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Pred 420 rokmi vydalo mesto zákonník, určujúci povinnosti mešťanom a „ostatným“

SIMPLY CLEVER

 KAŽDÁ CESTA 
JE S NÍM KRÁSNA ŠkodaYeti S VÝBAVOU

S CENOVOU VÝHODOU AŽ 1 140 4
Vo zvýhodnenej výbave získate:
- Alu - paket
- Maxi Dot
- strieborno-čierne 17-palcové hliníkové disky Annapurna 
- športové sedadlá
- rádio Swing so štyrmi reproduktormi navyše
- trojramenný kožený volant
- automatickú klimatizáciu – Climatronic 
- a ďalšiu skvelú výbavu

Navyše vám na cestu pribalíme balík 
príslušenstva v hodnote 400 4 zadarmo
Napríklad: 
chladnička 15 l + strešný nosič + 2x držiak bicyklov.
Viac sa dozviete u všetkých autorizovaných predajcov Škoda.

www.skoda-auto.sk

 Kom
binovaná spotreba a em

isie CO
2  autom

obilu Yeti   5,3-8,0 l/100 km
, 139-189 g/km

. Ilustračné foto. 

 Váš predajca vozidiel Škoda

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

Nelichotivé slová, no do-
statočne vystihujúce ak-
tuálnu turistickú sezónu. 
Prívlastkami biedna, slabá, 
mizerná totiž častujú toho-
ročnú prázdninovú sezó-
nu nielen majitelia hotelov a 
reštaurácií ale aj prevádzko-
vatelia informačných kance-
lárií. „Zvyčajne prídu turisti 
len preto, aby sa opýtali, či má-
me nejaké mapy zadarmo a zis-
tili, ktorým smerom sa ide ku 
hradu. Ale rýchlo, lebo sa poná-

hľajú,“ pomáha nám vytvo-
riť si profil návštevníka Kež-
marku Marek Kollár, pre-
vádzkovateľ Kežmarskej in-
formačnej agentúry. Slabšie 
hodnotí letnú sezónu aj ria-
diteľka spomínaného Kež-
marského hradu Mgr. Erika 
Cintulová, ktorá vidí pokles 
návštevnosti aj v nedávnych 
udalostiach, ktoré poznačili 
takmer celé Slovensko: „Slo-
váci pravdepodobne riešia dôle-
žitejšie záležitosti.“

Tí, ktorí hrôzu z júna tohto 
roku prežili, budú mať ešte dl-
ho pred očami obraz valiacej 
sa vody, ktorá vzala mnohým 
chuť do života, sily, plány na le-
to, či pripravila ich o našetrené 
peniaze. Mnohí však ostali do-
slova bez všetkého. Všetky ak-
tuálne diania priamo z poško-
dených miest zaznamenávala 
aj Kežmarská televízia. 

Tá na podnet Kežmar-
čanov vydala v uplynulých 
dňoch DVD – film pozostá-
vajúci zo záberov z rôznych 
kežmarských ulíc v čase prí-
valovej vlny, ale i po nej. Film 
je pre mnohých dokumen-

tom, ktorý si pozreli po ná-
vrate do rodného mesta, ale-
bo im ho blízki zaslali v obál-
ke do zahraničia – aby pocho-
pili a precítili s Kežmarčanmi 
to, čo otriaslo celým mestom.

DVD nosiče s filmom 
o povodni sú v predaji za 5 
€ v Kežmarskej informačnej 
agentúre alebo vo svadob-
nom salóne Otto Quelle. Kaž-
dý, kto sa rozhodne zakúpiť 
si uvedené DVD, podporí po-
škodených povodňou, keďže 
polovica z predaja DVD nosi-
ča poputuje na pomoc poško-
deným Kežmarčanom. 

-AdriSatury-

Rada Cezhraničného Zväzku
Euroregión „Tatry“

Vás pozýva na
Slávnostný koncert

pri príležitosti 15-tého  
výročia

Euroregiónu „Tatry“
23. júla 2010 o 18.00 hod.

na nádvorí  
Kežmarského hradu,

ul. Hradné námestie 42
Účinkujú umelci a súbory  

zo Slovenska a Poľska.

Prispieť môžete aj 
kúpou DVD o povodni

Slabá turistická sezóna Za mesiac a pol navštívilo 
Kežmarskú informačnú agen-
túru približne 250 turistov. 
Najpočetnejšou skupinou sú 
Nemci, po nich Česi, Poliaci 
a Rusi. Cudzincov najviac za-
ujímajú pamiatky, ubytovanie 
si zháňa priamo na mieste len 

desatina návštevníkov „infor-
mačky“. Hoci klesla návštev-
nosť nášho mesta, hrad sa teší 
narastajúcemu záujmu zo stra-
ny turistov. Za rovnaké obdobie  
(od 1. 6. do 15. 7.) ho navštívi-
lo takmer desať tisíc návštevní-
kov.               T/F-AdriSatury-
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Vyhlásenie konania verejnej zbierky
„Povodeň Kežmarok 2010 – pokračovanie zbierky“

Verejnoprospešný účel: 
Úhrada nákladov spojených s odstraňovaním následkov  

povodne zo 4. 6. 2010 v Kežmarku. 
Spôsob konania verejnej zbierky:  

Zaslaním finančných prostriedkov na osobitný účet zriadený  
na tento účel v peňažnom ústave.

Číslo účtu verejnej zbierky:  
6608185311/1111, vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s.,  

pob. Kežmarok
Miesto konania verejnej zbierky: Mesto Kežmarok

Čas konania verejnej zbierky: Od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2010
Predpokladané náklady spojené s konaním verejnej zbierky:  

s konaním zbierky nebudú spojené žiadne náklady 
Zodpovednosť za konanie zbierky:

Mesto Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok
IČO: 00326283

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta, 
bydlisko - Garbiarska 18, 060 01 Kežmarok

Ing. Igor Šajtlava, primátor

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.  
o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
vedúceho (-ej) Mestskej knižnice v Kežmarku

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie knihovníckeho zamerania,

- najmenej päť rokov praxe v knižnici
Ďalšie požiadavky:

- spôsobilosť na právne úkony, 
- bezúhonnosť, 

- riadiace a organizačné schopnosti
Požadované doklady:
- profesijný životopis 

- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

      - doklad o dĺžke praxe v knižnici,
- písomný návrh koncepcie rozvoja knižnice,

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov  
pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2  

zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov  
v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 20. augusta 2010.
Prihlášky s požadovanými dokladmi posielajte   

v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie“  
na adresu: 

Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok
Termín výberového konania bude uchádzačom  

písomne oznámený.

Nakoľko pominuli dô-
vody pre ktoré bol vyhlá-
sený II. stupeň povodňo-
vej aktivity v dôsledku po-
klesu hladín riek a potokov, 
ako aj realizáciou nevyhnut-
ných technických opatrení  

na návrh povodňovej komi-
sie mesta v zmysle zákona 
o ochrane pred povodňami 
odvolávam II. a I. stupeň po-
vodňovej aktivity.

 Ing. Igor Šajtlava, 
primátor mesta    

Odvolaný II. aj I. stupeň 
povodňovej aktivity

Obec Toporec pri príleži-
tosti „Dňa rodákov“ Vás  dňa 
24. 7. 2010 (sobota) srdečne 
pozýva na oslavy, ktoré sa za-
čnú slávnostnou svätou om-
šou o 11.00 hod.  Pre účast-
níkov je pripravený kultúr-
ny program. Účinkujúci : Jiří  

Zmožek - koncert, folklór-
ny súbor MAGURANKA zo 
Spišskej Starej Vsi a country 
skupina Severka zo Starej Ľu-
bovne.    

Tešíme sa na Vás. 
PhDr. Jozef Potanko, 
starosta obce Toporec

Deň rodákov v Toporci

Tunajší Okresný doprav-
ný inšpektorát Kežmarok ve-
die skrátené vyšetrovanie 
v trestnej veci prečinu „ublí-
ženie na zdraví“ podľa § 157 
ods. 1 Trestného zákona, ku 
ktorému malo dôjsť dňa 11. 
7. 2010 o 11.00 hod. na štát-
nej ceste I/67 v Kežmarku pri 
dopravnej nehode, kde vodič 
J. G. viedol motocykel tová-
renskej značky Kawasaki ZX 
600 D, v smere Huncovce – 
Kežmarok, pričom predbie-

hal pred ním jazdiacu kolónu 
vozidiel, kde po zaradení sa 
pred prvú jazdnú súpravu ťa-
hača s nákladným prívesom, 
ktorý viedol D. K., z doposiaľ 
nezistených okolností došlo 
k zrážke motocykla s jazd-
nou súpravou s následným 
pádom motocyklistu na cestu 
a pod prednú pravú nápravu 
ťahača. Následkom toho utr-
pel vodič motocykla šok z kr-
vácania, amputáciu v steh-
ne pravej dolnej končatiny, 

Svedkovia dopravnej nehody 
v Kežmarku, prihláste sa!

VýzVa dOPraVnéhO InšPeKtOrátu

rotrhnutie pečene, vykĺbenie 
ľavého ramena a bedrového 
kĺbu, početné tržné rany na 
oboch lakťoch a ďalšie zrane-
nia s predpokladanou dobou 
liečenia 6 mesiacov. Vodičovi 
motocykla bola odobratá krv 
na lekárske vyšetrenie a zis-
tenie ovplyvnenia návyko-
vými látkami, u vodiča ťaha-
ča dychovou skúškou požitie 
alkoholu zistené nebolo. Pria-
mym svedkom dopravnej ne-
hody by mala byť žena s ko-
čiarom, nachádzajúca sa na 
chodníku pri mieste doprav-
nej nehody (t.j. pri pošte, resp. 

gymnáziu v Kežmarku), kto-
rú realizujúci policajti na 
mieste nehody už nezastihli.

Za účelom zistenia totož-
nosti tejto ženy, prípadne zis-
tenia iných svedkov uvede-
nej dopravnej nehody žiada-
me občanov, aby akékoľvek 
informácie, ktoré pomôžu pri 
vyšetrovaní nehody, oznámi-
li priamo na dopravnom in-
špektoráte v Kežmarku, alebo 
na telefónnych číslach 0961-
81 34 02, 0961-81 35 02.
pplk. JUDr. Jozef Marhefka

riaditeľ ORPZ Kežmarok
FOTO: Pavol Humeník
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Riaditeľ ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok vypisuje
výberové konanie

na obsadenie miesta vychovávateľky ŠKD  
s nástupom od 2. septembra 2010

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, odbor vychovávateľstvo, 

prípadne externý študent VŠ s uvedeným odborom,  
práca s PC, Word, Excel, PowerPoint, flexibilita.

Prihlášku, doklady a štruktúrovaný životopis s označením 
„Výberové konanie“ treba doručiť do 27. 7. 2010 na adresu:  

ZŠ Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok.

Možnosť získať 3 330 eur 
na skrášlenie svojho okolia 
má 108 slovenských miest, 
v ktorých sa nachádza pre-
dajné miesto spoločnosti 
Orange Slovensko. Do súťa-
že sa môžu zapojiť zákazníci 
Orangeu jedným alebo via-
cerými environmentálnymi 
aktivitami. Stačí, ak prídu do 
ktorejkoľvek predajne Oran-

Nadácia orange pomáha postihnutým povodňami
Orange reaguje na aktu-

álnu situáciu v krajine vy-
volanú ničivými povodňami 
a spolu so svojimi zákazník-
mi a zamestnancami podá-
va pomocnú ruku tým, kto-
rí sa ocitli v dôsledku tejto 
prírodnej katastrofy v bez-
prostrednej hmotnej núdzi. 
Prostredníctvom Nadácie 
Orange okamžite vyčlenila 

35 tisíc eur na pomoc obyva-
teľom najpostihnutejších ob-
cí východného Slovenska. 
Nadácia Orange pripravuje 
tiež zriadenie krízového fon-
du, prostredníctvom ktoré-
ho rozdelí ďalších 25 tisíc eur 
individuálnym žiadateľom. 
Orange aktivizuje tiež svo-
jich zamestnancov a zákaz-
níkov, ktorí sa môžu zapojiť 

do finančnej zbierky organi-
zovanej v spolupráci s Nadá-
ciou TV JOJ. 

Poslaním Nadácie Oran-
ge je pomáhať v tých oblas-
tiach, v ktorých si to okol-
nosti najviac vyžadujú a kde 
je pomoc nadovšetko potreb-
ná. Aktuálne preto vyčleňuje 
35 000 EUR, ktoré sú viazané 
na priame dotácie obyvateľom 

v oblastiach najviac zasiahnu-
tých ničivou vodou.  Finančná 
čiastka vo výške 10 tisíc eur 
bude zaslaná okresu Barde-
jov, Trebišov a Stará Ľubovňa, 
a 5000 eur obci Nižná Myšla. 

