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550 rokov od udelenia práva používať erb a prvej zmienky o hrade

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia:3,8 – 6,1 l/100 km, 99 – 141 g/km. Ilustračné foto.

Otestujte nový úžasný model ŠKODA Octavia u vášho predajcu ŠKODA a pozrite sa na svet inak.
Nová ŠKODA Octavia premení váš obyčajný deň na výnimočný. Zažite nadčasový dizajn s vyváženými proporciami, veľkorysý 
vnútorný priestor a najnovšie technológie, ktoré vám potvrdia, že nová ŠKODA Octavia 3. generácie je úžasné vozidlo. Užijete 
si komfortné parkovanie s parkovacím asistentom a Lane assistant, ktorý udrží vozidlo v jazdnom pruhu, sa postará o vašu 
bezpečnosť. Príďte na testovaciu jazdu k vášmu autorizovanému predajcovi ŠKODA a spravte si z obyčajného dňa výnimočný.
www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nová ŠKODA Octavia
Úžasná každý deň 

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

A  hoci  sa  našlo  niekoľko 
kupcov a firma začala stavať, 
pre  nedostatočný  dopyt  os-
tala stavba chátrať už pri ne-
dokončenom prízemí. Pôvod-
ne  sa malo v bytovke nachá-
dzať 27 bytov, niektoré s nad-
štandardnou  podlahovou 
plochou 77 m2. Po tom, čo sa 
začatou  stavbou  navyše  pre-
hnala v  roku 2010 ničivá po-
vodeň,  nelichotivý  osud  by-
tovky  bol  zrejme  spečatený 
a  poškodené múry,  ktoré  os-
tali,  začali  vplyvom poveter-
nostných podmienok ohrozo-
vať  najmä  deti  z  neďalekých 
bytoviek, ktoré stavenisko lá-
kalo ku hrám.
Už asi mesiac je však stav-

ba v novom režime. Po  tom, 
čo ju odkúpila kežmarská fir-

Jedným  z  najobsiahlejších 
bodov  rokovania  kežmar-
ského  mestského  zastupiteľ-
stva  boli  aj  nájomné  zmluvy 
k mestským bytom. Zatiaľ čo 
pri nových nájmoch boli všet-
ky predložené návrhy schvá-
lené,  pri  opakovaných  náj-
moch  neboli  nájomné  zmlu-
vy schválené žiadateľom, kto-
rí mali dlh na nájomnom.  
Kým  v  nedávnej  minulos-

ti  sa  stalo,  že  niektorí  nájom-
covia  byt  mestu  vrátili  dob-
rovoľne po tom, čo usúdili, že 
ich finančná situácia im nedo-
voľuje  užívať  mestský  nájom-

ný byt, neplatičom, ktorí na ná-
jomnom vyrobili dlh, mestské 
zastupiteľstvo ďalší nájom ne-
schválilo.  Výhodou  bytových 
novostavieb  je  to,  že  nájomná 
doba sa s užívateľmi bytu uza-
tvára vždy na dobu určitú a to 
na  tri  roky. V prípade  opako-
vaného  nájmu  sa  nájomcovi, 
ktorý vyrobil dlh,  ale ho včas 
vyrovnal,  schvaľuje  nájomná 
zmluva na jeden rok. Naposle-
dy  tak mestské  zastupiteľstvo 
neschválilo  predĺženie  náj-
mu pri neplatičoch bývajúcich 
v nových bytových jednotkách 
na Košickej ulici. -AdriSatury- 

Neplatičom nepredlžili nájom

Bytovku postavia 
nanovo

Ešte pred niekoľkými rokmi ponúkala najprv firma Pien-
stav, následne Skrutkáreň Stará Ľubovňa, na predaj byty 
v Kežmarku, v plánovanej bytovej jednotke na Weilburskej 
ulici, za Tescom. 

ma RONDO, boli zvyšky za-
čatej bytovky zbúrané a stav-
ba čaká na svoj nový osud. 
Pôvodný  projekt  by  mal 

byť zachovaný asi v 90%. No-
vý  investor však plánuje naj-
väčšie byty prerobiť na men-
šie,  čím  by  v  bytovke  pri-
budlo  približne  ďalších  päť 
bytov. Nové byty by mali byť 
sčasti  určené  na  prenájom 
a sčasti na predaj do osobné-
ho vlastníctva. 
Vzhľadom  k  tomu,  že  fir-

ma  sa  plánuje  uchádzať  aj 
o  dotáciu  zo  Štátneho  fon-
du rozvoja bývania, plánova-
ný dátum výstavby novej by-
tovej jednotky je v roku 2014, 
pričom samotná výstavba by 
mala trvať rok.

-Adri-, foto: ph
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Preto aj občania Kežmarku 
určite uvítali  začiatok  staveb-
ných prác,  a  to  v  rôznych  lo-
kalitách mesta. V centre sa za-
čala revitalizácia Mestskej pa-
miatkovej rezervácie, na hlav-
nom  cestnom  ťahu  Poprad 
– Stará Ľubovňa v intraviláne 
mesta je v plnom prúde rekon-

štrukcia povrchu cestného ťa-
hu a v niektorých častiach sa 
mesto  pustilo  aj  do  opráv,  či 
úprav chodníkov.
Počas  stavebných  prác  na 

tomto hlavnom cestnom ťahu 
by sa mali upravovať aj niekto-
ré  krajnice  súvisiace  s  rekon-
štrukciou hlavného ťahu.

Stavebné práce na komunikáciách 
v meste sú v plnom prúde

Do  konca  mája  by  mala 
byť  ukončená  prvá  etapa  re-
konštrukcie  hlavného  cestné-
ho  ťahu  a novým asfaltovým 
povrchom by mali byť urobe-
né ulice Huncovská, M. Lány-
iho a Toporcerova. Prvá etapa 
skončí  prácami  pri moste  pri 
supermarkete Billa. Následne 
sa  stavebné  práce  na  hlavnej 
ceste prerušia.
Bude  to predovšetkým pre-

to,  aby  sa  na  Michalskej  ulici 
mohli  urobiť  inžinierske  siete 
–  rekonštrukcia  vodovodu.  Tá 
by sa mala ukončiť do 21. júna 

2013. Pokračovanie rekonštruk-
cie povrchu hlavného ťahu bu-
de pokračovať 24. júna 2013 a tá 
by mala trvať približne 10 dní.
Ako  poslednou  stavebnou 

úpravou na hlavnom cestnom 
ťahu cez Kežmarok sa pristú-
pi k reparovaní cestného mos-
ta pri Bille. Výhľadovo  je plá-
novaná aj celková rekonštruk-
cia tohto mosta.
Práce  na  rekonštrukcii 

hlavného  cestného  ťahu  Po-
prad – Stará Ľubovňa sa ukon-
čia  vodorovným  dopravným 
značením.                  Humeník

Na  niektorých  uliciach  v 
meste  sa  už  začali  po  zime 
opravy  povrchov  miestnych 
komunikácií  (výtlky),  niekde 
dokonca aj úplne nová obrus-
ná vrstva.
Bude  to  vlastne  podob-

ná  úprava miestnych  komu-
nikácií  ako  sa  deje  na  hlav-
nom cestnom ťahu Poprad – 
Stará  Ľubovňa.  Mesto  vyti-
povalo  niekoľko  lokalít,  kde 
sa bude  rekonštrukcia povr-
chov  miestnych  komuniká-
cií realizovať. Bude to na uli-

ciach Garbiarska, Nižná brá-
na, Hradská cesta, Nábrežná, 
Baštová,  dr.  Fischera,  Južná 
a v miestnej  lokalite Pradia-
reň.
Po  uskutočnení  staveb-

ných  prác  na  týchto  uliciach 
sa následne urobí aj vodorov-
né  značenie  týchto  komuni-
kácií,  aby  pred  novou  turis-
tickou  sezónou  boli  miestne 
komunikácie  v  novom  šate. 
Vodorovné značenie sa urobí 
v celom meste Kežmarok.

Humeník

Opravujú sa i miestne komunikácie

Chcete  si  zasúťažiť  o  dve 
vstupenky na 23. ročník festi-
valu Európske ľudové remes-
lo?  Noviny  KEŽMAROK  
pripravili v spolupráci s orga-
nizačným  výborom  festivalu 
tradičnú súťaž pre svojich či-
tateľov.  Do  nej  bude  zarade-
ný  každý,  kto  sa  zapojí  tak, 
že nám na lístok napíše meno 
folklórneho súboru, ktorý ho 

vlani zaujal, alebo  nám napí-
šete, čo by ste na festivale radi 
videli a zažili. Vaše postrehy 
budú určite  zaujímavé aj pre 
organizátorov.  Tí  venovali 
pre piatich z vás po dve vstu-
penky. Stačí, ak svoje odpove-
de, spolu s menom a adresou, 
zašlete  do  redakcie  Novín 
KEŽMAROK  najneskôr  do 
7. júna 2013.                           -AS-

Hrajte o vstupenky na EĽRO

Štátna obchodná inšpekcia 
nedávno  zverejnila  zoznam 
nebezpečných  hračiek,  ktoré 
predstavujú  zdravotné  rizi-
ko. Za nevhodné pre nadmer-
ný obsah škodlivých  ftalátov 
označila ŠOI 16-centimetrové 
bábiky  „morské  panny“.  Za 
nebezpečné  označili  kontro-
lóri  aj  detské  hrkálky,  z  kto-

Pozastavené živnostenské 
oprávnenia - informácia
Zákonom  č.  136/2010 Z.  z. 

o  službách na vnútornom  tr-
hu a o zmene a doplnení nie-
ktorých  zákonov  sa  s  účin-
nosťou od 1.  júna 2010 nove-
lizoval  zákon č. 455/1991 Zb. 
o  živnostenskom  podnikaní 
(živnostenský   zákon) v zne-
ní  neskorších  predpisov  (ďa-
lej len „živnostenský zákon“) 
„§ 80s ods. 3 živnostenského zá-
kona – Prechodné ustanovenie 
účinné od 1. júna 2010“. 
Podľa  § 80s ods. 3 živnos-

tenského  zákona    „Podnika-
telia,  u  ktorých  bolo  do  31. 
mája  2010  rozhodnuté  o  po-
zastavení  prevádzkovania 
živnosti  upravia  svoje  práv-
ne vzťahy v súlade s § 57 ods. 
6  živnostenského zákona do 
troch rokov od účinnosti toh-
to  zákona,  inak  im  uplynu-
tím  tejto  doby  pozastavené 

živnostenské oprávnenie za-
nikne“.
V súvislosti  s blížiacim sa 

termínom    uplynutia  troch 
rokov  od  účinnosti  novely 
živnostenského  zákona  (od 
1. júna 2010 do  1.  júna 2013) 
upozorňujeme  podnikate-
ľov,  u ktorých bolo do 31. má-
ja 2010 rozhodnuté o pozastave-
ní prevádzkovania živnosti na 
dlhoročné lehoty, aby si upravi-
li svoje právne vzťahy v súlade 
s novou právnou úpravou, inak 
im uplynutím tejto doby poza-
stavené živnostenské oprávne-
nie zanikne. V praxi to zname-
ná, že všetci podnikatelia, ktorí 
mali k 1. júnu 2010 pozastavené 
prevádzkovanie živnosti na dobu 
dlhšiu ako 3 roky, musia ozná-
miť živnostenskému úradu zá-
konom požadovanú zmenu poza-
stavenia živnosti, ktorá nemôže 
prekročiť túto zákonom ustano-
venú limitnú dobu.     -ozpokk-

Upozornenie pre živnostníkov

Nebezpečné hračky 
ŠOI zakázala

rých sa pri náraze ľahko uvoľ-
nia malé časti, ktorými sa mô-
že  dieťa  zadusiť.  Spotrebiteľ 
má  právo  predmetný  nebez-
pečný  výrobok  vrátiť  späť  a 
pri uplatnení tohto práva mu 
bude vrátená kúpna cena vý-
robku.                              -Adri-

Dňa 24. 5. 2013 okolo 13.30 
hod. mi z predajne na Hviezdo-
slavovej ulici 1 (HDT MÓ-
DA) odcudzili obuv v hodnote 
30 eur traja Rómovia. Zavola-
li sme preto na Mestskú polí-
ciu v Kežmarku. Hliadka dora-
zila asi za 5 minút. Pozreli si 

záznam z kamery, kde bolo vi-
dieť celú krádež a následne išla 
hliadka páchateľov hľadať. Už 
asi po 10 minútach ich aj dola-
pila a prišla s nimi do predaj-
ne aj s obuvou, ktorú nám od-
cudzili.

