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Dopravná situácia v šir-
šom centre mesta by ma-
la byť už onedlho prehľad-
nejšia.

V podtatranskom meste Kež-
marok zavedú od 1. júla no-
vý parkovací systém, ktorý sa 
dotkne širšieho centra mes-
ta. „Prioritou systému je na-
učiť ľudí parkovať podľa pra-
vidiel a bez chaosu. Chceme, 
aby systém parkovania nebol 
záťažou pre občanov a turis-
tov. Potrebovali sme taktiež 
nájsť riešenie pre ľudí, ktorí 
v meste bývajú či podnikajú,“ 
vysvetlil  primátor  Kežmarku 
Ján Ferenčák.

Na uliciach Trhovište,  To-
porcerova, Dr. Alexandra, Ja-
kuba Kraya a na nádvorí po-
likliniky na ulici Hviezdosla-
vova  pribudne  automatický 
závorový  systém,  na  Hrad-
nom  námestí,  ulici  Dr.  Ale-
xandra,  Hlavnom  námestí, 
ulici Starý  trh, na Kostolnom 
námestí  a  na  uliciach  Nová, 
Baštová  a  Garbiarska  budú 
k dispozícii  parkovacie  auto-
maty.
Prvá  polhodina  bude  po-

čas pracovných dní od 8.00 do 
16.00  na  parkoviskách  so  zá-
vorovým systémom zdarma, 
na parkoviskách s parkovací-
mi  automatmi  či  s  parkova-
cou  službou  bude  za  prvých 
45 minút účtovaných 10  cen-
tov.  Následne  bude  za  kaž-

dých začatých 15 minút účto-
vaných 10 centov na všetkých 
druhoch parkovísk. 
Mesto  podľa  Ferenčá-

ka nechce na novom parko-
vacom systéme zarábať.   Vy-
zbierané  peniaze  investuje 
späť na rekonštrukciu komu-
nikácií, parkovísk či výstavbu 
nových parkovacích miest. 

 „Musíme sa starať aj 
o parkovacie miesta. Ak by 
turisti vystúpili na neudr-
žiavanom priestranstve, asi 
už by k nám neprišli. Poplat-
ky sú symbolické, ale napriek 
tomu by nám mali zaplatiť 
služby, ktoré chceme naďa-
lej skvalitňovať,“ povedal Fe-
renčák  a  dodal:  „Na systém 
si budeme musieť zvyknúť, 
ale verím, že po čase už nebu-

Nový parkovací systém, nové par-
koviská, nové jednosmerky. 

Od  1.  júla  začína  platiť  v  širšom  centre 
mesta nový parkovací systém – automa-
tické závory, automaty a jednosmerky.

Parkoviská s automatickým závorovým 
systémom:

- ulica Trhovište – pri futbalovom štadióne;
- ulica Toporcerova – pri červenom kostole;
- ulica Dr. Alexandra – pri hotelovej akadé-
mii;
- ulica Jakuba Kraya – pri starom cintoríne;
- ulica Hviezdoslavova – nádvorie polikli-
niky.

Úseky miestnych komunikácií  
a parkoviská s parkovacími automatmi:
1. Hradné námestie,  2. ulica Dr. Ale-

xandra, 3. Hlavné námestie, 4. ulica Sta-
rý trh, 5. Kostolné námestie, 6. ulica No-
vá, 7. ulica Baštová – časť od križovatky s 
ul. Kušnierska brána po križovatku s ul. 
Garbiarska, 8. ulica Garbiarska.

Úseky miestnych komunikácií  
a parkoviská bez automatického 

závorového systému a parkovacích 
automatov:

1. ulica Baštová –  časť od križovatky 
s  ulicou Hviezdoslavova  po  križovatku 
s ulicou Kušnierska brána;
2. ulica Hviezdoslavova – časť od križo-

vatky s ulicou Jakuba Kraya po pešiu zónu;
3.  ulica  Priekopa  –  časť  od  križovat-

ky s ulicou Trhovište po križovatku s ob-
služnou komunikáciou;

Nové jednosmerné ulice:
-  Starý  trh  (v  smere  od  ulice  Fraňa 

Kráľa po ulicu Kostolné námestie);

- Kostolné námestie (od ulice Starý trh 
po Novú ulicu);
- Kostolné námestie (od parku Bazili-

ky sv. Kríža po Novú ulicu);
- Nová ulica (od Kostolného námestia 

po Hradné námestie);
-  Priekopa  (od  okresného  súdu  po 

vjazd na parkovisko a obslužnú komuni-
káciu pri Barónke).
Spoplatnenie  parkovísk:  pondelok 

– piatok: 8.00 – 17.00 hod. Dni štátnych 
sviatkov  a  dni  pracovného  pokoja  bez-
platne,  okrem  času  konania  festivalu 
EĽRO a príležitostných trhov.

Cenník parkovného:
1. Osobné automobily: prvých 30 mi-

nút zdarma, každá ďalšia  začatá  štvrťho-
dina 0,10 €. Pri platbe v parkovacích auto-
matoch a platbách v hotovosti u parkova-
cej služby je minimálna sadzba jednorazo-
vého parkovného 0,10 € za prvých 45 min.

2. Autobusy: 2,0 € /hod.

V Kežmarku štartujú nový systém parkovania

Lorant Paugsch
Foto: autor

de pútať veľkú pozornosť, ale 
stane sa každodennou súčas-
ťou mesta.“ 

V Kežmarku parkujeme po novom

Lorant Paugsch
Foto: Pavol Humeník

Nová ulica je prejazdná len od Kostolného námestia. Vjazd do jednosmernej cesty na ul. Priekopa.
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Prešovský kraj môžu turis-
ti objavovať prostredníc-
tvom súťaže s mobilnou 
aplikáciou Objavujme. Sú-
ťaž, v ktorej môžu účastní-
ci získať zaujímavé ceny,  
ponúka 250 tipov na zau-
jímavé výlety v kraji.

Krajská organizácia cestovné-
ho ruchu Severovýchod Sloven-
ska  spustila  od  24.  júna  súťaž 
Objavuj Prešovský kraj. Turis-

tom chce predstaviť zaujímavé 
miesta kraja  prostredníctvom 
mobilnej aplikácie Objavuj-
me, v ktorej je zahrnuté aj mesto 
Kežmarok,a v nej si zvoliť súťaž 
Objavuj Prešovský kraj. 
Úlohou  súťažiaceho  je  na-

vštíviť definované body (mies-
ta  v  Prešovskom  kraji)  pomo-
cou  GPS  a  potvrdiť  ich  náv-
števu  v  aplikácii  v  definova-
nom  kruhu.  Za  navštívenie 
miesta  získa  súťažiaci  prísluš-
nú  bodovú  hodnotu.  Rebríček 
hráčov  je  k dispozícii  okamži-
te  v  mobilnom  telefóne.  Hrá-
či  s  najvyšším  počtom  bodov 

môžu vyhrať tablety, pobyty 
v hoteloch a penziónoch Pre-
šovského kraja, vstupenky do 
aquaparkov a zábavných cen-
tier či darčekové balíčky. Kaž-
dý záujmový bod v súťaži ob-
sahuje informácie o  mieste, fo-
tografiu,  bodovú  hodnotu  do 
súťaže,  GPS  súradnice  a  dia-
meter, teda okruh, v ktorom sa 
hráč môže  lokalizovať. Všetky 
body  sú  zobrazené na mape  s 
možnosťou navigácie.
Súťaž spája množstvo zaují-

mavých miest, prírodných krás 
a pamiatok, ale aj menej známe, 
ale  zaujímavé  zákutia. Navyše 

obsahuje  zoznam zariadení, 
ktoré súťažiacemu poskytnú 
rôzne zľavy  na  občerstvenie, 
ubytovanie či wellness služby. 
Súťaž  Objavuj  Prešovský 

kraj trvá od 24. júna do 15. sep-
tembra  2015.  Turisti  ju  nájdu 
v  aplikácii  Objavujme,  ktorá 
je  dostupná  zadarmo  pre  plat-
formy Android  aj  iOS  (Apple). 
Ocenenie  víťazov  prebehne  26. 
septembra na oslavách Svetové-
ho dňa cestovného ruchu v Le-
voči. Informácie o súťaži získajú 
turisti na stránke KOCR Severo-
východ Slovenska www.severo-
vychod.sk a  PodmeVon.sk. 

Turisti môžu objavovať Prešovský kraj a mesto 
Kežmarok  aj pomocou mobilnej aplikácie

Ing. Gabriela Bodnárová, 
výkonná riaditeľka OOCR TSP

Podľa prezidenta SR An-
dreja Kisku festival uká-
zal, že všetko sa dá, keď 
sa chce.

„Podstatou festivalu študent-
ského remesla je búranie pred-
sudkov medzi Rómami a neró-
mami, medzi mladšími a star-
šími remeselníkmi,“  priblížila 
myšlienku  festivalu  riaditeľka 
Strednej  odbornej  školy  Biela 
voda Anna Jurgovianová.
Študenti  predvádzali  spo-

lu so staršími remeselníkmi ko-
váčstvo,  šperkárstvo,  korytár-
stvo,  metliarstvo  či  plstenie. 
Súčasťou festivalu bola aj súťaž 
v zdobení medovníkov či o naj-
krajší rómsky kroj.
Ak to financie dovolia, v bu-

dúcnosti  by  mohol  byť  festi-
val medzinárodný. „Radi by 
sme privítali remeselníkov 
z Poľska či z Českej republi-
ky. V tomto roku sa festivalu 
zúčastnili študenti Gymnázia 
Pavla Országha Hviezdosla-
va, Strednej umeleckej ško-
ly, Hotelovej akadémie Otta 
Brucknera či Stredného odbor-
ného učilišťa,“ povedala Jurgo-
vianová, ktorá sa netají tým, že 
ju  inšpirovalo  aj  Európske  ľu-
dové remeslo.