Do pomoci pre postihnuté 
oblasti zapája Orange aj svo-
jich zákazníkov. Dobrovoľní 
darcovia z radov zákazníkov 
Orangeu môžu navýšiť daro-
vanú sumu Nadácie Orange 
vo výške 35 tisíc EUR a po-
môcť tak čo najväčšiemu poč-
tu obyvateľov v zaplavených 
obciach a mestách. Darcovia 
môžu prispieť prostredníc-
tvom SMS zaslanej na krátke 
číslo 855 s ľubovoľným tex-
tom. Cena zaslanej SMS je 2 
EUR. Na stanovený účel zbier-
ky vyhlásenej televíziou JOJ 
bude odvedených 100 percent 
výťažku zbierky bez akých-
koľvek administratívnych či 
iných nákladov. 

Pomôcť postihnutým ob-
čanom chcú aj zamestnanci 
Orangeu, ktorí sa už zapojili 
do finančnej zbierky prostred-
níctvom zrážok zo svojich 
miezd. Orange pripravuje tiež 
zriadenie krízového fondu 
pri Nadácii Orange, prostred-
níctvom ktorého rozdelí ďal-
ších 25 tisíc EUR individuál-
nym žiadateľom.              NO

Zeleň pre mesto – to je 
názov nového environmen-
tálneho projektu spoločnos-
ti Orange Slovensko, ktoré-
ho cieľom je motivovať zá-
kazníkov Orangeu k envi-
ronmentálnym aktivitám. 
Mesto, ktorého obyvatelia 
sa od 1. júna do 31. augusta 
preukážu ako najaktívnejší a 
odovzdajú v  predajni Oran-
geu najviac použitých telefó-
nov, alebo si aktivujú najviac 
elektronických faktúr, získa 
od Orangeu 3 300 eur na ná-
kup zelene pre skrášlenie ve-
rejných priestorov. Orange 
na tento účel celkovo preroz-
delí 19 800 eur.

„Pri všetkých našich aktivi-
tách dlhodobo dbáme na to, aby 
malo naše podnikanie čo naj-
menší vplyv na životné prostre-
die. K zodpovednému správa-
niu k prírode motivujeme na-
šich zákazníkov, zamestnancov 
i dodávateľov. 
Neustále sa 
snažíme hľa-
dať nové spô-
soby ako pou-
kázať na to, že 
prírodu si tre-
ba vážiť a pri-
stupovať k nej 
o h ľ a dup ln e . 
Projekt Zeleň 
pre mesto upo-

Orange prinesie zeleň do 
najaktívnejších slovenských miest

zorňuje zaujímavou formou sú-
ťaže našich zákazníkov na spô-
soby ako sa môžu správať eko-
logicky,“ uviedla Andrea Co-
cherová, riaditeľka úseku 
komunikácie a značky spo-
ločnosti Orange Slovensko.

Súťaž o Zeleň pre mesto
geu vo svojom  meste a:

- odovzdajú do zberu svoj 
nefunkčný mobilný telefón, 
alebo 

- pri kúpe nového mobil-
ného telefónu odovzdajú na 
predajni svoj používaný, stá-
le funkčný mobilný telefón a 
batériu, alebo

- aktivujú si v Orangei 
elektronickú faktúru, alebo

- odpredajú Orangeu svoj 
funkčný mobilný telefón 
v rámci novej služby Šrotov-
né. 

Za každú z týchto akti-
vít získa zákazník pre svo-
ju Orange predajňu jeden 
bod. Predajňa, ktorá dosiah-
ne najviac bodov získa titul 
Zelená predajňa. Obyvate-
lia budú súťažiť v troch re-
giónoch: západoslovenskom, 
stredoslovenskom a výcho-
doslovenskom. „Zelené pre-
dajne“ a víťazné mestá bu-
dú vyhlásené 16. septembra  
2010.                                 KO

Kedy vychádzajú 
noviny KeŽMarOK?

Oproti začiatkom roka avi-
zovanému termínovníku vy-
dávania novín KEŽMAROK 
nastala v ňom jediná zmena, 
a to teraz v auguste. 

Najbližšie číslo novín 
KEŽMAROK (č. 16/2010) vy-
chádza už o dva týždne 4. 
augusta 2010 a potom ďalšie 
(17/2010) 31. augusta 2010.

Redakcia
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Na ostatnom rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v 
Kežmarku, ktoré sa konalo v 
1. júla 2010 chválili poslanci 
o.i. tieto uznesenia:

Msz schvaľuje
- použitie rezervného fon-

du nasledovne:
vo výške 175 000 € na fi-

nancovanie bežných výdav-
kov podprogramu progra-
mového rozpočtu 5.7 Po-
vodňové záchranné práce; 
vo výške 36 211 € na finan-
covanie kapitálových výdav-
kov prvku programového 
rozpočtu 3.4.3 Zveľaďovanie 
nehnuteľností majetku mes-
ta; vo výške 32 000 € na fi-
nancovanie kapitálových vý-
davkov prvku programové-
ho rozpočtu 9.2.2 ZŠ Hradné 
námestie s jedálňou a ŠKD; 
zvýšenie financovania ka-
pitálových výdavkov prv-
ku programového rozpočtu 
7.1.1 Výstavba a rekonštruk-
cia ciest o 189 500 €,

- poskytnutie bezúroč-
nej finančnej výpomoci spo-
ločnosti Spravbytherm, s.r.o., 
Poľná 2, 060 01 Kežmarok vo 

výške 80 695 €, so splatnosťou 
do 31. 12. 2015,

- ručenie spoločnosťou 
Spravbytherm, s.r.o. Poľná 2, 
060 01 Kežmarok za Zdru-
ženie Región Tatry, Hradné 
námestie 30, 060 01 Kežma-
rok za úver poskytnutý ban-
kou UniCredit Bank Slova-
kia a.s. Ručenie bude zabez-
pečené majetkom spoločnosti 
Spravbytherm, s.r.o. za úver 
vo výške 150 000 eur,

- vyhlásenie obchodnej ve-
rejnej súťaže na prenájom ne-
bytového priestoru – gará-
že na ul. Vyšný mlyn v Kež-
marku,

- zvýšenie hodnoty ma-
jetku mesta objektu Zimné-
ho štadióna zvereného do 
správy Správy telovýchov-
ných zariadení mesta Kežma-
rok, príspevkovej organizácie 
mesta Kežmarok, Trhovište 
4, Kežmarok, o hodnotu vy-
konaného technického zhod-
notenia objektu Zimného šta-
dióna, čs. 748, vo výške 1 317 
248,50 €.

Msz zrušuje
- Zariadenie opatrovateľ-

skej služby a Zariadenie pre 
seniorov Orchidea na ul. Baš-
tová 8 v Kežmarku.

MsZ odporúča
- primátorovi mesta po-

žiadať Prešovský samo-
správny kraj o výmaz zapí-
saných skutočností týkajú-
cich sa Zariadenia opatrova-
teľskej služby a Zariadenia 
pre seniorov Orchidea na ul. 
Baštová 8 v Kežmarku v re-
gistri poskytovateľov sociál-
nych služieb.

MsZ nesúhlasí  
- so začatím procesu ob-

starania zmeny Územného 
plánu obce Kežmarok funkč-
ného využitia pozemku p. č. 
KNC   3105  k. ú. Kežmarok, 
lokalita Ľubická cesta pre 
účely rodinnej bytovej vý-
stavby.

Msz súhlasí
- so zriadením záložné-

ho práva a práva postave-
nia prednostného veriteľa, 
na zabezpečenie povinnos-
ti záložcu – Mesta Kežma-
rok - zabezpečenie pohľadáv-
ky úveru na základe zmluvy 
č.703/537/2008, v prospech 

Rokovalo Mestské zastupiteľstvo záložného veriteľa – Štátny 
fond rozvoja bývania, na ne-
hnuteľnosť: „Bytový dom“ 
na ul. Košická č. 5, 7, 9, sú-
pisné číslo 2466 na pozemku 
p.č. KN-C 668/71 v k.ú. Kež-
marok; Pozemok p. č. KN-C 
668/71 o výmere 480 m2 vede-
ný ako zastavaná plocha a ná-
dvorie v k.ú. Kežmarok. Ne-
hnuteľnosti sú  zapísané na 
LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežma-
rok, ktorých výlučným vlast-
níkom je záložca – Mesto 
Kežmarok.          

MsZ rozhoduje
- v zmysle ustanovenia § 9 

a písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že pre-
nájom časti pozemku mesta 
v k.ú. Tatranská Lomnica na 
parcele KN-E 1850/1 v roz-
sahu 300 m2 pre VPS Vysoké 
Tatry s.r.o. je prípadom hod-
ným osobitného zreteľa z dô-
vodu, že sa jedná o rozšírenie 
jestvujúceho parkoviska a 
schvaľuje prenájom časti po-
zemku mesta, za účelom roz-
šírenia parkoviska Kežmar-
ská Biela voda za ročné ná-
jomné v sadzbe 4,0 € za 1 m2, 
t. j. celkom  1 200 € za jeden 
rok, na dobu neurčitú s tým, 
že v nájomnej zmluve budú 
zakotvené zľavy na parkova-
nie pre občanov mesta a ne-
vyhnutné  použitie časti pre-
najímaného pozemku parko-
viska nájomcovi mestských 
lesov v prípade kalamitnej 
situácie v priľahlých lesných 
porastoch.   

 Pavol Humeník

1) Anonymný darca zo Ži-
liny – jeden kamión potravi-
novej pomoci

2) Podnikatelia a občania 
z Dunajskej Stredy – čistia-
ce a dezinfekčné prostriedky, 
oblečenie,  sedacie súpravy,  
kreslá, hračky, obuv, paplóny, 
obliečky, chladnička s mraz-
ničkou, 2 televízory (meno mi 
mal dnes doplniť p. primátor, 
lebo on ho prijal)

3) R.M.L. Trenčín, s.r.o. 
4) Tesco Stores SR, Brati-

slava, a.s. – rôzne oblečenie + 
obuv a doplnky (spolu 20 kra-
bíc)

5) Doprastav Zvolen 
6) Ekonomická univerzita 

Bratislava 
7) Sestry Rádu Panny Má-

rie, Stará Halíč pri Lučenci 
8) Ing. Kuchár, Gelnica 
9) P. Šulenová, Trenčianske 

Stankovce
10) P. Valčubová, Žilina
11) P. Poliaková, Vrútky
12) P. Podmaková, Brati-

aktualizovaný zoznam darcov humanitárnej pomoci 
pre mesto Kežmarok na pomoc postihnutým povodňou

slava
13) P. Jedináková, Bratisla-

va
14) P. Šišovská, Bratislava
15) P. Bodnáková, Bratisla-

va
16) P. Balogová, Rimavská 

Sobota    
17) P. Lakosil, Žiar nad 

Hronom
18) P. Hrdinová, Trenčín 
19) P. Hanychová, L. Mi-

kuláš
20) P. Lakosilová, Žarno-

vica
21) P. Rojíková, Rim. Sobo-

ta
22) Anonymný darca- 1 

balík 
23) Slovenský geografic-

ký a kartografický ústav Bra-
tislava

24) Občianske združe-
nie Devínska nová vlna, Bra-
tislava.

Ďalší darcovia, ktorí po-
skytli humanitárnu pomoc:

1) Obec Dolné Vestenice 

– použité elektrospotrebiče, 
televízory, koberce, šatstvo, 
opotrebovaný nábytok

2) DREVONAB s.r.o., Žili-
na – sedacie súpravy, postele

3) RAABE, Dr. Jozef Raa-
be Slovensko, 
s.r.o., Bratislava

4) Spolok sv. 
Vincenta de Pa-
ul, Bratislava

5) FERINAL 
s.r.o., Huncovce 
– pracie prášky 

6) Unile-
ver Slovensko, 
s.r.o. – čistia-
ce prostriedky 
DOMESTOS

7) Rodina 
Zlúkyová, Zvo-
len

8) Danie-
la Tejkalová, 
Pezinok

9) Pani Eva 
z Bratislavy

Ďakujeme.
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Poškodené lavičky na autobusovej stanici? Čo 
už. Povedali si zrejme dôchodcovia čakajúci na au-
tobus do svojej obce, rozložili skladacie stoličky 
a spolu s ostatnými cestujúcimi v kľude počkali 

na svoj spoj. Veď je pravda, že v najväčšej špičke 
je buď veľká tlačenica na stanovištiach, alebo všet-
ky lavičky obsadené.                                                 

T/F-AdriSatury-

Praktickí dôchodcovia si poradia

Stála som na chodbe istého úra-
du. Tlačenica patriaca ku ktovie kto-
rým dverám zápasila s časom aj s – 
povedzme si rovno – smradom. Von-
ku dusno, vo vnútri ešte viac. Tak 
akurát na odpadnutie. Tu si nejaká 
dvojica začala vypočítavať „za a pro-
ti“ čakania v rade. Nakoniec to vzda-
li. So slovami, že sa ponáhľajú do 
práce. Že úradné hodiny onej usta-
novizne sú kratšie ako ich pracovná 
doba – takže ak si nevezmú dovolen-
ku, nič nevybavia a ešte tie nestrán-
kové dni.... „Pracujúci by mali mať 
na úradoch prednosť pred nezamest-
nanými. Veď sa musia ponáhľať na-
zad do roboty, aby vyrobili na tých 
tu“ – kývol hlavou k početnej sku-
pinke občanov a namosúrený mladík 
odišiel spolu so svojou polovičkou. 
Uznávam, že tam, kde sa chystal, by 
čakal ešte zo dve hodinky. 