Touto cestou sa preto chceme 
veľmi pekne poďakovať členom 
Mestskej polície v Kežmarku za 
ich rýchly zásah a vrátenie nášho 
tovaru.                  HDT MÓDA

Oznamujeme rodičom žia-
kov 1. až 4. ročníka všetkých 
základných  škôl  v  Kežmar-
ku,  že  v  čase  letných  prázd-
nin od 1. 7. 2013 do 9. 8. 2013 
môžu  svoje  dieťa  umiest-
niť  v  školskom  klube  pri  ZŠ 
–  Grundschule,  Hradné  ná-
mestie č. 38, Kežmarok.
Činnosť  ŠKD bude prebie-

hať  každý  deň  od  pondelka 
do piatka v čase od 8.00 hod. 
do  15.00  hod.  v  priestoroch 
školy a blízkeho okolia podľa 
programu. Strava – teplý obed  
bude zabezpečená v spoluprá-
ci s materskou školou.
Pre  otvorenie  ŠKD  je  po-

trebný  minimálny  počet  10 
prihlásených detí.

Poplatok  za  činnosť  ŠKD  
je 10 €/na mesiac plus strava.
Prihlášky  zasielajte  najne-

skôr  do  20.  6.  2013  na  adre-
su: ZŠ-Grundschule, riadi-
teľ školy, Hradné námestie 
38, Kežmarok.

Oznam o otvorení ŠKD počas 
letných prázdnin

Stavebné práce na komunikáciách v meste sú v plnom prú-
de Pre mesto je dobrým znakom, v ktorom sa okamžite po 
stratení posledných zvyškov snehu, sa začne so stavebnými 
prácami. Je to iba potvrdením, že mesto žije a rozvíja sa.
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Kto nič nerobí, nič nepoka-
zí. Žije si nenápadným živo-
tom, vezie sa v tieni aktívnych 
a vlastne nikomu ani nepreká-
ža, lebo sa do ničoho nemon-
tuje, nezapája, nekomentuje. 
Dnešná doba je pomaly ale is-
to podobná tej spred roku 1989, 
kedy najlepšie robili tí, ktorí 
nerobili nič mimoriadne. Ne-
vytŕčali, neupozorňovali, ne-
riešili. 

Čím ďalej tým viac, sa 
dnešný človek podobá zmagore-
nej ovci z košiara. Kde tu dvih-
ne zrak, ak ho niečo prekva-
pí alebo zaujme, zabečí so stá-
dom, alebo len nazad skloní 
hlavu. A vďaka tomu nerisku-
je, že za obetného baránka pad-
ne práve on. 

Pomaly si už aj slovenský 
národ zvykol, že nemusí robiť 
nič. Ešte vždy je dosť takých, 
ktorí sa radi realizujú a práve 
nečinnosť väčšiny im vyhovu-
je. Mať dnes vlastný názor a 
ešte ho aj nahlas povedať – to 
sa nenosí. To sa smie len za ur-
čitých podmienok. A tak sa do-
zvedáme hoci len to, že dáv-
no avízované čipovanie ľudí 
sa začalo. Najprv bankomato-
vými kartami, teraz sa chysta-
jú zdravotné  čipové karty, kde 
bude zachytené všetko o našom 
zdraví. A že všetko, čo je (údaj-
ne) dobré sa dá zneužiť, je jas-
né. Tak ako sa dnes zneužívajú 
bankomatové karty, budú sa ur-
čite nejakým spôsobom zneuží-
vať aj zdravotné karty.To je len 
príklad. A my všetko prijmeme, 
ako doposiaľ, bez reptania, bez 
názoru, bez emócii. Ako všetko. 

Nechávame sa opíjať rož-
kom a nad vecami iba mávne-
me rukou. Nesúhlasíme s mno-
hými vecami, ale na svoje tiché 
reptanie máme argument, že 
je taká doba. A ak sa aj v na-
šom okolí objaví ktosi, kto má 
chuť pohnúť vecou, zvyčajne 
dostane pár krát po hlave, aby 
sa ukľudnil a sledoval, že také 
čosi smú len vyvolení. A všet-
ko sa opakuje dookola. Pomaly 
ale isto o tom svedčí aj vrcholo-
vá politika, od ktorej sa odvíja-
jú veci nižšie. V duchu hesla, že 
tvoj nápad bude vtedy správny, 
ak sa nechá odležať a po čase ho 
vysloví niekto vyvolenejší. 

-Adri-

Slimáčiky 
z lístkového cesta 

SLANÉ
Potrebujeme:
Lístkové  cesto,  kečup, 

mäkká saláma, syr, slanina
Postup:
Mrazené  lístkové  cesto 

necháme  roztopiť  a  násled-
ne vyvaľkáme na tenký plát. 
Ten potrieme kečupom a na 
kečup  rovnomerne  po  ce-
lom ceste poukladáme plát-
ky  šunky,  alebo  šunkovej 
salámy. Obložené cesto zro-
lujeme  a  z  rolády  krájame 
asi centimeter hrubé kolies-
ka,  ktoré  ukladáme  na  vy-
mastený plech. Na  kolieska 
uložené  na  plechu  posype-
me  strúhaný  syr  a  naň  po-
sypeme  tenučké pásiky  sla-
niny. Dáme piecť do vyhria-
tej rúry.

Slimáčiky 
z lístkového cesta 

SLADKÉ
Potrebujeme:
Lístkové  cesto,  vanilko-

vý  alebo  kakaový  puding, 
mlieko  a  cukor  na  puding, 
čokoládu  alebo  hobľované 
mandle, škoricový cukor.
Lístkové  cesto  rozvaľká-

me  na  pevný  plát.  Ten  po-
trieme  uvareným  hustej-
ším  pudingom,  do  ktorého 
sme vmiešali kúsky čokolá-
dy alebo hobľované mandle. 
Vrstva pudingu nesmie byť 
príliš  ťažká,  aby  sme mohli 
plát zrolovať.
Z  rolády  krájame  hrub-

šie  kolieska,  ktoré  ukladá-
me na vymastený plech. Na 
záver môžeme posypať ško-
ricovým  cukrom. Namiesto 
pudingu môžeme  použiť  aj 
strúhané  jablká premiešané 
škoricovým cukrom.

kúpeľná  turistika.  Naopak, 
najkratšie pobudli návštevní-
ci  v  okrese Humenné  s prie-
merným počtom prenocovaní 
1,7  dňa.  V  priemere  najdlhší 
pobyt v dňoch bol zazname-
naný  u  hostí  z  Macedónska 
(4,7),  Bie lo ruska  a  Egypta 
(po 4,3), Mexika (4,1), Nemec-
ka,  Čiernej  Hory,  Rumunska 
a Ruska (po 3,8).
Celkové  tržby  za  ubytova-

nie  v    Prešovskom  kraji  do-
siahli hodnotu 43 mil. EUR, čo 
z celoslovenských tržieb pred-
stavuje 16 %. Podiel tržieb od 
domácich návštevníkov v kra-
ji  činil  60,8  %,  v  nominálnej 
hodnote  to  predstavuje  26,1 
mil.  EUR.    Z  jednotlivých 
okresov  kraja  najvyššie  tržby 

Návštevnosť ubytovacích zariadení Prešovského kraja
Na území Prešovského kraja v roku 2012 poskytovalo služ-

by návštevníkom 724 ubytovacích zariadení zaradených do šta-
tistického zisťovania, z toho bolo 110 hotelov, 164 pen ziónov, 61 
turistických ubytovní a 213 ubytovaní v súkromí. Ubytovacie 
zariadenia v Pre šovskom kraji predstavujú 19,9 % z celkového 
počtu zariadení na Slovensku. Návštevníci mali k dispozícii 11 
381 izieb s 30 553 lôžkami a 3 610 miest na voľnej ploche. Naj-
vyšší podiel ubytovacích zariadení v kraji mal okres Poprad, 
a to 44,3 %, potom nasledoval okres Kežmarok 17,4 % a okres 
Prešov 7,3 %. Okres Poprad disponoval  47,6 % lôžkovej kapaci-
ty v kraji, Kežmarok 10,7 % a Stará Ľubovňa 8,8 %. 

Podľa počtu návštevníkov 
je  Prešovský  kraj  tretí  najna-
vštevovanejší  na  Slovensku, 
hneď  po  Bratislavskom  a  Ži-
linskom  kraji.  V  ubytova-
cích  zariadeniach  Prešovské-
ho kraja pre no covalo 664 863 
hostí,  čo  predstavuje  17,6  % 
z  celkového  počtu  návštev-
níkov  v  Slo venskej  republi-
ke.  V  prevažnej  miere  sa  na 
návštevnosti  kraja  podieľali 
Slováci,  zahraniční  návštev-
níci  tvorili  33,6  %.  Najvyš-
šie  zastúpenie  zo  zahranič-
ných návštevníkom mali hos-
tia z Českej repu bliky 11,7 %, 
Poľska 5,6 %, Južnej Kórey 2,5 
%, Nemecka  2,4 %  a Ma ďar-
ska 1,9 %. Vďaka re giónu Vy-
soké  Tatry  prišlo  do  okresu 
Poprad najviac návštevníkov, 
a  to  64,6 %  z  celkového poč-
tu  návštevníkov  kraja,  ďalej 
nasledoval  okres  Kežmarok 
9 % a Prešov 7,8 %. Priemer-
ná  dĺžka  pobytu  návštevní-
kov v kraji bola 3,2 dňa. Dlh-
šie  pobyty  boli  zaznamena-
né  v  okresoch  Bardejov,  a  to 
6,3 dňové a Stará Ľubovňa 4,2 
dňové,  čo ovplyvňuje hlavne 

za  ubytovanie  sa  dosiahli 
v okrese Poprad 31 mil. EUR, 
potom nasledovali okresy Sta-
rá Ľubovňa 2,9 mil. EUR, Kež-
marok 2,7 mil. EUR, Prešov 2,4 
mil.  EUR  a  Bardejov  2,1  mil. 
EUR. Priemerná cena za uby-
tovanie v kraji bola 20,34 EUR, 
čo  je o 4,29 EUR nižšia ako  je 
priemer  za  Slovenskú  repub-
liku. Najvyššiu priemernú ce-
nu za ubytovanie s hodnotou 
23,66 EUR zaplatili návštevní-

ci v okrese Humenné a najniž-
šiu priemernú cenu 6,58 EUR 
v okrese Svidník. 
Čisté  využitie  stálych  lô-

žok  v  ubytovacích  zariade-
niach v kraji bol 25,9 %, čo je 
o  4,5  percentuálneho  bodu 
vyššie  ako  je  priemer  za  SR. 
Najvyššie  využitie  v  rámci 
kraja, a to 36,2 % bolo v okre-
se  Poprad,  potom  Bardejov 
34,8 % a Stará Ľubovňa 23 %. 
Najväčší záujem o uby to vanie 
v  Prešovskom  kraji  bol  o 
štvorhviezdičkové  hotely, 
ktoré boli využité na 44,6 %, 
potom trojhviezdičkové hote-
ly na 36,3 % a hotely s dvoma 
hviezdičkami na 34,4 %. Naj-
nižšiu obsadenosť v kraji do-
siahli kempingy 6,7 %.

Jaroslava Petričová
Štatistický úrad SR 

– pracovisko ŠÚ SR v Prešove
Betónový  múr  starého 

futbalového štadióna v Kež-
marku,  na  Tvarožnianskej 
ulici  ožil  aj  v  tomto  roku 
maľbami,  ktoré  namaľova-
li  kežmarskí  škôlkari  spo-
ločne so svojimi učiteľkami. 

Deti  tak  svojim   pričinením 
prispeli  k  skrášleniu  chod-
níka vedúceho na dolné síd-
lisko  Juh  a  ostáva  veriť,  že 
ich  dielka  ostanú  ešte  dlho 
nepoškodené. 

-Adri-, foto ŠM

Múr vyzdobili 
detskými maľbami

Múzeum v Kežmarku tou-
to cestou vyjadruje  svoje po-
ďakovanie všetkým tým, kto-
rí  nám  pomohli  pri  organi-
zovaní  podujatia  „Otvorenie 
letnej turistickej sezóny“, kto-
ré  sa uskutočnilo na nádvorí 
Kežmarského hradu v sobotu 
11. 5. 2013.  Spoluorganizátor-
mi podujatia bolo Mesto Kež-
marok,  umelecká  agentúra 
Gigant Promotion a Oblastná 
organizácia  cestovného  ru-
chu Tatry-Spiš-Pieniny. 
Spoločnými silami sa nám 

podarilo  tento  rok  pripraviť 
bohatý kultúrny program pre 
všetky  vekové  kategórie.  Zá-

žitok z podujatia umocnili  aj 
sprievodné  akcie  ako  naprí-
klad: nafukovací hrad (p. Ba-
bič),  jazda na koňoch (p. Čaj-
ka), lukostreľba (p. Majerčák), 
maľovanie  obrazov  (p.  Tká-
čik)  a  maľovanie  na  tvár  (p.
Benková).  Občerstvenie  pre 
účinkujúcich  poskytol:  Hotel 
Hviezdoslav, Hotel Club, Kež-
marská  reštaurácia  a Reštau-
rácia u Jakuba. 
Vďaka  pomoci  uvedených 

spoluorganizátorov  a  spon-
zorov otvorenie sezóny splni-
lo nielen naše očakávania, ale 
pevne  veríme,  že  aj  návštev-
níci odchádzali s pocitom prí-
jemne stráveného popoludnia 
na Kežmarskom hrade. 