„Remeslá majú v našom 
meste veľmi dlhú tradíciu a aj 
my ich chceme propagovať 
a popularizovať. Sú potrebné 

pre každého z nás, pretože nie-
kedy potrebujeme kováčov, ku-
renárov či kominárov,“ dodala.

Všetko sa dá, keď sa chce
Záštitu  nad  festivalom  prebral 
v  tomto  roku  prezident  Slo-
venskej  republiky  Andrej  Kis-
ka. Podľa neho je festival dôka-
zom toho, že všetko sa dá, keď 
sa chce. Videl to predovšetkým 
na  mladých  študentoch,  kto-
rých  je dobré  inšpirovať už od 
začiatku,  aby  v  dospelosti  ne-
mali problém s nájdením si prá-
ce aj v podtatranskom regióne.

„V regiónoch vládne skep-
sa z nedostatku práce, z toho, 
že mladým Rómom sa nech-
ce pracovať. Remeslo by sme 
však mali podporovať a prá-
ve v ňom sa často vedia chytiť 
tí, na ktorých často zabúdame 
a často ich kritizujeme,“ pove-
dal Kiska, ktorý pracuje na tom, 
aby mohol Kežmarok navštíviť 
aj počas festivalu Európske ľu-
dové remeslo.

Potenciál v rómskych 
osadách

Jedinečnosť festivalu vyzdvihol 
aj Peter Pollák, splnomocnenec 
vlády Slovenskej republiky pre 
rómske komunity.

„Rómskych festivalov na 
Slovensku je niekoľko, ale kež-
marský je jediný svojho druhu. 
Na druhej strane, kde inde by 
mal byť, keď práve Kežmarok je 
remeselné mesto a práve tu sa 
vhodne prepojí remeslo s róm-

Festival študentského remesla zaujal aj prezidenta
skou komunitou,“ povedal.
Polláka oslovilo, že Kežmar-

ku  sú  nadšenci,  ktorí  pracujú 
s  rómskou  mládežou.  Ukazu-
jú, že nie je pravdou, že rómske 
deti nedokážu byť kvalifikova-
né a nie je pravdou, že z nich ni-
kdy nič nebude. Slovensku len 
prospeje,  ak  budú  raz  rómske 
deti kvalifikované, budú praco-
vať a budú súčasťou sociálneho 
systému. 

„Je to veľmi dôležité. Slo-
vensko si zaslúži, aby malo 
v budúcnosti dostatok kvali-
fikovaných ľudí, pretože v bu-
dúcnosti bude mať veľký prob-
lém v dôchodkovom systéme. 
Veľký potenciál vidím v róm-
skych osadách. Deti raz mô-
žu pracovať a tým pádom aj 
zmierniť problémy, ktoré nás 
čakajú. Ak nebudú pracovať 
rómske deti, nebude mať kto 
pracovať na dôchodky,“  uvie-
dol Pollák.

Mesto chce prezentovať 
domácich remeselníkov

Pomôcť  študentom  –  remesel-
níkom  by  chcelo  aj mesto,  na-
príklad poskytnutím miesta na 
festivale  Európske  ľudové  re-
meslo. 

„Keď sme obsadzovali 
stánky, preferovali sme skôr 
domácich remeselníkov, pre-
tože prezentujeme nielen eu-
rópske remeslo, ale aj lokál-
ne, z Kežmarku, zo Spiša. Re-
meselníkov už veľa nemáme. 
Práve preto by bolo výborné, 
keby sa mladí ľudia vyučili, 
aby ho udržiavali a prenášali 
na ďalšie generácie. Potom by 
sme mali ľahšiu úlohu a ne-
museli by sme hľadať remesel-
níkov v Európe. Predpokla-
dy na to máme, keďže v meste 
máme umeleckú alebo stred-
nú odbornú školu,“ dodal na 
záver primátor Kežmarku Ján 
Ferenčák. 

Lorant Paugsch
Foto: autor
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V minulosti som vstúpil sám 
do seba, vedel som, že musím so 
sebou niečo urobiť. Bol som veľ-
ký alkoholik. Po rozhovore s pra-
covníkmi komunitného centra 
som išiel na liečenie. Po návrate 
som dostal od mesta sociálny byt, 
narodili sa mi dve krásne deti. 
Pracoval som ako aktivačný pra-
covník, ale už niekoľko týždňov 
som zamestnancom mesta – ma-
ľujem a opravujem byty.

Viem, že keby som sa ja sám 
nechcel zmeniť, nikto by mi ne-
pomohol. V minulosti som po-
znal tiež ľudí, ktorí mi chceli po-
môcť, ale ich rady som bral na 
ľahkú váhu. Myslel som si, že so 
všetkým si poradím sám. Zistil 
som, že som urobil veľké chyby, 
dostal som sa z bahna a začínam 
žiť lepším životom.

Voľakedy som musel dať mo-
je štyri deti do detského domova, 
keďže som nemal kde bývať. Na-
vštevujú ma, chodia na prázdni-
ny, volám si s nimi. 

Rád by som sa poďakoval 
Whirlpoolu za novú práčku a so-
ciálnym pracovníčkam komunit-
ného centra, ktoré napísali žiadosť 
a vďaka nim ju mám. Voľakedy 
sme prali ručne vo vani, pri dvoch 
deťoch to bolo náročné. Sme veľmi 
radi, že nám tak pomohli. Aj keď 
pracujem, novú práčku by som si 
nemohol dovoliť. 

Chcel by som sa predovšet-
kým poďakovať mestu Kežmarok 
za to, že môžem bývať v mest-
skom byte a aj sociálnym pracov-
níčkam. Pomáhajú mi s mojimi 
problémami a aj vďaka nim viem, 
na koho sa môžem obrátiť. Sú mi 
veľkou oporou a som im nesmier-
ne vďačný, že mi pomáhajú. Bu-
dem sa snažiť nesklamať dôveru 
tých, čo mi veria a pomáhajú mi. 

Peter Škovran

Poďakovanie

Spoločnosť Slovanet, pre-
vádzkovateľ káblovej te-
levízie a internetu v Kež-
marku a Ľubici, zaradí 
do programového rastra 
detskú stanicu NICK JR 
na základe nedávneho 
prieskumu. V priebehu jú-
la pridá aj novú slovenskú 
stanicu JOJ Cinema.

Namiesto RIK TV 
anglická NICK JR

Vo  vysielaní  káblovej  televízie  v 
Kežmarku a Ľubici nahrádza det-

skú stanicu RIK TV od 1. 7. stani-
ca NICK  JR,  ktorá  prináša mož-
nosť učiť sa základy anglického ja-
zyka pre deti už od veku 2 rokov. 
Uskutoční  sa  tak  na  zákla-

de výsledkov nedávneho zákaz-
níckeho prieskumu z mája 2015, 
ktorý  uskutočnila  spoločnosť 
Slovanet  prostredníctvom  inter-
netového  dotazníka.  Vyplynu-
lo z neho, že viac ako 55 % rodi-
čov by uvítalo možnosti rozvoja 
jazykových znalostí, ktoré stani-
ca NICK JR ponúka. 

Čoskoro aj JOJ Cinema
V priebehu  júla  pridá  Slovanet 
do  vysielania  káblovej  televí-

zie v Kežmarku a Ľubici aj novú 
slovenskú  stanicu  JOJ  Cinema. 
Tento  fi lmový  kanál  prinesie 
bohatý  program  pre  fanúšikov 
kinematografi e a exkluzívne te-
levízne premiéry českých a slo-
venských  fi lmov  všetkých  žán-
rov. Bonusom pre divákov bu-
de, že fi lmy na JOJ Cinema ne-
budú prerušované reklamou.
Pobočka spoločnosti Slovanet 

sídli  v  Kežmarku  na  Hviezdo-
slavovej 7 (oproti Tatra banke) a 
domáca ponuka služieb aj aktu-
ality sa nachádzajú na interneto-
vých  stránkach  www.slovanet.
sk/kezmarok  a  www.slovanet.
sk/lubica.

V „káblovke“ pribudnú žiadanejšie stanice

Slovanet, Pavol Humeník

Sprievodnými javmi počas 
búrky sú silný vietor, elek-
trické výboje ako aj inten-
zívny dážď, prípadne krúpy.

Búrka je v širokom zmysle pome-
novanie pre poveternostný jav, 
ktorý má  spravidla  svoj  zreteľný 
začiatok a ukončenie a je pre danú 
oblasť extrémnym typom počasia. 
Čo robiť po vyhlásení meteo-

rologických výstrah 2. a 3.  stup-
ňa pri výskyte búrok.

Búrky – 2. stupeň
Výskyt silných búrok spojených 
s prívalovými zrážkami s úhrn-
mi (BD2, >30mm za 1h) a nárazmi 
vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):

• nezdržiavať sa na voľných plo-
chách a pri labilných prekážkach,
•  zatvoriť  a  zabezpečiť  okná  a 
dvere,
• odložiť z dvorov voľne polože-
né predmety,
• zabezpečiť domáce zvieratá,
• neparkovať pod stromami a pri 
chatrných budovách,
• s ľahkými vozidlami a nenalo-
ženými  nákladnými  automobil-
mi nejazdiť po otvorených veter-
ných plochách,
• vo voľnej krajine pri búrke pre-
čkať  v  automobile,  alebo  vyhľa-
dať  nižšie  polohy  (pozor  na  ich 
prípadné zatopenie),
• nezdržiavať sa pri vysokých sto-
žiaroch alebo vysokých stromoch, 
• opustiť vodné plochy, a priesto-
ry  v  blízkosti  potokov  a  riek  (aj 
vyschnutých korýt). 