Tam, kde má niekto času do-
statok, iní rátajú minúty. To je ale 
všade. Niekto si robí výlet autobu-
som tak, že si ani nezistí, kedy idú 
aké spoje. Príde, počká, sadne, odí-
de a späť. Iný zas prešľapuje a keď 
nestihne jeden autobus, sype sa mu 
ďalšie spojenie a prestupy. U leká-
ra je to to isté. Kým niekto netrpez-
livo vyklopkáva pri dverách ambu-
lancie, vo vnútri je možno niekto, 
kto by rád absolvoval v kľude pre-
hliadku alebo ošetrenie. Poznám ten 
pocit. Sedíte ubolený v kresle, zubár 
má čo robiť aby vám vytiahol „za-
šprajcovanú“ polámanú stoličku, vy 
ste odovzdali svoj osud, zuby a bo-
lesti do rúk lekára a niekto ako naja-
tý vyklopkáva na dvere. 

Zmierme sa s tým, že niektoré 
veci sa nedajú urobiť „zaihneď“. No 
a na niektoré veci radšej nečakajme, 
ak majú prísť, alebo sa ich máme 
dočkať, tak sa ich dočkáme. Nedáv-
no sa dosť veľa popísalo o hyperak-
tivite detí a jej súvislosti s umelými 
sladidlami a farbivami. A aj v tej-
to veci sme sa dočkali. Od včera 
totiž platí zákaz používať vybrané 
druhy farbív, ktoré mohli spôsobiť 
astmu, alergie, vyrážky, či hyperak-
tivitu detí. Výrobcovia môžu dopre-
dať staré zásoby výrobkov, ale pri 
výrobe nových musia použiť prírod-
né farbivá. Možný minimálny vý-
skyt nebezpečných farbív bude mu-
sieť byť na výrobku riadne zvýraz-
nený. Ak by vás zaujímali tie škod-
livé písmenka, ktoré Európska únia 
zakázala, tu sú: E 102, E 104, E 
110, E 122 ,E 124, E 129.                        

-Adri-

Straty a nálezy po 
festivale eĽrO

Stratené deti aj dôchodco-
via sa dostali k svojim blíz-
kym a po festivale ostalo eš-
te niekoľko vecí, ktoré sa našli 
v areáli a ktoré čakajú na svo-
jich majiteľov. 

V prípade, že vám alebo 
vašim známym chýba mobil-
ný telefón s nastavenou azbu-
kou, ruksak s osobnými ve-
cami, náramok s modrým ka-
meňom, slnečné okuliare ale-
bo farebný slnečník na detský 
kočík, nájdete ich na mestskej 
polícii v Kežmarku.         -as-

Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

nebezpečné výrobky na trhu
Slovenská obchodná inšpek-

cia oznamuje, že na trhu v SR 
zistila v ponuke pre spotrebite-
ľa výrobok, ktorý bol oznámený 
do systému RAPEX Poľskom, a 
ktorý predstavuje závažné rizi-
ko ohrozenia zdravia. 

Ide o nasledovný výrobok: 
Stolná lampa pre deti „PRE-

ZENT“ 
Typ/model: mráčik: model 

541, EAN kód: 8586007085414; 
rybka: model 543, EAN kód: 
8586007085438; duch: model 550, 
EAN kód: 8586007089320; sne-
huliak: model 540, EAN kód: 

8586007085407. Krajina pôvo-
du: Čína.

Pri používaní výrobku hrozí 
riziko elektrického šoku. Výro-
bok nespĺňa požiadavky na bez-
pečnosť adaptéra konvertujúce-
ho napätie na maximálnu úro-
veň 24V. 

Kontrolovaná osoba prijala 
dobrovoľné opatrenia, na zákla-
de ktorých zamedzí dodávku a 
predaj nebezpečného výrobku, 
bude informovať odberateľov a 
spotrebiteľov o nebezpečnom 
výrobku a možnosti jeho vráte-
nia späť.                                (soi)
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Prehriatie a tepelný úpal 
sú spôsobené nadmerným 
teplom. Spojené sú s dehyd-
ratáciou a nedostatkom prijí-
mania tekutín 

Prevencia: 
Vyhýbať sa priamemu sl-

nečnému žiareniu. 
Upraviť režim práce. 
Ak je možné zabezpe-

čiť pobyt v klimatizovaných 
miestnostiach 

Piť dostatočné množstvo 
nápojov (nealkoholických, nie 
príliš sladkých, s nižším obsa-
hom minerálov) až do 3 – 4 l 
denne podľa charakteru práce. 

Príznaky: 
• Pocit horúčavy a smädu 
• Nadmerné potenie spo-

jené so slabosťou a únavou 
• Pocit na zvracanie, zvra-

canie 
• Bolesti hlavy a svalov 
• Závraty 

• Predráždenosť 
• Náhle poruchy vedomia 

– zvláštne správanie, haluci-
nácie, zmena psychiky, zmä-
tenosť, dezorientácia, dvojité 
videnie, strata vedomia 

• Poruchy rovnováhy 
• Príznaky vyčerpania z 

tepla 
• Svalové kŕče 
V prípade výskytu týchto 

príznakov u zamestnancov 
doporučujeme okamžite pre-
rušiť prácu a poskytnúť prvú 
pomoc.

 Prvá pomoc pri prehriati 
a tepelnom úpale 

s Preniesť postihnutého 
do chladnejšieho prostredia 

s Sledovať stav vedomia 
Pri vedomí: 
s Položíme postihnutého 

na chrbát s vyvýšenými no-
hami (podložíme ich dekou 
a pod.). 

s Uvoľníme tesný odev 
na krku, hrudníku a v páse 
a zabezpečíme mu dostatok 
vzduchu. 

Podať tekutiny – ovocný 
čaj, pitnú vodu, stolovú vodu 

s Začať s chladením 
akýmkoľvek spôsobom: 

• potierať vlažnou vodou, 
ovievať 

• Chladné obklady s ľa-
dom (ak je k dispozícii) na 
krk, pod pazuchy, do slabín 

• Prikryť vlhkou plachtou
s Transport vo vozidle s 

klimatizáciou alebo otvore-
nými oknami 

V bezvedomí:
s V bezvedomí najskôr 

skontrolujeme dýchanie 
s PRIVOLÁME Záchran-

nú zdravotnú službu 112 
Ak nedýcha:
s Uložíme postihnutého 

do polohy na chrbát. 

Slovenský Červený kríž  
územný spolok Poprad 

 
Vás pozýva darovať krv  

v humánnej akcii Slovenského Červeného kríža 

 
 
 

oodd  11..  jjúúllaa    ddoo  3311..  aauugguussttaa  
22001100  

  
ODBEROVÉ DNI NTS SR PRACOVISKO POPRAD 

 
PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK a PIATOK od 6.00 hod do 11.00 h 

STREDA od 6.00 do 9.00 h 

Prehriatie a tepelný úpal s Zakloníme hlavu po-
stihnutého 

s Záchranca skontroluje 
dýchanie postihnutého, po-
kiaľ nedýcha, pokračuje s oži-
vovaním. 

s Začne so stláčaním 
hrudníka v strednej časti 
hrudnej kosti. 30-krát do hĺb-
ky 5 – 6 cm s frekvenciou 100 
stlačení za minútu. 

Následne vdýchne zrane-
nému do úst 2-krát po sebe. 

POMER: 30 stlačení hrud-
níka: 2 vdychy 

Ak dýcha:
s dáme postihnutého do 

stabilizovanej polohy na boku 
s Uvoľníme tesný odev 

na krku, hrudníku a v páse 
a zabezpečíme mu dostatok 
vzduchu 

s začneme s chladením 
s sledujeme postihnutého 

do doby príchodu ZZS.
MUDr. Soňa Kešeláková,

MEDISON, s. r. o.

Múzeum v Kežmarku pod-
písalo v roku 2003 zmluvu o 
spolupráci s Tatranským ná-
rodným parkom (TPN) v Za-
kopanom. Od tohoto obdobia 
sa spolupráca vyvíjala pre-
dovšetkým v oblasti prezen-
tácie.  Návštevníci mali mož-
nosť vidieť niekoľko zaujíma-
vých výstav  z fondu TPN v 
našich výstavných priesto-
roch (napríklad Zakopane a 
Tatry pred 100 rokmi a iné).
Minulý rok TPN vypracova-
lo projekt s názvom Tatran-
ské dedičstvo, kde Múzeum 
v Kežmarku vystupuje ako 

partner. V rámci toho sme 
začiatkom roka na nádvorí 
hradu sprístupnili ojedine-
lú exteriérovú výstavu s ná-
zvom Tatry a Zakopane v ča-
soch Dr. Tytusa Chalubinské-
ho, ktorú si môžu návštevníci 
pozrieť aj v súčasnosti a po-
trvá do septembra 2010. Mú-
zeum v Kežmarku pripravi-
lo v inovovaných priestoroch 
pre návštevníkov Zakopané-
ho výstavu s názvom Turis-
tické odkrývanie Tatier. Sláv-
nostná vernisáž sa uskutoč-
nila 30. 6. za účastí zástupcov 
médií Poľska, riaditeľa TPN 

Prečo výstava v Zakopanom?
– Dr. Ing. P. Skawinského,zá-
stupcu riaditeľa Ing. Mgr. S. 
Czubernata, zástupcov mes-
ta Nowy Targ a ďalších. Me-
dzi  účatníkmi vernisáže bol 
aj majitel súkromného mú-
zea lyžiarstva v Zakopanom 
– Mieczyslaw Król Legow-
ski, ktorý má unikátnu zbier-
ku lyží z celého světa, vrátane 
kežmarských výrobcov.  

Vysoké Tatry – to je ob-
lasť, ktorá ponúka z histo-
rického hľadiska aj z pohľa-
du súčasníka mnohé možnos-
ti prezentácie. Táto  téma  je  
poľskej strane veľmi blízka 
a známa, preto bolo pre nás 
náročné vybrať také predme-
ty na výstavu, ktoré by  oslo-
vili a aj zaujali nielen odbor-

nú verejnosť, ale aj laikov. V 
minulom roku  TPN navštívi-
lo okolo 3 mil. návštevníkov. 
Pre nás to aj z tohoto pohľadu 
bola možnosť prezentovať náš 
zbierkový fond a jeho uniká-
ty. Návštevníkov zaujala pre-
dovšetkým kópia mapy V. Ta-
tier, rekonštruovaný odev na-
šej prvej známej turistiky a 
zároveň aj šľachtičnej poľské-
ho pôvodu – Beáty Laskej-
Koscieleckej, bohatá publi-
kačná činnosť spolkov, vráta-
ne poľkých publikácií,  ako sú 
Tatry, Wierchy a iné. Na ver-
nisáži sa o kultúry propgram 
postaral súbor Goralik pod 
vedením T. Klempárovej.

Výstava bude v Zakopa-
nopm prístupná do konca 
roka.

Mgr. Erika Cintulová
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Dražili diela ľudskosti

Podujatie obohatil aj kežmarský textár Vla-
do Krausz s dcérou Lotkou, ktorí si pripravili 
spoločné vystúpenie.

Všetkých pätnásť pripravených svietnikov, ktoré sa dražili v Ga-
lérii u Anjela našlo svojich majiteľov.

Deti pod vedením sochára Petra Smika (vpravo) vytvorili keramic-
ké diela, ktoré sú nielen farebným glazovaným svietnikom, ale najmä pa-
miatkou na dobrú vec, ktorú podporili všetci, ktorí sa do dražby zapojili.

V piatok 21. mája sa kona-
la v Kežmarku akcia, ktorá je 
vo veľkých mestách zaužíva-
nejšia a vo svete priam bež-
ná. Dražili sa tu totiž výsled-
ky práce – umelecké diela, kto-
ré vytvorili s umelcom Petrom 
Smikom mentálne postihnu-
té deti, alebo deti zo sociál-
ne znevýhodneného prostre-
dia. Vernisáž jedinečných 
diel, spojená s dražbou samot-
ných výrobkov, bola vyvrcho-
lením projektu Súlad živlov – 
zem, oheň, vzduch, voda, kto-
rého autorkou boli Mgr. Silvia 
Antosiewiczová a Ľubomíra 
Kromková zo Špeciálnej zá-

kladnej školy v Spišskej Be-
lej.  Tá v priestoroch kežmar-
skej Galérie u Anjela pripravi-
la úspešnú dražbu pätnástich 
svietnikov z glazovanej kera-
miky. Pod taktovkou Marcela 
Hanáčka, moderátora poduja-
tia, sa predali všetky svietni-
ky a s nimi i dva obrazy, kto-
ré venovala majiteľka galé-
rie Karmen Kováčová. Myš-
lienku, ako podporiť náročnú 
prácu s postihnutými deťmi 
podporili vydražením sviet-
nikov aj primátori miest Kež-
marok a Spišská Belá. Spo-

čiatku skromné čísla sa pri 
niektorých dielach vyšplhali 
na tristo eur a konečná suma 
získaná v dražbe predstavo-
vala 2 504 €, ktoré použije ob-
čianske združenie 
Zlatá rybka, kto-
ré bolo spoluauto-
rom dražby, na fi-
nancovanie ďal-
ších projektov 
zameraných na 
prácu s mentálne 
postihnutými deť-
mi a s deťmi zo so-
ciálne znevýhod-

neného prostredia. „Vlani sme 
z takto získaných peňazí zabezpe-
čili deťom hipoterapiu, tohto roku 
by sme radi pre ťažko mentálne 
postihnuté deti pripravili caniste-
rapiu (Terapia s pozitívnym vyu-
žitím psov – Uplatňuje sa hlavne 
ako pomocná psychoterapeutická 
metóda v situáciách, keď iné me-
tódy nemožno použiť, alebo nie 
sú účinné). Určite zakúpime aj 
špeciálne pomôcky pre deti a pod-
poríme ich ďalšiu tvorbu,“ pove-
dala o projekte Eva  Selneko-
vičová  zo ŠZŠ v Spišskej Belej. 
Pekná myšlienka, ktorá je nie-
len o umení, ale i o ľudskosti 
oslovila už vlani priaznivcov 
dražieb, ktorí aj touto formou 
spojili príjemné s užitočným. 

