčastnilo 14 našich 
pretekárov. 
Získali sme na ňom 11 cen-

ných  kovov:  Sandra Štoselo-
va - 3. miesto v kata, 1. v kumi-

te (dievčatá, 6-7, +28 kg), Nina 
Podolinská - 3. v kata, 3. v ku-
mite (st. žiačky, 10-11, -35 kg), 
Dajana Drugačova - 3. v kata,  
2. v kumite (ml. žiačky, 8-9, -32 
kg), Michal Pjatak - 1. v kumi-
te (st. žiaci, 10-11, -40 kg), An-
drej Pitoňák - 2. v kumite (st. 
žiaci, 10-11, +40 kg), Matej Be-
lončák  -  2.  v  kumite  (ml.  do-
rastenci, 12-13, -50 kg, Róbert 
Maniak - 3. v kata, 3. v kumite 
(ml. dorastenci, 12-13, +50 kg). 
Všetkým našim úspešným 

karatistom  gratulujeme  a  že-
láme veľa ďalších úspechov.

Talenty v karate 
máme i v Kežmarku

Jaroslav Božoň
Foto: archív MŠK Karate klub

Záverečnými bratislav-
skými tromi turnajmi v ka-
tegóriách U8, U10, U12 sa 
skončila séria mládežníc-
kych turnajov Majstrovstiev 
Slovenska výberov miest v 
sezóne 2014/2015, zná-
mejšie pod názvom MA-
MUT CUP 2015. 

V  kategórii  do  12  rokov  bo-
li hráči MŠK Kežmarok úplne 
dominantní, keď vyhrali všet-
ky  zápasy  s  celkovým  skóre 
57:1(!). V kategórii U10 prehra-
lo naše družstvo iba jediný zá-
pas a získalo tak striebro.

U12
Výsledky MŠK: MŠK  – 

Spišské Vlachy 14:0 (Šleboda 4, 
Petrovský  3,  F.  Mešár  2,  Šim-
šaj,  Šulík,  Pokorný,  Danielčák, 
Kupčo), MŠK – Gajary 5:0 (Da-
nielčák  2,  Petrovský, Kupčo,  F. 
Mešár), MŠK – Devínska Nová 
Ves 10:0 (Pokorný, F. Mešár po 2, 
Šleboda, M. Mešár, Šotek, Šulík, 
Šimšaj, Petrovský), MŠK – Slo-
van  Bratislava  21:0  (Danielčák 
4, F. Mešár, Kupčo po 4, Petrov-
ský 3, Šleboda 2, Fábry, Pokor-
ný, Šimšaj, Šulík), MŠK – Topoľ-
čany 7:1 (F. Mešár, Pokorný po 
2, Šleboda, Danielčák, Šimšaj).
Individuálne ocenenia  si  z 

hráčov MŠK Kežmarok z tur-

naja  odniesli  Miroslav  Pisar-
čík ako najlepší brankár a Filip 
Mešár ako najužitočnejší hráč.

Zostava MŠK Kežma-
rok U12:  Pisarčík,  P.  Babič, 
Schmidt,  Šimšaj,  Šulík,  Pet-
ras,  Pokorný,  Šleboda,  Fábry, 
Šotek, Petrovský, F. Mešar, M. 
Mešar, Danielčák, Kupčo. Tré-
ner: Ladislav Majerčík.

Celkové poradie:  1.  MŠK 
Kežmarok, 2. Gajary, 3. Topoľ-
čany,  4.  Devínska  N.  Ves,  5. 
Spišské Vlachy, 6. Bratislava.

U10
Výsledky MŠK: MŠK  – 

Spišské  Vlachy  22:1  (Barilla, 
Vaverčák po 6,  Smik,  Seman-
čík, Božoň po 2,  Soják, Lopa-
tovský, Františka, Babič), MŠK 
–  Topoľčany  1:3  (Pľučinský), 
MŠK – Gajary 3:1 (Vaverčák 3), 
MŠK – Devínska Nová Ves 5:1 
(Františka, Božoň, Barilla, Va-
verčák,  Semančík).  Individu-
álne  ocenenie  Najužitočnej-
ší  hráč  si  odniesol  hráč MŠK 
Kežmarok Patrik Vaverčák. 

Zostava MŠK Kežmarok 
U10:  Vrábeľ,  Barilla,  Božoň, 
Pastorek,  Semančík,  Pľučin-
ský,  Vaverčák,  Soják,  Nilabo-
vičová,  Smik,  D.  Babič,  Fran-
tiška, Lopatovský, Vaverčáko-
vá. Tréner: Ladislav Majerčík.

Celkové poradie: 1. Topoľ-
čany,  2.  MŠK  Kežmarok,  3. 
Gajary, 4. Devínska N. Ves, 5. 
Spiš. Vlachy. 

Zlato a striebro pre MŠK

Pavol Humeník

V  dňoch  30.  –  31.  5.  2015 
usporiadal TK Meteror Košice 
WDSF international Open Ko-
šice.  Na medzinárodnej  súťa-
ži   nás úspešne reprezentoval 
Maredk Figlár – Imola Gerge-
lyová. V silnej konkurencii 50 
párov  v  LA  tancoch  obsadi-
li 23. miesto. V ŠT tancoch ob-
sadil 40. miesto z 50 párov Sa-
muel Rovňák – Petra Zovrano-
vá. V bodovacej súťaži tr. A v 
ŠT i tr. B v  LA tancoch si vy-
tancovali finálové 4. miesto.
Dňa  6.  júna  2015  usporia-

dal  TŠC  TEMPO  MŠK  Kež-
marok už tradičnú Hobby sú-
ťaž Deň Deti v MŠH V. Janče-
ka v Kežmarku.
Súťaže  sa  zúčastili  deti  z 

Krakova,  Košíc,  Prešova,  Sp. 
Novej Vsi,  Bardejova  i  Trebi-
šova.  Súťaž  otvorili  dievča-

tá  Childrenky  v  chor.  Teré-
zie Kitzovej. V prestávkach sa 
predstavili  aj  Deti  s  Veselou 
polkou  v  chor.  Daniely Deb-
reovej  i Juniori s chor. Valčík 
pre Juniorov v chor. Gertrúdy 
Scholtzovej.
Z  výsledkov  súťaži  repre-

zentantov  nášho  klubu,  de-
ti do 7 rokov, tanečné páry: 1. 
miesto Maxim Džadoň – Vik-
tória Chudá, 2. Nicholas Vira-
vec – Júlia Benková.
Deti do 9 rokov: 8. Joschua 

Viravec – Laura Lešková.
Juniori  do  11  rokov:  4.  Ja-

kub Solár – Nina Podolinská, 
6. Samuel Žabka – Karin Me-
lušová.
Juniori do 13 rokov: 6. Erik 

Hasaj – Inés Bilinová, 7. Seba-
stián Horváth – Nina Podolin-
ská.

Z úspešných súťaži TŠC TEMPO MŠK Kežmarok
Súťaž  dievčat  do  7  rokov: 

1. Laura Lešková, 3. Júlia Ben-
ková, 4. Viktória Chudá.
Súťaž  dievčat  do  9  rokov: 

8. Karin Melušová. 

Srdečne blahoželáme všet-
kým  reprezentantom  nášho 
klubu k dosiahnutým výsled-
kom. 

Gertrúda Scholtzová