Búrky – 3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných 
búrok spojených s prívalový-
mi zrážkami s úhrnom (BD3, 
40 mm za 1h) a nárazmi vetra 
s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
Okrem rád a odporúčaní uve-

dených vyššie je ďalej odporúča-
né: 
•  keď  nemusíte,  nevychádzať  z 
domu,
• nepúšťať von deti,
•  zabezpečiť  obydlie  pred  vnik-
nutím vody.
Pri búrkach je možný výraz-

ný,  prechodný  vzostup  vod-
ných hladín na malých tokoch 
a  výskyt  povodňových  úka-
zov  mimo  tokov  (stekanie  vo-
dy  zo  svahov,  bahnotok,  zatá-
panie pivníc, podchodov a pod-
jazdov). 

ako sa nestať obeťou krádeže:
- vreckári na vás môžu za-

útočiť hlavne tam, kde je veľa 
ľudí.  Vreckári  pracujú  v  sku-
pinkách a často pre svoju stra-
tégiu zneužívajú deti,
-  buďte  ostražití,  keď 

opustíte  peňažný  ústav  ale-
bo bankomat. Zlodeji často na 
svoje obete číhajú práve tam,
-  strata  peňazí  nie  je  jedi-

ným dôsledkom  vašej  neopa-
trnosti.  Môžete  prísť  aj  o  do-
klady  –  občiansky  alebo  vo-
dičský preukaz, cestovný pas, 
kreditné karty či kľúče od au-
ta alebo bytu,

- v prípade krádeže kredit-
ných kariet  je potrebné  ihneď 
zablokovať účty,
-  pokiaľ  je možné,  nenoste 

pri sebe väčší obnos peňazí,
- ak už máte pri sebe väčší 

obnos peňazí, majte ich rozde-
lené,  peňaženku noste  pri  se-
be, nie v taške napr. vo vrecku 
zapnutom zipsom alebo gom-
bíkom,
-  pri  platení  neukazujte 

okolostojacim obsah vašej pe-
ňaženky,
- ak  je možné vyhýbajte sa 

tlačenici a hlučným skupinám,
-  ak  sa  nedá  vyhnúť  tlače-

Mestská polícia upozorňuje

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade 
vzniku mimoriadnej udalosti – búrka

Ing. Ladislav Melikant
Mesto Kežmarok, úsek CO, KR.

V dňoch 10. – 12.  júla 2015 
sa  v  Kežmarku  uskutoční  25. 
ročník  EĽRO.  Tak  ako  po  iné 
ročníky  tohto  podujatia,  ve-
ľa ľudí malo hlavu v smútku, 
keď pri platení zistili, že peňa-
ženka, alebo doklady sú preč. 
Nie  každý  sa  príde  do  nášho 
mesta zabaviť. Sú aj ľudia, kto-
rí chodia na tieto akcie s iným 
úmyslom,  a  to  obohatiť  sa na 
úkor  druhého.  Preto  by  sme 
vám  chceli  dať  niekoľko  rád 

nici, dobre sa na ňu pripravte,
- pamätajte, že niektoré tla-

čenice  sú  vyvolávané  umelo, 
aby  ste  si  nevšimli  odcudze-
nie vašich vecí a zlodeji ma-
li ľahšiu prácu pre vašu nepo-
zornosť.
Ďalší  fenomén  podujatia 

EĽRO sú odbehnuté a násled-
ne stratené deti. V prípade, že 
vaše  dieťa  niekam  odbehne 
kontaktujte  mestskú  políciu 
na  telefónnom  čísle  159.  Daj-
te im na seba telefonický kon-
takt. Plačúce stratené dieťa ľu-
dia dajú poväčšine buď hliad-
ke  na ulici,  alebo  ich privedú 
na základňu mestskej polície.

JUDr. Jozef Marhefka
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Vo výkladných skriniach na 
ulici dr. Alexandra č. 21 v Gros-
zovom dome, kde bola predne-
dávnom osadená pamätná ta-
buľa  Ernestovi  Groszovi  a  do-
me  č.  13  (Jozef  Šilon  -  bývalé 
Potraviny,  neskôr  Krajčírstvo) 
môžete  zbadať  vzácne  ume-
lecké diela stvárnenia Groszo-
vých „Povestí spod Tatier“ oča-
mi žiakov ZUŠ Antona Cígera. 
Ich diela sú v rôznych prevede-
niach  kombinovaných  techník, 
sklomaľbe  a  v  kolorovanom 
monotype. Pod vedením svo-
jich  učiteliek  Jany  Vaksmund-
skej  a Gabriely Kornajovej  žia-
ci  umelecky  pretavovali  zážit-
ky  z  prečítaných  povestí  ne-
dávno preloženej knihy Alfréda 
Grosza, navštevovali Tatry, do-
konca  niektorí  sa  zúčastnili  aj 
kvízu  o  Tatrách  a  Groszovi. 
Ako  budúci  kežmarskí  Tatran-
ci vedia,  že Tatry  sú  imaginár-
nym symbolom krásy a všetké-
ho   najvzácnejšieho,  čo by mal 
pociťovať každý, kto žije na Slo-
vensku. Ako sa im to podarilo, 

Raz  sme  liezli  od  Poľského 
hrebeňa  pozdĺž    hrebeňa  až  ku 
Gerlachovskému  štítu.  Keď  sme 
ho  už  mali  na  dosah  ruky  zba-
dali sme, že  na vrchole  sa hmý-
ri skupina asi 20 Čechov. Bolo by 
milšie pre nás, keby Česi boli eš-
te pod nami. Napriek  tomu môj 
bývalý  žiak  a  spolulezec   Georg 
Lingsch, alias Papirus navrhol, že 
pôjde rýchlo napred  a my trochu 
počkáme. On si už vraj s Čechmi 
poradí, kým prídeme. Nechceli  
sme  svojím  príchodom  spôsobiť 
žiadny  škandál,  keď  sme  chceli 

byť na vrchole sami. Preto Ling-
sch  podľa  dohovoru  liezol  po-
sledný kúsok až po samotný vr-
chol.  My  ostatní  šiesti  ľudkovia 
sme boli napnutí,  čo sa bude  te-
raz diať. Keď Papirus dosiahol vr-
chol, zdvorilo sa pozdravil, zlo-
žil  z  hlavy  klobúk,  vzopäl  ruky 
k modlitbe a začal s vážnou tvá-
rou a hlasným tónom spievať cir-
kevnú pieseň. Ešte nebol na kon-
ci s prvou piesňou „Wer nur den 
lieben Gott  lässt walten“ a začali 
sa Česi baliť. Pri druhej  cirkevnej 
piesni všetci odchádzali a pri tre-

Groszove povesti očami ZUŠ Antona Cígera
presvedčte  sa  sami.  Prečítajte 
si  túto vzácnu knižku a pozri-
te  sa  na  práce:  Sáry  Hycláko-
vej  trpiacej    Downovým  syn-
drómom, N. Plučinskej, S. Klu-
berta, M. Mihočovej, R. Plučin-
skej, S. Líšku, K. Špinerovej, V. 
Wisniovskej,  V.  Garbovej,  K. 
Potočnej,  M.  Semaňákovej,  T. 
Griglákovej, Z. Britaňákovej, E.  
Oravcovej,  M.  Chomu,  T.  Lo-

rencovičovej,  N.  Mačičákovej, 
M.  Horného,  M.  Debrého,  S. 
Trošanovej,  B.  F.  Jezerčákovej, 
J.  Uhrína,  J.  Komaru,  A.  Har-
nischa, G. Arpáša, M.  Božeko-
vej,  N.  Husákovej,  S.  Perigná-
tovej,  N.  Gulášiovej,  S.  Brixio-
vej, V. Zelinovej a P. Bekešovej. 
Všetkým  týmto  umelcom  vy-
jadrujeme vďaku a obdiv.

Kežmarskí milovníci Tatier

Groszove Zipserstücke (spišské kúsky): 
Pobožný horolezec Georg  Fridrich Lingsch

tej piesni, približne po piatich mi-
nútach  stál Papirus  sám na Ger-
lachovskom štíte. Všetci schádza-
júci Česi si vtedy mysleli, že trpí 
náboženským fanatizmom, ktorý 
ho celkom spaľuje.     
Editor Milan Choma
Foto: archív kežmarského múzea

Poznámka:  Podľa Ing. Jozefa 
Joppu bol Georg Fridrich Lingsch 
(1906 Spišská Belá – 1966 Regens-
burg?). špičkový tatranský horolezec 
v predvojnových rokoch  Po 2. sve-
tovej vojne zase v Alpách. Jeho otec, 
železničiar Albert Lingsch a mat-
ka Anna Weberová si kúpili dom 
v Kežmarku, len aby syn Georg ne-
dochádzal z Belej do kežmarského lý-
cea. A tak už ako Kežmarčan Georg  
Lingsch  sa stal žiakom prof. Alfré-
da Grosza a azda najlepší horolezec 
„Groszovej školy hôr“ (spolu urobi-
li viacero  prvovýstupov v Tatrách). 
Georg Lingsch bol tiež absolventom 
Lekárskej fakulty na pražskej Karlo-
vej univerzite, neskôr uznávaným le-
károm. Všade bol veľmi obľúbený pre 
svoj mimoriadny zmysel pre humor.  
Po vojne v zmysle Benešových záko-
nov bol vysťahovaný do Regensbur-
gu, kde aj pomerne mladý zomrel.

Študenti p. Groza počas hrebeňovej túry v Tatrách. V po-
predí kežmarské sestry Meltzerové K. Horváthová a E. 
Schutzová.

Drak nad Belianskými Tatrami – kolorovaný monotyp. 

