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MsKS pozýva

(pokračovanie na 3. strane)

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
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Kežmarský podnikateľ by 
chcel medzi zimným a fut-
balovým štadiónom postaviť 
multifunkčnú halu.

„Svoju myšlienku som mestu 
predostrel už na jeseň minulého 
roka. Mal som možnosť postaviť 
halu aj v okolí mesta, ale som ro-
dený Kežmarčan a chcel by som 
tú halu postaviť priamo v mes-
te. Najprv som sa zaujímal o po-
zemky pri Tescu, neskôr sme sa 
zhodli na mieste medzi štadión-
mi,“ povedal poslancom Ma-
rián Pirhala.

Ako dodal, najprv chcel 
postaviť dve haly, nakoniec 
by mala stáť iba jedna. „Poze-
mok pre obe haly je malý, musí-
me udržať odstupy od štadiónov, 
od potoka či od cesty. Pri hale s 
dvoma tribúnami a s celkovou 
kapacitou približne 800 miest by 
malo byť aj nekryté multifunkč-
né ihrisko,“ dodal Pirhala. 

Hala by mala slúžiť nie-
len na šport, ale aj na kultúr-
ne podujatia a koncerty. Ak 
by išlo všetko podľa plánov, 
otvorená by mohla byť už 
koncom budúceho roka.

Parkovací systém  
sa pripravuje

Jedným z bodov rokovania 
bolo aj predĺženie nájomnej 
zmluvy parkovísk. Tie mali 
prejsť pod správu mesta, na-
koniec sa tak stane až od bu-
dúceho roka.

„Mesto pripravuje nový 
systém parkovania. Pôvodná 
zmluva končila 30. júna, ale 
dovtedy by sme nestihli za-
viesť všetku potrebnú techni-
ku. Z tohto dôvodu sme sa roz-
hodli predĺžiť zmluvu o ďal-
ších šesť mesiacov,“ vysvetlil 
Šajtlava. 

Lorant Paugsch

V meste by mala vyrásť nová športová hala, parkovanie sa pripravuje
Poslanci na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodli o pre-
daji pozemkov v blízkosti zimného štadióna či o predĺžení 
nájomnej zmluvy týkajúcej sa mestských parkovísk.

24. 6. 2014 (utorok)  
o 19.00 h.

Susi Haas band
Námornícky  

kabaret 

V Mestskom  
kultúrnom stredisku 

Kežmarok

Kultúrna pozvánka 
na EĽRO 2014

Pomaly sa to blíži. Už 24. 
ročník najväčšieho kultúrno-
-spoločenského podujatia v 
meste Kežmarok – Európske 
ľudové remeslo 2014 – je už 
za dverami (11. – 13. 7. 2014). 
Veď už o necelý mesiac bude-
me opäť vidieť i počuť bitku 

o dobýjanie vstupnej brány, 
uznanlivo sa kochať prácou 
zručných remeselníkov a vy-
chutnávať si príjemnú domá-
cu atmosféru nášho festivalu 
remesiel. 
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Na pôde Zastúpenia Eu-
rópskej komisie bola 10. júna 
2014 oficiálne podaná infor-
mácia o zaujímavom sloven-
skom projekte, ktorý bol spo-
medzi 342 uchádzačov vybra-
ný do finále súťaže Sustaina-
ble Energy Europe Awards 
v kategórii „Úspory energie“. 
Ide sa o projekt bioplynovej 
stanice mliekarní TAMI, kto-
rá predstavuje efektívne rie-
šenie pre spracovanie odpadu 
z mliekarní – srvátky a poľ-
nohospodárskej produkcie 
miestnych družstiev a je skve-
lým príkladom výroby ener-
gie s obnoviteľných zdrojov.

Význam podpory vedy
Zrealizovaný projekt bio-

plynovej stanice v mliekar-
ni TAMI v Kežmarku („BGS 
TAMI“), ktorú v uplynulom 
roku vybudovala spoločnosť 
Intech Slovakia, s.r.o., bol 
vybratý spomedzi 342 pro-
jektov v celej Európe ako je-
den z piatich nominovaných 
projektov v súťaži Sustaina-

ble Energy Europe Awards 
v kategórii „Úspory energie“ 
(spotreba - consuming). 

V deväťročnej histórii celej 
súťaže ide prvýkrát o nomi-
náciu slovenského energetic-
kého projektu na toto prestíž-
ne ocenenie. 

Ocenenie Sustainable 
Energy Europe Awards, ktoré 
sa udeľuje od roku 2006, je za-
merané na vyzdvihnutie vý-
nimočných projektov v oblas-
ti energetickej efektívnosti, 
obnoviteľných zdrojov ener-
gie a čistej dopravy, ktoré pri-
spievajú k napĺňaniu európ-
skej energetickej stratégie do 
roku 2020. 

Ocenenie sa udeľuje v pia-
tich kategóriách: zvyšova-
nie povedomia (komuniká-
cia); vzdelávacie programy 
(vzdelávanie); budovy, úspo-
ry energie (spotreba) a čistá 
mobilita (cestovanie). 

Udeľovanie ocenenia 
Sustainable Energy Euro-
pe Awards je iniciatívou Eu-
rópskej komisie a jej organi-

Medzinárodné ocenenie pre kežmarskú firmu

záciu zabezpečuje Európska 
výkonná agentúra na podpo-
ru malých a stredných pod-
nikov (EASME) v spoluprá-
ci generálnym direktoriátom 
pre energetiku (DG Energy). 
Záverečná ceremónia a sláv-
nostné vyhlásenie víťazov sa 
uskutoční za účasti komisára 
pre energetiku Günthera H. 
Oettingera 24. júna 2014 v Bru-
seli. Bude to vyvrcholenie Eu-
rópskeho  týždňa udržateľ-
nej energie (European Sustai-
nable Energy Week 2014), kto-
rý bude prebiehať v Bruseli od 
23. do 27. júna 2014.

O úspešnom projekte
Bioplynová stanica v mlie-

karni TAMI v Kežmarku 
predstavuje projekt udržateľ-
nej inovácie v jednej z najväč-
ších mliekarní na Slovensku. 
Integrované a efektívne rieše-
nie pre spracovanie odpadu 
z mliekarní – srvátky a poľ-
nohospodárskej produkcie 
miestnych družstiev zabez-
pečuje produkciu 1 MW elek-
triny. Podľa slov Ľubomíra 

Valčuhu, generálneho riadi-
teľa Tatranskej mliekarne, a.s. 
„Plné využitie vyrobeného tepla 
a elektriny umožňuje dosiahnuť 
výrazné úspory zemného plynu 
a elektrickej energie“. Prínosy 
projektu sa v budúcnosti bu-
dú iba zvyšovať vďaka ďalšej 
optimalizácii využitia bioply-
nu v mliekarenskom závode, 
ako aj vzájomne prospešné-
mu partnerstvu s miestnymi 
farmármi a družstvami.

„Projekt je unikátny najmä 
svojou komplexnosťou. Dokonale 
kombinuje využitie odpadu z po-
travinárskej výroby a produkcie 
miestnych farmárov s pokrytím 
energetických potrieb samotnej 
mliekarne,“ hovorí Zbigniew 
Kocur, generálny riaditeľ spo-
ločnosti Intech Slovakia, s.r.o. 
Vyprodukovaná elektrická aj 
tepelná energia je spotrebova-
ná vo výrobnom procese mlie-
karne. Ide tak o príklad maxi-
málne efektívne využitých 
obnoviteľných zdrojov ener-
gie pre potreby potravinár-
skeho podniku. 

EK SR, foto: ph, tami

Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až  

§ 288 Obchodného zákonníka na prenájom 

1. Nebytové priestory a podiely na spoločných priestoroch v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27 Kežmarok:
    1. Miestnosť č. 0.48 o výmere 18,40 m2 v suteréne objektu a podiel na spoločných priestoroch  5,59 m2

    2. Miestnosť č. 3.17 o výmere 15,0 m2 a miestnosť č. 3.18 o výmere 8,24 m2 na 2. poschodí objektu a podiel na spoločných priestoroch  10,89 m2

    3. Miestnosť č. 3.30 o výmere 14,90 m2 na  2. poschodí  objektu a podiel na spoločných priestoroch 12,40 m2

2. Nebytový priestor a podiel na spoločných priestoroch v objekte Dr. D. Fischera 5 Kežmarok (ambulancie zubných lekárov):
   Miestnosť 5.06  o výmere 40,47 m2 a podiel na spoločných priestoroch 23,02 m2

3. Nebytový priestor a podiel na spoločných priestoroch v objekte Dr. D. Fischera 7 Kežmarok (ambulancie všeobecných lekárov):
   Miestnosť  4.01 o výmere 25,60 m2  a podiel na spoločných priestoroch 21,02 m2

4. Nebytový  priestor  č. 1 o výmere 55,80 m2 v objekte na ul. Gen. Štefánika č.27 – 29 v  Kežmarku.
5. Nebytový  priestor č. 3 o výmere 55,74 m2 v objekte na ul. Gen. Štefánika č. 27 – 29 v Kežmarku.
6. Nebytový  priestor o výmere 52,25 m2 v objekte na ul. Kostolné námestie č 404/12 v Kežmarku.

Termín na predloženie súťažných návrhov do: 9. júla 2014,  do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť  

uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk
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(dokončenie z 1. strany)

Mesto Kežmarok v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie 8/2014 na 

obsadenie funkcie
 

r i a d i t e ľ a 
Materskej školy, Karola Kuzmányho 41, 

Kežmarok.
 

Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ 
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 

Ďalšie požiadavky: 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- riadiace a organizačné schopnosti
 

K žiadosti je potrebné doložiť:
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný životopis, 
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogic-
kej činnosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.)
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potre-
by výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.
 

Uzávierka prijímania prihlášok je 4. júla 2014,  
o 12.00 hod. v podateľni MsÚ Kežmarok
Prihlášky v uzavretej obálke s označením  

„Výberové konanie č.8/2014 – MŠ, Karola Kuzmányho 41, 
Kežmarok“ posielajte na adresu:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta, MsÚ Kežmarok, 
Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok

Je tak možno na mieste si 
priblížiť krátky menoslov hu-
dobných osobností, ktoré bu-
deme môcť počuť počas piat-
kového či sobotňajšieho veče-
ra, teda v časoch zvýšenej kon-

Kultúrna pozvánka na EĽRO 2014
Keďže piatkový večer bu-

dú návštevníkov EĽRO zabá-
vať predovšetkým slovenskí a 
českí interpreti, v sobotu prí-
du na rad hostia festivalu zo 
západnejších krajín. Po cha-
rizmatickej holandskej spe-
váčke Loone, to bude aj vedú-
ci niekdajšej americkej skupi-
ny No Mercy Marty Cintron, 
no kežmarskú verejnosť urči-
te zabaví aj frontman kapely 
Rico Sanchez a The Gypsies. 

Júlové večery v Kežmarku 
počas EĽRO 2014 sľubujú teda 
zaujímavé hudobné poteše-

Vstupné na festival sa ne-
mení a ostáva na úrovni po-
sledných troch rokov. Ba nao-
pak, cena vstupenky  (perma-
nentky) na tri dni (formou ná-
ramku) sa znižuje, a to z 10 eur 
na 8 eur. Takýto vstup je neob-
medzený a platí aj na večerné 
programy na pódiu pri radnici. 

Cena lístka na jeden deň: 
5 eur (dospelý); 3 eurá (de-
ti a mládež od 9 do 18 rokov); 
vstup voľný majú deti do 9 

rokov veku, dôchodcovia nad 
70 rokov, občania so ZŤP a je-
den ich sprievodca.

Lístky na EĽRO 2014 si 
môžete kúpiť aj v predpred-
aji, ktorý už začal v Kež-
marskej informačnej agen-
túre a v kníhkupectve Alter 
Ego v Kežmarku. Cena líst-
ka v predpredaji je iba 3 eurá. 
Upozorňujeme, že tieto lístky 
sa budú predávať iba do vy-
čerpania zásob.                 (ph)

Vstupné na EĽRO

centrácie návštevníkov, ktorí si 
chcú na kežmarskom festivale 
do rytmu podupkávať, či aj čo-
-to známe zaspievať.

