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NovinyKEŽMAROK
Číslo: 12 Ročník: XIX. 15. jún 2011      dvojtýždenník Cena 0,16 €

760 rokov od prvej písomnej zmienky o osade Sasov pri kostole sv. Alžbety

(pokračovanie na 2. strane)

Mestské kultúrne  
stredisko pozýva

AUTONOVA, s. r. o., kontaktné miesto Kežmarok, 
Huncovská 308, 
tel.: 052/452 36 67

26. 6. 2011 (nedeľa) o 15.00 h
VIOLKA FIALKA  
A MÓRIC MODRÝ

Bábkové divadelné predstavenie  
v podaní Bábkového divadla Žilina. 

Na nádvorí kežmarského hradu.

27. 6. 2011 (pondelok) o 9.30 h
ŠKOLA KONČÍ

KRISTÍNA 
Koncert slovenskej populárnej speváčky  

a Muzikál svetových hviezd  
– muzikálové hity. 

V amfiteátri v Kežmarku.

Byť bližšie k pacientom 
a verejnosti. To sa rozhodlo 
vedenie Nemocnice Dr. Ale-
xandra v Kežmarku, kto-
ré zorganizovalo v sobotu 
4. júna Deň otvorených dve-
rí vo svojom zariadení. Cie-
ľom podujatia, ktoré priláka-
lo návštevníkov až z Prešova, 
bolo osobne priblížiť prácu 
zdravotníckych pracovníkov 

a možnosť osobných konzul-
tácií s lekármi a manažmen-
tom. Záujemcom o nahliad-
nutie do života kežmarskej 
nemocnice bolo umožnené 
navštíviť jednotlivé oddele-
nia priamo s riaditeľom, resp. 
s manažmentom nemocnice 
v troch vstupoch od deviatej 
do jedenástej hodiny. 

T/F-AdriSatury-

Nemocnica otvorila dvere 
verejnosti

Povodne – v lesoch sa klčuje ďalej
Spomienky na ničivú povodeň pred rokom sú stále živé 

a človeku ožívajú v pamäti blízke zážitky najmä po zhliad-
nutí správ v televízii, ktorá priniesla v uplynulých dňoch zá-
bery o povodniach na západnom Slovensku.

Stále aktuálna je v súvis-
losti s povodňami situácia 
v slovenských lesoch. Mnohí 
čoraz hlasnejšie nadávajú na 
benevolenciu a slabé zákony 
čo do ťažby dreva v sloven-
ských lesoch. Vyklčované le-
sy majú za následok oslabe-

ný ekosystém a jeho vplyv na 
funkcie „zadržiavačov“ vody. 

Do Kežmarku sa privali-
la voda z viacerých strán a 
čo sa týka lesov, niesla ska-
zu aj z tých levočských a ľu-
bických. Tam sme sa boli po-
zrieť aj s redakčným fotoapa-

rátom, keďže bývalý vojenský 
priestor je dnes tranzitným 
územím pre mnohých ľudí, 
najmä tých, ktorí zdolávajú 
vzdialenosti na bicykli.

Naša prítomnosť v Le-
vočských vrchoch tro-
chu prekvapila aj ťažbu ko-
najúcich pracovníkov z Le-
voče, ktorí tam vykonáva-
li práce s drevnou hmotou. 
Počas našej malej výpravy do 

spomínaných lesov sme na-
trafili ako na vyklčované úse-
ky, tak na naložené nákladia-
ky, ale aj na potôčiky stekajú-
ce do jarkov popri ceste. Fyzi-
ka nepustí a tak tiekli klasicky, 
smerom na Ľubicu a Kežma-
rok. Pri pohľade na nie veľmi 
vyčistené korytká potokov sa 
natískala otázka, čo sa stane 
pri silnejšom dlhotrvajúcom 
daždi. Podľa niektorých zain-
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Zodpovedne prehlasuje-
me, že doteraz Zdeno Chára 
a dokonca i Peter Bondra ne-
ponúkli  žiadne finančné zá-
ruky na dokončenie rekon-
štrukcie zimného štadióna v 
našom meste a tak primátor 
nemohol ich ponuku ani od-
mietnuť!

A v žiadnom prípade po 
„odmietnutí“ v Kežmarku 
nenašli „pochopenie“ v Levo-
či. Tieto informácie nám po-

tvrdil Juraj Bondra.
Primátor mesta Kežma-

rok Ing. Igor Šajtlava niekoľ-
ko mesiacov rokuje s potenci-
onálnymi záujemcami, ktorí 
by za prijateľných podmienok 
pre mesto, prejavili záujem o 
spoluprácu pri obnove zim-
ného štadióna. O výsledku 
rokovaní bude mestské zastu-
piteľstvo a verejnosť informo-
vaná primátorom mesta Kež-
marok.                Vlado Janček

Zimný štadión – fámy 
na pokračovanie!

V poslednom období (ak nepočítame predvolebnú kam-
paň) sa neustále objavujú neuveriteľné kombinácie rôznych 
fám a výmyslov okolo obnovy zimného štadióna v našom 
meste. Tie najnovšie zaraďujeme do kategórie, ktoré presa-
hujú najvyššiu mieru fantázie. 

teresovaných takýto stav má 
výhodu v tom, že neurýchli 
silný nával prúdu vody, ale ho 
rozbije pomedzi prekážky na-
chádzajúce sa v ceste.

 Ako vo vyťažených les-
ných plochách, tak aj na za-
lesnených plochách s nevy-
ťaženým drevom sú zrejme 
problémom cesty a zvážni-
ce, ako aj približovacie linky, 
ktoré vytvárajú v lese ťažob-
né mechanizmy a stroje a v 
mäkkej pôde vytvárajú hlbo-
ké koľaje po ktorých dobre 
steká voda do údolí. Druhým 
faktorom sú drobné drevá, 

korene, konáre, ktoré sa už 
v údolí v potoku hromadia a 
vytvárajú priehradky a vod-
né nádrže, ktoré po preplne-
ní a uvoľnení sa spustia väč-
šie prívaly vody naraz a ná-
sobia už aj tak silný príval zo 
zvážnic a lesných ciest.

Jednou z príčin nie sú te-
da len vyťažené lesné porasty, 
ale aj cesty a zvážnice a pribli-
žovacie linky vo svahoch. Tie 
by tam však nevznikali, keby 
sa neťažilo a nejazdilo s ťažký-
mi mechanizmami. My sa tam 
môžeme len pozrieť a apelovať 
na zodpovedných, údržba je 
ale v rukách správcov a vlast-
níkov.  T/F Adriana Saturyová

Povodne – v lesoch sa klčuje ďalej

Oheň náš darca – pod týmto názvom zorganizovala kežmarská 
Hotelová akadémia Otta Brucknera v uplynulých dňoch podujatie na 
námestí, ktorým priblížila nielen šikovnosť svojich žiakov, ale aj zau-
jímavosti z oblasti gastronómie. Hlavným zámerom pedagógov i žia-
kov bolo však predstavenie prípravy jedál formou grilovania ako aj po-
krmov, ktoré sú pre mnohých, čo sa týka grilovania, zatiaľ neznáme. 
To, ako je známe, je v poslednom období čoraz obľúbenejšou aktivitou 
počas letných dní nielen na Slovensku.                                           T/f: adri

Kežmarčanov oslovila vôňa jedla

Už tradične približne dve-
sto remeselníkov, tentokrát 
zo siedmich krajín, predstaví 
svoju zručnosť počas druhé-
ho júlového víkendu na festi-
vale Európske ľudové remes-
lo v Kežmarku. Ako uviedol 
riaditeľ festivalu PhDr. Igor 
Kredátus, chýbať nebudú ani 
tradičné sprievodné podu-
jatia – zdramatizované pre-
hliadky hradu, detské mes-
tečko, množstvo domácich a 
zahraničných hudobných a 
tanečných telies, ale i parný 
vláčik a mnoho ďalšieho.

Pre tých z vás, ktorí si chcú 
aj tohto roku zasúťažiť o vstu-
penky na festival, prináša-
jú Noviny KEŽMAROK aj 
tentoraz súťaž o dva lístky na 

EĽRO. Stačí, ak z novín č. 11 
a 12 vystrihnete súťažný ku-
pón, nalepíte ho na lístok s 
vašim menom a kontaktný-
mi údajmi a budete zaradení 
do žrebovania o päť krát dve 
vstupenky na festival.

Na súťažné lístky s nalepe-
nými obidvomi kupónmi ča-
káme do 24. júna na adrese: 
Noviny KEŽMAROK, Hlav-
né námestie 3, 060 01 Kežma-
rok.

Predpredajové lístky v ce-
ne 3 € si môžu záujemcovia 
zakúpiť v kníhkupectve Alter 
ego a Kežmarskej informač-
nej agentúre od 1. 6. 2011 do 
vypredania zásob, alebo naj-
neskôr do 1. 7. 2011.

-eľro-

Vyhrajte lístky na EĽRO

Centrum voľného času v KEŽMARKU vás pozýva na

DEŇ DETÍ – 21. jún 2011
na HLAVNOM NÁMESTI pri RADNICI

začíname od 13.00 hod.
HRY, SÚŤAŽE, SLADKÉ  ODMENY – DFS GORALIK   

a  MAGURÁČIK – ZUŠ DR. D. FISCHERA – VÍŤAZNÉ PIESNE 
Z OKRESNÝCH  SPEVÁCKYCH  SÚŤAŽÍ 

PRE VŠETKY DETI BUDÚ PRIPRAVENÉ ATRAKCIE:
SKÁKAČKY, ŠMÝKAČKY, PONÍKY
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„Mať priateľov je najväč-
ším bohatstvom a šťastím.“ 
odznelo z úst zástupcov jed-
ného z litovských miest, kto-
ré prijali pozvanie na oslavy 
Sviatku mesta v našom part-
nerskom meste Zgierz.

Delegácia  mesta Kežmarok 
sa  na nich zúčastnila v dňoch 
3. a 4. júna v zložení: vicepri-
mátor PhDr. Igor Kredátus, 
poslanec MsZ Milan Nevlaz-

la, vedúca oddelenia regionál-
neho rozvoja a cestovného ru-
chu Ing. Gabriela Bodnárová 
a vodič Ing. Marián Litvín. 

Počas osláv sa uskutočnilo  
mnoho rozhovorov na tému 
možnej spolupráce partner-
ských miest. Nová primátor-
ka mesta Zgierz, Ivona Wiec-
zorek, zdôraznila medzi svo-
jimi prioritami rozvoj priateľ-
ských vzťahov a spolupráce 

Lákavé podujatie v Zgierzi

na úseku mládeže a školstva, 
a to napr. aj pri zakladaní tzv. 
univerzít tretieho veku, teda 
pre seniorov. Najviac rezo-
novala myšlienka cestovné-
ho ruchu, ktorú umocnila aj 
fotografická výstava zorgani-
zovaná v priestoroch Múzea 
mesta Zgierz, ktorú otvoril 
viceprimátor mesta Kežma-
rok PhDr. Igor Kredátus.

V spolupráci s riaditeľom 
múzea, Robertom Starzyn-
skym,  inštalovalo výstavu od-
delenie regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu (Ing. Bod-
nárová a Mgr. Dzugasová). Vý-
stava bola spojená s prezentá-
ciou filmu o Slovenských krá-

ľovských mestách – Bardejo-
ve, Kežmarku, Levoči a  Starej 
Ľubovne. Fotografie vzácnych 
historických pamiatok týchto 
miest boli doplnené o ukážky 
rezbárskych prác žiakov Stred-
nej umeleckej školy z Kežmar-
ku a o historické meštianske 
kostýmy, ktoré zapožičalo Mú-
zeum hrad z Kežmarku.

Záujem o  návštevu na-
šich historických miest preja-
vilo množstvo hostí z Poľska, 
Litvy, Maďarska a Nemecka, 
preto očakávame, že výstava 
prispeje  k nárastu turizmu 
v našom meste.