Zamestnanci Múzea 
v Kežmarku

Autorov publikácie História Kežmarku do 1. polovice 18. storočia 
slávnostne prijal v máji aj primátor mesta Kežmarok Igor Šajtlava. 

Foto: ph
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Na  kalamitnej  ploche  pod 
Svišťovkou pribudlo dnes 5200 
kusov sadeníc. Ide o nový slo-
venský  rekord  v  kategórii 
„Najviac vysadených stromče-
kov za jeden deň“. Spoločne sa 
o  to  zaslúžili  lesníci  Štátnych 
lesov TANAPu so zamestnan-
cami  spoločnosti  Lidl  Sloven-
ská republika v.o.s.. Podarilo sa 
tak viac ako zdvojnásobiť dote-
rajšie maximum. 
Obchodný  reťazec  vďaka 

svojim zákazníkom a kampa-
ni „Voda pre stromy“ v tomto 
roku daroval na obnovu lyko-
žrútom  zničeného  lesa  v  Tat-
ranskom  národnom  parku 
75  000  stromčekov.  V  rámci 
iniciatívy  „Voda  pre  stromy“ 
venoval Lidl na kúpu a výsad-
bu  sadeničiek  jeden  cent  za 
každú predanú 1,5 l fľašu mi-
nerálnej vody Saguaro. Keďže 
kampaň trvala od júla 2012 do 
marca 2013, v prepočte to zna-
mená, že každý mesiac v prie-
mere  priniesol  slovenským 
horám  takmer  štyri  hektáre 
nového lesného porastu. 

„Verili sme, že kampaň ’Voda 
pre stromy’ bude úspešná, ale re-
alita vysoko prekonala naše oča-
kávania. Teší nás, že vďaka pozi-
tívnej odozve medzi našimi zákaz-
níkmi sme mohli nadviazať na mi-
nuloročný dar 25 000 sadeničiek 
a strojnásobiť toto číslo,“ pove-
dal  generálny  riaditeľ  spoloč-
nosti Lidl Stanislav Čajka. Od 
roku  2004  sa už  šestnásť  súk-
romných  subjektov  nielen  fi-
nančne, ale aj prácou vlastných 
zamestnancov zapojilo do ob-
novy kalamitného územia Tat-
ranského  národného  parku. 
Spomedzi  týchto  spoločností 

venoval najväčší počet sadeníc 
práve  Lidl.  „Ako medzinárodne 
úspešná spoločnosť si uvedomu-
jeme, že stav životného prostredia 
je aj našou zodpovednosťou. Tat-
ry sú našou srdcovou záležitosťou 
a uvedomujeme si, že im je nutné 
pomáhať dlhodobo. V spoluprá-
ci s odborníkmi zo Štátnych lesov 
TANAPu preto neustále hľadáme 
ďalšie možné spôsoby pomoci na-
šej prírode. Obnovu kalamitného 
územia navyše vnímame predo-
všetkým ako investíciu do budúc-
nosti našich detí,“ uzavrel  Sta-
nislav Čajka. 
V tomto roku vysadia Štát-

ne lesy TANAPu v nimi spra-
vovanom  území  Tatranské-
ho  národného  parku  takmer 
485 000 sadeníc. Najväčšie ob-
novné  zastúpenie  bude  mať 
smrek.  Avšak  v  porovna-
ní  s minulosťou sa pri obno-
ve lesných porastov v Tatrách 
kladie  dôraz  na  zvyšovanie 
zastúpenia  ďalších  drevín, 
najmä  smrekovca,  jedle,  ja-
vora, borovice, buka a bresta, 
ktoré majú  prispieť  k  zvýše-
niu stability a biologickej roz-
manitosti  novozakladaných 
lesných  porastov.  Je  predpo-
klad,  že  Štátne  lesy  TANA-
Pu  v  tomto  roku  tak  zabez-
pečia  obnovu  lesa  na  výme-
re 200 ha  lesných pozemkov. 
Pritom rátajú s tým, že priro-
dzeným zmladením bude ob-
novených viac ako sto hektá-
rov poškodeného územia. Tá-
to plocha pribudne k viac ako 
3  900  ha  už  obnoveného  tat-
ranského  lesa,  poškodeného 
vetrovou kalamitou a násled-
ne podkôrnym hmyzom.

TANAP

V jeden deň vysadili 
rekordný počet sadeníc

V kategórií do 10 rokov si 1. 
miesto  vytancovali  deti  z  TK 
SOUL Prešov, 5. miesto obsa-
dili naši  členovia klubu Mar-
ko Havran - Nina Podolinská.
V kat. do 12  rokov  si prvé 

miesto vytancoval Erik Hasaj 
-  Inés Bilinová, 2. miesto Ma-
túš Benko - Karin Baraneková.
V  kat.  do  16  rokov  prvé 

miesto  obsadili  naši  úspešní 
reprezentanti Kevin Kroták - 
Romana Ugrayová
Blahoželáme  všetkým  na-

šim reprezentantom ku krás-

nemu  umiestneniu  a  želáme 
im veľa radosti z tancovania a 
pekných výsledkov. 
Ďakujeme MŠK Kežmarok 

za  pomoc  pri  príprave  súťa-
že  a  poskytnutiu  priestorov 
na  súťaž,  rodičom  za  prípra-
vu občerstvenia, trénerom za 
krásne  pripravený  program 
deti  z  prípravky,  juniorov,  i 
mládež.
Tešíme  sa  na  ďalšie 

stretnutia  s  TŠC  TEMPO 
MŠK Kežmarok.

Gertrúda Scholtzová

Deň detí sme oslávili tancom
Dňa 25. 5. 2013 usporiadal TŠC TEMPO MŠK Kežmarok 

v Mestskej športovej hale V. Jančeka HOBBY SÚŤAŽ pri 
príležitosti osláv Dňa detí a 50. výročia založenia klubu. Sú-
ťaže sa zúčastnili deti a tréneri z Krakova, Prešova, Bardejo-
va a Kežmarku.

Žiakom  a  učiteľom  Hote-
lovej akadémie sa dostalo cti 
zabezpečiť  otvorenie  novo 
zrekonštruovanej  ambasá-
dy SR v Helsinkách. V krás-
nych  priestoroch  rezidencie  
sa  konala  slávnostná  štát-
na  recepcia, ktorej sa zúčast-
nilo  150  veľvyslancov  z  ce-
lého  sveta,  ktorí  majú  sídlo 
v hlavnom meste Fínska. Re-
cepciu  spolu  s  veľvyslan-
com SR Jurajom Podhorským 
slávnostne  otvoril  aj  minis-
ter  zahraničných  vecí  a  eu-
rópskych záležitostí  p. Miro-
slav Lajčák.
Keďže  otvorenie  prebie-

halo  v  čase  MS  v  ľadovom 
hokeji,  pán  veľvyslanec  po-
zval slovenský národný tím 
na  krátky  oddych  po  víťaz-
nom zápase nad USA – bez-
prostredne  po  tomto  zápa-

se  žiaci Hotelovej  akadémie 
hostili  aj  týchto  vzácnych 
hostí.  Hokejisti  si  pochu-
tili  na  grilovaných  špecia-
litách,  ktoré  pripravil  Ing. 
Ondrášik  a  na  pravých  slo-
venských pirohoch  a  stude-
ných misách, ktoré pripravo-
vala Bc. Bonková.   Po tomto 
pohostení  nás  slovenskí  re-
prezentanti  odmenili nielen 
slovami chvály, ale aj svojim 
autogramom  a  spoločnými 
fotkami.
Na tomto prestížnom pod-

ujatí    škola  úspešne    repre-
zentovala  aj  mesto  Kežma-
rok,  Prešovský  samospráv-
ny  kraj  a  Slovenskú  republi-
ku. Týždenný pobyt priniesol 
žiakom  a  učiteľom  nezabud-
nuteľné zážitky.

Ing. Jozef Ondrášik 
HAOB Kežmarok

Obsluhovali hokejistov 
i veľvyslancov

Hotelová akadémia Otta Brucknera  obsluhovala sloven-
ských hokejistov aj veľvyslancov z celého sveta na ambasá-
de v Helsinkách.

50. VÝROČIE  
TANEČNO ŠPORTOVÉ CENTRUM TEMPO o.z., MŠK KEŽMAROK 

POZÝVA DETI, MLÁDEŢ i DOSPELÝCH v ROKU 2013 – 14   
   

 
 

MATEJ MADEJA – RADKA BRITAŇÁKOVÁ, tr. S  ŠTT – LAT   
 

VYUČUJEME: KLASICKÚ PRÍPRAVU, PRE DETI HRY A SÚŤAŽE,  
ŠTT - LAT TANCE, ROZTLIESKAVAČKY, CHOREOGRAFIE, EXHIBÍCIE, KURZY 
 
ROZTLIESKAVAČKY  (od 6 rokov): UTOROK  od 14.30 do 16.00 
POHYBOVÁ PRÍPRAVKA DETI (od 4 do 6 rokov):  od 16.00 do 17.00                              
JUNIORI (od 8 do 15 rokov): PONDELOK a  STREDA  od 14.30 do 16.00 
MLÁDEŽ: PONDELOK, STREDA, PIATOK  od 16.00 - 18.00 

Športový súťažný tanec: ŠTT – LAT v tr.  D, C, B, A, S 
                                                                                           

RELAX KLUB PRE DOSPELÝCH: 
 LATINO PRE ŽENY:  UTOROK od 17.00 do 18.30 
 PRE TANEČNÉ PÁRY:  PIATOK od 19. 00 do 21.00 
 ZÁKLADNÝ KURZ:  individuálny termín (pri počte  min. 10 párov) 
 

Prihlásiť sa môţete od 3. júna 2013 do 17.6.2013   v Tanečnej sále TŠC TEMPO 
Keţmarok  

Na stretnutie sa tešia Vaši tréneri 
 
 

   Informácie: TŠC TEMPO o.z., NIŽNÁ BRÁNA 10, KEŽMAROK (budova STS) 
   Telefón: 0905199313 - 0949452467  
   E-mail: tsctempokk@centrum.sk  -  Webová stránka :  www.tsctempo.eu 

Stretnutie rodákov
Pri  príležitosti  696.  výročia  prvej  písomnej  správy  o  obci 

Dvorce, 61. výročia jej vysídlenia a 21. výročia organizovania 
stretnutí vás pozývame na spomienkové zhromaždenie, ktoré 
sa uskutoční v nedeľu, 2. júna 2013 v miestach vysídlenia obce 
Dvorce, v bývalom výcvikovom priestore Javorina.
Stretnutie sa začne slávnostnou svätou omšou o 10.30 h pri 

pamätníku obce. 
Pozývame všetkých rodákov, krajanov,  ich nasledovníkov, 

priateľov, sympatizantov a všetkých, ktorým je vzťah k Levoč-
ským vrchom blízky a vzácny. 