V piatok na pódiu by ma-
li byť najväčším ťahákom ví-
ťaz X Factoru 2014 Peter Ba-
žík, slovenská speváčka ame-

ricko-švajčiarske-
ho pôvodu Celeste 
Buckingham a su-
perstárista Mar-
tin Harich. Z čes-
kej hudobnej scény 
príde do Kežmar-
ku Lenka Filipová, 
ktorá bude mať po-
čas festivalu samo-
statný program.

nie, tak si nezabudnite rezer-
vovať čas, či už na piatkový 
alebo sobotňajší večer a vy-
chutnať si tak letný večer pri 
príjemnej  hudobnej produk-
cii, ktorú ponúkne návštevní-
kom festivalu vedenie EĽRO 
2014.               Pavol Humeník

Rico Sanchez
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Priestory Euroregiónu Tat-
ry sa koncom minulého týžd-
ňa zaplnili návrhmi a štúdia-
mi novej Kežmarskej chaty. 
„Do súťaže prišlo 95 návrhov, 
ktoré boli zo Slovenska, z Českej 
republiky, z Nemecka, zo Špa-
nielska, z Rumunska či z Belgic-
ka. Ich spracovanie trvalo pri-
bližne štyri dni,“ povedala ove-
rovateľka a zapisovateľka Ka-
tarína Kyselová. Do súťaže sa 
mohli zapojiť nielen autorizo-
vaní architekti, ale aj študen-
ti. Podmienkou však bolo, že 
museli byť garantovaní archi-
tektom.

„Návrhy, ktoré k nám pri-
šli, boli zabalené. Obsahovali 
dve dosky s projektom, technic-
ká správa v obálke a ďalšia obál-
ka s údajmi o architektovi. Kaž-
dej zásielke bolo pridelené číslo, 
ktoré sa objavuje aj na paneloch 
a aj na uzatvorených obálkach. 
Až do konca, až do vyhodnote-
nia tak nevieme,  či je ten víťaz-
ný návrh od študenta či od vý-
znamného architekta,“ opísal 
priebeh spracovania projek-
tov podpredseda OZ Kežmar-
ská chata Dalibor Kišš.

Taký rozsah súťaže nečakali
Pre Vladimíra Moravské-

ho, jedného z členov OZ, je 
počet zapojených projek-
tov veľkým zadosťučinením. 
„Podklady sme pripravovali nie-
koľko mesiacov  a ten počet ná-
vrhov je aj vyjadrením dôvery 

Vedenie Centra voľného 
času v Kežmarku pripravilo 
pre deti počas prázdnin rôz-
ne typy táborov. Organizo-
vane tráviť voľný čas je totiž 
najlepší relax pre dospievajú-
cu mládež, ktorá túži počas 
prázdnin po aktívnom pohy-
be a nových zážitkoch.

Preto prinášame aktuálny 
zoznam prímestských tábo-
rov organizovaných Centrom 
voľného času v Kežmarku.

Volejbal. Už 3. ročník prí-
mestského volejbalového tá-
boru pre deti od 10 do 13 ro-
kov sa uskutoční denne od 7. 7. 
do 11. 7. 2014, v čase od 8.00 do 

16.00 hod. Cena je 40 eur. Pri-
hlášky aj s poplatkom je po-
trebné doniesť do 20. 6. 2014 
do CVČ Bc. Kušmirákovej. 

Hokejbal. Prímestský ho-
kejbalový tábor sa uskutoční 
denne od 7. 7. do 12. 7. 2014. 
Účastnícky doplatok je 5 eur. 
Informácie dostanete na tel. 
0911 816 666, Mgr. Oravcová.

SLNIEČKO. Prímestský 
letný tábor Slniečko je zame-
raný na spoznávanie okolia 
s možnosťou výberu zo spo-
ločných nápadov. Je určený 
pre deti od 10 do 12 rokov. 
Uskutoční sa od 14. do 18. jú-
la 2014. Poplatok je 50 eur (v 

cene je aj 2x ubytovanie v Č. 
Kláštore). Prihlášky aj s po-
platkom je potrebné doniesť 
do 20. 6. 2014. Informácie do-
stanete na tel. 052/468 4643, 
Ing. Mgr. Grigláková.

Futbal. Už 4. ročník prí-
mestského futbalového kem-
pu je určený pre deti do 13 
rokov. Uskutoční sa v dvoch 
turnusoch. Prvý je v dňoch 
14. – 18. júl 2014, druhý 21. 
– 25. júl 2014. Poplatok je 40 
eur. Prihlášky aj s poplatkom 
je potrebné odovzdať do 23. 
6. 2014 do CVČ. Informácie: 
0949 440 825 Radovan Novák.                                              

Pavol Humeník

Tábory pre deti v kežmarskom CVČ

Kežmarská chata dostáva reálnu podobu
Počet návrhov, ktoré prišli do verejnej architektonickej sú-
ťaže, prekvapil aj členov Občianskeho združenia (OZ) Kež-
marská chata, ktorí súťaž vypísali.

„Pochopili však, že nám ide 
o kvalitu, a tak zistili, že ovplyv-
ňovanie nemá šancu. My z ob-
čianskeho združenia však nevie-
me posúdiť, čo je dobré, čo sa tý-
ka energetiky, architektúry. To 
už nechávame na porotu,“ do-
plnil. 

Práve zloženie poroty, kto-
rá bola zostavená zo sloven-
ských a českých architektov 
prilákala niektorých odbor-
níkov, ktorí sa do podobnej 
súťaže nezapojili aj viac než 
10 rokov.

Vyjadriť sa môžu aj občania
Všetky projekty si prezrel 

aj primátor Kežmarku Igor 
Šajtlava, ktorého potešil nie-
len počet návrhov, ale aj fakt, 
že Kežmarská chata dostáva 
reálne základy.

„Porota bude mať ťažkú úlo-
hu, keďže musí vybrať tie naj-
lepšie, ktoré budú vystavené aj 
v Barónke. Chcel by som vyzvať 
všetkých Kežmarčanov , aby sa 
na ne prišli pozrieť, aby vyjadri-
li svoj názor, lebo chata má byť 
práve pre ľudí. Návrhy občanov 
sa budeme snažiť presadiť,“ po-
dotkol primátor, ktorý by mal 
predstavu, ako by mala chata 
vyzerať. „Návrhov je tu mnoho, 
ale myslím si, že nová chata by 
mala mať zachovaný tatranský 
ráz,“ dodal na záver.

Návrhy novej Kežmarskej 
chaty budú vystavené vo vý-
stavnej sieni Barónka od 27. 
júna do 7. júla. 

t/f: Loránt Paugsch

v našu súťaž a v dobrú vec. Po-
rota bude mať z čoho vyberať. 
Sú to odborníci a tak veríme, že 
víťazný projekt bude pre dolinu 
ten najlepší, aj z hľadiska ekoló-
gie, energetiky či nárastu turiz-
mu,“ netajil svoju spokojnosť 
Moravský.

Rovnaké pocity prežíval aj 
Dalibor Kišš, ktorý sa cítil ako 
pri rozbaľovaní vianočných 
darčekov – nevedel, ktorý si 

vybrať. „Som v miernom šoku, 
teraz vidím tie práce prvýkrát. 
Som v rozpakoch, pretože nech-
cem nikoho vyradiť, ale bude to 
nutné,“ povedal.

Od transparentnosti 
neupúšťajú

Už od začiatku si občianski 
aktivisti zvolili cestu transpa-
rentnosti a tú chceli zachovať 
aj v medzinárodnej architek-
tonickej súťaži. Ako Kišš pre-
zradil, stretli sa aj so snahami 
ľudí zalobovať práve za ich 
projekt. 
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Další ročník súťaže Oheň 
náš darca mal medzinárod-
ný charakter. Okrem sloven-
ských stredných škôl pred-
viedli svoje gastronomické 
umenie aj žiaci z Českej re-
publiky.

Na ôsmom ročníku grilo-
vacieho podujatia sa predsta-
vilo symbolicky osem stred-
ných škôl. Zahraničie re-
prezentovali žiaci Strednej 
odbornej školy z Bzenca, Slo-
venskú republiku Hotelové 
akadémie z Piešťan a z Pre-
šova, Spojené školy Hotelové 
akadémie z Námestova a zo 
Svidníka a Stredná odborná 
škola z Trenčína. Na súťaži sa 
predstavili aj dve kežmarské 
školy – Stredná odborná ško-
la a Hotelová akadémia Otta 
Brucknera.

„Študenti pripravili pred-
jedlo, hlavné jedlo a dezert, pri-
čom sa hodnotí aj príloha a ser-
vis. Súťažiaci mohli získať body 
aj vzhľadom na dobrý výber vína 
k jedlám. Všetko musí byť urobe-
né na grile, aj dezert aj príloha,“ 
priblížila charakter súťaže 
riaditeľka Hotelovej akadé-
mie Otta Bruckera v Kežmar-
ku Katarína Stankovičová.

Ako si všíma, každý roč-
ník prinesie nejaké prekva-
penia. Súťažné jedlá poznajú 
organizátori iba deň vopred 
a súťažné družstvá prídu 
vždy s nejakou novinkou.

„Ich pripravenosť je z roka na 
rok lepšia. Vidíme, že majú zá-
ujem získavať informácie o no-
vých technológiách, surovinách 
či dekoráciách. Používajú aj ne-
tradičné suroviny a napriek to-
mu, že to je súťaž o grilovaní, 
niekedy nás prekvapia naprí-

Stredoškoláci grilovali na námestí v Kežmarku

klad zaúdením jedla pred hos-
ťom či flambovaním,“ prezradi-
la Stankovičová.

Pripravené jedlá, servis 
a výber vína hodnotí kaž-
doročne odborná a nezávis-
lá porota, aby sa zaručila čo 
najväčšia objektivita výsled-
kov. Tento rok to boli dvaja 
členovia Prešovského klubu 
kuchárov a cukrárov – Peter 
Krištof a Ivan Kopčák a riadi-
teľ hotela v Tatranskej Lomni-
ci Peter Toporcer.

Víťazom sa nakoniec stali 
študenti z Bzenca, na druhom 

mieste skončili Námestovča-
nia a tretie miesto obsadili sú-
ťažiaci z Prešova. Zahraniční 
hostia získali taktiež ocene-
nie za najlepšie hlavné jedlo 
a za najlepší servis, najlep-
šie predjedlo pripravili Pre-
šovčania, najlepší dezert sú-
ťažiaci z Námestova a najlep-
šiu prílohu študenti z Piešťan. 

Loránt Paugsch

Volala mi nedávno istá pani, 
ktorá hľadala čosi na internete a 
dostala sa až k mojej webstránke. 
Mala pocit, že sa čomusi, čo sa jej 
týka, venujem. Chcela sa asi posťa-
žovať na ťažký osud, ale nepustila 
ma k slovu, aby som ju aspoň tro-
chu usmernila a utešila. Nadávala 
na systém a na zdravotnú starostli-
vosť pre bývalých prezidentov – aj 
ona chce najdrahšie liečenie a je od-
hodlaná sťažovať sa na najvyšších 
možných miestach. Skrátka, vypo-
čula som si monológ zúfalej ženy 
a keď sme sa rozlúčili, uvedomila 
som si, že kdesi v pozadí jej slov a 
rozprávania mi chýbala akási poko-
ra a viera. Cítila som z nej zlosť, 
neústupčivosť, akúsi pýchu...Nie-
čo zbytočné, čím sa okrádame o to 
dobré, čo máme. 

Pred pár dňami sme si pripomí-
nali Deň matiek, Deň detí a Deň 
otcov. Pekné, že im je venovaný as-
poň jeden taký deň, lebo aj vzťahy 
medzi deťmi a rodičmi bývajú nie-
kedy komplikované a chýba v nich 
pokora. Pokora, napriek tomu, že 
nikto nie je ideálny a nie vždy sa 
„vydaria“ deti, či rodičia. Sledujúc 
občas vzťahy medzi deťmi a rodič-
mi okolo, uvažujem, že ani so mnou 
to nemali a nemajú dodnes moji ro-
dičia jednoduché. Preto, keby som 
mohla, zaradila by som v kalendári 
k rôznym dňom, ktoré si pripomí-
name, aj Deň vďaky a pokory. Lebo 
niekedy sami od seba nevieme od-
hodiť hrdosť – ostávame presved-
čení o našej pravde a sklamaní. A 
tak by sme mali aspoň jeden „ofici-
álny“ deň na to, ako ukončiť to ne-
dobré, čo nás ťaží a nájsť k sebe ces-
tu. Nielen vo vzťahu rodičov a detí. 
Celkovo v živote. Lebo mám dojem, 
že nevieme byť pokorní. Nedokáže-
me mať druhého v úcte, nevieme 
sa pozrieť na vec z opačnej strany 
a nabaľujeme si zbytočné starosti, 
ktoré sa nás netýkajú, ktoré nemô-
žeme ovplyvniť. Príliš sa zožiera-
me jednou vecou, na ktorú sa sú-
stredíme a unikajú nám veci, ktoré 
sú pre nás skutočne dôležité. 