-AdriSatury-
foto Mgr. Boris Švirloch

Vždy, keď som v predajni, kde 
mi predavačka dýcha na chrbát, 
prestávam mať záujem o tovar. Nie-
kedy si človek jednoducho iba poze-
rá, čo pekné, dobré alebo lacné ma-
jú, alebo hľadá niečo vhodné ako 
darček pre iného. Do jednej samo-
obslužnej drogérie na námestí ani 
nejdem, ak nemusím – z rovnakého 
dôvodu. Senzor mi hovorí, že v mo-
mente, keď tam vkročím, v očiach 
personálu doplneného o brigádnič-
ky, som asi potenciálny zlodej. Peter 
Pan (rozprávková postavička, ktorú 
trápilo, že nemá tieň) by mal posta-
rané, keby do takej predajne vošiel. 

Ale chápem to, že predavači mu-
sia byť na pozore. Keď kráčam nieke-
dy väčším supermarketom a za pra-
cím práškom nájdem obal od čokolá-
dy, alebo vypitý džúsik či odjedené 
z pečiva alebo salámy, ktorá sa vy-
hrieva na regáli za horčicou, je mi 
to jasné. Keď je niekde niečoho veľa, 
v niektorých ľuďoch to evokuje myš-
lienku, že je to zadarmo. No žiaľ, bý-
va to aj opačne. Niekedy človek vďa-
ka dlhoprstým príde aj o tú jednu 
vec, čo mal a na ktorej mu záležalo. 
Možno mi dajú ľudia za pravdu, ak 
napíšem, že na každom kroku člo-
vek zakopne o nejakú zlodejinu. No 
čoraz viac nás prestávajú zaujímať 
zlodejstvá v najvyšších politických 
či podnikateľských sférach a začína-
me si uvedomovať vážnosť narasta-
júcej „drobnej“ kriminality naoko-
lo. Lebo obyčajných ľudí sa týkajú 
obyčajné veci – či mu stihne mrk-
va na záhrade dorásť kým ju niekto 
cudzí vytrhá, či jablká stihnú začer-
venať kým ich babička osamelo žijú-
ca v dome pozbiera, či decku v ško-
le neukradne niekto oblečenie, ale-
bo topánky. 

Známa sa nedávno vytočila 
do nepríčetnosti, keď jej vnúčiko-
vi spolužiak, ktorý je viac za ško-
lou ako v škole, ukradol značkové 
topánky. Žiak jednej zo „zéešiek“ 
v meste prišiel do školy o niečo ne-
skôr, keď boli všetci na vyučovaní, 
pozbieral do rupsaka samé kvalit-
né veci (ktoré si niekedy sami ro-
dičia nedovolia, len aby ich dopria-
li dieťaťu) a poďho von, kde už na 
lup čakali kamaráti, ktorí na dru-
hý deň prišli do školy v ukradnu-
tých veciach akoby sa nechumelilo. 
Keby som napísala, odkiaľ boli, bo-
lo by to rasistické. Lenže podľa mňa 
toto je začiatok zlodejiny, ktorej by 
sme mali venovať ozajstnú pozor-
nosť.                            -Adri-

Chcete vyhrať masáž v sa-
lóne SILEO? Napíšte nám od-
poveď na otázku: „Čo zna-

Súťaž! mená slovo Sileo?“. Meno 
výhercu sa dozviete v najbliž-
šom vydaní novín KEŽMA-
ROK. Na vaše odpovede ča-
káme do piatku 30. júla 2010.
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Výstava venovaná eĽru
Mestská galéria Barónka prestavuje v týchto dňoch doku-

menty venované dvadsaťročnej histórii festivalu Európske ľu-
dové remeslo. Pre tých, ktorí si pamätajú prvé ročníky ale i pre 
nových priaznivcov kežmarského festivalu , bude určite zaují-
mavým pohľad na staré fotografie, či programové plagáty, ale 
i výrobky niektorých remeselníkov.                        T/F-AdriS-

MeStSKé KuLtúrne 
StredISKO PrIPraVuJe

VýStaVy

22. 7. 2010 (štvrtok) o 16.00
ZLESAPOČUJEM
Koncert slovenskej 
hudobnej skupiny.

Hlavné námestie Kežmarok

29. 7. 2010 (štvrtok) o 15.30
GORALSKÉ ZÁBAVKY

Goralské piesne, tance 
a hry v podaní detského 

folklórneho súboru 
GORALIK.

Hlavné námestie Kežmarok

4. 8. 2010 (streda) o 15.30
Spievame a tancujeme 

s REPETE
Vystúpenie Milana Hrčku 

a členov Tanečno-športového 
centra TEMPO.

Hlavné námestie Kežmarok

10. 8. 2010 (utorok) o 18.00
Z KLENOTNICE 

HUDOBNÝCH KRÁS
Viktória Herencsár - cimbal 

(Maďarsko)
Zuzana Bouřová - viola 

(Česká republika)
Jozef Podhoranský 

- violončelo, sprievodné slovo
Koncert

Kaplnka kežmarského hradu

12. 8. 2010 (štvrtok) o 16.00
ORCHESTER RUSKÝCH 

ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV 
Konstantina Smirnova 
s dirigentom Jevgenijom 

Loushkinom
Sevastopoľ, Ukrajina 

(polostrov Krym).
Hlavné námestie 

Kežmarok

18. 8. 2010 (štvrtok) o 15.30
BEDEME ŠE GRAČ

Piesne, tance a hry v podaní 
detského folklórneho súboru 

MAGURÁČIK.
Hlavné námestie Kežmarok

24. 8. 2010 (utorok) o 19.00
OLYMPIC revival (Česko)

Koncert
Nádvorie Kežmarského 

hradu.

25. 8. 2010 (streda) o 17.00
LETO S FOLKLÓROM
Vystúpenie folklórneho 

súboru Magurák.
Hlavné námestie Kežmarok

Výstavná sieň barÓnKa
hlavné námestie 46

EĽRO – 20. VÝROČIE 

Výstavná sieň múzea
dr. alexandra 11

HEIMSPIEL 
– obrazy Esther Balázs 

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53
Jozef Srna

DIALÓGY 010
Výstava potrvá 

do 26. augusta 2010.

PRINC Z PERZIE: PIESKY 
ČASU - 22. - 25. júla (št – ne), 
19.00, 26. júla (po) 17.00. Titulky. 
Vstupné: 2,20 EUR. V pondelok 
zľava: 2,00 EUR. MN-12. 

Americký akčný dobrodruž-
ný film. Efektami nabitý príbeh 
sa odohráva v tajomných krajoch 
dávnej Perzie. 

A – TEAM - 27. - 28. júla (ut 
– st), 19.00. Titulky. Vstupné: 2,20 
EUR. MN-12.

Americký akčný thriller. Šty-
ria členovia armádnej jednotky 
sú nasadení do misie, ktorá má 
ich dostať za mreže a tam majú 
prežiť zvyšok života.  

KÚZELNÁ OPATROVA-
TEĽKA A VEĽKÝ TRESK - 30. - 
31. júla (pia – so), 19.00, 1. augusta 
(ne), 17.00 a 19.00. České znenie. 
Vstupné: 2,30 EUR. MN-12.

USA/VB/Francúzsko. Oddy-
chová a zábavná komédia pre ce-
lú rodinu. 

MUŽI, ČO ČUMIA NA KO-
ZY - 3. - 5. augusta.

USA/VB. Vynikajúce filmové, 
komické spracovanie, inšpirova-
né bestsellerom Jona Ronsona.

ZÁLOŽNÝ PLÁN - 6. - 8. Au-
gusta. 

Americká romantická komé-
dia. 

ŽENY V POKUŠENÍ - 14. - 
16. augusta.

Česká komédia. 
TWILIGHT SÁGA: ZATME-

NIE - 18. - 23. augusta.
Americký romantický horor, 

thriller. 
SHREK - ZVONEC A KO-

NIEC - 25. - 29. augusta.
Ďalšia časť úspešnej animo-

vanej rodinnej rozprávky v slo-
venskom znení.

Prvýkrát na Slovensku 
americká bizónia show, ďalej 
drezúra šeliem, 80 kusov zvie-
rat, celodenný otvorený cirku-
sový zverinec exotických zvie-
rat a k tomu 120-ročná tradícia 
je určite zaujímavou pozván-
kou pre rodičov s deťmi na 
strávenie zaujímavého prázd-

ninového dopoludnia, popo-
ludnia, či večera.

Národný cirkus ALEŠ bu-
de v Kežmarku od 28. júla do 
1. augusta 2010. Predstavenia 
bude mať:

Streda – piatok: 19.00 h
Sobota: 16.00 h, 19.00 h
Nedeľa: 11.00 h

Cirkus aLeš opäť v Kežmarku

Malí výtvarníci

Pri príležitosti 20. roční-
ka festivalu Európske ľudo-
vé remeslo bola organizač-
ným výborom festivalu vy-
hlásená výtvarná sú ťaž pre 
deti pod názvom Kežmarok 
a remeslá. Organizátori spo-
medzi viac ako sto prihláse-
ných prác ocenili desať naj-
lepších výtvarných diel, pri-
čom tri z ocenených prác bo-
li zverejnené na tohtoročnej 
detskej vstupenke a niektoré 
sú vystavené v galérii Barón-

ka ako súčasť výstavy k 20. 
výročiu festivalu. 

Ocenenenia si autori vý-
tvarných prác prevzali od ria-
diteľa festivalu Ladislava Me-
likanta v sobotu 10. júla na ná-
dvorí kežmarského hradu. Sú 
nimi: Ema Blaščáková, Silvia 
Pavligová, Viktória Budzáko-
vá, Marko Pavlikovič, Barbor-
ka Prusáková, Timea Brutov-
ská, Adela Kučkovská, Erik 
Dučák, Patrik Kellner, Karin 
Kovalská.                   -AdriS-

Foto: Sabi
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TATRAPOMA, a. s., Kežmarok 
Tlačiareň Kežmarok, s. r. o.   

MEZ- Elektromotory s.r.o., Kežmarok  
Kavomaty, spol. s r. o., Kežmarok  

Autonova, s. r. o.  
Združená stredná umelecká škola Kežmarok  
Zlatníctvo Lýdia, p. Kušniráková Kežmarok  

ZAMAZ Kežmarok

Tombola – ceny venovali:
Kovospol Blaško Kežmarok

CK LOMNICA TOUR Veľká Lomnica
Bilíková chata Vysoké Tatry

Coollangaa-event agency Vysoké Tatry
Tatranské lanové dráhy, a. s., Vysoké Tatry

Hračky p. Gallyová – p. Vdovjaková, Kežmarok
Poťahový textil Šoltýs Kežmarok

M-Style Madejová Kežmarok
L-222 Lukáč Vladimír Kežmarok
Farby-Laky Bjalončík Kežmarok

Sport Team – Mašlonka Kežmarok
Slovenka Figlár Kežmarok

OK Bar Kežmarok
Rondo Kežmarok

Technické služby mesta Kežmarok
Uni junior Kežmarok

Baliarne obchodu Poprad Poprad
TATRA BANKA, a. s., Kežmarok

1. Zájazd pre 2 osoby do Chorvátska, s  odchodom 31.8.2010 007257
2. Kosačka 008683
3. Televízor 000813
4. Mikrovlnná rúra 009779
5. Rádioprehrávač Samsung                                   001814
6. Vysávač  Sencor 009521
7. DVD Sencor 007114
8. Elektrický ohrievač    004410
9. Hriankovač 000552
10. Osobná váha 003611
11. Varná kanvica 001207
12. Stolový elektrický gril 000355
13. Detský cestovný kufor 009795
14. Súprava hračiek  - skladačka hrad              007385
15. Deka + úsporné žiarovky 006588
16. Domáca pekáreň 002301
17. Elektrický mlynček na mäso 003341
18. Elektrický ručný šľahač 005037
19. Vysokotlakový čistič 007038
20. Ponorný mixér 002355
21. Klávesnica ku počítaču + USB rádio 005991
22. Rádio 003632
23. Kovový svietnik 000933
24. Darčekové balenie čajov+2 ks úsporné žiarovky 009573
25. Drevená plastika 002597
26. Obraz 009260
27. Plyšový pes 002397
28. Nádoba na odpad 110 l 008042
29. Fúrik 001846
30. Stojan na DVD + plátenný klobúk 005851
31. Šiltová čiapka + tričko 004808
32. Športový vak + plátenný klobúk 007872
33. Lopta + šiltová čiapka 009831
34. Domáca pekáreň 002687
35. Darčekové predmety EĽRO 008449
36. Darčekové predmety EĽRO 003446
37. Posedenie pri pizzi pre 2 os. OK Bar KK 004298
38. Súprava pier + keramika 004680
39. Drevená misa + darčekové balenie čajov 005529
40. 3ks DVD + obal na DVD + kniha 005451
41. Valaška + kniha 004072
42. Ploskačka + vreckový nožík 008887
43. Vankúš + kniha 001159
44. Drevený obrázok + kniha 002448
45. Hodiny 006190
46. Keramika 002600
47. Darčekové predmety  - TB 005743
48. Dáždnik + darčekové balenie čajov 000356
49. Lopta + Plátenný klobúk 005923
50. Keramická súprava 006816

Prémie:
1.  Víkendový pobyt pre 2 osoby – Bilíkova chata, v mesiaci 

október 2010 – č. 006164 
2. Nocľah pre 2 osoby na Skalnatej chate a darčeková po-

ukážka pre 2 osoby na výlet lanovkou na Skalnaté pleso – č. 
007751

3. Darčeková poukážka pre  2 osoby na výlet pozemnou la-
novkou zo Starého Smokovca na Hrebienok – č. 007632

4. Darčeková poukážka pre 4 osoby na člnkovanie na Štrb-
skom plese – č. 000591

Ceny si môžu výhercovia po predložení výherného kupó-
nu prevziať na Mestskom úrade  Kežmarok, ekonomické od-
delenie,  č.d. 18,  od pondelka 12. 7. do 31. 8. 2010.