Lucijný stĺpček
Už o  týždeň bude v Kež-

marku  XXV.  ročník  Európ-
skeho  ľudového  remesla. 
Musím  sa  priznať,  že  pre 
mňa  každoročné  vianoč-
né či veľkonočné,  jarné a  je-
senné a neviem aké trhy po-
čas dospievania celkom stra-
tili  svoje  čaro.  Vytrácala  sa 
z  nich  tradícia,  vôňa domo-
va, stopa národa a postupne 
pripomínali trhy v Novom 
Targu. 
Okrem  nespočetných 

stánkov  s  nevábnym  oble-
čením, elektronikou a záclo-
nami  nám  poza  chrbty  hu-
čia detské kolotoče. Blikajúci 
roboti, vodné pištole, umelé 
lesklé neforemné balóny za-
plavujú  námestia  každoroč-
ne  po  celom  Slovensku.  Aj 
takýto druh  trhov si  istotne 
nájde svojich zákazníkov no 
márne medzi  stánkami hľa-
dám aspoň kožené náramky 
s ľudovou potlačou. 
Kežmarok  ale  dokázal 

vytvoriť  čas  pre  trhy,  ktoré 
nám pripomínajú naše kore-
ne a to je veľmi vzácne.  Ani 
by  ste  neverili,  koľko mlad-
ších generácií sa túži navrá-
tiť  k  tradíciám  Slovákov,  k 
čipkám našich starých mám, 
k  maľovaným  hrnčekom,  k 
životu  omnoho  viac  späté-
mu s prírodou. Vždy ma po-
teší na EĽRO stretnúť reme-
selníkov, ktorí po generácie 
dedia remeslo v rodine. Ve-
dia  o  rezbárstve,  tkáčstve, 
kováčstve  rozprávať  pútavo 
dlhé  hodiny,  pretože  to  re-
meslo majú dávno v krvi. Ja 
by som sa každé z nich mu-
sela učiť nanovo.
Keď  viete,  odkiaľ  pochá-

dzate,  ľahšie  si  vyberiete 
cestu, kam ísť, pretože viete, 
kam sa môžete vrátiť. EĽRO 
vyhľadávajú  nie  len  Slová-
ci z celého sveta ale aj mno-
hí turisti, aby na vlastné oči 
videli, ako sa ručne tvorí tra-
dícia. Aj vďaka tomuto vzác-
nemu  trhu  si  môžeme  lep-
šie  predstaviť  ako  žili  naši 
predkovia, v ich tvrdej prá-
ci sa rodili naše rodiny a za-
chovávaním slovenských 
zvykov  môžeme  odovzdať 
správu  našim  ďalším  gene-
ráciám.

Lucia Vričanová
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Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák (vpravo) privítal 
autorov víťazných diel 50. Literárneho Kežmarku. 

Kultúra

Okienko do kultúry

VÝSTAVY

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok

Súkenníci – majstri 
spracovania vlny
Od 10. do 31. 7. 2015

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Ján Berger
Výstava je sprístupnená do 

16. júla 2015.

3. 7. 2015 (piatok) od 13.00 h 
HUDOBNÝ WORKSHOP 
s Chris Byars Quartet

Workshop pre žiakov ZUŠ 
a širokú verejnosť.

Mestské kultúrne stredisko 
Kežmarok

3. 7. 2015 (piatok) o 16.30 h
The Chris Byars Quartet

Špičkové newyorské jazzove 
kvarteto hrá americký jazz i 
úpravy slovenských ľudových 
piesní, Skvelí šoumeni, ktorí 
si vedia získať publikum.

Hlavné námestie v Kežmarku – 
veľké javisko pri radnici

V prípade nepriaznivého počasia 
sa koncert uskutoční v MsKS
9. 7. 2015 (štvrtok) o 16.00 h 

Koncerty na korze 
so ZUŠ Antona Cígera

Husle: Michaela Pavlíková.
Klavírny doprovod: 
Jana Svepešová.

Hlavné námestie v Kežmarku 
– malé javisko pri radnici

10. – 12. 7. 2015 
(piatok – nedeľa)

EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO
25. ročník festivalu remesiel 
a ľudovej kultúry venovaný 
textilným remeslám – cechu 
súkenníkov a povrazníkov.

Hlavné a Hradné námestie 
v Kežmarku

10. 7. 2015 (piatok) o 17.00 h
GALAKONCERT

Nela Pocisková & Filip Tůma 
35-členný Komorný orchester 
Banská Bystrica, diriguje 

Adrian Kokoš.
Drevený artikulárny kostol 

Kežmarok
Od 13. 7. do 17. 7. 2015 

o 16.00 h
Koncerty na korze 

so ZUŠ Ulica Petržalská
Vybrané popoludnia 
spríjemnené hudobným 
programom pedagógov 

a žiakov ZUŠ (len v prípade 
priaznivého počasia).

Hlavné námestie v  Kežmarku 
– malé javisko pri radnici
Od 20. 7. do 24. 7. 2015 

o 16.00 h 
Koncerty na korze 

so ZUŠ Antona Cígera
Vybrané popoludnia 
spríjemnené hudobným 
programom pedagógov 

a žiakov ZUŠ (len v prípade 
priaznivého počasia).

Hlavné námestie v  Kežmarku 
– malé javisko pri radnici

O najstaršej literárnej sú-
ťaži na Slovensku vznikol 
aj krátky dokumentárny 
fi lm a kniha.

Podľa  kežmarskej  historič-
ky Nory  Baráthovej  bolo  pr-
votnou  ideou  pripraviť  ak-
ciu, ktorá by pripomenula vý-
znamné  osobnosti  študujúce 
a pôsobiace v Kežmarku. 

„Začali sme Hviezdosla-
vom, ale následne sme si pri-
pomenuli približne 25 osob-
ností a niekoľko výročí – vý-
ročie spisovnej slovenčiny 
či kežmarského divadelníc-
tva,“ doplnila.
Jubilejný  50.  ročník  súťa-

že  bol  venovaný  200.  výro-
čiu  narodenia  Ľudovíta  Štú-
ra, štúrovcom a Kežmarku. 

„Zaznamenali sme nárast 
súťažiacich, čo nás veľmi te-
ší. Do tohtoročného Literár-
neho Kežmarku sa zapojilo 
469 autorov, ktorí nám za-
slali 928 prác,“ skonštatova-
la  riaditeľka  Mestského  kul-
túrneho strediska v Kežmar-
ku Barbora Kaprálová.
Zvýšený záujem však pod-

ľa  porotcu  Jána  Petríka  ne-
znamená  zároveň  zvýšenú 
kvalitu.  „Úroveň Literárne-
ho Kežmarku je pohyblivá, 
študenti sa menia približne 
každé štyri roky, ale víťaz-
né práce sú publikovateľné, 
bez veľkých výhrad. Vidí-
me, že talenty na Slovensku 
máme, ale, žiaľ, nie vždy ich 
všetkých vieme zavolať na 
osobné stretnutie,“ vysvet-

lil Petrík.
Podľa neho  je najčastejšou 

témou prác láska a vzťahy, ale 
aj  rovnaká  téma  vie  byť  po-
daná rôznymi spôsobmi. Nie-
kedy sa spracováva lacným 
spôsobom, ale tí rozhľadenej-
ší  autori  ju  vedia  podať  ove-
ľa  zaujímavejšie.  Spisovateľ 
musí vedieť podať to čitateľo-
vi tak, aby si mohol domýšľať 
a predstavovať.

Dokument aj kniha
„Snažili sme sa, aby bol 
program o čosi bohatší než 
po iné roky. Okrem progra-
mu vznikol aj krátky doku-
mentárny fi lm Daniela Dlu-
hého a kniha Nory Barátho-
vej  a  autorského kolektívu,“ 
uviedla Kaprálová.
Dokumentárny  fi lm  re-

žiséra  Kežmarčana  Daniela 
Dluhého vznikal päť dní, po-
čas  ktorých  navštívil  niekoľ-
ko  známych osobností,  ktoré 
sa v minulosti na Literárnom 
Kežmarku objavili  -  spisova-
teľku  Moniku  Kompaníko-
vú,  zástupkyňu  šéfredaktora 
v Týždni Evu Čobejovú, her-
ca  Juraja  Sarvaša,  porotkyňu 
Zlatu Matlákovú či Noru Ba-
ráthovú.

„Strih následne trval pri-
bližne 18 hodín. Vo fi lme som 
chcel zachytiť myšlienky 
a spomienky ľudí a víťazov 
Literárneho Kežmarku, kto-
rí sa naďalej venujú litera-
túre,“ priblížil cieľ dokumen-
tu Dluhý.
Knihu  o  Literárnom  Kež-

marku  napísala  historička 
Nora Baráthová s kolektívom 
autorov.  „Zborník obsahuje 

Literárny Kežmarok oslávil 50. výročie

Lorant Paugsch
Foto: autor

spomienky, ale aj fakty o Li-
terárnych Kežmarkoch, zo-
znam všetkých ročníkov, ko-
mu boli venované a aj všet-
kých víťazov a ocenených,“ 
priblížila.  Texty  dopĺňajú  aj 
historické fotografi e z prvých 
ročníkov súťaže.

Aj ďalších 50 rokov
Keďže je Literárny Kežmarok 
najstaršou  literárnou  súťa-
žou na Slovensku, podľa  ria-
diteľky  Mestského  kultúrne-
ho  strediska  Barbory  Kaprá-
lovej  je  to  veľký  záväzok  na 
to, aby sa táto súťaž konala aj 
naďalej.

„Dúfam, že sa Literár-
ny Kežmarok dožije ďalších 
50 ročníkov. Ako sa hovorí, 
vivat, crescat, fl oreat – nech 
žije, nech sa rozrastá a nech 
kvitne. Verím, že aj po nás 
prídu ľudia, ktorí budú mať 
chuť ho organizovať. Nie pre 
seba, ale pre tých druhých,“ 
dodala Baráthová. 

Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

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

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk
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Divadelný súbor TOTE TAM - víťaz 
celoštátnej súťaže.

