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NovinyKEŽMAROK
Číslo: 15 Ročník: XIX. 27. júl 2011      dvojtýždenník Cena 0,16 €

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

Mestské kultúrne  
stredisko pozýva

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

2. 8. 2011  (utorok) o 19.30 hod.
PETER  MICHALICA  

- husle
ANDREA ČAJOVÁ – VIZVÁRI  

- soprán
VIERA  BARTOŠOVÁ  

- klavír
Slávnostný koncert k 100.  

výročiu narodenia  
Jána Cikkera

V Základnej umeleckej škole  
A. C. Kežmarok

12. 8. 2011 (piatok) o 15.30 hod.
FS MIČA TADIČ Krupaň, Srbsko

Hlavné námestie Kežmarok

Pretrvávajúce dažde a tak- 
mer „nefunkčné“ lesy sa opäť 
podpísali pod silnejúce prúdy 
dažďovej vody, ktoré zosilova-
li potok Ľubica i rieku Poprad. 
Kým na rieke Poprad sledoval 
hladinu najmä Slovenský hyd-

V stredu 20. júla 2011 sa Kežmarok prebúdzal za zvukov 
sirény a hlasných varovaní hliadok mestskej polície. Zvuko-
vé hlásenia totiž oznamovali tretí stupeň povodňovej aktivity 
v meste. Po roku Kežmarčanov opäť vystrašila voda.

la na kritických miestach od piatej 
rána, hlavne na moste pri sídlisku 
Sever, kde sme zabraňovali upcha-
tiu mosta,“ zhrnul krušné ran-
né chvíle 20. júla primátor mes-
ta Igor Šajtlava, ktorý riadil prá-
ce na spomínanom moste ešte 
pred zaznením sirény. Súbežne 
s prácami na moste boli zabez-
pečované práce zamerané na pl-
nenie vriec pieskom a zahata-
nie kritických miest, kde mohlo 
dôjsť k dôležitým priesakom 
stúpajúcej hladiny. Hoci voda 
nezatopila domácnosti, prob-
lém mali rodinné domy s pod-
zemnou vodou. Už tradične vo-
da navštívila aj niektoré záhrad-
kárske lokality. 

V ten istý deň boli prečiste-
né aj niektoré kanály. „Čo sa tý-
ka čistenia kanálov – tam sme už 
skôr dohodli prečistenie kanalizá-
cie na Starom trhu, čo sa ukázalo 
ako správne. Prečistili sme kanály 
aj na Michalskej a Kukučínovej,“ 
povedal k jednotlivým prácam 
v meste primátor. 

O tom, že príčina povodní je 
známa – sú ňou vyklčované le-

Po roku opäť hrozila povodeň sy, hovorí takmer celé Sloven-
sko. Nie je to inak ani v prípa-
de Kežmarku a okolitých lesov, 
najmä v Levočských vrchoch. 
A čo sa urobilo alebo plánuje 
urobiť pre odstránenie hrozieb 
povodní do budúcna? 

„Situácia  je taká, že mesto do 
toho zasahovať nemôže. Potok Ľu-
bica patrí medzi významné toky, 
ktoré patria „povodiu“, v podsta-
te tieto práce, ktoré tam boli uro-
bené, by mal zabezpečiť slovenský 
vodohospodársky podnik. My sme 
okamžite po povodni poukázali na 
miesta, kde by mali byť tieto prá-
ce urobené. Požiadali sme niekoľ-
kými listami aj generálneho riadi-
teľa, s ktorým som aj osobne roko-
val v Banskej Štiavnici. Bolo nám 
sľúbené, že sa vypracuje projekt 
a urobia sa práce, ktoré by zabrá-
nili vyliatiu potoka Ľubica. Pro-
jekt, ktorý sa pripravuje a mal by 
byť financovaný zo strany štátu, 
by mal obnášať aj vytvorenie tzv. 
poldrov – umelých nádrží na za-
chytenie množstva vody v prípa-
de prívalových dažďov. Reálne by 
sa mal uvedený projekt zrealizovať 
v roku 2013.“ 

T/F Adriana Saturyová

rometeorologický ústav i Povo-
die Popradu a Dunajca, na bre-
hoch ľubického potoka bolo po-
trebné prejsť od sledovania k 
povodňovým aktivitám.

„Situáciu sme vyhodnocovali po 
celú noc, kvôli prívalovým dažďom. 

Monitorovali sme 
všetky toky od tre-
tej hodiny – rieku 
Poprad, potok Ľu-
bica a potok Tva-
rožná. Vzhľadom 
k tomu, že situá-
cia na potoku Ľu-
bica sa zhoršovala, 
o 5.50 som vyhlásil 
3. stupeň povodňo-
vej aktivity. Signál 
bol vyhlásený siré-
nou, občanov upo-
zorňovala na si-
tuáciu aj mestská 
polícia. Technika 
technických služieb 
Kežmarok pracova-

Tretí povodňový stupeň vyhlásil primátor 
krátko pred 6.00 h ráno na základe situácie v ko-
ryte potoka Ľubica. 
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Po 411 dňoch potok Ľubica opäť hrozil povodňou
Od skorého rána v stredu 20. júla 2011 bolo opäť mesto 

v stave najvyššej pohotovosti. Po ničivej noci, počas ktorej 
odolávalo mesto Kežmarok vyše štyri hodiny neustále bes-
niacim bleskom, prišiel na rad neutíchajúci dážď, ktorý spô-
sobil, že voda v potoku Ľubica nebezpečne stúpala nahor.

Prudký spád potoka s vy-
sokými vlnami v oblasti We-
ilburskej ulice spôsobili, že 
nebolo ďaleko od toho, aby 
v tejto časti pravý breh poto-
ka nevydržal a domy na Ľu-
bickej ceste by museli opäť 
odolávať povodňovej vode. 
Takto boli tieto domy postih-
nuté „iba“ zatopenými pivni-
cami podzemnou vodou. Po 
minuloročnej povodni bolo 
vidieť, že v týchto miestach 
sa uskutočnili práce na spev-
ňovaní oboch brehov. Nero-
zumiem však tomu, že ľavý 
breh sa spevnil do požado-
vanej výšky, no pravý breh sa 
nespevnil do rovnakej výšky, 
ale iba do výšky mierne zvý-
šeného koryta potoku Ľubica.

Ďalším kritickým bodom 
zvýšenej hladiny potoka Ľu-

bica bol v stredu 20. júla 2011 
úsek medzi novou lávkou me-
dzi ulicami Trhovište a ulicou 
Strelnica až po most pri firme 
Kávomaty na sídlisku Sever. 
Pod novou lávkou chýbalo pri 
najvyššej kulminácii potoka, 
okolo 7.45 zo desať centimet-
rov, aby sa voda vyliala zo 
svojho brehu. Mostu na síd-
lisku Sever sa dokonca nielen 
dotýkala, ale na tomto mieste 
sa muselo i nanovo pieskovať, 
aby nevyšla zo svojho koryta 
na sídlisko Sever.

O nebezpečí zvyšujúcej sa 
hladiny potoka Ľubica boli 
občania varovaní zavčas rá-
na nielen sirénou, ale aj pro-
stredníctvom informácií, kto-
ré hlásili členovia mestskej 
polície pomocou ampliónu 
inštalovaného v aute mest-

Najhoršia situácia bola pri moste na sídlisku Sever, kde sa muselo 
pieskovať a odstraňovať naplaveniny, aby sa Ľubický potok nevylial.

 Dramaticky to vyzeralo aj pod mostom pri pekárni GROS.

K zaplaveniu ihriska v areáli Základnej školy Nižná brána chýba-
lo iba zo 20 cm.

skej polície. To jazdilo po uli-
ciach mesta, ktoré sú v blíz-
kosti potoku Ľubica. 

