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MsKS pozýva

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Za extra výhodnú cenu tak môžete mať auto s klimatizáciou, elektricky ovládanými prednými oknami, hmlovými svetlometmi, 
palubným počítačom, 15-palcovými diskmi a s ďalšou extra výbavou. Okrem toho získate bezplatne extra predĺženú záruku 
na štyri roky. Pri financovaní na pätiny vám na nové auto stačí len 1 998 €. 
www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Roomster: 5,7 – 6,4 l/100 km, 134 – 149 g/km. Ilustračné foto. 

ŠKODA Roomster EXTRA s extra bohatou výbavou len za 9 990 €

AUTONOVA, s. r. o. 
Huncovská 308 
060 01 Kežmarok
Tel.: 052/452 36 67

 Ničenie novej zelene – strana 2 Klip Happy už aj v Kežmarku – strana 10
  Vandali na cintoríne – strana 4 Hokejbalový úspech – strana 169

11. 5. 2014 (nedeľa) o 13.00 h
Deň matiek a otvorenie 
letnej turistickej sezóny

Ukážka remesiel, tvorivé dielne, 
šermiari, sokoliari, dobová hudba, 
folklórne vystúpenia, rozprávkové 

divadielko, hudobno-literárny 
program, sprievodné podujatia  

– medzi inými aj špeciálne detské 
prehliadky kežmarského hradu 
obohatené scénkami a darčekmi  

pre mamičky.
Hrad v Kežmarku

V prípade nepriaznivého počasia sa 
podujatie presúva do Mestského kultúrneho 

strediska v Kežmarku

Súčasné sedačky už dlhšie ne-
vyhovovali požiadavkám nielen 
doby, ale aj divákom, ktorí si po 
digitalizácii kina našli čoraz čas-
tejšie cestu na premiérové tituly či 
na premietania filmového klubu. 
Starú éru kina uzavrel 22. apríla 
svojou návštevou kežmarský ro-
dák Juraj Herz a už počas nasle-
dujúceho dňa sa začali prvé práce.
„Predpokladané  ukončenie  prác 

je plánované na koniec mája, pokiaľ 
sa  neobjaví  nejaký  problém,  s  kto-
rým  sme na  začiatku  rekonštrukcie 
nepočítali,“ dúfa Oľga Semanová, 
vedúca kina Iskra.

Prvým problémom boli 
spráchnivené dosky, ktoré tvori-
li základ podlahy spolu s hlinou. 
„Priestor sa musel celý vyčistiť, od-
stránili  sa  staré  dosky,  ktoré  budú 
nahradené novými. S  tým sa nepo-
čítalo, rozpočet sa teda navýši,“ po-
vedala vedúca kina, podľa ktorej 
však práce pokračujú podľa plá-
nu.

Kino bude útulnejšie
Najväčšími zmenami prejde sá-
la kina. Nové sedačky budú väč-
šie, kapacita sa tak zmenší zo sú-
časných 250 miest na 163, čo by 
však podľa štatistík návštevnosti 
malo vyhovovať. „Ďalšou príjem-
nou zmenou bude, že sa na podlahu 
umiestni koberec čím sa zvýši kom-
fort pred diváka, akusticky bude sá-
la  na  tom  oveľa  lepšie  a  pracujeme 
aj na celom zútulnení kina, aby sa u 
nás diváci cítili čo najlepšie,“ netají 
plány Semanová.

Návštevníci kina budú mať 
k dispozícii aj kompletne zre-
konštruované toalety, ktoré boli 
už niekoľko rokov v nevyhovu-
júcom stave. Vymení sa celé za-
riadenie, sanita, obklady, dlažba 
a novú podobu dostane aj ich 
osvetlenie.

Rekonštrukcia by mala trvať 
len o niečo viac než mesiac. „Plá-
nované  otvorenie  je  1.  júna  a  bu-
de venovaný MDD teda našim naj-

Veľká rekonštrukcia zmení interiér kina, pribudnú aj ďalšie novinky
menším  a  najvernejším  divákom,“ 
prezradila vedúca kina.

Modernizácia bude pokračovať
Vynovená sála či nové toalety ne-
budú tými poslednými novinka-
mi, ktoré sú pripravené pre náv-
števníkov kina. 
„Pre  našich  divákov  chystáme 

novú webovú  stránku a  online pre-
daj  vstupeniek.  Taktiež  pracujeme 
na  vylepšení  propagačných materi-
álov  kina,“ povedala Semanová. 
Ako dodala, v kine je ešte veľa 
veci, ktoré by radi vylepšili, av-
šak veria, že postupne sa to po-
darí.               t/f: Lorant Paugsch

Kežmarské kino Iskra prechádza ďalšou veľkou zmenou. Po di-
gitalizácii a sprevádzkovania 3D premietania sa jeho návštevníci 
dočkajú aj nových sedačiek a interiéru.
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Rekonštrukcia chodní-
kov v meste priniesla, okrem 
iného, aj nové trávnaté plo-
chy na ulici Dr. Alexandra pri 
budove Slovenskej sporiteľ-
ne či pred neďalekým pohos-
tinstvom. Už po niekoľkých 
dňoch sa na miestach zača-
li vytvárať skratky a v súčas-
nosti je už, predovšetkým, pri 
sporiteľni viditeľne poškode-
ný nový trávnik.
„Mrzí  nás  nezodpovedné 

správanie  sa  niektorých  ľudí. 
Projekt revitalizácie centra mes-

Nová zeleň v meste trpí, cez trávnik sa tvoria skratky
Projekt revitalizácie centrálnej mestskej zóny sa ešte ani ne-
skončil a mesto už teraz musí riešiť, ako opraví poškodené 
trávnaté plochy.

ta  nie  je  ešte  ukončený  a  už  je 
nutné  riešiť  opravy,  samozrej-
me, na náklady mesta,“ netajila 
sklamanie zo zničenej zelene 
Eva Kelbelová, vedúca Odde-
lenia územného plánu, život-
ného prostredia a stavebného 
poriadku na Mestskom úrade 
v Kežmarku.

Ďalšiemu ničeniu trávni-
ka však zabránia. „Pre nekul-
túrny prístup niektorých užíva-
teľov dotknutého územia budeme 
musieť umiestniť na  spomínané 
miesta  zábrany,  ktoré  ochránia 

nový  trávnik  a  esteticky  zapad-
nú do daného prostredia. Tie by 
mali splniť svoj účel,“ prezradi-
la ďalšie plány Kelbelová.

„V  poslednom  období  mesto 
vynakladá  nemalé  spoločné  fi-
nančné  prostriedky  na  opravy 
vandalmi  poškodených  autobu-
sových  zastávok,  prvkov  drob-
nej architektúry či zelene. Mož-
no si to občania mesta neuvedo-
mujú, ale opravy sú financované 
zo  spoločných  finančných  pros-
triedkov, ktoré potom chýbajú či 
už na revitalizáciu   zelene alebo 
na  úpravy  verejných  priestran-
stiev  prispievajúcich  k  esteti-
zácii  mesta.  Možno  by  stačilo 
správať  sa  k  verejným  priesto-
rom tak, ako k vlastným, byť vší-
mavý  k  okoliu  a  nebáť  sa  upo-
zorniť,  prípadne  nahlásiť  mest-

skej  polícii,  ak  sa  v  našom  oko-
lí poškodzuje verejný majetok, či 
priestranstvo. Ak by vandal mu-
sel  škody  uhradiť, možno  by  ho 
to  odradilo  od ďalšej  záškodníc-
kej činnosti,“ uzavrela. 

t/f: Lorant Paugsch

Tak sa volá nová kniha au-
toriek Zuzany Kollárovej a 
Márie Jančekovej, ktorej ofici-
álna prezentácia sa uskutoč-
nila 6. mája 2014 v Mestskom 
kultúrnom stredisku.

Vydanie knihy, pre ktorú 

začal zbierať prvé informácie 
veľký priaznivec kežmarské-
ho športu Vlado Janček, pod-
porilo Mesto Kežmarok.

Bližšie informácie o knihe 
samotnej prinesieme v budú-
com čísle.                   Humeník

Výbor Základnej organizá-
cie Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov spo-
ločne s Okresným úradom 
Kežmarok a Mestským úra-
dom v Kežmarku uskutočnil 
7. mája 2014 o 11.30 hod. piet-

ny akt kladenia vencov.
Pietny akt sa uskutočnil 

na nádvorí kežmarského hra-
du, pri príležitosti 69. výro-
čia ukončenia druhej sveto-
vej vojny.

Humeník
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ISBN: 978-80-89426-28-7

kežmarského
500 rokov športu

PA N T O N E  P 3 6 8 C 2 X

Monogafia športu kežmarského

Pietny akt sa uskutočnil  
na nádvorí hradu

INZERCIA2
KORZÁR 14. 4. 2014 / PONDELOK

Mesto Kežmarok

v súlade  s  § 9a ods.9 zákona č.258/2009 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer:

prenajať časti  vybraných autobusových zastávok mestskej
hromadnej dopravy v Kežmarku  na uliciach: 

Karola Kuzmányho, Petržalská, Gen. Štefánika, 
Jakuba Kraya, Huncovská, Toporcerova, Garbiarska, 

Nižná brána, Michalská, Pradiareň  
za účelom umiestnenia  reklamných zariadení.

Minimálna cena za prenájom časti autobusovej zastávky  
-  1 eur/m2/mesiac.

Podmienky prenájmu sú uvedené na webovej stránke mesta
Kežmarok www.kezmarok.sk

Cenové  ponuky je  možné predložiť  v podateľni Mestského
úradu v Kežmarku, alebo poštou na adresu: Mesto Kežmarok,

Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
do:  14. mája  2014  do 12.00 hod.
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Lesnícke dni v Kežmar-
ku sa niesli v duchu hesla 
„Les,  zdravie,  život  pre  všet-
kých“. Hlavným cieľom bo-
lo vzbudiť, predovšetkým, 
u najmenších záujem o prí-
rodu. Podľa riaditeľa Lesov 

mesta Kežmarok Miroslava 
Horvátha má akcia význam 
pre každého, najmä pre ľu-
dí z mesta, keďže tí sú spä-
tí s prírodou omnoho menej, 
než ľudia z vidieka.

 t/f: Lorant Paugsch

Lesnícke dni zaujali 
najmä školákov

Lesníci už piatykrát pripravili pre širokú verejnosť poduja-
tie, ktoré má, predovšetkým, posilniť vzťah ľudí k prírode.

Prešovský samosprávny 
kraj, Múzeum Hrad,  Mesto 
Kežmarok, Mestské kultúr-
ne stredisko a Centrum voľ-
ného času Vás srdečne  pozý-
vajú  na Otvorenie Letnej Tu-
ristickej Sezóny a Oslavu Dňa 
Matiek, ktorá sa uskutoční 11. 
mája 2014 od 13. hod. na ná-
dvorí Kežmarského hradu. 

Pripravený je bohatý kul-
túrny program:

• ukážka remesiel (hrn-
čiar, kováč) + tvorivé dielne 
pre deti,

• divadelno-šermiarska 
skupina Bojník,

• sokoliari Majstra Vagana,
• folklórne súbory Magu-

ráčik a Magurák,
• hudobná rozprávka 

„Ako to bolo naozaj o Janko-
vi Hraškovi" (divadlo A pred-
sa... zo Spišskej Belej), Ž. Fri-
drichová – autorské čítanie 
poézie

Sprievodné akcie: 
• jazda na koňoch, luko-

streľba, šach, trampolína, na-
fukovací hrad, maľovanie na 
tvár

Hradné dámy v historic-
kých kostýmoch vás za sym-
bolický poplatok prevedú 
hradom.