Moja mama mi z času na čas, 
posledné roky s pokorou hovorie-
va, že je vďačná za každý jeden 
deň navyše. Už viem, o čom ho-
vorí. A preto beriem život ako ide 
a užívam si s vďakou blízkych po 
mojom boku a slnko nad hlavou. Sú 
veci, ktoré nezmeníme – lebo mož-
no oni majú zmeniť nás. Aby sme 
vedeli byť vďační za každý deň na-
vyše.                                    -Adri-

Kežmarská informačná  
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46  
060 01  Kežmarok  

052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Nové inzertné miesto
– predajňa novín  

a časopisov Slovenka, 
Hlavné nám. 44, Kežmarok



6 KežmaroK 12/2014mozaIKa

mosféra. Keďže išlo o jubilej-
né premietanie, nechýbali ani 
darčeky a živá hudba. Vďaka 
organizátorovi JADROvi – Ja-
roslavovi Šlebodovi, sme ma-
li možnosť prejsť všetkými 
kontinentmi. Zavítali sme do 
Austrálie, prešli sme Južnou 
a Severnou Amerikou, Áziou, 
Antarktídou, Afrikou, Euró-
pou. 

Tieto zaujímavé premie-
tania organizuje pre všet-
kých prítomných JADRO za-
darmo. Pýtate sa prečo? Lebo 
podľa jeho slov NAJLEPŠIE 
VECI SÚ ZADARMO. Tou-
to myšlienkou JADRO žije už 
veľmi dlho a ja sa mu chcem 
aj týmto poďakovať a zložiť 
mu poklonu. Je neuveriteľné, 
čo dokáže človek urobiť pre 
druhých nezištne. Po tom-
to premietaní nás čakajú dva 
mesiace prázdnin, no ja sa už 
teraz teším a dúfam, že tieto 
nezabudnuteľné večery budú 
pokračovať i naďalej. 

Michaela Pavlíková

Cestovatelia oslavovali vo veľkom štýle
Milujete cestovanie, no ne-

máte naň čas? Práve pre vás 
sú pripravené štvrtkové veče-
ry. Už po päťdesiaty raz sme 
mali možnosť vybrať sa na 
nezabudnuteľné premietanie 
s JADROm. 

História týchto večerov 
odštartovala 3. 12. 2009 pre-
mietaním o Mexiku a mňa 
veľmi teší, že to vydržalo tak 

dlho. Dňa 12. júna nás jubi-
lejným premietaním sprevá-
dzal známy cestovateľ Michal 
Chmeliar. Ponorili sme sa do 
krásy krajiny Inkov - PERU. 
Ako každé z týchto premie-
taní, aj toto bolo fenomenál-
ne. Nielenže boli obsadené 
všetky miesta na sedenie, po-
niektorí museli aj stáť. Vládla 
príjemná a neopísateľná at-

Blíži sa záver školského ro-
ka, a to je dôvod na bilanco-
vanie našej celoročnej práce. 
Mladí výtvarníci prostred-
níctvom rôznych druhov vý-
tvarných techník prezentova-
li svoje diela na domácich a 
zahraničných súťažiach a tiež 
na už tradičnej školskej a ab-
solventskej výstave v našom 
meste. V detskej tvorbe ide 
predovšetkým o voľné spra-
covanie danej techniky, keď 
dieťa tvorí na základe vlast-
nej voľnej predstavy svoj ná-
met, myšlienku a jeho peda-
góg je neoddeliteľnou súčas-
ťou toho tvorivého procesu. 
Výtvarná výpoveď prostred-
níctvom rôznych techník je 
vlastne prostriedkom na ob-
javovanie sveta a seba v ňom.

Vynaložená práca detí aj 
pedagógov  výtvarného od-
boru bola aj v tomto školskom 
roku odmenená mnohými ce-
nami na domácich aj zahra-
ničných súťažiach.

1. Bienále EX LIBRIS Hlo-
hovec 2013, 14. ročník medzi-
národnej výtvarnej súťaže v 
tvorbe knižnej značky pre de-
ti od 6 do 15 rokov - Cenu zís-
kala Katarína Krempaská.

2. Medzinárodná detská 
výtvarná súťaž „ Vždy ze-
lené, vždy modré“ v poľskej 
TORUNI - Diplom získali 
Martina Hardoňová a Viktó-
ria Cehuľová

3. XVII. ročník medziná-
rodnej výtvarnej súťaže BO-
HÚŇOVÁ PALETA v Dol-
nom Kubíne - Zlaté pásmo: 
Sofia Ella Pechová, Katarí-
na Trnková, Sára Hycláková, 
Timea Grigláková; Striebor-
né pásmo: Kamila Slameňo-
vá; Bronzové pásmo: Mária 
Svitanová, Linda Pixová, Do-
minika Ondo-Eštoková, Emí-
lia Oravcová. Čestné uznanie: 
Júlia Brejková, Martin Hritz, 
Barbora Václaveková.

4. Anjel Vianoc, POPRAD: 
cena za kolekciu priestoro-
vých objektov. Čestné uzna-
nie: Sabína Tyrpáková, Ivana 
Švedlárová, Simona Habiňá-
ková; 3. miesto : Katarína Ho-
dorovičová.

5. Európa v škole – okresné 
kolo: 2. miesto – Martina Hu-
sárová, I. kategória; 1. miesto 
– Jakub Uhrin, II. kategória; 2. 
miesto – Sára Hycláková, III. 
kategória. V celonárodnom 
kole medzinárodnej súťaže 

Úspešný rok ZUŠ Antona Cígera, výtvarný odbor

cenu získal Jakub Uhrin.
6. Moje (Ne)istoty – Kež-

marok, regionálna súťaž vý-
tvarných prác. Čestné uzna-
nie:  Vlado Belko. Cena: Sára 
Jarabáková.

7. Hvezdáreň a planetá-
rium v Prešove udelilo cenu 
za najlepšiu prácu Anne Ku-
balovej a cenu Marcelovi Deb-
remu a Sáre Hyclákovej.

8. XVI. ročník medziná-
rodnej výtvarnej súťaže „Kra-
jina môjho srdca“ v Banskej 
Štiavnici. Ceny získali: Samu-
el Greňa, Kristína Marhefko-
vá, Sandra Zichačková, Adam 
Boršoš.

9. Malé grafické formy 
Martin X. ročník celosloven-
skej súťaže výtvarných prác. 
Ocenenie získal Samuel Voj-
tanek. Ocenenie škole za ko-
lekciu grafík.

10. Medzinárodná súťaž v 
Macedónií Bitola 2014. Ocene-
ní: Zlatú medailu -  Naďa Ma-
čičáková a diplom Nikola Zi-
chačková, za kolekciu odosla-
ných prác boli ocenené aj pe-
dagogičky G. Kornajová a J. 
Vaksmundská.

11. Maľovaná ZUŠKA, X. 
ročník celoslovenskej súťaž-
nej prehliadky žiakov výtvar-
ných odborov diplom získali 
: Marieta Mihočová, Domini-
ka Ondo-Eštoková, Andreas 
Martin Arpáš, Katarína Hor-
ná, Sofia Modlová.

12. III. ročník Bienále det-
skej výtvarnej tvorby v Ga-
lante GABI 2014. Hlavná cena: 
Kristína Krzysiková. Čestné 
uznanie: Veronika Števíková, 
Katarína Horná.

13. Celoslovenská výtvar-
ná súťaž Dielo tvojich rúk 
2014 v Topoľčanoch. 2. miesto: 
Jakub Komara. Čestné uzna-
nie: Bibiána Jezerčáková.

14. Gorazdovo výtvarné 
Námestovo, celoslovenská 
súťaž zameraná na národnú 
históriu. Cena: Nikoleta Sper-
ková. Čestné uznanie: Tomáš 
Korec, Kristína Krzysiková, 
Zuzana Luticová, Nikola Zi-
chačková.

Výtvarné nadanie našich 
detí je závidenia hodné, nielen 
pretože získali ocenenia, ale 
budeme ich naďalej podporo-
vať pretože sú posolstvom vý-
chovy a formovania duší detí 
pozitívnym smerom.

Gabriela Kornajová, 
ZUŠ A. Cígera, Kežmarok
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Pardubický kraj ponúkol 
Prešovskému kraju pomoc 
vo výške jeden milión čes-
kých korún (40 000 €) na od-
stránenie následkov povodní 
z polovice mája. Škody, ktoré 
v Prešovskom kraji spôsobili 
povodne a mimoriadne situ-
ácie v máji, dosahujú čiastku 
5,71 milióna eur.  

Pardubický hejtman Mar-
tin Netolický počas oficiál-
nej návštevy 6. júna ponú-
kol finančnú podporu: „Radi 
by sme vám v tejto ťažkej chví-
li pomohli. Naše hospodárstvo 
sa začína zotavovať a sme ra-
di, že niečo také nemusíme rie-
šiť u nás doma... preto by sme 
vám chceli pomôcť sumou je-
den milión českých korún. Vie-
me, že to nevyrieši vaše problé-
my, ale je to symbolický príspe-
vok na znak solidarity.“ Dodal, 
že príspevok musia schvá-
liť tamojší poslanci a vyjad-
ril presvedčenie, že financie 

Pardubický kraj ponúkol nášmu kraju milión korún 
Finančný dar krajská samospráva použije na opravu zosuvu cesty v Osturni

pošlú čím skôr, „kým to má 
zmysel.“

„Nečakal som takéto priateľ-
ské gesto. Mimoriadne si vážime 
záujem našich partnerov o dianie 
u nás a postoj a ochotu Pardu-
bického kraja nezištne pomôcť,“ 
komentoval návrh predseda 
PSK Peter Chudík. Zdôraz-
nil, že to je už po tretíkrát, čo 
český partner severovýcho-
du Slovenska nezištne pomá-
ha: „V roku 2010 po ničivých po-
vodniach to bol práve Pardubický 
kraj, ktorý nám poslal finančnú 
pomoc vo výške 500 000 čes-
kých korún.“ Po prvý raz český 
partnerský región Prešovské-
mu kraju materiálne pomohol 
už po vlne ničivých povodní 
v roku 2004. 

Finančný dar bude zrejme 
použitý na sanáciu zosuvu na 
ceste III. triedy v obci Ostur-
ňa, kde prívalové dažde od-
plavili krajnicu a časť svahu. 
Tento kritický bod je potreb-
né urýchlene riešiť, inak hrozí 
riziko obmedzenia a výluky 
dopravy do časti obce. 

Pardubický kraj je najstar-
ším medzinárodným oficiál-
nym partnerom Prešovského 
kraja. Dohodu o spolupráci 
podpísali zástupcovia oboch 
regiónov 23. októbra 2002. 

PSK 

Vďaka Ti. Jadro!
Šesť ročníkov a 50 zau-

jímavých prezentácií des-
tinácií, ktoré mnohí nema-
li a možno ani nebudú mať 
možnosť navštíviť a spo-
znať. Vďaka Jarkovi Šlebo-
dovi, ktorého priatelia vo-
lajú Jadro, sa raz mesačne 
mohli priaznivci cestovania 
oboznámiť s takými kraji-
nami ako Venezuela, Tibet, 
Yukon, Thajsko, Srí Lanka, 
Antarktída a mnohé ďal-
šie. My, ktorí sa na každú 
prezentáciu tak veľmi teší-
me, chceme Jarkovi srdeč-
ne poďakovať za neuveriteľ-
né sprostredkované zážit-
ky a atmosféru a popriať mu 
príjemné leto. Nech načerpá 
dostatok energie na ďalšie 
pokračovania. Veríme, že sa 
v septembri opäť stretneme.

Priaznivci cestovania

Upozorňujeme čitateľov, 
že technických príčin vyjde 
najbližšie novín KEŽMA-
ROK (až) vo štvrtok 3. júla 
2014.                            Redakcia

z redakcie

Zosuv cesty v Osturni.                                     Foto: archív PSK
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Po dvesto dvadsiatich 
siedmich dňoch sú turistom 
v Tatranskom národnom par-
ku opäť prístupné najvyššie 
sedlá a vrcholy. Zvoliť tra-
su tak môžu už aj tridsiati-
mi siedmimi úsekmi turis-
tických chodníkov, ktoré na 
zimné a jarné mesiace zneprí-
stupnila sezónna uzávera. 

Milovníci vysokohorskej 
turistiky majú od 16. júna na 
stotridsaťosem dní k dispozí-
cii viac ako sedemsto kilomet-
rov značkovaných turistic-
kých chodníkov vo Vysokých 
Tatrách, Západných Tatrách 
a v oblasti Spišskej Magury – 
západ. Vrátane Symbolického 
cintorína pod Ostrvou.