Ing. G. Bodnárová
vedúca oddelenia RR a CR

V zmysle §9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku 
vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný 

celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Múzeum 
v Kežmarku ako správca majetku Prešovského samosprávneho 

kraja zverejňuje následovné:
Správca:

Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie č. 42,  
060 01 Kežmarok
Predmet nájmu:

časť nehnuteľného majetku zapísaného na liste vlastníctva  
č. 964 pre obec a kat. územie Kežmarok, parcela č. 428

objekt: otvorený priestor s výmerou 10 m2 pod vstupnou 
bránou hradu

minimálna cena: 30 €/mesačne bez úhrad za služby a bez 
úhrad za elektrickú energiu

Podmienky:
využitie priestoru na predaj  upomienkových predmetov 

 obdobie od júla do augusta na dobu neurčitú
Spôsob nájmu:
priamy nájom

Kontakt:
Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na čísle  

správcu 052/428 00 75  Mgr. Erika Cintulová  
– riaditeľka múzea

Žiadosti o prenájom nebytových priestorov a časti pozemku 
s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu  

nájmu požadujeme doručiť do 24. 6. 2011 na adresu:
Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie č. 42,

060 01 Kežmarok
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Rozmiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov v meste

Veľkoobjemové kontajnery budú najbližšie v meste roz-
miestnené 17. - 19. júna v Pradiarni (pri garážach) a na Barde-
jovskej ulici na sídlisku Juh (koniec ulice).                                           MsÚ

Už tradične sa počas po-
sledných dní školského roka 
uskutočnilo maliarske a kres-
liarske podujatie najmenších 
Kreslím, kreslím, maľujem. 
Kežmarskí škôlkari aj ten-
toraz so svojimi učiteľkami 
skrášlili betónový múr staré-

ho futbalového štadióna, po-
pri ktorom denne prechádza 
množstvo ľudí. Na radosť ich, 
ale aj malých maliarov, mno-
hé z obrázkov, ktoré pribud-
li, sú namaľované trvanlivý-
mi farbami. 

T/F -AdriSatury-

Kresliť po múre dovolené
Orientálny tanec / Kežmarok

LETNÉ KURZY/VYSTÚPENIA
ANIMÁCIA

www.jazirabellydance.com

mahajazira@gmail.com

Mesto Kežmarok podpísa-
lo zmluvu o poskytnutí nená-
vratného finančného príspev-
ku pre projekt „Revitalizácia 
centrálnej zóny mesta Kežma-
rok“ s Ministerstvom pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidie-
ka Slovenskej republiky ako 
riadiacim orgánom pre Regio-
nálny operačný program. Ten-
to projekt je spolufinancovaný 
Európskou úniou vo výške 85 
% z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja. Výška nená-
vratného finančného príspev-
ku je 1 546 677,77 €.  V súčas-
nosti prebieha proces verejné-
ho obstarávania na schválené 
aktivity. Predmetom projek-
tu je:

Projekt Revitalizácia centrálnej 
zóny mesta Kežmarok

1. Rekonštrukcia miest-
nych komunikácií – Dr. Ale-
xandra, vytvorenie dažďo-
vej kanalizácie a tým odľah-
čenie jestvujúcej splaškovej – 
ul. Dr. Alexandra; 

2. Rekonštrukcia a výstav-
ba chodníkov – Hradné ná-
mestie, ul. Dr. Alexandra, 
chodník k Barbakánu – no-
vostavba, ul. Garbiarska – re-
konštrukcia i novostavba;

3. Úprava verejných 
priestranstiev a prvkov drob-
nej architektúry - založenie 
parkových trávnikov uklada-
ním trávnikových drnov, vý-
sadba stromov, osadenie lavi-
čiek a odpadkových košov;

4. Rekonštrukcia verejné-
ho osvetlenia - osadenie no-
vých stĺpov a svietidiel na 
Hradnom námestí a na ul. Dr. 
Alexandra; 

5. Rekonštrukcia verejné-
ho hygienického zariadenia 
- prestrešenie objektu, vytvo-
renie pódia pre verejné vy-
stúpenia. Mgr. Lucia Dzuga-
sová, MsÚ Kežmarok

„Investícia do Vašej bu-
dúcnosti“Projekt Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok

Mesto Kežmarok podpísalo zmluvu o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku pre projekt „Revitalizácia 
centrálnej zóny mesta Kežmarok“ s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako 
riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program.  Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo 
výške  85  %  z  Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja.   Výška  nenávratného  finančného  príspevku  je 
1 546 677,77 €.  V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na schválené aktivity. Predmetom projektu 
je:

1.  Rekonštrukcia  miestnych  komunikácií  –  Dr.  Alexandra,  vytvorenie  dažďovej  kanalizácie  a  tým odľahčenie 
jestvujúcej splaškovej – ul. Dr. Alexandra; 
2.  Rekonštrukcia  a  výstavba  chodníkov  –  Hradné  námestie,  ul.  Dr.  Alexandra,  chodník  k Barbakánu  – 
novostavba, ul. Garbiarska – rekonštrukcia i novostavba;
3.  Úprava  verejných  priestranstiev  a  prvkov  drobnej  architektúry  -  založenie  parkových  trávnikov  ukladaním 
trávnikových drnov, výsadba stromov, osadenie lavičiek a odpadkových košov;
4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia - osadenie nových stĺpov a svietidiel na Hradnom námestí a na ul.  Dr. 
Alexandra; 
5. Rekonštrukcia verejného hygienického zariadenia - prestrešenie objektu, vytvorenie pódia pre verejné 
vystúpenia. Mgr. Lucia Dzugasová, MsÚ Kežmarok

                                                       

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Projekt Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok

Mesto Kežmarok podpísalo zmluvu o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku pre projekt „Revitalizácia 
centrálnej zóny mesta Kežmarok“ s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako 
riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program.  Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo 
výške  85  %  z  Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja.   Výška  nenávratného  finančného  príspevku  je 
1 546 677,77 €.  V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na schválené aktivity. Predmetom projektu 
je:

1.  Rekonštrukcia  miestnych  komunikácií  –  Dr.  Alexandra,  vytvorenie  dažďovej  kanalizácie  a  tým odľahčenie 
jestvujúcej splaškovej – ul. Dr. Alexandra; 
2.  Rekonštrukcia  a  výstavba  chodníkov  –  Hradné  námestie,  ul.  Dr.  Alexandra,  chodník  k Barbakánu  – 
novostavba, ul. Garbiarska – rekonštrukcia i novostavba;
3.  Úprava  verejných  priestranstiev  a  prvkov  drobnej  architektúry  -  založenie  parkových  trávnikov  ukladaním 
trávnikových drnov, výsadba stromov, osadenie lavičiek a odpadkových košov;
4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia - osadenie nových stĺpov a svietidiel na Hradnom námestí a na ul.  Dr. 
Alexandra; 
5. Rekonštrukcia verejného hygienického zariadenia - prestrešenie objektu, vytvorenie pódia pre verejné 
vystúpenia. Mgr. Lucia Dzugasová, MsÚ Kežmarok

                                                       

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Neplatičov chcú 
zverejniť

Mesto Kežmarok zvažuje 
zverejnenie dlžníkov mesta 
vo veciach nájmu mestských 
nájomných bytov a priesto-
rov. Počet neplatičov, ktorí 
dlhujú mestu za služby spo-
jené s užívaním a nájmom 
nehnuteľností v súčasnosti 
predstavuje sumu, ktorú sa 
rozhodli kompetentní riešiť 
ako súdnou cestou, tak i ďal-
šími prostriedkami, ktoré by 
mali pomôcť k náprave. -red-
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Partnerstvo sociálnej in-
klúzie okresov Kežmarok a 
Stará Ľubovňa v spolupráci  s 
Úradom práce, sociálnych ve-
cí a rodiny Kežmarok  zorga-
nizovalo v uplynulých dňoch 
regionálne stretnutie zamera-
né na  prehĺbenie spolupráce 
medzi partnermi pôsobiaci-
mi v oblasti sociálnej inklú-
zie v okrese  Kežmarok. Sú-
časťou podujatia, ktorého sa 
zúčastnili aj starostovia a zá-
stupcovia miest a obcí uvede-
ných okresov, boli aj prezen-
tácie práce s rómskou komu-
nitou, možnosti uchádzania 
sa o financie z jednotlivých 
grantových výziev na podpo-
ru a rozvoj sociálnych oblas-
tí, ale aj informácie o spôso-
be a poskytnutí pripravova-

O  pomoci i skúsenostiach v sociálnej oblasti
nej pomoci občanom v hmot-
nej núdzi, v podobe balíčkov 
s cestovinami a múky. Svoje 
skúsenosti s najpočetnejšou 
komunitou občanov v hmot-

nej núdzi a neprispôsobivý-
mi občanmi v okolitých osa-
dách prezentovali na stretnu-
tí aj zástupcovia policajného 
zboru.              T/F-AdriSatury-

Mládežnícky hokejbalový 
klub CTM Worms Kežmarok 
a Turistický oddiel mládeže 
TOM Červík Kežmarok pri-
pravili pre deti a mládež ce-
lého podtatranského regiónu 
niekoľko zaujímavých poby-
tových a prímestských tábo-
rov. 

2. - 10. 7. 2011 
LETO POD TURCOM

Pobytový tábor, základ-
ný účastnícky poplatok 55 
€. V cene je 8x ubytovanie, 
cestovné, účastnícky popla-
tok, vstupné pamätihodnos-
ti, poistné, tematické  tričko. 

Ide o 9-dňový letný poby-
tový tábor určený deťom od 
9 rokov, v rámci celosloven-
ského stretnutia mladých tu-
ristov v Martine pod hlav-
ným organizačným vedením 
Regionálnej Rady Klubu Slo-
venských turistov Turiec. Je 
zameraný na turistiku a spo-
znávanie prírodných a histo-
rických krás daného regiónu 
s návštevou kúpalísk, so špor-
tovým vyžitím, súťažami, re-
laxom. Je možnosť doobjed-
nania stravy na celý pobyt – 
informácie osobne. 

Prihlášky si je potrebné 
vyžiadať na mailovej adrese 
cervkk@gmail.com, vyplnené 
ich zaslať späť a uhradiť zá-
lohovú platbu vo výške 20 € 
najneskôr do 24. 6. 2011. Bliž-

Ponuka táborov počas letných prázdnin
niť športovaním, relaxom a 
spoznávaním. Kapacita ho-
kejbalového tábora počas let-
ných prázdnin je maximálne 
25 účastníkov. 

Prihlášky si je potrebné 
vyžiadať na mailovej adrese 
cervkk@gmail.com, vyplnené 
ich zaslať späť a uhradiť zá-
lohovú platbu vo výške 30,0€ 
najneskôr do 30. 6. 2011. Bliž-
šie informácie na telefónnych 
číslach: 0904 381 384, 0903 907 
038.

25. – 29. 7. 2011 a 22. – 26. 
8.

TÝŽDŇOVÉ HOKEJBALOVÉ 
MARATÓNY

Prímestské tábory. Účast-
nícke poplatky po 5 €.

Sú to celotýždňové hokej-
balové turnaje o titul „Ho-
kejbalového majstra letných 
prázdnin“ na hokejbalovom 
ihrisku v Kežmarku. Prihlá-
sené družstvo môže mať ma-
ximálne 7 hráčov vo veku do 
16 rokov, 1995 a mladší. Na 
hokejbalový tábor je potrebné 
sa prihlásiť mailom cervkk@
gmail.com, do 20. 7. na prvý 
termín a do 19.8. na druhý 
termín prímestského tábora. 
Bližšie informácie: 0903 907 
038, 0915 173 895.

Mgr. Ladislav Kalasz, pe-
dagóg voľného času, vedúci 
CTM Worms a TOM Červík 
Kežmarok.

šie informácie na telefónnych 
číslach: 0903 907 038, 0904 226 
037.

18. - 23. 7. 2011 
LETNÝ HOKEJBALOVÝ CAMP 

(Vrútky) 
Pobytový tábor, účastníc-

ky poplatok 111 €. V cene je 
cestovné, 3 x kúpalisko, pre-
nájom ihriska, 5x ubytova-
nie,5x celodenné stravné, po-
istenie účastník).

Ide o 6-dňový letný ho-
kejbalový pobytový tábor 
vo Vrútkach pre záujemcov 
1995 a mladších. Je určený pre 
všetkých hokejbalistov i ne-
hokejbalistov, pre všetkých, 
ktorí sa chcú v hokejbale zdo-
konaliť, ale i tých, ktorí si len 
tak chcú prázdniny spríjem-

Ilustračné foto: jmj

„Chlapi, už len dva dni a bude-
me druháci“ – zahlásil nedávno je-
den prváčik v školskej šatni a moja 
ratolesť sa na mňa obrátila s otáz-
kou „naozaj?“. Nie. Asi mal na 
mysli dva týždne. V každom prípa-
de, zbehne to takmer rovnako rýchlo. 
Mne skôr prišlo úsmevné to oslove-
ne „chlapi“. Chlapi z prvej bé. 