Je  tu koniec školského roka a s ním ne-
vyhnutne prichádza na rad aj koncoroč-
né hodnotenie. Žiaci a študenti dostávajú 
vysvedčenia, ktoré sú zrkadlom ich celo-
ročného snaženia. Dobré výsledky sú od-
menené dobrou známkou a nie  je  tomu 
inak ani v základných umeleckých ško-
lách. 
Žiaci  literárno-dramatického  odboru 

pri  ZUŠ A.  Cígera  v  Kežmarku,  okrem 
školských  úspechov,  žnú  odmeny  za 
svoju  celoročnú  prácu  aj  na  poli  ochot-
níckeho divadla. Divadelný súbor TOTE 
TAM, ktorý pracuje pri literárno-drama-
tickom odbore, sa so svojimi dramatický-
mi počinmi úspešne prezentoval na nie-
len  domácej  pôde,  ale  šíril  dobré meno 
mesta Kežmarok aj na rôznych divadel-
ných prehliadkach a festivaloch. 
Vyvrcholením  snaženia  všetkých 

ochotníckych divadelníkov, po nominá-
cii  z  regionálnych a krajských  súťaží,  je 
možnosť v  júni prezentovať  svoje pred-
stavenia  na  celoštátnych  súťažiach  jed-
notlivých  divadelných  kategórií.  Naj-
starším členom divadelného súboru TO-
TE TAM sa  to v  tejto divadelnej  sezóne 
podarilo dokonca dvakrát, a to v kategó-
rii  divadla mladých  a  kategórii  divadla 
dospelých hrajúcich deťom. Adam Kuba-
la a Patrik Kellner s predstavením „Kde 
sa dvaja bijú, tam...“ získali „Cenu detskej 
poroty Agora  fórum“ a „Cenu za  tvori-
vé spracovanie témy“ v celoštátnej súťa-
ži divadiel dospelých pre deti  „Divadlo 
a deti 2015“ v Rimavskej Sobote. Víťazmi 
celoštátnej  súťažnej  prehliadky  divadla 
mladých  „FEDIM  Tisovec  2015“  sa  sta-
li Mário Mačičák, Michal Tomala, Marek 
Mikolajčík a Patrik Kellner  s predstave-
ním „Kým si po nás príde zubatá“. Zabez-
pečili  si  tak  účasť  na  festivale  Scénická 
žatva v Martine, kde sa každoročne pre-
zentujú  víťazi  celoštátnych divadelných 
súťaží všetkých kategórií  a najúspešnej-
šie predstavenia divadelnej sezóny.

Koniec dobrý, všetko dobré

Tak ako je pre úspešného študenta od-
menou dobrá známka na konci školské-
ho roka,  tak  je pre divadelníkov najväč-
šou  odmenou  potlesk  publika  po  dob-
rom predstavení. Nuž teda, chlapci, tlies-
kame.

Emília Šavelová
Foto: archív zuš ac

1. júl (streda) o 17.00 hod. (3D)
3. júl (piatok) o 18.00 hod. 
4. - 5. júl (sobota, nedeľa)  

o 17.00 hod.
MIMONI

Zamysleli  ste  sa  niekedy 
nad tým, prečo vlastne tí žltí a 
neskutočne  roztomilí  Mimoni 
dobrovoľne slúžili Gruovi, zlo-
duchovi s veľkým Z? Odpoveď 
prináša animovaná komédia 
Mimoni, ktorá z nich konečne a 
predovšetkým úplne zaslúžene 
robí hlavné postavy ich filmu.

Réžia: Kyle Balda, Pierre 
Coffin.  USA  2015,  animova-
ná rozprávka, dabing, 100 mi-
nút, MP7,  vstupné(2D)  3,5  €; 
(3D) 5 €. 

2. júl (štvrtok) o 19.00 hod. 
JURSKÝ SVET

Jurský park ide na plné ob-
rátky, ročne ním prejdú milió-
ny nadšených návštevníkov, 
ktorí  s  sledujú v akcii desiat-
ky,,vyhynutých“  živočíchov. 
Lenže vedenie parku neustále 
hľadá  nové  spôsoby,  ako  tú-
to jedinečnú atrakciu ešte viac 
zatraktívniť.  A  v  tej  chvíľu 
prídu komplikácie.

Hrajú:  Chris  Pratt,  Irrfan 
Khan, BD Wong. Réžia: Colin 
Trevorrow.  USA  2015,  dob-
rodružný, titulky, 125  minút, 
MP12, vstupné:  3,5 €.

4. - 5. júl (sobota, nedeľa) o 
19.00 hod. 

MACÍK 2
Niektorým plyšovým 

medveďom  nestačí,  že  vedia 
chodiť,  hovoriť,  huliť  a  mi-
lovať  sa  s  prsnatými  blondí-
nami. Niektorí chcú aj vlast-
né  dieťa! Mimoriadne  úspeš-
ná komédia Macík, názor-
ne  predviedla,  že  aj  keď  ste 
z plyšu nič Vás nezastaví, as-
poň čo sa humoru týka. 

Hrajú:  Mark  Wahlberg, 
Amanda Seyfried. Réžia: Seth 
MacFarlane. USA 2015, komé-
dia, titulky,  125 minút, MP15, 
vstupné: 3,5 €. 

6. júl (pondelok) o 19.00 hod.
€urópske filmy za €uro

MELANCHÓLIA
Začína  to  honosnou  svad-

bou,  končí  zánikom  sve-
ta.  Nový  film  permanent-
ného dánskeho provokaté-
ra  rozpráva  uhrančivý  prí-
beh  dvoch  sestier,  z  ktorých 
tá mladšia sa práve vydáva 
a  čaká  dieťa.  Svadobná  sláv-
nosť sa odohráva na staroby-

lom vidieckom sídle a vše-
obecnú  povznesenú  náladu 
pokazí náhla hrozba v podo-
be červenej planéty 

Hrajú:  Charlotte  Gains-
bourg,  Charlotte  Rampling. 
Réžia:  Lars  von  Trier.  DNK/
SWE 2011, sci-fi dráma, titul-
ky,  130 minút, MP15,  vstup-
né: 1 €.  

7. júl (utorok) o 19.00 hod. 
PÚTNIK – NAJLEPŠÍ PRÍBEH 

PAULA COELHA
Paulo  Coelho  je  jedným  z 

najznámejších a najpredáva-
nejších spisovateľov všetkých 
dôb. Predalo sa cez 165 milió-
nov výtlačkov  jeho kníh. Co-
elhove romány boli preložené 
do 80-tich jazykov a publiko-
vané vo viac ako 150-tich kra-
jinách. Ale jeho dospievanie 
nebolo tak priamočiare a ľah-
ké ako súhrn jeho spisovateľ-
ských úspechov. 

Hrajú:  Enrique  Díaz,  Fa-
biana  Gugli.  Réžia: Daniel 
Augusto. BRA/ESP 2014, drá-
ma  životopisný,  titulky,  112  
minút, MP15, vstupné: 3,5 €.

9. júl (štvrtok) o 18.00 hod. 
12. júl (nedeľa) o 18.00 hod.
15. júl (streda) o 18.00 hod. 

TERMINÁTOR: GENISYS
Budúcnosť  je  temná.  Súd-

ny  deň  v  deväťdesiatych  ro-
koch  minulého  storočia  zlik-
vidoval  polovicu  ľudstva  a 
tí, ktorí prežili, sa od tej doby 
snažia márne vzdorovať počí-
tačovému systému Skynet. u. 
Problém  má  vyriešiť  Termi-
nátor, stroj na zabíjanie s ľud-
skými rysmi.

Hrajú:  Arnold  Schwarze-
negger, Emilia Clarke. Réžia: 
Alan  Taylor.  USA  2015,  akč-
ný, dabing, 126 minút, MP12, 
vstupné:  3,5 €.

13. júl (pondelok) o 19.00 hod.
€urópske filmy za €uro

NERADA RUŠÍM
Helena  je  mladá  sympa-

tická  dievčina  s  trochu  vý-
stredným správaním. V jej 
živote  ju trápi  len  jedna vec. 
Helena  je  mladá  sympatic-
ká dievčina s trochu výstred-
ným  správaním.  V  živote  ju 
trápi len jedna vec: chcela by 
nájsť svojho biologického ot-
ca, ktorého v detstve nezaži-
la.  So  svojim psom  – matki-
nym miláčikom – sa rozhod-
ne túto bizardnú situáciu rie-
šiť. 

Hrajú: Lotte Andersen, Ni-
colas Bro. Réžia: Henrik  Ru-
ben Genz. DNK  2012,  komé-
dia,  titulky,  90 minút, MP15, 
vstupné: 1 €.
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Len kytičku 
kvetov Ti na hrob 
môžeme dať. Zapá-
liť sviečku a s lás-
kou spomínať. 
Dňa 18. 6. 2015 

uplynulo 20 rokov, 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.

Ťažko je opí-
sať bolesť, srdce 
puká bôľom, keď 
znenazdajky da-
la si nám navždy 
zbohom. Spi slad-

ko, dcérka moja milovaná, snívaj 
svoj večný sen, v spomienkach 
sme pri Tebe každučký deň. 
Dňa  16.  júna  uplynulo  11 

rokov,  keď  nás  vo  veku  17 
rokov  navždy  opustila  mo-
ja milovaná dcéra Romanka 
GUNÁROVÁ. 

Aj slnko zapadá ústupom do 
noci, kto raz púť dokonal, niet 
viac pomoci. Bez slnka chlad va-
nie z hviezdnatej oblohy, človek 
je krehký tvor, zranený, úbohý. 
Do tmy si zapáli kahanec nádeje, 
do duše boľavej spomienky nale-
je. V tichosti vyprosme veľký dar 
pokoja, kým sa nám duše raz na-
veky nespoja. Posledný pozdrav 
tu šepkáme do ticha, že sa raz 
stretneme, je naša útecha. Koho 
milujeme, neumiera. 
Svätá  omša  bude  4. júla 

o 6.00 hod. v Bazilike sv. Kríža. 
Spomínajú mamka Gabi-

ka, Vikinka, Adrián, Mariet, 
dedko a ostatní.