Po májovej víchrici začali 
Štátne lesy TANAPu s uvoľ-
ňovaním turistických chod-
níkov v nižších polohách. 
Dnes sú pilčíci už aj na tých 
chodníkoch, ktoré sú pre tu-
ristov vzhľadom na sezónnu 
uzáveru až do 15. júna neprí-
stupné. V týchto úsekoch je 
potrebné odstrániť ešte tisí-
ce kmeňov stromov. „Budeme 
sa snažiť, aby ešte pred otvore-
ním letnej turistickej sezóny bo-

li chodníky priechodné aj vo vy-
sokohorskom prostredí,“ ubez-
pečuje Marián Šturcel. Ako 
však ďalej poznamenáva, nie 
je v silách Štátnych lesov TA-
NAPu spriechodniť tie úseky 
turistických chodníkov, kto-
ré vedú inými ako štátnymi 
pozemkami, pretože „kalami-
tu tu spracúvajú vlastníci tunaj-
ších lesov a nie naša organizá-
cia“. Ako však dodáva, do 15. 
júna „nebude všetko spriechod-
nené ani na pozemkoch v našej 
správe“. Dôvodom je množ-
stvo kalamitného dreva nie-
len na chodníku, ale aj v oko-
litých lesných porastoch, kto-
ré je kvôli bezpečnosti turis-
tov nevyhnutné spracovať. 
Približne do polovice letnej 
turistickej sezóny tak nebu-
de priechodný úsek červe-
no značeného turistického 
chodníka vedúceho od horár-
ne pod Bielou skalou na Bielu 
skalu. S celoročnou uzáverou 
by mali turisti počítať aj na žl-
to značenom chodníku v úse-
ku Zuberec – Pálenica. „Ná-
sledky účinkov víchrice a vody 
v súčasnosti postupne pomáha-
me odstraňovať na všetkých tu-

Sezónna uzávera v Tatrách skončila

ristických chodníkoch v pásme 
lesa v celom území Tatranské-
ho národného parku. Turistov 
a návštevníkov však aj naďalej 
žiadame z dôvodu ich vlastnej 
bezpečnosti o trpezlivosť a reš-
pektovanie prípadných usmerne-
ní a zákazov,“ dodáva Marián 
Šturcel. 

Aj v tohtoročnej letnej tu-
ristickej sezóne zostávajú pre 
turistov uzatvorené Belian-
ske Tatry. V tejto časti záko-
nom chráneného územia je 
prístupná len Monkova do-
lina. Okrem náučnej zelenej 
trasy vedie dolinou zo Široké-

ho sedla do Ždiaru aj červeno 
značkovaná časť Tatranskej 
magistrály. Naďalej uzatvo-
rený bude zeleno značkovaný 
turistický chodník vedúci z 
Juráňovej doliny od Umrlého 
sedla cez sedlo Príslop a vr-
chol Bobrovca do Bobrovec-
kého sedla a červeno značko-
vaný chodník tiahnuci sa To-
manovou dolinou do Toma-
novho sedla. S ohľadom na 
ochranu prírody sa v tomto 
roku so sprístupnením v mi-
nulosti značkovaných turis-
tických trás neuvažuje. 

TANAP

Práce na spriechodňova-
ní značkovaných turistických 
chodníkov v Tatranskom ná-
rodnom parku zdarne napre-
dujú. Štátne lesy TANAPu vče-
ra spriechodnili zeleno znače-
ný turistický chodník v úseku 
Štrbské Pleso – Popradské ple-
so vedúci cez Trigan. Už len 
drobné úpravy povrchu chod-
níka dokončia na žlto znače-
nom turistickom chodníku 
v úseku Starý Smokovec – Ve-
lická poľana a chodník bude 
v celom úseku bez problémov 

priechodný.  Priechodný je už 
aj modro značený turistický 
chodník v úseku Biely Váh – 
Jamské pleso – Kriváň.  Turis-
tov však upozorňujeme, že až 
do 15. júna vrátene, platí sezón-
na uzávera chodníkov vo vyso-
kohorskom prostredí. 

Stále nepriechodný je ze-
leno značený turistický chod-
ník v úseku Štrbské Pleso – Tri 
studničky, žlto značený chod-
ník v úseku Štrbské Pleso – 
Furkotská dolina a rovnako žl-
to značený chodník v úseku 

Štrbské Pleso – Mlynická do-
lina. Na Kriváň sa turisti ne-
dostanú ani po zelenej znač-
ke v úseku Tri studničky – 
Grúnik – Kriváň. Vzhľadom na 
spracovanie kalamitného dre-
va v blízkosti multifunkčného 
chodníka v úseku Smrekovec – 
Holá úboč Štátne lesy TANAPu 
turistom odporúčajú, aby kvôli 
vlastnej bezpečnosti volili inú 
spomedzi už priechodných tu-
ristických trás v Tatranskom 
národnom parku. 

Núdzovo priechodný je už 

aj červeno značený turistický 
chodník v Prielome Dunajca 
v Pieninskom národnom par-
ku (PIENAP). Štátne lesy TA-
NAPu odstránili z chodníka 
nánosy kamenia a kmene stro-
mov. Peší turisti sa tak dostanú 
z Červeného Kláštora do Les-
nice a späť takmer bez problé-
mov. Cyklisti, turisti s detský-
mi kočíkmi a návštevníci par-
ku so zníženou schopnosťou 
pohybu si budú musieť ešte 
niekoľko dní počkať. 

TANAP, foto: ph

Na turistických chodníkoch sa usilovne pracuje

Turisti už môžu aj do vysokohorsého prostredia. Foto: Lenka Burdová
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XIX.
Sviatok kultúry
a vzájomnosti

Kežmarok
27. – 28. jún 2014

Piatok, 27. 6. 2014
12.30 Prijatie u primátora mesta Kežmarok Ing. Igora Šajtlavu  Mestská radnica
13.30 – 18.00  Konferencia - Goethe Institut: „Werkstattgespräch: 
  Deutsch als Minderheitensprache in der Slowakei“ 
  Základná škola Kežmarok, Hradné nám. 38
15.00  Otvorenie výstavy „Helmut Bistika – Dedičstvo | Eabtaal“
  Múzeum Kežmarok, MUDr. Alexandra 11
16.00 Sprievodné podujatie – koncert Mestské pódium pri Radnici 

Sobota, 28. 6. 2014
10.00 Ekumenická bohoslužba Drevený artikulárny kostol
11.00 Sprievod mestom
11.30 Hlavný program Hrad Kežmarok
 Predstavenie projektu Goethe Institut Bratislava „Schaufenster Enkelgeneration“
 Prezentácia ručných prác | Vystúpenia domácich skupín a hostí
Účinkujúci:
• Spevácka skupina GOLDSEIFEN, Medzev Metzenseifen
• Žiaci ZŠ Hlboká cesta, Bratislava Pressburg  
• Spevácka skupina ZLATAVA, Malinová Zeche
• LUSK – Lustige Kinder, Základná škola Chmeľnica Hopgarten
• Kandráčovci
• Tanečná skupina SCHADIRATTAM, Medzev Metzenseifen
• Spevácka skupina Horná Štubňa Oberstuben
• Žiaci ZŠ Za kasárňou, Bratislava Pressburg
• Spevácka skupina HUMMELCHOR, Vyšný Medzev Obermetzenseifen
• Folklórny súbor Khamoro, Myjava
• Spevácka skupina GRÜNWALD, Handlová Krickerhau
• Spevácka skupina SPITZENBERG, Mníšek nad Hnilcom Einsiedel an der Göllnitz
• Ján König
• Duo MORAVAN 
• Tanečná skupina MARMON, Chmeľnica Hopgarten
• Spevácka skupina NACHTIGALL, Košice Kaschau
• Spevácka skupina FREUNDSCHAFT, Smolník Schmöllnitz
• Die 3 Zünft igen, Rakúsko Österreich 

Moderácia:  Mgr. Tatiana Šoltésová

Podujatie sa koná pod záštitou veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave a v spolupráci s Goethe Institut Bratislava. 
Realizované s fi nančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky –  program Kultúra národnostných menšín 2014.

  arpatskonemecký spolok na Slovensku
Lichardova 20, 040 01 Košice, tel/fax: 00421/55/6224145, e-mail: kdv@kdv.sk, www.kdv.sk

Kežmarok

Kandráčovci

Die 3 Zünft igen
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Námornícky kabaret v podaní známej herečky a speváčky Zuzany 
Haasovej a jej kapely The Susi Haas band, ktorý sa uskutoční 24. júna 
2014 o 19.00 h v MsKS (KASKA) v Kežmarku. Ide o kabaretné predsta-
venie s dobovou hudbou a kostýmami, ktoré je návratom do 20. sto-
ročia. Zaznejú najmä skladby od velikánov ako František Krištof Ve-
selý, Jaroslav Ježek, Jan Werich a Jiří Voskovec, ale aj autorské skladby 
členov kapely Susie Haas Band. Hlavná protagonistka večera Zuza-
na Haasová bude meniť počas koncertu nielen dobové kostýmy, ale 
aj partnerov – námorníkov, s ktorými zažívala rôzne dobrodružstvá.

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov astronómie na podujatie, 
počas ktorého si budete môcť vypočuť prednášky renomovaného od-
borníka na hviezdnu oblohu a riaditeľa Vihorlatskej hvezdárne v Hu-
mennom, RNDr. Igora Kudzeja, CSc., na tému MESIAC.

KEDY: 20. júna 2014 (piatok). KDE: Kežmarský hrad
Prednášky: o 10:00 a 13:00, vstupné na prednášky 0,50 €. Väčšie sku-

piny a triedy objednávajte na tel.: 052/428 00 72.
Večerná prehliadka hradu o 20.00 a po prehliadke od 21.00 pozoro-

vanie nočnej oblohy na nádvorí Kežmarského hradu – vstup voľný.
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Do 49. ročníka najstaršej li-
terárnej súťaže svojho druhu 
na Slovensku sa zapojilo 419 
autorov nielen zo Slovenska, 
ale aj zo Srbska a z Rumun-
ska. Súťažiaci rozdelení pod-
ľa veku do troch kategórií po-
slali spolu 882 prác.

V I. kategórii mladších žia-
kov 2. až 5. ročníka základ-
ných škôl (ZŠ) nebolo v poézii 
udelené prvé miesto, v próze 
zvíťazil Šimon Krišta z Vra-
nova nad Topľou.

V II. kategórii starších žia-
kov 6. až 9. ročníka ZŠ a prí-
my až kvarty osemročných 
gymnázií v poézii zvíťazila 
Natália Timaniková zo Starej 
Ľubovne, v próze sa z prven-
stva tešila Nicol Hochholze-
rová z Rimavskej Soboty.

V III. kategórii študentov 
stredných škôl a posledných 
štyroch ročníkov osemroč-
ných gymnázií získala v po-
ézii prvé miesto Barbora Plu-
tová zo Starej Ľubovne, tretie 
miesto získala Jana Brutovská 

z Kežmarku. V próze zvíťazi-
la Timea Kónyová z Prešova.

Do súťaže sa zapojili aj slo-
venskí žiaci žijúci v zahrani-
čí. Prvenstvo I. kategórii zís-
kala za poéziu Tea Pudelko-
vá zo srbskej Pivnice, v próze 
zvíťazila Estera Zajácová tak-
tiež z Pivnice.

Víťazkami v II. kategórii sa 
stali v poézii Irena Kolárová 
zo Suseku v Srbsku a v próze 
Rebeka Majdlíková taktiež zo 
Srbska, z mesta Padina.

Porota udelila aj niekoľko 
čestných uznaní, ktoré zís-
kali aj Kežmarčania - Vanesa 
Brijová, Ema Hetešová, Tobi-
áš Šiška a Veronika Mišková.

Tento rok bol Literár-
ny Kežmarok venovaný 220. 
výročiu narodenia Gašpara 
Fejérpataky-Belopotockého, 
kežmarského študenta, za-
kladateľa prvého ochotníc-
keho divadla na Slovensku 
a 490. výročiu vzniku kež-
marského divadelníctva. 

Loránt Paugsch

Literárny Kežmarok spoznal svojich víťazov
Súťažiaci si prevzali ocenenia, pozreli si mesto, novú diva-
delnú hru a porozprávali sa s porotou o tvorivom písaní.
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Máte doma nadaného štu-
denta, ktorého zaujíma fyzi-
ka, chémia, biológia, či iná 
veda? Chcel by sa venovať vý-
skumu, no chýba mu potreb-
ná finančná podpora? 

AXA Fond umožní, už 
po štvrtý raz, získať finan-
cie mladým ľuďom vo veku 
do 26 rokov, ktorí majú vý-
borné študijné výsledky, zú-
častňujú sa na olympiádach, 
súťažiach, angažujú sa v zá-
ujmových činnostiach a cel-
kový príjem ich domácnosti 
nepresahuje sumu 1 000 eur. 
Záujemcovia môžu o podpo-
ru z tohto grantového progra-
mu požiadať až do 17. októbra 

2014, a to prostredníctvom 
http://www.axafond.sk/regis-
tracia/.