Pripravené sú okrem bež-
ných prehliadok aj špeciálne 
detské prehliadky obohate-
né divadelnou scénkou, ktoré 
sú určené pre deti s mamička-
mi, z ktorej si nielen deti, ale aj 
mamičky odnesú milý darček.

V rámci klasickej prehliad-
ky si budete môcť vypočuť 
ukážky dobovej hudby v po-
daní učiteľov Základnej ume-
leckej školy Antona Cígera v 
Kežmarku.

Pre návštevníkov je pripra-
vené aj občerstvenie ako stre-
doveká kuchyňa, predaj cuk-
rovej vaty cukroviniek, ze-
miakových špirálok a ochut-
návky Tatranských čajov.

V prípade nepriaznivého 
počasia sa program presúva do 
Mestského kultúrneho stredis-
ka, Starý trh č. 47, Kežmarok.

 Mgr. Lucia Pisarčíková
Odd. regionálneho 

rozvoja a cestovného ruchu
MsÚ Kežmarok

Otvorenie letnej turistickej 
sezóny v Kežmarku
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Za posledné tri mesiace zis-
tili pracovníci cintorínov dve 
krádeže. „Z  jednej  parcely  pri 
hlavnom  chodníku  zmizli  reťaze, 
to sme zistili pred dvoma mesiacmi. 
Nedávno z hrobu profesora Miško-

Vandali sú už aj na kežmarskom cintoríne
V poslednom čase sa na starom kežmarskom cintoríne ob-
javili prípady krádeže, ktoré neboli zamerané len na žele-
zo či iné kovy.

Nevďačný syn
Najmenej štyri roky spôsobo-

val 40 ročný syn utrpenie svojim 
rodičom (otec 63 rokov a matka 
60 rokov).

Na základe preukázaných 
skutočností vyšetrovateľ Okres-
ného riaditeľstva Policajného 
zboru v Kežmarku vzniesol ob-
vinenie tomuto mužovi zo zloči-
nu  týrania blízkej osoby a zve-
renej osoby, kde v prípade do-
kázania viny mu hrozí až osem 
ročné väzenie. Obvinený bý-
va v spoločnej domácnosti s ro-
dičmi  v rodinnom dome v ob-
ci Lendak, pričom im takmer 
každý deň spôsoboval psychic-
ké utrpenie. Rodičov  opakova-
ne ponižoval vulgárnymi na-
dávkami, vyhrážkami zabitím, 
vyvolávaním strachu a stresu. 
Správanie syna viedlo k zhor-
šeniu ich psychického a zdra-
votného stavu, pričom agresivi-
ta obvineného sa v poslednom 
období tak vystupňovala, že ro-
dičia mali strach o svoj život 
a zdravie. Polícia muža obme-
dzila na osobnej slobode a bol 
umiestnený do cely policajného 
zaistenia.                            KR PZ

Veľkoobjemové kontaj-
nery v 1. polroku 2014 budú 
rozmiestnené v daných ter-
mínoch na konkrétne mies-
ta, a to:

5. - 12. mája: Pradiareň 
(cesta ku priemyselnému par-
ku), Kamenná baňa (parko-
visko pri cintoríne)

Kontajnery sú určené na 
objemný odpad, teda odpad, 

ktorý sa nevmestí do zber-
ných nádob používaných na 
komunálny odpad. Neukla-
dať do neho biologický odpad 
a elektroniku. 

V prípade záujmu o umiest-
nenie kontajnera na inom 
mieste, kontaktujte Mestský 
úrad Kežmarok, č. t. 46 60 119.

Občania Kežmarku mô-
žu zadarmo odovzdať odpad 

(objemný odpad, stavebná 
suť, biologický odpad, zme-
sový odpad, elektrospotre-
biče, žiarivky a úsporné žia-
rovky, autobatérie, kovový 
šrot, vyseparované komodi-
ty) na zbernom dvore v areá-
li Technických služieb na uli-
ci Poľná 1, denne, okrem ne-
dele od 7.00 do 17.00 hod.    

Humeník

Bioodpad a elektroniku  
do kontajnerov nedávajte

viča zmizol kríž. A podľa slov pá-
na, ktorý hrob navštevuje, tam ešte 
pred Veľkou nocou  bol,“ priblížil 
celú situáciu Ján Dziak, správ-
ca kežmarských cintorínov. Do-
dal však, že s krížom sa asi zlo-
dej prerátal, keďže mosadz bola 
iba na povrchu, jeho základom 
bolo železo.

Zlodej – estetik
Krádeže sa však vyskytujú 
takmer bežne, avšak nie v ta-
kom rozsahu, ako to bolo po-
čas ostatných týždňov. „Krá-
deží  bolo,  zatiaľ,  najviac  vlani, 
keď si ľudia navzájom kradli kve-
ty. Ukradli  aj  niekoľko  novoza-
sadených tují.   Ak sa niečo také 
stane,  cintorín  kontrolujeme    či 
nenájdeme ukradnutý kvet či inú 
zeleň. Zatiaľ bez úspechov. Pred-
pokladáme  teda,  že  kvety  sú  už 

na  iných  cintorínoch,“ priblížil 
udalosti na cintoríne Dziak. 

Pracovníci cintorínov sa 
však stretli aj s výnimočným 
zlodejom. „Pred  dvoma  rokmi 
sme vysadili kvety aj na náhrob-
ky  partizánov  a  zlodej  bol  taký, 
že ukradol iba každý druhý, aby 
zachoval  estetiku,“ neskrýval 
údiv Dziak.

Ľudia by mali spolupracovať
Starý cintorín v širšom cen-
tre mesta navštevujú aj bez-
domovci. „Na  cintoríne  sú  aj 
bezdomovci, aj iní, ktorí obľubu-
jú lacné alkoholické nápoje, ale aj 
tí  majú  právo  navštíviť  svojich 
blízkych,“ vysvetlil Dziak, kto-
rý dodal: „Keby však niekto vi-
del,  že  sa  ktosi nedôstojne  sprá-
va,  prípadne  inak  narúša  verej-
ný poriadok, stačí, aby upozornil 
pracovníka cintorína, alebo pria-
mo zavolal mestskú políciu.“ 

t/f: Lorant Paugsch 

Operátor Slovanet prináša pre 
svojich doterajších aj budúcich zá-
kazníkov letnú ponuku, v rámci 
ktorej môžu spolu s internetom ale-
bo balíkom dostať značkový tablet 
Lenovo za cenu už od 1 eura. Akcia 
potrvá do konca júla 2014. Tablet s 
bezdrôtovým pripojením umožní 
využívať internet doma či v práci 
ešte pohodlnejšie.

SSSSSS
Na letné obdobie počnúc má-

jom pripravil Slovanet akciovú 
ponuku, v ktorej zákazníkom po-
skytne okrem výhodného vyso-
korýchlostného internetu, desia-
tok digitálnych televíznych kaná-
lov a lacnejšieho telefonovania so 

svojimi blízkymi aj tablet za akcio-
vú cenu už od 1 eura pre interneto-
vý program Maxi alebo balík Ma-
xi. Aktuálne ponúkaný model tab-
letu je značky Lenovo (TAB A7-40) 
so 7-palcovou uhlopriečkou s HD 
rozlíšením a 4-jadrovým proceso-
rom. Aj pri aktivácii najnižšieho 
programu internetu je akciová ce-
na tabletu len 34,99 eur jednorazo-
vo a s mesačným poplatkom 3,49 
eura. Existujúci zákazníci pri pre-
dĺžení zmluvy získajú tablet ešte 
výhodnejšie. 

 SSSSSS
Internetové programy operáto-

ra sú dostupné v cene od 9,90 eur 
mesačne a ak si ich nový zákazník 

aktivuje cez e-shop, Slovanet na-
vyše zaňho zaplatí prvý mesač-
ný poplatok, čiže ho má zadarmo. 
K tomu Slovanet pribalí všetkým 
novým záujemcom aj  existujúcim 
zákazníkom dátové úložisko Moja 
aktovka na 12 mesiacov zadarmo 
a pre zákazníkov digitálnej televí-
zie 7-dňový TV archív vybraných 
staníc taktiež zadarmo. Nová ak-
cia Slovanetu potrvá do 30. 7. 2014. 

 SSSSSS
Pre viac informácií o tejto ak-

ciovej ponuke a overenie dostup-
nosti internetu navštívte strán-
ku www.slovanet.sk/akcia alebo 
zavolajte na bezplatné číslo 0800  
608 608. 

Od Slovanetu najnovšie dostanete k internetu 
akciový tablet už od 1 eura
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Začiatky bývalého primá-
tora mesta boli ovplyvnené 
predovšetkým dobou a no-
vým spoločenským poriad-
kom. „Začiatky  boli  búrlivé. 
Mnohé veci sa iba tvorili. Ľudia 
si na niečo zvykli, ale hneď pri-
šlo niečo nové, zákony či naria-
denia. Teraz je to však už lepšie. 
Mestá majú aj väčšie právomoci 
než v minulosti,“ priblížil Gro-
hola.

Podľa neho by mal mať 
dobrý primátor okolo seba, 
predovšetkým, dobrých ľu-
dí. Napriek tomu, že primá-
tor má predstavy, ako zlepšiť 
mesto, nie je tvorcom všetké-
ho, ale za všetko zodpovedá. 
Aj z tohto dôvodu je funkcia 
prvého muža mesta z jeho po-
hľadu veľmi náročná.
„Byť  primátorom  je  nároč-

né, keďže primátor musí byť pri-
pravený  24  hodín  denne,  7  dní 
v  týždni  na  riešenie  rôznych 
problémov  v  meste.  Tých  prob-

Bývalý primátor Kežmarku 
oslavoval okrúhle jubileum

Igor Šajtlava, primátor mesta Kežmarok, prijal bývalého 
primátora Františka Groholu pri príležitosti významného 
životného jubilea.

lémov je, samozrejme, dosť,“ po-
vedal Grohola, ktorý nezabu-
dol prezradiť ani jeho recept 
na relax.
„Ja  som  chodieval  behať,  to 

bolo moje odreagovanie. Fyzický 
pohyb a pobyt v prírode sú na to 
ideálne. Rovnako dobré musí byť 
aj  domáce  zázemie,  keďže vtedy 
preberá  žezlo  v  rodine  manžel-
ka,“ povedal.

Jana Groholová, manželka 
bývalého primátora, to ne-
mala o nič ľahšie. Aj pre ňu 
to bolo náročné obdobie, ke-
ďže domácnosť a deti zvlá-
dala, väčšinou, bez manže-
la. „Manžel nepočítal s tým, že 
bude  zvolený,  prišlo  to nečaka-
ne. Rešpektovali sme jeho funk-
ciu a všetky problémy išli občas 
na druhú koľaj. Postupne sme sa 
prispôsobovali  situácii,“ doda-
la na záver. 

t/f: Lorant Paugsch

Redakcia novín KEŽMA-
ROK plánuje pred tohtoroč-
nou letnou sezónou vyjsť 
v poslednom júnovom čísle 
(18. 6. 2014) s Letnou prílohou 
novín KEŽMAROK. V nej 
chceme prezentovať všetky 
dôležité informácie, ktoré po-
trebuje bežný návštevník náš-
ho mesta. Teda nielen infor-
mácie o pamiatkach v meste, 
ale bude tam aj kalendár kul-
túrnych podujatí organizova-
ných na území mesta.