UPOZORNENIE: 1. cenu a prémie č. 2, 3, 4 si výherca mu-
sí prevziať najneskôr do 27. 8. 2010.

Za ceny nie je možné poskytnúť peňažnú ani inú náhradu.

Tombola EĽRO 2010 Sponzori EĽRO 2010

eĽrO 2010 ďakuje za mediálnu podporu

Denník Korzár, Podtatranské noviny, Ľubovnianská 
mediálna spoločnosť, Rádio HEY, Rádio EXPRES, Kež-
marská televízia, noviny KEŽMAROK, Sninské noviny, 
noviny Poprad, Tatranský dvojtýždenník, STV, TV JOJ, 
TV Markíza a ďalším redaktorom a vydavateľom infor-
mačných materiálov.
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• Areál festivalu chvíľami praskal vo švíkoch. Remeselníci si 
však záujem zo strany návštevníkov pochvaľovali a organizátori sa 
utvrdili v tom, že kto má ku klasickým remeslám pozitívny vzťah, 
ten si cestu do Kežmarku , na festival EĽRO nájde.

• Krvavé dejiny boli tentoraz nielen viac zakrvavené, ale obsa-
hovali tiež mnoho reálnych faktov, ktoré návštevníkom festivalu Eu-
rópske ľudové remeslo v kežmarskom hrade predstavili herci diva-
dla Ex Teatro. Okrem skutočnej histórie, z ktorej autori povyťaho-
vali najmä tie najpochmúrnejšie obdobia Kežmarku, mohli sa náv-
števníci zasmiať aj nad odľahčenými scénkami. Napríklad vtedy, keď 
pred divákov predstúpili matka s dcérou – klinická smrť a tá defi-
nitívna.

• Vďaka veľkoplošnej obrazovke, ktorú zabezpečila Kežmarská te-
levízia, si mohli koncerty a vystúpenia pozrieť a vypočuť aj ľudia, 
ktorí sa nenachádzali priamo pri javisku.

EĽRO našim objektívom

• Už tradične sa brány kežmarského festivalu Európske ľudové 
remeslo otvorili po tom, čo sa pred areálom odohrala scénka dobý-
vania mestských brán.

• Dvadsiaty ročník festivalu EĽRO sa niesol pod záštitou prezi-
denta SR Ivana Gašparoviča, ktorý navštívil festival v piatok krát-
ko po jeho otvorení.

• Niektoré remeselné výrobky ako bábiky a drevené hračky uča-
rovali aj najmenším návštevníkom podujatia.

Foto: ph
Foto: ph

Foto: as

Foto: as

Foto: as
Foto: as
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• Aj filateliasti a pošta mali práce dosť. Kto by si nechal ujsť prí-
ležitosť opečiatkovať si lístok, alebo pohľadnicu príležitostnou pe-
čiatkou? Tentoraz na tému mlynárskeho cechu.

• Medzi sprievodné podujatia festivalu patrili aj postavy motý-
ľa, bubna či maskot festivalu Kominárik, ktorí sa pohybovali medzi 
návštevníkmi v areáli festivalu EĽRO. Autorsky sa na novej podobe 
kominárika podieľali umelecké krajčírky Zlatica Svitanová a Jarmi-
la Dobešová – Serbinčíková. V horúčavách sa v kostýme tejto posta-
vičky striedali dvaja mladíci, ktorí v úlohe kominára rozdávali náv-
števníkom mince pre šťastie a deťom balóny, perníčky a iné drobné 
upomienkové predmety.

• Na festivale nechýbal ani tento raz Gril akadémia, klasické tr-
delníky, či Salaš u Franka, v ktorom si mohli návštevníci pochutnať 
aj na pečenom prasiatku. Komu sa prasiatko málilo, pre toho bol pri-
chystaný pečený vôl. Tí, ktorí nie sú na mäso, určite uvítali stánok 
na nádvorí, v ktorom si mohli zakúpiť hoc aj celý bochník chutné-
ho syra. Milovníci sladkostí si určite nenechali ujsť plnené holand-
ské oblátky a chutné medovníky.

• Tí, ktorí nevyužili jazdu vlakom ťahaným parnou lokomotívou, 
mohli najmenších návštevníkov EĽRO povoziť na menšom vláčiku, 
ktorý premával v Detskom mestečku. To pre najmenších návštevní-
kov pripravili pracovníci kežmarského Centra voľného času.

Foto: as

Foto: as

Foto: as

Foto: as

Foto: as
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• Na poriadok v areáli EĽRO dohliadali v tomto roku nielen 
mestskí policajti, ale aj príslušníci policajného zboru SR a Poľska, 
v rámci cezhraničnej spolupráce.

• Atmosféru sobotňajšieho dopoludnia prenášali z festivalu do 
celoslovenského éteru redaktori a technici rádia Regina, na snímke 
v rozhovore s riaditeľom festivalu Ladislavom Melikantom.

• Piatkový večer patril aj neformálnemu stretnutiu pri čaši ví-
na, na ktorom sa remeselníkom prihovoril a poďakoval riaditeľ fes-
tivalu EĽRO Ladislav Melikant a primátor mesta Kežmarok Igor 
Šajtlava. 

• Kráľom remesela pre rok 2010 sa stal kováč Marek Guzy z veľ-
kej Lomnice, ktorého mohli návštevníci festivalu EĽRO vidieť v tom-
to roku pri podkúvaní koňa.

• Preplnené sobotňajšie námestie rozhýbali svojimi koncertami 
Richard Müller so skupinou a nemecká kapela Saragossa Band.

• Zo soboty na nedeľu bolo námestie v Kežmarku doslova zapla-
vené plastovými pohármi. Najväčšie upratovanie čakalo pracovní-
kov Technických služieb od tretej hodiny ráno, v nedeľu o 6.30 to 
už vyzeralo „lepšie“. Kým prišli do areálu prví návštevníci po ne-
poriadku neostalo ani stopy.

Foto: as

Foto: as

Foto: as

Foto: as

Foto: as
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Nové vlaky pre pohodlie 
na koľajniciach

Naša cesta k cieľu

Rýchle a bezpečné cestovanie komfortným vlakom len málokto odmietne. Vďaka Operačnému programu Doprava 
sa na železničných tratiach Slovenska, najmä smerom na Trenčín, Žilinu a na Košice, čoskoro objavia moderné 
poschodové vlaky, ktoré spĺňajú súčasné nároky. 

Komfort, vysoká miera bezpečnosti, technická prívetivosť k telesne postihnutým a k matkám s deťmi, 
ekologická ohľaduplnosť – moderné vlaky pre modernejšie slovenské železnice.

Operačný program Doprava 
je spolufinancovaný z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

www.mdpt-opd.sk

01_OPD_180x248_CB_NovinyKezmarok.indd   1 11.6.2010   12:31
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Touto cestou by sme sa 
chceli podeliť s niektorými 
zaujímavými a možno aj in-
špirujúcimi postrehmi, s kto-
rými sme sa stretli v kežmar-
skej nemocnici, ktorá nám 
poskytla liečbu artrózy ko-
lenného kĺbu chirurgickým 
zákrokom – artroskopiou.

Artróza je 
choroba mla-
dých i starých. 
Toto ochorenie 
kĺbov začína 
najprv poškodením kĺbovej 
chrupavky a vzápätí dochá-
dza k prestavbovým zmenám 
v oblasti kĺbu. Typickým pre-
javom tohto ochorenia je bo-
lesť. Bolia hlavne bedrá, kole-
ná, chrbtica, drobné kĺby rúk 
a zápästia. Prvé bolesti sa ob-
javujú po väčšej námahe, ne-
skôr sa ich chorí nezbavia ani 
v pokoji. Postupne opúchajú 
a deformujú sa. 

Chceli by sme sa poďako-
vať predovšetkým lekárom 
chirurgického oddelenia – 
traumatológie Nemocnice Dr. 
Vojtecha Alexandra, Kežma-
rok. Osobitne by sme sa chce-
li poďakovať MUDr. Štefano-

vi Volákovi, primárovi tohto 
oddelenia a súčasne riadite-
ľovi nemocnice, MUDr. Ale-
xandrovi Hrivíkovi, lekárovi, 
ktorý nás operoval a MUDr. 
Miroslavovi Hricišákovi, 
ošetrujúcemu lekárovi. Títo 
lekári si zaslúžia veľké „ĎA-
KUJEM“.

Ďakujeme 
Vám za vy-
sokú odbor-
nosť a profe-
sionálny prí-

stup a príkladnú zdravotnú 
starostlivosť počas nášho po-
bytu v nemocnici, ako aj za 
hlboko ľudský prístup k pa-
cientom hospitalizovaných 
na Vašom oddelení. Ani slo-
vami sa nedá vyjadriť na-
ša vďaka za to, že v dnešnej 
uponáhľanej dobe sa nájdu 
takí vzácni ľudia, ktorým zá-
leží na vytvorení čo najlep-
ších podmienok na uzdra-
venie každého pacienta. Sme 
naozaj radi, že sme sa dosta-
li práve do Vašich rúk.  Dô-
kladne ste nás informova-
li o našom zdravotnom sta-
ve a zákrokoch, ktoré nás ča-
kajú. Mali sme pocit, že nie 

mozaiKa

Pred poctivý cech kež-
marských krajčírov predstú-
pil so žiadosťou vykonať maj-
strovskú skúšku tovariš Pa-
vol Radositz. Učňovské roky 
mal dávno za sebou, ba zvlá-
dol už aj predpísanú niekoľ-
koročnú vandrovku.

Na stole, okolo ktorého se-
deli páni majstri, stála otvo-
rená cechová truhlica. Zdo-
bil ju známy krajčírsky znak 
- svätý Peter s kľúčom, oproti 
nemu sv. Pavol - výrobca šiat-
rov. A nechýbal ani obraz do-
široka roztvorených nožníc. 
Nad tým všetkým trônil le-
topočet 1548 - rok založenia 
kežmarského krajčírskeho ce-
chu.

- Vieš, čo ťa teraz čaká? - 
spýtal sa cechmajster.

- Viem, - prikývol tovariš. 
- Ak sa chce stať niekto maj-
strom, musí zaplatiť 3 zlaťáky, 
zložiť 4 funty (takmer 2 kg) 
vosku, 4 pinty (takmer 7 lit-
rov) vína a samozrejme uro-
biť majstrovskú skúšku.

Majstrovská skúška bo-
la nesmierne ťažká. No na-
priek tomu bolo o krajčírske 
remeslo veľmi veľa uchádza-
čov.

- Tovariš Radositz, je ti 
známe, čo všetko musíš na 
skúške ušiť?

- Áno, pán cechmajster. 
Dohromady musím ušiť 16 
vecí: dva druhy farárskych 
kabátov, farársku košeľu, 
meštiansky kabát, päť dru-
hov rôznych krátkych kabát-
cov a pelerín, jazdecký kabát, 
poľský kabát, plášť tvaru zvo-
na, dva ženské kabáty, plach-
tu na voz a šiator.

- A čo ešte musíš urobiť?
- Ešte musím vystrojiť hos-

tinu, do roka a dňa mať vlast-
nú dielňu a do toho istého ča-
su sa aj oženiť. Ak by som tak 
nespravil, zaplatím vážené-
mu cechu pokutu.