Za výkonný výbor Združenia obce Dvorce Ladislav Mal-
lák (0908 321 791) a Ing. Štefan Ordzovenský (0908 844 995).
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VÝSTAVY

Dvaja  autori  –  dva  životy, 
dve  svojbytné  osobnosti.  Nie-
kde uprostred vznikol prieseč-
ník dvoch veličín. Obaja autori 
sú natoľko vyprofilovaní, zna-
lí  veci,  jedineční,  že  si  mohli 
dovoliť  tento  experiment  ku 
prospechu  veci  obidvoch  zú-
častnených  .  Jednoduchosť  až 
strohosť  zbavená    sentimentu 
a balastu,   priame smerovanie 
k podstate  veci, k jadru.
 Návrhy Jozefa Jankoviča  Pa-

lo Macho  obrazne  i  reálne  pre-
tavil do skla. Na sklenených ta-
buliach defilujú ľudské torzá. Až 
fyzicky  bolestne  cítite  ako  nás 
život dokáže zomlieť, premeniť, 
poudierať,  skopnúť  z  piedestá-
lu pohodlného bytia. Na druhej 
strane viete, že po každom páde 
nasleduje  opätovné  pozviecha-
nie sa, vstanie a vykročenie. 
Ľudské  ruky  Jozefa Janko-

viča  sú  výkričníkmi  ľudské-
ho  osudu.  Udierajú  nás  do  očí 
a kričia o pomoc. Definujú naše 
každodenné vzkriesenie.
V  prípade  sochára  telom 

aj  dušou  ide  o  nové  médium, 
v ktorom sa dokázal vyjadriť.
Jozef Jankovič je autor, ktorý 

vie  sochu  zrealizovať  v  epoxi-
de, kameni, kove, dreve, plaste, 
papieri,  kombinácií  všetkých 
materiálov. Nepozná tzv.  nižší 
alebo honosnejší materiál, nos-
ná hmota je myšlienka.
Človek  –  osoba  –  osobnosť 

–  individualita  –  ľudský  tvor  – 
stvor – bytosť  –stvorenie –  smr-
teľník – jedinec – existencia.
To všetko sme my.
Nielen  vedomie,  ale  svedo-

mie dáva opodstatnenie    figú-
re Jozefa Jankoviča.
Vyzýva nás – apeluje – Buď-

me ľuďmi!
SSSSSSSSS

Hmatateľným a rukolapným  
znakom  rukopisu  Pala Macha 
je čistota výrazu. S nadhľadom 
a  bravúrou  upúšťa  od  baroko-
vých kudrliniek, ktoré sklo  tak 
často ponúka a vyzýva tvorcu k 
zdobenej teatrálnosti. Autor ne-
podľahol tomu vábivému spevu 
sirén, lákajúcich do záhuby pre-
zdobeného tvaropisu.
 Sklenené artefakty Pala Ma-

cha majú vlastný život – svetel-
ný rozmer. 

Zásadným  východiskovým 
bodom  u  autora  je  čistá  tabuľa 
skla.  Rovnako  vzrušujúca  ako 
čistý papier, biele plátno provo-
kujúce a podnecujúce na tvorbu. 
Autorovi   nejde o fabulova-

nie  príbehov.  Rezignoval  na 
rozprávačské  tendencie.  Zá-
kladné  geometrické  vyjad-
rovacie  prostriedky  štvorec, 
kruh, ovál poskytujú istý druh 
emócie,  zážitku  a  o  to  predsa 
v umení ide. 
Technická  zručnosť  a  posú-

vanie hraníc, čo je možné s po-
užitým  materiálom  vytvo-
riť.  Obaja  majú  rovnako  vyso-
ko vyvinutý zmysel pre plochu 
aj priestor. Palo Macho nás nú-
ti ponoriť sa do stvárneného ob-
jektu ako do podmorskej kraji-
ny,  kozmického.  priestoru,  mi-
mo zmyslového sveta, aby aj ten 
najtenší  plát  skla  získal  galak-
tický priestor. 
Vytvára  neznáme  krajiny, 

osudy  človečenstva  s  absolút-
nou možnosťou  vlastnej  inter-
pretácie 
Sklo je prazvláštny materiál  

– na jednej strane krehkosť a na 
druhej tvrdosť a nepoddajnosť. 
Akoby  to  symbolizovalo  ľud-
ské vlastnosti.   GUA

Jozef Jankovič / Palo Macho
Galéria u anjela v Kežmarku predstavuje širokej verej-

nosti dve výnimočné osobnosti slovenského umenia. Výsta-
va potrvá do 17. 7. 2013.

30. 5. 2013 (štvrtok)  
o 9.00 hod.

FONTÁNA PRE ZUZANU
Muzikálový príbeh o živote 
mladých ľudí na jednom  

betónovom sídlisku s piesňa-
mi Vaša Patejdla.  

Uvádza Detské kočovné di-
vadlo DRaK.

V Mestskom kultúrnom  
stredisku

6. 6. 2013 (štvrtok)  
o 18.30 hod. 

XXXVIII. Kežmarská  
hudobná jar

Koncert klasickej hudby 
v rámci XXXVIII. ročníka 
Kežmarskej hudobnej jari  
– TRIO CHARIS: Miriam  
Gašparíková – klavír,  

Helga Varga Bach – soprán, 
Kristína Janičkovičová  

– violončelo.
Vstupné: 2,50 € a 1,50 €.

V ZUŠ A. Cígera v Kežmarku
24. 6. 2013 (pondelok)  

o 19.00 hod. 
Komédia Radošinského  

naivného divadla „ŠŤASTNÉ 
KONCE“, s vzácnym hosťom 
– Zuzanou Krónerovou.

Vstupné: 12 €.
V MsKS Kežmarok

29. 6. 2013 (sobota)  
o 16.00 hod. 

Pesničkovo-divadelná šou 
s obľúbeným škriatkom Fíha 
prinesie deťom okrem  
pesničiek dobrú náladu.  
Spoločne budú spievať,  
tancovať a zabávať sa. 

Vstupné: 3 €.
V MsKS Kežmarok

Výstavná sieň Barónka
Hlavné námestie 46

MATURITNÉ PRÁCE 2013
Výstava Strednej umeleckej 

školy v Kežmarku.  
Otvorená je  

od 13. do 30. mája 2013.

Galéria u anjela
Starý trh 53

Jozef Jankovič a Palo Macho
Výstava potrvá  

od 10. 5. do 18. 7. 2013.
Výstavná sieň múzea

Dr. Alexandra 11
KOLESO - Vedecká hračka
Interaktívna výstava potrvá 
od 6. mája do 3. júla 2013.

Po  úspešnom  1.  koncerte  38. 
ročníka  KHJ,  na  ktorom  sa  14. 
5. 2013 predstavilo Českosloven-
ské  komorné  duo  –  Pavel  Bur-
dych  a  Zuzana  Berešová,  pozý-
vame milovníkov  vážnej  hudby 
na ďalší  koncert,  ktorý  sa usku-
toční  6. 6. 2013  v ZUŠ A. Cíge-
ra. o l8.30 hod.
Na  koncerte  sa  predstaví 

TRIO CHARIS v zložení Miriam 
Gašparíková  -  klavír, Helga Var-
ga Bach - soprán a Kristína Janič-
kovičová  –  violončelo.  Tieto  vy-
nikajúce umelkyne sú absolvent-
kami VŠMU Bratislava, na  svojej 
hudobnej dráhe sa zúčastnili nie-
koľkých  hudobných  kurzov, me-
dzinárodných súťaží a festivalov, 
koncertovali  doma  i  v  zahraničí. 
Na  koncerte  v  Kežmarku  uvedú 
skladby Angela M. Reada, F. Men-
delssohna Bartholdyho, D. Šosta-
koviča a J. Brahmsa.
Nevšedný  umelecký  zážitok 

sľubuje aj ďalší koncert, ktorý sa 
uskutoční 16. 6. 2013 o 17.00 hod. 
v Drevenom artikulárnom kos-
tole,  kde  v  rámci  projektu  „De-
dičstvo  otcov  zachovaj  nám  Pa-
ne“  odznie  Cyrilo-Metodská 
omša od Michaela Haydna v po-
daní  Zboru  Cantica  Collegium 
Musicum  a  Trnavského  komor-
ného  orchestra  pod  taktovkou 
Štefana Sedlického.
Na ďalšom koncerte Kežmar-

skej hudobnej jari  dňa 18. 6. 2013 
o 18.30 hod. v Základnej ume-
leckej škole A. Cígera potvrdia 
svoje  interpretačné  schopnosti 
žiaci a učitelia tejto školy

Pozvánka na koncert
skladbami  C.  Debussyho,  S. 

Rachmaninova,  A.  Dvořáka,  V. 
Lobosa, J. S. Bacha...
Na všetky koncerty 38. roční-

ka  KHJ  Vás  srdečne  pozývame 
a  želáme  z  nich  pekný  umelec-
ký zážitok.

Mestské kultúrne stredisko 
Kežmarok

V  dňoch  13.  a  14.  6.  2013  sa 
uskutoční v Kežmarku 48. ročník 
LITERÁRNEHO KEŽMARKU. Je 
to  celoslovenské  podujatie,  kto-
rým si každoročne pripomíname 
významné  osobnosti  a  udalosti 
v slovenskej literatúre a školstve, 
v  súvislosti  s  našim  regiónom. 
Tento ročník je venovaný 630. vý-
ročiu kežmarského školstva a 170. 
výročiu spisovnej slovenčiny. 
Hlavnou náplňou podujatia  je 

celoslovenská  literárna  súťaž  žia-
kov ZŠ a SŠ na Slovensku a sloven-
ských žiakov žijúcich v zahraničí. 
Súťaž bola vypísaná pre 3 vekové 
kategórie v písaní poézie a prózy. 
Do  súťaže  prišlo  821  prác  od  373 
autorov, ktoré odborná porota vy-
hodnotila  a  víťazi  budú  pozvaní 
do Kežmarku, kde je pre nich a ši-

rokú  verejnosť  pripravený  boha-
tý  program:  prijatie  primátorom 
mesta,  slávnostné  otvorenie  pred 
budovou lýcea,  vyhodnotenie sú-
ťaže  a  odovzdanie  cien  víťazom, 
stretnutia  s  porotou,  prehliadka 
lyceálnej  knižnice,  besedy,  semi-
nár,  výstava,  odhalenie pamätnej 
tabule,  prehliadka  historických 
pamiatok Kežmarku...
Literárny Kežmarok sa počas 

svojej  existencie  stal  význam-
ným literárnym a kultúrno-spo-
ločenským  podujatím  podporu-
júcim rast mladých talentov, zvý-
razňujúcim národné tradície Slo-
venska  i  samotného  Kežmarku. 
Veríme,  že  i  jeho 48.  ročník pri-
nesie  naplnenie  tohto  poslania. 
Srdečne vás na všetky podujatia 
LK pozývame.                     MsKS

LITERÁRNY KEŽMAROK Riaditeľstvo Hotelovej akadémie Otta Brucknera 
v Kežmarku oznamuje, že v prijímacom konaní na 

školský rok 2013/2014 sa bude konať 2. kolo.
Prihlášky do 2. kola je možné doručiť poštou alebo osob-

ne na adresu školy: Hotelová akadémia Otta Brucknera, Ul. 
Dr. Alexandra 29, 06001 Kežmarok najneskôr do 12. 6. 2013.
Počet voľných miest: 
• 6323 K hotelová akadémia  22
• 6324 M manažment reg. cest ruchu  10
• 6445 K kuchár 7
• 6444 K čašník, servírka 13
Termín prijímacích skúšok v 2. kole je 18. 6. 2013 (utorok). 

Pre prijatie na štúdium v  2. kole platia tie isté kritériá ako 
v 1. kole, sú zverejnené na  www.haobkk.edupage.sk.

Mgr. Katarína Stankovičová, riaditeľka školy

Slovo  „fragile“  znamená 
krehký  a  výstižne  charakte-
rizuje  a  cappella  spev,  teda 
spev  bez  hudobných  nástro-
jov.  Vokálna  skupina  Fragi-
le zvláda tento náročný žáner 
majstrovsky.  Ich  najväčšou 
prednosťou sú tituly súčasnej 
populárnej  hudby.  Hity  sve-
tových  autorov  a  interpretov 
pretrvávajú  do  poslucháčsky 
veľmi  príjemných,  nevtiera-
vých polôh  s  veľkou hravos-
ťou a kreativitou.
Bohatý  120  minútový 

program  namiešaný  z  nád-

herných  letných  rock,  pop, 
jazz hitov je veľkou radosťou 
a možnosťou  ponúknuť Kež-
marčanom  opäť  jednu  atrak-
tívnu  lahôdku,  obrovskú 
energiu a neopakovateľný zá-
žitok. Koncert uspokojí zaru-
čene všetky vekové kategórie 
a súčasťou bude aj autogrami-
áda   a predaj CD platní  tejto 
vokálnej skupiny.

Cena vstupenky: 14 eur v 
predpredaji  (v  kníhkupectve 
Alter ego Kežmarok), 16 eur v 
deň koncertu.

BC

Fragile príde do Kežmarku
Umelecká agentúra Bell Canto Poprad uvedie 21. júna 2013 

o 18.00 na Hradnom nádvorí v Kežmarku pri príležitosti svoj-
ho 15. výročia veľký celovečerný GALAKONCERT v podaní 
špičkovej slovenskej formácie FRAGILE z Bratislavy.

Výstavu  KOLESO  –  VEDEC-
KÁ HRAČKA pripravilo občian-
ske združenie Vedecká hračka.
Je  to  23.  výstavný  súbor  ve-

deckých  hračiek  pre  všetkých, 
ktoré jednoduchým a pritom jed-
noznačným  spôsobom  demon-
štrujú  alebo  približujú  niektorú 

prírodnú zákonitosť či  jav alebo 
technický fenomén.
Na  šikovné  ruky  návštevní-

kov bez  ohľadu na vek  a  spolo-
čenský  status,  na  ich  cieľavedo-
mé pozorovanie a chuť na zábav-
né,  nezvyčajné  a  pritom poučné 
hranie čaká vyše 100 predmetov 

Výstava  
KOLESO – vedecká  

hračka
hrajte sa  

– pri hre pozorujte  
– uvedomte si  

– relaxujte  
– skúšajte  

– premýšľajte  
– opakujte  

– predveďte  
– uveríte  

– pochopíte  
– zapamätáte si!