Zo strany rieky Poprad ne-
bezpečie nehrozilo, aj keď 
hladina rieky bola zvýšená.

Situácia tak aj v tomto ro-
ku potvrdila, že najväčšie ne-

bezpečie hrozí zo strany po-
toku Ľubica. Škoda, že pro-
tipovodňové práce na tomto 
toku neboli túto jar dokonče-
né v plnom rozsahu. Vyhli by 
sme sa tak ďalších stresových 
situácií a zvýšenej nervozity.

Pavol Humeník

Ulica Strelnica počas kulminácie Ľubického potoka.
K 1. 7. 2011 došlo v sloven-

ských nemocniciach k zni-
žovaniu lôžok a odbornos-
tí zdravotnej starostlivos-
ti. Vzhľadom na to, že kež-
marská nemocnica už 
prešla transformáciou v mi-
nulom období, tieto zmeny 
sa jej prakticky nedotkli. To 
sa prejavilo aj v obhájení fi-
nančného limitu od Všeobec-
nej zdravotnej poisťovne. Na-
viac  nemocnica zahájila od 1. 
7. 2011 nové činnosti:

Rádiodiagnostické praco-
visko – toto pracovisko ne-
mocnica odkúpila od spoloč-
nosti BIORTG a prevádzku-
je ho pre poistencov všetkých 
zdravotných poisťovní (ZP) 
v areáli nemocnice, ako aj na 

Poliklinike na Hviezdoslavo-
vej ulici.

Jednodňová zdravotná 
starostlivosť – pre poisten-
cov všetkých ZP v odboroch: 
chirurgia, traumatológia, or-
topédia, urológia, otorinola-
ryngológia, gastroenteroló-
gia, gynekológia. 

Ambulantná starostli-
vosť – pre poistencov VšZP 
v odboroch: gastroenteroló-
gia, detská elektroencefalo-
grafia (EEG), všeobecné le-
kárstvo.

Úspešným zvládnutím 
transformácie pokračuje ne-
mocnica v naplňovaní svojej 
vízie budovania nemocnice 
rodinného typu pre pacien-
tov a zamestnancov.       (nsp)

Kežmarská nemocnica po transformácii
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Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb.  

v platnom znení,

obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288  

Obchodného zákonníka
na prenájom nebytových priestorov

Lekáreň na námestí  
v objekte  

Hlavné námestie č. 23/58 v Kežmarku
Termín na predloženie súťažných návrhov:  

do 4. 8. 2011 do 12.00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť  
všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú  

bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky  
súťaže, alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke  
www.kezmarok.sk

Noviny KEŽMAROK  
vyjdú najbližšie  

až v piatok 26. augusta 2011!

MESTO KEŽMAROK
Hlavné námestie č. 1, 060 01  Kežmarok

v y h l a s u j e
VÝBEROVÉ KONANIE č. 3/2011

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce  
vo verejnom záujme a § 21 Štatútu mesta Kežmarok na  

funkciu vedúceho Oddelenia územného plánu, životného 
prostredia a stavebného konania 

Kvalifikačné predpoklady: 
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaca prax:  min. 5 rokov vo verejnej správe
Osobitná odborná spôsobilosť: v odbore „Štátna stavebná 

správa a územný rozvoj“

Iné kritériá a požiadavky: 
- riadiace schopnosti, osobnostné a morálne predpoklady, 
zodpovedný a tvorivý prístup k práci, pragmatický postoj 

k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,  
spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, práca s PC

Zoznam požadovaných dokladov:
- osvedčená kópia diplomu
- štruktúrovaný životopis

- motivačný list 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov  
uvádzaných v žiadosti

Uzávierka žiadostí je 31. júla 2011.  
Žiadosti  zasielať na adresu: 

Ing. Igor ŠAJTLAVA – primátor mesta, Mestský úrad Kežmarok, 
Hlavné námestie 1, 06001  Kežmarok, pod značkou  

„VÝBEROVÉ KONANIE č. 3/2011“.
Informácie na tel. č. 052/466 01 05

„Myslím to vážne“ – napí-
salo mladé dievča na internet 
a zverejnilo fotku svojej ruky, 
z ktorej kvapkali červené 
kvapky do vane. Mladá Kež-
marčanka tak zrejme potre-
bovala upozorniť na nepokoj 
vo svojej duši. Reakcie kama-
rátov, ak sa kamarátmi vôbec 
dajú nazvať, boli zlomyseľné: 
„Poď to toho neboj sa...aj tak 
to neurobí, nemá na to gule, 
je sračka – skoč do Ľubičáku a 
bude najlepšie“ Vety obohate-
né vulgarizmami, kde tu do-
pĺňali triezve reakcie o tom, 

že problémy sa neriešia reza-
ním žíl. Taká je dnešná mlá-
dež, ktoré zrejme nedoká-
že zvládať problémy, život-
né situácie a najmä puber-
tu. Autorka fotky, predtým, 
než svoje stanovisko zmaza-
la, stihla dopísať – že sa pore-
zala v záhybe zápästia, aby to 
nebolo vidieť. Reálna puber-
tiačka, ktorej rodičia možno 
ani netušia, že sa so svojimi 
problémami zdôveruje „pria-
teľom“ na internete, ktorí ju v 
nápade skoncovať so životom 
podporujú.  

Mladí zľahčujú samovražedné úmysly
Týchto pár riadkov je len 

malým varovaním pre rodi-
čov, aby si všímali svoje rato-
lesti – to, čo si myslíme, že sa 
deje vo veľkomestách, sa to-
tiž deje aj v kežmarských do-
mácnostiach. O stanovisko ku 
problematike sebapoškodzo-
vania mladých ľudí sme sa 
opýtali Mgr. Andrey Magya-
rovej, metodičky z Centra pe-
dagogicko – psychologické-
ho poradenstva a prevencie v 
Kežmarku: „Problematika auto-
mutilácie – sebapoškodzovania, 
momentálne rezonuje aj v oblasti 
prevencie sociálno-patologických 
javov, ktorými sa v našom centre 
zaoberáme. Momentálne pripra-
vujeme aj preventívny program, 
zameraný na túto problematiku, 
ktorý bude v ponuke pre nasle-
dujúci školský rok. Oficiálne však 
žiadosť zo strany škôl alebo ro-
dičov neevidujeme – to však ne-
znamená, že sa takéto prípady v 
našom regióne nevyskytujú. Jed-
ná sa o závažné psychosomatické 
(pozn. red.: fyzické ťažkosti, kto-

ré vznikajú v dôsledku duševné-
ho ochorenia alebo psychických 
faktorov.) ochorenie, kde preven-
cia môže byť jednou zo zložiek dl-
hodobejšieho procesu. Automuti-
lácia nie je klasifikovaná ako sa-
mostatná diagnóza, no spomína 
sa v symptomatike hraničnej po-
ruchy osobnosti. Pri výskyte tej-
to poruchy je preto potrebné vy-
hľadať pomoc u odborníka – psy-
chológa alebo psychiatra, ktorý 
zvolí vhodný psychoterapeutický 
program.“

Väčšina odborníkov radí 
nepoúčať mladých o samo-
vražde, ale skôr zvýšiť ich se-
baúctu a sebavedomie. Ako 
mylnú teóriu tiež uvádza-
jú mýtus o tom, že kto o sa-
movražde hovorí, nie je jej 
schopný – naopak, lekári to 
považujú za dôležitý signál. 
Všeobecne platí, že v disku-
sii s človekom, ktorý sa zao-
berá myšlienkou samovraž-
dy nie je správne zľahčovať 
situáciu, či používať osved-
čené formuly “Všetko bude v 
poriadku“. 