Prihlásenie sa do progra-
mu je veľmi jednoduché. Po 
registrácií je potrebné navrh-
núť projekt, čo znamená opí-
sať, na čo prípadnú finančnú 
podporu študent využije, zo-
staviť rozpočet a doložiť po-
trebné potvrdenia, ktoré si 
vyžaduje štatút grantového 
programu. Podporu z AXA 
Fondu je možné využiť naprí-
klad na realizáciu konkrétne-
ho výskumného či vedeckého 
projektu, na štúdium na za-
hraničnej univerzite, na účasť 
na vedeckých konferenciách 

Talentovaní študenti sa môžu uchádzať o finančnú podporu 
a seminároch a ďalšie akti-
vity súvisiace s realizáciou 
predloženého projektu.

Vo 4. ročníku programu 

AXA Fond je pripravených 
viac ako 25 000 eur. Viac in-
formácií o podmienkach na 
www.axafond.sk.            AXA

Umelecká agentúra Bell 
Canto Poprad uvedie 13. júla 
2014 (nedeľa) v drevenom ar-
tikulárnom kostole v Kežmar-
ku mimoriadny exkluzívny 
koncert v podaní výnimočnej, 
charizmatickej slovenskej spe-
váčky, ktorá je zároveň aj au-
torkou svojich piesní. Po prvý-
krát sa predstaví v Kežmarku 
JANA KIRSCHNER so svojou 

15-člennou medzinárodnou 
hudobnou skupinou (špičko-
ví muzikanti z Anglicka, Čes-
ka a Slovenska) a najnovším 
koncertom s názvom: MORU-
ŠA BIELA.

Je nositeľkou 4 zlatých slá-
vikov a cien hudobnej akadé-
mie Aurel a Oto. Slovenský 
album MORUŠA BIELA vy-
niká svojou zrelosťou, muzi-

Jana Kirschner príde do Kežmarku kantskou aj ľudskou. Produ-
centom je jej životný partner: 
Eddie Stevens. Album získal 
prestížne hudobné ocenenie 
– Album roka 2013 v kategó-
rii World music. 

Na koncerte v Kežmarku 
si určite vychutnáte aj všetky 
známe veľké hity tejto

kvalitnej  a uznávanej spe-
váčky a autorky. Uskutoční sa 
aj autogramiáda a môžete si 
zakúpiť i CD platne.

Cena vstupenky: 25 Eur – 
jednotná cena, predpredaj: 30 
Eur v deň koncertu  pri vstupe.

Predpredaj: kníhkupectvo 
Alter ego (Hlavné nám. 3, Kež-
marok) - tel. č. 052/452 40 21,  
kníhkupectvo Christiania – 
Nám. sv. Egídia 108, Poprad, 
tel. č. - 052/772 29 44, umel. 
agentúra BELL CANTO Po-
prad, organizátor – 0903  
966 327 (podá aj všetky infor-
mácie).                                  (jk)
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Deti z MŠ K. Kuzmányho 
sa zapojili do celoročnej sú-
ťaže „Na výlet s TAMI sto-
nožkou“. Úlohou bolo zbierať 
viečka z jogurtov a dezertov s 
logom TAMI. Začiatkom má-
ja 2014 vyžrebovali triedu A, 
ktorá sa 10. 6. 2014 zúčastnila 

celodenného výletu na Dono-
valoch v rozprávkovom svete 
„Habakuky“.

Ďakujeme Tatranskej mlie-
karni za pekné zážitky na vý-
lete.

tr. učiteľka 
Eva Nadanyiová

Súťaž s TAMI stonožkou

Pojmom šansón sa vo 
Francúzsku označovali pô-
vodne všetky pesničky, ne-
skôr sa termín zúžil iba na 
niektoré z nich. Podľa Ráko-
vej sú to „pesničky, ktoré roz-
právajú aj nejaký príbeh, väč-
šinou o nešťastnej láske“. Na-
vyše, ako priznala, šansóny 
má veľmi rada.

Ráková je známa skôr 
z divadelných predstave-
ní a z televíznych seriálov, 
ale k spevu má blízko. V di-
vadle musela často spievať, 
a tak bol pre ňu prechod 
k spevu úplne prirodzený. 
Piesňami a hovoreným slo-

vom priblížila život maďar-
skej herečky Márie Mezei, 
ktorá zažívala vrchol svojej 
kariéry v 40. rokoch minulé-
ho storočia. 

„Obdobie, v ktorom žila mám 
veľmi rada. Tú dobu, divadlá, 
herečky, ľudí. Všetko, čo je s tým 
spojené. Aj pesničky, ktoré v tom 
období vznikli. Sú veľmi vrúcne, 
zamilované a hovoria veľmi ve-
ľa,“ priznala slovenská hereč-
ka a speváčka.

Zachránili ju Tatry
Mária Mezei mala podľa 

Rákovej smutný život. O jej lás-
ke k maďarskému spisovateľo-

Viki Ráková: Váš drevený kostol je nádherný
V rámci Kežmarskej hudobnej jari sa speváčka a herečka 
predstavila aj v drevenom artikulárnom kostole s niekoľký-
mi šansónmi.

vi sa verejnosť dozvedela len 
pred niekoľkými rokmi. „Ne-
šťastne sa zamilovala do Sándora 
Máraia. O tom sme sa dozvedeli až 
v roku 2011, keď sa jej listy a den-
níky dali jednému spisovateľovi, 
ktorý o jej živote napísal knihu. 
Práve v nich sa o tejto láske zača-
lo hovoriť,“ prezradila Ráková.

Maďarská herečka zača-
la pôsobiť v Miškolci, neskôr 
sa presťahovala do Budapeš-
ti. Hrala v mnohých filmoch 
a v komédiách, ale často ma-
la nešťastné srdce kvôli láske. 
Podľa Rákovej na to aj nieke-
dy doplatila, keďže ju pre la-
bilnosť nechceli obsadiť do 
filmových úloh.

„Počas vojny odišla do Tatier, 
tam sa stretla s Bohom. To ob-

dobie prežívala veľmi emotívne, 
vravela, ako ju Tatry zachráni-
li a hovorila o tom všade, hlása-
la Božie slovo,“ opísala posled-
né obdobie maďarskej hereč-
ky Ráková.

Upútal ju kostol
Šansóny odzneli v atraktív-

nych priestoroch dreveného 
artikulárneho kostola, ktorý 
zaujal Rákovú už od začiatku.

„Väčšinou vystupujem v di-
vadlách, iba raz sa mi podarilo 
vystúpiť v synagóge. Keď som 
vstúpila do vášho kostola, tak 
som skoro odpadla, aký je nád-
herný. Som šťastná, že som vy-
stupovala práve tu,“ netajila 
nadšenie slovenská herečka. 

Loránt Paugsch

Večer prvého dňa Literárne-
ho Kežmarku patril oceňova-
niu kežmarských ochotníkov a 
premiére divadelnej hry inšpi-
rovanej pašiovými hrami.

Ochotnícke divadlo na Slo-
vensku sa významnou mie-
rou podieľalo na formovaní 
a zľudovení kultúry. Prenika-
lo medzi najširšie vrstvy oby-
vateľstva a to dokonca aj tam, 
kde bol prístup ku kultúre 
minimálny.

„Na prelome storočí preniklo 
ochotnícke divadlo aj do obcí a po 
I. svetovej vojne sa rozvíjalo di-
vadlo aj na Spiši, aj v Kežmar-
ku. Pre zaujímavosť, v roku 1924 
sa v popradskom okrese odohra-
lo osem predstavení, zatiaľ čo 
v kežmarskom až 52,“ priblíži-
la históriu kežmarského di-
vadelníctva riaditeľka Múzea 
v Kežmarku Erika Cintulová.

Novú hru inšpirovanú di-
vadlom, ktorým začínali kež-
marskí divadelníci napísa-

la kežmarská historička Nora 
Baráthová, ktorá pripravila aj 
výstavu venovanú ochotníc-
kemu divadlu v Kežmarku.

„Pripraviť výstavu o diva-
delníctve bolo pre mňa radosťou. 
Divadlo mi bolo blízke už od det-
stva a prirástlo mi k srdcu. Som 
vďačná ľuďom, ktorí divadlo 
v 20. storočí postavili,“ netaji-
la svoj zápal pre divadlo Ba-
ráthová.

„Pozbierali sme veľa fotogra-
fií, veľa programov či ďalšieho 
materiálu. Najprv som si mysle-
la, že štyri výstavné panely bu-
dú postačovať, ale nakoniec ich 
aj šesť bolo málo,“ prezradila 
a dodala, že v najbližšom die-
le kežmarskej monografie bu-
de spracovaná aj história di-
vadelníctva.

„Prajem ďalším ochotníkom, 
aby prebrali štafetu kežmarských 
študentov z roku 1524,“ uzavre-
la Baráthová. 

Loránt Paugsch

V Kežmarku ožíva ochotnícke divadlo
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Technika je pre deti veľ-
kým lákadlom a čoraz viac 
odsúva čítanie kníh na ved-
ľajšiu koľaj. Čitateľský mara-
tón chce zdôrazniť význam 
čítania kníh a prilákať deti do 
knižníc.

Najpočetnejší detský čita-
teľský maratón, ktorý už sied-
mykrát organizuje Linka det-
skej istoty, sa po druhý raz 
uskutočnil aj v kežmarskej 
knižnici. 

„Krstnou mamou a iniciá-
torkou projektu je spisovateľ-
ka a humoristka Oľga Feldeko-
vá. Cieľom maratónu je pritiah-
nuť deti k čítaniu, naučiť ich 
pravidelným návštevám knižni-
ce a zdôrazniť význam čítania,“ 
priblížila projekt riaditeľka 
knižnice v Kežmarku Jana 
Schönová.

Ako dodala, knihy v sú-
časnosti ustupujú modernej 
technike. Deti často sedia pri 
počítačoch, majú mobily či 
tablety.

Počet detí, ktoré prišli do 
kežmarskej knižnice síce kle-
sol, ale z objektívnych príčin. 
„V tomto roku nás navštívilo 139 
detí, čo nás teší. V minulom roku 
sme mali otvorenú aj našu poboč-
ku na ZŠ Nižná brána, preto sa do 
projektu vtedy zapojilo trikrát viac 
detí. Napriek tomu je aj tohtoročný 
počet potešujúci,“ povedala ria-
diteľka. Podľa jej slov bolo naj-
viac druhákov a tretiakov, žia-
ci zastupovali všetky kežmar-
ské základné školy.

Knižnice na celom Sloven-
sku dostanú vopred zoznam 
kníh, ktoré môžu v projek-
te použiť, ale môžu si vybrať 
aj vlastné. „Vybrali sme kni-
hy, ktoré sú blízke deťom, o kto-
rých vieme, že majú u našich či-
tateľov úspech,“ poznamenala 
Schönová.

Čitateľský maratón opäť aj v Kežmarku
Žiaci na 1. stupni základ-

ných škôl čítali knihy Prešiba-
né dievčatá a Exoti, starší žia-
ci navštevujúci 2. stupeň Arti-
čokové srdcia.

Okrem čítania mali de-
ti aj ďalšie motivácie. „Každý 
účastník maratónu dostal zľavo-
vý kupón do siete kníhkupectiev. 
Okrem toho tridsiati vyžrebo-
vaní čitatelia z celého Slovenska 
budú odmenení knižnými dar-
mi,“ uzavrela riaditeľka kež-
marskej knižnice. 

Loránt Paugsch

Mestská knižnica  
v Kežmarku oznamuje  
svojim používateľom,  
že z dôvodu revízie  

knižničného fondu nebude 
poskytovať v mesiaci júl 

výpožičné služby.  
V auguste bude knižnica  
pre verejnosť otvorená  
v pondelok a vo štvrtok  

v čase od 8.00 – 18.00 hod.
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Kalendár  
školských akcií 

JÚN 2014
ZŠ Dr. D. Fischera 2, 

Kežmarok    
Výmenný pobyt zamest-

nancov školy s družobnou 
školou v Bochni.

Návšteva divadelného 
predstavenia v Spišskej No-
vej Vsi.

Atletika „O pohár primá-
tora“  - obvodné kolo.

Slávnostné ukončenie 
školského roka s kultúrnym 
programom  (27. 6. 2014).

ZŠ Grundschule, Hradné 
námestie, Kežmarok

Kežmarské hry.
Atletická súťaž o pohár 

primátora mesta.
Týždeň detskej radosti – 

jazda zručnosti na kolobež-
kách (ŠKD).

Športové hry pre prváči-
kov – Kamarát, poď sa hrať!, 
turnaj vo vybíjanej (ŠKD).