Pozvánka na výstavu z 28  štátov, ktoré  sú vždy  tema-
ticky  sústredené  v  kolesových 
hniezdach  okolo  hračky  alebo 
experimentu s kolesom. 
Výstava  je  vystavená  vo  vý-

stavnej  sieni  múzea  na  ul.  dr. 
Alexandra  11  do  3.  júla  2013,  v 
čase od 8.00 do 16.00 hod. Vstup-
né: 0,60 € dospelí, 0,30 € deti a dô-
chodcovia.                                (ph)Galaprogram 

„bábik“ bude  
v Kežmarku

V rámci podujatia Fes-
tival krojovaných bábik sa 
9. 6. 2013 o 14.00 hod. usku-
toční na Hlavnom námestí 
v Kežmarku záverečný ga-
laprogram podujatia.

Okrem domácich det-
ských folklórnych súbo-
rov Maguráčik a Goralik sa 
predstavia všetky význam-
né detské súbory v regió-
ne ako aj súbory z Česka, 
Ukrajiny a Ruska.          (ph)
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Som vďačná, že som Tvoje dieťa,
 si to najlepšie, čo môžem mať.
Nezabúdaj, že všetci ľúbime Ťa 
a chceme Ti aj to posledné dať.
Mama – je slovo krátke, mi-

lé, láskavé. Slovo ospievané v 
poézii, zhmotnené v umení a 
navždy zachované v každom 
srdci. Druhá májová nedeľa je 
deň, kedy sa za lásku, obeta-
vosť  a  podporu  našich mám 
môžeme poďakovať. 
Na  Základnej  škole  Dr.  D. 

Fischera 2 v Kežmarku sa dňa 
9. 5. 2013 pri príležitosti “Dňa 
matiek”  uskutočnilo  vystú-
penie  žiakov,  ktoré  sa  prelí-
nalo  milými  piesňami,  nápa-
ditými  básnickými  pásma-
mi a dynamickými moderný-
mi i  ľudovými tancami. Žiaci 

svojou  snahou,  nasadením  a 
láskou,  ktorú  vložili  do  jed-
notlivých  čísel,  potešili  svo-
je  mamičky,  babičky  a  všet-
kých divákov.  Touto cestou sa 
chceme  poďakovať  pani  uči-
teľkám, vychovávateľkám, ro-
dičom  za  spoluprácu  a  hlav-
ne deťom, ktoré svojou úprim-
nosťou a vďakou prispeli k sil-
ne  emotívnemu zážitku. Toto 
popoludnie  si  veľa mamičiek 
uvedomilo,  aké  je  super  byť 
mamou, a veľa detí pochopilo 
aké je dobré mať mamu!!!
Všetkým mamám prajeme 

veľa sily, pochopenia a trpez-
livosti, pretože sú nenahradi-
teľné!

PaedDr. Daniela Koreňová, 
Mgr.  Daniela Svocáková

Mama má mňa a ja mám mamu

Od  roku  1993  sa  uskutoč-
ňujú  každoročné  výmenné 
pobyty žiakov, zamestnancov 
a  rodičov  ZŠ  Dr.  D.  Fische-
ra  a  Publicznej  szkoly  Pod-
stawowej  nr. 2 v Bochni. Poľ-
skí  priatelia  nám  pripravujú 
vždy zaujímavý program. Vý-
nimočným  pre  nás  boli  náv-
števy  v  soľnej  bani  v  Boch-
ni a vo Wieliczke, prehliadky 
starobylého Krakowa, plavba 
loďou po Visle  a mnohé  iné. 
Žiaci našej školy si z návštev 
v Bochni odnášajú tie najkraj-
šie  spomienky  a  zážitky.  Za 
20  rokov  priateľstva  spozna-
li poľskí žiaci, učitelia  i  rodi-
čia  žiakov  všetky  historické 
pamiatky  v  Kežmarku,  Le-
voči,  Poprade  a  v  Starej  Ľu-

bovni.  Neopakovateľné  doj-
my u nich zanechali návštevy 
Vysokých  Tatier,  Belianskej 
jaskyne  a  splav  Dunajcom. 
Poľsko – slovenské stretnutia 
sú  príležitosťou  na  vzájom-
nú výmenu  skúseností  v pe-
dagogickej  práci,  spoznáva-
nie kultúry, zvykov a tradícií 
oboch miest. Naše  stretnutia 
bývajú  vždy  milé  a  srdečné 
a spoločne veríme, že v tých-
to  aktivitách  budeme  pokra-
čovať i naďalej.
Záverom chceme poďakovať 

oddeleniu regionálneho rozvo-
ja mesta Kežmarok za poskyt-
nutý  propagačný  materiál  pre 
žiakov družobnej školy.

Mgr. Katarína 
Gancarčíková

20 rokov družby

Tanečný odbor na Základnej umelec-
kej škole, Petržalská 21, síce funguje iba 
8 rokom, ale za ten čas vychoval zo svo-
jich žiakov skvelých a úspešných taneč-
níkov,  ktorí  každým  rokom  siahajú  po 
vyšších  métach  a  dávajú  o  sebe  vedieť 
už aj na celoslovenských súťažiach. Tým 
prezentujú nielen ZUŠ, ale aj mesto Kež-
marok a predstavujú pre ostatné  taneč-
né  súbory silnú konkurenciu. Premiéru 
na Majstrovstvách Slovenska v Bratisla-
ve mali aj naše juniorské dievčatá, ktoré 
si vytancovali krásne 4. miesto s choreo-
grafiou „Poďme spolu lietať“ (chor. : Bc. 
Simona Točeková) v kategórii show dan-
ce formácie. To ich bude motivovať k to-
mu, aby   poctivou prácou a  tréningami 
posunuli  svoj výkon opäť ďalej  a  splnil 
sa im tak sen – stáť na stupni víťazov. 
Jedným z našich najúspešnejších žia-

kov je Jarko Krigovský.  Počas tejto taneč-
nej sezóny získal 6 prvých miest. V tom-
to roku prvýkrát vycestoval na  celoslo-

Tanečné sny venskú  súťaž  v  Šali.  Svojím  výkonom 
porotu veľmi prekvapil a získal najvyš-
šie bodové hodnotenie, ktoré mu prinies-
lo 1. miesto. Týmto víťazstvom si zabez-
pečil miestenku na Majstrovstvá Sloven-
ska v hip-hope. Tie sa konali v dňoch 10. 
a 11. mája 2013 v Košiciach.  Jarko bojoval 
v detskej vekovej kategórii hip-hop sólo 
chlapci. Vo finále tancovalo sedem súťa-
žiacich. Náš Jarko si na tanečnom parke-
te  okamžite  získal  nielen  porotu,  ale  aj 
srdcia celého publika, ktoré ho ihneď po-
vzbudzovalo. Po úžasnom výkone si vy-
tancoval  titul  „MAJSTER  SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY  2013“!  Je    nominovaný  na 
Majstrovstvá sveta , ktoré sa budú konať 
od 16. – 20. októbra 2013 v Dánsku v mes-
te Copenhagen. 
Z  jeho  tanečných úspechov  sa veľmi 

tešíme. Je veľkým vzorom nielen pre na-
šich žiakov, ale obdivujú ho aj iné taneč-
né kluby na Slovensku. ZUŠ bude naďa-
lej podporovať tohto „malého -veľkého“ 
tanečníka , a dúfa, že s podporou spon-
zorských  darov  sa  podarí  získať  dosta-

tok finančných prostriedkov, aby sa mo-
hol tento talent ďalej rozvíjať a reprezen-
tovať mesto Kežmarok aj vo svete! (ZUŠ)

Aj málo je veľa
Od 1. mája do 30. júna 2013 

budú  môcť  obyvatelia  Slo-
venska  prispieť  Slovenské-
mu  Červenému  krížu  dob-
rovoľným  príspevkom.  Ve-
rejná  zbierka  je  realizovaná 
v 38 územných spolkoch pro-
stredníctvom  dobrovoľníkov 

v  uliciach miest  a  priamymi 
príspevkami na účet.  Cieľom 
zbierky  je  vyzbierať  finanč-
nú podporu na rozvoj činnos-
ti SČK, predovšetkým na so-
ciálnu  pomoc  a  prvú  pomoc 
či  zdravotnú  výchovu.  Účet 
pomoci SČK: 665555/0200. Va-
riabilný symbol: 201305.

Nikdy neviete, kedy budete potrebovať pomoc
Aby  verejnosť  pocítila  si-

lu  Slovenského  Červeného 
kríža,  dobrovoľníci  z  celé-
ho  Slovenska  sa  dohodli,  že 
10. mája 2013 vyjdú spoločne 
do ulíc s jasným cieľom. Pro-
stredníctvom osvety vyzbie-
rať  čo  najviac  prostriedkov 
na svoju činnosť. Pre každé-
ho, kto  sa  rozhodne prispieť  
akoukoľvek sumou majú pri-
pravené malé odznaky sym-
bolizujúce  spolupatričnosť 
so  Slovenským  Červeným 
krížom.

Zbierka  bude  podporená 
osvetovou výstavou, ktorá za-
chytáva široké spektrum čin-
ností  Slovenského  Červené-
ho kríža ako aj pohľad do 150 
ročnej  histórie  tejto  nadná-
rodnej  organizácie.  Návštev-
níci si budú môcť pozrieť au-
tentické zábery zo života SČK 
doplnené  o  fotografie  reno-
movaného  slovenského  foto-
grafa Martina Črepa.
Výstava potrvá od 3. – 15. 

mája  2013  v  galérii  Eurovea 
v  Bratislave.  Následne  bude 
expozícia putovať po ďalších 
mestách Slovenska.         SČK

Občianske združenie ŽaZ  - Klub zdravia v Kežmarku  
v spolupráci so Strednou odbornou školou vás pozýva na 

zdravotnú motivačnú prednášku

7 TAJOMSTIEV DLHOVEKOSTI
Prof. John  SCHARFFENBERG, MD,MPH (Loma Linda 

University, KALIFORNIA – USA)

Profesor  John  Scharffenberg,  MD, 
MPH získal doktorát v oblasti výživy, kto-
rá bola jeho hlavným študijným odborom 
na Harvard University. Venoval sa výsku-
mu cholesterolu a aterosklerózy. Bol hlav-
ným školiteľom lekárov v oblasti primár-
nej prevencie  ako profesor na univerzite 
v Loma Linde, štát Kalifornia. Loma Lin-
da  je  jedno z miest na  svete  s najvyšším 
výskytom dlhovekých ľudí (podľa www.

bluezones.com). Stal sa uznávaným odborníkom a priekopní-
kom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré 
sa stále úspešne používajú. Je známym  prednášateľom nie-
len v USA, ale aj v ďalekom zahraničí. Vyučoval zdravý ži-
votný štýl a sám je aj stálou inšpiráciou životnej vitality a toh-
to fungujúceho štýlu v celej jeho komplexnosti. U nás na Slo-
vensku je to jeho piata návšteva, počas ktorej absolvuje turné 
prednášok s viacerými témami.
Prvýkrát pre širokú verejnosť v Kežmarku vystúpi v stre-

du 5. 6. 2013 o 17.00 hod., v Strednej odbornej škole na Gar-
biarskej ulici 1, v spoločenskej miestnosti.
Súčasťou  stretnutia  bude  ochutnávka  zdravých  produk-

tov.
Kontakt: 0904 395892. Vstup voľný!

