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Aktivita občanov, ktorým 
ide o vec, o rozvoj mes-
ta, či aspoň o dialóg s po-
slancami, je vždy dobrou 
správou pre mesto. Veď 
je to jedna z ciest, ako ho 
posunúť vyššie, aby sme 
spolu urobili niečo pre 
lepší život v ňom. 

Práve dialóg s poslancami vo 
svojom obvode, resp. celej lo-
kalite sídliska Juh, bol hlav-
ným cieľom stretnutia obča-
nov s poslancami za toto síd-
lisko, ktoré zvolal Jiří Holub 6. 
mája 2015 do jedného reštau-
račného zariadenia na sídlis-
ku. I keď z rôznych príčin prišli 
na stretnutie iba dvaja poslanci 
– Ján Hencel a Jana Majorová, 
zopár občanov, pracovníčka 
oddelenia regionálneho rozvo-
ja na mestskom úrade a redak-
tor novín KEŽMAROK, disku-
sia bola plodná a pre obe stra-
ny veľmi užitočná. Vo voľnej 
debate sa porozprávalo na rôz-
ne témy, takže obaja poslanci 
majú po tomto stretnutí inšpi-
rácií do ďalšej svojej poslanec-
kej práce dosť.

Doprava a kamery
Úvod stretnutia patril téme 
doprava. Hovorilo sa nielen 
o tej v centre mesta, či rieše-
niu dvoch mostov nad poto-
kom Ľubica (pri pekárni, aj na 
sídlisku Sever), ale napríklad 
aj o cyklistickom chodníku 

z Kežmarku do Vrbova, ktorý 
by potreboval nejaké zmeny. 
Hovorilo sa ale aj o kamero-
vom systéme na sídlisku Juh, 
aby bol funkčný a aby kamery 
mapovali najproblematickejšie 
miesta sídliska. Prišlo ale aj na 
možné vybudovanie čerpacej 
stanice na Juhu, s čím občania 
rezolútne nesúhlasia a poslan-
ci zas už na rokovaní zastupi-
teľstva vyjadrili svoje zamie-
tavé stanovisko k tejto aktivi-
te. A čo sa týka automobilo-
vej dopravy, tak v blízkej dobe 
chce vedenie mesta niektoré 
ulice v centre zjednosmerniť, 
takže zmeny v doprave určite 
nastanú.

Web
Potom prišlo na webovú strán-
ku mesta, s ktorou nie sú spo-
kojní ani občania, ani poslan-
ci. „Žiada si lepšiu prehľad-
nosť, aktuálnosť a celkovo iný 
dizajn,“ to je názor občanov. 
Stránka by sa nemala rekon-
štruovať v roku 2015, no ur-
čité aktivity by sa mali na nej 
upravovať už od júla 2015. Aj 
rekonštrukcia stránky si vyža-
duje určitý balík financií, preto 
v tomto kalendárnom roku sa 
na nej urobia možno iba čias-
točné zmeny, aby mohli po-
slanci schváliť balík peňazí pre 
rok 2016 na jej celkovú rekon-
štrukciu. Veď v dnešnom in-
formačnom svete sú informá-
cie na webovej stránke mes-
ta to prvé, s čím sa potenciál-
ny návštevník mesta stretne. 
A priznajme si aj my, že keď 
hľadáme či už len seriózne in-

spravodajstvo

Pavol Humeník
Foto: autor

Užitočné stretnutie občanov s poslancami
formácie o ubytovaní, stravo-
vaní, či akciách v niektorom 
z miest, ktoré ideme navštíviť, 
tak webová stránka je tá prvá, 
kde hľadáme seriózne infor-
mácie z daného mesta.

Šport v meste
Stretnutie občanov s po-
slancami priniesli i otvore-
né otázky zo strany športu. 

Išlo o to, aby dostali špor-
tové kluby, ktoré sú mimo 
Mestského športového klu-
bu viac financií. Zatiaľ finan-
cie na tieto kluby mali zá-
ujem čerpať iba tri organi-
zácie. Iné kluby asi majú fi-
nančných prostriedkov dosť, 
lebo záujem od iných klubov 
na mestskom úrade neevidu-
jú. A že je daný balík finan-
cií pre športové kluby mimo 
MŠK malý, to je možno chy-
ba toho, že na mestskom úra-
de niet osoby, ktorá by ma-
la šport na starosti a bojovala 
za každý cent pre šport, teda 
za odvetvie, ktoré je základ-
nou prevenciou protidro-
govej činnosti v meste.  Na 
druhej strane vedúci športo-
vých klubov by mali vedieť, 
že financie sa dajú získať od 
mesta i cez VZN. O tom, že 
šport v meste nemá svojho 
pána, ukazuje i chabá špor-
tová lišta na webovej stránke 
mesta, kde sa potencionálny 
vedúci nejakého športového 
klubu z iného mesta praktic-
ky ani nedozvie koľko špor-
tových klubov máme v Kež-
marku. A to je základná vizit-
ka športu v meste!

Povodeň
„Most pri pekárni treba roz-

šíriť, inak pri ďalšej vysokej 
vode bude mať mesto opäť 
problém s povodňou, lebo to 
je pre mesto kritické miesto,“ 
to bola hlavná požiadavka ob-
čanov pri téme protipovodňo-
vých opatrení. Poslanci pri-
pomenuli, že most na je ceste 
prvej triedy, čo spadá do kom-
petencie VÚC, no i tak prisľú-
bili angažovanosť pri vyrieše-

ní tohto problému. Všetci boli 
potešení informáciou, že pro-
tipovodňové poldre sa už za-
čali robiť, takže je tu šanca, že 
v tomto smere si celý región 
pomôže a nebudeme sa mu-
sieť obávať pri každom väč-
šom lejaku, že zas príde veľ-
ká voda.

Z každého rožka troška
„Chcem sa opýtať, že keď 
platím poplatok za psa, čo 
dostávam za to?“ bola jed-
na z otázok občanov na po-
slancov a rozšírili ju o ďalšie 
konštatovania. „Venčovis-
ká, ktoré sa zriadili na síd-
lisku, sú nefunkčné, lebo psi 
tam nejdú a inak neviem, čo 
dostávam za tento popla-
tok. Ak si mám vybrať, tak 
radšej zaplatím daň za psa 
v susednej obci, kde je lac-
nejšia. A mestskí policaj-
ti by mali viac kontrolovať 
psíčkarov, aby zbierali ex-
krementy po svojich milá-
čikoch.“ Poslanci mohli iba 
sľúbiť, že sa na problém po-
zrú bližšie. Pán Holub by zas 
rád videl robiť študentov an-
kety na rôzne témy, ktorých 
výsledky by sa potom obja-
vovali v novinách, resp. by 
videl rád v novinách rubri-
ku, ktorá by bola o riešení 

Na stretnutí  sa hovorilo  i o nutnej  rekonštrukcii mosta 
pri pekárni.

Stretnutie poslancov s občanmi sa nieslo v priateľskom 
duchu.
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Podľa Jozefa Marhefku by 
malo na bezpečnosť ob-
čanov dbať viac policaj-
tov. Aj na bicykloch. 

S akými ambíciami ste pri-
šli na miesto náčelníka mest-
skej polície?

Po 27 rokoch praxe v bezpeč-
nostných zložkách Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky som 
pociťoval vnútornú potrebu zmeny. 
Na druhej strane som mal v úmys-
le naďalej profesne pôsobiť v oblas-
ti bezpečnosti, ktorá mi je známa a v 
ktorej sa viem uplatniť a byť príno-
som. Z tohto dôvodu som podal žia-
dosť do výberového konania na post 
náčelníka mestskej polície. 

Bezpečnostná situácia v okrese 
Kežmarok a v samotnom meste je 
mi dobre známa. Poznám medze-
ry v zabezpečení verejného poriad-
ku v meste. Som hrdý na to, že ako 
občan okresu dlhodobo pracovne 
pôsobiaci v meste Kežmarok, som 
v roku 2010, 2012 a 2014 ako člen 
krízového štábu okresu na pozícií  
okresný riaditeľ Policajného zbo-
ru so svojimi vtedajšími podriade-
nými zachraňoval ľudí, pričom k 
ujmám na životoch nedošlo a mo-
ji podriadení priamo zachránili ži-
vot niekoľkých občanov. 

Mojím cieľom je naďalej pô-
sobiť v prospech občanov a byť 
prínosom v oblasti zabezpečova-
nia bezpečnosti a ochrany verej-
ného poriadku.

Ste spokojný s tým, v 
akom stave ste preberali kež-
marskú mestskú políciu?

Z môjho predchádzajúceho 
pôsobenia mi útvar Mestskej po-
lície mesta Kežmarok bol veľmi 
dobre známy a často sme si ako 
bezpečnostné zložky pomáhali a 
navzájom sme spolupracovali. 

Na útvar MsP som išiel pra-
covať s vedomím, že je to pra-
covná skupina inteligentných a 
schopných  policajtov, ochotných 
nasadzovať svoje zdravie a ži-
vot v prospech obyvateľov mes-
ta Kežmarok.  Na druhej strane, 
manažér nikdy nemôže byť spo-
kojný so svojou prácou a s prácou 
svojich predchodcov. Vždy musí 
niečo zlepšovať, novelizovať, ak-
tualizovať, prijímať a spracová-

vať pozitívne nápady a podnety. 
Bol  som prvým okresným 

riaditeľom Policajného zboru 
Kežmarok po jeho znovuobnove-
ní dňa 1. 6. 2010. Budoval som 
organizačnú štruktúru, podieľal 
som sa na navýšení stavov po-
licajtov PZ. Som presvedčený o 
tom, že verejný poriadok musia 
chrániť dobre vycvičení a vyško-
lení profesionálne zdatní jedinci. 

Viem, že v priamom výkone 
hliadkovej služby policajtov nie 
je dosť, takže mojou snahou bude 
posilňovať priamy výkon policaj-
nej služby v uliciach a v katastri 
mesta Kežmarok.

V akých oblastiach sú jej 
najväčšie nedostatky?

Najväčší nedostatok vidím v 
nedostatočnom počte policajtov v 
priamom výkone hliadkovej služ-
by. Už som prijal opatrenia na to, 
aby sa v čo najkratšom čase  čo 
najviac príslušníkov MsP podie-
ľalo na hliadkovej službe v teréne. 

Aké boli vaše prvé kroky 
počas jeden a pol mesačné-
ho pôsobenia na MsP v Kež-
marku?

Po oboznámení sa so situá-
ciou do priameho výkonu hliadko-
vej  služby a  do služby na operač-
nom stredisku je velený aj zástup-
ca náčelníka MsP a aj ja - náčelník. 
Spracoval som smernicu k hodno-
teniu a odmeňovaniu príslušníkov 
MsP a spracovávam ďalšie interne 
normatívne akty na skvalitnenie a 
spriehľadnenie práce MsP. 

Aké novinky plánujete, 
príp. akom časovom období? 

V najbližšom období navrhu-
jem zaviesť hliadky na bicykloch 
z dôvodu lepšieho kontaktu prís-
lušníkov MsP s občanmi, za úče-
lom lepšej mobility hliadok a lep-
šieho vnímania okolitej situácie 
príslušníkmi MsP. 

Plánujeme rozšíriť kamerový 
systém, zvýšiť počet bytov a ob-
jektov napojených na pult cen-
tralizovanej ochrany, zamestnať 
ako operátorov kamerového sys-
tému občanov s telesným postih-
nutím a postupne skvalitňovať 
výstupy z práce mestskej polície. 

Bude s nimi súvisieť aj 
príchod nových ľudí - posil-
nenie mestskej polície?

Mojou snahou je mať plný 
početný stav príslušníkov mest-
skej polície. 

Nový náčelník Mestskej polície 
pripravuje niekoľko noviniek

Lorant Paugsch
Foto: archív JM

pálčivých tém. Ale rád by vi-
del podrobne i proces schva-
ľovania pozemku na posta-
venie kežmarskej chaty.