-AdriSatury-
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Na základe viacerých upo-
zornení našich čitateľov re-
agujeme zverejnením fotiek 
kocúra Montyho, ktorého 
pripravil o oko strelec z oko-
lia kežmarského námestia. 
Okrem Montyho je postrele-
ná do hlavy  aj druhá mačka – 
ktorej majiteľka žije takisto v 
okolí kežmarského námestia. 
Tretí kocúr, o ktorom si na-
ši čitatelia nahlas hovoria, je 

„Všetci by chceli „jorkširov“, 
ale my nie sme chovná stanica, 
ktorá ponúka psov podľa posled-
nej módy, ale útulok,“ hovorí za-
kladateľka kežmarského zvie-
racieho útulku Alžbeta Ninčá-
ková, podľa ktorej je kúpa psa 
podľa momentálneho trendu 
iba podporovaním obchodu so 
zvieratami, ktoré po čase ne-
raz končia ako nechcené. „Krí-
ženec je výnimočný tým, že je je-
diný na svete – a neraz je bystrej-
ší a láskavejší ako hociktoré šľach-
tené plemeno,“ dodáva jedným 
dychom, zatiaľ čo nás po útul-
ku sprevádza štekot psov. 

Mať dom, človek by si naozaj 
nevedel vybrať. Pri pohľade na 
štvornohých chlpáčov v útul-
ku príde ľúto aj človeku, kto-
rý psa nevlastní. Krásni, ma-
lí, veľkí, dlhostrstí, krátkosrstí, 
fľakatí, čierni aj snehobieli. Po 
skúsenostiach za roky existen-
cie útulku sú však aj prevádz-
kovatelia zariadenia opatrní a 
nedajú zviera z útulku ľahko. 
Stalo sa, že ho 
nový majiteľ za-
krátko vrátil. V 
súčasnosti mož-
ný majiteľ psa 
z útulku prejde 
akýmsi malým 
pohovorom, kde 
sa snažia ľudia 
z útulku zistiť, v 
akých podmien-
kach bude psík 

Kto strieľa do mačiek?
krásny sivý Kamil – ktorý už 
šesť týždňov chýba majiteľke 
predajne pre domácich milá-
čikov, na námestí. 

Z pohľadu milovníkov 
zvierat ide o kruté týranie, z 
pohľadu zdravého rozumu je 
zrejme na mieste venovať po-
zornosť nebezpečnému maji-
teľovi zbrane skôr, než vystre-
lí do človeka. 

-Adri-, foto archív čitateľov

V útulku sú všetky psi „originál“
žiť. Ten, kto si psíka z útulku 
vezme, však zaplatí poplatok 
vo výške očkovania a odčer-
venia – „nemusí ísť už so psíkom 
zaočkovať alebo odčerviť, psi ma-
jú za sebou veterinárne ošetrenie, 
vakcínu – čo by podstúpil majiteľ 
psa i tak.“ Získané peniaze tak 
útulok použije pre potreby ďal-
šieho psíka. Patrí k nim aj kas-
trácia či krmivo, na ktoré útu-
lok potrebuje mesačne približ-
ne spolu asi tisíc eur. 

Kým ľudia donesú do útul-
ku za pol roka aj sto psov, s 
ich umiestnením je to už ťaž-
šie. O to viac si prevádzkova-
telia útulku vážia spoluprá-
cu s družobným nemeckým 
útulkom Hohe Tatra Kežma-
rok Tirhilfe, ktorého zaklada-
teľkou je pani Janina, pôvod-
ne z Kežmarku. Veľa psíkov 
sa tak podarí umiestniť v dob-
rých nemeckých rodinách s 
domom, kde nájdu psi z útul-
ku nový domov. 

T/F Adriana Saturyová

Kežmarčanovi ukradol 
päť bicyklov

Krádež piatich bicyklov 
z dvora rodinného domu 
vyšetrujú kežmarskí poli-
cajti. 

Zlodej kradol v Kežmar-
ku počas uplynulého víken-
du a to z piatka na sobotu. 
Potom ako preskočil oplo-
tenie z vlnitého plechu v 
zadnej časti pozemku, pri-
šiel ku kovovému prístrešku 
a odtiaľ ukradol päť bicyk-
lov. Majiteľom domu tak 
zmizol jeden  pánsky hor-
ský bicykel, jeden  dámsky 
trekingový bicykel, jeden 
juniorský horský bicykel je-
den juniorský RMX bicykel 
a jeden detský BMX bicykel. 
Celková škoda bola vyčísle-
ná na 1 840 €.                   -dd-

Polícia so zámerom zne-
možniť korupciu a cielený 
výber tabuliek s „lukratív-
nym“ evidenčným číslom pre 
uprednostňovaných obča-
nov spustila na dopravných 
inšpektorátoch nový softvér. 
Prezident Policajného zboru 
plk. JUDr. Jaroslav Spišiak na 
žiadosť ministra vnútra Da-
niela Lipšica zabezpečil pri-
deľovanie všetkých evidenč-
ných čísel vozidla náhodným 
výberom. Orgány Policajné-
ho zboru evidenčné čísla na 
vozidlá prideľujú náhodným 
generovaním evidenčných 
čísiel prostredníctvom in-
formačného systému už tre-
tí deň. Do tohto systému po-
licajt nemôže nijakým spôso-
bom zasahovať, ani ho meniť.

Na sklade konkrétneho 
dopravného inšpektorátu bu-
de vždy k dispozícii určitý 
minimálny počet tabuliek s 
evidenčnými číslami. Z toh-
to počtu bude systém gene-
rovať čísla tabuliek v náhod-
nom poradí, pričom čísla ne-
musia nasledovať vždy za 
sebou. Správny poplatok za 
vydanie 1 kusu tabuľky s evi-
denčným číslom sa nijak ne-
zmenil – je to suma 16,50 eur 
za kus, teda na jedno osobné 
vozidlo 33 eur.

Nezmenila sa ani mož-
nosť, kedy môžu občania po-
žiadať aj o evidenčné číslo s 
voliteľnou skladbou (napr. 
BA-ANNA1), ktoré je možné 
po splnení všetkých podmie-
nok na vozidlo vydať. Popla-

tok za vydanie takýchto tabu-
liek s evidenčným číslom je 
165,50 eur za každú plechovú 
tabuľku (spolu 331 eur), resp. 
165,50 eur za plechovú tabuľ-
ku a 182 eur za zadnú tzv. 
podsvietenú tabuľku vyhoto-
venú z plastického materiálu.

Polícia aj takýmto spôso-
bom bojuje proti korupcii. 
Vyzývame všetkých občanov, 
ktorí budú chcieť napríklad 
prepísať vozidlo, alebo zme-
niť si evidenčné číslo na svo-
jom motorovom vozidle, aby 
zbytočne neapelovali na jed-
notlivých policajtov. Jedno-
ducho policajt nemá možnosť 
ovplyvniť, aké evidenčné čís-
lo bude žiadateľovi pridelené. 

Ing. Denisa Baloghová
hovorkyňa Prezídia PZ

S číslami „666“ na autách agresívnych vodičov je koniec

Pred streľbou.

Po streľbe.
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O to viac sú v súčasnos-
ti vítané a obľúbené prímest-
ské tábory, kde majú deti 
program od rána do večera. 
Kým sú rodičia v práci, deti 
tak môžu stráviť čas so svoji-
mi rovesníkmi a popritom za-
žiť všeličo zaujímavé. A hoci 
ide o tábory krátkodobé, týž-
dňové, deti v nich zažijú ne-
raz to, čo by nezažili možno 
za celé letné prázdniny.

Nebolo tomu inak ani 
v prímestskom tábore Veselé 
prízdniny, ktorý pre deti pri-
pravili skúsené pedagogičky 
Ľudmila Rochová a Zdenka 
Jankurová, v spolupráci s ria-
diteľkou materskej školy na 
Severnej ulici v Kežmarku, 
Jarmilou Kopkášovou. 