Prázdniny a „postup“ do vyš-
šieho ročníka. Niektorým rodičom 
sa z letných prázdnin ježia  vla-
sy na hlave. Zvlášť,  keď si pred-
stavia, ako strávia dva mesiace voľ-
na ich ratolesti. Respektíve väčši-
nu z tých dvoch mesiacov, keďže 
nejaký týždeň - dva si tí šťastnej-
ší, zamestnaní rodičia možno ušet-
rili. Ale tí, ktorí vyčerpali dovolen-
ku v chorobe, vedľajší príjem, ale-
bo na „OČR“, uvažujú ako si po-
môcť. A nejde len o to, čo bude ich 
dieťa robiť cez prázdniny, ale aj 
o to, či bude mať takú vec, ako je 
teplá strava. „Nevieš, školské jedál-
ne cez prázdniny varia? Kuchárky 
asi nemajú prázniny, či?“ – opý-
tala sa ma nedávno známa, ktorá 
si myslela, že na obedy by jej die-
ťa mohlo chodiť i cez prázdniny. 
To sotva. A čo s takým motáčikom 
prváčikom? Nič. Ani ho sem, ani ho 
tam. Aj ten tábor s výletmi do oko-
lia a každodenným návratom do-
mov je len pre staršie deti. Horú-
ci „zemiak“, lepšie povedané drob-
ca na prázdninách si porieši nako-
niec každý sám a vlastne možno 
v prospech dieťaťa. Bude sa mu ve-
novať v rámci možností oveľa viac, 
ako cez školský rok. Výlety vláči-
kom a autobusom do blízkeho oko-
lia, či električkou z Popradu do Ta-
tier sú samy o sebe lákavou pred-
stavou najmenších. A to nehovorím 
o opekačke s klasickou drevenou pa-
ličkou a na nej špeka a slaninka. 

Nedávno, keď sme si robili 
s dcérou predprázdninovú generál-
ku výletov, zašli sme k mojim krs-
tným. Bývajú v krásnom prostre-
dí pri lese, neďaleko potôčika. Ob-
ľúbenú činnosť – púšťanie papie-
rových lodičiek, sme nemohli pre 
krásne počasie vynechať. Zistila 
som však, že neviem lodičku z pa-
piera vyrobiť. Krstná nezabudla 
a tak sme zopár lodičiek predsa len 
vyslali do sveta. Ohromná zábava. 
Naše prvé veľké prázdniny budú 
možno také, aké majú byť. Len sa 
musíme na to, čo vyzerá kompliko-
vane a ako problém, pozrieť ako na 
príležitosť.                            -Adri- 
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nómie a súkromne podniká. 
Moji rodičia žijú v Kežmarku, 
mamička má 84 rokov a otec-
ko 89 rokov. 

Voľného času som nema-
la nikdy nazvyš, venovala 
som ho vždy v prvom rade 
rodine, dobrej knihe, záhra-
de, ďalšiemu vzdelávaniu sa 
a cestovaniu. Rada cestujem, 
spoznávam kultúru, históriu, 
zvyklosti i prírodné danos-
ti iných krajín, ale aj gastro-
nómiu. Rada počúvam dob-
rú hudbu a pozriem si rada aj 
dobrý a hodnotný film.

Ži tak, aby si sa mohla po-
zrieť ráno do zrkadla a iným 
do očí. Pomáhaj iným, keď to 
potrebujú. Neznášam klebe-
ty, faloš, intrigy, lenivosť a ne-
úprimnosť a nevážim si ľudí, 
ktorí ma poznajú len vtedy, 
keď ma potrebujú.

Pretože sa chcem podieľať 
na rozvoji nášho mesta, kto-
ré mám veľmi rada. Myslím, 
že za obdobie môjho účinko-
vania v komunálnej politike 
som prispela k mnohým dob-
rým veciam pre mesto i sa-
motných občanov, niekto-
ré veci sa nepodarili. Práca 
aj v MsZ sa bude dariť vtedy, 
keď sa nebudeme hrať na par-

nemeckého jazyka, zástup-
kyňa školy a od roku 1991 
ako riaditeľka školy do 30. 6. 
2009, kedy som odišla do dô-
chodku. Bolo to pre mňa veľ-
mi pekné a tvorivé obdobie, 
práca so študentmi bola veľ-
mi pekná, motivujúca a kre-
atívna. Ako učiteľka, zástup-
kyňa, ale najmä ako riaditeľ-
ka som participovala na pre-
stavbe systému hotelového 
školstva na Slovensku, bola 
som spoluautorkou nových 
študijných odborov napr. ve-
rejná správa.

Práca sa mi darila aj vďa-
ka erudovaným a zaniete-
ným kolegom zo školy. Pra-
covala som v odborných 
a poradných komisiách MŠ 
SR. Za moju prácu som zís-
kala aj viaceroocenení, naj-
cennejšie z nich sú však Me-
daila sv. Gorazda za rozvoj 
odborného školstva na Slo-
vensku a spolu so školou 
Prominent ekonomiky za 
rok 2007 za organizáciu od-
borného školstva. V súčas-
nosti som riaditeľkou novo-
otvoreného Hotela Hviezdo-
slav v Kežmarku a snažím 
sa zúročiť to, čo som sa za 33 
rokov z odboru na škole na-
učila.

Som 35 rokov vydatá, môj 
manžel je v súčasnosti už 
v dôchodku a máme syna 
Petra, ktorý je inžinier eko-

SAMOSPRÁVA

PRED S TAVU JEME  VÁM  K E ŽMARSK ÝCH  PO S L A NCOV

Vek

Zamestnanie

Rodina

Voľný čas

Životné krédo

Prečo som šla  
do komunálnej politiky

Čo sa mi na Kežmarku 
páči

Čo by som Kežmarku 
do budúcnosti priala

Kontakt

Mgr. Sylvia Holopová,volebný obvod č. 4

61 rokov

v roku 1974 som ukonči-
la štúdium na Filozofickej fa-
kulte UPJŠ v Prešove, apro-
báciu slovenský jazyk – ne-
mecký jazyk a začala som 
pracovať ako samostatná od-
borná pracovníčka pre li-
terárne a národné tradí-
cie v Národnom osvetovom 
ústave v Bratislave. Podieľa-
la som sa na organizácii ta-
kých podujatí ako Literárny 
Kežmarok, Wolkrova Polian-
ka, Chalupkovo Brezno, spo-
lupracovala som s Literár-
novedným ústavom a Zvä-
zom slov. spisovateľov. Keď 
som sa vydala, vrátili sme sa 
do Kežmarku a v apríli 1976 
som nastúpila ako učiteľ-
ka slovenčiny a nemčiny na 
vtedajšiu SŠSS, dnes Hotelo-
vú akadémiu OttaBruckne-
ra, kde som pôsobila ako uči-
teľka, neskôr vedúci učiteľ 

lament a nebudeme sa sna-
žiť zviditeľňovať niekedy aj 
neodbornými vystúpeniami, 
ale keď nám pôjde o prospech 
občana a mesta, pretože to nie 
je veľká a špinavá politika, ale 
ide o nás všetlých.

Aj keď to nie je moje ro-
disko, žijem tu temer celý svoj 
život a na Kežmarku ma fasci-
nuje jeho história, architektú-
ra, poloha, úžasný výhľad na 
Vysoké Tatry, krásne okolie, 
mám rada ľudí, ktorí v ňom 
žijú a určite posledných 20 ro-
kov aj EĽRO, pretože za ce-
lé to obdobie mám možnosť 
sa podieľať na jeho organizá-
cii a viem koľko úsilia, obeta-
vosti a stresu je za výsledným 
efektom.

Skoré prekonanie problé-
mov, ktoré tu sú, aby sa z ne-
ho stalo pre turistov atraktív-
ne mesto, aby tu bol poriadok 
a, aby sa vrátil život do centra 
mesta ako to bolo kedysi, aby 
prosperovalo, aby jeho oby-
vatelia boli spokojní a šťastní.

e-mail: 
holopova@hotelhviezdoslav.sk

Adresa: 
Sihoť 10, Kežmarok
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Oznam
Dňa 9. Júla 2011 (sobo-

ta) o 11.00 hod. sa uskutoč-
ní spomienkové stretnutie 
Kežmarčanov, ktorí prežili 
detstvo a mladosť na „hor-
nom konci“ (ulice Krvavé 
pole, Vyšný mlyn, Muče-
dlnická, Huncovská, Sihoť, 
Tatranská...). Zraz a pose-
denie bude v Domove mlá-
deže, Garbiarska ulica č. 1 
(internát školy). Na stretnu-
tí privítame všetkých, ktorí 
chcú spomínať.             (red.)

Slávnostná vernisáž vý-
stavy poskytla možnosť 
konštatovať, že v ňom mnohí 
urobili veľa pekného a uži-
točného. Spomeniem spolu-
prácu s výtvarnou školou v 
Helsinkách (Helsingin Ku-
vataidekolu, Fínsko) a spo-
ločný projekt „More a ja, ho-
ry a ja“, ktorého výstavu si 
mohla pozrieť verejnosť tiež 
v priestoroch Barónky záve-
rom roka 2010. Tento projekt 
putoval následne do Fín-
ska a v máji 2011 bol vysta-
vený v Helsinkách a ďalších 
mestách tejto severskej kra-
jiny. Táto výmena a spoloč-
ná kultúrna akcia obohatila 
obojstranne naše umelecké 
snaženie.

Tento školský rok sme zís-
kali niekoľko najvyšších oce-
není na medzinárodných a 
celoslovenských súťažiach 
. Spomeniem najvyššie oce-
nenie z Japonska na súťa-
ži v detskej výtvarnej tvor-
be v Kanagawe, ktoré získal 
Jakub Uhrín, Zlaté Slnieč-
ko najvyššie ocenenie na ce-
loslovenskej súťaži v Tren-
číne za kolekciu grafiky ale-
bo hlavnú cenu na súťaži Go-
razdovo Námestovo, ktorú 
získala Michaela Dovjaková. 
Sila a čaro výtvarných prác 
spočíva v originalite obraz-
ného vyjadrenia témy, ale i 
skutočného výtvarného ta-
lentu a poctivej práce detí a 
ich trpezlivých učiteľov a mi-
lujúcich rodičov.

Zaznamenajme preto kro-
nikársky viacerých, ktorí si za-
slúžia pozornosť i pochvalu.    

Výtvarný odbor: 
výsledky súťaží  
v školskom roku 

2010/2011
1. Medzinárodná súťaž v 

Srbsku – IX INTERNETO 
EX LIBRIS

Ocenenia: Timea Lacková, 
Martina Prelichová, Ema Po-
točná, Miriam Reznická, Ve-
ronika Fričová

2. Medzinárodná sú-
ťaž detskej tvorivosti 
SCHWEDT n/ODER v Ne-
mecku

Ceny: Natália Dzurilová, 
Alexandra Semaňáková, Filip 
Kriško, Samuel Sebeš, Niko-
la Rusnačíková, Martin Hoff-
mann, Amália Hoffmannová, 
Matej Horný, Kristína Mar-
hefková.

3. Medzinárodné bienále 
grafiky detí a mládeže v To-
runi – POĽSKO

Diplomy získali:  Mária 
Blašková, Zuzana Britaňáko-
vá, Milena Burdičková, Mar-
tin Hoffmann, Zuzana Ga-
borčíková, Jakub Komara, 
Radko Joppa, Katarína Krem-
paská, Stela Kilárová, Jakub 
Kubala, Nina Kubová, Ti-
mea Lacková, Esrera  Leško-
vá, Kristína Marhefková, Ja-
kub Lesný, Nikola Rusnačíko-
vá, Júlia Mašlonková, Barbora 
Šperlingová, Michal Pirník, 
Lenka Števíková, Erik Ru-
sin, Patrícia Suráková, Domi-
nika Štanclová, Ladislava Sý-
korová, Klaudia Gecelovská. 
Diplomy tiež pedagógom: G. 
Kornajovej, E. Bednárovej, J. 
Vaksmundskej.

4. Novoročenky Rimav-
ská Sobota: 2. miesto: Bian-
ka Vastušková, čestné uzna-
nie: Barbora Václaveková, 
čestné uznanie:  Veronika 
Ďateľová. 

5. Európa v škole okres-
né kolo: 1. miesto, II. kategó-
ria: Veronika Slobodníko-
vá, 2. miesto, II. kategória: 
Daniela Karabinošová, 3. 
Miesto, II. kategória: Nikola 
Ridziková, 2. Miesto, I. ka-
tegória: Ema Blaščáková, 3. 
Miesto, I. kategória: Nikola 
Rusnačíková, 1. Miesto, III. 
kategória: Alena Belková, 2. 
Miesto, III. kategória: Nikola 
Knapiková.