Ticho v centre
Záverečným návrhom obča-
nov pre poslancov bolo, aby 
urobili všetko pre to, aby sa do 
centra mesta vrátil život. „Tre-
ba prilákať ľudí do mesta, aby 
nebolo po 18-tej hodine, ale-
bo počas víkendov prázdne“, 
bol hlavný motív tohto bodu. 
Viem, že tento problém trápi 
viacerých Kežmarčanov, a to 
už pár rokov. Zdá sa, akoby 
bolo málo nápadov, ako tento 
stav zmeniť. No stačí buď ísť 
trošku do sveta, alebo iba po-
zornejšie čítať naše noviny, le-
bo myslím, že mali sme už pár 
nápadov na vyriešenie tohto 
problému. Veď nepovieme nič 
nového, keď opäť napíšeme, 
že do mesta treba dostať vo-
du. Či už vo forme zaujímavej 
fontány, (v ktorej by sa určite 
rád vykúpal každý kežmarský 
majster republiky hocijakého 
športu), alebo tečúceho potô-
čika, alebo umelého vodopá-
du. V meste nemáme žiadne 
viditeľné prírodné prepojenie 
s Tatrami, ktoré dobýjali ako 
prví práve Kežmarčania. Jed-
noducho, tých nápadov je ve-
ľa, ktoré by spestrili centrum 
mesta, aby sa Kežmarčan vrá-
til do centra. Chce to iba tro-
chu odvahy a možno správ-
nych ľudí s invenciou. Ak sa 
okolo spomenutých „vodných“ 
nápadov urobí pekné prostre-
die, so sedením, tak by to bol 
prvý predpoklad, prečo prísť 
do mesta si posedieť. Nadstav-
bou príjemného sedenia by 
mala byť príjemná hudba, či 
zaujímavá stála gastro ponu-
ka. V centre máme ale dve má-
lo využité pódiá, alebo nikým 
nevyužívanú lúku, resp. voľ-
ný priestor pred hradom. Po-
tom sa nečudujme, že v centre 
mesta je ticho. 

Stretnutie prinieslo mno-
ho podnetov, bolo polože-
ných mnoho otázok a možno 
odpovedí nebolo toľko, koľ-
ko si občania predstavovali, 
no je dobre, že začala vôbec 
samotná komunikácia medzi 
poslancom a občanom, a to 
je dobrý začiatok cesty k do-
siahnutiu cieľa, čo by mal byť 
lepšie spolunažívanie v na-
šom meste.

Na ktoré oblasti v meste 
sa plánujete zamerať? 

Snažíme sa chrániť verej-
ný poriadok komplexne v celom 
meste a všetky oblasti v katastri 
mesta. Zvýšenú ochranu chceme 
poskytnúť ohrozeným skupinám 
občanov a to najmä deťom, mlá-
deži a seniorom našou preventív-
nou činnosťou, kamerovými sys-
témami a cenovým zvýhodnením 
pripojenia sa seniorov na pult 
centralizovanej ochrany. 

Ktoré miesta sú z hľadiska 
bezpečnosti či častých hlásení 
obyvateľov najrizikovejšie?

Najrizikovejšie je centrum 
mesta, okolie zábavných a reštau-
račných podnikov, nákupných 
stredísk, okolie školských objektov 
a zariadení, frekventované komu-
nikácie, preto týmto miestam ve-
nujeme zvýšenú pozornosť.

Aké opatrenia máte pri-
pravené? 

Plánované opatrenia som spo-
menul, ale sme otvorení každému 
dobrému a podnetnému návrhu 
a iniciatíve na zlepšenie bezpeč-
nostnej situácie v meste Kežma-
rok.

Jozef  Marhefka,  náčelník 
mestskej  polície  v  Kež-
marku.

„Zamagurské“ 
majú svoj termín

Prešovský samosprávny 
kraj, Podtatranské osvetové 
stredisko Poprad, Obec Červe-
ný Kláštor, Mesto Spišská Sta-
rá Ves, Cyprian n.o. Červený 
Kláštor, Ľubovnianske osvetové 
stredisko Stará Ľubovňa organi-
zujú v dňoch 20. – 21. júna 2015 
v Červenom Kláštore už 39. roč-
ník Zamagurských folklórnych 
slávností.                                    ph
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V predvečer 70. výročia 
ukončenia druhej sveto-
vej vojny sa uskutočni-
li v meste Kežmarok, 7. 
mája 2015, spomienkové 
podujatia. 

Výbor Základnej organizá-
cie Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov 
v Kežmarku, ktorý spomien-
kové podujatia organizoval, 
najskôr o 10.30 hod. usku-
točnil pekný spomienkový 
akt na historickom cintorí-
ne v Kežmarku. Pri pomní-
ku oslobodenia a hroboch 
padlých v druhej svetovej 
vojne, i za účasti žiakov Zá-
kladnej školy dr. Fischera a 
študentom SOŠ Garbiarska, 
sa žiaci a študenti postavi-
li k jednotlivým krížom zo-
snulých vojakov a polože-
ním kvetu vzdali hold týmto 
bezmenným hrdinom.  Toh-

to spomienkového aktu sa 
zúčastnili čelní predstavite-
lia miestnej štátnej správy 
i samosprávy. Krátky pre-
jav a položenie kvetov doda-
li celému aktu slávnostnú at-
mosféru, takú potrebnú pre 
význam okrúhleho výročia.

Približne o hodinu ne-
skôr sa uskutočnili na hrad-
nom nádvorí hlavné oslavy 
k okrúhlemu výročiu oslobo-
denia. Tie prebiehali za veľ-
mi bohatej účasti žiakov zák-
ladných a stredných škôl, kde 
početnosťou vynikli žiaci Zá-
kladnej školy – Grundschu-
le, SOŠ Garbiarska a hotelo-
vej akadémie, ktorí pripravili 
i kultúrny program. 

Slávnostný prejav k výro-
čiu oslobodenia mala pred-
nostka okresného úradu An-
na Tkačiková. Potom, po 
slávnostných salvách, čelní 
predstavitelia mesta, okresu 
i ostatných organizácií, ktorí 
si prišli uctiť výročie oslobo-
denia, pri pamätníku oslobo-

Pavol Humeník
Foto: autor

Dôstojná spomienka k výročiu oslobodenia
denia položili vence.

Organizátorom sa tak po-
darilo pripraviť dôstojnú spo-
mienku k okrúhlemu výročiu 

oslobodenia našej krajiny, le-
bo iba ten, kto si uctí hrdinov 
minulosti, môže dúfať vo svo-
ju svetlú budúcnosť.

K mesiacu máj patria nie-
len rozkvitnuté kvety a  štebot 
vtáčat, ale aj deň, keď si všet-
ci, bez ohľadu na vek, spome-
nieme na svoje mamy, mam-
ky, mamičky. My sme tým 
našim pripravili pestrú kyti-
cu piesní, tancov i hovorené-
ho slova, ktorú uviazali deti 
1. stupňa so svojimi triedny-
mi učiteľkami a deti 2. stup-
ňa pod vedením p. uč. Zimo-
vej 12. mája 2015.

Mestské kultúrne stre-
disko sa zaplnilo mamičkami 

a starými mamami. Občas sa 
v oku zaleskla slza, občas na 
tvári zaihral úsmev, ale z kaž-
dej sa dala čítať radosť a spo-
kojnosť. A tiež  hrdosť na to, 
čo deti dokážu  pripraviť pre 
svoje mamy, staré mamy... 
A deti, tie sa predviedli v tom 
najlepšom svetle, aby sa svo-
jim mamám poďakovali za 
všetko, čo pre nich každý deň 
robia. Takže, milé mamy, ĎA-
KUJEME za starostlivosť, za 
lásku, za to, že ste!

Mgr. A. Burkovičová

Deň matiek

Nedeľa 10. mája 2015 pat-
rila na Kežmarskom hrade 
podujatiu „Otvorenie letnej 
turistickej sezóny“, ktoré bolo 
spojené aj s oslavou Dňa ma-
tiek. 

Aj keď nám počasie nebo-
lo priaznivo naklonené, náv-
števníci sa nenechali odradiť 
a napriek tomu prišli na pod-
ujatie v hojnom počte. Múze-
um v Kežmarku, Mesto Kež-
marok, Centrum voľného ča-
su Kežmarok a Mestské kul-
túrne stredisko Kežmarok 
touto cestou vyjadrujú svoju 
vďaku všetkým, ktorí podpo-
rili a pomohli zrealizovať na-

še podujatie a pomohli nám 
tak pripraviť nezabudnuteľ-
ný deň pre všetkých zúčast-
nených.

Pomocnú ruku podali aj 
podnikateľské subjekty: Kež-
marská reštaurácia, Reštaurá-
cia u Jakuba, Hotel Hviezdo-
slav, Hotel Club, Reštaurá-
cia  Severka,  Pizzéria  Clas-
sica, Cukráreň Fontána, ktorí 
poskytli občerstvenie takmer 
250 účinkujúcim. Zároveň 
ďakujeme za výpomoc  pri 
prehliadkach v hrade aj žia-
kom Hotelovej akadémie O. 
Brucknera v Kežmarku.

Zamestnanci Múzea v Kežmarku

Poďakovanie 
Pietny akt na historickom cintoríne.

Kladenie vencov k pamätníku oslobodenia na hradnom 
nádvorí.

Pestrú kyticu piesní, tancov i hovoreného slova pripravili 
ku Dňu matiek žiaci ZŠ dr. Fischera.
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V dňoch 6. a 7. mája sa 
na území OOCR Tatry-
-Spiš-Pieniny uskutočnila 
infocesta po atraktivitách 
destinácie.  

Infocesta bola určená priorit-
ne pre pracovníkov v oblas-
ti cestovného ruchu t.j. pra-
covníkov turistických infor-
mačných kancelárií, in-com-
mingových agentúr, recepcií 
a miest prvého kontaktu, kto-
rí tak dostali jedinečnú mož-
nosť lepšie spoznať atraktivi-
ty destinácie. Celkovo sa info-
cesty zúčastnilo 22 osôb. 

„Hlavným cieľom cesty bolo 
skvalitnenie vzájomnej spolu-
práce, teda nešlo iba o návšte-
vu atraktivít v destinácii Tat-
ry-Spiš-Pieniny, ale aj o vzá-

jomné zoznámenie sa s člen-
mi OOCR Tatry-Spiš-Pieniny 
s ostatnými pracovníkmi v ob-
lasti cestovného ruchu v Tat-
ranskom regióne a hľada-
nie optimálnej cesty vzájom-
nej spolupráce v prospech náv-
števníka. V neposlednom rade 
bolo cieľom aj zlepšenie propa-
gácie územia destinácie“ kon-
štatovala Gabriela Bodnárová, 
výkonná riaditeľka OOCR Tat-
ry-Spiš-Pieniny.

Počas dvoch dní bol pri-
pravený atraktívny program. 
Počas prvého dňa spoznáva-
li účastníci krásy Spišskej Ma-
gury. Navštívili viacero ob-
cí, kde mali možnosť zozná-
miť sa s miestnymi tradíciami 
a ochutnali miestne špeciali-
ty. Vďaka infoceste účastní-
ci bližšie spoznali obec Ždiar 
formou atraktívneho zážitku 
„Ždiarska svadba“ v Ždiar-

skom dome, lyžiarske stre-
disko Ski Bachledová s jeho 
zimnými a letnými atraktivi-
tami, obec Osturňa (múzeum, 
drevená architektúra), Veľká 
Franková (salašníctvo, ochut-
návka), Penzión Pltník s ná-
stupišťom pltí a kempingom, 
Červený Kláštor (múzeum), 
Spišské Hanušovce (Kaštieľ 
Hanus) a Jezersko (lyžiarske 
stredisko, agroturistika).

Druhý deň spoznáva-
li účastníci infocesty oblasť 
Levoče a Spiša. Navštívi-
li Spišské Podhradie a Spiš-
skú Kapitulu, občerstvili sa 
na Spišskom salaši, navštívi-
li Baziliku na Mariánskej ho-
re, v Levoči absolvovali pre-
hliadku historického centra 
mesta, navštívili Levočskú 
dolinu (Penzión pod Mari-
ánskou horou), dozvedeli sa 
o príprave na letnú sezónu v 

Infocesta po atraktivitách OOCR Tatry-Spiš-Pieniny 
Thermal Park Vrbov a na zá-
ver  navštívili vzácnu historic-
kú knižnicu Evanjelického lý-
cea v Kežmarku.