Päť dní a záverečný nocľah 

Deťom sa týždňový tábor málil
Éry obľúbených detských táborov, keď deti strávili tri 

týždne mimo domova a tešili sa spoločným chvíľam s nový-
mi kamarátmi, ale i listom od rodičov sú dávno preč. A ak, 
tak tábor v starom štýle dnes vyjde rodičov asi toľko, čo do-
volenka pri mori.

spojený s nočným hľadaním 
pokladu zanechal v deťoch 
spomienky aj vďaka ďalším 
zainteresovaným, ktorí sa po-
starali o stravu či zapojili do 
programu pre deti: „Asi najlá-
kavejšia bola beseda s ukážkami s 
policajtom a jeho dvomi pomoc-
níkmi a atraktívnou hrou Ostrov 
pokladov (p. Viktor Jefanov s Ing. 
Rastislavom Polákom a p. Roma-
nom Kňažkom). Pre niektoré de-
ti to bol pobyt na Ranči Čajka, 
kde si vyskúšali kŕmenie zvie-
rat i jazdu na koni. Neboli by de-
ti deťmi, keby sa im nepáčili dob-
rodružné nočné hry s baterkami, 
vrátane hľadania ďalšieho pokla-
du a rozlúčková  diskotéka. Hneď 
prvý deň sme sa vybrali za pozna-
ním histórie nášho slávneho mes-
ta. Súčasťou tohto dňa s názvom 

Moja domovina bola pre deti za-
ujímavá prehliadka Evanjelické-
ho lýcea s veku primeraným vý-
kladom p. Slavíčkovej. Väčšina 
detí sa s radosťou  oddávala po-
čas celého tábora p. Zdenkou Jan-
kurovou vyprovokovanej výtvar-
nej tvorivosti“ – prezradila čo 
to o tábore organizátorka a zá-
roveň kežmarská poslankyňa 
Ľudmila Rochová. 

Prímestský tábor s ná-
zvom Veselé prázdniny bol fi-
nancovaný z rozpočtu mesta, 
rodičia uhrádzali iba za stra-
vu pre deti. Počas týždňa tú-
to aktivitu absolvovalo 42 de-
tí z celého Kežmarku, vo veku 
od štyroch do jedenástich ro-
kov. Spokojnosť vyjadrili i sa-
motní rodičia, ktorí si v so-
botu ráno prišli po svoje vy-
smiate a nadšené deti. Mnohí 
sa rozlúčili s nezodpoveda-
nou otázkou, či takéto akti-
vity počas prázdnin nemôžu 
byť aj na dlhšie. 

Adriana Saturyová, 
foto archív tábora

Na Slovensku v minulom roku 
uzavrelo manželstvo vyše 25 415 
párov, ale rozviedlo sa 12 005 pá-
rov. Inými slovami, na sto sobá-
šov, takmer polovica rozvodov. 
Nedávno som mala menšiu vý-
menu názorov, keď som sa vo ve-
ci prideľovania mestských bytov 
postavila v celej svojej výške a vá-
he za klasické rodiny s deťmi. Dr-
žím palce v živote aj manželom, 
ktorí majú krátko po svadbe a ešte 
nemajú deti, ale verím aj v druhú 
šancu na šťastný život tých, kto-
rí sa rozviedli. Akceptujem aj roz-
hodnutie, ak niekto žije „na hro-
mádke“ a má aj dieťa, dva, či tri. 
Ale pri všetkej úcte voči tým-
to v podstate aj u nás už bežným 
rodinám, mi možno niekto dá za 
pravdu, že manželstvo nezname-
ná vždy len papier.

Ak v banke vybavujete úver 
ako manželia, ručiteľa zvyčaj-
ne nepotrebujete. Možno aj to je 
čiastočný znak toho, že pristupu-
jete k životu zodpovedne a hádam 
tak budete pristupovať aj k splá-
caniu úveru. Poznám však takého 
nešťastníka, ktorého zbalila jed-
na kráska len na tú dobu, kým sa 
v jeden piatok bez kamarátov a ro-
diny vzali. Potom si akože začali 
zariaďovať domácnosť, akože au-
to, akože neviem čo...Ale tak ši-
kovne a s takými zámienkami – 
že veci boli písané na manželku 
a dlhy na manžela. No a potom 
jedného krásneho dňa sa manžel-
ka vybrala do zahraničia za šťas-
tím a so sľubom, že tam stiahne aj 
manžela. Nestalo sa. Už sú roz-
vedení, on na Slovensku drie ako 
somár na dlhy a ona majetok tu-
ším aj rozpredala. Opačný prí-
pad - keď mala kamarátka dieťa 
s partnerom a nikdy si ho nechce-
la vziať, sa skončil svadbou „aby 
dieťa nemalo iné priezvisko ako 
jeden z rodičov“. Nakoniec sa do 
manželstva narodilo aj druhé die-
ťa a zdá sa, že im to klape. 

Sobášny list naozaj nie je re-
cept na šťastnú budúcnosť. Ale 
častokrát, ak sa aj láska vytratí, 
býva akousi mapou, ktorá pomá-
ha nájsť miesto, kde človek náj-
de človeka a ten ho bude mať rád 
takého, aký je. Kde sa časom sta-
ne tolerancia a zodpovednosť spo-
ločníkom. Teda platí to asi aspoň 
v Prešovskom kraji, kde je rozvo-
dovosť v rámci krajov najnižšia. 

-Adri-
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37 rokov

Po ukončení SHŠ v Kež-
marku som pracovala v ro-
dinnom obchodíku, úspešne 
som zvládla tri materské do-
volenky, po ktorých som sa 
rozhodla pracovať v bankov-
níctve. Od roku 2003 som pra-
covala ako teller v UniCredit 
Bank a v roku 2006 som preš-
la do novootvorenej pobočky 
Tatrabanky, kde som prešla 
rôznymi pozíciami,  momen-
tálne pracujem ako servis-
ny poradca senior. Táto práca 
ma maximálne napľňa, preto-
že dennodenne sa stretávam s 
rôznymi ľuďmi. 

Už dvadsiaty rok to ťahám 
s manželom  Jánom, s ktorým 
mám tri 3 deti (Alexandra 17 
rokov, Tobiáš 12 rokov, Eliška 
10 rokov).

Tým, že väčšinu svojho ča-
su trávim v práci, na voľno-
časové aktivity  mi veľmi ne-
ostáva priestor. Som zaniete-
ný čitateľ, občas sa mi podarí 
čosi vykúzliť na papier, zbož-
ňujem Tatry, túry, bicyklova-
nie, varenie, sem tam si za-
skáčem na tae – boo, aby som 
vypustila negatívnu energiu, 
ktorá sa vo mne občas nahro-
madí.  Keďže  môj manžel a 
najstaršia strieľajú z luku, ve-
ľa víkendov strávim s nimi na 
pretekoch, kde aktívne po-
vzbudzujem.

Z kinematografie obdi-
vujem hlavne francúzsku 
a môj obľúbený herec je Je-
an Reno. Najobľúbenejší film 
je film Magická hlbočina. Z 
kníh by bol hriech vybrať si 
tú naj..., pretože skoro každá 
kniha má svoju dušu a čaro... 
Síce  meno svojho syna som 
si vybrala, keď som v puber-
te čítala  asi dvadsaťkrát Ne-
pokojné mesto od Nory Ba-
ráthovej podľa Tobiáša Hu-
líka. 

Tak ako rada žijem, tak 
aj rada jem. Milujem kaž-
dé jedlo, ktoré je pripravené 
s láskou a z čerstvých suro-
vín ;-)

Hudbu počúvam vždy a 
všade. Zbožňujem Stinga, Se-
ala, Barbru Streisand, Eagles 
a všetko, čo sa dá počúvať. 