6. Kanagava Biennial 
World Children ś Art Exhi-
bition Office 16. ročník, ma-
rec 2011

Ceny:  Ema Potočná, Na-
tália Abtová, Dávid Pisarčík, 
Nina Pažáková.

Cena: President of the Ja-
pan Foundation Award: Ja-
kub Uhrín

7. 58. ročník medzinárod-
ného projektu EURÓPA V 
ŠKOLE, Bratislava

Bilancia úspešného školského roka výtvarníkov ZUŠ A. Cígera
Stalo sa už tradíciou na záver bilancovať svoju prácu a 

pripomenúť verejnosti ocenenia, ktoré získali naši výtvar-
níci počas školského roka 2010-2011.

Cenu získala: Nikola Rus-
načíková.

8. Výtvarné alternatívy, 
celoslovenská súťaž s me-
dzinárodnou účasťou v Po-
važskej Bystrici zvláštne oce-
nenia získali Jakub Čuba, 
Mário Vaksmundský, Denisa 
Horníková, Zuzana Horní-
ková, Lívia Pospíšilová, Ľu-
bomír Babič, Katarína Ver-
nerová, Katarína Horníko-
vá, Magdaléna Lešundáko-
vá, Mária Galliková, Karin 
Krempaská, Alena Böhme-
rová, Lucia Trnková, Kristí-
na Semaňáková, Lucia Ka-
valcová, Terezia Sisková, Ma-
tej Bašista, Klára Jurská, Ale-
xandra Živická, Veronika 
Slobodníková, Nikola Cehu-
ľová, Zuzana Britaňáková, 
Soňa Bekešová 

9. Vyhodnotenie celoslo-
venskej výtvarnej súťaže zá-
kladných umeleckých škôl 
MAĽOVANÁ ZUŠKA 2011

Zvláštná cena: Nikola 
Ridzíková. Diplom: Libor Ha-
náček, Erik Dučák, Rebeka 
Gulášiová, Lukáš Richtarčík, 
Kristína Semaňáková, Ale-
xandra Živická.

10. XV. ročník celosloven-
skej súťaže výtvarnej tvor-
by detí Dúha 2011, udelil ce-
nu za grafiku Šimonovi Figlá-
rovi, čestné uznanie: Barbora 
Vaclaveková.

11. „LET DO VESMÍRU“, 
2. ročník výtvarnej súťaže 
pri príležitosti 50. výročia 
letu prvého človeka do ve-
smíru

1. miesto: Adrián Špitko, 
1. miesto: Kamila Slameňová, 
čestné uznanie: Nikola Rus-
načíková, čestné uznanie: Sa-
muel Sebeš, čestné uznanie: 

Tatiana Zgrajová, „Detský 
výtvarný a literárny Trenčín 
2011“, 30. ročník celosloven-
skej prehliadky detskej vý-
tvarnej tvorby Cena za kolek-
ciu grafických prác: ZLATÉ 
SLNIEČKO

12. VII. ročník medziná-
rodnej výtvarnej súťaže „ 
SZABOV GRAFICKÝ LU-
ČENEC“

Ceny: Nikola Rusnačíková, 
Martina Husárová, Veronika 
Ďateľová, Mária Vrábliková.

13. VI. ročník výtvarnej 
súťaže „ Dielo tvojich rúk“, 
Topoľčany

1. miesto Sára Pisarčíková, 
Vesna Gemzová, 2. miesto Fi-
lip Paciga, 3. miesto Ema Po-
točná.

14. „GORAZDOVO VÝ-
TVARNÉ NÁMESTOVO 
2011“

XVI. ročník celoslovenskej 
súťaže zameranej na národnú 
históriu. Hlavná cena: Micha-
ela Dovjaková, dilom:        Ale-
xandra Semaňáková, Sandra 
Zichačková, Jana Hantáková, 
čestné uznanie: Vladimíra Či-
kovská.   Gabriela Kornajová
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

V júli bude 
knižnica zatvorená

Z dôvodu revízie knižnič-
ného fondu bude Mestská 
knižnica v Kežmarku v me-
siaci júl zatvorená.          -mk-

16. – 17. 6. 2011 
 (štvrtok – piatok)

LITERÁRNY KEŽMAROK 
2011

Celoslovenská súťaž  
v literárnej tvorbe. 
V meste Kežmarok.

17. 6. 2011 (piatok)  
o 9.00 a 11.00

Medzinárodný festival  
krojovaných bábik
Výchovné koncerty.

V Mestskom kultúrnom  
stredisku.

26. 6. 2011 (nedeľa) o 15.00
VIOLKA FIALKA  

A MÓRIC MODRÝ
Bábkové divadelné  

predstavenie v podaní  
Bábkového divadla Žilina. 
Na nádvorí Kežmarského 

hradu.

27. 6. 2011 (pondelok) o 9.30
ŠKOLA KONČÍ

KRISTÍNA 
Koncert slovenskej  

populárnej speváčky  
a Muzikál svetových  

hviezd  
– muzikálové hity. 

V amfiteátri v Kežmarku.

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné námestie 46

Výstava výtvarných prác 
žiakov ZUŠ  

Antona Cígera  
v Kežmarku  

Výstava potrvá do 24. 6. 2011. 

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53
Dialógy 011

Tamara a Vojtech  
Kolenčíkovci

Výstava potrvá 
do 21. júla 2011

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

SLOBODA  
VIEROVYZNANIA  

– PRÁVO PRE VŠETKÝCH
Výstava je otvorená  

do 26. júna 2011.

SOM ČÍSLO 4 - 17. - 19. jún 
(pia – ne), 19.00, titulky, 2,30 €, 
MN-12. Americký sci-fi triler.

SUBMARINO - 20. jún 
(po), 19.00, FILMOVÝ KLUB, 
titulky, 2 €/1,50 €, MN-15. 
Dánsky psychologický film. 
Seversky surová dráma so str-

hujúcimi he-
reckými vý-
konmi je na-

krútená s citom pre formu a 
autentickosť situácií, ktoré 
umocňujú emotívnosť snímky.

MEDVEĎ YOGI - 21. - 22. 
jún (ut, st), 18.00, slovenský da-
bing, 2,20 €, MP. Rodinná ani-
movano-hraná rozprávka.

V PERINE – PREMIÉRA!, 
24. - 28. jún (pia – ut), 18.00, čes-
ké znenie, 2,50 €, v utorok zľa-
va 2,30 €, MP. Český rozpráv-
kový muzikál. Magický svet 
dobrých aj zlých snov, ktorý 
sa ukrýva v našich perinách, 
ožije v muzikálovej rozprávke. 
Hrajú: Lucie Bílá, Karel Roden, 
Jiří Mádl, Amélie Pokorná, Ma-
těj Převrátil, Bolek Polívka, 
Eliška Balzerová, Dara Rolins.

OBČIANSKY PREUKAZ 
- 29. - 30. jún (st, št), 19.00, čes-
ké znenie, 2 €, MN-12. Česko-
-Slovenská tragikomédia. Film 
na motívy rovnomennej kni-
hy Petra Šabacha sleduje osudy 
štvorice dospievajúcich mladí-
kov, ich priateľov, lások a rodi-
čov. Od okamihu, ako v pätnás-
tich rokoch dostanú občiansky 
preukaz, až do chvíle, kedy sa 
v osemnástich snažia uniknúť 
vojne a pokúšajú sa získať mod-
rú knižku. Petr, Aleš, Popelka 
a Míťa dospievajú v sedemde-
siatych rokoch minulého storo-
čia, v dobe, kedy vyjsť na ulicu 
bez občianskeho preukazu zna-
menalo koledovať si o problém 
a kedy bola povinná vojenská 
služba pre mnohých tým naj-
väčším strašiakom. Každý po 
svojom, ale aj spoločne sa snažia 
nestratiť v totalitnom štáte zdra-
vý rozum a zmysel pre humor, 
ale rovnako aj nedráždiť režim. 
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V mesiaci máj uzavreli manželstvo:
Jozef Čekovský – Lucia  Kellnerová
Ondrej Sekan – Zuzana Šlebodová
Ján Pribylinec – Zuzana Purtzová

Rastislav Juhás – Gabriela Lištiaková
Ján Strella – Dana  Pafčová

Ján Klempár – Dana Horváthová
Branislav Abaffy – Jana Tokarčíková
Jozef Čekovský – Patrícia Tomaľová

Marek Badžo – Denisa Hangurbadžová
Pavol Gaduš – Adriana Krupková

Milan Nevický – Barbora Štefaniaková
Radoslav Bator – Lucia Bachledová
František Bartko – Monika Bačová

Ak chcete, aby bola svadobná fotografia novomanželov  
zverejnená pri redakčnom blahoželaní, zašlite redakcii fotografiu  
svadobného páru v mesiaci, v ktorom bolo uzavreté manželstvo. 

Umelecká agentúra Bell Canto Poprad uvedie 26. júna 2011 (ne-
deľa) o 17.00 hod. v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku 
Koncert súrodencov Babjakovcov – Martin (barytón), Terka (mez-
zosoprán), Ján (tenor) a ich klaviristu Daniela Buranovského. Hos-
ťom ich koncertu bude sopránistka Jana Bernáthová.

Všetci štyria speváci sú poprednými sólistami Slovenského ná-
rodného divadla a s veľkými úspechmi účinkujú na svetových spe-
váckych scénach. Sú aj nositeľmi mnohých prestížnych speváckych 
cien. Obdivuhodné na týchto interpretoch je, že dokážu rovnako 
fantasticky zaspievať všetky hudobné žánre od klasiky cez operetu, 
muzikál, ľudové piesne, prekrásne duety až po populárne melódie 
a ešte vedia aj výborne pobaviť publikum hovoreným slovom. Toto 
všetko zažije ten, kto príde na 90 minútový koncert do Kežmarku.

Cena vstupenky: 10 eur (predpredaj), hromadné objednávky za 9 
eur, pred koncertom: 12 eur.

Predpredaj zabezpečuje: Kníhkupectvo Alter ego (Kežmarok) – 
tel. 052/452 40 21, Kníhkupectvo Christiania (Poprad), tel. 052/772 
29 44, umelecká agentúra Bell Canto, tel. 0903 96 63 27 (hromad-
né objednávky).

Neváhajte a príďte si vychutnať tento hudobný bonbónik!

KLAVÍRNA ORAVA 2011
Pamätáte si ten pocit, s kto-

rým ste cestovali na akúkoľvek 
súťaž? Pocit, ktorý v sebe zahŕ-
ňa očakávanie, napätie, vzruše-
nie...Taktiež viete, že cesta späť 
je pokojnejšia a možno i radost-
ná, tak ako v našom prípade. To-
to všetko sa naplnilo 1. júna, keď 
sme sa s mladými klaviristami zo 
ZUŠ A. Cígera Marekom Made-
jom (5. roč.) a Petrou Hardoňo-
vou (3.roč/II.stupeň) zúčastnili 
16. ročníka celoslovenskej súťaže 
s medzinárodnou účasťou „Kla-
vírna Orava I. Ballu“. Marek sa 
stal, napriek silnej konkurencii, 
víťazom (I. miesto). Aj Petra bola 
odmenená obrovským potleskom 
od publika a cenou od poroty (5. 
miesto). Obom úspešným žia-
kom pani učiteľky Vlasty Joppo-
vej srdečne blahoželajú spolužia-

ci a pedagógovia ZUŠ A. Cígera 
v Kežmarku. 

Ivana Abtová, učiteľka 
ZUŠ A. Cígera

Na sobotu 25. júna je pre všetkých Kežmarčanov pripra-
vený autobusový zájazd a výlet. Projekt Tatranských ví-
kendov s rodinou sa tak dočkal pokračovania po zimnej 
prestávke. Tento raz bude trasa viesť najkrajšími tatran-
skými dolinami (Monkova dolina – býv. Kežmarská cha-
ta – Chata Plesnivec – Tatranská Kotlina). Zájazd je urče-
ný pre širokú verejnosť. Cena: 3,50 € a 3,00 € (osoby nad 60 
rokov). Odchod autobusu: 8.00 hod. (parkovisko pri novom 
futbalovom štadióne).  Ďalšie potrebné informácie a rezer-
vácie: 0904/89 02 98 a www.coollangaa.sk

Tatranské víkendy pokračujú
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Hans Hase-je zajac, ktorý 
pochádza z ,,Goethe Institu-
tu´́  z Mníchova a putuje po 
celom svete.