Keďže by tam nemala chý-
bať ani prezentácia ubytova-
cích a stravovacích zariade-
ní, či iných zaujímavých ak-
cií, ktoré sa budú diať počas 
leta na území mesta ponú-
kame reklamný priestor 1/8 
strany 8,7 (šírka) x 6 cm (výš-
ka) za cenu 15 eur. Dvojná-
sobný priestor 8,7x12,2 cm by 
bola cena 30 eur.

Letná príloha novín KEŽ-
MAROK nebude iba súčasťou 
novín, ale bude samostatne 

distribuovaná do viacerých 
zariadení, kde sa počas leta 
pohybujú turisti.

Je teda iba na našej spolu-
práci ako sa budeme prezen-
tovať počas letnej sezóny pred 
návštevníkmi nášho mesta. 

Všetky informácie od za-
riadení cestovného ruchu, 
ktoré chcú byť prezentova-
né v tejto prílohe, potrebuje-
me mať do konca mája 2014, 
v elektronickej forme. Prílo-
ha bude farebná.       Redakcia

Leto 2014 – samostatná príloha

Na  parkovisku  pred  jed-
ným  z  kežmarských  supermar-
ketov  ležala  na  zemi  igelitka  a 
v  nej  odpadky.  Pri  „bažante“ 
zas  na  parkovisku  ktosi  vysy-
pal na zem plný popolník ohor-
kov  z  cigariet.  Skrátka,  niek-
torí  ľudia  majú  k  odpadkovým 
košom  ďaleko.  Inde,  podľa  vy-
chodených  chodníčkov  v  tráve 
človeka napadne, že keby sa da-
lo, ľudia by šli najradšej autom 
až do bytu. Najnovšie štatistiky 
ukazujú, že Slováci  sú čím ďa-
lej  tým  obéznejší  národ.  Podľa 
toho,  čo  vidím  okolo,  nepochy-
bujem.  Sme  leniví  vrátiť  vozík 
pred obchodom na miesto,  ale  i 
tovar do pôvodného regálu. Ho-
dinky na ruke nosí tiež už čoraz 
menej  ľudí,  veď  načo  sa  baviť 
s  remienkom,  keď mám presný 
čas na mobile. Zjednodušujeme 
si  život na  každom  rohu  a  pri-
pravujeme  sa  tak  neraz  o  „ro-
mantiku“ pri klasike. Veď aj ta-
ký záhradný plynový gril je su-
per vec a klasický, kde treba rú-
bať drievka a prikladať do ohňa, 
vyžaduje viac energie a pohybu. 
Koľko detí dnes pozná opekanie 
slaninky a špekáčikov na palič-
ke  v  lese?  A  športy? Najlepšie 
sú tie na počítači alebo v telke.
Na  lenivosť  vsadil  aj  neje-

den obchodník a výrobca. Vede-
li  ste,  že  za  necelých  osem  eur 
dostanete  u  nás  hrnček  pre  le-
nivých? Na ušku má mechanic-
ké  tlačidlo,  vďaka  ktorému  ne-
musíte hľadať a následne umý-
vať lyžičku – kávu vám premie-
ša. Od lenivosti je len na krok k 
hlúposti. O istom národe sa ho-
vorí,  že  je  to  národ  hlupákov, 
hoci sa montujú všade a prezen-
tujú sa ako jedna z najvyspelej-
ších  krajín.  Údajne  tam  robi-
li nedávno prieskum s otázkou, 
čo  by  robili,  keby  zistili,  že  ich 
dieťa je homo sapiens. Viac ako 
polovica  opýtaných  odpoveda-
lo,  že  by  svoje  dieťa  vyhodili  z 
domu... Pre vlastnú pohodlnosť 
sa  vzdávame  zaužívaných  pra-
vidiel, morálnych hodnôt, pria-
teľstiev, peňazí, rozvoja seba či 
rodiny. Radšej sa uskromníme a 
presvedčíme samých seba o tom, 
že sa niečo nedá. Alebo hľadáme 
odpoveď v duchu hesla, prečo sa 
to nedá, namiesto toho, aby sme 
hľadali  spôsob,  ako  čosi urobiť. 
Skrátka,  akoby  sme  nežili,  ale 
len prežívali.                  -Adri-
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Popri Kežmarskej turistic-
kej karte, ktorá je už v predaji 
a novej aplikácii Audiosprie-
vodca Kežmarkom, dostup-
nej na stránke www.kezma-
rok.sk spolupracuje každo-
ročne Kežmarská informačná 
agentúra aj na Otvorení let-
nej turistickej sezóny v kež-
marskom hrade, na ktorú Vás 
všetkých v nedeľu 11. mája 
2014 o 13.00 hod. srdečne po-
zývame. 

Kežmarská informačná 
agentúra v oblasti služieb 
pre turistov a návštevníkov 
mesta poskytuje informačné 
služby sprostredkované po-
mocou orientačného plánu 
mesta, mapy oblasti alebo re-
giónu o pamätihodnostiach 
mesta, prírodných, kultúr-
no-historických pamiatkach, 
o kultúrno-spoločenských 
podujatiach, o rekreačných, 
ubytovacích a stravovacích 
možnostiach ako aj o príle-
žitostných podujatiach nie-

len v meste ale aj  širokom 
okolí. Ku kompletnému ser-
visu propagácie patrí aj pre-
daj propagačných materiá-
lov a suvenírov, turistických 
máp a kníh zameraných na 
cestovný ruch, sprostredko-
vanie odborného sprievodcu 
cestovného ruchu, informá-
cie o možnostiach dopravné-
ho spojenia v meste i mimo 
neho. Plánuje v meste úpravu 
informačných tabúľ pre turis-
tov a prezentácie audiovizu-
álnou formou priamo v po-
hodlí informačnej agentúry.

Kežmarská informač-
ná agentúra je informačným 
miestom nielen pre turistov, 
ale aj služieb pre Kežmar-
čanov. KIA poskytuje Kež-
marčanom aktuálne informá-
cie o kultúrno-spoločenských 
podujatiach v meste, informá-
cie o možnostiach výletov do 
okolia, letnej turistiky, cyklo-
turistiky, športových a kul-
túrnych podujatí mestského 

Kia – miesto stretávania nielen turistov, ale aj Kežmarčanov

Zaujímavé trasy vhodné 
na beh, jazdeckú turistiku, 
nordic walking, canicross či 
powerkiting. Všetky sú uve-
dené v novej outdoorovej ma-
pe, ktorú vydala Oblastná or-
ganizácia cestovného ruchu 
Vysoké Tatry – Podhorie. Na-
teraz je v nej zaznamenaných 
viac ako 350 kilometrov trás. 
S presným vymedzením kri-
žovatiek prírodných ciest, fa-
rebnými kategóriami, s ty-
pom povrchov a cieľov. Všet-
ky trasy v Podhorí Tatier 
osobne vyskúšal Matúš Kor-
fant z Veľkej Lomnice, fana-
tik, amatérsky športovec a je-
den zo spoluautorov mapy. 
„Prevažná väčšina trás je vhod-
ná pre všetky vekové kategórie  i 
rodiny  s  deťmi,“ povedal Kor-
fant.

Výsledkom projektu je sú-
bor lokalít vhodných nielen 
na tradičné športy, ale naprí-
klad aj na menej známy ca-

nicross, bikejoring, či landki-
ting. Niektoré z trás zatiaľ ne-
majú štatút oficiálnych cyk-
lotrás, tie budú súčasťou 
druhej fázy projektu v druhej 
polovici tohto roku.
„Mapa  by mala  napomôcť  k 

tomu,  aby  sme  ľudí  vrátili  späť 
do  prírody.  Tá  je  totiž  tou  naj-
väčšou  telocvičňou,“  doplnil 
starosta Novej Lesnej Peter 
Hritz. Na týchto trasách už 
vyrástlo v minulosti množ-
stvo slovenských reprezen-
tantov, atlétov či lyžiarov. 
Mnoho z nich dosiahlo množ-
stvo významných výsledkov 
a ocenení na svetových pohá-
roch.

Vydanie mapy finančne 
podporila aj Krajská organi-
zácia cestovného ruchu Seve-
rovýchod Slovenska.

Pre viac informácií nás 
môžete kontaktovať: infotat-
rypodhorie@gmail.com; +421 
907 77 99 44.                  OOCR

Nová outdoorová mapa  
pre všetkých objaviteľov
Pod Tatrami pribudli nové trasy pre rekreačných i profesio-
nálnych športovcov. Zakreslené sú v špeciálnej mape, ktorú 
predstavilo vedenie Oblastnej organizácie cestového ruchu 
Vysoké Tatry – Podhorie, v Novej Lesnej.

cestovného ruchu, zabezpe-
čuje vylepovanie plagátov ak-
tuálnych akcií, prijíma inzer-
ciu do Podtatranských novín 
a novín Kežmarok. Okrem 
spolupráce s mestom na pro-
pagácii a rozvoji cestovného 
ruchu  účasťou na prezentač-
ných podujatiach, festivaloch 
a veľtrhoch, sa spolupodie-
ľa aj na prezentácii mesta po-

čas festivalu EĽRO predajom 
vstupeniek, suvenírov a po-
skytovaní informácií v samo-
statnom stánku. Plánuje pre 
Kežmarčanov spolupracovať 
na vydaní letnej prílohy no-
vín s vydaním „Kežmarského 
služobníka“ – príručnej infor-
mácie o dôležitých číslach pre 
každého.

Pješčáková, Humeník
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Jarné zalesňovanie v Tat-
ranskom národnom parku 
začalo o dva týždne skôr ako 
v rokoch minulých. Pri nástu-
pe jari bol zaznamenaný zim-
ný deficit vlahy v pôde, kto-
rý čiastočne vyrovnali zráž-
ky z druhej polovice apríla. 
Keďže v týchto dňoch je po-
časie bez extrémne vysokých 
teplôt a je relatívne stabilné 
s každodennými zrážkami, 
je to obdobie doslova ideálne 
na jarné zalesňovanie v Tat-
rách. „Zalesňujeme na všetkých 
ochranných  obvodoch  Štátnych 
lesov TANAPu od Oravy až po 
Červený Kláštor. Do pôdy zasa-
díme približne 450 tisíc sadeníc. 
K  dnešnému  dňu  sme  zalesni-
li viac ako polovicu z dvestošty-
ridsať hektárovej plochy a pred-
pokladáme,  že v priebehu dvoch 
týždňov  výsadbu  ukončíme,“ 
hovorí Ján Marhefka z odbo-
ru starostlivosti o lesy Štát-
nych lesov TANAPu.

Po desiatich rokoch od 
vetrovej kalamity sa zales-
ňovanie v tomto roku dosta-
lo takmer až po hornú hrani-

cu lesa. „Miestami  sa  dostáva-
me do nadmorských výšok presa-
hujúcich 1 300 metrov, ale keďže 
zalesňujeme aj plochu po vlaňaj-
šom  požiari  pod  Smokovcami, 
tak  sadíme aj vo výške deväťsto 
metrov nad morom a nižšie. Pod 
hranicou sedemsto metrov zales-
ňujeme  napríklad  v  okolí  róm-
skych osád, kde lesné porasty ich 
obyvatelia  sústavne  likvidujú,“ 
približuje Ján Marhefka. Vý-
sadba podľa neho bude kon-
čiť pod hornou hranicou le-
sa, ktorá je v Tatrách vo výš-
ke 1 450 metrov nad morom 
a kde prevládajú kosodrevi-
nové porasty. Lesníci Štát-
nych lesov TANAPu nebu-
dú sadiť ani v piatom stup-
ni ochrany prírody, pretože 
im zákon o ochrane príro-
dy a krajiny a platné rozhod-
nutie orgánu štátnej sprá-
vy ochrany prírody zakazuje 
v tomto území zasiahnuť do 
vegetačného a pôdneho kry-
tu. 