Počas infocesty bolo pred-
stavených viacero zaujíma-
vých produktov pre letnú i 
nasledujúcu zimnú sezónu. 
Destinácia Tatry-Spiš-Pieni-
ny sa vyznačuje rôznorodos-
ťou svojej ponuky a vynikajú-
cimi podmienkami pre letnú 
a zimnú turistiku, lyžovanie, 
bežecké lyžovanie, cyklotu-
ristiku i splavovanie (splav na 
pltiach, rafting ap.). Kultúrno-
-historické danosti destinácie 
predurčujú k rozvoju kultúr-
neho cestovného ruchu. „Des-
tinácia vie uspokojiť potreby 
a túžby nielen športuchtivých 
návštevníkov vyhľadávajú-
cich aktívny odpočinok, ale aj 
tých, ktorí k nám prichádzajú 
za oddychom, hľadajú pokoj 
a panenskú prírodu“ uzavre-
la Bodnárová.

Samotná infocesta sa stre-
tla s mimoriadne pozitívnym 
ohlasom medzi zúčastnený-
mi.  Účastníci navštívili mno-
ho prekrásnych miest a atrak-
tivít. Každý účastník nadobu-
dol množstvo nových poznat-
kov i zážitkov, ktoré môže 
zúročiť už v blížiacej sa let-
nej sezóne a tým poukázať na 
krásy a jedinečnosť destinácie 
Tatry-Spiš-Pieniny.

Gabriela Bodnárová
Foto: Stanislav Raab

Súčasťou infocesty bolo aj spoznávanie folklórnych tradícií. Účastníci infocesty navštívili aj centrum Levoče.

Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46, 
060 01 Kežmarok  

052/449 21 35 
info@kezmarok.sk   
www.kezmarok.sk
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Strediská v regióne pri-
nesú počas letnej sezóny 
niekoľko noviniek.

Jarná kvitnúca príroda, po-
stupné predlžovanie dní a or-
tuť teplomera šplhajúca sa k 
letným teplotám. To sú ne-
klamné znaky, že letná se-
zóna sa nezadržateľne blí-
ži. Prípravy na ňu prebieha-
jú v pozitívnom duchu, keď-
že tohtoročná zima prilákala 
do regiónu viacej turistov ako 
vlani. Pravidelná propagácia 
spolu s postupným skvalitňo-
vaním služieb prináša desti-
nácii Tatry-Spiš-Pieniny ovo-
cie v podobe dobrej návštev-
nosti v porovnaní s minulými 
rokmi. 

V stredisku Ski Bachle-
dova hodnotia sezónu pozi-
tívne. Návštevníci sa tešili 
množstvu prírodného snehu, 
výborným lyžiarskym pod-
mienkam a mnohým atrak-
tívnym novinkám. „Tohto-
ročná zimná sezóna síce za-
čala neskôr, no vďaka roz-
šíreniu strediska o nové 
severné zjazdovky vo Fran-
kovej trvala až do Veľkej no-
ci. Celkovo hodnotíme se-
zónu pozitívne, hoci sa vý-
padok „vianočných“ tržieb 
doháňa ťažko“ povedala 
Martina Múdra marketingo-
vá manažérka strediska.  

Túto sezónu sa stredisko 
podstatne rozrástlo. V tretej 

doline smerom do Malej Fran-
kovej vznikli dve nové zjaz-
dovky. V stredisku sa kona-
lo viacero atraktívnych pod-
ujatí, vďaka ktorým stredisko 
ožilo. Odštartovali novú tra-
díciu Memoriálu V. Krajňáka 
(pretekov v obrovskom slalo-
me), ktorý sa tešil veľkej ob-
ľube. 

„V tomto duchu plánu-
jeme pokračovať aj naďalej 
a vytvoriť z Bachledovej ži-
vé stredisko, zaujímavé nie-
len pre lyžiarov, ale aj pre os-
tatných turistov i obyvateľov 
nášho kraja. Zvýšením pre-
pravnej kapacity, dĺžky zjaz-
doviek a množstvom ponú-
kaných doplnkových služieb 
sa Bachledka stala jedným 
z najnavštevovanejších stre-
dísk na Slovensku“ povedala 
Múdra.

Letné novinky v Bachledo-
vej sa budú niesť v dvoch ro-
vinách. Jednou je rozširova-
nie a skvalitňovanie bike par-
ku a druhou doplnenie a rast 
náučného chodníka o nové 
hry a voľnočasovú infraštruk-
túru pre deti a rodiny. „Po-
čas leta sa bude v Bachledo-
vej konať niekoľko cyklopod-
ujatí ako aj podujatí pre rodi-
ny a deti. Leto v Bachledovej 
bude zábavné, hravé, turistic-
ké i adrenalínové a tak zau-
jímavé pre každého“ uzavre-
la Múdra.

Pozitívne hodnotia zimnú 
sezónu aj v Levoči a jej oko-
lí. „Tohtoročná zimná sezó-
na začala síce až na prelome 

Destinácia Tatry-Spiš-Pieniny hodnotí zimnú sezónu, 
prípravy na leto vrcholia

roka, ale vďaka bohatej sne-
hovej nádielke priala zimným 
športom. V prevádzke bolo aj 
lyžiarske stredisko Ski  Zá-
vada pri Levoči, ktoré nemá 
umelé zasnežovanie. Vhodné 
podmienky boli aj pre milov-
níkov bežeckého lyžovania“ 
povedala Gabriela Hudáko-
vá z informačnej kancelárie 
Levoča. Za posledné roky sa 
stalo pravidlom, že najväčšiu 
skupinu návštevníkov tvoria 
domáci turisti, ktorých počet 
z roka na rok rastie.

Na návštevníkov Levo-
če a okolia čaká leto plné zá-
bavy a zážitkov. „Začiatkom 
júna bude slávnostne otvo-
rené Biokúpalisko a ryb-
ník v Relax Parku Levočská 
Dolina. V mesiaci septem-
ber  pripravuje Mesto Levoča 
v spolupráci so Slovenskou 
agentúrou pre  cestovný ru-
ch a Krajskou organizáciou 
cestovného ruchu Severový-
chod Slovenska Dni cestovné-
ho ruchu v Levoči a to v rámci 
osláv Svetového dňa cestov-
ného ruchu. Bude to dvojdňo-
vé podujatie s bohatým kul-
túrnym programom, gastro-
špecialitami a remeselným tr-
hom“ doplnila Hudáková.  

Návštevníci, ktorí v desti-
nácii vyhľadávajú termálnu 
vodu už tradične navštevujú 
Thermal Park Vrbov. O kúpa-
lisku je známe, že je obľúbené 
nielen medzi domácimi, ale aj 
medzi návštevníkmi z Poľska 
a Českej republiky. Termál-
na voda je známa pozitívny-
mi účinkami na pohybové a 

nervové ústrojenstvo, dýcha-
cí a srdcovocievny systém. Pri 
obhliadnutí sa za zimnou se-
zónou sa na kúpalisku tešia 
dobrej návštevnosti. 

„Sezóna kopírovala pred-
chádzajúci rok, ktorý bol veľ-
mi úspešný. Potešiteľne je, 
že nás návštevníci navštevu-
jú síce na kratšiu dobu, ale o 
to častejšie“ konštatovala ria-
diteľka kúpaliska Eva Vraňu-
chová. Pre návštevníkov po-
čas leta pripravujú taktiež 
viacero noviniek (prístrešok 
pre cyklistov, volejbalové ih-
risko).

Destinácia Tatry-Spiš-Pie-
niny sa vyznačuje rôznoro-
dosťou svojej ponuky a vy-
nikajúcimi podmienkami pre 
letnú turistiku, cykloturis-
tiku i splavovanie (splav na 
pltiach, rafting ap.). Kultúr-
no-historické danosti desti-
nácie ju predurčujú k rozvo-
ju kultúrneho cestovného ru-
chu. „Destinácia vie uspo-
kojiť potreby a túžby nielen 
športuchtivých návštevní-
kov vyhľadávajúcich aktívny 
odpočinok, ale aj tých, ktorí 
k nám prichádzajú za oddy-
chom, hľadajú pokoj a panen-
skú prírodu“ uzavrela Gabrie-
la Bodnárová, výkonná riadi-
teľka OOCR Tatry-Spiš-Pieni-
ny.

Na letnú turistickú sezó-
nu sa pripravujú aj zamest-
nanci Kežmarskej informač-
nej agentúry. Tí, ako v minu-
lom roku, pripravujú pre tu-
ristov audiosprievodcov po 
Kežmarku či turistické karty.

Gabriela Bodnárová
Foto: Lorant Paugsch

Termálne kúpalisko vo Vrbove s panorámou Vysokých Ta-
tier.

V Bachledovej doline plánujú rozšíriť bikepark.
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Lucijný stĺpček
Víťazná rodina kežmar-
ského kola si svoje sily 
zmeria aj v televízii.

Jedným z ťahákov sobotné-
ho sprievodného progra-
mu tohtoročného festivalu 
EĽRO (10. – 12. 7. 2015) bude 
i “putovná” verzia populár-
nej televíznej súťažno-zábav-
nej relácie 5 proti 5 s Andre-

 Deutsche  Partei, Nemecká 
strana, Služobný úrad Kežmarok

Kežmarok, 24. jún 1939
Pán Profesor Alfréd Grosz, 

Kežmarok
Ako bolo všeobecne známe, 

bolo včera  23. júna 1939 na sláv-
nosti letného slnovratu prevede-
né ustanovenie Nemeckej ľudo-
vej skupiny. K nášmu údivu mu-
síme konštatovať, že sú ešte ľu-
dia, ktorí nechcú pochopiť, že 
vystúpenie z radu nie je možné. 
A tým menej, ak sa jedná o člo-
veka, ktorý stále znova ostáva 
Nemcom.  K týmto ľuďom patrí-
te aj Vy. Osobne ste nás viackrát 
uisťovali, že ste Nemcom. Te-
raz ste sa nielen zúčastnili osla-
vy  maďarskej, lepšie povedané  
maďarónskej skupiny, ale zvlášť 
ste túto Jánsku oslavu napriek 
pokynom Strany a napriek varo-
vaniu Vášho kolégia  usporiada-
li a viedli.

Vážime si vyznanie každého 
jedného jednotlivca, ale rozhod-
ne odmietame každé samostat-
né jednanie u Nemcov.  Z tohto 
dôvodu považujeme Vaše jedna-
nie  za nezlučiteľné s vašou ne-
meckou národnou príslušnosťou 
a v budúcnosti budeme na to pri-
hliadať. Pre všetky prípady Vás 
ubezpečujeme, že  nebudeme 
mať v rámci našej Nemeckej ľu-
dovej skupiny  nijaké pochopenie 
pre Vaše, ako občas podotýkate, 
snahy o zmierenie.

Heil Hitler!
Pečiatka  Deutsche Partei, 

Kežmarok  a nečitateľný podpis

Deutsche Partei  (Nemecká 
strana)

Kežmarok,10. február 1940
Okrsok 6, Horný Spiš
Karpatsko-nemecká  výchov-

ná spoločnosť
Vedúci  okrskového úradu

Z pozostalosti prof. Alfréda Grosza

Súťažte s Andrejom Bičanom v 5 proti 5

bšl, lp

Vážený pán Alfréd Grosz, 
profesor Kežmarok

Na základe pokynov prichá-
dzajúcich z Bratislavy Vás vyzý-
vam, ako člen Nemeckej strany 
(Deutsche Partei) a Karpatsko-
-nemeckej  výchovnej spoločnos-
ti, aby ste vstúpili do našej stra-
ny.

Ako posledný deň Vášho 
vstupu Vám určujeme  14. feb-
ruár 1940. V prípade, že do tohto 
dňa nepredložíte prijímacie po-
tvrdenie vašej príslušnej miest-
nej skupine Nemeckej strany, ve-
dúcemu obvodného úradu,  pro-
fesorovi Rudolfovi Horvayovi 
v Kežmarku, beriem na  vedo-
mie, že nechcete  vstúpiť do Ne-
meckej strany. Na možné dôsled-
ky Vášho odopretia  budete  upo-
zornený.                 