Dňa  20.  júna 
uplynulo  20  ro-
kov,  čo  nás  na-
vždy  opusti-
la moja mam-
ka, sestra, dcé-

ra a teta Anna REPELOVÁ. 
Prežila si život plný boles-

Spomienky ti a trápenia, ale cez to všet-
ko si nikdy nezabúdala na nás 
a vždy si nám rozdávala  lás-
ku plným priehrštím. 
S láskou a úctou si na Teba 

spomínajú  každý  deň  dcéra 
Marietka, sestra, tatko, bra-
tia, Gabika, Vikinka, Adri-
án a ostatní. 
Svätá  omša  bude  4. júla 

o 6.00 hod. v Bazilike sv. Kríža.

Odišiel si od 
nás ako krásny 
deň, nepovedal si 
ani: zbohom, už 
neprídem.

Keby sa tak da-
lo, otec, vrátiť čas, otvoriť Ti oči a 
počuť Tvoj hlas.
Dňa  27.  júna  2015  to  bo-

lo už 35  rokov čo odišiel Ján 
MARCINEK.

Spomínajú deti s rodinami.

Len kytičku 
kvetov Ti na hrob 
môžeme dať.

Zapáliť svieč-
ku a s láskou spo-
mínať...
Dňa  30.  júna 

2015 to bol rok, čo od nás odi-
šiel Michal MARCINEK.
Kto ste ho poznali, venujte 

mu s nami tichú spomienku.
Spomínajú súrodenci.

„Stále je ťaž-
ko a smutno nám 
všetkým,  nič už 
nie je také, aké bo-
lo predtým. 

Všade okolo 
chýba aj po rokoch Tvoj hlas, mal 
si rád život, my Teba a Ty nás. 

Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto Ťa mal rád, nemôže za-
budnúť. Tak ako voda svojim to-
kom plynie, krásna spomienka na 
Teba nikdy nepominie.“
Dňa  6.  júla  2015  uplynie 

13  rokov,  kedy  nás  navždy 
opustil  náš  milovaný Milan 
VOJ TANEK .
S  láskou spomína celá ro-

dina. 

Potrebujete sa zbaviť starých kníh? 
Prineste ich k nám!

Kežmarská informačná agentúra (KIA)

Hl. námestie 46, 06001 Kežmarok, 052/449 21 35

info@kezmarok.sk, www.kezmarok.sk

AUTOLAKY
miešame na počkanie

Areál bývalých kasární, Kežmarok,

0948 814 701, www.coolauto.sk 

Kvalitná autokozmetika
Tmely, brúsivá, plniče, leštenie...

PREDAJ
Predám palivové drevo, mäkké aj 

tvrdé. Tel. 0903 394 080.  P-16/15
Predám  dve  komplet  basketbalo-

vé dosky za polovičnú cenu. Tel: 0917 
424 688.

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
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 zdar-
ma. V prípade záujmu prosím kontak-
tovať na t.č. 0907 197 249.   M-27/5/15

Chránená dielňa v Kežmarku prij-
me  do  TPP  šičky-krajčírky.  Nástup 
možný  ihneď.  Jednoduché  šitie.  Tel. 
0903 480587.   P-24/5

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

Príjmem brigádničku z Kežmarku 
na víkendový predaj medovníkov po-
čas  prázdnin.  Tel:  0902  269 
196.

INÉ
Nátrery striech, lacno, 

rýchlo, kvalitne. 0907 673 941.
Kvalitné nátery striech 

so zárukou,  lacno. Tel: 0907 
545 258.

Plánujete ísť na dovolen-

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

ku, potrebujete opraviť byt alebo máte 
nedoplatky? Požičiame Vám na čokoľ-
vek. Inf: 0918 359 588.

Brúsim lyže, snowboardy, korču-
le, keramické nože a iné. Oprava bi-
cyklov – skiservis. Tel. 0905 43 41 53, 
www.imsport.net.                     P-48/13
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
Dám do prenájmu 3-izbový byt v 

Kežmarku,  ul.  M.  Lányiho,  tel.  0915 
535068. P-23/15

Predám prízemný 1-izbový byt v 
OV na sídlisku Sever v Kežmarku. Tel. 
0910 319 880, 0904 585 935. P-25/15

Predám záhradnú chatku Ľubica-
-Kacvinka, cena dohodou. 0908062242

Ponúkam  prenájom  1-izbového 
bytu  na  Lányiho  ul.  v KK.  1 max.  2 
osoby. Voľný ihneď. 0904 254 909.

Občianska inzercia 
pre občanov 

1,50 €/do 15 slov; 
pre fi rmy 

2 €/do 10 slov.
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Kvalifi kačné kritériá a požiadavky:       
• vysokoškolské vzdelanie prvého  alebo 

druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo;
•  vítaná  odborná  spôsobilosť  na  výkon 

špecializovaných  pracovných  činností  ošet-
rovateľská  starostlivosť v odboroch vnútor-
ného lekárstva alebo intenzívna ošetrovateľ-
ská starostlivosť o dospelých;
• vítaná odborná spôsobilosť na riadenie 

a organizáciu zdravotníctva získaná v súla-
de so Zák. č. 296/2010 Z. z., príl. č. 4, časť. D;
•  úspešný  uchádzač  v  prípade,  že  dané 

odborné  spôsobilosti  neplní,  bude povinný 
ich  získať v  súlade  so  zák.  č.  296/2010 Z.  z. 
príloha č. 4 časť D, písm. a) a c) najneskôr do 
3 rokov od poverenia výkonom funkcie ve-
dúcej sestry.

Iné kritériá a požiadavky:
• najmenej 5 rokov odbornej zdravotníc-

kej praxe

• organizačné a riadiace predpoklady pre 
výkon funkcie
• výborné komunikačné schopnosti
• schopnosť vedenia a motivácie pracov-

ného tímu
• užívateľská znalosť práce s PC
• občianska a morálna bezúhonnosť
• orientovanie sa v právnych predpisoch 

v  oblasti  poskytovania  ošetrovateľskej  sta-
rostlivosti a Zákonníka práce

Zoznam požadovaných dokladov: 
•  štruktúrovaný  profesijný  životopis, 

motivačný list v rozsahu max. 2 normostrán, 
doklady o dosiahnutom vzdelaní a o osobit-
ných kvalifi kačných predpokladoch  –  ove-
rené kópie, výpis z registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace, potvrdenie o registrácii/člen-
stve v SK SaPA, písomný súhlas uchádzača 
na spracovanie osobných údajov.

Riaditeľ Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

Vedúca sestra interného oddelenia

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi 
doručte v zalepenej obálke na adresu:

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., Huncovská 42, 
060 01 Kežmarok s označením „V ÝBEROV É KONANIE“ najneskôr do 13. 7. 2015.

Predpokladaný termín výberového konania: 23. 7. 2015.

Kontaktná osoba: Mgr. Janka Bartková, námestníčka pre ošetrovateľstvo,
jbartkova@nkk.sk, 052 4512 203, 0905 954 633.

Vážená redakcia,
viac ako pred mesiacom (22. 

mája) som bola pozvaná na XX-
VIII. Tatranský večer venovaný 
téme Kežmarská chata 21. sto-
ročia v Kežmarku. Úvodom bol 
premietaný autentický záznam 
slávnostného  otvorenia  Kež-
marskej chaty a slávnostnej 
inaugurácie svätej omše celeb-
rovanej  kežmarským  kanoni-
kom  Jánom  Janečkom  v  roku 
1942  a  zároveň  videozáznam 
z horolezeckého výstupu prof. 
Alfréda Grosza s kežmarskými 
priateľmi a žiakmi. 
Záznamy  boli  vyhotove-

né  z  8 mm fi lmu,  ktorý  v  ro-
ku  1942  natočil  môj  otec  Jo-
zef Oravec. Po smrti otca prá-
ve pre ten historický význam 
mamka  fi lm  podarovala  vte-
dajšiemu  kežmarskému  fará-
rovi Magovi, ktorý ho už ako 
dôchodca  zanechal  ďalšiemu 
farárovi  na  Liptove.  A  prá-
ve tu by som chcela podčiark-
nuť húževnatosť pána Milana 
Chomu a  hlavne  členov  Ob-
čianskeho  združenia Kež mar-
ská chata pánov Dalibora Kiš-
ša, Vladimíra Moravského 
a iných členov OZ Kežmarská 
chata. Chcela by som sa im po-
ďakovať za celú ich činnosť 
a všetky dobrovoľné aktivity 
a zaželať, aby ten projekt no-
vej Kežmarskej chaty bol čo 
najskôr už „zreálnený“!
To  poďakovanie  by  som 

chcela  podčiarknuť  hlavne  aj 
z toho dôvodu, ako som infor-
movaná,  Občianske  združe-
nie  Kežmarská  chata  založili 
a aktívne v ňom pracujú „nie 
Kežmarčania“! A ja ako rode-
ná Kežmarčanka, i keď od ro-
ku 1970 bývam v Košiciach, si 
to veľmi vážim. Totiž pri zhá-
ňaní fi lmu môjho otca, o kto-
rom  im  hovoril  pán  Choma, 
páni  Kišš,  Moravský  a  ďalší 
koncom apríla minulého roku 
neváhali a prišli skrz informá-
cie o fi lme za mnou do Košíc.
Ešte raz chcem vyjadriť po-

ďakovanie pánovi Milanovi 
Chomovi  za  aktivitu  a  orga-
nizovanie  Tatranských  veče-
rov  a  pánom Daliborovi Kiš-
šovi, Vladimírovi Moravské-
mu  i  všetkým  ostatným  čle-
nom  Občianskeho  združenia 
Kežmarská chata.
Ing. Fečková Magda, rod. Oravcová

Napísali ste nám
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Výťažok zo športovej akcie 
bol odovzdaný dennému 
stacionáru v Kežmarku.