Okrem toho ,že navštívil 
už krajiny ako Chile, Rusko, 
Poľsko, Špa-
nielsko, Ne-
mecko, Ma-
ďarsko,Česko, 
A rge nt í n a . . . 
prichádza občas aj k nám na 
Slovensko.

Tento raz sa dostala do po-
radovníka aj naša ZŠ Nižná 
brána v Kežmarku.

Hans Hase prichádza v ba-
líku s metodickými pomôcka-
mi, cd-čkami, knihami, zvie-
ratkami a jeho cestovným den-
níkom, ktoré nám majú priblí-
žiť tému Príroda a ochrana 
životného prostredia.

Celý mesiac apríl, keďže 
je to mesiac prírody, sme sa 
venovali tejto téme a teraz aj 

trochu ,,inak´́ . Žiaci praco-
vali na túto tému s rôznymi 
materiálmi, textami, piesňa-
mi, množstvom nemeckých 
krížoviek, prešmyčiek, há-
daniek... Po každej hodine si 

mali pripraviť 
projekty na té-
mu, ktorú sme 
robili na ho-
dine. Tie naj-

krajšie sme vybrali a uložili 
do cestovateľského denníka 
,,Hansa Haseho´́ , ktoré popu-
tovali opäť s ním do Mnícho-
va. Okrem toho sme urobi-
li aj prezentáciu našich fotiek 
a prác z hodín na našej webo-
vej stránke školy.

Žiakom sa táto téma aj me-
tóda veľmi páčila a preto bo-
li aj smutní, že nás Hans Hase 
už musí opustiť.

Ing. Zlatica Martančíková, 
ZŠ-Nižná brána 

v Kežmarku

Novovzniknutá okresná 
organizácia SPZ a OPK Kež-
marok zorganizovala 22. 5. 
2011 prvý ročník malokalib-
rovkového štvorboja M – 400 
o putovný pohár predsedu 
OkO SPZ a OPK Kežmarok. 

V peknom areáli strelnice 
pri Novoľubovnianskych kú-
peľoch sa zišlo 62 strelcov a 
19 družstiev z kežmarského 
okresu, vrátane ŠL-TANAPu 
a VLM SR OZ Kežmarok. 

Víťazom 1. ročníka a pu-
tovného pohára sa stal Pavol 
Harniš s nástrelom 387 bo-
dov zo 400 možných. Druhé 
miesto obsadil Radovan Pi-
lát s 380 bodmi a tretie Pe-
ter Ježík s 377 bodmi. Medzi 
družstvami sa najviac darilo 

VLM SR OZ Kežmarok s 1 123 
bodmi, za nimi sa ako druhé 
umiestnilo družstvo PZ Háj-
nik Toporec s 1046 bodmi a 
tretie skončilo družstvo ŠL-
-TANAPu s 983 bodmi. Cel-
kove strelci dosiahli 7. II. VT. 
a 2. III. výkonnostné triedy. 

Týmto by OkO SPZ a OPK 
Kežmarok chcela poďakovať 
za nezištný prístup, priateľ-
skú a kolegiálnu pomoc OkO 
SPZ Stará Ľubovňa za mož-
nosť usporiadať majstrovstvá 
na ich strelnici . Streleckej ko-
misii aj zboru rozhodcov za 
ich profesionálny pristup a za 
bezchybný a hladký priebeh 
všetkým zúčastneným.

Peter JEŽÍK  
Predseda streleckej komisie  

Hans Hase na našej škole v Kežmarku!
Alebo nemčina trochu inak?

Okresné majstrovstvá

Oslavy dňa detí mali aj to-
ho roku rôzne podoby. Jednou 
z nich boli oslavy spojené s 
ukážkami hasičskej zručnosti 
pred OC Kaufland, kde patrilo 
parkovisko na istý čas malým 
divákom a kežmarským hasi-
čom, ktorí si pre deti pripra-
vili pútavé ukážky vyprosťo-
vania z havarovaného vozidla 
a hasenie horiaceho automo-
bilu. „Podujatia sa zúčastni-
li občania Kežmarku a samo-
zrejme najväčšiu účasť na tom-

to podujatí mali deti.  Ukážka 
mala veľký úspech,  niekoľko 
krát bola odmenená vrelým 
potleskom. Deti práca hasičov 
fascinuje. Ale nie každý chce 
byť hasičom. "Hasič sa nesmie 
báť ničoho " - hovoria deti.  A 
to je niekedy náročné“ – po-
vedala po akcii pre Noviny 
KEŽMAROK pplk. Ing.  Ja-
na Kolodzejová, ktorá spolu s 
kolegom pútavé podujatie pre 
deti rovnako zaujímavo od-
moderovala.         -AdriSatury-

Hasiči deťom

Zväz múzeí na Slovensku, Prešovský samosprávny kraj  
– Múzeum v Kežmarku vás srdečne pozývajú na

FESTIVAL SLOVENSKÝCH MÚZEÍ 2011
v stredu 22. júna 2011 na Kežmarskom hrade

PROGRAM: 
10.00 Privítanie a pozdravy hostí 

10.30 Slávnostné otvorenie 
10.40 Slovensko-poľská cezhraničná spolupráca Euroregiónu Tatry 

11.00 Spolupráca Múzea v Bochni so slovenskými múzeami v Kežmarku,  
Levoči, Bardejove a Starej Ľubovni 

11.20 Projektové aktivity Múzea v Kežmarku v rámci cezhraničnej  
spolupráce 

12.30 Prezentácia víťazného múzea v národnej súťaži Múzeum roka 2010 
14.00 Prehliadka expozícií Múzea v Kežmarku na hrade 

15.30 Prehliadka expozície Meštianska bytová kultúra na Spiši 
11.00 - 14.00 Prehliadka pamiatok Kežmarku - Drevený artikulárny kostol 

(pamiatka UNESCO), lyceálna knižnica, nový evanjelický kostol,  
židovský cintorín 

Na nádvorí hradu vystúpia folklórne súbory Magura, Maguráčik, Magurák.
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Naše deti intenzívne vní-
majú svoj sviatok MDD a te-
šia sa na oslavu. Tá sa začala  
už v nedeľu, 29. 5. 2011 náv-
števou divadelného predsta-
venia „Popoluška“ v MsKS 
ktoré sa im páčilo. Vyzdobili 
si átrium a  herňu, kde sa ko-
nala oslava. Dňa 31. mája 2011 
sme privítali, tak ako kaž-
dý rok, členky Výboru Únie 
žien Sloven-
ska z Kežmar-
ku. Deti ich 
privítali s nad-
šením a s ra-
dosťou im ukázali kultúrny 
program. Za odmenu dosta-
li nádherné  darčeky a slad-
kosti. Naša vďaka patrí všet-
kým členkám z Únie žien, 
Ing. Šajtlavovi, primátorovi 
mesta, PhDr. Kredátusovi, vi-
ceprimátorovi mesta, MUDr. 
Volákovi, riaditeľovi nemoc-
nice a p. Nevlazlovi, riadite-
ľovi Euroregiónu Tatry. Popo-
ludnie sa nieslo v disco-ryt-

me a sladké pokušenie vo for-
me šašovskej torty mali deti 
od p. Bialončíkovej, z cuk-
rárne Fontána. Oslavy sa eš-
te nekončia,  budú pokračo-
vať celý týždeň, deti navštívia 
rozprávku na hrade, filmové 
predstavenie, ZOO v Spišskej 
Novej Vsi a v sobotu, 4. júna 
2011 sme pozvaní do golfové-
ho areálu BLACK STORK vo 

Veľkej Lomni-
ci, kde si deti 
môžu zasúťa-
žiť, povoziť sa 
na golfových 

autíčkach, vyskúšať trampo-
línu a kreatívne hračky. Deti 
sa veľmi tešia na pripravené 
podujatia, ktoré im spríjem-
nia a spestria pobyt v našom 
zariadení. Na príjemné chví-
le budeme všetci dlho spomí-
nať, svedčia o tom aj fotogra-
fie, ktoré verne vystihujú at-
mosféru a radosť zo spoloč-
ného stretnutia.  

(KSKK)

Oslava detí v Krízovom stredisku

Druhé kolo prijímacích pohovorov na osemročné 
štúdium a bilingválne štúdium na Súkromné 

gymnázium, Letná 3453/34 v Poprade sa uskutoční 
21. júna 2011. Prihlášky je potrebné podať do 6. júna 
2011. Záujemcovia o štúdium, ktorí úspešne urobili 
prijímacie skúšky na osemročné gymnázium v inom 
gymnáziu a neboli prijatí pre nedostatok miesta,  

budú prijatí bez prijímacích skúšok.
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Pacientka dôchodkyňa, 
objednala sa na špecializo-
vané vyšetrenie, cca dva me-
siace vopred, na presný dá-
tum a hodinu (t. j. 11.00 h) 
Keď ešte ani o 13.00 nebola 
vyšetrená, nakoľko do am-
bulancie prednostne prijí-
mali iných – práve došlých 
pacientov, požiadala o vy-
svetlenie sestričku. Zdravot-
ná sestra ju údajne „odbi-
la“ slovami, že sú to pacien-
ti, ktorí si priplatili 10 Eur 
za prednostné vyšetrenie, 
čo mohla urobiť aj pacient-
ka. To dôchodkyňu rozčúli-
lo, požiadala o vydanie kar-
ty a bez ošetrenia odišla z 
čakárne. Ide o pani, ktorá po 
úhrade všetkých poplatkov 
a šekov, existuje mesačne s 
finančnou hotovosťou od 50 
– 100 Eur (za ktoré by si ma-
la nakúpiť stravu, kozmeti-
ku, lieky a pod.). Pani nemá 
na to, aby si priplácala desať 
eur za prednostné ošetrenie 
a predpokladá, že pokiaľ je 
objednaná na konkrétny dá-
tum a hodinu, tak vtedy ma-
la byť ošetrená. Aký je váš 
názor na vec?

Odpovedá MUDr. Pavol 
Štec:

Ak by som mal reagovať 
jedinou vetou, musím kon-
štatovať, že podľa môjho ná-
zoru ide o diskrimináciu da-
nej pacientky. 

Problém je však asi zloži-
tejší, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Potrebné je bez zbytoč-
ných emócií ozrejmiť a struč-
ne formulovať jednotlivé as-
pekty problému, ktorý sa 
v tomto prípade osobne do-
tkol našej pacientky. Z ľud-
ského hľadiska mi však nedá 
neospravedlniť sa našej pa-
cientke za takéto pochybenie 
v súvislosti s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti.

Predovšetkým je dôležité 
upozorniť, že situácia v slo-
venskom zdravotníctve je len 
zrkadlom problémov v kto-
rých sa v súčasnosti ocitá na-
ša spoločnosť. Z tohto hľadis-
ka sú občania denne streso-
vaní nepriaznivou situáciou 
pri realizácii svojich každo-
denných potrieb v súvislosti 
s materiálnym existenčným 
zabezpečením, ako aj neu-
tešenou kvalitou medziľud-
ských vzťahov. Z iného uhla 
pohľadu, ide o stav, ktorý je 
výsledkom zlyhania funk-
cie štátu pri zabezpečovaní 
svojich základných funkcií, 
včítane poskytovania zdra-
votnej starostlivosti, ktorá je 
„verejnou službou“. Problém 
je v tom, že tam, kde zlyháva 
autorita štátu, občania strá-
cajú dôveru ku schopnosti 
štátu reálne riešiť ich problé-
my, čo úzko súvisí s kvalitou 
ich osobného vzťahu ku spo-
ločnosti, systému zdravot-
nej starostlivosti, systému 
sociálneho zabezpečenia, 
a iným štátnym inštitúciám, 
ako aj ku kolegom, priate-
ľom a najbližším. Hovoríme 
teda vlastne o kvalite sociál-
nych kontaktov. Z hľadiska 
jednotlivca, hovoríme o jeho 
spôsobilosti vytvárať zdravé 
sociálne kontakty.