Keď sa Radositz vrátil do 
dielne, bolo ešte svetlo. Ne-
musí sa ponáhľať, jeho pán 
majster sa na sedení cechu is-

Keď niekto povedal Anjel 
v ľudskej koži, tak som sa len 
usmiala, ale teraz, keď sme zažili 
záplavy, tak každý kto bol postih-
nutý, tak určite stretol takých ľudí 
a verte, naozaj žijú medzi nami!

Chcela by som sa touto ces-
tou poďakovať všetkým, ktorí 

KnIha StarýCh StrIhOV

te zdrží. Tovariš si vzal si nie-
koľko papierov a po chvíľ-
ke začal kresliť. Tak... Na pr-
vú stranu namaľuje svoj ot-
covský erb a na druhú stranu 
patrónov cechu. Farebne, sa-
mozrejme. Od ďalšej strany 
zakreslí strihy všetkých ode-
vov, ktoré musí ušiť na maj-
strovskú skúšku. A nesmie 
zabudnúť uviesť rok Pána 
1641...

Pavol Radositz netušil, že 
kniha jeho strihov sa stane 
učebnicou pre majstrovské 
skúšky kežmarských krajčí-
rov, prežije stáročia a zostane 
možno jedinou svojho druhu 
na území Slovenska. A už vô-
bec netušil, že si ju ľudia bu-
dú môcť pozrieť v expozícii 
cechov Múzea   v Kežmarku 
v samotnom hrade.

Nora Baráthová

pomáhali a sú ľuďmi na prvom 
mieste.

Nedá sa vymenovať všetkých, 
pretože by nestačili celé noviny, 
ale žiada sa mi poukázať na pá-
na Štefana Kuffu a pána farára 
Mariána Kuffu.

Ďakujeme vám!
Mária Wawreková a ob-

čania ulice Priekopa v Kež-
marku

Naše postrehy z nemocnice
sme iba položkou v zozna-
me pacientov, s ktorými tre-
ba urobiť nejaké úkony, ale 
človekom so svojou bolesťou, 
ktorému ste sa snažili vše-
možne pomôcť. Vašu prácu si 
nesmierne vážime  a budú-
cim pacientom môžeme vre-
lo odporučiť liečbu vo Vašej 
nemocnici.

Naše poďakovanie patrí aj 
celému ošetrujúcemu perso-
nálu Vášho oddelenia, ktorý 
svojím úžasným prístupom 
k pacientom, odbornosťou 
a precíznosťou udržiavali na 
oddelení pohodu a perfektný 
chod. Sestričky boli pozorné, 
milé, ochotné, obetavé a nad-
mierne ústretové. Rovnako 
prívetivý bol aj personál, kto-

rý roznášal stravu. Pozitív-
ne hodnotíme aj ubytovanie 
a stravovanie.

Ak by sme to chceli zhrnúť: 
dobrá správa pre všetkých – 
aj napriek mizérii, v akej sa 
nachádza naše zdravotníc-
tvo, existuje zdravotnícke za-
riadenie, ktoré funguje tak, 
ako by podľa našich predstáv 
fungovať malo. Dúfam, že ta-
kých zariadení okrem kež-
marskej nemocnice máme aj 
viac... 

Vašu prácu si vysoko vá-
žime a prajeme vám veľa pra-
covných a osobných úspe-
chov, veľa optimizmu vo va-
šej náročnej a mimoriadne 
záslužnej práci. 

S úctou pacienti PhDr. 
Anna Valigurská a Mgr. La-
dislav Petras.
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Príďte si vypočuť pútavé rozprávanie jedného z najúspešnejších 
českých podnikateľov súčasnosti, developera Radima Passera. 
Môžete sa tešiť na príbeh o pozoruhodnej životnej ceste plnej 
nečakaných udalostí, odhodlania a viery.

Biznis a viera
Životný príbeh úspešného podnikateľa 
Radima Passera

 POPRAD  Streda 28. 7. 2010
 SPIŠSKÁ NOVÁ VES  Piatok 30. 7. 2010
 KEŽMAROK  Sobota 31. 7. 2010

OBYČAJNÍ ĽUDIA - KRAJNÉ SITUÁCIE - NEČAKANÉ RIEŠENIA

Dotkni sa neba
16. 7. - 7. 8. 2010

Pozývame Vás na prednáškový cyklus

Začiatok prednášok vždy o 18:00 hod. vždy v piatok, sobotu, nedeľu, utorok a stredu.

Organizuje: Maranatha o.s. v spolupráci s Cirkvou adventistov s. d. VSTUP VOĽNÝ!  Tombola o hodnotné ceny
Ďalšie informácie na www.odhaltesvetbiblie.sk, alebo na tel.: 0907 404 409 PP  0908 847 751 KK  0903 518 328 SN

1 Môžeme rozumieť budúcnosti? Pozoruhodný sen a jeho výklad
2 Prečo je toľko utrpenia? Prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom
3 Dar večného života Môžeme si zaslúžiť nebo?
4 Návrat domov Druhý príchod Ježiša Krista a naša budúcnosť
5 Boží súd Božie mlyny melú pomaly, ale isto
6 Boží zákon lásky Milovať a byť milovaný
7 Netradičný odpočinok Zabudnutý spôsob obnovy síl tela, duše i ducha
8 V zajatí tradície Boží zákon verzus ľudská tradícia
9 Zmluva s Bohom Ako v živote začať znovu?
10 Tajomstvo smrti Existuje život po živote?
11 Prečo je toľko cirkví? História cirkví v biblických proroctvách
12 Kto sú boží bojovníci … Biblické znaky pravej cirkvi
13 Osudné znamenie 666 Mikročip, osud alebo niečo iné?
14 Hriech, ktorý Boh nemôže odpustiť Neodpustiteľný hriech a Duch Svätý
15 Peklo a koniec zla Ako to všetko skončí
16 Dotkni sa neba Perspektíva večného života

Prednášky prebiehajú súbežne na 3 uvedených miestach.

Poprad

Spišská 
Nová Ves

Kežmarok

Podtatranské 
múzeum

Školská 22

Hradné 
námestie 24
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Choďte na ostrov Brač do 
obce Selce, kde 13 rokov pô-
sobil ako lekár a ľudomil dr. 
Matej Bencúr. Hoci zomrel 
pred 82 rokmi, predsa tam 
virtuálne žije ako Martin Ku-
kučín v oveľa intenzívnej-
šej podobe ako na Slovensku. 
Túto jednu z najvýznamnej-
ších postáv slovenskej litera-
túry nájdete  všade v opčine 
Selca,kde patrí aj obec No-
vo Selo, prímorská obec Po-
vlje a Sumartin. Do jeho ši-
rokej zátoky priplávete z Ma-
karskej na trajekte za necelú 
hodinku.

Selská časť Puntinak leží 
na druhom brehu tejto širokej  
zátoky plnej jácht a lodí, kto-
ré prepravujú známy bračský 
biely kameň do celého sveta. 
Zdobí múry nielen Bieleho 
domu vo Washingtone, ale aj 
kráľovský palác v Štokholme, 
významné stavby vo Viedni 
a cisársky Diokleciánov palác 
v blízkom Splite. 
Vrúcny nábožný spev Selčanov

Vaše telo a duša už ne-
zhnedne bezúčelným vyliho-
vaním na pláži v Puntinaku. 
Lebo v blízkych opustených 
viniaciach a olivových hájoch 

Dňa 31. júla 
2010 uplynie 20 
rokov od úmr-
tia nášho drahé-
ho otca, dedka, 
strýka a švagra  

Alberta FIOLEKA.
Odišiel od nás, zanechal nás 

v žiali, no ostáva v srdciach tých, 
čo ho milovali. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina

Chcete zmysluplne prežiť dovolenku v Chorvátsku?

Mólo prístavu v obci Povlje.

zacítite svojim srdcom nábož-
né spevy težackých rodín pri 
namáhavej  práci.

Ich spev sa šíri celé kilo-
metre aj v opustených osa-
dách na týchto kopcoch. Do-
konca až ku tureckej veži zo 
17. storočia. Týmto spevom 
sa zaiste lúčili v r. 1906 tisíce  
Bračanov so svojou domovi-
nou, keď zákerná choroba na-
padla vinič a naraz nemali čo 
jesť. Dr. Maté Bencúr ich ne-
mohol sklamať. Išiel s nimi až 
na kraj sveta do Južnej Ame-

riky, aby  pomohol tým naj-
biednejším. Nevie ich teraz 
sklamať ani ich bývalý kňaz 
Stanko Jerčić, ktorý práve te-
raz dokončuje knihu o Kuku-
čínovi a veľkom exode Brača-
nov do Južnej Ameriky. 

Neviete prečo, ale ten istý 
vrúcny spev vás hlboko doj-
me aj na nedeľnej omši, keď  
vidíte ušľachtilé  tváre ďalšej 
generácie. Emotívnym nábož-
ným spevom sa dvíha k Bohu 
tak, ako ich rodičia. Dokonca 
sú tu aj starci, ktorých veľmi 
farbisto opísal Kukučín v ro-
máne Dom v stráni. 

Ich spevokol je akoby boč-
ným oltárom v kostole Kris-
ta Kráľa. Cítite slzy na tvári 
a už ani neviete, kde sa máte 
dívať. Či na mohutnú oltárnu 
sochu Krista, ktorú zhotovil  
svetoznámy sochár Ivan Meš-
trovič, či neskôr na jej veľkú 
kópiu v priečelí kostola, kto-
rú zhotovil  miestny kamenár 
Štambuk – Canova. Alebo na 
prítomných výnimočných ľu-
dí s ich vrúcnym spevom.

Opčina Selca
Mladí  Selčania sa vraca-

jú pomaly na svoj rodičovský 
grund a oživujú svoje vinice 
i olivové háje. Zaiste to bu-
dú raz „heurigery“ v ktorých 
sa osviežia budúci cyklotu-
risti. Tak ako som sa osviežil 
ja v elegantnej „kuči“ Jozefa 
Blaškoviča a počúval jeho in-
špirácie do budúcnosti.
Čo chcete vidieť v Selciach? 

Dedina Selce s dveti-
síc obyvateľmi má  pri svo-
jom kostole, ktorý začali Sel-
čania budovať už za Kuku-
čínových čias aj vysokú so-
chu Jána Pavla II. Ale aj 
osem veľkých búst  venova-
ných významným svetovým 
a chorvátskym osobnostiam. 
Sú umiestnené spolu s ostat-
nými umeleckými dielami 
v „Parku zachvalnosti“, Par-
ku L. N. Tolstého, na námes-
tí  a na verejných priestran-
stvách tejto dediny.

Chcete vidieť „Dom v strá-
ni“ na Kukučínovej ulici a pa-
mätnú tabuľu na obecnom 
úrade?

Nemá ju len Kukučín ale 
aj desiatky víťazov „Chorvát-
skeho Sastanaku“, ktorý sa 
podobá na náš Literárny Kež-
marok. Očaria vás aj umelec-
ké pamätníky na cintoríne 
a Kostol sv. Nikolu zo 6. sto-
ročia na protiľahlom vrchu 
Seliec. Uvidíte aj kameňolo-
my, ktoré živili a živia Selča-
nov doteraz. Všade sa vám 
prihovára Kukučín a až tu 
zacítite silnú potrebu prečítať 
si jeho diela. Na to však treba 
veľmi málo. Zaiste sa nájdu 
aj lacnejšie nocľahy.  Len tam 
treba  ísť.

 Mgr. Milan Choma

Kostol sv. Nikolu zo 6. storočia.

Kto ju poznal, 
ten si spomenie, kto 
ju miloval, nikdy 
nezabudne.

Dňa 22. au-
gusta 2010 si pri-

pomenieme rok, čo nás opus-
tila v nedožitých 62 rokov naša 
drahá Mária KOCÚROVÁ, rod. 
Mačičáková. S láskou spomínajú 
manžel, deti s vnúčatami, brat 
s manželkou, sestra s rodinou.

Svätá omša za Máriu bude 23. 
augusta o 18.00 hodine.
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PredaJ
Predám drevený obklad, smreko-

vý, sušený, brúsený, 1. trieda 4 €/m2, 
2. trieda 3 €/m2. Ďalej v ponuke dláž-
kovica, lišty, aj dovezieme. Tel. 0902 
38 65 76.  P-15/10

Predám krásne, zdravé šteniatka 
čierneho labradora, jeden psík biely, 
k odberu koncom júla, zaočkované a 
odčervené bez PP, vhodné do rodin-
ného domu. Cena dohodou. Tel. 0905 
71 17 56, 0905 81 73 95.  M-1/10

Predám záhradu 646 m2 v Záľu-
bici, bez chatky. Tel. 0903 91 92 71. 

P-64/10
Predám záhradu s chatkou v zá-

hradkárskej oblasti Kamenná baňa 
v osobnom vlastníctve. Cena 15 000 
Eur. Tel. 0907 92 42 86.  P-65/10

Predám pianino Petroff, rv. 1977, 
veľmi dobrý stav. 0908 268 984.