Prvý  júnový  deň  je  venova-
ný deťom. Pri tejto príležitosti 
sa v našej škole konal už štvr-
tý ročník „Charitatívneho be-
hu“.  Skupina  45  žiakov  z  5. 
až    8.  ročníka  venovala  ten-
to deň, okrem iných aktivít, aj 
športovaniu pre dobrú vec. 
Počas 60 minút sa na škol-

skom dvore behalo. Deti  ve-
deli,  že  nebežia  len  tak,  ale 
každý žiak  podľa svojich fy-
zických  a  fi nančných  mož-
ností  absolvoval  istý  počet 
kôl,  ktoré  následne  fi nanč-
ne ocenil. Výsledkom bola fi -
nančná  hodnota,    ktorá  bola 
odovzdaná do denného staci-

Telekomunikačný  operá-
tor  Slovanet  zriadil  nadačný 
fond,  ktorého  cieľom  je  pod-
pora jednotlivcov aj organizá-
cií  v  troch  rámcových defi cit-
ných  oblastiach.  Slovanet  bol 
prvým  vkladateľom  darcov-
ského príspevku a hradí väčši-
nu  režijných nákladov  fondu. 
Nadačný  fond  dnes  ofi ciálne 
spúšťa svoju webstránku.  
Bratislava 11.06.2015 – Spo-

ločnosť  Slovanet  už  niekoľko 
rokov rozvíja aktivity v oblas-
ti spoločenskej zodpovednosti. 
Pomáhala napríklad nezisko-
vým organizáciám Plamienok, 
Liga proti  rakovine  či Úsmev 
ako dar a podporovala indivi-
duálnych  žiadateľov  so  zdra-
votným postihnutím trpiacich, 
napríklad svalovou dystrofi ou 
či detskou mozgovou obrnou. 
V záujme zjednotenia a rozší-
renia  svojich  fi lantropických 
aktivít zakladá Nadačný fond 
Slovanet, prostredníctvom 
ktorého  chce  pomáhať  ešte 
viac  a  cielenejšie  na  defi citné 
oblasti a cieľové skupiny. 

„Ako spoločensky zodpoved-
ný podnik, ktorý považuje svoje 
fi lantropické aktivity za súčasť 
fi remnej fi lozofi e, sme sa rozhod-
li zriadiť Nadačný fond Slova-

net, aby sme pomáhali ešte účin-
nejšie. Zamerali sme sa na ta-
ké aktivity, ktoré považujeme za 
dôležité, máme s nimi skúsenos-
ti a aj pozitívnu spätnú väzbu. 
Sme presvedčení, že prostredníc-
tvom nadačného fondu bude naša 
pomoc a podpora individuálnym 
alebo skupinovým žiadateľom 
o grant aktívnejšia a efektívnej-
šia,“ hovorí Ján Michlík, ria-
diteľ  úseku  podpory  predaja 
spoločnosti Slovanet.
Slovanet  zriadil  Nadačný 

fond Slovanet pri Nadácii Cen-
tra pre fi lantropiu, ktorá bude 
zároveň  administrovať  nadač-
ný  fond  a  v  spolupráci  s  Ra-
dou  fondu  predkladať  straté-
giu  jeho  fi lantropických  akti-
vít.  Svoju  pomoc  bude  fond 
poskytovať  v  troch  základ-
ných oblastiach: v oblasti pod-
pory zdravotne a sociálne zne-
výhodnených  občanov  (pros-
tredníctvom neziskových or-
ganizácií alebo priama pomoc), 
v oblasti školstva, vzdelávania 
a vedy sa zameria na podporu 
talentovaných  detí  a  mládeže 
v  oblasti  infokomunikačných 
technológií  a v oblasti  rozvoja 
regiónov,  regionálnych  MVO 
a startupov bude fond podpo-
rovať regionálne aktivity a ko-

Pre vybrané oblasti pomoci vznikol Nadačný fond Slovanet

Deti ZŠ Dr. Fischera pomáhajú 
Charitatívnym behom

onára v Kežmarku. Toto cen-
trum sa stará o skupinu s te-
lesným a mentálnym postih-
nutím.  Vyzbieraná    hodno-
ta  bola  odovzdaná  18.  júna 
2015 v areáli  školského dvo-
ra pani Ivete Kolesárovej, ria-

diteľke  centra.  Boli  tam  prí-
tomné deti,  ktoré sa aktívne 
hýbali, aj „obyvatelia“ stacio-
nára.
Deťom,  ktoré  sa  zúčastni-

li behu, i pomocníkom ďaku-
jem za ochotu pomôcť iným. 

Inge Cermanová
Foto: archív IC

Súťaž o dve 
vstupenky do 

kina Iskra
Správna  odpoveď  z  čísla 

12 znie:  „...kto urobil ten chaos 
a zmätok?“. Dva lístky do kina 
Iskra vyhrala Magdaléna Li-
zoňová. Gratulujeme!

munity, ktoré zlepšujú kvalitu 
života v danom regióne. 
Slovanet  je  prvým  pri-

spievateľom  do  fondu  a  vlo-
žil  doň  prvý  vklad  vo  výške 
15 000 eur. Zabezpečovať bu-
de aj väčšinu režijných nákla-
dov  spojených  s  prevádzkou 
a aktivitami fondu – tak, aby 
všetky  vložené  a  získané  fi -
nančné prostriedky mohli byť 
použité  len  na  určené  oblas-
ti  pomoci. Nadačný  fond  ich 
bude  prerozdeľovať  na  zák-
lade grantových programov, 
ale  aj  na  základe  individuál-
nych žiadostí. 

Podporiť  prijímateľov  po-
moci prostredníctvom Na-
dačného  fondu  Slovanet  je 
možné zaslaním dobrovoľné-
ho  príspevku  na  účet  fondu 
4040308809/3100  SBERBANK 
Slovensko  a.s.,  pričom  v  in-
formácii pre prijímateľa je dô-
ležité  uviesť  „Nadačný  fond 
Slovanet“.
Viac  informácií  o  Nadač-

nom  fonde  Slovanet,  o  jed-
notlivých grantových progra-
moch a postup pre žiadateľov 
o príspevok je uvedený na no-
vej internetovej stránke www.
nadacnyfondslovanet.sk.

Oprava
V čísle 12/2015 sme na str. 

7 omylom uviedli informáciu 
o ocenení kežmarských učite-
ľov  a  žiakov Prešovským  sa-
mosprávnym  krajom.  Infor-
mácia  pochádza  z  minulého 
roka. Za chybu sa ospravedl-
ňujeme.                         Redakcia

Inzerujte 
v novinách 

KEŽMAROK
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Dňa 6. 6. 2015 usporia-
dali družstvá GTC na ih-
risku s umelou trávou 
v areáli ZŠ Nižná brána 2 
v Kežmarku 3. ročník tur-
naja v minifutbale BUK 
cup 2015. Turnaja sa zú-
častnili 4 mužstvá. 

Výsledky:  TOR  -  B  Team  0:1, 
4:4, GTC A - GTC B 3:2, 1:4, GTC 
B - B Team 1:1, 2:3, TOR - GTC B 
0:1, 1:2, GTC A - B Team 3:5, 1:4, 
GTC A – TOR 1:2, 2:3. Poradie: 
1. B Team 6 18:11  14 b., 2. GTC 
B 6 12:9 10, 3. Tornádo 6 10:11 7, 
4. GTC A 6 11:20 3 b.

Najlepším strelcom sa stal 
Jakub Petra (B Team) so 7 gól-
mi.  Zostava  víťazného  druž-
stva: J. Petra, S. Bodnár, T. Mi-
nárik, M. Gandžala, M. Labus 
a P. Bukovský. Víťazné druž-
stvo bolo ocenené diplomom, 
prvé  tri  družstvá  pohárom  a 
najlepší strelec vecnou cenou.
Účastníci  turnaja  si  tou-

to  cestou  dovoľujú  poďako-
vať vedeniu ZŠ Nižná brána 2 
Kežmarok  za  prenájom  ihris-
ka, sponzorom: MILEO-M. Va-
lenčík,  pohostinstvo  Buková, 
Z. Kuzma, MIMISOLAR, prvá.
sk,  V.  Lukáč,  J.  Pavlarčík,  M. 
Kriško, A. Novákovi za prípra-
vu chutného gulášu a R. Sende-
rákovi, R. Gemzovi a S. Balážo-
vi za usporiadanie turnaja.

Letný športovo-hokejbalový 
prímestský tábor CVČ KK pre 

chlapcov a dievčatá (5. ročník)
Termín: 6. 7. – 11. 7. 2015

Miesto: Kežmarok a blízke okolie
Náplň prímestského hokejbalového tábora: nau-

čenie sa športu, hokejbalu, kondičné tréningy, vedenie 
loptičky, rozvoj techniky a streľby, hokejbalové cviče-
nia, pravidlá hokejbalu, taktika hokejbalu, koordinač-
né cvičenia,  tréningy na kolieskových korčuliach, vi-
deoanalýza  cvičení  z  tréningov,  sledovanie  rôznych 
hokejbalových  a  hokejových  zápasov,  loptové  hry, 
beh,  naháňačky,  posilňovanie,  atletika,  gymnastika, 
pohybové  aktivity,  spoločenské  hry,  výlet  do  Vyso-
kých Tatier,  turistika, beh v  lese, hľadanie azimutov, 
minigolf, rôzne aktivity v CVČ Kežmarok.