Prevládajúcou drevinou 
pri obnove kalamitného úze-
mia je, vzhľadom na nadmor-

Teraz je ideálne obdobie na jarné zalesňovanie v Tatrách

Tatranskú kvetenu už môžete vidieť aj v botanickej záhrade
Od štvrtku ôsmeho má-

ja až do polovice septem-
bra bude v Tatranskej Lom-
nici otvorená Expozícia tat-
ranskej prírody – botanická 
záhrada Štátnych lesov TA-
NAPu. Návštevníci tak ma-
jú možnosť aj v období, keď je 
vysokohorské prostredie ešte 
uzavreté a vegetácia miesta-
mi pod snehom, pozorovať 
meniacu sa farebnosť tatran-
ských kvetov. 

Už v polovici marca sa ako 
prvé na lúkach botanickej zá-
hrady objavia svetlofialové 
kvietky šafranu spišského, 
postupne sa k nim pridávajú 
žlté kvety chudôbky vždyze-
lenej a fialové kalichy ponik-
leca slovenského. „Hýriace far-
by vysokohorskej  jari a  leta ma-
jú v botanickej záhrade svoje op-
timum v máji a júni. Žiaľ, počas 
letnej  turistickej  sezóny v  júli  a 
auguste je už väčšina rastlín od-
kvitnutá.  Leto  v  horách  je  krát-
ke, sneh sa  topí pomerne nesko-
ro, ranné mrazy a prvý sneh nie 
sú zriedkavé už koncom augusta. 
Tomu sa prispôsobili aj rastliny. 

V krátkom vegetačnom období sa 
niektoré  už  pod  snehom  pripra-
vujú  rozkvitnúť,  aby  čo najskôr 
vytvorili  semená  a  zabezpeči-
li  svoju  reprodukciu,“    hovo-
rí o vegetačnom cykle rastlín 
v botanickej záhrade Janka 
Černická, vedúca Expozície 
tatranskej prírody Štátnych 
lesov TANAPu.

Botanická záhrada ponú-
ka turistom k videniu ende-
mický druh Tatier a Fatry 

mak tatranský, práve kvitnú-
cu vzácnu skalokrásku pyre-
nejskú, trávničku alpínsku 
a vičenec horský vyskytujú-
ce sa v Tatrách len na jednej 
lokalite. Z glaciálnych relik-
tov rastie v botanickej záhra-
de dryádka osemlupienko-
vá, lomikameň ovisnutý, tu-
rička jednoduchá a ostrička 
myšia. Ako posledná rozkvi-
tá astra spišská.  Len v  tom-
to roku sa v botanickej zá-

hrade na ploche takmer tri 
hektáre predstavuje 290 by-
lín a drevín počnúc rastlin-
stvom podhorských lúk cez 
lesný podrast až po vegetá-
ciu alpínskeho a subniválne-
ho stupňa. 

V záujme ochrany prírody 
TANAPu si milovníci skalni-
čiek môžu sadeničky a seme-
ná tatranských rastlín a dre-
vín kúpiť priamo v botanic-
kej záhrade. V tomto roku 
ponúkajú Štátne lesy TANA-
Pu takmer 80 druhov rastlín, 
medzi ktorými nebude chý-
bať najžiadanejší plesnivec al-
pínsky, silenka bezbyľová, lo-
mikameň metlinatý, zvonček 
maličký, klinček ľadovcový, 
veternica narcisokvetá, klin-
ček včasný, dryádka osemlu-
pienková či horec. 

V botanickej záhrade vy-
budovali Štátne lesy TANA-
Pu bezbariérové trasy a je 
preto prístupná aj pre ľudí so 
zníženou schopnosťou pohy-
bu, handicapovaným turis-
tom i detským kočíkom.

TANAPŽltohlav najvyšší.                                          Foto: Janka Černická

skú výšku, v tomto roku už 
smrek. Nemalý podiel me-
dzi sadenicami má ako stabi-
lizačný prvok vznikajúceho 
lesného porastu však aj boro-
vica, smrekovec či jedľa. „Jed-
ľu  sadíme  už  v  nižších  počtoch 
oproti  minulosti  vzhľadom  na 
nadmorskú výšku, v ktorej zales-
ňujeme. Vyššie zastúpenie medzi 
vysádzanými  drevinami  má  už 
len v oravskej časti Tatranského 
národného parku, na Podspádoch 
a  na  Javorine.  Spomedzi  listna-
tých drevín pomiestne  vysádza-
me buk,  javor,  jaseň, brest a  jel-
šu. Avšak aj  ich podiel v poras-
toch  v  porovnaní  s  rokmi  pred-
chádzajúcimi  klesá,  vzhľadom 

na  prírodné  podmienky  vysoko-
horského  prostredia  pod  hornou 
hranicou  lesa,  v  ktorom  sa  tieto 
dreviny  uplatňujú  iba  zanedba-
teľným  zastúpením“ konštatu-
je Ján Marhefka.

Od roku 2004 vysadili 
Štátne lesy TANAPu v nimi 
spravovanom území Tatran-
ského národného parku viac 
ako sedem miliónov sadeníc, 
pričom zalesnili takmer dve-
tisícsedemsto hektárov kala-
mitného územia a prirodze-
né zmladenie tatranských 
drevín zaevidovali na ďalších 
takmer dvetisícpäťsto hektá-
roch spravovaných lesných 
pozemkov.                  TANAP

Výsadba nad Cestou slobody.               Foto: Mgr. Lenka Burdová



8 KežmaroK 9/2014

KuLTúrNe PrOgraMy

Kam za kultúrou

Kultúra

Ján Koleník v Kežmarku!
KTO ZHaSOL SVeTLO – 19. 5. 2014 (pondelok) o 19.00 hod. 

Brilantná komédia o tom, 
čo všetko sa môže stať, ak si 
domov privediete  milenca vo 
chvíli, keď sa tam objaví mi-
lenka s vaším manželom. Aj to-

to zažijete v divadle, keď sa vy-
beriete na novú hru „Kto zha-
sol svetlo“, pod taktovkou Pet-
ra Mikulíka.

Účinkujú herci SND: Braňo 

Deák, Zuzana Tlučková, Mária 
Královičová/Zdena Studenková/, 
Ján Koleník a Kristína Svarinská.

V Mestskom kultúrnom  
stredisku Kežmarok

7. 5. 2014 (streda) o 10.00 h 
a 14.00 h

Hudobné nástroje na kĺzačke 
Rozprávka o hudobných ná-

strojoch, ktoré počas noci vy-
chádzajú zo svojich políc a za-
bávajú sa. Použitých je takmer 
10 hudobných nástrojov, na 
ktorých si deti aj zahrajú.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok
9. 5. 2014  (streda) o 9.00 h.

Slávik Slovenska
Okresné kolo postupovej 

súťaže v interpretácii ľudovej 
piesne pre žiakov základných 
a stredných škôl

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok
11. 5. 2014 (nedeľa) o 13.00 h
Deň matiek a otvorenie letnej 

turistickej sezóny
Ukážka remesiel, tvori-

vé dielne, šermiari, sokoliari, 
dobová hudba, folklórne vy-
stúpenia, rozprávkové diva-
dielko, hudobno – literárny 
program, sprievodné poduja-
tia – medzi inými aj špeciálne 
detské prehliadky kežmarské-
ho hradu obohatené scénkami 
a darčekmi pre mamičky.

Hrad v Kežmarku
V prípade nepriaznivého po-

časia  sa  podujatie  presúva  do 
Mestského  kultúrneho  strediska 
v Kežmarku

19. 5. 2014 (pondelok)  
o 19.00 h.

Kto zhasol svetlo?
Brilantná komédia o tom, 

čo všetko sa môže stať, ak si 
domov privediete milenca vo 
chvíli, keď sa tam objaví mi-
lenka s vašim manželom. Aj 
toto zažijete v novej divadel-
nej hre v réžii Petra Mikulíka.

Účinkujú herci SND:  
Braňo Deák, Zuzana Tlučko-
vá, Mária Kráľovičová/Zde-
na Studenková, Ján Koleník 
a Kristína Svarinská

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok
21. 5. 2014 (streda) o 15.00 h.

Vernisáž k školskej ab-
solventskej výstave prác žia-
kov ZUŠ A. Cígera v Kež-
marku 
25. 5. 2014 (nedeľa) o 16.00 h.

Čert a Káča
Rozprávková nedeľa s báb-

ko-hereckým predstavením v 
naštudovaní Bábkového di-
vadla Košice. Humorný i po-
učný príbeh o nebojácnej Ka-
či, múdrom pastierovi a okla-
manom čertovi. Hra Čert a 
Kača, vychádza z motívov 
obľúbenej českej ľudovej roz-
právky, ktorú napísala Bože-
na Němcová.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

26. 5. 2014 (pondelok)  
o 11.00 h. 

aBBa 
Vystúpenie s nezabudnu-

teľnými zážitkami zo slávnej 
éry skupiny Abba  a naživo 
spievanými hitmi, ako Mam-
ma Mia, Dancing Queen, Wa-
terloo, Gimm a ďalšie

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

29. 5. 2014 (štvrtok) 
o 10.00 h. 

Puf a Muf sa vracia 
Inscenácia sa nesie v ko-

mickom až grotesknom du-
chu, v kombinácii živých her-
cov a bábok. Zaujímavá scé-
nografia, vtipný text a hudba 
vtiahne do deja malého ale i 
veľkého diváka. 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok
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VýSTaVy
Výstavná sieň BarÓNKa

Hlavné námestie 46, 
Kežmarok

Od 2. 5. 2014 do 15. 5. 2014
S VĎAKOU NAŠIM MA-

MÁM
Výstava žiackych prác VI. 

ročníka krajskej kreatívnej 
súťaže.

Výstavu pripravila Špeci-
álna základná škola Kežma-
rok v spolupráci s Mestským 
kultúrnym strediskom Kež-
marok.
Od 21. 5. 2014 do 13. 6. 2014

Školská absolventská 
výstava prác žiakov ZUŠ  

A. Cígera v Kežmarku 

Výstavná sieň múzea
Dr. alexandra 11, Kežmarok

INAKOSTI 2
25. apríla – 31. 5. 2014

Kresby, maľby – iný po-
hľad na svet očami autora Já-
na Kollára.

galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Xénia Bergerová
ANJEL A ŽENA

Výstava je otvorená do 15. 
mája 2014.

Jarný program  
Kežmarskej hudobnej jari

• Máj 2014 Koncert venovaný Jánu Mórymu, spolupráca 
s Andrejom Janovským a umelcami z konzervatória z Ban-
skej Bystrice

• 10. 6. 2014 Viki Ráková – Laco Fančovič
• Jún 2014 2 koncerty (ZUŠ)

V piatok 4. apríla sa triedy 
8.A a 6.B na ZŠ Nižná brána 
mohli presvedčiť o tom, aké 
je to byť spisovateľom, vďa-
ka besede s Antonom Mare-
com, spisovateľom, ktorý pí-
sal a stále píše napínavé po-
vesti a novely, ktorých ná-
mety hľadal po celom okolí 
Tatier a nielen tam. Jeho kni-
hu Kežmarská Čierna pani by 
mal poznať každý správny 
Kežmarčan.