Neúspech nás učí, že po-
rážka sa dá prežiť. Neuspieť 
nie je hanba. Hanba je báť sa 
vstať a skúsiť to znova.

Vážim si ľudí, ktorí sa ne-
boja vyjadriť svoj názor, či 

už sa ostatným tento názor 
páči alebo nie. Som za otvo-
renú  komunikáciu a priš-
la som na životné rázcestie, 
kedy som si uvedomila, že 
aj moje názory môžem pre-
zentovať na verejnosti. Keď-
že pracujem v oblasti, v kto-
rej sme naučení počúvať ľu-
dí, rozhodla som sa, že sku-
pinu ľudí, ktorá mi povie 
svoj názor budem zastupo-
vať. Viem, že to nie je vždy 
ľahké a nevyhoviem všet-
kým, ale budem robiť všet-
ko pre to, aby ľudia boli spo-
kojní s mojou prácou v regi-
onálnej politike. 

Do tohto volebného obvo-
du som sa presťahovala len 
minulý rok, ale keďže moji 
svokrovci v tejto oblasti  bý-
vajú približne 40 rokov, po-
znám tu ľudí a problémy, 
ktoré sa vyskytnú. Nech-
cem sľubovať niečo, čo sa 
nepodarí, pretože prioritou 
nášho mesta je momentál-
ne mestská nemocnica. Urči-
te som za aktívne budovanie 
priemyselného parku, kde 
by ľudia z Kežmarku a širo-
kého okolia našli uplatnenie, 
za opravu ciest v našom vo-
lebnom obvode a za skvalit-
nenie služieb v celom Kež-
marku.  

Ak je človek sám, neurobí 
nič. Preto sa snažím spolupra-
covať s každým, kto má slovo 
v Kežmarku, ale aj vo VÚC a 
zdravé názory.  Môžem nasľu-
bovať realizáciu rôznych pro-
jektov, ktoré nemusia prejsť, 
páčia sa mi rôzne vízie (cyk-
lotrasa, oživenie parkov, bez-
pečný život v našom meste, 
Kežmarok bez povodní), pria-
la by som si, aby sa dobudoval 
zimný štadión, aby kežmarská 
nemocnica prosperovala, aby 
sme žili v zelenom historic-
kom meste, ktoré by vzbudzo-
valo záujem a obdiv nielen na-
šich slovenských turistov, ale 
aj zahraničných. Mnoho ľudí, 
ktorí pôsobili v politike priš-
lo s neskutočným množstvom 
sľubov, ale nie všetky sú reál-
ne. Preto chcem pomôcť hlav-
ne ľuďom, aby som sa po šty-
roch rokoch mohla pozrieť do 
očí väčšine luďom, ktorí mi 
dali svoj hlas.  

Milujem Kežmarok, jeho 
staré ulice, zákutia, ľudí, ktorí 
tu žijú. Celý život žijem v tom-
to meste a neexistuje ani jed-
no miesto, ktoré by som tu ne-
poznala. Preto sa mi toto malé 
historické mesto páči ako ce-
lok s ľuďmi, ktorí tu žijú a ne-
vymenila by som to všetko  za 
žiadne mesto na svete.

Určite by to bol dostava-
ný zimný štadión, nezadľže-
nú nemocnicu, rozrastajúci sa 
priemyselný park (čo zname-
ná viac pracovných príležitos-
tí), cyklotrasy a bežecké trasy, 
život v Kežmarku aj po 17-tej 
hodine (teda viac kultúry) a 
hlavne viac usmievajúcich sa 
ľudí, ktorí sa budú prechádzať 
po uliciach Kežmarku. 

Telefonicky: 0918/18 40 04, 
e-mail: katarina_siskova@tat-
rabanka.sk

SAMOSPRÁVA

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

Vek

Zamestnanie

Rodina

Voľný čas

Obľúbený film, kniha

Obľúbené jedlo

Životné krédo

Ako vnímam volebný obvod, 
ktorý zastupujem v MsZ

Prečo som šla  
do komunálnej politiky

Čo sa mi na Kežmarku 
páči

Čo by som Kežmarku 
do budúcnosti priala

Kontakt

Katarína ŠIŠKOVÁ, volebný obvod č. 3

Hudba, ktorú počúvam

Ciele činnosti 
v komunálnej politike
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Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu a Štátnym rozpočtom SR

„Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku“
Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo Opatrenie:  4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

                  

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Hlavný cieľ projektu: 

Špecifický cieľ projektu 1:
Špecifický cieľ projektu 2:
Špecifický cieľ projektu 3:
Špecifický cieľ projektu 4:

 

Obstarávanie technológií na úpravu vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov
Propagácia realizácie separovaného zberu s cieľom zvýšiť podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
Vybavenie rodinných domov a bytovej zástavby zbernými nádobami na separovaný zber bioodpadu a nákup kontajnerov na separovaný zber
Zabezpečenie efektívneho zvážania biologického odpadu

Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Kežmarok

Dátum začatia realizácie projektu:
Dátum ukončenia realizácie projektu:

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Celkové uznateľné náklady:
•  85% NFP z prostriedkov KF vo výške:
• 10% NFP z prostriedkov ŠR SR vo výške:
• 5 % vlastné zdroje vo výške:

1 368 116,90  EUR
1 162 899,37  EUR

136 811,69  EUR
68 405,84  EUR

03/2009
12/2012

Prijímateľ:
Miesto realizácie projektu: Mesto Kežmarok, Okres Kežmarok, Prešovský kraj, Východné Slovensko

Mesto Kežmarok

Chcete ukrutne šťast-
ní prežiť vo štvorici po opici 
s babičkou a ženami v poku-
šení román pre mužov? Príď-
te na prelome júla a augus-
ta na Letné kino na hradnom 
nádvorí v Kežmarku, ktoré 
organizuje kino Iskra a filmo-
vý klub Iskra. 

V rámci päťdňového pod-
ujatia bude okrem piatich ce-
lovečerných filmov (z toho 
dvoch klubových) premiet-
nutých i päť krátkych filmov 
študentov Filmovej a televíz-
nej fakulty Vysokej školy mú-
zických umení v Bratislave. 
Prvý film, dánska tragikomé-
dia Ukrutne šťastní (filmo-
vý klub) je na programe vo 
štvrtok 28. júla, pred ním bu-
de premietnutý krátky ani-
movaný film Petra Košťála 
Anatómia myšlienky. V pia-
tok 29. júla sa môžete tešiť na 
vášnivú českú komédiu Že-
ny v pokušení a animovaný 
film Kataríny Urbanovej Mi-
lenci bez šiat, v sobotu 30. jú-
la zase na ďalšiu českú ko-
médiu Román pre mužov a 
„animák“ popradskej rodáč-
ky Ivany Šebestovej Lionardo 

mio. Sobota 31. júla bude pat-
riť bláznivej americkej komé-
dii Vo štvorici po opici krát-
kemu animovanému filmu 
Petra Budinského Alfonzova 
Mucha, Letné kino na hrad-
nom nádvorí uzavrie filmový 
klub s českým dokumentom 
Babička a s krátkometrážnym 
dokumentárnym filmom Mi-
ra Rema Arsy-Versy.

Začiatok všetkých premie-
taní je o 21.00 h, vstupné na 
každý film je 1,50 eur. O ob-
čerstvenie sa postará per-
sonál kaviarne Čierna pani 
priamo na nádvorí hradu. 