V našom konkrétnom prí-
pade sa naša pacientka, na-
priek skutočnosti že akcep-
tovala „pravidlá hry“, teda 
objednávku na odborné le-
kárske vyšetrenie s časovým 
odkladom, ako prejav jej úc-
ty voči partnerovi, ktorým 
je v tomto prípade zdravot-
ný systém, dočkala sklama-
nia, a to popretím jedného 
z najzákladnejších ľudských 
práv, teda práva na rovnaký 
prístup. Oponent tohto tex-
tu bude určite namietať, že 

Opýtali sme sa za Vás

problém preceňujeme, a ne-
máme snáď amatérsky vy-
kladať ľudské práva a teóriu 
štátu, avšak za seba musím 
zdôrazniť, že práve pocho-
penie a realizácia princípov 
ľudských práv takzvanej I. 
generácie, inak zvaných aj 
ako prirodzené práva, je zá-
kladom slušnosti, občian-
skej spoločnosti a zdravé-
ho štátu. Ak nám, každému 
z nás, skutočne záleží na tom 
ako žijeme, a čo očakávame 
od tých, čo sú voči nám po-
vinní, alebo naopak, čo my 
sme povinní voči ostatným, 
(najbližším, priateľom, kole-
gom, štátu), musíme sa sprá-
vať slušne, rešpektujúc prin-
cíp slobody a rovnosti v dôs-
tojnosti a právach. 

Hovorím teda aj o profesi-
onálnom postoji zdravotníc-
keho pracovníka, ktorý ne-
má za žiadnych okolností, ani 
v situácii nepriaznivého vý-
voja v zdravotníctve a zly-
hania riadenia zo strany štá-
tu, prijať vlčie pravidlá hry, 
a správať sa spôsobom, kto-
rý popiera najdôležitejšie as-
pekty života človeka v spo-
ločnosti.

Našim spoločným prob-
lém je, že utekáme od prob-
lému zlyhávajúceho zdravot-
ného systému, celospoločen-
sky akceptovanou metódou, 
ktorá je aj celkom oficiálnou 
politikou súčasnej vlády, že 
„peniaze nie sú“, a „všetko 
je závislé na peniazoch“. Po-
tom je správanie sa zdravot-
níckych zariadení, ktoré ak-
ceptujú platby pacientov za 
„nadštandardnú“ službu, 
akou by malo byť aj pred-
nostné vyšetrenie, vlast-
ne výsledkom stresu, v kto-
rom zdravotníci vykonáva-
jú svoje povolanie, pretože 
ich konanie je vlastne výcho-
diskom zo situácie, keď  ce-
lá naša spoločnosť a vzťa-
hy vnútri zdravotníctva, tr-
pí rozpadom hodnotového 
systému, a spochybňovaním 
najzákladnejších princípov 
slušnosti. Náhradnou hod-
notou sa stávajú peniaze. Pe-
niaze sa dokonca akceptu-
jú ako pochopiteľný princíp 
cnosti, pretože, ako sme kon-
štatovali, všade chýbajú.

Normálne by však bo-
lo, keby sme sa ako obča-
nia, či už ako zdravotníci, 

alebo ako pacienti, postavili 
čelom ku problému sloven-
ského zdravotníctva, a kori-
govali napríklad medializo-
vaný zámer vlády legalizo-
vať taxatívne, aj čo do výšky 
poplatkov, jednotlivé „nad-
štandardné“ služby v súvis-
losti s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti, a pou-
kázali napríklad na fakt, že 
zdravotné poisťovne nikdy 
v minulosti neprejavili záu-
jem o investície do kapacit-
ných možností poskytova-
nia zdravotnej starostlivos-
ti, ktoré by dnes mohli po-
núkať ako nadštandard, bez 
porušovania  princípov rov-
nosti ku ústavne chráne-
nému  právu pacientov na 
zdravotnú starostlivosť, v jej 
rozsahu upravenom podľa 
zákona, ale starajú sa o hos-
podársky výsledok spôso-
bom, že poniektoré sa zo 
štátom súdia o ušlé „astro-
nomické“ zisky. 

Verejnosť a zdravotníci sú 
zneisťovaní, akože reforma-
mi týkajúcimi sa výmenných 
lístkov a generickej preskrip-
cie liekov, zatiaľ sa však ne-
riešia základné problémy, ako 
sú reálna dostupnosť liečby 
pre onkologických pacien-
tov, reálna dostupnosť a spot-
reba zdravotnej starostlivos-
ti v lôžkových zariadeniach, 
koncepcia zdravotníctva ako 
celku v závislosti na reálnych 
hospodárskych východis-
kách a makroekonomických 
výsledkoch našej krajiny, nie 
je stanovená cena zdravotníc-
keho výkonu, neexistuje kon-
cepcia zdravotnej výchovy 
verejnosti ku aktívnemu po-
stoju ku zdraviu a zvyšova-
nie kvality ľudského života 
v Slovenskej Republike.

Záverom si dovolím, rov-
nako, ako vyjadriť ešte raz 
pochopenie pre oprávnené 
rozčarovanie našej pacient-
ky, ako aj mnohých spoluob-
čanov, so skúseností s našim 
zdravotníctvom, vyjadriť aj 
presvedčenie, že medzi nami 
existuje vôľa prispieť osob-
ným vkladom každého z nás, 
aby sa naša spoločnosť úspeš-
ne vyrovnala s požiadavka-
mi na funkčný systém zdra-
votnej starostlivosti v európ-
skom kontexte.        

Kontakt na autora: www.
promeda.sk  
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PREDAJ
Predám funkčnú vyhňu. Cena 

100 eur. Tel. 0908 98 91 04.  P-39/11
Predám veľmi lacno dvojkrídlovú 

bránu do záhrady. 170x170 cm + plo-
tové dielce v dĺžke 10 m, starší elek-
trický bojler 80L. 0918 735 419. 

Predám palivové drevo, tvrdé-
-buk. 30€/prm, mäkké 22€/prm + do-
voz. 0915 646 466. 

Predám kozičky aj capkov. 052/ 
452 50 55, 0907 076 954 

Predám staršie funkčné spotrebi-
če. ( chladnička, mraznička, sporák, 
el. rúra). KK. 0944 377 969.  

Predám husle, r. v. 1937, ručná vý-
roba a staré obrazy v starožitnom rá-
me 2ks. KK. 0944 377 969.  Predám zá-
hradku pod turbínou. Tel.: 0949/47 59 
71.  T-5/11

MOTO
Prenajmem garáž s elektrickou 

prípojkou. Nižná brána. Tel. 0905 
433 503.  A-12/3

ZAMESTNANIE
Prijmeme kuchára do pizzerie 

v Kežmarku, aj brigádničky. Tel. 0915 
96 26 58.  P-36/11

Hľadáme profesionálnych ob-

chodných zástupcov na poskytova-
nie finančných služieb. Požadujeme 
min. výučný list. Provident Finan-
cial, s.r.o. Bližšie informácie volajte 
zadarmo: 0800 101 111.

Firma MK Interiér prijme ďalších 
zamestnancov + príjme vodiča na ná-
kladné vozidlo. Podmienka VP sk. C, 
prax. Kontakt 0903 444 780. Kežma-
rok, Michalská 92.  A-12/4

Príjmem dve brigádničky z okre-
su KK, po maturite na ambulantný 
predaj cukroviniek. 0902 269 196. 

Prijmem do zamestnania zdravot-
nú sestru do jednozmennej prevádz-
ky v KK. Tel.: 052/452 55 98, 452 36 71  
– do 15.00 hod.                              T-9/11

INÉ
Liahne na vajíčka, tel.0914 29 12 65.  

 M-4/3/11
Potrebujete pôžičku? VOLAJTE 

UTOROK – SOBOTA do 18.00 na tel. 
052/4782990.  A-12/2

Dáme výhodne do prenájmu ne-
bytové priestory 130 m2 – 40m2 na 
prízemí a 90 m2 na poschodí. Možno 
aj oddelene. Cena spolu 300 EUR me-
sačne + réžie. T.č.0905 51 18 85.

Kvalita z Talianska. 
www.zipsport.sk 

Servis, čistenie a prehliadky ply-
nových kotlov. 0907 541 750. 

Prenájom kancelárskych pries- 
torov na Hviezdoslavovej 2, KK.  
0905 290 520.  

Autolakovanie za dobré ceny. 
Leštenie zvetralých autolakov, sve-
tiel. 0915 963 324. 

faltová prístupová cesta, všetky in-
žinierske siete na hranici pozemku, 
krásny výhľad na Vysoké Tatry. Tel. 
0918 31 37 93.  P-48/11

Predám 2-izbový byt na ul. Gen. 
Štefánika. Byt je v osobnom vlastníc-
tve. Cena dohodou. 0908 332 613. 

Predám garzónku v OV v KK. 
0902 714 243.  

Predám 2-izbový byt v KK, s bal-
kónom v OV, na 4. poschodí, cena 36 
400 €. 0903 828 641.  

Predám pozemok na Kamennej 
bani, IS, svahovitý, južný, 776 m2. 
0905 290 520. 

Prenajmem 1-izbový byt v centre 
Kežmarku. Záujemcovia na tel. čísle: 
0904 254 909. 

Prenajmem dlhodobo 1-izbový, 
čiastočne zariadený byt na Levočskej 
ulici v KK. Kontakt: 0914 159 727 

Kúpim malý, starší, rodinný dom 
so záhradkou. Kežmarok a blízke oko-
lie. Zn. hneď, hotovosť. 0902 419 536. 

OKRASNÉ DREVINY 
na Michalskej 23
20 – 40 % ZĽAVY
Na vybrané druhy 

rastlín
STABILNÁ VÝSTAVA 

BONSAJOV
Tel. 0907 31 51 87

Predaj  
do 15. októbra.

   CHOĎTE  SLNKU NAPROTI...
  Porovnajte si u nás last minute ponuky renomovaných  

cestovných kancelárií a vyberte si dovolenku podľa Vašich predstáv 
za najvýhodnejšiu cenu... Ponúkame len zájazdy preverených CK 

za rovnaké ceny so všetkými výhodami ako priamo v CK.

Cestujte s nami a môžete vyhrať hodnotné ceny...
Tešíme sa na Vás

Nájdete nás na ul. Hviezdoslavova 2 Kežmarok  
nad Pizzériou Classica

kontakty: 052 452 36 62, 0903 863 286, 0905 863 286
www.marcopollo.sk

Dňa 19. 6. 
2011 uplynie 15 
rokov, ako nás 
opustil náš mi-
lovaný manžel, 
otec a starý otec 

RNDr. Milan VRÁBLIK.
Ďakujeme tým, ktorí na 

neho myslia vo svojich mod-
litbách a venujú mu tichú 
spomienku. Manželka Má-
ria s rodinou.

V týchto dňoch úspeš-
ne absolvoval štátne bakalár-
ske skúšky na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave tréner 
MŠK Kežmarok 1895 dnes už 
Bc. Filip Kormoš. 

Prajeme mu do ďalšieho 
štúdia veľa síl, trpezlivosti  
a v tréningovej činnosti veľa 
úspechov.

Atléti MŠK Kežmarok 1895

Poradenstvo a emočné odbloko-
vanie: pomoc s problémami zdravot-
nými, psychickými, v práci, naruše-
né vzťahy, smrť príbuzného, divné 
veci. www.albisa.sk. 0904 864 912. 

Obchodný priestor na prená-
jom, hotel Legenda. 0910 342 524.

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám 3-izbový DB – balkón, 

pivnica, 6. Poschodie, čiastočná re-
konštrukcia, plastové okná, 45 000. 
Tel. 0904 84 62 58.  P-29/11

Dám do prenájmu 1-izbový byt, 
42 m2, po rekonštrukcii, ul. gen. Šte-
fánika, tel. 0911 40 67 74, 0904 67 77 12.  
 P-46/11

Ponúkame na predaj 2-izb. byt 
bez balkóna, prerobený, na Ul. Gen.  
Štefánika 64, KK, v tehlovom bytovom 
dome, vymenené plastové okná, nová  
kuchynská linka, plávajúce podlahy, 
nové gamatky, nové bezpečnostné  
vchodové dvere, 52 m2, 2 veľké pivni-
ce. Bytovka je zo zadnej strany oplo-
tená. Cena 38 000 EUR. Možná aj vý-
mena za 3-izb. byt na hornom Juhu v  
KK. Tel. 0949 717 278. 