„Kde hľadáte   inšpiráciu 
na písanie?“ „Prečo sú vaše 
knihy práve o ľuďoch, ktorí 
žijú v lone prírody a bránia sa 

BESEDA S ANTONOM MARECOM

konzumnej spoločnosti?“ – aj 
takéto otázky padali  od zau-
jatých žiakov po spisovateľo-
vom výklade. Ako taká po-
vesť vzniká a aký je život spi-

sovateľa, to všetko sme sa do-
zvedeli od A. Mareca, ktorý 
nás určite motivoval k tomu, 
aby sme viac čítali.

M.Wikarski, S. Olekšák
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SLOVENKA
TLAČ – TABAK – SUVENÍRY

Hlavné námestie 44, Kežmarok
Kontakt: 052/452 44 19

Celosvetový boom s pesnič-
kou Happy prišiel aj do Kež-
marku. Zamestnanci a žiaci 
Strednej odbornej školy (SOŠ) 
natočili klip, ktorý propagu-
je nielen školu a všetky učebné 
odbory, ale aj samotné mesto.
„Prišli  za  mnou  učitelia  in-

formatiky, Martin Sokáč a Mar-
tin  Valluš,  že  videoklipom  by 
chceli spopularizovať nielen na-
šu  školu,  ale  aj  učebné  odbory 
a mesto  Kežmarok.  S  nadšením 
som  túto  skvelú myšlienku  pri-
vítala,“ približuje začiatok re-
alizácie klipu riaditeľka SOŠ 
Marta Sabolová.

Podľa Martina Valluša, 
učiteľa informatiky a jedné-
ho z tvorcov klipu, prináša 
skladba chytľavý pocit rados-
ti. Martin Sokáč, ďalší z tvor-
cov, má podobný názor: „Ide 
z toho úžasná energia, ľudia tak 
majú krajší deň a lepšiu náladu.“

Záujem o profesie klesá
Takáto forma propagácie 
padla podľa riaditeľky vhod. 

„V  súčasnej  dobe  sme  svedkami 
toho, že záujem o robotnícke pro-
fesie výrazne klesá. Momentálne 
nemáme odborníkov na tieto od-
bory. O profesie,  ktoré  sa u nás 
učia – murár, tesár, stolár, kader-
níčka,  kozmetička,  kuchár,  čaš-
ník –  je na trhu práce stále veľ-
ký záujem. V klipe sú predstave-
né  v modernej  podobe  budúcim 
žiakom a širokej verejnosti,“ pri-
blížila cieľ projektu Sabolová.

Ostatné roky sú charakte-
ristické tým, záujem o spomí-
nané odbory je menší. Súvisí 
to so znižovaním počtu po-
pulácie, ale aj s financovaním 
škôl podľa počtu žiakov. Tí sa 
hlásia na školy so všeobec-
ným vzdelaním a na robot-
nícke profesie sa ich hlási čo-
raz menej. Práve klip by mal 
tieto odbory mladým ľuďom 
viac priblížiť a zatraktívniť.

 
Základom je správna 

motivácia
„Hovorili sme si, že budeme ra-
di, ak video uvidí aspoň tisíc ľu-

Svoj klip Happy natočili aj študenti strednej odbornej školy
V klipe, ktorý propaguje všetky učebné odbory školy, účin-
kujú aj všetci zamestnanci školy. Riaditeľka taký veľký 
úspech videa nečakala.

dí. Nakoniec sa verejnosti páči, o 
čom svedčí aj fakt, že za päť dní 
ho  na  internete  videlo  viac  než 
10-tisíc  ľudí.  Veľký  záujem  je 
pre  nás  prekvapením  a  myslím 
si,  že  splnil  to,  čo  sme očakáva-
li,“ netajila spokojnosť riadi-
teľka školy.

Sabolová je milo prekvape-
ná aj s prístupom ľudí, či už 
žiakov alebo zamestnancov. 
Dostatočnou motiváciou bo-
lo pre nich dobré slovo alebo 
poďakovanie. „Ak  žiakov  do-
kážeme  správne  motivovať,  do-
kážu urobiť veľké veci. Niektorí 
študenti chodia za mnou, či mô-

žu ísť pomáhať na tú či onú ak-
ciu. Chcú pracovať, chcú sa zdo-
konaľovať. A to je dobre,“ pove-
dala.

Klipom Happy však akti-
vity školy nekončia. „Organi-
zujeme koncerty, burzy škôl, re-
cepcie či rauty. Staráme sa o dve 
ihriská  na  sídlisku  Juh,  o  hrob 
nášho  prvého  riaditeľa. Každo-
ročne  pripravujeme  aj  Kvapku 
ľudskosti,  akciu,  v  ktorej  sme 
utvorili  slovenský  rekord  v  od-
bere  krvi  v  jeden deň a na  jed-
nom  mieste,“ uzavrela Sabo-
lová.  

Lorant Paugsch

Zábery z klipu Happpy.                                      Foto: youtube.com

Zábery z klipu Happy.                                      Foto: youtube.com
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Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK
Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

Firemná inzercia á 1 € (10 slov)
Inzeráty prijíma aj  

Kežmarská informačná agentúra

Najlacnejšia inzercia  
v regióne

V areáli Strednej odbornej 
školy v Kežmarku na Kušnier-
skej ulici  sa uskutočnilo finá-
lové  kolo 4. ročníka medzi-
národnej Interligy. Už osem 
rokov sa stretávajú družstvá 
dvoch českých – Střední škola 
technická a zemědělská Nový 
Jičín, Střední škola zeměděl-
ská a přírodovědná Rožnov 
pod Radhoštěm a dvoch slo-
venských škôl – Stredná od-
borná škola polytechnická 
Liptovský Mikuláš a Stred-
ná odborná škola, Kušnier-
ska brána 349/2, Kežmarok, 
aby si zmerali sily, porovna-
li zručnosti a vymenili skú-
senosti. Žiaci súperili v jaz-
de zručnosti, volejbale, flor-
bale a stolnom tenise, pričom 
jednotlivé kolá sa uskutočnili 
počas dvoch školských rokov 
na pôde každej školy.

Volejbalový turnaj, hraný 
systémom každý s každým, 
potvrdil kvality moravských 
študentiek, ktoré predčili slo-
venské volejbalistky v kaž-
dom kole.

Na autocvičisku v areáli 
na Nižnej bráne chlapcov dô-
kladne preverila jazda zruč-

nosti vo vedení osobného au-
tomobilu a traktora s príve-
som. Súťažné úlohy vo všet-
kých kategóriách najlepšie 
zvládli Kežmarčania, študenti 
odborov mechanizácia pôdo-
hospodárstva   a autoopravár. 

Vyrovnané súboje zvied-
li aj florbalisti a stolní tenisti. 
Výbornou hrou sa predstavi-
la pätica kežmarských chlap-
cov z Kušnierskej, ktorí víťaz-
stvom v štvrtom kole potvr-
dili celkový primát v tejto sú-
ťaži. Aj v  stolnom tenise vo 
všetkých kolách bojovali o cel-
kové prvenstvo, no Liptákov 
sa im zdolať nepodarilo.

Celé podujatie, organizo-
vané SOŠ Kušnierska brá-
na v Kežmarku, malo výbor-
nú atmosféru so zaujímavý-
mi súťažnými disciplínami 
a vytvorilo veľmi priazni-
vé podmienky pre priateľ-
ské stretnutia  a výmenu skú-
seností žiakov aj ich pedagó-
gov. Moravským účastníkom 
mesto učarovalo svojou polo-
hou i historickým koloritom. 
Všetci sa veľmi tešia na piaty 
ročník Interligy 2014 – 2016.

Mgr. Ján Angelovič
ZŠ Dr. D. Fischera 2, 

Kežmarok    
Literárny Kežmarok – celo-

národná súťaž SJL
Medzníky II. svetovej vojny 

– súťaž DJZ
Slávik Slovenska – obvod-

né kolo
Družstvá mladých zdravot-

níkov – súťaž SČK okresov Po-
prad a Kežmarok

Prednes NEJ – obvodné kolo
Celoškolský program ku 

Dňu matiek, 7. 5. 2014
Biologická olympiáda – ka-

tegória D –  obvodné kolo, 15. 
5. 2014

Výmenný pobyt žiakov 4. 
roč. s družobnou školou v Boch-
ni; 19. – 23. 5. 2014

Fyzikálna olympiáda 6., 7. 
roč. – obvodné kolo, 19. – 23. 5. 
2014

Slávnosť MDD   30. 5. 2014
ZŠ grundschule, Hradné 

námestie, Kežmarok
Atletika (okresné majstrov-

stvá)
Projekt Comenius – návšteva 

Holandska

S úctou k našim mamám – 
výstava v Barónke

Akadémia k Dňu matiek (1. – 
4.ročník, ŠKD)

Deň rodiny – športové pod-
ujatie pre žiakov 3. a 4.ročníka 
a ich rodičov

Gymnastický deň pre žiakov 
2.ročníka kežmarských ZŠ

Týždeň slušného správania 
(ŠKD)

CO očami detí (výtvarná sú-
ťaž, školské a okresné kolo)

Poľovníctvo a príroda (výtvar-
ná súťaž, školské a okresné kolo)

Medzníky 2.svetovej voj-
ny (dejepisná súťaž pre žiakov 
9.ročníka základných škôl okre-
sov Poprad a Kežmarok)

MŠ Možiarska
Zdravotno-výchovná hra 

Evička nám ochorela pre detí 
materských škôl v okrese Kež-
marok.

Špeciálna základná škola 
Kežmarok 

6. ročník krajskej výtvarnej 
súťaži s vďakou k našim ma-
mám - Termín – 1. – 2. týždeň 
v máji.                               tatti, ph

Interliga zavítala pod Tatry 
a priala Kežmarčanom

Kalendár školských akcií 
aPrÍL 2014

Predaj starých 
sedačiek

Kino Iskra ponúka na 
predaj staré sedačky zo sá-
ly. Cena za jeden kus je 7 
Eur, uprednostňujú sa väč-
šie odbery, pri ktorých je 
možná dohoda. Sedačky sú 
umiestnené v Športovej ha-
le a po dohode je možné si 
ich obzrieť.                       (lp)
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Nadácia Orange vyhlasuje 
už desiaty ročník grantového 
programu Šanca pre váš re-
gión. Opäť ním chce motivo-
vať aktívnych ľudí v sloven-
ských regiónoch, aby vlast-
nou snahou prispeli k pozi-
tívnym zmenám vo svojom 
okolí, obci či meste. Medzi 
dobré nápady v jubilejnom 
ročníku prerozdelí celkovo 
90 000 eur.

Cieľom programu je podpo-
riť verejnoprospešné projekty 
zamerané na oživenie kultúr-
neho a  spoločenského života, 
vytváranie miest pre stretáva-
nie komunít a príležitostí na 
dobrovoľnícke aktivity.

O príspevok z grantového 
programu Šanca pre váš re-
gión sa môžu uchádzať nefor-
málne skupiny občanov, mi-
movládne organizácie aj kul-

túrne inštitúcie. Maximálna 
výška podpory na jeden pro-
jekt je 3 000 eur. Aj v tomto 
roku umožní Nadácia Oran-
ge širokej verejnosti zapojiť 
sa do rozhodovacieho proce-
su prostredníctvom online 
hlasovania. Z podporených 
projektov hodnotiaca komi-
sia vyberie desať najzaujíma-
vejších, ktoré zaradí aj do on-
line hlasovania na www.na-
daciaorange.sk. Medzi tri 
z nich, ktoré získajú najviac 
hlasov verejnosti, rozdelí Na-
dácia Orange ďalších celkovo 
3 000 eur.