(bšl)

Letné kino na nádvorí hraduEuroregión bez hraníc 
spája i tohto roku

Aktivity Združenia  Re-
gión „Tatry“ sa nezastavujú 
ani počas letných mesiacov. 
Podujatím, ktoré spája všet-
ky tri regióny Oravu, Lip-
tov a Spiš je Euroregión bez 
hraníc 2011. Ten sa skladá 
z niektorých menších kul-
túrno-spoločenských podu-
jatí vo všetkých troch regió-
noch. Po úvodnom podujatí, 
ktoré sa konalo v Chlebni-
ciach na Orave sa ďalšie ko-
najú na Spiši - M. Franková, 
Hranovnica, Kamienka (6. 
8.), Osturňa (21. 8.), Gánov-
ce a na Liptove v obci Pod-
tureň.

Do programu Euroregión 
bez hraníc spadajú i oslavy 
400. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Malá Franko-

vá. Tie sa uskutočnia 29. – 30. 
júla 2011 pod oficiálnym ná-
zvom ZOGROD 2011. V bo-
hatom kultúrnom programe, 
majú zastúpenie folkloristi, 
či bábkari z Nitry, Pezinka, 
Spišskej Novej Vsi, Popradu, 
ale i Kežmarku a z Poľska.

V nedeľu 31. júla 2011 sa 
uskutoční v Hranovnici pod-
ujatie s názvom Hasičská ne-
deľa bez hraníc. Na podujatí 
sa zúčastnia nielen poľskí ha-
siči, ale naši severní susedia 
budú mať zastúpenie i v kul-
túrnom programe.

Tento projekt bol podpo-
rený z rozpočtovej kapito-
ly Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho roz-
voja Slovenskej republiky

Humeník
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Za úspechmi Regiónu „Tatry“ je rozmanitosť podujatí a projektov
V termíne od 4. 4. – 3. 5. 2011 vyhlásilo Ministerstvo do-

pravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR výzvu na pred-
kladanie žiadosti o poskytnutie  nančného príspevku na 
projekty, ktoré sú zamerané na realizáciu euroregionálnych 
aktivít v roku 2011. 

Združenie Región „Tatry“ po-
dalo v rámci uvedenej výzvy tri 
projekty. Všetky tri projekty bo-
li podporené:

1. Euroregión bez hraníc 2011
Spolupráca Združenia Re-

gión „Tatry“ a Zväzku Eurore-
gión „Tatry“ sa prejavila v mno-
hých iniciatívach, medzi inými 
zorganizovaním už 10. ročníkov 
kultúrno-spoločenského poduja-
tia pod názvom Euroregión bez 
hraníc. Kancelária Združenia 
Región „Tatry“ spracovala pro-
jekt zameraný na pokračovanie 
v organizovaní ďalších ročníkov 
festivalu na svojom území za 
účelom neustálej propagácie kul-
túry pohraničia s cieľom šíre-
nia kultúrnych tradícií a ochra-
ny kultúrneho dedičstva, ktoré 
je charakteristické výnimočným 
bohatstvom a rôznorodosťou. 
Festival Euroregión bez hraníc sa 
v roku 2011 bude konať v týchto 
obciach a termínoch: Malá Fran-
ková (29. - 30. 7.), Hranovnica (31. 
7.), Kamienka (6. 8.), Osturňa (21. 
8.), Podtureň (27. 8.) a Gánovce (1. 
9. 2011). 

Celková výška rozpočtu pro-
jektu predstavuje: 20.556,20 eur 
(z toho: spolu nancovanie z roz-
počtovej kapitoly MDVaRR SR 
vo výške: 18.500,40 eur a vlastné 
zdroje: 2.055,80 eur). 

 2. X. Slovensko-poľské hos-
podárske fórum 

Počas predchádzajúcich ro-
kov v rámci úspešných projek-
tov získané skúsenosti pouká-
zali na potreby pokračovať v re-
alizácii projektov zameraných na 
krajinotvorbu, zvyšovanie kva-
lity životného prostredia a za-
chovávanie charakteru územia 
Euroregiónu „Tatry“. Regióny 
Orava, Liptov a Spiš majú veľ-

ký potenciál na rozvoj cestovné-
ho ruchu, s ktorým súvisí kvali-
ta a čistota životného prostredia. 
V rámci skvalitňovania životné-
ho prostredia a zatraktívňovania 
členských obcí Združenia Re-
gión „Tatry“ (Hybe, Istebné, Kež-
marok, Lendak, Liptovské Re-
vúce, Nižná, Pribylina, Štefanov 
nad Oravou, Závažná Poruba, 
Zuberec) sa vysadí zeleň, stro-
my a okrasné dreviny, osadia sa 
smetné koše, vybuduje sa pergo-
la pre kontajnery.

Kežmarok získa  nancie na 
výsadbu zelene a drevín v meste. 
Zároveň bude vydaný nový dvoj-
jazyčný propagačný materiál.

Významnou aktivitou pro-
jektu je uskutočnenie X. Sloven-
sko-poľského hospodárskeho fó-
ra v Spišskej Novej Vsi. Početná 
účasť zástupcov ministerstiev, 
veľvyslanectiev, odborníkov na 
určené témy, čelných predstavi-
teľov samospráv, zástupcov  -
riem a podnikateľov z oboch 
krajín a každoročný narastajú-
ci počet účastníkov potvrdzu-
je dôležitosť organizovať Sloven-
sko-poľské hospodárske fórum 
(IX. fóra sa zúčastnilo 164 osôb). 
X. fórum bude zamerané na ces-
tovný ruch, podnikanie na Slo-
vensku, životné prostredie, pre-
zentáciu činnosti euroregiónu 
a projektu. Fórum sa bude konať 
pod záštitou Veľvyslanca Poľskej 
republiky na Slovensku. Projekt 
zahŕňa aktivity v oblasti život-
ného prostredia, cestovného ru-
chu a spoločné zámery partne-
rov prostredníctvom vytvárania 
funkčných partnerstiev, podpo-
ruje slovensko-poľské iniciatívy 
v oblasti cezhraničnej spoluprá-
ce v regionálnom rozvoji. Cel-
ková výška rozpočtu projektu je: 

22 181,04 eur (z toho: spolu nan-
covanie z rozpočtovej kapitoly 
MDVaRR SR vo výške: 19 962,60 
eur a vlastné zdroje: 2 218,44 eur).

3. Monitoring vôd – základ 
prehlbovania enviropartner-
stva 

Územím Euroregiónu „Tat-
ry“ (EUT) pretekajú význam-
né vodné toky. Potreba ochrany 
vodných tokov je dôležitým fak-
torom ovplyvňujúcim pohrani-
čie. Do pravidelného sledovania 
a vyhodnocovania ukazovateľov 
čistoty vôd - chemických a biolo-
gických parametrov vody je ne-
vyhnutné zapojiť mládež. V sna-
he podporiť environmentál-
ne aktivity školskej mládeže na 
úseku monitoringu čistoty po-
vrchových tokov na území EUT 
sme do projektu zahrnuli zakú-
penie súprav Aquamerck a ich 
odovzdanie environmentálne 
orientovaným školám sídliacim 
v mestách Kežmarok, Liptovský 
Mikuláš, Poprad, Spišská Nová 
Ves, Spišská Stará Ves, Stará Ľu-
bovňa a Trstená. 

Vybrané školy budú mať za 
úlohu uskutočniť monitoring po-
vrchových vôd a následne usku-
točniť vyhodnotenie monitorin-
gu prostredníctvom prezentá-
cie, ktorá sa bude konať na je-

seň v Kežmarku. Zároveň získa 
mesto Kežmarok  nancie na 
zhotovenie a inštalovanie 1 ná-
učnej tabule (v hodnote približ-
ne 540 eur) zameranej na ochra-
nu prírody.