Heil Hitler! 
Krajský vedúci úradu, nečita-

teľný podpis

jom Bičanom. V sobotu 11. jú-
la od 17.00 h budú na pódiu 
pri radnici súťažiť päťčlenné 
družstvá, pričom to víťazné si 
zasúťaží aj priamo v televízii.

Ak si trúfate so svojimi 
príbuznými, priateľmi či zná-
mymi zahrať si 5 proti 5 pria-
mo na pódiu počas EĽRO, 
môžete 5-členné tímy regis-
trovať už teraz priamo v ad-
ministratívnych priesto-
roch Mestského kultúrne-
ho strediska na Starom trhu 
47 (052/452 21 65, 0904 496 
442). Účastníci súťaže získa-
jú aj jednodňové voľné lístky 
na EĽRO.

Moja sestra chystá svadbu. 
Možno si poviete, že je to bež-
ná vec v živote človeka, o kto-
rej je zbytočné písať čo i len 
na takomto malom priesto-
re. Mne ale behajú po rozu-
me rôzne iné myšlienky. Som 
na ňu veľmi hrdá, že sa s pria-
teľom rozhodli spečatiť svo-
ju lásku sobášom, aby sa sta-
li manželom a manželkou v 
dobrom i v zlom. Je to istotne 
veľmi dospelý krok, akýsi pre-
chod k väčšej zodpovednos-
ti nie len za samého seba, ale 
aj za ľudí k nemu zviazaných. 
Čo ma teda na ohlásení o svad-
be tak veľmi prekvapilo?

Z mojich spomienok star-
šej sestry sa nikdy nevytratil 
jej obraz, ako v chlapčenskom 
oblečení, s účesom na hríbi-
ka kope do lopty a chce sa stať 
futbalistom. Ako počas zlatých 
majstrovstiev odkladala člán-
ky o obľúbených hokejistoch 
do kufríka pod posteľou ale-
bo ako snívala o horolezcoch, 
ktorí vystúpili na najvyššie ho-
ry sveta. Na karnevale nechce-
la byť princeznou ale princom, 
na základnej škole od tried-
nej učiteľky dostala poznám-
ku: „váš syn sa nepripravil na 
hodinu výtvarnej výchovy“. A 
toto chlapčisko je zrazu ženou 
rozhodnutou stať sa manžel-
kou a matkou.

Keď nám ten čas takto 
rýchlo beží pri rodičoch, sú-
rodencoch a domácich milá-
čikoch, ako rýchlo nám ute-
čie, keď budeme vidieť naše 
deti rásť a zakladať si vlastné 
rodiny? Občas by som chce-
la mať tú moc vedieť sa vrátiť 
v čase do určitého okamihu a 
vychutnať si ho opäť naplno. 
Spoločné hry aj škriepky, taj-
né skrýše a tajomstvá, užiť si 
objatie a úsmev tých, ktorí už 
s nami nie sú, pretože by si 
zaslúžili s nami zdieľať aj to-
to šťastie, ktoré teraz žijeme. Z 
princa bude za pár mesiacov 
nádherná princezná a z mo-
jej malej sestry bude čoskoro 
skvelá mama.    Lucia Vričanová

Občianska inzercia 
pre občanov 

1,50 €/do 15 slov; 
pre fi rmy 

2 €/do 10 slov.
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Okienko do kultúry

kultúra, Školstvo

VÝSTAVY

28. 5. 2015 (štvrtok) o 19.00 h
FRAGILE

Večerný koncert vokálnej hu-
dobnej skupiny zloženej z po-
pulárnych osobností, známych 
z rôznych televíznych seriálov, 
divadelných muzikálových pro-
dukcií, či TV show. 
40. ročník Kežmarskej hudobnej jari.

V drevenom artikulárnom kostole 
Kežmarok

30. 5. 2015 (sobota)
OSLAVA DŇA DETÍ

Centrum voľného času – areál 
dopravného ihriska.

31. 5. 2015 (nedeľa) o 16.00 h
KRÁSKA A ZVIERA 

Rozprávková nedeľa.
V naštudovaní 

Divadla na hojdačke Žilina
V Mestskom kultúrnom stredisku

5. – 7. 6. 2015 
XIX. Medzinárodný festival 

detských folklórnych súborov 
Krojované bábiky 

Výchovný koncert a tvorivé 
dielne domácich a zahraničných 
detských folklórnych súborov. 
Galaprogram domácich a zahra-
ničných folklórnych súborov s ak-
tom výmeny krojovaných bábik.

Hlavné námestie v Kežmarku 
– javisko pri radnici
11. – 12. 6. 2015

LITERÁRNY KEŽMAROK 
– 50. ročník

Venovaný Ľudovítovi Štúrovi, 
štúrovcom a Kežmarku.

14. – 15. 6. 2015
DIVADLENIE 2015 
Festival divadla.

IX. ročník festivalu divad-
la hraného deťmi a divadla mla-
dých. Organizačne zabezpečuje 
ZUŠ A. Cígera.

V Mestskom kultúrnom stredisku

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok

Výtvarná tvorba žiakov 
a absolventov výtvarného 

odboru
Výstava bude vystavená 

do 8. júna 2015.
Organizátor výstavy je 

Základná umelecká škola 
Antona Cígera Kežmarok.

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Ján Berger
Výstava je sprístupnená do 

16. 7. 2015.

Combo Konzervatória Košice: Oto Kauši-
tz  - Ernst Genersich: Vezmem si ťa frajerôč-
ka (Foxtrot), Pavol Braxatoris - Gejza Dusík: 
Ja som optimista (Foxtrot), Ilja Marko - Ern-
st Genersich: Prečo tak pozde, krásna pani 
(Tango), Ferdinand Zariecky - Ernst Gener-
sich: Dievča, koho hľadáš (Foxtrot), Pavol Bra-
xatoris - Gejza Dusík: Len bez ženy (Foxtrot), 
Pavol Braxatoris - Gejza Dusík: Zatancuj si so 
mnou, holubička (Foxtrot), Oto Kaušitz  - Gej-
za Dusík: Saigon (Slowfox), Štefan Winkler: 
Haló, dobrý večer slečna (Foxtrot), Oto Kau-
šitz  - Ernst Genersich: Mám to ja smolu (Fox-

trot), Ľudovít Válka - Jozef Štelibský: Jaj Zuz-
ka, Zuzička (Foxtrot). 

Big Band Konzervatória Košice: Joe Gar-
land - Andy Razaf: In The Mood, Bob Rus-
sell - Duke Ellington: Don't Get Around Mu-
ch Anymore, J. Voskovec, J. Werich - J. Ježek: 
Svítá, Johnny Mercer - Duke Ellington: Satin 
Doll, J. Voskovec, J. Werich - J. Ježek: Rub a 
líc, Albany Bigard - Irving Mills - Duke Ellin-
gton: Mood Indigo, Carl Sigman - Jerry Gray: 
Pennsylvania  6 -5000, J. Voskovec, J. Werich - 
J. Ježek: Nebe na zemi, Duke Ellington: C Jam 
Blues, Louis Prima: Sing, Sing, Sing.

40. Kežmarská hudobná jar
2. 6. 2015 (utorok) o 18.30 h, Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

Vstupné: 3 €.
Členovia kruhu priateľov hudby:2 €.

Rodina a škola sú dva naj-
významnejšie atribúty pri vý-
chove a vzdelávaní.  Ich súčas-
ťou sú rodičia, starí rodičia, uči-
telia i vychovávatelia. Často aj od 
ich vzájomných vzťahov závisí 
pohľad dieťaťa a neskôr mladého 
človeka na svet.

Spolupráca školy a rodiny je 
mimoriadne významná súčasť 
života školy.  Našou snahou je 
vtiahnuť rodičov priamo do dia-
nia v škole, do zdieľania spoloč-
ných radostí, do riešenia spoloč-
ných problémov vo výchove a 
vzdelávaní, do ozajstnej spoluprá-
ce v prospech detí. Aktivity ZŠ-
-Grundschule súvisiace so zapo-
jením rodičov do života školy za-
meriavame na oblasť komunikácie 
s rodičmi, vzájomné poskytovanie 
informácií o živote školy, triedy a 
vyučovacích výsledkov, o tom ako 
sa dieťaťu v škole i mimo nej darí. 

Práve preto v mesiacoch  máj 
a jún pozývame rodičov žiakov 
1. stupňa na  otvorené hodiny, 
kde sa môžu oboznámiť s metó-
dami  a formami práce v triede i 
s dosiahnutými  výchovno-vzde-
lávacími výsledkami svojich de-
tí. Žiaci na otvorených hodinách 
prezentujú ako zvládli učivo, čo 
všetko sa naučili, ako svoju ši-
kovnosť, získané zručnosti i ve-
domosti uplatňujú pri riešení 
rôznych úloh. Rodičia zážitko-
vou formou spoznávajú inova-
tívne metódy a formy vyučova-
nia, metódy rozvoja sociálnych 
a osobnostných kompetencií žia-
kov, fungovanie triednych pravi-
diel  a postupov.

Cieľom otvorených hodín je: 
prezentovať rodičom, čo sa žiaci 
v škole naučili, ako učivo zvlád-

Mamka, ocko, poďte so mnou do školy!
li; podporovať spoluprácu detí a 
ich rodičov; podporovať spolu-
prácu medzi rodičmi; zvýšiť po-
rozumenie rodičov pre domácu 
prípravu žiakov na vyučovanie 
a vcítenie sa do roly dieťaťa; po-
skytnúť rodičom príležitosť po-
zorovať svoje dieťa počas vyučo-
vania, v triednom kolektíve.

Zapojenie rodičov akoukoľ-
vek formou do života školy je 
vždy prínosom. Výchovnovzde-

lávacie ciele majú bez podpory 
rodičov často iba formálny cha-
rakter. Preto sa snažíme urobiť 
všetko preto, aby sa rodičia spoji-
li so školou a tým sa zvýšila šan-
ca detí byť úspešnými nielen v 
škole, ale i v ďalšom živote. 

ZŠ-Grundschule, Hradné ná-
mestie v Kežmarku otvára dvere 
svojich tried dokorán!

Vedenie ZŠ-Grundschule, 
Kežmarok
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V dome kultúry vo Svite sa 
uskutočnilo v dňoch 29. – 
30. apríla 2015 podujatie 
Deň tanca, čo bol festival 
detského nefolklórneho 
tanca.

Súťažilo sa vo viacerých ka-
tegóriách a Kežmarok mal vo 
viacerých i svoje horúce že-
liezka. Naše súbory neskla-
mali a odniesli si z tejto sú-
ťaže niekoľko medailových 
umiestnení. 

Výsledky. Deti 6 - 8 ro-
kov, SÓLO, DUO, Tanečné 
kluby a ZUŠ –ky, malá cho-
reografia, s počtom členov 3 – 
10, v trvaní do 5 minút: Strie-
borné pásmo - TŠC Tempo 
MŠK Kežmarok s choreogra-
fiou  Veselá Polka; Mažoretky 
CVČ Kežmarok s choreogra-

fiou  Girls party. Zlaté pásmo 
a cena: TK Brilant ZUŠ Petr-
žalská Kežmarok s choreogra-
fiou Nástenky.

Veľká choreografia, s poč-
tom členov 11 – 25, v trvaní 
do 5 minút: Bronzové pásmo 
- TK Brilant ZUŠ Petržalská 
Kežmarok s choreografiou 
V cirkuse; TK Brilant ZUŠ 
Petržalská Kežmarok s chore-
ografiou Tam v Mexiku. Strie-
borné pásmo: TK Brilant ZUŠ 
Petržalská Kežmarok s cho-
reografieou Penguins fami-
ly; TK Brilant ZUŠ Petržalská 
Kežmarok s choreografiou 
Carcoolky; TK Brilant ZUŠ 
Petržalská Kežmarok s chore-
ografiou Samba de Brasil.