V predchádzajúcich roč-
níkoch podporila Nadácia 
Orange z grantového progra-
mu Šanca pre váš región viac 
ako 660 projektov. Na Sloven-
sku tak z roka na rok v ob-
ciach pribúdajú oddychové 

zóny, ihriská či upravené ná-
učné chodníky.

grantový program  
Šanca pre váš región 2014
Otvorenie programu: 23. 

4. 2014
Uzávierka prijímania žia-

dostí: 15. 5. 2014
Zverejnenie výsledkov 

hodnotenia žiadostí: 12. 6. 2014
Online hlasovanie: júl 

2014
Realizácia podporených 

projektov: 15. 6. – 15. 10. 2014
Projekty sú prijímané elek-

tronicky prostredníctvom 
online systému e-grant na 
webovej stránke www.nada-
ciaorange.egrant.sk.

Bližšie informácie o gran-
tovom programe môžu všetci 
záujemcovia získať na www.
nadaciaorange.sk.                  KO

Občianske združenie 
ŽIVOT A ZDRAVIE 

v Kežmarku
VÁS SRDEČNE 

POZÝVA
na vzdelávací cyklus 

programu  
NEW START 

„ZMENA 
PROSTREDNÍCTVOM 

VOĽBY“
prednášky a diskusie, 
ochutnávky a recepty, 

vzťahy a zdravie
Miesto a čas stretávania:

Hradné nám. č. 24 – 
prízemie – o 17.00 hod.

12. 5. 2014
NAJVÄČŠÍ MAJSTER
MUDr. Peter POLLÁK
Kontakt: 0904-395 892

Vstup voľný!

už PO DeSIaTy raZ NaDácIa OraNge PODPOrÍ 
DOBré NáPaDy Na ZLePŠeNIa V regIÓNe

Kamenná baňa 1039 (pekáreň Gros)
Kežmarok

Novootvorená predajňa, v ktorej môžete
nájsť širokú ponuku:

kvalitného vína, destilátov, piva, nealka,
cukroviniek, delikates, cigár...

Silná a kvalitná káva so sebou...

Otváracie hodiny:
Po – Pia: 8.00 hod. – 18.00 hod

So: 8.00 hod. – 14.00 hod.

Pripravíme pre vás aj darčekové koše,
zabezpečíme alkohol na svadby, oslavy,

posedenia...

www.facebook.com/bevande
bevandekk@gmail.com,  tel.: 0905-694 774
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Dňa 16. má-
ja 2014 uplynie 
smutných 25 ro-
kov, čo nás opus-
til milovaný man-

žel, otec, dedko a priateľ Franti-
šek MIZDOŠ z Kežmarku.

S láskou spomínajú a za ti-
chú spomienku ďakujú manžel-
ka Viera, dcéry Zuzana a Kata-
rína s rodinami.

Dňa 29. 7. 2014 
uplynie smutný 
rok, kedy nás bez 
slova rozlúčky na-
vždy opustil náš 
milovaný brat a 

syn Peter KOSTRZEVA.
Všetci, ktorí ste ho poznali 

mu venujte tichú spomienku.
Spomínajú otec, sestra Darin-

ka, synovcovia Ladislav, Michal, 
Marcel s rodinami, tety, strýko-
via a ostatná smútiaca rodina.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 

sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomí-
name.

Dňa 15. má-
ja 2014 uplynie 
30 rokov, čo nás 
vo veku 68 rokov 
náhle opustil náš 
drahý otec a ded-

ko Valent DLUHÝ.
S láskou spomína celá rodina.

INzerCIa, spomIeNKy

poďakovanie

PreDaJ
Predám palivové drevo, 25 €/m2. 

Tel. 0903 394 080.  P-14/14
Predám 1,5-roč. sučku vlčiaka bez 

PP za 60 €, šteniatko psíka za 20 €. Tel: 
0907 929 261.

MOTO
Predám z Avie N20 komplet ná-

pravu s brzdami a kolesami, prevo-
dovku + komplet kardan. Vhodné na 
malotraktor. 0904 322 056.

KúPa
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

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

Kúpim staré československé hrač-
ky z obdobia socializmu, automode-
ly značky Matchbox a slovenské zbe-
rateľské korunové mince. Tel: 0907 
200 730.

INé
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, keramické nože a iné. Opra-
va bicyklov – skiservis. Tel. 0905 
43 41 53, www.imsport.webnode.
sk.                                            P-48/13

Nátery striech. Lacno, rýchlo, 
kvalitne. 0915 334 786.

Ponúkam do prenájmu kance-
lárske priestory na Hl. námestí 98. 
0903 639 921.

Kvalitné nátery striech. Tel: 0907 
545 258.

Expresná pôžička, bez starostí, 
bez poplatkov na čokoľvek, pre kaž-
dého. www.pozicajsi.com. Tel: 0918 
359 588

ByTy, DOMy, POZeMKy
Predám murovanú chatu so zá-

hradkou „Pri hájovni“ v Kežmarku, 
podlahová plocha 30,4 m2, (dlažba, 
nová kuch. linka, WC na septik, se-
denie), zavedená elektrina, bezpeč-
nostné dvere, plastové okná ,vonkaj-
šie okenice, pozemok 583 m2. Cena 

drobná inzercia

spomienky

Zvárač CO2
Stará Ľubovňa

- zváranie oceľových 
konštrukcií metódou CO2,

- oblúkové zváranie  
taviacou sa elektródou  

v aktívnom plyne,
- prax na pozícii zvárač 

výhodou
- certifikát o absolvovaní 

úradnej skúšky STN EN135
Nástup: ihneď

Kontakt: +421 220 512 512
Životopisy zasielajte na: 
nabor@centralwork.eu

redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

Touto cestou ďakujem za 
príkladnú starostlivosť a ľud-
ský prístup k mojej dcére 
Petre KURILLOVEJ, rod. 
Hablovičovej, počas hospita-
lizácie v kežmarskej nemoc-
nici na internom oddelení, 
v dňoch 9. – 22. 4. 2014. Vede-
niu ako aj celému personálu 
oddelenia želám len to najlep-
šie, pevné zdravie a veľa síl 
pri ich náročnej práci.

I. Hablovičová s rodinou

Ďakujeme všetkým, kto-
rí sa zúčastnili poslednej roz-
lúčky s našou milovanou dcé-
rou Petrou KURILLOVOU, 
rod. Hablovičovou.

Zároveň ďakujeme za kon-
dolencie a kvetinové dary.

Rodina Hablovičová

Kežmarská  
informačná agentúra  

(Kia)
Hlavné námestie 46,  
060 01  Kežmarok  

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

Už  navždy 
prestali  pre  Vás 
hviezdy  svietiť  a 
slnko hriať, ale tí, čo 
Vás mali radi, nikdy 

neprestanú na Vás spomínať. 
Dňa 17. mája uplynie 10 ro-

kov odkedy nás navždy opustil 
náš otec, dedko, pradedko, brat a 
švagor JOZEF GALIK. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S úctou spomína smútiaca ro-
dina.

Dňa 7. 5. 2014 
bude to 8 rokov, 
čo nás opustila 
naša drahá ma-
mička, babička, 
sestra, teta a pria-

teľka Darina KOSTRZEVOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte 

jej s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéra Darinka, 

vnuci Ladislav, Michal, Marcel 
s rodinami, sestry, bratia s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina.
Kytičku kvetov ti na hrob môže-

me  dať,  chvíľku  stáť,  ticho  spomí-
nať. Sviečku zapáliť, slzy vyroniť a 
pošepkať  ako  nám  chýbaš.  Láskavé 
slová chýbajú, no v srdci stále ostá-
vajú

20 000 €. Tel. 0940 733 070.
Dám do prenájmu zariadený 1 

izbový byt v Kežmarku. Tel.  0907  
665 134.

Predám 3-izbový DB na 
Lanškrounskej 18, Kežmarok, 2. Po-
schodie, s balkónom. Cena 36 000 
Eur. Tel. 0902 385 770.  P-12/14

Nové inzertné miesto
– predajňa novín  

a časopisov Slovenka, 
Hlavné nám. 44, Kežmarok
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Pán prezident 1. MFK Kežma-
rok, musím reagovať na Vaše vyjad-
renia ohľadom kežmarského  futba-
lu a mojej osoby. Myslím si, že tie-
to veci, by sme si mali vydiskutovať 
na výbore vedenia klubu, ale ten sa 
nikdy nekonal,  pardón až dvakrát, 
raz  na  začiatku  a  teraz,  keď  som 
chcel odstúpiť z pozície trénera do-
rastu. Vytýkate mi, že som trénoval 
chlapcov bez licencie. Boli tu tréne-
ri s licenciou a hráči, ktorí dosaho-
vali dobré výsledky, a prečo nevy-
držali a odišli? Keď ste ma oslovi-
li, aby som prišiel trénovať kežmar-
ský dorast, tak pri prvom stretnutí 
som Vás  informoval  o  tom,  že ne-
mám  dokončenú  trénerskú  licen-
ciu,  a  mám  takú  prácu,  ktorá  mi 
nedovoľuje  venovať  sa  trénovaniu 
v  takom  časovom  rozsahu,  ako  by 
som si to predstavoval. Prvé čo bo-
lo ste povedali, že niečo sa s tým bu-
de robiť. Tak sme sa dohodli. V let-
nej príprave prišiel aj pán Molito-
ris, ktorý bol trénerom A mužstva, 
s  ním  sme  sa  vedeli  dohodnúť  na 
prípadnom zastupovaní na trénin-
goch, ak by bol jeden z nás pracov-
ne mimo. Trvalo to do času keď zis-
til, že v A mužstve má len dvoch – 
troch hráčov, tak to trápenie ukon-
čil hneď a dobrovoľne. Nie preto, že 
ja  som  ho  vyštval,  pretože  som  si 
zmenil  tréningový čas, ako  to  tvr-
díte vy. Pri tréningoch ste mi nepo-
máhali ani len minimálne, nie to eš-
te maximálne, ako hovoríte. Keď ste 

reakcia Pavla 
Fejerčáka

„Neviem,  či  redakciu  no-
vín  Kežmarok  baví  ešte  uverej-
ňovať  takéto  listy.  Na  tieto  po-
sledné  zmätočné  nezmysly  od-
mietam akokoľvek reagovať. Fut-
bal mám  rád,  veľa  pekného  som 
pri ňom prežil, ale toto už nemu-
sím,  to  je  priveľa,  skutočne  nie. 
K pánovi Gmyrekovi sa už nech-
cem  vyjadriť,  aby  som  ho  sku-
točnou  pravdivou  realitou  neu-
razil.  Ja  som  funkciu prezidenta 
klubu ponúkol aj pánovi Gmyre-
kovi a naposledy pánovi Litvino-
vi,  pretože nechcem  stáť v  ceste 
týmto  futbalovým  odborníkom. 
Pán  Gmyrek  to  asi  nepochopil, 
tak  ako  mnoho  iných  vecí.  Pre-
to  ešte  raz,  príďte  si  pán Gmy-
rek  prevziať moju  funkciu. Dú-
fam,  že  pochopíte  aspoň  tú  po-
slednú vetu.“