Uskutočnením teoreticko-
-praktického seminára o výsled-
koch monitoringu kvality povr-
chových tokov na území EUT 
a vyhodnocovania pozorovaní 
za účasti zástupcov slovenských 
škôl a študentov z Poľska sa 
umožní výmena skúseností s re-
alizáciou monitoringu. Projekt 
zahŕňa spoločné zámery part-
nerov, vytváranie ďalších a pod-
poru existujúcich partnerstiev, 
podporuje iniciatívy v oblasti 
cezhraničnej spolupráce a skva-
litňovania životného prostredia. 
Projekt prispeje k rozvoju život-
ného prostredia aj inštalovaním 
nových náučných tabúľ a spo-
znávaním územia prostredníc-
tvom monitorovania dosiaľ ne-
zdokumentovaných prameňov. 
Celková výška rozpočtu projek-
tu predstavuje: 12 198,74 eur (z 
toho: spolu nancovanie z roz-
počtovej kapitoly MDVaRR SR vo 
výške: 10 000 eur a vlastné zdro-
je: 2 198,74 eur). 
Mgr. Jana Majorová Garstková 

projektová manažérka ZRT  

„Tieto projekty boli podporené z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky“

E  
U R O R E G I O

 N

O Slovenko-poľské hospodárske fórum majú podnikatelia veľký 
záujem.                                                                  Foto: archív ZRT

Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

MOZAIKA
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29. júla 2011
Drevený artikulárny kostol

19:00 h.

Hradné námestie si od 
svojho vzniku pone-
chalo svoj pôvodný 

názov a nikdy ho nemenilo. 
Od Hlavného námestia je od-
delené rozpernými oblúkmi. 
Domy sú tiež pôvodne gotic-
ko-renesančné, na začiatku 
námestia s typickými spišský-
mi strechami. Väčšina domov 
bola v 19. – 20. stor. necitlivo 
prestavaná. 

Dom č. 1 je pôvodne gotic-
ký, r. 1676 renesančne presta-
vaný, upravovaný v 18. a 20. 
stor.  Pomocou rozperných 
oblúkov sa spája s domom na 
Hlavnom námestí č. 55. Zvy-
šky výzdoby sa obili pri po-
slednej úprave domu a tak isto 
nevedno kedy zmizol kamen-
ný znak ševca – čižma.

Dom č. 2 je pôvodne tak-
tiež gotickorenesančný, pre-
stavaný v 17. a 18. stor., inte-
riér upravovali koncom 20. 
stor. Na poschodí sa zacho-
vali renesančné mreže. Patril 
niekoľkým generáciám mod-
rofarbiarskych rodín Stenczel 
a ulička vedúca smerom von 
z mesta sa nazývala Stencze-
lovou uličkou. Na začiatku 20. 
stor. mal tu zámočnícku diel-
ňu Július Haas, tak zase ulič-
ku nazývali Haasovou.  Tento 
dom nikdy nepatril kežmar-
skému katovi, ako sa tradu-
je. Kati museli bývať zásadne 
pred mestskými múrmi. Po-
mocou rozperných oblúkov, 
ktoré sú už v zlom stave, sa 
spája s domom na Hlavnom 
námestí č. 98. Podobne aj sa-

Poznáte ten dom? IV.
motný dom je staticky naru-
šený.

V dome č. 4 bola v ro-
koch 1891 – 1898 umiest-
nená meštianska chlapčen-
ská škola – jej štyri triedy. 
Dom prenajal škole mešťa-

nosta Dr. Aladár Schwartz.  
Tu sídlila škola až do postave-
nia novej budovy pri hrade. 

Dom č. 6 vošiel do kežmar-
skej histórie ako „strašidelný 
dom“, v ktorom čosi nezná-
me v lete 1983 búchalo, má-
talo... Prišla na to pozerať do-
konca sanitka z Popradu a au-
tobus zo Starej Ľubovne. Len 
čo dom dostal nového šikov-
ného majiteľa, všetky strašidlá 
sa razom odsťahovali.

Dom č. 11 je pôvodne re-
nesančný, prestavaný v 70. 
rokoch 19. stor. pre potreby 
materskej školy – jednej z pr-
vých na území Uhorska. Škôl-

ku založil r. 1869 miestny žen-
ský spolok. Finančným darom 
na zriadenie škôlky prispe-
la dokonca aj uhorská kráľov-
ná Alžbeta zvaná Sisi. V pro-
spech založenia škôlky uspo-
riadal spolok koncert i dobro-

činné plesy s tombolou.
Dom č. 12 je pôvodne tak-

tiež renesančný, prestavaný v 
20. storočí. Tu pri jeho reno-
vácii odkryli mladí majitelia 
na strope klenbovitej dvornej 
izby ornamentálnu štukovú 
výzdobu s časťou mena TO-
PER(TZER) a rokom 1727 – čo 
zamuroval zrejme predchá-
dzajúci majiteľ. 

Dom č. 22 je pôvodne go-
tickorenesančný, zo strany 
ulice v 1. pol. 20. stor. úplne 
prestavaný. V interiéri príze-
mia smerom do dvora je re-
nesančné trojokno. Podľa pa-
mätnej tabule, ktorá bola od-

halená r. 1995, v dome býval 
vedec a publicista európskeho 
formátu Dávid Frölich (1595 – 
1648), cisársko-kráľovský ma-
tematik, autor vyše 150 publi-
kácií, predovšetkým kalendá-
rov (vychádzali po latinsky, 
nemecky, maďarsky i v dobo-
vej slovenčine), aktér prvého 
známeho horolezeckého vý-
stupu v histórii dobývania 
Vysokých Tatier. Hoci svoj vý-
stup presne opísal, zabudol na 
to najhlavnejšie – kam vlastne 
vystúpil. Historici sa domnie-
vajú, že šlo o Kežmarský štít. 

V dome č. 24, ktorý sa dl-
ho nazýval Maukschov dom, 
býval Oto Bruckner (1875 – 
1965), dlhoročný riaditeľ Od-
bornej školy pre ženské povo-
lania. Po ňom je pomenovaná 
miestna Hotelová akadémia – 
pokračovateľ spomínanej ško-
ly. U Brucknerovcov býval po-
čas svojich štúdií neskorší slo-
venský spisovateľ Miloš Krno 
(1922 – 2007).

Dom č. 28 patril rodine 
Flittner – na prelome 19. a 20. 
stor. bol od základov presta-
vaný. Dr. Ján Kristián Flittner 
(1780 – 1868) bol známy lekár, 
meteorológ a botanik – ako 
prvý popísal niektoré vzácne 
rastliny z oblasti západných 
Tatier. Stal sa aj členom a ko-
rešpondentom Literárnej spo-
ločnosti Krakovskej univerzi-
ty i iných vedeckých spoloč-
ností.               Nora Baráthová

MOZAIKA

Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

Firemná inzercia á 1 € (10 slov)

Inzeráty prijíma aj  
Kežmarská informačná  

agentúra
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

LETNÝ TÝŽDEŇ DIVADIEL NA HRADE
prehliadka profesionálnych a amatérskych divadiel  

zo Slovenska
15. - 19. 8. 2011 (pondelok - piatok)

15. 8. 2011 (pondelok) o 18.00 hod. - LÁSKY HRA OSUDNÁ 
v podaní divadla THEATRO BALANC Spišská Belá v réžii 

Vladimíra Vaverčáka
16. 8. 2011 (utorok) o 18.00 hod. - KRÍZA v podaní divadla 

OZVENA Poprad Stráže v réžii Milana Palku
17. 8. 2011 (streda) o 18.00 hod. - KAMENE VO VRECKÁCH 

v podaní Divadla KONTRA Spišská Nová Ves
18. 8. 2011 (štvrtok) o 18.00 hod. PANNY V OBLAKOCH  
v podaní Divadelného ochotníckeho súboru Paľa Bielika  

T. Lomnica
19. 8. 2011 (piatok) o 18.00 hod. - RÓMEO a JÚLIA

v podaní Túlavého divadla Bratislava
na nádvorí Kežmarského hradu

28. 7. 2011 (štvrtok) o 17.00 hod.
PARANOID

Koncert hudobnej skupiny
Hlavné námestie Kežmarok 

28. 7. 2011 – 1. 8. 2011  
(štvrtok – pondelok) o 21.00 hod.

premietanie filmov
28. 7. (štvrtok)  

UKRUTNE ŠŤASTNÍ
29. 7. (piatok)  

ŽENY V POKUŠENÍ
30. 7. (sobota)  

ROMÁN PRE MUŽOV
31. 7. (nedeľa)  

VO ŠTVORICI PO OPICI
1. 8. (pondelok)  

BABIČKA 
Na nádvorí Kežmarského 

hradu
2. 8. 2011  (utorok) o 19.30 hod.