Dáme do prenájmu nadštandard-
ne zariadený 2-izbový byt  v centre 
Kežmarku, vhodný pre manažérov. 
Možnosť parkovania auta v uzavre-
tom dvore, resp. prenájom garáže. 
Tel. 0905 700 626.  A-12/1

Predám 3-izbový upravený byt v 
centre KK, tel. 0904 34 68 06.  P-47/11

Predám stavebný pozemok vo V. 
Lomnici v novej časti obce nad gol-
fovým areálom. Rozloha 713 m2, as-

CK LOMNICA TOUR
Vaša dovolenka pri mori

Chorvátsko a Taliansko 
s odchodom z Kežmarku

...alebo Vás osloví Srí Lanka?
www.lomnica-tour.sk
Tel.: 052/456 13 86

0902 626 147, 0905 260 638

Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Chceme vysloviť úprimné poďa-
kovanie oddeleniu dialýzy v Kežmar-
ku za obrovskú starostlivosť o nášho 
ocka Andreja Buca, ktorý bol ich dl-
horočným pacientom. Lekárkam, ses-
tričkám a sanitárkam úprimne ďaku-
jeme za ich ľudský, hlboko obetavý a 
nezištný prístup, vysokú a odbornú 
starostilovsť a povzbudivé slová, kto-
ré dávajú svojim pacientom. S úctou a 
vďakou rodina Bucová. 
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Na ostatných Majstrov-
stvách Východoslovenské-
ho atletického zväzu, ktoré 
sa konali v Košiciach, sa blys-
li mladí atléti AK Elán Kež-
marok niekoľkými kvalitný-
mi výkonmi a získali 18 me-
dailových umiestnení. Z to-
ho získali až tri tituly majstra 
Východoslovenského zväzu. 
Lukáš Kačmarčík v behu na 
150 m v kategórii žiakov, Šte-
fan Sedlák v behu 400 m prek. 
a Štefan Čarnogurský v behu 
na 800 m v kategórii dorastu.

Výsledky, st. žiaci: 150 m 
– 1. Kačmarčík 18,28 s, 2. Kud-
lák 18,64 s.; 60 m – 2. Kudlák 
7,48, 3. Kačmarčík 7,52 s., diaľ-
ka – 2. Kudlák 559 cm. 

St. žiačky: 150 m – 3. Ma-
tejková 21,48 s.; 300 m – 3. Fia-
sová 46,00 s.; 1500 m – 3. Hor-
ná 5:34,60 min. 

Dorastenci: 400 m prek. 
– 1. Sedlák 62,38, 3. Griglák 
68,14 s., 800 m – 1. Čarnogur-
ský 2:13,9 min.; 110 m prek. – 
2. Sedlák 17,68 s.; 400 m – 2. 
Kačmarčík 57,06 s. 

Dorastenky: 400 m – 3. 
Fiasová 67,89 s.; 800 m – 3. 
Horná 2:39,72 min.; 1500 m- 2. 
Mlynarczyková 5:32,53 min. 

Juniori: diaľka – 3. Mov-
čan 643 cm; trojskok – 2. Mov-
čan 12,13 m. 

Všetci za AK Elán Kežma-
rok.

Mgr. D. Griglák

Majstrovstvá zväzu v atletike 
aj pre Kežmarčanov

Úspechy kežmarských tanečníkov

Tomáš Slavkovský – Martina Kišková

Po úspešných bodovacích 
majstrovských i pohárových 
súťažiach v roku 2010/11 sa 
Repre tím TŠC TEMPO MŠK 
Kežmarok zúčastnil 21. 5. 
2011 na Majstrovstvách Slo-
venska družstiev v Košiciach. 
Za účasti 9 družstiev zo Slo-
venska sme obsadili v štan-
dardných i latinskoameric-
kých tancoch 6. Miesto. V ŠTT 
Kežmarok reprezentovali 
Matej Madeja – Alena Reznic-
ká, Filip Zemančík – Nikole-
ta Kredatusová, Marek Figlár 
– Sára Šimoňáková. V LAT 
Kežmarok reprezentovali iba 
Tomáš Slavkovský – Martina 
Kišková. 

Dňa 5. júna 2011 sa Cene 
Liptova v Liptovskom Miku-

láši si v silnej konkurencii vy-
tancoval v JUN. II.D pár Mar-
tin Zibura – Klára Purtzová 
finálové štvrté miesto v ŠTT 
a v LAT siedme miesto. No 
najúspešnejším bol pár To-
máš  Slavkovský - Martina 
Kišková. V ŠTT tr. C získali 
prvé a v LAT JUN. II.D tretie 
miesto a získali vyššiu trie-
du C.

Členovia TŠC TEMPO 
MŠK a Klub mažoretiek na-
cvičili pod vedením trénerov 
G. Scholtzovej, L. Drozdovej, 
M. Šimanského choreografie 
a predstavia sa v júni a v jú-
li v rámci podujatia Dni špor-
tu mesta Kežmarok, festiva-
le múzeí, ukončení školského 
roku, medzinárodného spla-

vu v Starej Ľubovni, EĽRO 
a Kežmarského leta 2011.

V rámci prípravy na bo-
dovacie a majstrovské súťaže 
v rokoch 2011 – 2012 sme pri-
pravili pre našich členov už 
tradičné 48. rekreačno-taneč-
né sústredenie v hoteli Hut-
ník v T. Matliaroch, s exter-
nými trénermi.

TŠC TEMPO MŠK Kež-
marok pozýva v rokoch 2011-
2012 do týchto klubov a kur-
zov: Základný kurz spolo-

čenského tanca pre mládež 
a dospelých a do Klubu ma-
žoretiek.

Poďakovanie za úspešnú 
reprezentáciu na majstrov-
ských a bodovacích súťažiach 
patrí všetkým členom nášho 
klubu, trénerom i MŠK Kež-
marok, za vytvorenie pod-
mienok na tréningy.

Želáme všetkým dobré 
zdravie a veľa úspešných sú-
ťaží v sezóne 2011 – 2012. 

G. Scholtzová

Reštaurácia Tiffany za podpory mesta Kežmarok 
organizuje 6. ročník tenisového turnaja, 

ktorý sa uskutoční 24. – 26. 6. 2011 od 16.00 hod. 
v areáli tenisových kurtov na ulici Nad traťou.

Kategórie a štartovné:
muži, ženy: 8 eur; chlapci, dievčatá 12 – 17 rokov: 5 eur.
Informácie a prihlášky s menom a vekom posielajte na:  

wdulo1@gmail.com, 0915 46 66 72.

Družstvo TŠC TEMPO MŠK Kežmarok na M-SR družstiev v 
Košiciach.

ŠACHOVÝ ODDIEL MŠK KDV KEŽMAROK

Vás pozýva na
„SIMULTÁNKU s GM ĽUBOMÍROM FTÁČNIKOM“

pri príležitosti dni športu mesta Kežmarok
Termín: 15. jún 2011 (streda) o 15.00 hod.

Miesto: Hlavné  námestie, pred mestským úradom, Kežmarok 
Hlavný sponzor podujatia:

Hokejbalové turnaje mládeže U10 -12, U14-16 14. - 15. 6. 
2011, od 10.00 h hokejbalový štadión, ZŠ dr. Fischera 2

Volejbalový turnaj dospelých 25. 6. 2011 antukové kurty 
ZŠ Nižná brána 8, (v prípade nepriaznivého počasia v telocvič-
niach ZŠ Nižná brána 8 a ZŠ Hradné nám.38)                                                          

Turistický pochod – prechod kežmarským chotárom 24. 9. 
2011 (odchod o 7.00 hod.) Vysoké a Belianske Tatry

Dni športu mesta Kežmarok 2011
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Celomestská športová ak-
cia Dni športu mesta Kežma-
rok sa už naplno rozbehla. 
Športuchtivá verejnosť z mes-
ta Kežmarok i blízkeho okolia 
si tak môžu zašportovať v rôz-
nych športových disciplínach. 

Prinášame i výsledky zo 
športov, ktorých garanti nám 
poslali.

Atletika
Dňa 26. 5. 2011 sa usku-

točnil XXV. ročník Olym-
piády detí materských škôl 
mesta Kežmarok v ľahkoat-
letickom trojboji. V kategó-
rii chlapcov s rokom narode-
nia 2006 – 07 bolo medailové 
poradie v skoku do diaľky: 
1. Richard Labuda, 2. Dami-
án Šturman, 3. Lucas Karaf-

fa. Beh na 50 metrov: 1. Dami-
án Šturman, 2. Denis Babič, 3. 
Juraj Németh. Hod tenisovou 
loptičkou: 1. Richard Labuda, 
2. Marek Podolinský, 3. Milan 
Mesarčík.

V pohárovej súťaži o po-
hár primátora mesta Kežma-
rok bolo poradie škôl takéto: 
1. MŠ Kuzmányho, 2. MŠ Se-
verná, 3. MŠ Možiarska, 4. MŠ 
Cintorínska, 5. SMŠ Kušnier-
ska brána, 6. ZŠ a MŠ sv. Krí-
ža. Rochová

Stolný tenis
Dňa 10. júna 2011 zorga-

nizoval stolnotenisový klub 
SEVERKA Kežmarok stol-
notenisový turnaj v rám-
ci Dní športu mesta Kežma-
rok. V štyroch kategóriách 

Dni športu mesta Kežmarok pokračovali ďalšími súťažami

sa zúčastnilo celkovo 29 hrá-
čov. Ženy sa zúčastnili as-
poň symbolicky v podobe bý-
valých druholigových hrá-
čok Severky Mariky Vojtič-
kovej a Aničky Semaňákovej 
s dcérou Paulínou Aj keď tur-
naj prebehol bez stolnoteni-
sových špičiek kežmarských 
klubov o zaujímavé zápasy 
nebola núdza. Najväčší zá-
ujem bol o semifinálový zá-
pas najlepších hráčov Sever-
ky- Lukáša Potiska a Fortuny 
Mateja Harabina, z ktorého 
víťazne vzišiel Lukáš Potisk 
a stal sa aj celkovým víťazom 
kategórie mužov registrova-
ných. Matej Harabin si to vy-
nahradil v kategórii žiakov.

Výsledky, neregistrovaní: 
1. Ing. Marian Bešenej, 2. Vla-
dimír Lukáč, 3. Štefan Ištócy. 
Žiaci: 1. Matej Harabin, 2.De-
nis Vojtičko, 3. Tomáš Ištócy. 
Registrovaní - muži:1 Lukáš 
Potisk, 2. Ondrej Koša, 3. Ma-
tej Harabin.        Dr. Novotný

Hokejbal
V sobotu 11. 6. 2011 sa 

uskutočnil turnaj kategórie 
nad 18 rokov. Zúčastnili sa ho 
4 mužstvá, tri z Kežmarku a 
jedno z Popradu.

Výsledky: GTC Kežmarok 
– Fanclub Kežmarok 7:5, So-
uth Hooligans Poprad – So-
uth Park Kežmarok 1:5, South 
Park – GTC 6:2, Fanclub – Po-
prad 4:0, South Park – Fanclub 
6:2, GTC – Poprad 5:2. Finá-
le: South Park – GTC 8:0. Naj-
lepším strelcom turnaja sa stal 
Marcel Jakubčo (GTC), pred 
Knapikom a M. Jankurom 
(obaja South Park).   Humeník

Volejbalové turnaje žiačok  
a žiakov

Dňa 10. 6. 2011 sa v telo-
cvičniach ZŠ Nižná brána 
a ZŠ Hradné námestie usku-
točnili v rámci „Dní športu 

mesta Kežmarok 2011“ volej-
balové turnaje žiačok a žia-
kov ZŠ mesta Kežmarok. 
V kategórii žiačok sa na tur-
naji zúčastnili 3 družstvá, 
v kategórii žiakov tiež 3 druž-
stvá (hralo sa systémom kaž-
dý s každým na 2 vyhrané se-
ty do 25 bodov, prípadný tretí 
set do 15 bodov).

Výsledky (žiačky): ZŠ Dr. 
D. Fischera – ZŠ Nižná brána 
2:0 (17,15), ZŠ Nižná brána – 
ZŠ s MŠ sv. Kríža 2:0 (4, 6), ZŠ 
Dr. D. Fischera – ZŠ s MŠ sv. 
Kríža 2:0 (7,16).
1. ZŠ Dr. D. Fischera      2   2   0   4:0   4
2. ZŠ Nižná brána           2   1   1   2:2   3
3. ZŠ s MŠ sv. Kríža       2   0   2   0:4   2

Výsledky (žiaci): ZŠ s MŠ 
sv. Kríža – ZŠ Nižná brána        
0:2 (-16,-14), ZŠ Hradné nám. – 
ZŠ s MŠ sv. Kríža 2:0 (17, 19), 
ZŠ Nižná brána – ZŠ Hradné 
nám. 0:2 (-11,-18).
1. ZŠ Hradné nám.      2   2   0   4:0   4
2. ZŠ Nižná brána       2   1   1   2:2   3
3. ZŠ s MŠ sv. Kríža    2   0   2   0:4   2

Najuniverzálnejšou hráč-
kou sa stala Katka Hotáryová 
zo ZŠ Dr. D. Fischera, hráčom 
Tomáš Džadoň zo ZŠ Hradné 
námestie.