Maľujem dúhu – maľova-
nie na chodník (ŠKD).

Exkurzia do TANAP-u (5. 
ročník).

Školská akadémia.
tatti, ph

vali orloj na Staromestskom 
námestí. Malebnými ulička-
mi sme sa dostali cez Karlov 
most až na Malú Stranu, kde 
sme sa po výstupe po Nových 
zámockých schodoch mohli 
tešiť na ceremoniál výme-
ny stráže na Pražskom hra-
de. Deň ubehol veľmi rýchlo. 
Ráno na nás čakala dlhá ces-
ta cez Nemecko do Holand-
ska. Po viacnásobnom prestu-
povaní sme vo večerných ho-
dinách dorazili do mestečka 
Martenshoek, kde na nás na 
stanici čakali žiaci s rodičmi. 
Privítanie bolo veľmi srdeč-
né  a po krátkom zoznámení 
boli deti rozdelené do hosťov-
ských rodín.

V utorok sme strávili ne-
zabudnuteľný čas na nemec-
kom ostrove Borkum, na kto-
rý sme dorazili loďou po 
trištvrte hodinovej ceste. Ob-
loha bez mráčika, biela pie-
sočnatá pláž a opálená po-
kožka - to všetko navodilo at-
mosféru blížiacich sa  letných 
prázdnin.

Plní očakávania sme sa 
v stredu vydali na niekoľko-
hodinovú cestu autobusom 
do hlavného mesta Holand-
ska – Amsterdamu. Pre nás 
Stredoeurópanov bolo mesto 
plné vodných kanálov, tisícov 
bicyklov a naklonených do-
mov niečo exotické. Pre kaž-
dého z nás bolo pozoruhod-
né múzeum vedy a techniky 
– NEMO, kde sa dá objavovať 
svet vedy a techniky zábav-
nou cestou. Prehliadku mes-
ta sme si spestrili plavbou 

výletnou loďou 
vodnými kanál-
mi s nespočetný-
mi hausbótmi.

Do Holand-
ska sme však ne-
prišli len pre zá-
bavu, ale hlavne 
kvôli odovzdá-
vaniu Comenius 
Film Awards 
2014. Počas dvoj-
ročného trva-
nia projektu ma-
li žiaci možnosť 
natáčať filmy na 
témy: „Ako ži-
li naši starí ro-
dičia“, „Takto ži-
jeme teraz“ a 
„Predstavy o bu-
dúcnosti“. Prvé 
dva filmy boli odprezentova-
né na predošlých stretnutiach 
v Oelsnitzi a Kežmarku. Fil-
my hodnotili žiaci. Na finál-
nom stretnutí sa malo roz-
hodnúť, komu sa to podarilo 
najlepšie. Víťazmi sa stali žia-
ci z Oberschule Oelsnitz z Ne-
mecka. Naši žiaci si odniesli 
sošku Oskara za 4. miesto. 
Hoci to nebolo prvé miesto, 
radosť bola veľká, pretože to 
bola odmena za vynaloženú 
námahu. Nezabudlo sa ani na 
tradičný mládežnícky parla-
ment, kde sa žiaci vyjadrovali 
k samotnému projektu – po-
zitívam, ale aj negatívam.

Po troch zážitkami naplne-
ných dňoch sme sa všetci vy-
dali na cestu domov.

A čo znamenal projekt Co-
menius pre našich žiakov? 

SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok, (mail: souskk@isternet.sk) 
prijme s nástupom od 18. 8. 2014  

do zamestnania sekretárku riaditeľa.
Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR. č. 

341/2004Z. z) – USO.
Požadované doklady: 

• žiadosť o prijatie do zamestnania  
s telefónnym a emailovým kontaktom

• profesijný životopis
• doklady o vzdelaní, príp. praxi

Termín podania žiadosti: 
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením  

„výberové konanie sekretárka riaditeľa“ posielajte  alebo osob-
ne doručte na adresu školy v termíne do 30. 6. 2014

Záver projektu Comenius sa 
uskutočnil v Holandsku

Pri vyslovení slova Ho-
landsko si väčšina z nás pred-
staví tulipány, veterné mly-
ny a dreváky. Pre skupinku 
8 žiačok zo Základnej školy – 
Grundschule v Kežmarku sa 
Holandsko spája so stretnu-
tím partnerských škôl zapo-
jených do projektu Come-
nius. V meste Hoogezand sa 
v týždni od 19.5. do 23.5.2014 
konalo záverečné stretnutie 
žiakov a učiteľov zo Sloven-
ska, Nemecka, Rakúska a Ma-
ďarska. Hosťujúcou školou 
bola CSG Rehoboth v Hooge-
zand. 

Cestu do vzdialeného Ho-
landska sme si spestrili jed-
nodňovým pobytom v Prahe. 
V českej metropole nás pre-
kvapilo daždivé počasie, ale 
ani to nás neodradilo od pre-
chádzky po Václavskom ná-
mestí, zaradili sme sa medzi 
stovky turistov, ktorí obdivo-

Nezabudnuteľné zážitky, 
priateľstvá, zmenené pohľa-
dy na iných ľudí a ich kultú-
ru a pevné rozhodnutie, zo-
stať v kontakte aj po skonče-
ní projektu. 

Najväčším prianím žiakov 
bolo, aby sa mohli zúčastniť 
takéhoto projektu aj na budú-
ci rok.

Mgr. Ivana Belejkaničová
Koordinátorka projektu 

Comenius  na 
ZŠ – Grundschule 

v Kežmarku

VýSTAVy

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, 

Kežmarok
VÝTVARNÁ TVORBA  

ŽIAKOV  
A ABSOLVENTOV 

Strednej umeleckej školy 
v Kežmarku

Výstava je otvorená od 17. 6. 
2014 do 25. 6. 2014.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11, Kežmarok

JARNÝ SALÓN
Výstava je otvorená do  

27. júna 2014,  
od 9.00 do 16.00 hod.

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Dušan Grečner
Výstava je otvorená  

do 17. júla 2014.
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Od 2. júna sme zmenili sídlo našej 
Cestovnej agentúry MARCO POLLO, s.r.o. 

Nájdete nás na ul. Hviezdoslava 2 v budove 
ako doposiaľ, ale na prízemí naproti VÚB 

banke (v bývalom kvetinárstve).
Ste u nás vždy vítaní.

Tel. číslo: 052/452 36 62, 0915-841 711, 
marcopollo@marcopollo.sk 

www.marcopollo.sk

Cestovná agentúra MARCO POLLO 
sa presťahovala

SLOVENKA
TLAČ – TABAK – SUVENÍRY

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

Colný úrad Prešov ozna-
muje podnikateľskej verej-
nosti, že  z dôvodu nasadenia 
novej technológie na svojej 
telefónnej ústredni  došlo zo 
strany externého dodávateľa 
k znefunkčneniu telefónneho 
spojenia  spôsobom 051/7357 
XXX (príslušná klapka). Ten-
to problém pretrváva už od 
02.06.2014 a jeho ukončenie 
nie je známe. Na prechod-
né obdobie preto navrhuje-

me podnikateľskej verejnos-
ti  inú alternatívu telefónne-
ho spojenia.  Verejnosť  môže 
kontaktovať  Colný úrad Pre-
šov prostredníctvom telefón-
neho čísla  090613 7110  - Stá-
la služba (na ktoré  bude au-
tomaticky prepájať GSM brá-
na Finančného riaditeľstva  
SR)  alebo  prostredníctvom 
telefónneho čísla 090613 7371 
- Sekretariát Colného úradu 
Prešov.                   Colný úrad

Znefunkčnenie telefónnej linky

V dňoch 29.5. - 2.6. 2014 
učitelia a žiaci zo Základnej 
školy Nižná brána navštívi-
li v rámci projektu Comenius 
HIDDEN TALENTS mesto 
Bukurešť. Po náročnej a dl-
hej ceste sme sa ubytovali. 
My učitelia sme bývali v ho-
teli, žiaci v rodinách, kde ich 
rodičia i deti veľmi milo pri-
vítali a počas celého poby-
tu im pripravovali zaujímavý 
program.                   

I nás učiteľov čakal zaují-
mavý program. Hneď prvý 
deň pobytu nás čakala náv-
števa gymnaziálnej školy, 
ktorá nesie názov SCOALA 
GIMNAZIALA ELENA VA-
CARESCU. V škole sme mali 
možnosť vidieť zaujímavé vy-
učovacie hodiny, ktoré viedli 
tunajší učitelia Spolu s našimi 
žiakmi sme videli hodiny ma-
tematiky, výtvarnej výchovy, 
biológie, nemeckého jazyka, 
rumunského jazyka aj hodi-
nu hudobnej výchovy. Peknú 
hodinu odučila i p. uč. Soňa 
Slavkovská, ktorá previedla 
rumunských žiačikov histó-
riou mesta Kežmarok. Pred-
stavila im najvýznamnejšie 
historické pamiatky nášho 
mesta. Žiaci boli veľmi aktív-
ni a kreatívni a na záver ho-
diny p. učiteľke veľmi pekne 
poďakovali. Počas vyučova-
nia sme si spolu so žiakmi za-
cvičili v areáli školy cvičenie 
pod názvom Wake up - Shake 
up a na odbornom seminári 
sme mali možnosť dozvedieť 
sa niečo o školskom systéme 
v Rumunsku. V popoludňaj-
ších hodinách nás čakala Big 
Talent Show, kde žiaci z jed-
notlivých krajín predviedli 
svoj talent. Videli sme vystú-

penia maďarských, rumun-
ských, nemeckých i chorvát-
skych žiakov a samozrej-
me vystúpili i naši žiaci, kto-
rí zaspievali ľudové piesne 
a predstavili goralský kroj. 
Na záver zaznela hymna pro-
jektu v podaní učiteľov i žia-
kov Lemon Three.

Večer nás čakalo príjemné 
posedenie spolu s rumunský-
mi rodičmi i so žiakmi. Ve-
čer nám spríjemnilo výborné 
jedlo, príjemná hudba a zla-
tým klincom programu bo-
la výborná čokoládová torta. 
Podstatné však je, že naši žia-
ci mali možnosť komuniko-
vať po anglicky, a nadviazali 
nové priateľstvá, ktoré ich ur-
čite obohatili.

Počas nášho pobytu sme 
navštívili Prezidentský palác, 
v ktorom na nás dýchala his-
tória Rumunska, krásy prí-
rody sme obdivovali v bota-
nickej záhrade, kde nás oča-
rila predovšetkým  krása ru-
ží. Mali sme možnosť vidieť 
mnoho zaujímavých histo-
rických budov v centre toh-
to rušného mesta. Navštívi-
li sme i Transylvániu a hrad, 
v ktorom sídlil Vlad Narážač, 
tzv. gróf Dracula.

Počas pobytu sme absol-
vovali konferenciu, na kto-
rej koordinátori z jednotli-
vých krajín zhodnotili svoju 
prácu na projekte, ktorý začal 
v roku 2012 a návštevou Ru-
munska sa končí. Na konfe-
rencii vystúpil i náš pán ria-
diteľ PaedDr. Dušan  Tokar-
čík, ktorý zhodnotil prácu na-
šej školy v Projekte HIDDEN 
TALENTS. Maskotom projek-
tu bol HITI. Je to zvláštna , no 
zaujímavá bytosť. Má tri oči, 

Návšteva v Bukurešti

aby obdivoval krásy jednotli-
vých krajín. Má päť rúk, aby 
mohol naraz potriasť rukou 
na znak priateľstva každé-
mu partnerovi z projektu. Na 
hrudi pri srdci má slovenský 
štátny znak. Prečo pri srdci? 
Lebo i Slovensko leží v srdci 
Európy. HITI je osobou, kto-
rá sprevádzala učiteľov i žia-
kov na všetkých stretnutiach. 
Navštívili sme Anglicko,  Ma-
ďarsko, Chorvátsko, Nemec-
ko i Rumunsko.

Vďaka projektu sme mali 
možnosť cestovať, zoznamo-
vať sa s novými ľuďmi, spo-
znávať školské systémy v eu-
rópskych krajinách a pros-
tredníctvom talentovej show 

sme spoznávali a hľadali ta-
lenty. A, samozrejme, učili 
sme sa jazyky, hlavne anglič-
tinu a nemčinu. Zaujímavou 
aktivitou bolo písanie príbe-
hov pod názvom Ukrytý po-
klad. Spoločne deti z piatich 
krajín napísali jeden príbeh 
v piatich jazykoch.

Učitelia aj žiaci našej ško-
ly mali možnosť počas dvoch 
rokov zažiť množstvo neza-
budnuteľných zážitkov , zlep-
šiť sa v cudzích jazykoch, 
spoznať mnoho skvelých ľudí 
a hlavne veľa talentovaných 
detí, ktoré budú v budúcnos-
ti veľkým prínosom pre našu 
Európu.