(kz)

Dňa 6. 6. 2013 sa na Hlav-
nom  námestí  v  Kežmarku 
uskutoční 7. ročník medziná-
rodnej gastronomickej súťaže 
„Oheň náš darca“,  ktorú  or-
ganizuje  Hotelová  akadémia 
Otta  Brucknera  Kežmarok  v 
spolupráci Unilever Food So-
lution Slovakia. Do súťaže sa 
prihlásilo  9  družstiev  z  od-
borných  škôl  a  hotelových 
akadémií  nielen  zo  Sloven-
ska ale i z Čiech. Na  prípravu 
trojchodového  menu  na  gri-
le  vrátane  novinky  tohtoroč-
nej  súťaže flambovaného de-
zertu  bude  dozerať  odborná 
porota  v  zložení  Dušan  Bid-

leň – zástupca Unilever Food 
Solution Slovakia, Martin Va-
lachy  –  šéfkuchár Hotela  In-
ternational  Veľká  Lomnica  a 
Peter  Pikovský  –  šéfkuchár 
Grandhotela  v  Starom  Smo-
kovci. 
O  14.00  sa  na  rovnakom 

mieste  uskutoční  prezentá-
cia  prípravy  jedál  kuchár-
skou brigádou firmy Unilever 
Food Solution Slovakia.
Sponzormi tohtoročnej sú-

ťaže  sú: Unilever  Food  Solu-
tion Slovakia,  spol.  s  r.o.,  Fe-
gafrost,  s.r.o.,  Karloff,  s.r.o., 
Aquacity  Poprad  a  mesto 
Kežmarok.                          MD

Oheň – náš darca

Červený kríž je organizácia, ktorá už 150 rokov pomáha 
ľuďom na celom svete. Na Slovensku pôsobí 20 rokov a bez 
podpory verejnosti, by bola jeho existencia ohrozená. Slo-
venský Červený kríž organizuje každý rok verejnú zbierku 
a nie je tomu inak ani tento rok. 
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Kupóny 
na zľavu

Od decem-
bra 2012 po-
skytuje re-
dakcia novín 
KEŽMAROK 
všetkým ob-
c h o d n í k o m 
možnosť uve-
rejnenia kupó-
nov na zľavu 
na určitý druh 
svojho tovaru. 
Prvý polrok 
je táto služba 
bezplatná.

PREDAJ
Predám  tatranský  profil  pero-

-drážka, brúsený, 1. trieda 3,80 eurá, 
2. trieda 3,10 eurá, v ponuke aj dláž-
kovica  a  dokončovacie  lišty.  Dove-
ziem. Tel. 0905 508 163.  P-2/13

Predám  registračnú  pokladňu 
EURO-200  TE/TX  so  zásuvkou,  po-
užívanú  2  roky. Cena  dohodou.  Tel. 
0908 260 422.   P-26/13

Predám  konský  voz,  originál, 
predná i zadná brzda, aj koňa na mä-
so, vychovaný. Tel. 458 16 44.  P-31/13

KÚPA
Kúpim  starožitnosti  –  obrazy, 

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

Lacné nové liahne na vajíčka. Ce-
na od 85 euro. Rozvoz po celom Slo-
vensku. Tel. 0907181800.   M-04/03

Kúpim  psa  Foxteriéra  alebo  Jac-
krusela, max. do 1 roka a do 100 EUR. 
Tel. 0908 989 104.

MOTO
Lacné nove autodiely, spojky, vý-

fuky, brzdy, tlmiče, kapoty, blatníky, 
nárazníky, svetlá... Rozvoz po celom 
Slovensku. Tel. 0907181 800.  M-04/03

Predám  letnú  sadu  pneumatík 
BARUM,185/60  R14,  obuté  na  hlini-
kových diskoch. BORBET: 4-dierové. 
Stav  dezénu  na  pneumatikách  80%. 
Cena 150 EUR, stačí nahodiť. T.č. 0905 
362 434.

Predám Fiat 600, bez motora, bez 
tp.,vhodný  ako  pútač,  prípadne  na 
náhradné diely. T.č. 0905 290 520.

ZAMESTNANIE
Ponúkam prácu pri chove hydiny 

a kôz. Poskytnem aj ubytovanie.  se-
riózne jednanie. Ubytovanie vhodné 

aj pre pár. Tel.: 0905 250 722, Kežma-
rok.   M-4/4/13

Firma MK  -  interiér    v  Kežmar-
ku, prijme do zamestnania pracovní-
ka na výdaj tovaru a obsluhu zákaz-
níkov. T.č. 052/4682951. 0903 444 780.

Prijmem zdravotnú sestru do pra-
covného  pomeru  na  neštátmu  kar-
diologickú  ambulanciu  v  Kežmar-
ku.  Kontakt:  č.  t.  v  pracovnej  do-
be  052/452  36  71  alebo  mobil  0905/ 
216 183.  T-4/13

INÉ
Strihanie psov v Kežmarku. Od 8 

eur. Tel. 0908 25 44 27.  P-11/13
NOVÁ  PÔŽIČKA!  Úplne  pre 

každého  bez  rozdielu.  Volajte  0948 
209 718.   M-4/4/13

Odstúpim  od  prenájmu  BRO-
OKLYN  BARu  na  Baštovej  ul.  26 
v KK. Tel. 0917 28 01 89.   P-32/13

Nemá Vám kto požičať? My Vám 
požičiame. T.č. 0918 359 588. 

Opravujem bicykle, športo-
vé náradie, kolesá kočíkov a mo-
tocyklov. Brúsim keramické nože 
a iné. Po poškodený predmet prí-
dem. Tel. 0905 434 153. www-im-
sport.webnode.sk - OPRAVA BI-
CYKLOV IMRICH, Kežmarok. 
Ponúkam na prenájom kancelár-

ske priestory na Hl. námestí  98. T.č. 
0903 639 921.

Pop-rocková  hudobná  skupina 
hľadá talentovaného bubeníka a bas-
gitaristu. Tel. 0907 119 734, polak.ma-
tus@gmail.com.   P-33/13

BYTY, DOMY
Predám 3-izbový byt v OV na 4. 

poschodí, sídlisko Juh, Petržalská 11. 
Cena dohodou. Tel. 0905 35 08 33 po 
17.00 hod.   P-23/13

Predám 3-izbový byt v Kežmarku, 
tehlová bytovka, vlastné kúrenie, bal-
kón, tichá lokalita. Tel. 0902 44 61 30.  
 P-28/13

Predám 3-izbový byt na Petržal-
skej ul. v Kežmarku. Cena dohodou. 
Tel. 0905 323 361.   P-15/12

Dám  do  prenájmu  roľu.  10  árov, 
smer Strážky. Volať od 18:00 hodiny. 
T. č. 052/452 48 79.

Prenajmem 1-izbový byt, čiastoč-
ne zariadený v KK. T.č. 0903 446 644.

Predám  3-izbový  byt  41  000  €  a 
murovanú  chatu  na  Kamennej  bani 
12000 € + dohoda. 0949 20 24 20.

Prenajmem  2-izobvý  byt  v  Kež-
marku. T.č. 0903 774 779.

Prenajmem 2-izb. byt na ul. M. Lá-
nyiho. T.č. 0905 422 276 po 14.00 hod. 
Slušné podmienky, slušný podnájom.

Predám pozemok v Kežmarku na 
Kamennej bani, svahovitý, južný, i.s., 
rozloha 776 m štvorcových. T.č. 0905 
290 520.

Viete ako sa chrániť pred 
bleskom?

V letných obdobiach nie sú búr-
ky ničím nezvyčajným. Búrku a s  
ňou súvisiace blesky však nie je 
dobré podceňovať. Aj keď je výskyt 
priameho zásahu blesku do človeka 
zriedkavý, väčšinou končí tragicky. 
Existuje rad možností ako sa chrániť 
pred bleskami a znížiť 
tak riziko úrazu. Ak člo-
vek pozná pravidlá, ako 
sa správať v prírode po-
čas búrky, môže znížiť riziko ohroze-
nia až na minimum. 

Búrka a človek vo voľnej prí-
rode 
Pri  pobyte  vo  voľnej  prírode 

je  vhodné  všímať  si  svoje  oko-
lie.  A  to  predovšetkým  formo-
vanie  mohutných  búrkových 
mrakov,  dusno  a  silnejúci  vie-
tor, vzdialené hrmenie a blýska-
nie. Vzdialenosť búrky od miesta 
pobytu  je  možno  ľahko  odhad-
núť  pomocou  rýchlosti  šírenia 
sa  zvuku  t.j.  z  časového  inter-
valu medzi zábleskom a násled-
ným  zahrmením.  Svetlo  sa  šíri 
rýchlosťou 300 000 km/s, teda  je 
900 000-krát rýchlejšie než zvuk, 
ktorý  sa  šíri  rýchlosťou  330 m/s 
(0,33  km/s).  Vzdialenosť  búrky 
si  teda  ľahko  zistíme.  Keď  zba-
dáme blesk, začneme počítať se-
kundy,  pokiaľ  nebudeme  počuť 
hrom. Jedna sekunda predstavu-
je 330 metrov, tri sekundy pred-
stavujú 1 km. Hrom je počuť na 
vzdialenosť cca 20 km. Ak do 30 
sekúnd  počuť  hrmenie  od  zá-
blesku,  predstavuje  to  vzdiale-
nosť búrky od nás cca 10 kilomet-
rov. Pri rozdiele do 10 sekúnd je 
búrka už nebezpečne blízko, no 

a  pri  intervale  od  10  do  20  se-
kúnd je situácia už nebezpečná.  
Už  pri  prvých  príznakoch  blí-
žiacej  sa  búrky  je  potrebné pre-
rušiť  všetky  aktivity,  obmedziť 
pohyb v  terénoch ako sú hrebe-
ne  hôr,  opustiť  vodnú  plochu, 
vyhľadať  vhodný úkryt  a  v prí-
pade väčšej skupiny sa rozptýliť 

v  priestore  (min.  5  m 
od  seba).  Okrem  toho 
je nutné opustiť  voľné 
priestranstvo,  na  kto-

rom  sme  najvyšším  bodom,  vy-
hýbať  sa  osamelým  stromom, 
vyhliadkovým  vežiam  a  stĺ-
pom  nadzemného  vedenia.  Na-
opak  je potrebné v rýchlosti vy-
hľadať  priehlbinu  v  otvorenom 
priestranstve alebo hustý les. Po-
čas búrky je treba vypnúť rádiá, 
mobily, GPS prístroje a vložiť ich 
do  stredu  batohu.  Do  bezpeč-
nej  vzdialenosti  by  sa  mali  od-
ložiť  aj všetky elektricky vodivé 
predmety. Keď nás búrka zastih-
ne v  lese, vyhliadneme si menší 
strom a vo vzdialenosti od kme-
ňa cca 2 m v podrepe s nohami 
pri sebe prečkáme búrku. V prí-
pade možnosti  sa snažíme nohy 
odizolovať  od  zeme  alebo  mať 
so  zemou  čo  najmenšiu  plochu. 
Počas  búrky  sa  treba  vyhýbať 
chôdzi,  jazde na motocykli a bi-
cykli a pod., plávaniu vo vode a 
používaniu dáždnika.

Čo robiť počas búrky v bu-
dove 
Pokiaľ  sú  budovy  vybavené 

ochranou  pred  bleskom  a  pre-
pätím podľa najnovších technic-
kých  poznatkov,  nepredstavu-
jú blesky v zásade žiadne nebez-
pečenstvo pre človeka ani pre in-

Okienko CO štalované  technické  zariadenie.  
Počas búrky je vhodné vytiah-
nuť sieťové a anténne a dátové 
vidlice zo zásuviek hlavne dra-
hých elektronických prístro-
jov (televízne prijímače, audio 
prístroje, počítače a pod.).  Ne-
dotýkajte  sa  kovových  potrubí, 
nekúpte  sa, nesprchujte  sa a ne-
umývajte  riady.  Zdržiavajte  sa 
na  suchom  mieste  v  bezpečnej 
vzdialenosti  od  okien  a  elektro-
spotrebičov,  kachlí,  zásuviek  a 
telefónu.  Počas  búrky  je  veľmi 
nebezpečné  zdržiavať  sa  v  blíz-
kosti  zvodov  bleskozvodov  a 
pod previslou  časťou objektu. 

Búrka pri jazde motorovým 
vozidlom. 
Automobil je podobne ako lie-

tadlo  „prototypom“  Faradayovej 
klietky,  ktorá  poskytuje  vnútor-
nej posádke určitú ochranu pred 
zásahom  blesku.  Nemusí  tomu 
byť  tak  vždy!  Nebezpečenstvo 
jazdy v búrke môže byť aj nepria-
me,  môže  vás  ohroziť  spadnutý 
strom na ceste, oslnenie prudkým 
zábleskom výboja, ohlušenie hro-
mu. Dôležité je dávať si pozor pri 
prejazde  križovatkou  alebo  cez 
železničné priecestie,  kedy môže 
byť signalizácia poškodená zása-
hom blesku. Ďalej by bolo vhodné 
pred blížiacou sa búrkou prerušiť 
cestu  v motoreste  alebo  obchod-
nom centre. V prípade, že takúto 
možnosť nemáte je dobré vypnúť 
motor,  demontovať  anténu,  uza-
tvoriť  okná  a  zostať  sedieť  v  au-
tomobile. Dôležité je nedotýkať sa 
kovových častí karosérie! 