Predám novú bielu akrylátovú 
vaňu + sifón a návod na osadenie. 
Rozmery: dĺžka: 180 cm, šírka: 90 cm, 
výška: 44 cm. Pôvodná cena: 460 EUR 
(13 858 Sk). Terajšia cena: 250 EUR  

(7 500 Sk). Kontakt: 0902 455 142.
Predám práčku TAMAT 511 a ve-

ľa náhradných dielov. Kežmarok. Tel. 
0918 311 183.  A-15/1

Predám peknú 2,5 m vysokú Yu-
ku v keramickom kvetináči s gréc-
kym motívom. Vhodná do firmy. 
Tel.0904 377 452.  A-15/3

KúPa
Kúpim chatu. Tel. 0904 377 452. 

A-15/2

zaMeStnanIe
Donášková služba Pizza Raj v Po-

prade príjme kuchára s praxou a šo-
féra s vlastným autom. 0903 917 876.

rôzne
Založíme Vám, alebo Vám predá-

me novu s.r.o. T: 052/776 93 19, 0905-
74 57 73.  P-42/10

Kvalitné natieranie plechových 
striech a dovoz farieb. Tel. 0907- 
54 52 58.                               P-44/10

Opravujem bicykle a športové ná-
radie, brúsim nožnice, nože aj kosa-
čiek. Oprava bicyklov Imrich, Garbiar-
ska 12, Kežmarok. Tel. 0905 43 41 53,  
www.imsport.webnode.sk. 

P-49/10

Prenajmem priestory na prízemí 
domu na Hlavnom námestí v Kež-
marku. Vchod z ulice, 55 m2, s výkla-
dom, vlastné WC, 052/452 25 30.

Zlepšite Vaše schopnosti na po-
čítači. Naučím Excel, Word, Power-
point. Začiatočníci, pokročilí. Lucia 
Mrózová, 0908 568 181, lucia.mrozo-
va@gmail.com.

Postarám sa Vám o psíka počas 
Vašej dovolenky. 0903 202 359.

LIEČITEĽ - PSYCHOTRONIK. 
Zdravotné a psychické problémy, 
vzťahy so živými a zosnulými, čud-
né veci. 0904 864 912.

PRENAJMEME OBCHODNÉ 
A KANCELÁRSKE PRIESTORY 
v obchodnej časti centra Kežma-
rok. Kontakt: 052/452 38 68, 052/ 
452 27 95.                               A-15/4

Dám do dlhodobého užívania 
časť záhrady na dobrom mieste. Zn. 
bezplatne. Tel. 0911 734 500.  A-15/6

byty, dOMy, nehnuteĽnOStI
Predám rozostavaný RD v Popra-

de-Matejovciach. Tel. 0905 76 04 87. 
M-2/10

Dám do prenájmu 3-izbový, pre-
robený, čiastočne zariadený byt na 
Juhu v Kežmarku, 350 €/mesačne. 

Tel. 0918 75 07 06.  P-61/10
Predám veľký rodinný dom po 

celkovej rekonštrukcii v tichej lokali-
te v Ľubici. Tel. 0903 17 17 69. 

P-62/10
Predám tehlový 3-izbový byt v ti-

chej lokalite centra mesta Kežmarok. 
Rozloha 67 m2 + balkón + pivnice. Ce-
na: 76 400 Eur. Kontakt: 0903 91 92 71.  
 P-63/10

Kúpim starší, malý rodinný dom 
so záhradkou. Kežmarok a blízke 
okolie. 0902 419 536.

Predám 1-izbový byt Poprade. 
0907 817 999.

Predám stavebný pozemok vo 
Výšných Ružbachoch. 0904 549 099.

Predám 2-izbový byt v Kežmar-
ku. 0903 439 240. Cena dohodou.

Dám do prenájmu 3-izbový byt v 
SNV. 0904 549 099.

Predám pozemok na Kamennej 
bani, KK, 778 m2 (56 EUR/m2), sva-
hovitý, južný, IE. 0905 290 520.

Predám RD v Sp. Belej so záhra-
dou v OV – obývateľný. 0902 218 348.

Predám 3-izbový nadštandardný 
tehlový byt s garážou v OV, v centre 
Kežmarku, vedľa hotelovej akadémie. 
Cena dohodou. Tel. 0918 494 106. 

A-15/5
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Niektoré súperky, s ktorými 
sa stretli na krajskom kole 
v tejto sezóne, trénovali päť-
krát do týždňa po dvoch ho-
dinách... Bude zaujímavé sle-
dovať, ako dlho vydržia tré-
novať v takom mladom veku 
v takej záťaži, čo potvrdil i Jo-
zef Plachý, na druhej strane 
pochválil  všestranný základ 
kežmarských bežkýň.  

Osobitne oceňujeme mi-
moriadnu angažovanosť uči-
teľov telesnej výchovy Mila-
na Nevického a Želmíry Ju-
ráškovej.

Dievčatá teraz budú nie-
koľko dní odpočívať a prípra-
va na celoštátne finále vyvr-
cholí sústredením v Uher-
skom Hradišti a Dubnici nad 
Váhom.             Filip Kormoš

Mária Olekšáková a Klaudia Pizovková vo finále!                                                                                

Najlepšie tri atlétky krajského kola Hľadáme nového Jozefa Pla-
chého 2010. Zľava: Judr. Jozef Plachý, v strede Mária Olekšáková, 
Klaudia Pizovková a Mgr. Vlado Janček.  

Dňa 24. júna sa uskutočni-
lo krajské kolo mladších žia-
kov a žiačok základných škôl 
atletickej súťaže Hľadáme no-
vého Jozefa Plachého 2010 
v behu na 600 a 1000 m na 
štadióne Bardejovského špor-
tového klubu.

Za prítomnosti členov 
MŠK Kežmarok 1895 Joze-
fa Plachého a Vlada Janče-
ka sa mimoriadne darilo naj-
mä členkám už spomenuté-
ho klubu. Prvé miesto v behu 
na 600 m v bojovnom záve-
re získala Mária Olekšáko-
vá v tesnom závese dobeh-
la Klaudia Pizovková, ktorej 
chýbalo viac odvahy. Obe po-
stúpili do celoštátneho finá-
le 22. augusta 2010 v Dubnici 
nad Váhom v rámci medziná-
rodného atletického mítingu 
EA CLASIOC Atletický most 
2010. Pozoruhodná je najmä 
skutočnosť, že dievčatá za-
tiaľ trénujú dva, občas trikrát 
do týždňa po 40 minútach aj 
s rozbehaním a rozcvičením. 

Oznam 
Oddelenia školstva
Mesto Kežmarok si dovoľuje aj 

touto cestou oznámiť verejnosti, že  
dňa 2. 7. 2010  sa dohodlo s vede-
ním hypermarketu TESCO v Kež-
marku o dočasnej možnosti bez-
platného využívania časti ich par-
koviska(smerom k sídlisku Juh-ul.
Lanškrounská) pre účely jazdy na 
skateboardoch, kolieskových korču-
liach a terénnych bicykloch od dňa 
3. 7. do 16. 7. 2010 neobmedzene 
počas každého dňa. Dňa 17. 7. 2010 
sa predpokladá znovuotvorenie pre-
vádzky tohto hypermarketu.   

Ohraničenie vyhradenej časti 
parkoviska je vyznačené prerušova-
nou žlto-čiernou páskou na ploche 
parkoviska.

Z hľadiska bezpečnosti žiadame 
rodičov o doprevádzanie ich malole-
tých detí a všetkých jazdcov o pou-
žívanie len vyhradenej časti parko-
viska. Za prípadné dôsledky kolízií 
jazdcov s automobilmi alebo motor-
kami mimo vyhradenú plochu hy-
permarket TESCO ani mesto Kež-
marok nebude niesť zodpovednosť.

Ing. Stanislav Škára
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Kempu sa zúčastnili okrem 
poľských hráčov a hráčok aj 
hráči zo Slovenska, ktorí boli 
na tomto kempe po prvýkrát. 
Okrem troch hráčov z Prievi-
dze a dvoch zo Spišskej Novej 
Vsi sa kempu zúčastnili aj dva-
ja hráči basketbalového klubu 
MŠK Kežmarok Samuel Pjatak 
a Dávid Štancel. Kempu sa zú-
častnil aj tréner mládežníckych 
družstiev v Kežmarku Jozef Ju-
hász, ktorý nám k tejto téme 
povedal: „Na tento kemp sme išli 
prvý raz. Všetci sme išli do nezná-
ma, pretože sme nevedeli aká bu-
de úroveň celkového zabezpečenia. 
Všetko však prekonalo naše očaká-
vania. Kemp sa uskutočnil v super 
športovej a spoločenskej atmosfére, 
ktorú svojou prácou na tréningoch 
podčiarkli aj hráči zo Slovenska. 

Nestratili sa ani naše dve mla-
dé nádeje Samko Pjatak a Dávid 

Štancel, ktorí boli najmladšími na 
kempe. Ich poctivá činnosť na tré-
ningoch sa odzrkadlila aj na pozi-
tívnych reakciách poľských tréne-
rov, pričom Samuel Pjatak získal 
nakoniec aj cenu za najlepšie zlep-
šenie a prácu na tomto kempe. 

Čo sa týka logistiky a ďalších 
záležitostí kempu, tak všetko bo-
lo vždy na veľmi dobrej až výbor-
nej úrovni. Hráči mali k dispozí-
cii halu s troma ihriskami na bas-
ketbal, bazén, vonkajšie ihriská na 
basketbal, futbal a tenis. Ubyto-
vanie bolo v murovaných domče-
koch, kde boli izby pre štyri oso-
by. Obrovská výhoda bola, že 
nikde sa nechodilo, všetko bolo na 
jednom mieste. Samotná športová 
úroveň kempu bola na veľmi vy-
sokej úrovni, keďže na kempe pô-
sobili aj mládežnícki tréneri poľ-
ských reprezentácii. Zároveň ho 
navštívili aj hráči mužskej poľskej 

V Poľsku sa úspešne ukázali aj mladí basketbalisti z Kežmarku
V dňoch 11. – 17. júla sa v rekreačnom zariadení Radostná 

novina 2000 v obci Piekary pri Krakove uskutočnil druhý roč-
ník teraz už medzinárodného basketbalového kempu pod ná-
zvom Dawid‘s Camp 2010. 

extraligy a aj poľskí reprezentan-
ti a zápasy rozhodovali dokonca 
medzinárodní rozhodcovia, ktorí 
v tomto čase tiež absolvovali svoj 
rozhodcovský kemp v Krakove.“ 

Na otázku, či hráči zo Slo-
venska prídu aj na ďalší ročník 
tréner Jozef Juhász odpovedal: 
„Už som dostal oficiálne pozvanie 
aj na budúci ročník kempu, kto-
rého sa opätovne chcem zúčastniť 

ako tréner. Zároveň sa všetci slo-
venskí hráči vyjadrili, že tiež chcú 
prísť aj na budúci rok. Sami orga-
nizátori kempu boli s prácou hrá-
čov i mňa ako trénera veľmi spo-
kojní. Boli by radi, ak by na na-
sledujúci ročník kempu prišlo eš-
te viac hráčov zo Slovenska a ja 
osobne by som ešte dotiahol na 
kemp viac hráčov z Kežmarku.“ 

(red.)

Slovenskí basketbalisti počas výletu do Krakova na hrade Wawel. 
Zľava: Samuel Pjatak, Dávid Štancel, Juraj Fuljer, Erik Sarna, Stani-
slav Kolečanyi, Adam Pružinec, Dominik Matiašovský.      Foto: jmj

Medzinárodné majstrovstvá Sr veteránov vo volejbale

začíname vo 
Finticiach

Na ihrisku vo Finticiach 
odštartujú futbalisti Kežmar-
ku v sobotu 31. júla 2010 ďal-
šiu sezónu v IV. futbalovej li-
ge, skupine Sever. Prvý do-
máci zápas odohrajú proti 
Raslaviciam, a to v stredu 4. 
augusta 2010.                     ph

Ponúkame:  
nafukovacie atrakcie, autíčka

Tieto atrakcie sú vhodné na  
akcie, jarmoky, súkromné párty, pre 

hotely, školy, škôlky, mestské  
a obecné úrady.

Ďalej ponúkame:  
• penzión Paťko vo Vrbove č. 207

• drevenicu v Osturni
• Slovak Telecom, Hlavné nám. 14

• preprava minibusom 8 + 1

Nafukovacie atrakcie, autíčka v centre Kežmarku (vedľa UniBanky)
Po – Pia 10.00 – 18.00, So 10.00 – 12.00, Ne 11.00 – 18.00

Viete o zaujímavej akcii, kde sa budú deti chcieť baviť? Volajte 0903-90 92 09.

MŠK-Klub volejbalu Ok-
tan-Benzinol Kežmarok a 
mesto Kežmarok si dovoľu-
jú oznámiť volejbalovej ve-
rejnosti a priaznivcom volej-
balu, že dňa 14. 8. 2010  sa v 
Kežmarku uskutočnia Me-
dzinárodné majstrovstvá SR 
veteránov mužov a žien vo 
volejbale „Memoriál Františ-
ka Mizdoša“ – XIV. ročník za 
účasti vyše 30 družstiev zo 
zahraničia a SR.