J. Kriššáková
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PREDAJ
Predám palivové drevo, 25 €/m2. 

Tel. 0903 394 080.  P-14/14
Predám obývaciu stenu. Cena 250 

Eur. Tel. 0910 672 946.  P-16/14
1. OKRASNÉ DREVINY, SKAL-

NIČKY - 10-50% zľava,  
2. VZRASTLÉ doplnkové rast-

liny v kvetináčoch - balkóny, tera-
sy atď., 

3. BONSAJE  
Rastliny sú odolné, pestované v 

podtatranských podmienkach. Pre-
daj do 15. októbra. 

Michalská 23, Kežmarok. Tel: 
0907 315 187.

KÚPA
Kúpim STAROŽITNOSTI, sklo, 

porcelán, striebro, keramiku, sošky, 
obrazy, hodiny, hracie stroje, šable, 
bodáky, nemecké vojnové veci, kroje, 
bačovské a kováčske veci, knihy a iné 
starožitnosti a pozostalosti. Tč. 0903-
439 092 a 0918-038 408.

ZAMESTNANIE
Príjmem obchodného zástupcu 

na priamy predaj z auta. Požiadav-
ky: prax s vedením dodávkového 
vozidla. Tel: 0905 290 520.

Príjmeme vyučeného kuchára do 
Reštaurácie v Kežmarku. Tel: 0904 
547 667, 052/452 29 33.

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

Načerpanie nových síl v príjem-
nom prostredí vám ponúka klasická 
čokoládová a medová masáž. Bolesti 
rôzneho druhu vám zas pomôže od-
strániť masážne vyhrievané lôžko – 
CERAGEM. Tešíme sa na vás! V Kež-
marku na Hviezdoslavovej ulici č. 
5/13. Objednávky telefonicky: 0908 
346 695.  P-18/14

Doučujem anglický a nemecký 
jazyk deti, dorast, dospelých. 0901  
705 462.

Kvalitné nátery striech. Tel: 0907 
545 258.

drobná inzercia spomienky

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

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

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 
20 000 €. Tel. 0940 733 070.

Vymením 3-izbový byt za 2-izbo-
vý byt v Kežmarku. Tel. 0948 019 124. 

P-15/14
Prenájom 1 izby pre študentov, 

alebo druha a družku. Od 1. 8. 2014 . 
Mobil: 0907 032 935, od 15.00 do 17.00 
hod.  P-17/14

Predám slnečný 1-izbový byt s 
balkónom v OV v KK. 5/8p. 24 999 €  
+ dohoda. 0918 606 438.

Prenajmem dvojizbový čiastočne 
zariadený byt na ulici gen. Štefánika 
v Kežmarku. Kontakt: wdulo@pobox.
sk, alebo 00420 702 278 212.

Prenajmem 2-izbový byt na ulici 
gen. Štefánika s vlastným kúrením, 
s možnosťou krbu, komplet zariade-
ný, všetko nové, pekný slnečný s bal-
kónom. Tel. 0903 327 027 alebo 0949 
322 711. Volať po 16.00 hod. (Tonka)

Predám rodinný dom s hospo-
dárskou budovou v Osturni. Cena 
dohodou. Tel: 0948 362 135.

Na predaj starší RD (poldom) 
v širšom centre Kežmarku, cena:  
62 000 €. Tel: 0911 414 300.

Predám záhradku na Kamennej 
Bani v osobnom vlastníctve, bližšie 
informácie telefonicky alebo osob-
ne. Tel: 0915 848 582, 0903 844 945.

Predáme 2izb. byt v OV na Seve-
re v Kežmarku, výhodná cena, čias-
točne prerobený, dobrá lokalita. Tel: 
0904 951 964.

Prenajmem 1-izbový byt na síd-
lisku Sever. Tel: 0908 179371.

Kytičku kvetov na hrob vám 
môžeme dať, chvíľku postáť, ti-
cho spomínať. Sviečky zapáliť, 
slzy vyroniť a pošepkať ako nám 
chýbate. Láskavé slová chýbajú, 
no v našich srdciach stále ostá-
vajú.

Dňa 25. mája uplynul rok 
od úmrtia našej mamy, svokry, 
starej mamy a prastarej mamy  
Márie NIČPANOVEJ, rod. 
Lingschovej z Kežmarku.

Dňa 20. mája uplynulo 21 
rokov od úmrtia nášho otca, 
svokra, starého otca a prasta-
rého otca Jána NIČPANA 
z Kežmarku.

S láskou a úctou na vás 
spomínajú Viera Jurská s ro-
dinou, synovia Jozef s rodi-
nou, Anton, Andor s rodi-
nou, Rudo s rodinou, Oto, 
Ľubo s rodinou, dcéry Hele-
na s rodinou, Margita s rodi-
nou, Eva s rodinou, nevesta 
Viera z Uherského Hradišťa 
s rodinou, 23 vnúčat s rodi-
nami a 39 pravnúčat.

Omama a apuš, česť vašej 
pamiatke!

Dňa 1. júna 
2014 uplynu-
lo 10 rokov, čo 
nás opustila 
naša milovaná 
mamka, babka, 

prababka a príbuzná Irena  
ŠUMÁKOVÁ.

Kto ste ju poznali, venuj-
te jej s nami tichú spomienku.

V našich srdciach žije stá-
le.

Strata blízkeho stále bolí, no 
zabudnúť nám nedovolí.

Dňa 3. 6. 2014 sme si pri-
pomenuli 13 rokov od smrti 
našej mamky, babky, svokry 
Anny NOVÁKOVEJ.

Spomínajú dcéry s rodi-
nami.

Už navždy prestali pre teba 
hviezdy svietiť a slnko hriať, ale 
tí, čo ťa mali radi, nikdy nepre-
stanú na teba spomínať.

Dňa 21. 6. 2014 uplynie 7 
rokov od úmrtia našej dra-
hej mamičky a manželky 
Gabriely BUDEJOVEJ.

S láskou spomínajú krstná 
mama, manžel a deti.

Ťažko je ma-
mička bez Teba 
žiť, ako Ty, nevie 
poradiť nik. Chý-
ba nám úsmev. 
Tvoje pohladenie. 

Mamička za teba náhrada nie je.
Dňa 21. 6. 2014 uplynú tri 

roky od úmrtia našej drahej 
mamky, babičky a dcéry An-
ny VOJTASOVEJ.

S láskou spomínajú dcéry 
Aďka a Zuzka s rodinou, 
mamka a syn Ľubomír.

Tá rana v srd-
ci bolí a zabudnúť 
nedovolí, osud už 
nevráti, čo čas 
vzal, ostali len 
spomienky a hl-
boký žiaľ.

Dňa 9. 6. 2014 uplynu-
lo 5 rokov od úmrtia náš-
ho drahého ocina Ľubomíra  
VOJTASA.

S láskou spomínajú dcé-
ra Aďka a Zuzka s rodinou, 
svokra a syn Ľubomír.

V poslednom 
prístave vaša 
loďka zakotvila, 
bolesť vás opus-
tila.

Vaše oči už nezaiskria, ústa 
sa už nezasmejú, ruky už nepo-
hladia.

Vaše srdcia však ostali v nás, 
budú nás tešiť, budú nás hriať.

Dňa 17. júna uplynie už 
26 rokov od chvíle, kedy 
nás opustil náš otec, man-
žel a priateľ Jozef MAGER 
z Kežmarku. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. 

S láskou v srdci spomína 
manželka s rodinou.

poďakovanie
Chceme sa poďakovať spo-

ločnosti ADOS pod vedením 
pani Kubalovej a celému jej tímu 
za starostlivosť a opateru, ktorú 
poskytovali našej mamke.

Prajeme im do budúcna 
veľa síl a požehnanie.

Chceme sa poďakovať aj 
za kvetinové dary a všetkým, 
ktorí prišli odprevadiť na po-
slednej ceste našu mamu Žo-
fiu BREJKOVÚ.

Dcéra Danka a Anička 
s rodinami a ostatná smútia-
ca rodina.

Inzerujte  
v novinách 

KEŽMAROK

Pozvánky na letné a prázdninové kultúrne, 
športové a spoločenské podujatia  
nám môžete posielať na adresy:
lorant.paugsch@kezmarok.sk,  

alebo na 
noviny@kezmarok.sk
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Hokejbal

Už šestnásty rok je McDo-
nald ś cup najväčším futbalo-
vým turnajom žiakov 1. stup-
ňa  ZŠ, do ktorého sa zapojili 
futbalové tímy z 836 základ-
ných škôl z celého Slovenska. 
V Prešovskom kraji sa prihlá-
silo do turnaja 130 škôl.

Družstvo 1. stupňa ZŠ 
Grundschule sa pod vedením 
trénera Petra Gemzu prebo-
jovalo cez školské, obvodné, 
okresné a krajské kolo do fi-
nále Majstrovstiev Slovenska 
v minifutbale žiakov 1. stup-
ňa ZŠ.

 Finále sa konalo v Banskej 
Bystrici na štadióne Štiavnič-
ky za účasti víťazov vo svo-
jich krajoch: Trenčín, Žiar/
Hronom, Bratislava, Koši-
ce, Nitra, Senica, Turany a ví-
ťaz Prešovského kraja ZŠ 
Grundschule  Kežmarok. Ke-
ďže turnaja sa zúčastnili na-
ozaj kvalitní futbalisti z tých-
to veľkých miest, v uvede-
nom poradí sa turnaj aj skon-

čil. Vzhľadom  k tomu, že sme 
mali najmladšie družstvo zo 
všetkých zúčastnených, roč-
ník nar. 2004 a mladší, skon-
čili sme na 8. mieste, ale boli 
sme dobrým súperom kvalit-
nejším družstvám.

Samotný turnaj bol pre na-
šich chlapcov veľký zážitok 
a obrovská skúsenosť. Keď-
že patrónom turnaja je už 16. 
ročník Marek Hamšík, naj-
úspešnejší slovenský  repre-
zentant a veľký futbalový 
vzor, po jeho príchode a au-
togramiáde ostane chlapcom 
zážitok na celý život.

Usporiadatelia turnaja sa 
tiež  postarali o to, aby chlap-
ci mali obidva dni vyplnený 
program, cez deň hrali zápa-
sy v dvoch skupinách a večer 
v hotelovom areáli mali rôz-
ne aktivity s animátormi, kde 
súťažili v rôznych netradič-
ných disciplínach.

 Po víťazstve na krajských 
majstrovstvách v Prešove zís-

ZŠ Grundschule na Majstrovstvách SR vo futbale

kali malí futbalisti pre svoju 
školu sadu krásnych dresov, 
loptu – repliku lopty, s ktorou 
sa bude hrať na MS v Brazí-
lii, a tu v Banskej Bystrici ešte 
doplnili cenné trofeje o ďal-
ších desať lôpt.

Chceme sa aj touto for-
mou poďakovať všetkým,  
ktorí sa o tento úspech priči-
nili. V prvom rade trénerovi 
Petrovi Gemzovi a všetkým 
malým futbalistom, ktorí nás 
reprezentovali od školského 

kola cez obvodné, okresné, 
krajské až na celoslovenské: 
Filip Novák, Sebastián Kuče-
ra, Juraj Kiska, Alexander Ba-
láž, František Šarišský, Fran-
tišek Glevaňák, Adam Žol-
dák, Patrik Vnenčák, Patrik 
Klimek, Samuel Špes, Filip 
Ďateľ, Miroslav Karabinoš, 
Erik Dučák, Tobias Zummer, 
Filip Brutovský, Max Brutov-
slý. Ďakujeme za úspešnú re-
prezentáciu.

ZŠ Grundschule

Ako posledné kategórie, 
ktoré absolvovali Majstrov-
stvá Slovenska v hokejbale za 
rok 2014, boli družstvá do 8, 10 
a 12 rokov. Kežmarský hokej-
bal mal svoje družstvá v ka-
tegóriách do 10 a do 12 rokov.

I keď tentoraz ani jedno zo 
štyroch nevybojovalo medailu, 
družstvo MŠK Kežmarok skon-
čilo v U12 na štvrtom mieste, je 
dobré, že mladí hokejbalisti si 
vyskúšali priamu konfrontáciu 
s inými družstvami. 

U10
V skupine: Vrútky – 

Worms Kežmarok 4:1, MŠK 
Kežmarok – Spišská Belá 0:6, 
Martin – Worms Kežmarok 
4:1, Topoľčany – MŠK Kež-
marok 4:1, Worms Kežmarok 
– Pruské 0:2, Gajary – MŠK 
Kežmarok 3:3. O 7. miesto: 
Worms Kežmarok – MŠK 
Kežmarok 2:1. 