Ing. Jozef Knapp
Ref. CO, PO a KR

Polícia pátra
O k r e s -

ným  súdom 
v  Kežmar-
ku  bol    vy-
daný  príkaz 
na  zatknu-
tie  na  hľa-
danú  osobu 

menom  Beáta  BRETZOVÁ,  
nar.  20.  augusta  1969,  by-
tom  Poprad,  Dostojevské-
ho 67. Menovaná Beáta Bre-
tzová  je  stíhaná  pre  zločin 
krádeže. Polícia touto cestou 
žiada občanov o spoluprácu 
pri  hľadaní  stíhanej  osoby. 
Akékoľvek poznatky k oso-
be Beáta BRETZOVÁ môžete 
oznámiť na telefónnom čísle 
na linku 158. 

O k r e s -
ný súd v Po-
prade  vy-
dal  príkaz 
na  dodanie 
do  výkonu 
trestu  odňa-

tia  slobody  vo  veci  prečinu 
zanedbania  povinnej  výživ 
hľadanú osobu menom Ma-
tej SMOLÁR, nar. 28. 3. 1967, 
trvale bytom Poprad.
Menovaný je vysoký 171-

175 cm, strednej postavy, še-
dé  oči,  tmavohnedé  vlasy, 
popis  oblečenie  nezistený. 
Akékoľvek poznatky k oso-
be  Matej  SMOLÁR  môžete 
oznámiť na  telefónnom čís-
le 158.                          -KRPZ-

„Dopracova-
li usilovné ruky, 
utíchlo navždy 
predobré srdce. 

Očami sa už 
nepozrie, teraz 

pokojným spánkom odpočíva. 
Utíchlo srdce, zostal len žiaľ, 

ten, kto ho miloval, spomína ďalej.“ 
Ďakujeme  všetkým,  kto-

rí  sa  prišli  24.  5.  2013  rozlú-
čiť a na poslednej ceste odpre-
vadiť nášho milovaného man-
žela,  otca  a  starkého  Štefana 
BACHLEDU. Zároveň ďaku-
jeme primárovi OAIM MUDr. 
Serhyiovi  Rakovi,  lekárom, 
sestričkám a celému personálu 
OAIM kežmarskej  nemocnice, 
ktorí sa starali o posledné chví-
le jeho pozemského života. 

Manželka a smútiaca ro-
dina

Pred  rokom 
17.  mája  dotĺk-
lo  láskavé  srd-
ce nášho drahé-
ho manžela,  ot-
ca,  dedka  a  ka-
maráta  Štefana 

GULAŠIHO.
S láskou v srdci spomína 

manželka Melánia a dcéry 
s rodinami.

Tak ako oblaky 
na nebi, tak aj my 
sme Ťa dnes le-
tieť videli. Poze-
ral si z nebies na 
nás, aký bol ťažký 

Tvoj odchod pre nás.
Bol taký rýchly a nepláno-

vaný, že každý jeden z nás bol 
utrápený. Nemysli, že Tvoj od-
chod neznamená pre nás nič, le-
bo my Ťa nenecháme len tak ľah-
ko odísť. Ostávaš v našich srd-
ciach stále usmiaty a tak veľmi 
šťastný. Pamätaj, že Ťa máme 
stále radi, aj keď Ťa už niet me-
dzi nami.
Dňa 2. 6. 2013 uplynie desať 

rokov od smrti nášho milova-
ného otca Antona GURU. 
S  láskou  spomínajú man-

želka, syn a dcéry s rodina-
mi. 

Dňa  27.  má-
ja  uplynulo  de-
sať rokov, čo nás 
navždy  opus-
tila  milovaná 

manželka, mama a babka pani  
Anna RENNEROVÁ.  
S  láskou  a  úctou  spomí-

najú manžel Roland, syno-
via Roland, Vladimír, Sla-
vomír a dcéra Dana s rodi-
nami.

Len plamie-
nok a kytičku kve-
tov Ti môžeme na 
hrob dať. 

V našich srd-
ciach si stále a 

vždy budeme na Teba spomínať. 
Dňa 31. mája 2013  si v  srd-

ci  pripomenieme  10  rokov  od 
úmrtia  nášho  drahého  Jána 
SEDLÁKA. 
Ďakujeme  za  tichú  spo-

mienku všetkým, ktorí ho po-
znali a nezabudli. 

Manželka a syn Janko.

Dňa  8.  5. 
2013 nás po ťaž-
kej  chorobe  vo 
veku  57  náhle 
opustila    milo-
vaná  Bohuška 

RYTYCHOVÁ. 
Aj  touto  cestou  sa  chceme 

poďakovať  všetkým  za  účasť 
na  poslednej  rozlúčke  s  ňou, 
za  množstvo  kvetín,  riaditeľ-
ke školy a všetkým jej kolegy-
niam za osobnú aj organizačnú 
pomoc,  personálu  onkológie 
za  vzácnu  starostlivosť.  Oso-
bitne ďakujeme primárovi Be-
niakovi za ľudský prístup a po-
moc v posledných chvíľach. 

Smútiaca rodina.

Rozdávala dobro, roznášala lásku
Pomáhala s odpoveďou na každú na-

šu otázku.
Učila nás obetavosti
Naučila čestnosti.

Taká bola. Naša mama.
Ďakujeme  za 

účasť  i  kvetino-
vé dary  všetkým, 
ktorí  odprevadi-
li  s nami 27. mája 
2013  našu  mamu 

Zlaticu HUMENÍKOVÚ,  rod. 
Auréliu Barabášovú.
Aj  keď  dlhodobo  už  bývala  v 

Žiline,  vždy  sa  živo  zaujímala  o 
dianie  vo  svojom  rodnom  mes-

Výherné čísla zo „Zamagurských“
Čísla výherných lístkov na 37. ročníku Zamagurských fol-

klórnych slávností 2013: 056 a 91867.
Výhercovia, automobilu s plnou nádržou na víkend od spo-

ločnosti AUTONOVA a.s. Poprad, nech sa skontaktujú s pra-
covníkmi  POS  v  Poprade.  www.osvetapoprad.sk.  Odovzda-
jú sa víťazné poukazy. Podmienka: preukázať sa vstupenkou, 
ktorá bola zakúpená na program ZFS 2013.                            (ph)

Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46, 
060 01  Kežmarok  

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

te. Potešil  ju úspech každého Kež-
marčana, či už na poli kultúrnom, 
športovom,  či  spoločenskom. Bola 
hrdá Kežmarčanka a vždy sa vra-
cala do Kežmarku rada. Dokazova-
la to aj tým, že plných 21 rokov, bez 
prestávky,  organizovala  zájazdy 
do Kežmarku na Európske ľudové 
remeslo.  Vždy  naplnila  minimál-
ne jeden celý autobus s členmi se-
niorského klubu Priatelia,  ktorý v 
Žiline pred vyše 20 rokmi založila. 
Bolo  to  jej pravidelné, každoročné 
stretnutie s Kežmarkom.
Ešte  raz  ďakujeme  všetkým, 

ktorí  sa  prišli  rozlúčiť  s  našou 
mamou,  ktorá  zomrela  18.  mája 
2013 a pomohli zmierniť náš žiaľ.

Syn Peter, dcéra Eva 
a syn Pavol s rodinami
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Názov podujatia/ aktivity                 Termín konania          Miesto konania              Garant                                Kontakt

Netradičné súťaže a aktivity                   2. 6. 2013               Futbalový štadión 2        riaditeľka CVČ                    0911816666                         
pre najmenších  (v rámci podujatia CVČ - MDD)                                                                                        Mgr. Beáta Oravcová

Futbalové turnaje žiačok a žiakov       10. - 11. 6. 2013              športový areál                           Mgr. Marek Červenka                 0911 534098  
                                                                                                ZŠ Nižná brána 8

Kežmarská zábavná                     30. 5. alebo 6. 6. 2013         športový areál                   Ľudmila Rochová                  0907 130316 
paralympiáda - IX. ročník                     od 9.00 hod.              ZŠ Nižná brána 8                                    0911 130316

Stolnotenisový turnaj                            14. 6. 2013           telocvične ZŠ Nižná brána 8   MUDr. Jaroslav Novotný           0903 609763     
                                                            od 17.00 hod.   

Volejbalové turnaje                            18. 6. 2013 (20. 6.)      Mestská športová hala    PhDr. Igor Kredátus               0915 891068                                                  
žiačok a žiakov ZŠ                              od 8.00 hod.                       Vlada Jančeka                                                          

Hokejbalový turnaj dospelých             15. 6. 2013                     hokejbalové ihrisko               Pavol Humeník           466 0207, 0915 270460      
                                                           od 10.00 hod.                 ZŠ  Dr. D. Fischera 2  

Hokejbalové turnaje                           16. 6. 2013                         hokejbalové ihrisko                  riaditeľka CVČ                 0911816666  
mládeže U10-12  U14-16                  od 10.00 hod.                      ZŠ Dr. D. Fischera 2               Mgr. Beáta Oravcová                                                                                

Simultánka (šach)     jún 2013                              Hlavné námestie                    Mgr. Eduard Hagara              0910217755                                                                          
                                                                                                        (budova KDV)

Tenisové turnaje mládeže          14. 6. – 16. 6. 2013            antukový kurt na ul. Poľná     Bc. Peter Grohman                 0915 466672                                                                                           
a dospelých                                                                           

Volejbalový turnaj dospelých        29. 6. 2013             Mestská športová hala         PhDr. Igor Kredátus                0915 891068       
                                                           od 8.00 hod.                         Vlada Jančeka                          Rudolf Jurdík                    0905 357479                                   

Turistický pochod                        14. 9. 2013 (21. 9.)             Vysoké a Belianske Tatry      Ing. Igor Kučár                  0915 207358  
Starý Smokovec – Téryho chata – Sedielko – Javorina 

Dni športu mesta Kežmarok 2013

zo strany novozvoleného prezidenta 
klubu Ing. Pavla Fejerčáka. 

Naše snahy poukázať a zvrátiť zlý 
stav a atmosféru v klube neboli od feb-
ruára 2013 úspešné. Stále sme naráža-
li na dvojité jednanie kompetentného. 
Situácia sa vyhrotila dňa 5. 5. 2013 
nevycestovaním na zápas 24. kola 5. 
ligy skupiny Sever do Pakostova. 

Zlom nastal po ústnom odstúpení 

prezidenta klubu Ing. Pavla Fejerčáka, 
ku ktorému došlo dňa 8. 5. 2013 pred 
zápasom s Nižným Hrušovom. Od tej-
to udalosti sa snažíme opäť baviť na-
šich fanúšikov a futbalom sa zabávať.

Tvrdenie Ing. Pavla Fejerčá-
ka v Kežmarských novinách, že na 
konci apríla 2013 hráči FK tlmo-
čili vedeniu klubu finančné požia-
davky a ich nesplnenie bolo príči-

Hľadanie pravdy

Počasie  najprv  pohrozi-
lo  dažďom,  ktorý  ale  prestal 
a vlastne len osviežil vzduch.
Trať v dĺžke 17 km viedla 

v  krásnom  prostredí  gemer-
ských bukov. Krásne lesy ge-
merské  vytvorili  krásnu  ku-
lisu  súťažiacim.  Preteky  boli 
dobre  organizované  a  počas 
pretekov na trati neboli prak-
ticky žiadne vozidlá.
Trať  vo  výbornej  kvalite 

(žiadne  výtlky,  alebo  iné  ne-
príjemné nástrahy pre luxus-
né stroje pretekárov).
Tak  ako  v  roku  2012  opäť 

členovia novovzniknutého CK 
Kežmarok brali medaily. V ka-
tegórii  „E“  nad  60  rokov  sa 
umiestnil Jozef Gemza na pr-
vom a Ondrej Ivan na treťom 
mieste. Úspešným členom CK 
Kežmarok gratulujeme.
Úspech  je  o  to  cennejší, 

pretože  iba  18.  januára  2013 
založili  nadšenci  cyklistiky 
v  Kežmarku  svoj  oficiálny 
cyklistický klub  (CK Kežma-
rok). Jeho sídlo je na ulici Mu-
čeníkov 18 a jeho šéfom je bý-
valý triatlonista Jozef Potok.

Humeník

Začala sa cyklistická liga
Cestnou časovkou do vrchu v Gemerskej Polome sa 12. má-

ja 2013  začal 3. ročník Východoslovenskej cyklistickej ligy 
(VCL). Časovky do vrchu sa zúčastnilo viac ako 70 pretekárov. 

Turnajmi ďalších troch ka-
tegórií  skončili  majstrovstvá 
Slovenska v hokejbale.