Slávnostné otvorenie tohto 

športového podujatia je v 
uvedený deň o 7.30 h na kur-
toch ZŠ, Nižná brána 8 a od 
8.30 začnú prvé zápasy. V prí-
pade priaznivého počasia:  

- na kurtoch ZŠ, Nižná 
brána 8 (kategória mužov 40-
50 ročných), na kurtoch TJ 
Štart(kategória žien nad 35 
rokov),

- v športovej hale po bý-
valom VÚ (kategória mužov 
nad 50 rokov).

V prípade nepriaznivé-

ho počasia:  v telocvičniach 
ZŠ, Nižná brána 8, ZŠ, Hrad-
né námestie 38 a SOŠ, Pradia-
reň 1 (kategória mužov 40 – 
50 ročných),

- v telocvičniach ZŠ, Dr. D. 
Fischera 2 a SOŠ, Kušnierska 
brána 2 (kategória žien nad 
35 rokov),

- v športovej hale po bý-
valom VÚ (kategória mužov 
nad 50 rokov). 

Uvedené podujatie sa 
uskutoční s finančnou pod-

Mesto Kežmarok si dovo-
ľuje aj touto cestou poďakovať 
vedeniu hypermarketu TES-
CO v Kežmarku za dočasnú 
možnosť bezplatného využí-
vania časti ich parkovacích 
priestorov v dňoch 3. – 16. 7. 
2010 pre účely pohybových 
aktivít detí a mládeže.

Ing. Stanislav Škára, 
Oddelenie školstva MsÚ

porou Slovenskej volejbalovej 
federácie, mesta Kežmarok a 
mnohých sponzorov.  

Organizátori tohto volej-
balového sviatku pozývajú 
všetkých na prehliadku vý-
borného volejbalu, ktorý stá-
le dokážu prezentovať muži a 
ženy aj v pokročilom veku.

S. Škára
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O probléme rekonštrukcie 
zimného štadióna v Kežmarku 
sme sa opýtali riaditeľa Sprá-
vy telovýchovných zariadení v 
Kežmarku Vladimíra Jančeka.

Problém celkovej obnovy 
nášho zimného štadióna sa v 
posledných rokoch pravidel-
ne objavoval najmä po štátnych 
inšpekciách a kontrolách na 
kľúčové zariadenia niektorých 
sektorov. 

Veľkým problémom bolo 
strojovňa – chladiace zariade-
nie so 7,5 tonami čpavku. V po-
sledných troch mesiacoch pred 
rekonštrukciou sme zazname-
nali niekoľko únikov 
čpavku, ktoré zamest-
nanci s veľkou námahou 
zvládli. Povolenie na 
prevádzku tohto zaria-
denia bolo do 30. mar-
ca 2009 bez možnosti 
predĺženia! Navyše ne-
vieme si predstaviť, ako 
by dopadlo skorodova-
né zariadenie s takým 
množstvom čpavku po-
čas tohoročnej povod-
ni. V tomto prípade mô-
žeme hovoriť o veľkom 
šťastí. Nové zariadenie 
využíva od 500 do 800 
kg čpavku, čo je pod-
statný rozdiel, navyše s 
viacnásobným zaisťova-
cím systémom. Kontaj-
ner s týmto množstvom 
čpavku sme niekoľko dní pred 
povodňou odviezli na bezpeč-
né miesto. O úspornosti ener-
gií ani nehovoríme. Riziková 
bola i skorodovaná strecha a 
na možné nebezpečenstvá nás 
neustále upozorňovala štátna 
kontrola. Ak by sa niečo stalo, 
tak niekto by za následky bol 
zodpovedný. Poniektorí Kež-
marčania by ho určite okamži-
te našli. To sú tie najdôležitejšie 
dôvody a o množstve ďalších 
radšej nebudeme hovoriť.

Kežmarok po strate štatú-
tu okresného mesta v roku 1960 
prišiel aj o všetky priority vý-
stavby športových zariadení. Po-
prad si vystaval zimný, futbalo-
vý štadión, kryté kúpalisko ...

Veľké zmeny nastali po ro-

Prečo sa mesto rozhodlo rekonštruovať zimný štadión?
úvahy stavebné činnosti, ktoré 
sa výrazne spomalili po povod-
ni. Každý objektívne zmýšľajú-
ci človek pochopí, že v danej si-
tuácii považujeme rozhodnutie 
vedenia mesta o odstúpení se-
niorov z I. ligy za správne. 

Ak by hokejový klub doká-
zal pre A-mužstvo zabezpe-
čiť určité finančné prostried-
ky, v tom prípade by to mohlo 
byť reálne. Pokiaľ ide o mlá-
dež, urobíme všetko preto, aby 
sa okamžite, ako to bude mož-
né, dostali na ľadovú plochu. 
Otázkou je, kto si zoberie zod-
povednosť za zdravie, prípad-

ne životy tých, ktorí bu-
dú trénovať na ploche 
v rizikových podmien-
kach. Riaditeľ STZ, tré-
neri, hokejoví funkcio-
nári či rodičia? 

Futbalisti MŠK Kež-
marok to tiež nemajú ľah-
ké. Poškodenia hracích 
plôch na oboch štadió-
noch boli veľké. Pri práci 
s obnovou trávnikov ne-
môžeme nič uponáhľať. 
V tomto prípade ide nie-
len o investície a vysoké 
nasadenie všetkých za-
mestnancov Správy te-
lovýchovných zariadení, 
ale najmä o skúsenosti a 
odborné predpoklady v 
pravý čas reagovať na po-
treby porastu. Na hlav-

nom štadióne (Š-1) sme ukonči-
li odstraňovanie nánosov, pra-
videlne upravujeme nerovnosti, 
sme sejbu, vertikuláciu, neustá-
le hnojíme, kosíme a polievame. 
Teraz oceňujeme umelé zavla-
žovanie, ktoré sa nám podarilo 
rýchlo obnoviť. Dostávame cen-
né rady od Ing. Františka Šoltý-
sa a Jozefa Andráša z kežmar-
skej firmy T.S.A, ktorá sa za-
oberá zakladaním a údržbou 
trávnikov. Základné práce sme vy-
konali na tréningovej ploche (Š-2)  
a postupne začneme s obnovou 
trávnatej plochy. Aj v tomto prí-
pade sa musíme vyzbrojiť trpez-
livosťou. Neostáva nám nič iné, 
len veriť, že nakoniec všetko dob-
re dopadne...

Pavol Humeník

ku 1989. Radi by sme upozorni-
li, že nebolo ľahké pre Kežma-
rok získať kandidatúru pre Sve-
tovú zimnú univerziádu (1999) 
a Európskych olympijských dní 
stredoškolskej mládeže 1999 
(EYOD). Boli sme nadšení že 
naše mesto dostalo nemalé do-
tácie na rekonštrukciu ľadovej 
plochy a zakrytie. Konečne sa 
splnil sen kežmarským hokejis-
tom na naše pomery v tejto do-
be dostali dôstojný stánok. Ani 
vo sne nám vtedy nenapadlo, že 
raz budeme hrať hokejovú ex-
traligu, alebo dostaneme hoke-
jové triedy! Po čase sme muse-

li pochopiť, že doba sa nedá za-
staviť, a preto sme hľadali ďalšie 
možnosti ako zmodernizovať, 
prípadne čakať na vhodnú prí-
ležitosť a úplne zrekonštruovať 
zimný štadión. Mimochodom 
futbalisti a atléti dostali v roku 
1993 nový areál. 

Vďaka výbornej spolupráci 
s primátorom Mesta Kežmarok 
Igorom Šajtlavom, Martinom 
Legutkým a predsedom DEAF 
na Slovensku sa podarilo pre-
konať všetky problémy, nepraj-
níkov aj v tomto prípade bolo 
a je neúrekom. Rokovania na 
čele s primátorom mesta Igora 
Šajtlavu na Slovenskom olym-
pijskom výbore a Ministerstve 
školstva neboli jednoduché, 
pretože tí neboli deaflympiáde 

naklonení. Nakoniec sa zdalo, 
že je všetko v poriadku. Mesto 
Kežmarok v roku 2009 investo-
valo nemalé finančné prostried-
ky na rekonštrukciu chladiace-
ho systému a výmenu mantine-
lov. Ďalší vývoj v roku 2010 nás 
veľmi zaskočil, najmä odobra-
tie deaflympiády Slovenskej re-
publike. Všetci, čo sledovali vý-
voj okolo deaflympiády na Slo-
vensku vedia, o čom hovoríme. 
V tejto fáze pomohli skúsenos-
ti Ing. Petra Becka z Prvej po-
pradskej developerskej. Stresy 
z tejto nepríjemnej situácie, keď 
štadión bol nefunkčný a dotácie 

v nedohľadne, rôzne urážky ne-
prajeme prežiť nikomu.

A prečo celková rekonštruk-
cia? Boli sme pozrieť zimné šta-
dióny vo Švédsku a ČR a mu-
seli sme konštatovať, že vývoj 
vybavenia týchto komplexov 
mimoriadne rýchlo napredu-
je.  Jednoducho sme si pove-
dali, že  znevažujúceho názvu 
„plechová chladnička“ s pod-
priemerným sociálnym a chla-
diacim zázemím, sa musíme  
zbaviť. Ak to náhodou nevyjde, 
bude to na škodu kežmarského 
i slovenského hokeja a budeme 
musieť hľadať iné riešenia. 

Pokiaľ ide o tohtoročné vyu-
žitie zimného štadióna na tré-
ning a zápasy mládeže a A-
mužstva, musíme zobrať do 
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teLeFÓnny zOznaM  neMOCnICe dr. VOJteCha aLeXandra, n. o., v KeŽMarKu
Spojovateľka 052/452 31 51, 452 31 52, 452 31 53 – (manuálne prepájanie na oddelenia);  

mimo spojovateľky 052/45 12 + klapka (napr.: 052/45 12 202 – správca)

Riaditeľstvo + primári oddelení
200 – riaditeľ, sekretariát  
201 – námestník LPS 
202 – správca     
203 – námestníčka pre ošetrovateľstvo, manažér kvality, 
ref. kontroly a sťažnosti
204 – vedúca ekonomického oddelenia
205 – primár chirurgicko-traumatologického oddelenia
206 – primár gynekologicko-pôrodnického oddelenia
207–  primár interného oddelenia
208 – primár detského a novorodeneckého oddelenia            
209 – primár OAIM (ARO)
210 – primár oddelenia dlhodobochorých

100 – DISPEČING SANITNEJ DOPRAVY

111–  telefónna ústredňa
112 – Záchranný dispečing Prešov
150 – Hasičský záchranný zbor Kežmarok
155 – Záchranný dispečing Prešov
158 – Operačné stredisko Policajného zboru Poprad
159 – Operačné stredisko Mestskej polície Kežmarok

211 – referát Informačného nemocničného systému            
212 – referát pre styk so ZP + štatistika
213 – príjmová kancelária + štatistika
214 – referát finančnej učtárne  + OTE
215 – úsek riadenia ľudských zdrojov (PaM)
216 – referát krízového riadenia, CO
217 – registratúrne stredisko (archív)
221 – sanitná doprava - vodiči                                               
222 – autodielňa                                                                    
223 – referát MTZ, zásobovanie a prevádzka                                                                                              
224 – referát Dopravy a prevádzky
225 – údržba
226 – oddelenie liečebnej výživy – vedúca, diétna sestra    
227 – referát stravovacej prevádzky
228 – kuchyňa, mliečna kuchynka
229 – práčovňa                                                                        
230 – kotolňa

 Interné oddelenie
231 – izba lekárov
232 – vedúca sestra
233 – izba sestier
234 – príjmová ambulancia
235 – interná JIS
236 – kardiologická ambulancia, USG
237 – ECHO ambulancia                                                         
238 –
239 –
240 – 

Chirurgické oddelenie
241 – izba lekárov
242 – plastická chirurgia
243 – vedúca sestra 

244 – vyšetrovňa
245 – izba sestier
246 – chirurgická ambulancia 
247 – traumatologická ambulancia
248 –
249 –
250 –

ARO – OAIM
251 – izba lekárov
252 – vedúca sestra
253 – centrála OAIM
254 – izba sestier                                                                                                         
255 – ambulancia chronickej bolesti
256 – 
257 –
258 –
259 –
260 –

Gynekologicko pôrodnícke oddelenie                 
261 – izba lekárov
262 – vedúca sestra
263 – izba sestier                                                    
264 – ambulancia
265 – pôrodná sála

Operačné sály + sterilizácia                                                                                                  
291 – operačná sála 
292 – zákroková miestnosť
293 – sterilizácia
280 – izba inštrumentárok  

Detské  oddelenie
271 – izba lekárov                                                                        
272 – vedúca sestra 
273 – príjmová ambulancia 
274 – izba sestier
275 – kojenecké oddelenie
276 – detská LSPP
277 – detská LSPP lekári

Novorodenecké oddelenie
278 – novorodenecká izba
279 – vedúca sestra 

Oddelenie dlhodobo chorých                                                 
281 – izba lekárov                                                                 
282 – vedúca sestra                                                     
283 – sociálna sestra                                                               
284 – geriatrická ambulancia 
285 – izba sestier
287 – preväzovňa 
288 –
289 –