Majstrom sa stalo druž-
stvo z Martina. Worms Kež-
marok skončil na siedmom 
mieste a družstvo MŠK Kež-
marok na ôsmom mieste.

U12
V skupinách: Worms 

Kežmarok – MŠK Kežmarok 
0:5, MŠK Kežmarok – Gaja-
ry 1:5, Topoľčany – Worms 
Kežmarok 2:1, Topoľčany – 
MŠK Kežmarok 0:4, Gaja-
ry – Worms Kežmarok 7:0. 
O 7. miesto: Vrútky – Worms 
Kežmarok 3:2sn. Štvrťfiná-
le: MŠK Kežmarok – Brati-
slava 2:0. Semifinále: Prus-
ké – MŠK Kežmarok 3:0. O 3. 
miesto: Martin – MŠK Kež-
marok 3:0. 

Majstrovstvá vyhralo 
družstvo z Pruského. Druž-
stvo MŠK Kežmarok skončilo 
na štvrtom mieste, družstvo 
Worms Kežmarok na ôsmom 
mieste.                       Humeník

Aj v roku 2014 organizu-
je mesto Kežmarok celomestské 
športové podujatie Dni športu 
mesta Kežmarok.  

Názov podujatia/ aktivity 
Termín konania Miesto konania                                                                 

Streetball, 21. jún, od 9.30 

hod., areál bývalých kasární                             
Simultánka (šach), júl, 

Hlavné námestie (budova 
KDV)

Turistický pochod, 6. 9., 
alebo 13. 9., Vysoké a Belian-
ske Tatry                                 (ov) 

Dni športu mesta Kežmarok 2014 

Na celomestskom poduja-
tí Dni športu mesta Kežmarok 
nejde vždy o víťazstvá, preto-
že víťazom je každý kto prišiel, 
či príde športovať, či už je to v 
atletike, tenise, alebo volejbale. 
No, aj tak niektoré výsledky z 
podujatia vám prinášame.

Olympiáda materských 
škôl. Podujatia sa zúčastni-
li všetky školy na území mes-
ta. Putovný pohár obhájila MŠ 
Možiarska. Medailisti: trojboj 
– 1. Timea Dudová, 2. Viktó-
ria Chudá, 3. Laura Lešková (st. 
dievčatá); 1. Marko Václavek, 2. 
Maxim Pirhala, 3. Igor Penert 
(ml. chlapci); 1. Nela Hajkov-
ská, 2. Sofia Petrasová, 3. Nikol 
Šoltesová(ml. dievčatá); 1. Alex 
Kovalčík, 2. Juraj Brixi, 3. Ali Je-
didi(st. chlapci); hod – 1. Sabi-
na Pechová, 2. Monika Rusňá-
ková, 3. Noemi Glodžáková (st. 
dievčatá); 1. Marko Václavek, 
2. Kevin Novák, 3. Maxim Pir-
hala (ml. chlapci); 1. Nela Haj-
kovská, 2. Alexandra Troppo-
vá, 3. Sandra Adamjaková (ml. 
dievčatá); 1. Dalibor Holub, 2. 
Marián Štancel, 3. Hugo Bar-
la(st. chlapci); skok – 1. Noemi 
Glodžáková, 2. Viktória Chu-
dá, 3. Liliana Pieščáková (st. 

dievčatá); 1. Marko Václavek, 
2. Alexander Roman Matis, 3. 
Lucas Krempaský (ml. chlapci); 
1. Alica Vargová, 2. Lenka He-
ringová, 3. Karolína Socháňo-
vá(ml. dievčatá); 1. Tobias Haj-
kovský, 2. Šimon Briksi, 3. Da-
libor Holub (st. chlapci).      (ph)

Volejbal, žiačky. Turnaja sa 
zúčastnili družstvá 3 základ-
ných škôl. Výsledky: Fischera 
– Nižná brána 2:0, Nižná brána 
– Grundschule 2:0, Fischera – 
Grundschule 2:0. Poradie: 1. ZŠ 
Nižná brána, 2. ZŠ dr. Fischera, 
3. ZŠ Grundschule. Za najuni-
verzálnejšiu hráčku bola vy-
hlásená Radka Horanská (ZŠ 
Dr. D. Fischera).

Volejbal, žiaci. Turnaja sa 
zúčastnili družstvá iba dvoch 
škôl. Výsledky: Grundschu-
le – Nižná brána 3:1, 0:3. Víťa-
zom sa stala ZŠ Nižná brána. 
Za najuniverzálnejšieho hráča 
bol vyhlásený Tibor Starinský 
(ZŠ Nižná brána).          

Garantom turnajov boli M. 
Lajda a Bc. Peter Lajda. Poďa-
kovanie patrí mestu Kežmarok 
za poskytnutie finančných pro-
striedkov na obidva volejbalo-
vé turnaje.

(ik)

Víťazom je každý kto športoval
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Dni športu – fotoobjektívom
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Futbal

V sobotu 31. 5. 2014 sa usku-
točnila v Dome stretávania 
Karpatskonemeckého spol-
ku v Kežmarku hodnotia-
ca schôdza šachového klubu 
MŠK KdV Kežmarok. Svojou 
účasťou ju podporili primátor 
mesta Kežmarok Igor Šajtla-
va i zástupca Karpatskonemec-
kého spolku Juraj Heutschy. 
Program viedol jeho predseda 
Eduard Hagara, ktorý zhodno-
til ukončenú sezónu 2013/2014 
po súťažnej i finančnej stránke 
a načrtol i najbližšiu víziu ve-
denia klubu. Šachový klub mo-
mentálne 38 členov. Členovia 
klubu na stretnutí schválili roz-
šírenie výboru a schválili aj or-
ganizačných pracovníkov jed-
notlivých družstiev na sezónu 

2014/2015. V širšom výbore sú 
teraz títo členovia: Hagara, Fe-
renčák, Gáborčík, Gurčík, Haj-
csi, Budzák.

Začiatkom júna 2014 spusti-
li šachisti svoju webovú strán-
ku www.mskkdvsachykk.eu, na 
ktorej informujú o všetkých svo-
jich aktivitách.

„Privítal by som, aby šachisti 
bojovali v nasledujúcej sezóne o špi-
cu, teda o postup do extraligy, no 
viem, že je to veľmi ťažká úloha,“ 
povedal vo svojom vstupe pri-
mátor Igor Šajtlava. Určite bez 
posilnenia kádra bude tento cieľ 
ťažko realizovateľný, no vedenie 
klubu určite urobí všetko, aby 
v meste bola v sezóne 2014/15 
spokojnosť s výsledkami kež-
marských šachistov.    Humeník

Naši úspešní reprezentan-
ti TŠC TEMPO MŠK Kežma-
rok Matej Štec - Radka Bri-
taňáková sa zúčastnili me-
dzinárodnej tanečnej súťa-
že WDSF OPEN v Košiciach 
a obsadili v ŠT tancoch z 50 
párov 16. miesto a v LA tan-
coch 18. miesto. Na ďalšej me-
dzinárodnej súťaži v Olomo-
uci v ČR si vytancovali v ŠT 
tancoch z 38 párov 15. miesto.

Tretia medzinárodná sú-
ťaž za sebou ich čaká v ma-
lom štátiku na Apeninskom 
polostrove v San Maríne.

V nedeľu 8. júna 2014 uspo-
riadal TŠC TEMPO MŠK Kež-
marok už tradičnú Hob-
by

súťaž Deň detí 
v Mestskej športovej ha-
le Vlada Jančeka v Kež-
marku, za účasti detí z 
Krakova, Veľkých Kapu-
šian, Lipian, Prešova, Sp, 
Novej Vsi, Michaloviec a 
Kežmarku.

Súťaž sa vydarila aj 
keď finálové umiestne-
nia si vytancovali deti z 
Krakova, Lipian, V. Ka-
pušian, Prešova, a Sp. 
Novej Vsi.

Umiestnenie našich 
reprezentantov: v kat. 

do 11 rokov 4. miesto Marko 
Havran - Nina Podolinská, 6. 
miesto Slavomír Mrázik - Ni-
na Bilá, do 13 rokov 4. Erik 
Hasaj - Inés Bilinová, 5. Bene-
dikt Hreus - Nina Bilá. 

Novinkou bola po prvýkrát 
súťaž sólo dievčat, kde najlep-
šie umiestnenie získali dievča-
tá zo Spišskej Novej Vsi. 

Všetkým reprezentantom 
kežmarského klubu srdeč-
ne blahoželáme, prajeme im 
krásne prázdniny a tešíme sa 
na stretnutie v novom taneč-
nom roku 2014 -15 od 2. sep-
tembra 2014 v klube.   

Gertrúda Scholtzová

Záverečnými zápasmi 
skončila V. futbalová liga v 
skupine Sever.

1. MFK Kežmarok – Kendi-
ce 0:3 (0:2). Dlhé Klčovo – Kež-
marok 7:1 (3:1). Gól Kežmar-
ku: Kuruc.

Po reorganizácií futbalo-
vých súťaží by sa mužstvo 
Kežmarku malo v novej sezó-
ne 2014/2015 objaviť v piatej li-
ge, skupiny Podtatranskej. Ich 
súpermi by mali byť mužstvá 
Kravany, Poprad B, Nálepko-
vo, Smižany, Hrabušice, Spiš. 
Belá, Spiš. Bystré, Helcma-
novce, Mária Huta, Levoča, 
Teplička...
1. Pušovce  30  115:24  77
2. Štrba  30    71:44  58
3. Raslavice  30    50:36  53
4. Ľubotice  30    60:49  51
5. Radvaň n/L  30    55:48  49
6. Kendice  30    54:44  47
7. Fintice  30    54:45  46
8. Zámutov  30    53:48  44
9. Kračúnovce  30    60:39  46 (-3)

10. St. Ľubovňa  30    48:48  43
11. Pakostov  30    52:71  37
12. Medzilaborce  30    52:71  37
13. Dlhé Klčovo  30    43:63  35
14. Hanušovce n/T  30    42:65  29
15. Kľušov  30    63:74  30 (-12)
16. Kežmarok  30    15:141   3

Dorast, III. liga, Podtatranská
1. MFK Kežmarok – Rud-

ňany 6:0 (Pitoňák 3, Hor-
ník 2, Lešundák). Spiš. Vla-
chy – Kežmarok 0:1 (Pitoňák), 
Krompachy – Kežmarok 2:0. 

(ph)
1. Spiš. Podhradie  24 80:27  52
2. Krompachy  24  71:31  48
3. Kežmarok  24  51:27  47
4. Spiš. Vlachy  24  54:33 42
5. Poprad  24  49:28  41
6. Smižany  24  54:35  38
7. Spiš. Bystré  24  54:59  35
8. Ľubica  24  57:57  33
9. Levoča  24  57:57  33
10. Prakovce  24  46:57  29
11. Harichovce  24  41:57  29
12. Rudňany  24  33:79  17
13. Gelnica  24  18:100    8
14. Lendak (odstúpil)

Šachisti hodnotili sezónu

Tanečníci súťažili doma i vonku

V sobotu 14. 6. 2014 sa v Dol-
nom Kubíne uskutočnilo finále 
7. ročníka Grand prix mládeže 
v šachu.

V súťažnom ročníku 2013/14 
sa na 90 turnajoch tejto súťaže 
zúčastnilo 1 355 detí zo Sloven-
ska. Súťažilo sa v kategóriách 
chlapci a dievčatá do 8, 11, 14 ro-
kov a hráči boli hodnotení v ob-
lastiach východ, stred, západ.

Základných kôl sa zúčastni-
li aj 6 mladí šachisti nášho ša-

chového oddielu. Z nich súro-
denci Natália a Jakub Ferenčá-
kovci sa prebojovali do finále 
medzi 10 najlepších vo svojej 
vekovej kategórii.

Natália v kategórii D8 zis-
kom 4 bodov obsadila 6. miesto 
v SR (medzi 61 účastníkmi). 
Úspešnejší bol jej brat Jakub v 
kategórii CH 11, ktorý ziskom 
5,5 bodu obsadil 3. miesto v SR 
(medzi 505 účastníkmi).

Humeník 

Majstrovstvá SR v bleskovom šachu
V rámci MITROPA CUP 

2014 sa uskutočnil turnaj v 
bleskovom šachu "Pečnerov 
memoriál", ktorý bol záro-
veň M-SR v bleskovom šachu 
zdravotne postihnutých.

Zúčastnil sa ho náš hráč 
Peter Vonglár, ktorý ziskom 
5,5 bodu obsadil celkovo 62. 
miesto, ale v kategórii zdravot-
ne postihnutých bol tretí a zís-
kal bronzovú medailu na M-SR 
ZP v bleskovom šachu.         (ph)

Finále GPX 2014