Deti 9 - 11 rokov, SÓLO , 
DUO, s dĺžkou trvania do 2 
minút, Tanečné kluby a ZUŠ 
–ky: Strieborné pásmo - TK 
Brilant ZUŠ Petržalská Kež-

marok s choreografiou Klo-
búčnice z kraniny nekrajiny.

Malá choreografia, s poč-
tom členov 3 -10, v trvaní do 
5 minút, Tanečné kluby v ZŠ: 
Strieborné pásmo - TK Šikov-
níček ZŠ Dr. D. Fischera Kež-
marok  s choreografiou  La-
butie jazero.Tanečné kluby 
a ZUŠ –ky: Bronzové pásmo 
- TŠC Tempo MŠK Kežmarok 
s choreografiou  MYSTERIO-
OS BOY.

Veľká choreografia, s poč-
tom členov 11 – 25, v trvaní 
do 5 minút, Tanečné kluby 
a ZUŠ –ky: Strieborné pásmo 
- TK Brilant ZUŠ Petržalská 
Kežmarok s choreografiou 
Medzi nami dievčatami; TK 
Brilant ZUŠ Petržalská Kež-
marok s choreografiou 90 ro-
ky. Zlaté pásmo - TK Brilant 
ZUŠ Petržalská Kežmarok 
s choreografiou  Snehulienka 

a 11 trpaslíkov.
Juniori, 12 - 14 rokov, ma-

lá choreografia, s počtom čle-
nov 3 – 10, v trvaní do 5 mi-
nút, Tanečné kluby a ZUŠ –
ky: Strieborné pásmo - TŠC 
Tempo MŠK Kežmarok s cho-
reografiou  Chacha je super; 
TŠC Tempo MŠK Kežmarok 
s  choreografiou Valčík pre 
juniorov.

Mládež, 15 - 18 rokov, SÓ-
LO, DUO, s dĺžkou trvania 
do 2 minút, Tanečné kluby 
a ZUŠ: Bronzové pásmo - 
TŠC Tempo MŠK Kežmarok 
s choreografiou  DUO PALIČ-
KOVÁ.

Mládež, 15 - 18 rokov, ma-
lá choreografia, s počtom čle-
nov 3 – 9, v trvaní do 5 mi-
nút, Tanečné kluby a ZUŠ –
ky: Zlaté pásmo - TŠC Tempo 
MŠK Kežmarok s  choreogra-
fiou:  KAN – KAN.

Medailová žatva malých tanečníkov

Pavol Humeník

Postupová súťažná pre-
hliadka detských folklór-
nych súborov je vrchol-
ným podujatím tejto ob-
lasti ZUČ na Slovensku. 

V nedeľu 3. mája 2015 sa v 
kultúrnom dome v Rasla-
viciach uskutočnila tradič-
ná prehliadka detských  fol-
klórnych súborov prešovské-
ho kraja, na ktorú prehliadku 
prebojovalo trinásť kolektí-
vov. Náš región  reprezento-
vali známe podtatranské sú-
bory popradská Letnička a 
Kežmarský Maguráčik. 

Kežmarský Maguráčik sa 
na tejto prehliadke predstavil 
pásmom z goralskej oblas-
ti Horného Spiša „Goralská 
jar“  v úprave vedúceho  sú-
boru J. Švedlára, v hudobnej 
úprave vedúcej hudby Mgr. 
Ivety Pavlíkovej s hudobný 
sprievodom detskej ľudovej 
hudby s primáškou Time-
ou Poľanovskou. Najkrajšie 
jarné hry detí zo Zamaguria 
tvorili kostru programového 
čísla, keď v Zamagurí verili, 
že jar nepríde, pokiaľ More-
na púšťaná dolu Dunajcom 
nebude! Najnovšie pásmo 
súboru zaznamenalo ďalší 
výrazný úspech, keď sa po 
šiestykrát po sebe (dvojroč-

Maguráčik opäť medzi  v íťazmi!

ná periodicita súťaží) za po-
sledných dvanásť rokov Ma-
guráčik prebojoval  do finá-
le na Celoštátny festival det-
ských folklórnych súborov  v 
Likavke. 

Touto cestou je potreb-
né poďakovať všetkým, kto-
rí podporujú úsilie učiteľov, 
pedagógov, vedúcich, pri 
tvorbe, práci s deťmi a ne-
ustálej starostlivosti s naj-
mladšou generáciou „folklo-
ristov“. Ďakujem aj podpo-
rovateľom: mestu Kežmarok, 
ZŠ Dr. D. Fischera v Kežmar-
ku, CVČ a ZUŠ Petržalská za 
výchovu malých pripravká-
rov, z ktorých vyrastajú bu-

dúci členovia  súboru, ve-
dúcej prípravky Mgr. Moni-
ke Svocákovej, hudobníkom 
pod vedením Mgr. Ivety Pav-
líkovej, tanečnej pedagogičke 
Ing. Radoslave Krafčíkovej, 
Anne Švedlárovej a všetkým 
rodičom za pomoc a podpo-
ru činnosti Maguráčika. To-
to poďakovanie si vyslúžili 
všetci, pretože aj oni svojim  
dielom prispievajú k oslave 
40. výročia vzniku, ktoré si 
súbor v tomto roku pripomí-
na a ktoré vyvrcholí premié-
rovým programom  17. ok-
tóbra 2015 v MsKS Kežma-
rok.  

Ďakujeme!

Juraj Švedlár, vedúci DFS Maguráčik
Foto: archív DFS

Kolektív DFS Maguráčik, ktorý sa zaslúžil o postup na ce-
loslevenskýú prehliadku detských folklórnych súborov.
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Do kežmarského kina Is-
kra prišiel režisér Jaro 
Vojtek predstaviť svoj naj-
novší film o autistoch. 

Po predstavení hraného filmu 
Deti prišiel slovenský režisér 
Jaro Vojtek opäť do Kežmar-
ku, tentoraz s dokumentom 
Tak ďaleko, tak blízko.

„Je to film o ľuďoch s vý-
vojovou poruchou autizmu. 
Je predovšetkým o vzťahoch 
medzi rodičmi a deťmi. Práve 
vzťah medzi nimi je jediným 
liekom na tento problém,“ vy-
svetlil Vojtek.

Ešte pred nakrúcaním re-
žisér navštevoval rodiny sám, 
zoznamoval sa s prostredím, 
s deťmi a vytvoril si s nimi ka-
marátsky vzťah. Zvykli si na-
ňho. Keď následne prišiel so 
štábom, ktorý tvoril kamera-
man a zvukár, boli pokojní. 
„Videli, že som tam aj ja a ve-
deli, že im nič nehrozí. Bolo 
to pre nich niečo nové a zau-
jímavé v ich živote,“ povedal 
režisér, ktorý sa netají tým, že 
obdivuje rodičov detí s autiz-
mom.

„Rodičia autistických de-
tí sú pre mňa hrdinami. Vždy 
som sa pýtal sám seba, či by 
som to zvládol, ako by som 
sa k tomu postavil. Nevedel 
som na to odpovedať a aj pre-
to som natočil tento film. Nie 
je to film pre odborníkov, ale 
predovšetkým pre verejnosť. 
Je o vzťahoch, aby bol im zro-
zumiteľný a prístupný,“ do-

Režisér Vojtek: Rodičia 
autistických detí sú hrdinovia

Lorant Paugsch, bšl
Foto: Boris Švirloch

dal Vojtek.
Do Kežmarku prišiel spo-

lu s režisérom aj strihač Pe-
ter Harum, ktorý s Vojtekom 
spolupracoval už pred nie-
koľkými rokmi na filme Cigá-
ni idú do volieb.

Vojtek zbieral materiál do 
filmu sedem rokov a výsled-
kom toho bolo 40 nakrúte-
ných hodín. „Dokonca časť 
z toho nám poskytli rodičia. 
Keď sme natočili prvé dni, išli 
sme do strižne, upravili ma-
teriál a pokračovali v natá-
čaní,“ priblížil systém práce 
Harum, ktorý spolu s režisé-
rom musel vystrihnúť jeden 
príbeh.

„Vo filme sme mali ešte 
jednu postavu. Bol ňou Pe-
ter, maliar a fotograf. Museli 
sme ho, žiaľ, vystrihnúť, keď-
že film by bol potom už veľmi 
dlhý. Dôležité bolo, aby sme 
filmom povedali to, čo sme 
chceli,“ vysvetlil.

Vojtek, ktorého film De-
ti získal na nedávnom filmo-
vom festivale v Pekingu tri 
z desiatich hlavných cien, už 
pracuje na svojich ďalších 
projektoch. Len nedávno do-
písal námet na nový hraný 
film Anestéza, ktorý by už 
v septembri rád točil.

„Okrem toho pripravujem 
aj film Sedem dní, ktorý je na 
rozhraní hraného filmu a do-
kumentu. Je o rodinách väč-
šinou z východu republiky, 
ktoré majú finančné problé-
my. Jeden z dvojice partnerov 
odíde zarábať do zahraničia 
a rodina sa nakoniec rozpad-
ne,“ dodal Vojtek. 

22. - 23. máj  (piatok, sobota) o 
19.00 hod. 

MAD MAX: ZBESILÁ JAZDA 3D
Štvrtý film Georga Millera o 

„Bojovníkovi na cestách“ - Šiale-
nom Maxovi. Post-apokalyptic-
ký akčný film sa odohráva v naj-
vzdialenejších kútoch našej pla-
néty, v drsnej púštnej krajine, v 
ktorej je už ľudstvo skoro pora-
zené a takmer všetci medzi se-
bou bojujú za vlastné životné po-
treby. 

Hrajú: Charlize Theron, Tom 
Hardy. Réžia: George Miller. USA 
2015, akčný, titulky, 120 minút, 
MP15, vstupné: 5,5 €. 

23. - 24. máj (sobota, nedeľa)  
o 17.00 hod. 

OVEČKA SHAUN 
Malá ovečka, veľké mesto, 

úžasné dobrodružstvo. Ovečka 
Shaun sa konečne dočkala svojho 
filmového spracovania. 

Réžia: Mark Burton, Richard 
Starzack. FRA/GBR 2015, animova-
ná rozprávka, dabing, 85 minút, MP 
7, vstupné: 3,5 €.

25. máj  (pondelok)  
o 19.00 hod.

MILAN ČORBA (filmový klub)
Dokumentárny portrét vý-

znamného slovenského kostý-
mového výtvarníka, scénografa 
a pedagóga. Patril ku povojnovej 
generácii tvorcov, ktorí položili 
základy modernej slovenskej kul-
túry, a ktorí sa snažili držať krok 
s dynamickým pohybom umelec-
kých hnutí v Európe. 

Hrajú:   Emília Vášáryová, Ja-
roslav Čorba, Martin Huba, Mi-
lan Lasica. Réžia: Martin Šu-
lík. SR 2015, dokumentárny/živo-
topisný, pôvodné znenie, 72 minút, 
MP12, vstupné: 3,5/2 €. 

27. - 28. máj  (streda, štvrtok)  
o 19.00 hod. 
ŽIVOT JE ŽIVOT

Hlava rodiny, zachmúrený a 
prísny František by po boku svo-
jich troch dcér rád videl schop-
ných a úspešných mužov. Len-
že všetky majú veľký „talent“ na-
chádzať si pravý opak. 

Hrajú: Bára Poláková, Marek 
Taclik. Réžia: Milan Cieslar. ČR 
2015, komédia, české znenie, 95 
minút, MP 12 , vstupné: 3,5 €. 

29. máj  (piatok) o 19.00 hod. 
TO DIEVČA MUSÍŠ MILOVAŤ
Nebudeme si nič nahovárať, 

Isabel je ľahká dievčina. Najstar-
šou profesiou sa snaží našetriť, 
aby sa mohla stať herečkou, na-
pokon ako každý v New Yorku. 
Akonáhle však naozaj vstúpi na 
Broadway, spustí lavínu blázni-
vých situácií a zábavy. 

Hrajú: Cybill Shepherd, Imo-
gen Poots, Jennifer Aniston  Réžia:  
Peter Bogdanovich. USA 2015, ko-
média,, titulky, 93 minút, MP15, 
vstupné: 3,5 € .