Myslel som si, že už nenapíšem nič. Pred rokmi som 
napísal a domáca kontrola to nezverejnila.
Čítam hádky o futbale ktoré nikomu nepomôžu. Skú-

sim inak. Pán Tokarčík, kežmarský futbal vám pomohol, 
aj ty jemu, ale teraz, keď si už riaditeľ školy – skús ešte 
pre svoju a našu radosť pomôcť čo najviac žiakom. Dobre 
človekovi padne, keď aj po rokoch v Bratislave v električ-
ke pozdraví a poďakuje chlapec – futbalista, ktorý vyras-
tal v Kežmarku, či už Richard Steigauf, či Janko Podol-
ský. Naša generácia tiež pomohla – Ing. Pataky, MUDr. 
Jakubička a iní.
Nevidím  do  pomerov  terajších  –  faktom  zostáva  že 

kým pred cca 12 rokmi mesto dávalo na päť športov (fut-
bal, atletika, basketbal, karate, lukostreľba) cca. 500-tisíc 
korún, teraz len na futbal 16-tisíc eur, čo je skoro to isté. 
Len s tým rozdielom, že my sme s týmto rozpočtom uhrá-
dzali všetky energie, opravy a platili 4 a pol pracovníka. 
Teraz mesto platí energie aj pracovníkov.
Ale k futbalu. Malý futbal sa umravnil, nikto nemá 

peniaze a tak sa už “nečaruje“, rozhodcovia, inštruktori 
sú slušne platení, ale odkiaľ ich platiť – na to nikto nedal 
odpoveď. Z mesta, z daní? Prečo? Na zápas neviem akej 
ligy chodí málo ľudí – réžia je poriadne drahá, chlapci – 
hráči – chcú peniaze. odkiaľ? Zo vstupného?
Pri mojom odchode som navrhol predať majetok telo-

výchovnej jednoty (TJ) za korunu mestu – boli sily, ktoré 
to nedovolili, a tak sa pýtam, kto je majiteľom domu, kto-
rý prinášal nemalý príjem, kto prevádzkuje ziskovú šport-
ku a iné. Žiaľ sú to ľudia, ktorí nikdy neobuli ani kopačky, 
ani B-mužstva, dovolím si napísať, slávneho Kežmarku.
Žiaľ predával sa majetok aj v tej dobe, keď sme to ria-

dili my, ale za prísnej kontroly výboru, a aj to „zjedol“ 
úplne podvyživený šport.

A tak už nemáme ani TJ Jednota, ani TJ Štart. Zriadi-
li sme MŠK, ktorý zastrešuje veľa športov. Už neexistu-
júce TJ by aspoň čiastočne nahradili náklady.
Ale nerieši to nič. Plávať chodíme do Popradu, na ho-

kej do Popradu, na futbal už do Popradu a Spišskej Be-
lej, kde majú dokonca aj B-mužstvo a  ide to. Neprajem 
nikomu nič zlé, ale predstavujem si z Tesca – plaváreň, z  
Kauflandu – dom kultúry a plné obchody v centre mes-
ta. Našli sa peniaze na opravu štadiónov a majú správ-
cu Milana Dzurendu, ktorý sa im s nasadením venuje a 
patrí mu poďakovanie. 
Aj v Bratislave je zatiaľ z nového národného štadióna 

len diera. Tu doma sú pekné, aj myšlienku o lukostrelec-
kom štadióniku som doniesol zo švajčiarskeho Fribourgu, 
a aj reklama už asi vynáša. Takže nič nové nevymyslíme, 
len tak, ako to robia vyspelé krajiny – mesto platí energie 
– šport hľadá sponzorov a šetrí sa a neplytvá!
Niečo  by  o  tom vedeli  povedať  futbalisti  ktorý hra-

jú alebo hrali v zahraničí ako Pisarčík, Kornaj aj Tom-
čák ml.
A teraz ta posledná a dôležitá otázka – odkiaľ na to? 

Nemám patent – mestské zákazky vyhrávajú firmy, kto-
ré by mohli pomôcť, úspešní ľudia dajú svoje peniaze len 
vtedy, keď ich futbal presvedčí, aj ľudia čo berú krásne 
platy, aj penzie z mesta by tiež mohli prispieť, v nepo-
slednom rade urobiť všetko preto, aby konečne firmy, kto-
ré  sú na území mesta,  ako aj  tie,  ktoré majú prísť, po-
mohli najpopulárnejšiemu športu v meste – futbalu.
Stretávam sa s mojimi rovesníkmi a vidím, že sa chcú 

vrátiť  na  kežmarský  štadión  za  dobrým  futbalom,  tak 
futbalisti doprajte  to aj  tým, ktorí už neveria. Nech po 
rokoch hrá dychovka a je plný štadión.

 Jaroslav Kornaj, priaznivec športu 

Kežmarský futbal – Kam kráčaš?
reakcia na prezidenta 1. MFK Kežmarok

nahradili pána Molitorisa, Vaše tré-
ningy spočívali v hraní baga. A tým 
ste mi chceli pomôcť? 
Áno,  v  lete  2013  som  súhlasil 

s cestou, po ktorej sme sa spoločne 
vydali. Nie ja, ale vy ste robili nie-
čo, čo nebolo v súlade s tým, čo sme 
si  povedali. Počas  prebiehajúcej  je-
sennej časti, niekedy v septembri ste 
ma zavolali a predostreli ste mi ná-
vrh, v ktorom bolo zrušenie dorastu 
alebo A mužstva, lebo ste sám vide-
li, že nie je dostatok hráčov. Ja som 
presvedčil chlapcov, aby hrali aj za 
dorast aj za A mužstvo. Kým ja som 
im to vysvetľoval, vy ste ticho sedeli 
v druhej šatni a čakali ako to dopad-
ne, namiesto toho, aby ste im to vy 
ako prezident klubu povedali. Potom 
ste  mi  dokonca  navrhli  aj  pozíciu 
trénera A – mužstva. To Vám neva-
dilo, že nemám trénerskú licenciu? 
Chlapci súhlasili, že dokončia jesen-
nú časť aj v doraste aj v A mužstve 
s tým, že cez zimnú prestávku bude 
A mužstvo doplnené novými hráč-
mi ako ste mi to tvrdili. Koľko no-
vých hráčov prišlo do A-čka pred 1. 
kolom do KK? Namiesto hráčskych 

posíl prišla posila, ale na trénerskú 
pozíciu.  Nasľubovali  ste  toho  toľ-
ko,  ale  vôbec  nič,  ale  naozaj  vôbec 
nič ste nesplnili. Nie že všetka vina 
padá na moje plecia, že chlapci ne-
nastúpili na domáci zápas 6. apríla 
2014, ale vaša neschopnosť zohnať 
hráčov  do  A-čka.  Ja  som  Vám  už 
3.  apríla  oznámil  svoju  rezignáciu 
na trénerský post v 1. MFK, preto-
že ma už poriadne hnevala situácia 
v kežmarskom futbale. Na sobotňaj-
šom zápase dorastu som sa ešte zú-
častnil ako tréner, a to bol aj môj po-
sledný zápas. Už som si nevedel vy-
myslieť  rozumnú  odpoveď  na  toľ-
kokrát a nielen dorastencami, ale aj 
hráčmi A-mužstva kladenú otázku: 
„Kedy prídu posily?“ A keď v ka-
bíne padol návrh od hráčov, aby sa 
nenastúpilo na zápas A – mužstva 
nie  vonku,  ale  doma,  aby  aj  fanú-
šikovia videli, že niečo nie je v po-
riadku s kežmarským futbalom, tak 
som ich v tom podporil, to je pravda, 
lebo  ja som ich už raz v septembri 
min.  roku presvedčil,  aby  to vydr-
žali, že prídu posily, ale nič sa ne-
dialo, a snáď sa vedenie zobudí a za-
čnú hľadať hráčov pre A-čko. Urči-
te boli fanúšikovia sklamaní a nadá-
vali, že  sa domáci zápas neodohral 
a o týždeň sa zas čudovali, že tí is-
tí chlapci, ktorí týždeň predtým od-

mietli nastúpiť, teraz hrajú. Znova 
sa opakuje to, čo na jeseň, že jedno 
mužstvo  v  KK  musí  skončiť,  keď 
nebudú dorastenci suplovať mužov. 
Aspoň, že ich od mojej rezignácie fi-
nančne motivujete.  Tvrdíte,  že  pre 
dorastencov by mala byť česť hrať 
za A-mužstvo. S  tým sa stotožňu-
jem aj ja, ale nemalo by to byť ná-
hodou tak, že A-mužstvo sa doplní 
jedným – dvoma dorastencami a nie 
že dorast sa doplní jedným – dvoma 
ačkarmi,  alebo  dokonca  aj  šoférom 
autobusu.  Do  ačka  ide  dorastenec 
za odmenu a nie zato, že má kopač-
ky. Tým nechcem znevážiť ani jed-
ného dorastenca, pretože sú to dob-
rí a slušní chlapci, s ktorými sa veľ-
mi dobre pracovalo a ktorí chcú hrať 
futbal. Som rád, že som mohol byť 
s nimi, a aj ja som sa od nich čo – to 
priučil. Chlapcom držím palce, nech 
sa stále zlepšujú a zranenia nech ich 
obchádzajú.
Nechcel  som  sa  nikoho  do-

tknúť, ale na Vaše slová, pán pre-
zident, som musel reagovať.
Prečo neodstúpite z pozície pre-

zidenta klubu, keď tak veľmi ľutu-
jete, že ste tú funkciu vzali? Mož-
no by bola najlepšia verejná disku-
sia s fanúšikmi, kým ešte nejakí sú 
a vedením 1. MFK. 

Jozef Gmyrek

Reakcia fanúšika
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Volejbal
Usporiadateľom je Komisia 

mládeže a športu pri MsZ Kež-
marok v spolupráci s primáto-
rom a viceprimátorom mesta, 
ako aj s materskými školami. 
Podujatie sa uskutoční od 9.00 
hod. v areáli Základnej ško-
ly Nižná brána (v prípade re-
alizácie jeho rekonštrukcie, na 
futbalovom štadióne).  

Súťažiť sa bude v ka-
tegóriách: mladšie dievčatá, 
rok nar.:  2009 – 2010, mladší 
chlapci,  rok nar.: 2009 – 2010, 
starší chlapci, rok nar.: 2007 

– 2008, staršie dievčatá, rok 
nar.: 2007 – 2008.

Prihlášky na podujatie po-
šlite najneskôr do 15. 5. 2014 
(štvrtok) do 12.00 hod. na 
adresy: zdenka.jankurova@
gmail.com  a kópiu na rada-
zokk@gmail.com , s tým, že 
súpisku pretekárov potvrde-
nú lekárom (lekármi) a riadi-
teľkou školy stačí osobne do-
ručiť až pri prezentácii. V prí-
pade nedodržania termínu, 
nebudú pretekári pripustení 
na štart (na olympiádu).    (lr)

Dňa 10. apríla 2014 sa De-
ti a Juniori TŚC TEMPO MŠK 
Kežmarok zúčastnili Dňa tan-
ca vo Svite, súťažnej prehliad-
ky neprofesionálneho tanca.

V súťaži malé choreografie 
tanečné kluby do 8 rokov si 
s choreografiou Ing. Daniely 
Debreovej  Kežmarské Chil-
drenky vytancovali striebor-
né pásmo. 