Účastnícky poplatok: 40 eur, zahŕňa všetky výda-
je spojené s  táborom,  teplé obedy na každý hokejba-
lový deň,  pitný  režim,  sladkosť,  desiatu  na  povzbu-
denie, ovocie, medailu, suvenír/tričko z hokejbalové-
ho tábora.

Vek: 4,5 rokov – 14, 15 rokov.
Prihlášky a prihlásenie do 3. júla 2015 u Milana 

Glevaňáka, alebo odovzdanie prihlášky v CVČ Kež-
marok.

Maximálny počet  detí – 35.
Prímestský hokejbalový tábor sa uskutoční pod 

vedením:  Milan  Glevaňak:  0904381384,  0949319395,   
milanglevanak@gmail.com,  facebook:  Milan  Gleva-
nak,  Dominik  Glevaňák,  Jakub  Tóth,  Eči  Jakubco-
vá, Ľudmila Glevaňáková, ďalší dobrovoľníci z CTM 
Worms a MŠK Kežmarok, CVČ Kežmarok.

B team víťazom turnaja 
BUK Cup

Ing. Stanislav Škára                        
Foto: usporiadatelia

Zlatým umiestnením v ka-
tegórii  U12  a  strieborným  v 
kategórii  U10  na  Majstrov-
stvách  Slovenska  výberov 
miest, ktoré nesú názov MA-
MUT CUP sa  stal kežmarský 
hokejbalový  klub  MŠK  Kež-
marok najúspešnejším hokej-
balovým  klubom  v  tohtoroč-
nej sérii „Mamutov“.
Bilancia klubu na „Mamu-

toch“  sú  v  tomto  roku  dve 
prvé  miesta  (U12,  U14),  jed-
no druhé  (U10) a  jedno  tretie 
miesto (U16). I toto je neklam-
ným  znakom,  že  sa  v  klube 
pracuje s mládežou dobre.
Druhým  najúspešnejším 

mládežníckym  klubom  na 
Majstrovstvách Slovenska vý-
berov miest  je Nitra  a  tretím 
sú Topoľčany.                Humeník

I keď sme v minulom čísle 
informovali  širokú  verejnosť 
o tom, že sa pri mestskom za-
stupiteľstve  vytvorila  Komi-
sia mládeže  a  športu  (ako  aj 
Komisia školstva a vzdeláva-
nia),  nie  je  to  tak  (dozvedeli 
sme sa to až po vytlačení da-
ného nákladu novín). 
Poslanci  síce  členov  no-

vých komisií odhlasovali, no 

keďže  dané  uznesenie  bo-
lo vetované, nový stav t.j. vy-
tvorenie  Komisie  mládeže 
a  športu  a  Komisia  školstva 
a  vzdelávania  nenadobudol 
účinnosť. Trvá tak stav pred-
chádzajúci,  že  pri  mestskom 
zastupiteľstve  je  vytvorená 
iba  spoločná  Komisia  škol-
stva, mládeže a športu.

Humeník

Nové komisie nedostali zelenú
SLOVENKA

– TLAČ – TABAK  
– SUVENÍRY

Hlavné námestie 
44,  

Kežmarok

Kontakt:  
052/452 44 19

Spoločnosť DREVOINTERIÉR 
KEŽMAROK s.r.o. 

prosperujúca, dynamicky  
sa rozvíjajúca drevárska výroba, 
hľadá do pracovného pomeru 

skúseného stolára  
a lakerníka.

Požadujeme komunikatívnosť,  
samostatnosť, zodpovednosť  

a spoľahlivosť.
Pre viac informácií nás  

kontaktujte na mailovej adrese: 
info@drevointerier.com,  

alebo tel. čísle 0905-535 068.

Úspech hokejbalového MŠK Streetbal sa odohrá 25. júla
Streetbalové  podujatie  – 

Kežmarok  Street  open  2015, 
ktoré je zaradené medzi podu-
jatia v rámci Dni športu mesta 
Kežmarok sa uskutoční 25. jú-
la 2015  (sobota) v areáli býva-
lého vojenského útvaru. Orga-
nizátori podujatia otvárajú šty-

ri kategórie – do 14 rokov, do 18 
rokov,  muži  a  MIX  (spoločná 
kategória mužov, žien a rodín). 
Srdečne  pozývame  všet-

kých, ktorí si chcú vyskú-
šať pouličnú  formu basketba-
lu a príjemne si spestriť voľné 
chvíle športom.                   (jmj)
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Bronzová medailistka Ľudmila Bednárová (vľavo) a zlatí 
Boris Oravec s Liborom Teplickým – hráči MŠK Kežmarok.

Šport
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Stolnotenisový  klub  SE-
VERKA Kežmarok  z  povere-
nia športovej komisie MsZ bol 
poverený  usporiadaním  stol-
notenisového turnaja v rámci 
Dní športu mesta Kežmarok. 
Turnaj  sa  konal  dňa  12. 

júna 2015 v telocvični ZŠ Niž-
ná brána, za účasti 15 registro-
vaných hráčov, troch neregis-
trovaných, štyroch veteránov 
nad 50 rokov a 6 žiakov. Na-
priek vypísanej kategórii žien, 
neprišla ani jedna!
V  kategórii  žiakov  vyhral 

Martin Milan pred Denisom 
Vojtičkom  a  Tomášom  Ištó-
cym.
V kategórii dospelých – re-

gistrovaných  vyhral  Štefan 
Vnenčák, keď si vo finále po-
radil  z  hráčom  Severky  Pav-
lom Pojedincom.

Kategóriu  veteránov  nad 
50  rokov ovládol Ondrej Ko-
ša, pred Antonom Funketom. 
Na treťom mieste skončil otec 
Martina Milana Vlado.
V  kategórii  neregistrova-

ných sa víťazom stal Vladimír 

Lukáč,  pred  Ing.  Marianom 
Bešenejom  a  Marekom  Hor-
níkom.
Turnaj  bol  veľmi  dob-

re organizovaný, pod vede-
ním osvedčeného funkcioná-
ra pán Imricha Gašpara, otca 

prezidenta  policajného  zbo-
ru, rozhodovania sa ujal me-
dzinárodný rozhodca dr. Ja-
roslav Novotný a technickú 
stránku zabezpečil oslávenec 
Anton  Funket.  Mravenčou 
prácou  prispeli  všetci  členo-
via Severky Kežmarok, za čo 
im patrí úprimné poďakova-
nie. Poďakovať sa treba aj ve-
deniu školy na čele s riadite-
ľom  PaedDr.  Dušanom  To-
karčíkom  za  aktívny  prístup 
k športu na tejto škole a pod-
pore  stolnému  tenisu,  za  čo 
sa  im  žiaci  odmenili  niekoľ-
kými úspešnými vystúpe-
niami v stolnom tenise druž-
stiev. Víťazstvo v 2. lige star-
ších žiakov v sezóne 2014/15 
je výlučnou zásluhou žiakov 
tejto školy!  

Dr. Jaroslav Novotný

Stolný tenis v rámci dní športu mesta Kežmarok

Organizátori a víťazi stolnotenisového turnaja.

Kežmarčan Boris Oravec, rozhodol finále šampionátu.

Boris Oravec rozhodol finále hokejbalových majstrovstiev sveta!
V Kežmarku máme maj-
stra sveta v hokejbale 
mužov.

Na 11. Majstrovstvách sveta v ho-
kejbale mužov, ktoré sa konali vo 
švajčiarskom  meste  Zug,  obhá-
jila  slovenská  reprzentácia  titul 
majstra sveta, ktorý získala pred 
dvomi rokmi v Kanade. V zosta-
ve  slovenskej  reprezentácie  bo-
li dvaja hráči hokejbalového klu-
bu MŠK Kežmarok, a to Kežmar-

čan Boris Oravec a Libor Teplic-
ký z Popradu. Titul majstra sveta 
u  Borisa  Oravca  je  o  to  cennej-
ší,  že  ho  nielen  obhájil,  pretože 
nechýbal ani pred dvomi rokmi 
v  Kanade,  ale  vo  finálovom  zá-
pase proti Spojeným štátom ame-
rickým strelil dva góly, pričom aj 
ten víťazný v predĺžení!
Je to skvelý úspech kežmar-

ského hokejbalistu, ktorým pre-
slávil nielen náš klub, ale aj na-
še mesto. 
Je príjemné konštatovať, že vo 

Švajčiarsku sa nestratili ani slo-
venské  hokejbalistky,  ktoré  ob-

Pavol Humeník
Foto: autor, fb

hajovali titul vicemajstra. Tento-
raz síce skončili na treťom mies-
te, no každá medaila z majstrov-
stiev sveta je cenná. V zostave 
Slovenska  nechýbala  ani  Kež-
marčanka  Ľudmila  Bednárová, 
takže Kežmarok sa, ako jedno z 
mála miest  na  Slovensku,  zara-
dil medzi mestá, ktoré mali svoj-
ho úspešného reprezentanta ako 
u mužov, tak i u žien. 

Všetkým, ktorí vzorne a 
úspešne  reprezentovali  kež-
marský  hokejbal  na  majstrov-
stvách sveta ďakujeme!

Výsledky Slovenska, ženy: 
SR  – USA  3:0,  SR  – Česká  rep. 
1:2,  SR  –  Taliansko  (Bednáro-
vá 0+1), SR – V. Británia 7:1, SR – 
Kanada 1:2, SR – Švajčiarsko 7:3 
(Bednárová 0+2), SR – USA 5:1. 

Muži: SR – USA 3:4 (Teplic-
ký 1+0), SR – Fínsko 1:1, SR – Pa-
kistan 3:3 (Oravec 1+0, Teplický 
0+1),  SR  –  Portugalsko  4:2  (zá-
pasy v skupine). Štvrťfinále: SR 
–  Kanada  5:4  pp  (Oravec  0+2). 
Semifinále: SR – Česká rep. 3:1. 
Finále:  SR  – USA  4:3  pp  (Ora-
vec 2+0).