30. - 31. máj (sobota, nedeľa)  
o 16.00 hod. 

SEDEM ZHAVRANENÝCH 
BRATOV 

Jedného dňa sa narodila Boh-
danka, ktorej vyrieknutá kliat-
ba zakliala jej sedem urastených 
bratov na havranov. Odvážna 
dievčina sa rozhodne, že svojich 
bratov zachráni. Môže to však 
urobiť len ona sama.

Hrajú: Martha Issová, Sabina 
Remundová, Lukáš Příkazský. Ré-
žia: Alice Nellis. ČR/SR 2015, roz-
právka, české znenie, 85 minút, 
MP 7 vstupné: 3,5 €. 

30. - 31. máj (sobota, nedeľa)  
o 18.00 hod. 

KRAJINA ZAJTRAJŠKA
Frank býval detským géniom 

a nádejným mladým vynález-
com. Dnes je z neho sklamaný a 
uzavretý muž, ukrývajúci sa pred 
svetom. Jedného dňa ho navštívi 
šikovná a optimistická tínedžer-
ka Casey Ťažko nájsť odlišnejších 
ľudí, spája ich však jedna vec - 
obaja v minulosti nevysvetliteľne 
navštívili záhadné miesto, ukryté 
niekde v čase a priestore, nazýva-
né Tomorrowland. 

Hrajú: George Clooney, Britt 
Robertson. Réžia: Brad Bird. USA 
2015, sci-fi/dobrodružný, dabing, 
120 minút, MP 12, vstupné: 3,5 €. 

1. jún (pondelok) o 19.00 hod. 
KÔŇ NA BALKÓNE (filmový 

klub)
Desaťročný Mika sa od svojich 

vrstovníkov trochu líši. Nielenže 
miluje matematiku, ale okrem to-
ho nie je schopný klamať, rozpo-
znať vtip a svoj obed musí mať na 
stole presne o 14.17. Mika totiž trpí 
aspergerovým syndrómom, čo jeho 
život nerobí práve jednoduchým.

Hrajú: Andreas Kiendl, En-
zo Gaier. Réžia: Hüseyin Tabak. 
AUT  2014, rodinný, titulky, 93  mi-
nút, MP12, vstupné: 3,5/2 €. 
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365 dní zohol,     
prehol

skratka    
rádiolo-    
kátora

skratka    
pre a iné

skratka    
eskej 

národnej   
banky

ženské    
meno     

bavlnená   
tkanina

krá am
2. as     
tajni ky   
cverny    

mužské    
meno

skratka 
knokautu   

E V      
Topo ian

3. as     
tajni ky

rozleptá-   
vala

vyvretá    
hornina

programo-  
vací jazyk  
rybolovný  

revír
Pomôcky: 

Asa,      
akarid,     

LPL

zasvietil    
zababre   
(expr.)

solmiza -  
ná slabika  

lisár,    
lisova

postaví sa

pooblepuj  
vzorec     

oxidu se-   
lénatého

Felicián    
(dom.)

sviš ,    
sviš anie   

bedlil

judejský   
krá

prívrženec  
deizmu    
myslené 
priamky

zna ka    
pre foot

obsial     
(zried.)    
zn. pre    
pascal

hrab sa,   
preh aj   

sa

Katarína   
(dom.)     

elektro-    
nická      
pošta

kypri      
pôdu      

pluhom! !
Pomôcky: 

tora,      
ryolit,      
molino

Pán Ková ik sa chce da  rozvies ,          
tak navštívi advokáta a ten sa ho pýta:
- A pre o sa vlastne chcete rozvies ?
- Viete, ja som obchodný cestujúci          
a domov chodím len na víkendy.
- No a o?...
- Viete,... minulý víkend, sme si to           
s manželkou užívali v posteli a boli         
sme trocha hlu ní...
- Ale ve  to je normálne...
- Áno, to je, ale potom na stenu 
zabúchala suseda a zakri ala:
- Aspo  cez...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

SUDOKU

Súťaž o dve 
vstupenky do 

kina Iskra
Správne odpovede z krí-

žovky nám posielajte na ad-
resu redakcie (Noviny Kežma-
rok, Hlavné námestie 3, 060 01  
Kežmarok) príp. mailom na no-
viny@kezmarok.sk s predme-
tom správy KRÍŽOVKA do 1. 
júna. Nezabudnite uviesť te-
lefónny kontakt, aby sme sa 
s Vami vedeli, v prípade vý-
hry, spojiť. Ceny do súťaže ve-
novalo kino Iskra.

Správna odpoveď z čísla 9 
znie:  „...vstúpili stále sa iba sťa-
žujete“. Dva lístky do kina Is-
kra vyhrala Tatiana Kobzo-
vá. Gratulujeme!

SLOVENKA
– TLAČ  

– TABAK  
– SUVENÍRY

Hlavné  
námestie  

44,  
Kežmarok
Kontakt: 

052/452 44 19

(www.puzzles.ca)
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Spomienky
PREDAJ

Predám palivové drevo, mäkké aj 
tvrdé. Tel. 0903 394 080.  P-16/15

Predám kozičky, 3-mesačné, nie 
na mäso. Cena 30 eur/jedna. Kontakt: 
0902 194 184.

Predám domáce zemiaky zn. RE-
DANNA. Tel. 0903 394 080.  P-17/15

MOTO
Predám garáž na ul. gen. Štefáni-

ka, nad Kaufl andom, súp. č. 3069, ce-
na: 8000 eur. Tel. 0918 874 439. P-18/15

Predám garáž s pozemkom v ka-
meňolome pri ceste. Tel: 0949 884 795.

Predám Ford K. Tel: 0904 116 017.
Predám VW Golf 5, variant kom-

fort line, 2,0 Tdi, 103 kW, r. v. 11/2007, 
224 000 km, modrá metalíza. Viac info 
na bazos.sk, číslo inzerátu 47878313. 
Tel.: 0905/237 628.  T-4/15

KÚPA
Kúpim starožitnosti, sklo, porce-

lán, striebro, keramiku, sošky, obra-
zy, hodiny, hracie stroje, šable, bodá-

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

Odišiel načakane, 
ako keď vietor v búrke 
stromy láme. Odišiel 
tíško a v srdci nám bo-
lesť zanechal. Bez roz-
lúčky, to nik nečakal.  

Dňa 2. 6. 2015 uplynulo 10 ro-
kov, keď  nás opustil náš otec, 
manžel a dedo Jozef GLEVAŇÁK 
z Kežmarku. 

S láskou spomína rodina. 

Dňa 23. mája 
2015 uplynie 5 ro-
kov, kedy navždy 
dotĺklo milujúce 
srdce manžela, ot-

ca a dedka Ladislava BRETZA.
Čím bol si nám, to vie len ten, kto 

stráca, čím bol si iným, Boh ti to už 
spláca.

S láskou spomínajú manželka 
Ľudmila, dcéra Beátka s rodinou, 
syn Ladislav s rodinou.

Rana v srdci stá-
le bolí a zabudnúť 
nedovolí.

Dňa 14. mája 
2015 uplynulo 5 ro-
kov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný manžel a otec 
Vojtech HANUDEĽ.

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomína smútiaca ro-
dina.

Dňa 24. mája 
2015 uplynú tri ro-
ky, čo nás opustil 
manžel a otec Ján 
MARHEFKA. 

Bolesťou unavený tíško zaspal, 
zanechal všetkých nás, čo rád mal. 
Odišiel preč, nás to teraz bolí, opus-
til tento svet proti svojej vôli. Zosta-
li len spomienky a odkaz jediný: Chý-
baš nám, otecko, v kruhu našej rodi-
ny. 

Spomína manželka Mária, sy-
novia Matej a Peter a dcéra Zuza-
na s rodinami.

Osud Ti nedo-
prial už dlhšie s nami 
byť, ale v našich srd-
ciach budeš stále žiť.

Dňa 24. 5. 2015 
uplynie 5 rokov od chvíle, keď nás 
navždy opustil  vo veku 73 rokov 
manžel, otec a dedko Ján  KLUS z 
Kežmarku.

S láskou spomínajú manželka 
Vierka, dcéry Vierka a Janka s ro-
dinami.

Robme to, čo nás 
robí šťastnými
Prvýkrát v Kežmarku! 

STRETNUTIE 
S INTUITÍVNOU PEDA-

GOGIKOU
 pre rodičov, aj učiteľov

21. 5. 2015 o 16.00 h Domček 
na Starom trhu 71, Kežmarok

Zoznámime sa s intuitív-
nou pedagogikou.

Naučíme sa cítiť ako správ-
na mama, otec alebo učiteľ,  so 
všetkým „dobrým a zlým“ čo 
v sebe máme.

Skúsime aké je byť  TU a 
TERAZ.

Zistíme, že hra je pre de-
ti práca – ktorá, ak sa deje 
v  bezpečnom prostredí bez 
hodnotenia, pomáha rozvíjať 
vôľu, dôveru a silu. A my, do-
spelí pri nej budeme objavo-
vať radosť zo života, kreativi-
tu a umocňovať lásku k sebe 
a okoliu.

Tešíme sa na vás:-)
Tím Domčeka a lektorka Ing. 

Andrea Molčáková z Košíc
Prineste si so sebou poho-

dlné oblečenie a prezúvky 
:-),budeme sa hýbať.

Dobrovoľné vstupné.
Prihláste sa vopred, počet 

miest je limitovaný: 0911 448 
665,  info@domcekdc.sk

ky, nemecké vojnové veci, kroje, ba-
čovské a kováčske veci, knihy a iné 
starožitnosti a pozostalosti. Tel.: 
0903 439 092 a 0918 038 408.  P-1/15

Kúpim obrazy od maliara K. Šo-
vánku. Ozvite sa. Tel: 0915 751 532. 
 P-2/15

ZAMESTNANIE
BERG Wine&Cafe hľadá čašníč-

ku. Tel. 0915 544 540.  P-15/15

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korču-

le, keramické nože a iné. Oprava bi-
cyklov – skiservis. Tel. 0905 43 41 53, 
www.imsport.net.                     P-48/13

Hľadám výpomoc na pravidel-
né kosenie záhradky, cca 600 m2, 
v Kežmarku. Tel. 0903 228 525, 0911 
222 906.  P-14/15

Nátrery striech, lacno, rýchlo, 
kvalitne. 0907 673 941.

Kvalitné nátery striech so záru-
kou, lacno. Tel: 0907 545 258.

Požičiame živnostníkom, fi rmám 
aj opatrovateľkám v Rakúsku a Ne-
mecku, jednoducho, rýchlo až do 
výšky 4 000 €. Volajte: 0918 359 588.

EXPRESNÁ pôžička pre zamest-
naných a dôchodcov s darčekom a 

možnosťou vyhrať pôžičku ZDAR-
MA! Volajte: 0918 359 588 alebo osob-
ne na ul. Dr. Alexandra 15 Kežmarok.

Rýchla pôžička na čokoľvek, za-
mestnaným, dôchodcom a živnostní-
kom. Kontakt: 0915 329 901.

Spravím vodu, kúrenie, plyn. Tel.: 
0910/453 410.  T-3/15

Prenajmem 60 m2 na podnikateľ-
ské účely, Toporcerova 3, hlavný ťah 
oproti Bille. Kontakt: 0915/949 769.

T-8/15

BYTY, DOMY, POZEMKY
Predám 3-izbový byt na Levočskej 

ulici v Kežmarku. Čiastočná rekon-
štrukcia, 4. poschodie, balkón. Cena 
42 000 eur. Kontakt: 0911 175 400.

Predám záhradnú chatu v Ľubici 
- Kacvinky. Cena dohodou. Tel: 0908 
062 242.

Dám do dlhodobého prenájmu 
dvojizbový byt v Kežmarku na Ju-
hu, bližšie informácie na tel. č. 0905 
478375.  M-18/3

Kúpim malý rodinný domček v 
Spišskej Belej. Tel: 0902 748 588.
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9. medzinárodná konferen-
cia lokálnych telco operátorov 
v Poprade. 