Za malú choreografiu Ger-
trúdy Scholtzovej Luna do 
Brasil do 11 rokov, i za duo v 
podaní tanečného páru  Eri-
ka Hasaja - Inés Bilinovej sme 

Opäť úspešní tanečníci

Šachisti MŠK KdV Kežma-
rok sa po ukončení sezóny 
súťaží družstiev zúčastňujú 
majstrovských a záujmových 
súťaži jednotlivcov. V apríli 
sa v Ľubovnianskych kúpe-
ľoch uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenska v šachu mládeže. 
Na nich nás reprezentovali 
súrodenci Natália a Jakub Fe-
renčákovci. Natália v kat. D8 
obsadila 7. miesto a jej brat Ja-
kub v kat. CH12 po dobrom 
výkone ziskom 5,5 bodov 11.
miesto v najpočetnejšie obsa-

šach denej kategórii 45 hráčov. 
Na M-SR mládeže v rapid 

šachu 8-12, ktoré sa hrali v 
Bratislave nás v kat. CH10 re-
prezentoval Michal Choma, 
ktorý ziskom 3 bodov obsadil 
33. miesto zo 43 hráčov.

V máji vrcholia základné 
turnaje GP-talent, ktorých sa 
zúčastnili títo mladí šachis-
ti: Natália a Jakub Ferenčá-
kovci, Michal Choma, Adrián 
Špitko, Adam Kriššák, Dávid 
Černák, Vladko Prusák. Po-
stup do semifinále GP si za-
bezpečili Ferenčákovci, nádej 
má aj Choma.                     (eh)

Pozvánka na olympiádu 
materských škôl

Dňa 22. mája 2014 sa uskutoční Memoriál Vlada Janček, 28. 
ročník Olympiády detí materských škôl mesta Kežmarok 
v ľahkoatletickom trojboji O pohár primátora mesta 2014. 
Podujatie je organizované v rámci mestského podujatia Dni 
športu mesta Kežmarok.

získali bronzové pásmo.
Dňa 12.4.2014 sa naši re-

prezentanti zúčastnili Taneč-
ného festivalu 2014  2. roční-
ka SLP v Poprade.

V ŠT tancoch si vytan-
covali 2. miesto naši úspeš-
ní reprezentanti Matej Štec - 
Radka Britaňáková, v LAT 3. 
miesto, za účasti 30 párov v 
ŠT a 34. párov v LAT.  

Marek Figlár - Miriama 
Dupľáková  9. miesto v ŠT 11. 
miesto v LAT Samuel Rovňák 

Kadetky
Poslednými zápasmi sa 

skončila súťaž, v ktorých hra-
li kežmarské volejbalové ka-
detky – Oblastné majstrov-
stvá.

Snina – KV MŠK Oktan 
Kežmarok 3:0 (14, 13, 20), 3:0 

21, 6, 6). Kežmarok – Vranov 
n/T 3:1 (19, 24, -21, 26), 3:0 (21, 
14, 23).                                     (ph)
1. Snina  28  79:14  78
2. TU Košice  28  71:27  64
3. Spiš. N. Ves  28  60:38  55
4. Prešov  26  58:27  54
5. Kežmarok  28  44:52  36
6. Vranov n/T  28  41:57  31
7. ŠA Košice  26    7:73    6
8. Michalovce  28    7:79    5

Basketbalová súťažná sezóna zavŕšená
Poslednými zápasmi sa so se-

zómou 2013/2014 rozlúčili druž-
stvá mužov a žiakov. Muži, ktorí 
už mali istotu držania sa v prvej 
lige, privítali na palubovke MŠH 
V. Jančeka celok Serede a žiaci 
cestovali na dohrávku do Sp. No-
vej Vsi.

Prvoligisti začali domáce 
stretnutie so Sereďou nekoncen-
trovane, robili priveľa chýb v ob-
rane i útoku. Ich statická hra po-
máhala hosťom udržať nádej na 
víťazstvo. Aj po veľkej prestáv-
ke pokračovali domáci hráči v 
nesúrodej hre, podporenej níz-
kou úspešnosťou streľby. Hostia 
zo Serede uchopili ponúknutú 

šancu a stretnutie zvládli vo svoj 
prospech, čo im zachránilo prvo-
ligovú príslušnosť aj pre nasle-
dujúcu sezónu.

Výsledok: BK MŠK Kežma-
rok – BK Lokomotíva Sereď 
62:67 (21:27), body Kežmarku: 
Lenárt 27, Strmenský 10, Tomáš 
8, Slezák 6, Tybor 5, Harabín 4.

Žiaci odohrali posledné dve 
stretnutia v Spišskej Novej Vsi 
s domácim favoritom, ktorý iba 
smolne nepostúpil na finálový 
turnaj o majstra Slovenska vý-
razne prehrali.

Výsledky: AC LB Spišská 
Nová Ves – BK MŠK Kežmarok 
109:8, 84:22.                             (jmj)

- Lenka Šepelová  13. miesto v 
ŠT 17. miesto v LAT.

Dňa 13. 4. 2014 pokračovala 
bodovacia súťaž Parketový ti-
ger 2014. V kat. Dosp. tr. C LAT 
tancoch si vytancovali semifi-
nálové 8. Miesto Tomáš Slav-
kovský - Martina Kišková v ŠT 
tancoch tr. B finálové 5. miesto.

Dňa 26. 4. 2014 na bodo-
vacej súťaži PegaFun Dance 
Cup 2014 v Martine si vytan-
covali Samuel Rovňák - Len-
ka Šepľová 1. miesto v LAT tr. 
B, 4. miesto v tr. A. 

Gertrúda Scholtzová
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šport

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Futbal
V. liga, sk. Sever muži futbalový štadión 11. 5., 16.30 h Kežmarok – Medzilaborce

III liga, sk. Podtatranská dorast futbalový štadión 17. 5., 14.00 h Kežmarok – Sp. Bystré

Hokejbal masjtrovstvá SR U14 hokejbalový štadión 16.  18. 5., od 9.00 h turnaj

Od 22. septembra 2013 do 
27. apríla 2014 trvala extrali-
gová súťaž hráčov do 14 ro-
kov. Sedem družstiev bojo-
valo o titul víťaza extraligy, 
celkovo na piatich turnajoch 
po celom Slovensku. Najskôr 
v Gajaroch, potom v Spišskej 
Belej, v Pruskom, vo Vrút-
kach až po posledný turnaj, 

ktorého organizátorom bol 
MŠK Kežmarok, v ktorom 
sa súťaž dostala do finále. Z 
dvanástich stretnutiach vy-
hrali kežmarskí hokejbalisti 
jedenásť stretnutí. 

Výsledky MŠK Kežmarok 
na domácom turnaji: MŠK 
Kežmarok – MŠK Spišská Be-
lá 3:1 (Figura, Dlugoš, Jan-

Mladí hokejbalisti MŠK Kežmarok sa stali víťazmi extraligy u14!
Nedeľa 27. apríl 2014 sa stane ďalším pamätným dňom v 
kronike hokejbalového klubu MŠK Kežmarok. V tento 
deň sa stali mladí kežmarskí hokejbalisti víťazmi najvyš-
šej hokejbalovej dlhodobej súťaže na Slovensku, pre sezónu 
2013/2014 - Extraligy U 14!

ček),  HBK Medokýš Martin – 
MŠK Kežmarok 1:5 (Majer, L. 
Kovalčík po 2, Dzivjak).
Konečná tabuľka extraligy u14, 

sezóna 2013/2014
1. Kežmarok  12  43:10  22
2. Vrútky  12  41:13  20
3. Spišská Belá  12  54:21  17
4. Martin  12  29:29  12
5. Gajary  12  30:30    9
6. Pruské  12  12:39    4
7. Žilina  12    6:73    0

O víťazstvo v extralige sa 
zaslúžili títo hráči: Tomáš 
Noga, Sebastián Solár, Kris-

tián Varga, Richard Kron, 
Denis Džubas, Boris Česá-
nek, Branislav Čevela, Mar-
tin Semaňák, Gabriel Adam-
jak, Martin Šeliga, Richard 
Hodorovič, Sebastián Ritter, 
Dárius Šlosár, Dávid Kocán, 
Štefan Dlugoš, Samuel Štan-
cel, Tomáš Božoň, Maroš Jan-
ček, Jakub Dzivjak, Juraj Fi-
gura, Timotej Danielčák, Lu-
káš Kovalčík, Matej Majer.  
Tréneri: Ladislav Majerčík, 
Matúš Lipták. Predseda klu-
bu: Pavol Humeník.          (ph)

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala V. futbalová liga v skupi-
ne Sever.

1. MFK Kežmarok – Ľu-
botice 1:3 (0:0), gól Kežmar-
ku: Pitoňák. 

Pakostov – Kežmarok 8:2 
(3:1), góly Kežmarku: Topor-
cer, Šugarek.                      (ph)
1. Pušovce  24  96:23  59
2. Raslavice  24  38:28  45
3. Štrba  24  49:39  42
4. Ľubotice  24  47:37  42
5. Kračúnovce  24  54:30  41

6. Radvaň n/L  24  43:33  41
7. St. Ľubovňa  24  43:33  39
8. Zámutov  24  42:31  38
9. Pakostov  24  43:40  35
10. Fintice  24  45:38  33
11. Kendice  24  41:39  31
12. Medzilaborce  24  39:53  28
13. Dlhé Klčovo  24  32:54  28
14. Hanušovce n/T  24  34:50  27
15. Kľušov  24  44:56  24
16. Kežmarok  24  13:117    3

Dorast, III. liga, Podtatranská
Gelnica – Kežmarok 0:2 

(Toporcer 2), Kežmarok – Spiš. 
Podhradie 1:0 (Pitoňák).

futbal

Po 13-tich rokoch sa opäť súťa-
že v karate vrátili aj organizačne 
do Kežmarku. Bolo to 5. 4. 2014 na 
Majstrovstvách Tatranskej únie. 
Celkovo súťažilo16 Kežmarčanov.

Z kežmarských karatistov si 
prvé miesta vybojovali Samu-
el Mati, Alex Hoffmann a Adam 
Bajus. Druhé miesto obsadil Maťo 
Bajus a tretie miesta si vybojova-
li Michal Mati, Samo Liška, Matej 
Belončák, Leo Valenčík, Andrej 
Pitoňák, Kamil Hoffman, Nela 
Podolínska a Andrea Troppová.

V predchádzajúcom kole maj-
strovstiev Tatranskej únie v Sta-
rej Ľubovni (30. 3. 2014) súťažilo 

Karate taktiež 16 karatistov z Kežmar-
ku a dosiahli ešte lepšie výsled-
ky. Prvé miesta si vybojovalo až 
šesť Kežmarčanov – Michal Ma-
ti (st. žiaci do 30 kg), Samuel Liš-
ka (st. žiaci do 35 kg), Matej Be-
lončák (st. žiaci nad 40 kg), Adam 
Bajus (juniori do 61 kg), Samuel 
Mati (ml. dorast do 40 kg), Ale-
xander Hoffmann (kadeti, do 57 
kg). Druhé miesta vybojovali Leo 
Valenčík (ml. žiaci, do 32 kg), An-
drej Pitoňák (st. žiaci, do 40 kg), 
Brian Kalafut (chlapci, kata) a 
tretie miesta získali Kamil Hoff-
mann (ml. dorast, do 40 kg), Mi-
chal Pjatak (ml. žiaci, kata) a Ne-
la Podolinská (ml. žiačky, kata). 
Gratulujeme!                        JB, PH