Družstvá boli ocenené po-
hármi, diplomami a malými 
darčekmi, najlepší jednotlivci 
boli odmenení vecnými cena-
mi. Turnaj vyhodnotil a víťa-
zom i najlepším hráčom zabla-
hoželal a odovzdal  ocenenia 
viceprimátor mesta Kežma-
rok PhDr. Igor Kredátus.

Poďakovanie patrí mestu 
Kežmarok za finančné pro-
striedky, riaditeľom oboch 
ZŠ, Mgr. J. Fabisovi a Mgr. M. 
Beňkovi, za poskytnutie telo-
cviční, Ing. P. Mudríkovi. Bc. 
P. Lajdovi a Mgr. M. Červen-
kovi za rozhodovanie a po-
moc pri organizácii turnaja.    

PhDr. Igor Kredátus                                                                                             

Veronika Slobodníková z 
Ranču Čajka MŠK Kežmarok vy-
hrala v kategórii deti jazdecké 
preteky na Majstrovstvách vý-
chodoslovenskej oblasti, ktoré sa 
konali 4. júna 2011 v Sečovciach. 
Ako jediná prešla vo finálovom 
rozoskakovaní čistú jazdu, a pre-
to si zaslúžene vybojovala prvé 
miesto. Tretia skončila Deana 
Gallová z Mlynice. Svojim výko-
nom Veronika Slobodníková po-
stúpila i na Majstrovstvá Sloven-
ska, ktoré sa budú konať v Pezin-
ku na konci júla.

Veronika vyhrala aj prvé ko-
lo Skoku ZM (90 cm) na optimál-
ny čas v kategórii deti do 14 ro-
kov a v Skoku Z (100 cm) skon-
čila druhá. V otvorenej súťaži v 
Skoku Z (100 cm) vyhral v dru-
hom kole Marek Javorský z Mly-
nice a na druhom mieste skon-
čil Marcel Jackovič z kežmarské-

ho klubu Riding Team. Štartova-
lo až 63 jazdcov.

Úplným suverénom maj-
strovstiev bol Mário Jackovič z 
kežmarského Riding team. Otvo-
renú súťaž v Skoku L (200 cm) u 
juniorov vyhral v druhom kole a 
vyhral aj celkovo súťaž juniorov. 
Taktiež vyhral prvé a druhé kolo 
v Skoku ZL (110 cm).

Mário Jackovič nie je nezná-
my jazdec. Veď v roku 2010 vy-
hral prvé miesto vo Východoslo-
venskom pohári (8 pretekov), bol 
tretí v súťaži družstiev a šiesty 
u jednotlivcov, tretí skončil aj 
na medzinárodných pretekoch 
v českom Lanškroune, druhý 
skončil na domácich pretekoch 
v Kežmarku a vyhral prvú Cenu 
JARK v Poprade a bol vo Výcho-
doslovenskej oblasti vyhodnote-
ný ako najlepší jazdec. Všetko v 
kategórii juniorov.                  (ph)

Úspechy kežmarských jazdcov

Mário Jackovič na koni Grazia de Tur (Kežmarok Riding Team). 
T/F-r-
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Kežmarská MARCO POLLO hokejbalová li-
ga má už pred sebou iba jediný zápas. Séria medzi 
The Red Rats Kežmarok a HBC Leopoldov Poprad 
sa natiahla na maximálnu možnú mieru. V sobo-

tu 18. júna 2011 o 14.00 hodine sa na hokejbalovom ihrisku uskutoční 
piaty rozhodujúci zápas, ktorý určí celkového víťaza súťaže.

ŠPORT

KEŽMAROK - vydáva Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku. Vychádza každú párnu stredu. Uzávierka je každý nepárny štvrtok. Dvoj-
týždenník redakène pripravili Pavol Humeník (tel.: 052/452 40 46) a Adriana Saturyová (tel./zazn.: 052/466 02 07). Adresa redakcie: Noviny 
KEŽMAROK, Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok. Fax: 052/452 40 46. E-mail: noviny.kezmarok@post.sk, saturyova@kezmarok.sk, noviny@ 
kezmarok.sk, Internet: www.kezmarok.sk. Tlaè: Tlaèiareò Kežmarok, tel./fax: 052/452 32 07. Registraèné èíslo: 18/93 OÚ Poprad. 

IV. futbalová liga, skupi-
na Sever. 

28. kolo: Kežmarok - Bard. 
N. Ves 7:4 (3:0). Góly: Palguta 
3, Krempaský, Regitko, Žem-
ba, Tomčák. Diváci: 100.

29. kolo: Kežmarok - Dlhé 
Klčovo 4:0 (1:0). Góly: Žemba 
2, Fraštia 2. Diváci. 100.
1. Bard. N. Ves     29    84:28    69
2. Ľubotice     29    68:25    56
3. Kľušov     29    42:19    56
4. Medzilaborce     29    56:45    47
5. Dlhé Klčovo     29    68:45    46
6. Levoča     29    40:42    43
7. Breznica     29    66:62    41
8. Pakostov     29    38:47    40
9. Kendice     29    37:38    39
10. Fintice     29    40:57    36
11. Kežmarok     29    35:52    35
12. Kračúnovce     29    38:41    34
13. Hanušovce     29    33:54    33
14. Bystré     29    31:46    32
15. Ľubica     29    23:80    30
16. Raslavice     29    34:52    29

Dorast, V. liga, skupi-
na Severozápad: V. Lomni-
ca - Kežmarok2:2, Podolínec – 
Kežmarok 1:6, Pušovce – Kež-
marok 9:0.                          (ph)
1. Bard. N. Ves  26    99:24  64
2. Lendak  26  100:46  56
3. Pušovce  26    79:35  56
4. Svit  27    76:42  48
5. Marhaň  26    61:41  45
6. Torysa  26    57:42  44
7. Sp. Bystré  26    53:57  38
8. Malcov  27    39:53  38
9. Kežmarok  26    42:50  33
10. Župčany  26    55:64  31
11. Dulová Ves  26    53:73  30
12. V. Lomnica  26    55:96  30
13. Plavnica  26    22:50  23
14. V. Šariš  26    40:99  16
15. Podolínec  26    29:88  14

Turnaja sa zúčastnili muž-
stvá: seniorská reprezentá-
cia Slovenska (tretie mužstvo 
na majstrovstvách sveta z ro-
ku 2009), reprezentácia Ma-
ďarska (účastník B kategó-
rie majstrovstiev sveta), Nit-
rianski rytieri Nitra (víťaz 
Slovenskej hokejbalovej ex-
traligy 2010/2011), HKL-MJM 
Petržalka (výber Bratislavy a 
víťaz Majstrovstiev Maďarska 
OPEN 2011), MŠK Kežmarok 
(obhajca víťazstva na posled-
nom MAMUT CUPe).

Bola to posledná previerka 
reprezentácie Slovenska pred 
domácimi majstrovstvami 
sveta, ktoré sa konajú v druhej 
polovici júna v Bratislave. Pre 
kežmarských hokejbalistov je 
potešiteľné, že slovenská re-
prezentácia sa zúčastnila prá-
ve na turnaji, na ktorom Kež-
marok obhajoval prvenstvo 
z posledného ročníka, pretože 
práve Kežmarok a Nitra, ako 
čerstvý extraligový majster, 
mali najviac preveriť jej silu. 
A tak sa aj stalo, lebo aj keď 
celkovým víťazom turnaja sa 
stala slovenská reprezentácia, 
tak jedine s Kežmarkom ne-
vyhrala, keď remizovala 2:2. 
Hokejbalisti Kežmarku skon-
čili na turnaji druhý, prešli 
turnajom bez prehry a svoju 
vysokú výkonnosť potvrdi-
li aj vo dvoch zápasoch s do-
mácou Nitrou, extraligovým 
majstrom, keď remizovali 2:2 
a vyhrali 3:2. Pozoruhodné je, 
že Kežmarok je jediným muž-
stvom na Slovensku, ktorý má 
so slovenskou reprezentáciou 
pozitívnu bilanciu – jednu vý-
hru a dve remízy.

Výsledky: Nitra - Kežma-
rok 2:2 (Oravec 2), Sloven-
sko - Petržalka 5:0, Maďarsko 
- Nitra 0:13, Petržalka - Kež-
marok 1:9 (Oravec 3, M. Va-
lenčík 2, Schneider, Smejsík, 
Majer, Jasovský), Slovensko 
- Maďarsko 14:0, Nitra - Petr-

Na štíte Kežmarku už aj čerstvý majster extraligy!
V dňoch 4. – 5. júna 2011 sa uskutočnil, po prvýkrát 

v Nitre, 20. ročník hokejbalového turnaja MAMUT CUP se-
niorov. I keď ešte týždeň pred jeho začiatkom bolo na ňom 
prihlásených osem mužstiev, samotného turnaja sa zúčast-
nilo nakoniec iba päť. 

žalka 7:2, Maďarsko - Kež-
marok 0:6 (Schneider 2, Gal-
ly, Teplický, Oravec, Svitana), 
Slovensko - Nitra 2:0, Petržal-
ka - Maďarsko 2:0. Finálový 
turnaj: Slovensko - Kežma-
rok 2:2 (Teplický, Oravec), Nit-
ra - Kežmarok 2:3 (Teplický 2, 
Majer),  Slovensko - Nitra 5:2. 
Konečné poradie turnaja: 1. 
Slovensko, 2. Kežmarok, 3. Nit-
ra, 4. Petržalka, 5. Maďarsko. 
Najlepší brankár turnaja bol 
vyhlásený Milan Glevaňák a 

najlepším strelcom turnaja sa 
stal Boris Oravec (obaja Kež-
marok).

Kežmarok reprezento-
vali: Milan Glevaňák, Pat-
rik Pristaš - Štefan Majer (ka-
pitán), Dávid Mikša, Vla-
dimír Polaček, Lukáš Smej-
sík, Michal Lupták, Tomáš 
Vidlár - Martin Kolčák, Ma-
rek Kuzmik, Silvio Gally, Bo-
ris Oravec, Radovan Jasovský, 
Matúš Lipták, Libor Teplický, 
Lukáš Svitana, René Schnei-
der, Milan Valenčík. Vedúcim 
mužstva bol Pavol Humeník. 
Trénerom Dávid Šimbera a je-
ho asistentom Ján Dubinský.

Je vidieť, že kežmarský 

hokejbal patrí do slovenskej 
špičky, no kvôli nedostatku fi-
nančných prostriedkov sa ne-
môže prihlásiť do extraligy. 
Potrebuje na to 10 000 eur. Do 
baráže, ktorú by mohol hrať aj 
doma, je potrebné sa prihlásiť 
do 25. júna 2011, no nie je isté, 
či kvôli financiám sa Kežma-
rok do nej vôbec prihlási. ph

Po výbornom výsledku na Ma-
mut cupe 2011 (bez prehry skon-
čil Kežmarok druhý, keď nepre-
hral ani proti slovenskej reprezen-
tácii) môžeme u oboch finalistoch 
vidieť reprezentantov, ktorí sa pri-
činili o tento pekný výsledok. Na 
jednej strane brankára Glevaňáka, 
obrancu Mikšu, slovenského re-
prezentanta Šlachtiča a útočníkov 
Gallyho, Oravca a na druhej stra-
ne brankára Pristaša, obrancu Svi-
tanu a útočníkov Teplického a Lip-
táka. Zápas sľubuje výborný zápas 

Príďte si pozrieť rozhodujúci 
zápas hokejbalovej ligy

a krásny športový zážitok. Príďte 
sa pozrieť na kvalitný šport!

Po zápase sa uskutoční sláv-
nostné oceňovanie najlepších 
jednotlivcov a mužstiev v súťaži. 

The Red Rats Kežmarok 
– HBC Leopoldov Poprad 6:7 
(Šlachtič, Oravec 2, D. Glevaňák, 
Lukáč – Teplický, Baran, R. Šol-
tís 2, Lipták). Leopoldov Poprad 
– Rats Kežmarok 5:6 (Lipták 4, 
Korenko – Oravec 3, Šlachtič, T. 
Siska, D. Glevaňák). Stav finálo-
vej série je 2:2.                                ph

Úspešné mužstvo MŠK Kežmarok na turnaji MAMUT CUP 
2011 aj s dvoma reprezentantmi.                        Foto: Martin Noga