U18 ženy (Žilina)
Výsledky Kežmarku: 

MHbK  Worms  Kežmarok  – 
Žilina 7:0 (Gaborčíková 3, Ko-
renková, T. Ištócyová, Žitňan-
ská,  Jakubčová),  Žiar  n/H  – 
Kežmarok 0:2 (Jakubčová, Žit-
ňanská),  Pruské  –  Kežmarok 
1:0,  Martin  –  Kežmarok  3:0, 
Kežmarok  –  Prešov  2:2  (Žit-
ňanská,  Korenková),  Kežma-
rok – Košice 17:0 (Žitňanská 5, 
Korenková, Štefaniaková po 3, 
Gáborčíková,  Šulíková  po  2, 
Obercianová, T. Ištócyová). 
Družstvo  MHbK  Worms 

Kežmarok skončilo zo 7 druž-
stiev na štvrtom mieste. Naj-
lepšou hráčkou družstva bo-
la  vyhodnotená  Zuzana  Šte-
faniaková.

U 16 (Bratislava)
Výsledky Kežmarku: 

MŠK  Kežmarok  –  Spiš.  Belá 
5:3  (Martančík  2,  Szücs, Vác-
lav,  Panáček),  CVČ  Worms 
Kežmarok – Ružinov 9:0 (Va-
šaš 3, D. Mazurek 2, Modrič, 
Tóth,  Duchnitzký,  Bjalončík), 
Nitra  –  MŠK  Kežmarok  1:1 
(Panáček), Martin – CVČ Kež-
marok  5:2  (Bjalončík, D. Ma-
zurek),  Pruské  –  MŠK  Kež-
marok 2:5 (Martančík 3, Paná-
ček, Olejník), CVČ Kežmarok 
–  Nové  Zámky  10:4  (D.  Ma-

zurek 3, Krupa 2, Vašaš, Bja-
lončík,  Duchnitzký,  Dinda, 
Modrič), Pov. Bystrica – CVČ 
Kežmarok  5:11  (D.  Mazurek 
5, Malík  2, Krupa,  Bjalončík, 
Tóth, Duchnitzký), MŠK Kež-
marok – Vrútky 0:3. 

Štvrťfinále: CVČ  Kežma-
rok – Vrútky 4:1 (D. Mazurek, 
Bjalončík  po  2),  Spiš.  Belá  – 
Nové Zámky 11:2, MŠK Kež-
marok  –  Ružinov  8:2  (Olej-
ník 3, Kantorek, Szücs, Mart. 
Krempaský,  Martančík,  Da-
nielčák), Martin – Nitra 4:3sn.

Semifinále: Spiš.  Belá  – 
CVČ  Kežmarok  3:1  (Vašaš), 
Martin  –  MŠK  Kežmarok 
3:2sn (Martančík 2).

Zápas o 3. miesto: CVČ Kež-
marok – MŠK Kežmarok 9:0 (D. 
Mazurek 3, Vašaš, Modrič po 2, 
Duchnitzký, Bjalončík).

Finále: Martin  –  Spiš.  Be-
lá 3:0.
Najlepším  obrancom  bol 

vyhodnotený  Kristián  Janá-
ček  (MŠK  Kežmarok)  a  naj-
lepším útočníkom bol vyhlá-
sený Dominik Mazurek (CVČ 
Kežmarok).

U20 (Bratislava)
Majstrom Slovenska  v  tej-

to kategórii sa stalo družstvo 
HbK Kometa Vrútky, kde hra-
lo  aj  niekoľko  hráčov  z  Kež-
marku,  pretože  Kežmarok  v 
tejto  kategórii  nemal  priame 
zastúpenie.               Humeník

Reakcia hráčov 1. MFK Kežma-
rok na článok s názvom Situácia vo 
futbale je už vyriešená zo dňa 15. 
mája 2013. 

Kríza, ktorá bola v našom fut-
balovom klube vznikla z dôvodu ne-
pravdivých vyjadrení, množstva 
ohovárania a nekorektného jednania 

nou nenastúpenia hráčov na súťaž-
né zápasy, sa nezakladá na pravde. 
Na finančnom ohodnotení sme sa 
s vedením klubu dohodli na začiat-
ku futbalového ročníka 2012/2013 
za podmienok porovnateľných s iný-
mi klubmi V. ligy, pričom tieto pod-
mienky boli začiatkom roka 2013 no-
vozvoleným prezidentom Ing. Fejer-
čákom akceptované. 

Kolektív hráčov 
futbalového klubu

Majstrovstvá Slovenska v hokejbale

Ďalšími  zápasmi pokračo-
vala  piata  futbalová  liga  do-
spelých. 

Kľušov – Kežmarok 3:1, 
Kežmarok – Veľký Šariš 4:1, 
Kežmarok – Kendice 0:1.

Humeník
1. Plavnica   27   50:8    60
2. Raslavice   27   58:34   49
3. D. Klčovo   27   58:47   47

4. Medzilaborce   27   69:40   46
5. Pakostov   27   46:34   46
6. Kendice   27   53:39   44
7. Kľušov   27   59:53   40
8. Fintice   27   45:44   39
9. Kežmarok  27  38:34  38
10. Kračúnovce   27   39:47   36
11. Hanušovce   27   45:46   36
12. Ľubotice   27   39:48   35
13. Jasenov   27   38:45   34
14. Zámutov   27   42:45   33
15. N. Hrušov   27   27:69   23
16. Veľký Šariš   27   17:90     5

Dni športu mesta Kežmarok 2013 odštartovali Olympiádou de-
tí materských škôl, ktorú organizovala Základná škola Nižná brána 
23. mája 2013 v areáli školy. Materské školy súťažili v trojboji, ktorý 
pozostával z behu na 50 m, skoku do diaľky z miesta a hodu teniso-
vou loptičkou.                                                       t/f Pavol Humeník

Dni športu odštartované
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal medzinárodný turnaj ml. žiaci MŠH Vlada Jančeka 31. 5. – 2. 6. Memoriál Vlada Jančeka

Futbal V. liga – sever muži futbalový štadión 9. 6., 17.00 h Kežmarok – Jasenov

Najlepším  halovým  strel-
com sa stal Jozef Pavlík, keď 
vo  svojej  kategórii  Veterán 
holý  luk,  získal  prvé  miesto 
v  Slovenskom  pohári  a  vice-
majstra Slovenska.
Kežmarčania  v  kategórii 

olympijsky luk mali len jedné-
ho  zástupcu Denisa Mačáka 
a aj ten pre neskúsenosť a ne-
pozornosť, nenastúpil včas na 
rozstrel, čím si znemožnil prí-
padný ďalší postup.
Najviac  sa  darilo  Marcele 

Horanskej,  ktorá  nedala  svo-
jim  súperkám  žiadnu  šan-
cu a po víťazstve v kvalifiká-
cii si pripísala plný počet bo-
dov aj za finále, spolu 20 bo-
dov.  Celkom  dobre  sa  darilo 
našim kladkáčom, keď v kva-
lifikácii  Peter Kaščák  672  b. 
obsadil prvé miesto a jeho od-

Kežmarskí lukostrelci už majú 
prvé body v Slovenskom pohári

Za veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok sa v 
dňoch 11. - 12. 5. 2013 konalo vo Viničnom prvé kolo Sloven-
ského pohára v terčovej lukostreľbe. Po rozpačitej halovej se-
zóne, keď Kežmarčania priniesli len polovicu trofejí z Maj-
strovstiev Slovenska a Slovenského pohára, do vonkajšej sú-
ťaže vstúpili celkom sľubne. Zlé a nevhodné obedňajšie hodi-
ny, neumožnili väčšine lukostrelcov sa zúčastňovať tréningov.

dielový  kolega  Jaroslav Kle-
in 667 b. druhé miesto. V se-
mifinále  však  svoje  súboje 
prehrali  a  tak  sa  obaja  stre-
tli  v  súboji  o bronz,  kde mal 
viac  pohody  Jaroslav  Klein. 
Poradie  po  prvom  kole:  Pe-
ter Kaščák 16 b. Jaroslav Kle-
in 15 b. obaja MŠK Kežmarok. 
Pätnásť bodov získal víťaz po 
finále  Marcel  Pavlík  z  Košíc 
a druhý finalista Matúš Dur-
ný  st.  z  Viničného  získal  13 
b. Svoju kategóriu kadet - KL 
vyhral   Tomáš Michlík, kto-
rý  hneď  po  ukončení  prete-
ku, odcestoval hájiť naše  far-
by  na svetový pohár mládeže 
do Slovinska.
Prvé  nováčikovské  body 

za  druhé  miesta  v  kvalifiká-
cii a aj vo finále ženy KL si pri-
písala mladučká  len  18  ročná 

Klaudia Dudžáková.  Slabšie 
sa  vyrovnávala  z  nepriazňou  
počasia  a  bolestivým  rame-
nom po náročnom sústredení. 
Tatiana Šoltýsová v kategórii 
Kadetka  OL,  získala  len  tre-
tie  miesto  po  finále  a  druhé 
miesto po   kvalifikácii.  Spolu 
získala 14 bodov. Tatiana spo-
lu s Martinom Kobzom    zís-
kali  svoje  prvé  FITA  hviezdy 
za  dosiahnutie  tisíc  bodovej 
hranice.                 V. Majerčák

Dňa 23. mája 2013 uspo-
riadala SOŠ Garbiarska 
Kežmarok v spolupráci s 
Centrom voľného času Kež-
marok obvodné kolo v atle-
tike stredných škôl.
V  jednotlivých  disciplí-

nach zvíťazili a na krajské ko-
lo postúpili:

chlapci:  100  m  –  Kuffa 
11,37  s.,  400 m  –  Šípka  55,59 
s. (obaja Gymnázium Kežma-
rok), 1500 m – Pisarčík 5:09,7 

min., guľa – Wildner 11,89 m, 
diaľka – Kudlák 575 cm (všet-
ci  SOŠ  Garbiarska  Kežma-
rok);

dievčatá:  100  m  –  Hodo-
rovičová 13,41  s,  400 m – To-
mášková  1:13,1  min.,  800  m 
–  Fiasová  2:35,7  min.,  diaľ-
ka – Vaľková 437  cm  (všetky 
Gymnázium  Kežmarok),  gu-
ľa – Dindová 9,02 m (SOŠ Gar-
biarska Kežmarok).
Na  stupne  víťazov  vystú-

pili reprezentanti troch stred-
ných  škôl  okresu  Kežmarok. 
Okrem už spomínaných škôl 
aj  Hotelová  akadémia  O.  B. 
Kežmarok.
Na  krajské  kolo,  ktoré  sa 

uskutoční  12.  júna  2013  v 
Prešove boli  ešte donomino-
vaní: 

chlapci:  200 m – Tribula, 
800  m  –  Šípka  (obaja  Gym-
názium  Kežmarok),  3000  m 
– Reznický, 110 m prek. – P. 
Griglák, oštep – Korec (všet-
ci  SOŠ  Garbiarska  Kežma-
rok);

dievčatá: 1500  – Mlynarc-
zyková, oštep – Dindová obe 
SOŠ  Garbiarska  Kežmarok), 
200 m – Tomášková (Gymná-
zium Kežmarok).  

Dušan Griglák 

Medzinárodný basketbalový turnaj v Kežmarku
V dňoch 31. mája – 2. júna 2013 sa v Kežmarku uskutoční  

1. ročník medzinárodného basketbalového turnaja mladších 
žiakov Memoriál Vladimíra Jančeka. Okrem domáceho cel-
ku z Kežmarku sa turnaja zúčastnia aj iné družstvá zo Slo-
venska a tri celky z Poľska.
Turnaj  organizačne  za-

bezpečuje Basketbalový klub 
MŠK  Kežmarok,  ktorý  prijal 
pozvánky  týchto  družstiev 
–  z  Poľska  LaBasket  Varša-
va a UKS SP27 Katovice (dve 
družstvá  –  chlapci  a  dievča-
tá). Zo slovenských družstiev 
sa prihlásili Juniorbasket Ko-
šice,  KAC  Jednota  Košice, 
BKM Svit a domáci tím mlad-

ších  žiakov BK MŠK Kežma-
rok. 
Tímy svoje zápasy odohra-

jú  v  Mestskej  športovej  hale 
Vladimíra  Jančeka.  Prvý  zá-
pas  turnaja  sa  odohrá  v  pia-
tok 31. mája o 10.00 hodine.
Slávnostné  otvorenie  tur-

naja  je  naplánované na  15.30 
hod. a ukončenie v nedeľu po 
poslednom zápase. 

Družstvá  odohrajú  celko-
vo  na  turnaji  šesť  stretnutí, 
keďže sa bude hrať systémom 
každý s každým.
V  rámci  tohto  turnaja  sa 

odohrá v sobotu 1. júna 2013 o 
16.00 hod. aj medzinárodný zá-
pas  starých pánov medzi Old 
boys BK MŠK Kežmarok a Gli-
marom Gorlice (POL), ktorého 
tradícia sa datuje od roku 1996. 
Všetkých športových fanú-

šikov na turnaj srdečne pozý-
vame.  Vstup  na  turnaj  bude 
počas všetkých troch dní voľ-
ný.                                       (jmj)