V Poprade sa už po devia-
tykrát konala medzinárod-
ná konferencia lokálnych te-
lekomunikačných operátorov 
na Slovensku – Slovanet Met-
ro ON Line. V rámci poduja-
tia, ktoré sa konalo 14. mája 
pod záštitou primátora mes-
ta Poprad Jozefa Švagerka, bo-
li predstavené najmodernejšie 
telekomunikačné služby pre 
biznis sféru, ako aj najnovšie 
technológie budovania a pre-
vádzky metropolitných sietí.

Infraštruktúra lokálnych 
hráčov sa neustále rozrastá a 
naberá na spoľahlivosti a dôve-
ryhodnosti. Cestou utilizácie a 
podpory takejto infraštruktúry 
sa rozhodol ísť aj jeden z mála 
telekomunikačných operátorov 
s výlučne slovenským kapitá-
lom – Slovanet.

„Infraštruktúra lokálneho ISP 
(internet service provider) naberá 
čoraz väčšmi na význame. Svojím 
dosahom a spoľahlivosťou sa vy-
rovná aj silnej konkurencii a zá-
roveň prináša obojstranné výhody 
jej utilizácie. Takéto partnerstvá sa 
nám osvedčili a môžeme ich ozna-
čiť ako win-win,“ hovorí Miro-
slav Kacz, obchodný zástup-
ca spoločnosti Slovanet zodpo-
vedný za veľkoobchodné služ-
by rady x:GATE.  

Produkty radu x:GATE sú 
navrhnuté pre operátorov, kto-

rí popri štandardnej službe za-
hraničnej a slovenskej konekti-
vity potrebujú vyriešiť vo svo-
jej sieti napríklad Tripleplay 
služby, alebo moderné clou-
dové služby. Tie sú čoraz viac 
stredobodom pozornosti via-
cerých biznis klientov. Práve 
dátové a hlasové produkty x:-
GATE od Slovanetu sú určené 
poskytovateľom internetových 
služieb, ale aj alternatívnym 
hlasovým operátorom a pre-
vádzkovateľom ostatných tele-
komunikačných služieb. 

„Máme pripravený model ako 
zefektívniť serverovne lokálnych 
operátorov, prípadne ako vyriešiť 
vyššiu úroveň spoľahlivosti a geo-
redundancie dát. Kaskádový mo-
del clustra našich cloudových slu-
žieb posúva ťažko dostupné rieše-
nia bližšie k zákazníkom do mies-
ta ich pôsobenia,“ uvádza Marek 
Engler, manažér pre stratégiu 
spoločnosti Slovanet.

Bol to práve Slovanet, ktorý 
úspešne na slovenský trh uviedol 
vlastnú cloudovú platformu clo-
ud:LINK. Výnimočnosť tejto pla-
tformy spočíva v jednoduchom 
a pritom maximálne funkčnom 
ergonomickom používateľskom 
prostredí, ktoré prináša nový 
spôsob práce s virtuálnou tech-
nológiou a v konkurenčnom pro-
stredí nemá obdoby.  

Na konferencii Metro ON 
Line sa diskutovalo aj o aktu-
álnych témach, ktoré súvisia s 
televíznymi právami a poplat-

TELCO OPERÁTORI DISKUTOVALI V POPRADE
kami za vysielanie v HD kva-
lite. Vysielatelia a zástupcovia 
telekomunikačných operáto-
rov v rámci panelovej diskusie 
nadviazali na tému minuloroč-
nej konferencie a hovorili aj o 
tom, kam sa za ostatných dva-

násť mesiacov posunula prob-
lematika spoplatňovania ne-
lineárnych služieb vo vysokej 
kvalite.

Viac informácií nájdete na 
www.metroonline.sk.

Slovanet

Cieľom podujatia bolo 
predovšetkým oboznámiť 
ľudí s tradičnou ľudovou 
kultúrou v našom regióne.

Dňa 8. mája 2015 sa v Mestskej 
športovej hale Vlada Janče-
ka v Kežmarku konalo podu-
jatie s názvom „1. goralský ta-
nečný dom“. Na túto celoden-
nú akciu Vás pozýval FS Ma-
gura.

Dopoludnie patrilo chlap-
com, ktorí si okrem folklóru 
našli aj ďalšiu spoločnú záľu-
bu, futbal. Futbalového tur-
naja „O putovný opasok“ sa 
zúčastnilo sedem folklórnych 
družstiev – Rozsutec, Raslavi-
čan, Frankovčan, Šarišan, Ex-

V Kežmarku mal premiéru goralský tanečný dom
Zem, Magura A a Magura B. 
Vďaka našim chlapcom z Ma-
gury A, putovný opasok ostal 
opäť v Kežmarku. Na organi-
zácii turnaja sa podieľal Bra-
nislav Dravecký.

Futbalom sa však poduja-
tie nekončilo a od 18.00 sme 
pokračovali školou tanca, 

ktorú si zobral na zodpoved-
nosť Ján Mucha. Hostia Ro-
bert Vavrek s manželkou Ga-
bikou učili tance oravských 
goralov z Hladovky a Suchej 
Hory. Priestor dostali aj čle-
novia nášho súboru, Ján Mu-
cha a Martina Chorogwicka. 
Tí sa, samozrejme, venovali 

nášmu spišskému goralu, tan-
cami z neďalekej dediny Len-
dak. Celú školu tanca a nasle-
dujúcu tanečnú zábavu, ktorá 
trvala až do rána, sprevádzala 
ĽH FS Magura. 

Cieľom podujatia bolo za-
baviť sa pri športovej aktivi-
te a tiež oboznámiť ľudí s tra-
dičnou ľudovou kultúrou v 
našom regióne. Veľká vďaka 
patrí všetkým iniciátoroma 
aktivistom, ktorí sa na pod-
ujatí podieľali. Taktiež vám 
všetkým, ktorí ste nás prišli 
podporiť. 

Snaha o uchovávanie a roz-
širovanie zvykov našich pred-
kov bude naďalej pokračovať 
a dúfame, že sa znovu uvi-
díme na ďalšej folklórnej ak-
cii, ktorá bude uskutočnená v 
Kežmarku. 

Alexandra Bachledová
Foto: FS Magura
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Volejbal

Potrebujete sa zbaviť 
starých kníh? 

Prineste ich k nám!
Kežmarská informačná 

agentúra (KIA)
Hl. námestie 46, 
06001 Kežmarok

052/4492135
info@kezmarok.sk, 
www.kezmarok.sk

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala piata futbalová liga sku-
pina Podtatranská. Kežmar-
skí futbalisti sa po domácm 
víťazstve nad Spišským Bys-
trým odlepili od dna a už sú 
iba bod od svojho ďalšieho 
súpera.

21. kolo: Gelnica – 1. MFK 
Kežmarok 3:0 (3:0).

Kežmarok: Kuruc – La-
bus, Kalafut, Tomčák, Dejne-
ka, Adam, Fejerčák, Šugarek, 
Toporcer, Mezovský, Sudor.

22. kolo: 1. MFK Kežma-
ok – Spišské Bystré 5:2 (0:1).

Góly Kežmarku: Oravec 2, 
Dejneka, Pálfi , Adam.

Kežmarok: Bartko – Labus, 
Bednár, Tomčák, Dejneka, 
Adam (83. Šugarek), Fejerčák, 
Svitek, Pitoňák (88. Wildner), 
Oravec (90. Minárik), Pálfi .
1. Gelnica  22  70:27  46
2. Smižany  22  49:23  46
3. Spišská Belá  22  54:23  41
4. Poprad B  22  40:17  39
5. Hrabušice  22  54:40  38
6. Spišské Bystré  22  27:39  31
7. Kravany  22  38:29  30
8. Nálepkovo  22  34:30  30

9. Levoča  22  40:38  28
10. Helcmanovce  22  19:32  26
11. Prakovce  22  26:40  23
12. Teplička  22  26:52  18
13. Kežmarok  22  19:60  17
14. Toporec  22  22:55  16

Dorast
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala tretia futbalová liga star-
šieho dorastu v skupine Pod-
tatranská.

21. kolo: Spiš. Podhradie 
– 1. MFK Kežmarok 1:1 (Sta-
rinský). 22. kolo: Kežmarok – 
Rudňany 1:2 (Džadoň).

Pavol Humeník
1. Svit  22  70:21  49
2. Spiš. Podhradie  22  61:24  46
3. Prakovce  22  58:31  45
4. Smižany  22  61:20  43
5. Levoča  22  56:36  41
6. Spiš. Vlachy  22  51:58  40
7. Harichovce  22  51:48  35
8. Kežmarok  22  43:35  29
9. Poprad  22  46:41  29
10. Krompachy  22  41:42  23
11. Rudňany  22  25:50  20
12. Ľubica  20  42:78  18
13. Spiš. Štvrtok  22  27:69  14
14. Margecany  22  25:104    7

Futbalisti sa odlepili od dnaMemoriál Vladimíra Jančeka 
už napíše svoj tretí diel

Poslednými zápasmi skonči-
la prvá liga volejbalových kade-
tiek. Dievčatá celkovo obsadili 
6. miesto v skupine Východ.

Michalovce – Kežmarok 
1:3 (-12, -20, 22, -18), 1:3 (22, 
-12, -17, -21).                          (ph)

1. Snina  32  95:12  91
2. Spiš. N. Ves  32  87:17  82
3. TU Košice  32  79:30  73
4. Prešov  32  60:41  58
5. Vranov n/T  32  59:42  56
6. Kežmarok  32  32:72  29
7. Poprad  32  31:78  25
8. Michalovce  32  19:89  10
9. ŠA Košice  32  11:92    8

AUTOLAKY
miešame na počkanie

Areál bývalých kasární, Kežmarok,

0948 814 701, www.coolauto.sk 

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

Kežmarok hostí medziná-
rodné basketbalové podu-
jatie, ktoré doplní aj semi-
nár basketbalových roz-
hodkýň.

Mesto Kežmarok a tamojšia 
Mestská športová hala Vla-
da Jančeka sa na tri dni sta-
nú dejiskom medzinárodné-
ho basketbalového podujatia. 
V dňoch 29. – 31. mája 2015 sa 
v nej uskutoční už tretí ročník 
Memoriálu Vladimíra Jančeka 
v basketbale starších žiakov.

Na turnaj prijali pozva-
nie celky z Poľska (La Basket 
Varšava, UKS SP27 Katovice, 
UKS Probasket Miňsk Mazo-
viecki, UKS Kadet Osvien-
čim), Českej republiky (BA 
Roudnice nad Labem) a Slo-
venska (Juniorbasket Košice, 
KAC Jednota Košice, BC Prie-
vidza mládež, reprezentačný 

tím SR do 15 rokov a domáci 
celok BK MŠK Kežmarok).

Počas troch dní sa odohrá 
celkovo 25 stretnutí. V pia-
tok a sobotu odohrajú druž-
stvá zápasy v skupinách a v 
nedeľu sú súboje o konečné 
umiestnenie. Prvenstvo z mi-
nulého roku obhajuje tím La 
Basket Varšava.

Slávnostné otvorenie tur-
naja prebehne za účasti Má-
rie Jančekovej a syna Vlada 
Jančeka, predstaviteľov mes-
ta i Mestského športového 
klubu. 

V rámci tohtoročnej edí-
cie turnaja sa v Kežmarku po 
prvýkrát uskutoční aj semi-
nár basketbalových rozhod-
kýň, ktorý organizuje Zdru-
ženie basketbalových roz-
hodcov SBA.

Aj vďaka tomu sa z Kež-
marku stáva v tento víkend 
jedno z hlavných miest na 
basketbalovej mape Sloven-
ska.

Jozef Juhász
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

Memoriál V. Jančeka st. žiaci MŠH Vlada Jančeka 29. 5., od 8.30 h medzinárodný turnaj

Memoriál V. Jančeka st. žiaci MŠH Vlada Jančeka 30. 5., od 8.30 h medzinárodný turnaj

Memoriál V. Jančeka st. žiaci MŠH Vlada Jančeka 31. 5., od 8.00 h medzinárodný turnaj

Futbal
V. liga muži futbalový štadión 24. 5., 17.00 h Kežmarok – Smižany

III. liga, podtatranská dorast futbalový štadión 23. 5., 14.00 h Kežmarok – Smižany

Vicemajstri SR v latinsko-
-amerických tancoch do 
21 rokov Marek Figlár 
- Imola Gergelyová 25. 
apríla 2015 reprezentova-
li v Moldavsku Slovenskú 
republiku na Majstrov-
stvách sveta v tanečnom 
športe (WDSF), kde obsa-
dili 74. miesto.  

Dňa 29. – 30. 4. 2015 sa zúčast-
nili členovia Tanečno-špor-
tového centra TEMPO MŠK 
Kežmarok nadregionálnej sú-
ťažnej prehliadky s medziná-
rodnou účasťou Deň tanca vo 
Svite. 

Deti do 8 rokov s choreo-
grafiou Ing. Daniely Debre-
ovej Veselá poľka získali strie-
borné pásmo.

Childrenky do 11 ro-
kov s choreografiou Tere-
zie Kitzovej a Karin Vaverčá-

kovej Mysterioos boy získali 
bronzové pásmo.

Juniori do 14 rokov obsa-
dili s choreografiou Gertrú-
dy Scholtzovej Chacha je super 
a Valčík pre juniorov strieborné 
pásmo.

V kategórii Mládež do 18 
rokov získali bronzové pásmo 
v podaní Terezie Kitzovej a 
Karin Vaverčákovej (DUO pa-
ličková).

Najvyššie ocenenie zla-
té pásmo získala choreogra-
fia Lucie Šajtlavovej a Kláry 
Purtzovej s choreografiou 
KAN - KAN. 

Na MSR v Žiari nad Hro-
nom 9. 5. 2015 nás úspešne 
reprezentovali v plesových a 
exhibičných súťažiach v LA 
tancoch Matej Štec – Radka 
Britaňáková, a vytancovali 
si finálové 2. miesto.

Všetkým reprezentantom 
nášho klubu srdečne blaho-
želáme, a želáme im veľa ďal-
ších úspechov na súťažiach a 
vystúpeniach. 

Úspešní tanečníci

Gertrúda Scholtzová
Foto: archív 

Mestský športový klub 
TŠC TEMPO Kežmarok po-
zýva deti, mládež, rodičov, 
starých rodičov a hostí na 
Deň detí.

Dňa 6. júna 2015 (sobo-
ta) o 10.30 hod. do Mestskej 
športovej haly Vlada Jančeka 
v Kežmarku za účasti deti a 
juniorov zo SR a PĽR.

Program:
Hobby súťaž Deň de-

tí otvoria childrenky. Potom 
bude slávnostný pochod a 
príchod  detí a juniorov. Na-
sledovať bude súťaž detí a 

juniorov do 7, 9, 11, 13, 15 ro-
kov, sólová súťaž dievčat od 7 
do 15 rokov.

Potom príde vystúpenie 
detí Veselá Polka. Po ňom už 
prídu finálové disciplíny sú-
ťaže detí a juniorov a po vy-
stúpenie členov Junior klubu 
- Valčík a Chacha sa vyhlásia 
výsledky Hobby súťaže, odo-
vzdanie medailí a sladkostí. 

Vstupné: 3 eurá – dospelí, 
1 euro – deti.

Príďte povzbudiť súťažia-
cich a osláviť Deň detí.

Usporiadatelia

TEMPO pozýva na Deň detí

Prvým športovým podu-
jatím začína v meste 21. má-
ja 2015 už tradičné poduja-
tie Dni športu mesta Kežma-
rok. Prvým podujatím je 27. 
ročník Olympiády detí ma-
terských škôl, ktorá sa usku-
toční v areáli základnej ško-
ly Nižná brána, vo štvrtok 21. 

mája 2015 od 9.00 hod.
Druhým podujatím športo-

vých dní budú netradičné sú-
ťaže a aktivity pre najmen-
ších v rámci podujatia Centra 
voľného času Kežmarok. Sú-
ťaže sa uskutočnia na futbalo-
vom štadióne 1. júna 2015. 

ph

Začínajú Dni športu

Úspešní kežmarskí tanečníci TŠC TEMPO MŠK Kežmarok 
na medzinárodnom podujatí Deň tanca, ktoré sa konalo 
29. – 30. apríla 2015 v meste Svit.
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Šport

Dna 25. apríla 2015 sa v 
Starej Ľubovni uskutočni-
lo 4. kolo žiackej ligy karate.

Z nášho karate klubu sa zúčast-
nilo 16 pretekárov. Je to novo-
vytvorená mládežnícka súťaž, 
kde sa spojili dva zväzy – Tau-
ka a Vukabu z Košic. Je to veľmi 
dobré pre zvýšenie konkurencie 
a počtu pretekárov v súťažných 
kategóriách. 

Kežmarský klub získal 9 cen-
ných umiestnení. Nina Podolin-
ská 2. miesto v kumite dievča-
tá 8 – 9, do 30 kg, Dajana Du-
gačová 3.  miesto dievčatá 8 – 
9, do 30 kg, Stanislav Grich 3. 
miesto chlapci 5 – 7, do 24 kg, 

Michal Mati 3. miesto kumite 
ml. žiaci 10 – 11, do 35 kg, An-
drej Pitoňák 1. miesto kumite 
ml. žiaci 10 – 11, do 40 kg, Mi-
chal Pjatak 3. miesto kumite ml. 
žiaci 10 – 11, do 40 kg, Matej Be-
lončák 1. miesto kumite st. žia-
ci 12 – 13, do 50 kg, Róbert Ma-
niak 3. miesto kumite st. žiaci 12 
– 13, nad 50 kg, Samuel Mati 1. 
miesto kumite kadeti 14 – 15, do 
60 kg. Všetkým pretekárom gra-
tulujeme. 

Najbližšie čakajú karatistov 
Majstrovstvá Slovenska, ktoré 
sa konajú v Sabinove 16. 5. 2015. 
Našim pretekárom, ktorí postú-
pili držíme palce, nech sa im po-
darí vybojovať nejaký titul maj-
stra Slovenska pre mesto Kež-
marok a urobiť tak zase dobré 
meno nášmu oddielu karate.

Kežmarské karate opäť úspešné

Jaroslav Božoň
Foto: archív KK MŠK Kežmarok

Zľava  doprava  Mgr.  Jaroslav  Božoň,  Samuel  Mati, 
Andrej  Pitoňák,  Róbert  Maniak,  Michal  Pjatak. 
Zdola: Michal Mati, Nina Podolinská, Dajana Drugačová, 
Stanislav Grich.

Družstvo MŠK Kežmarok 
do 14 rokov vyhralo Maj-
strovstvá Slovenska výbe-
rov miest.

V ceste za prvenstvom porazili 
v play-off nielen oboch víťazov 
skupín (Pruské, MHbK Kežma-
rok), ale aj čerstvého víťaza ex-
traligy Gajary, takže víťazstvo je 
v správnych rukách. Kežmarské 
družstvá sa nestratili ani v ostat-
ných kategóriách, keď družstvo 
MHbK Kežmarok skončilo v ka-
tegóriách U14 a U18 na druhom a 
MŠK v U16 na treťom mieste.

U18
Bratislava, 15. – 17. 5. 2015, 

MAMUT CUP U18, účasť 10 
družstiev. Z kežmarských druž-
stiev sa darilo MHbK, ktoré 
skončilo na 2. mieste.

Výsledky kežmarských 
družstiev: MŠK Kežmarok – 
Martin 1:1 (L. Olejník), Svit – MŠK 
0:5 (L. Olejník, Václav, Hrabček, 
Panáček, Turan), MŠK – NL Nitra 
1:3 (Václav), MHbK CVČ Worms 
Kežmarok – HBK Nitra 4:2 (Mod-
rič 2, J. Tóth, Gajan), Pruské – 
MŠK 1:0, Košice – MHbK 1:4 (D. 
Mazurek 2, Krupa, Martančík), 
Ružinov – MHbK 4:2 (Gajan, 

Hokejbalové zlato pre MŠK Kežmarok

Modrič), MHbK – Spišská Belá 
3:2 (Martančík 2, Modrič). 

Štvrťfinále: MHbK – Svit 5:2 
(D. Mazurek 3, Krupa, Modrič), 
Semifinále: MHbK – NL Nitra 2:0 
(Martančík, D. Mazurek). Finále: 
HBK Nitra – MHbK Kežmarok 2:0.

Konečné poradie: 1. HBK Nit-
ra, 2. MHBK Kežmarok, 3. Spiš-
ská Belá, 4. NL Nitra, 5. Martin, 
6. Ružinov, 7. Pruské, 8. Svit, 9. 
MŠK Kežmarok, 10. Košice. Indi-
viduálne ocenenia: Marco Šturma 
(MHbK) ako najlepší brankár, Fi-
lip Vašaš (MHbK) ako najlepší ob-
ranca.

U16
Vrútky, 8. – 10. 5. 2015, MA-

MUT CUP U16, účasť 11 družstiev. 
Darilo sa družstvu MŠK Kežma-
rok, ktoré skončilo na 3. mieste.

Výsledky kežmarských 
družstiev v skupinách: Spiš-
ská Belá – MHbK Kežmarok  1:0, 
MHbK – Trebišov 6:0 (Žiak, Ne-
spala po 2, Bača, Krajč), MHbK 
– Nitra 1:6 (Žiak), Gajary – MŠK 
Kežmarok 1:3 (Turan, Drvár, Ro-
maňák), MŠK – Pov. Bystrica 3:0 
(Frič, Brincko, Drvár).

Osemfinále: MHbK – Svit 
1:0 (Žiak). Štvrťfinále: MŠK– 
MHbK 4:1 (Drvár, Šimčák, Bu-
ranský, Jendrál – Žiak). Semifi-
nále: Nitra – MŠK 5:1 (Králik). O 
3. miesto: MŠK – Martin 4:2 (Ro-
maňák 2, Brincko, Frič). 

Konečné poradie: 1. Nit-
ra, 2. Vrútky, 3. MŠK Kežma-
rok, 4. Martin, 5. Pov. Bystrica, 6. 
MHbK Kežmarok, 7. Spišská Be-
lá, 8. Gajary, 9. Košice, 10. Trebi-

Pavol Humeník

šov, 11. Svit. Individuálne ocene-
nie: Peter Šimčák (MŠK) ako naj-
lepší obranca.

U14
Bratislava, 16. – 17. 5. 2015, 

účasť 8 družstiev, MAMUT CUP 
U14. Vo finále sa stretli kežmar-
ské družstvá. 

Výsledky kežmarských 
družstiev, v skupine: MHbK 
CVČ Worms Kežmarok – MŠK 
Kežmarok 3:0 (Ludányi 2, Novák), 
Gajary – MHbK 1:3 (Bača 2, Ludá-
nyi), MHbK – Topoľčany 5:2 (Ba-
ča 2, Kredatus, Kubala, Zummer), 
MŠK – Topoľčany 2:4 (Kupčo, Rit-
ter), Gajary – MŠK 4:1 (Dlugoš). 

Štvrťfinále: MHbK – Ružinov 
9:0 (Zummer 3, Ludányi 2, Ga-
ran, Kubala, Bača, Labus), Prus-
ké – MŠK 0:1sn (Danielčák), Se-
mifinále: MŠK – Gajary 3:2 (Je-
voš 2, Šeliga), MHbK – Martin 2:1 
(Novák 2). Finále: MŠK Kežma-
rok – MHbK Kežmarok 1:0 (Da-
nielčák). 

Konečné poradie: 1. MŠK 
Kežmarok, 2. MHbK Kežmarok, 
3. Gajary, 4. Martin, 5. Pruské, 6. 
Topoľčany, 7. Bošany, 8. Ružinov. 
Individuálne ocenenia: Tomáš 
Noga (MŠK) ako najlepší bran-
kár, Ivan Novák (MHbK) ako 
najlepší útočník, Tim Danielčák 
(MŠK) ako najužitočnejší hráč.

MŠK Kežmarok – majstri Slovenska výberov miest 2015.