PETER  MICHALICA  
- husle

ANDREA ČAJOVÁ  
– VIZVÁRI  

- soprán
VIERA  BARTOŠOVÁ  

- klavír
Slávnostný koncert k 100.  

výročiu narodenia  
Jána Cikkera

V Základnej umeleckej škole 
A.C. Kežmarok

12. 8. 2011 (piatok) o 15.30 hod.
FS MIČA TADIČ Krupaň, 

Srbsko
Hlavné námestie Kežmarok

15. – 18. 8. 2011  
(pondelok – štvrtok) o 18.00 hod.

LETNÝ FESTIVAL  
DIVADIEL NA HRADE

15. 8. – LÁSKY HRA  
OSUDNÁ

16. 8. – KRÍZA
17. 8. – KAMENE  
VO VRECKÁCH
18. 8. – PANNY  

V OBLAKOCH PO...  
NIEKOĽKÝCH ROKOCH 
Na nádvorí Kežmarského 

hradu  
22. 8. 2011 (pondelok) o 15.30 hod.

BUDEME SA HRAŤ
Ľudové piesne a tance  

v podaní DFS MAGURÁČIK
Hlavné námestie Kežmarok
31. 8. 2011 (streda) o 15.00 hod.

LETO s TŠC TEMPO
Prehliadka tanca, spevu 

a hudby
Hlavné námestie Kežmarok

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné námestie 46

Z palety členov Klubu  
kežmarských výtvarníkov

Výstava potrvá do 30. 7. 2011.
Slovenské kráľovské mestá 

– zachované kultúrne  
dedičstvo 

(Fotografie miest Bardejov, 
Kežmarok, Levoča a Stará 

Ľubovňa)
Fotografická výstava potrvá 
od 4. 8. 2011 do 22. 8. 2011.
Galéria u sediaceho anjela

Starý trh 53
Rudolf FILA

DIALÓGY_001
Výstava malieb nášho  

popredného autora počas  
letného výtvarného festivalu 

Dialógy_011.
Výstava potrvá  

do 1. septembra 2011.
Výstavná sieň múzea

Dr. Alexandra 11
Karpatskonemecký spolok 
Výstava bola vystavená pri 

príležitosti konania  
festivalu Sviatok kultúry 

a vzájomnosti, organizovanom  
Karpatskonemeckým  

spolkom.  
Potrvá do 29. 8. 2011.

Nádvorie kežmarského hradu
Hradné námestie

KUZNICE VČERA A DNES
Exteriérová výstava  

verejnosti voľne dostupná 
počas otváracích hodín.

Výstava potrvá  
do 30. decembra 2011.

LETNÁ PROJEKCIA FIL-
MOV NA HRADE - 29. júla – 
2. augusta (pia – ut) 

9. 9. 2011 (piatok)  
o 19.00 hod.

ČESKO SLOVENSKÁ  
SUPERSTAR 2011
Lukáš ADAMEC

koncert víťaza s kapelou  
a jeho hostí

nádvorie Kežmarského hradu

19. 9. 2011 (pondelok)  
o 19.00 hod.

MIROSLAV DONUTIL
zábavný program českého 

populárneho herca
v MsKS Kežmarok

Klub kežmarských výtvar-
níkov ponúka v týchto dňoch 
v kežmarskej galérii Barón-
ka doslova pastvu pre oči. Od 
olejomalieb a kresieb, po plasti-
ky a fotografie – množstvo au-
torov a množstvo diel – tak sa 
dá stručne charakterizovať sú-
časná výstava v mestskej ga-
lérii, ktorú pripravili kežmar-
skí umelci pre Kežmarčanov 
i všetkých priaznivcov výtvar-
ného umenia.                                                            

T/F-Adri-
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SLNKO A VODA SÚ ŠŤASTÍM I NEŠŤASTÍM  
PRE EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO

„To som ešte nezažila“
„Perfektná organizácia výbor-

ného podujatia európskeho význa-
mu. Na každom kroku v areáli festi-
valu remesiel čaká návštevníka niečo 
pre všetky jeho zmysly. Tisíce náv-
števníkov, pestrosť atrakcií, boha-
tá ponuka atrakcií i pre deti, rôzno-
rodosť remeselníkov, bohatý a rýdzo 
folklórny kultúrny program a k to-
mu lákajúce vône pre gastronomic-
kých labužníkov 
s milými úsmev-
mi obsluhujúceho 
personálu! A táto 
zmes bola výbor-
ne zladená do jedného harmonické-
ho súzvuku, ktorý nemal žiadny fa-
lošný tón! Tak toto som ešte neza-
žila. Bola som prvýkrát v Kežmar-
ku na tomto podujatí, a veru nedám 
dopustiť na toto podujatie. Kežma-
rok je jednoducho absolútna špička 
v organizácii najväčšieho európske-
ho festivalu remesiel. Som veľmi ra-
da, že som to mohla vidieť na vlast-
né oči. Určite prídem i o rok!“ Tak 
toto sú slová jednej návštevníčky 
zo Žiliny, ktorá vystihla asi všet-
ko to, o čo sa organizátori Európ-
skeho ľudového remesla snažia.

Všetko vlastne vyšlo tak ako 
malo. Na začiatku príchod prezi-
denta Slovenskej republiky Ivana 
Gašparoviča, ktorý čo len vystú-
pil z auta, už o desať minút nato 
sa začali okolo neho dobýjať brá-
ny Kežmarku. Vyšlo i počasie, 
ktoré výrazne pomohlo k rekord-
nej návštevnosti, ktorá sa vyšpl-
hala na 60 tisíc návštevníkov. A 
podujatie vyšlo i novému riadi-
teľovi EĽRO Igorovi Kredátuso-
vi, ktorý tak úspešne odštartoval 
svoju „remeselnícku misiu“. 

Okrem týchto pozitívnych in-
formácií môžeme konštatovať, že 

počas festivalu nemali veľa práce 
ani policajti, ale ani zdravotníci. 
O fantastickej atmosfére na pod-
ujatí svedčí aj fakt, že počas neho 
nebolo žiadne porušenie verej-
ného poriadku, o čom nás infor-
movalo vedenie mestskej polície. 
V tom návale návštevníkov mali 
policajti hlásené iba dve stratené 
deti, ktoré sa rýchlo našli.

A čo upútalo 
zo všetkého naj-
viac na tohto-
ročnom festiva-
le? Určite atmo-

sféra. Každý to tvrdí. Návštev-
níci, remeselníci, organizátori. 
Práve tá je v Kežmarku neopa-
kovateľná, nezabudnuteľná, dob-
roprajná. Návštevník potrebu-
je mať pocit bezpečnosti, a keď-
že ten tu našiel, tak ako i pocit, 
že je na podujatí vítaný, určite sa 
k nám vráti. Veď práve o to by 
malo ísť každému organizátoro-
vi hocijakého podujatia. Aby sa 
návštevník rád vrátil na miesta, 
kde mu bolo dobre, alebo aspoň 
poslal do sveta pozitívnu správu 
o našom meste.

To, že sa v bohatom európ-
skom kultúrnom programe naj-
viac páčilo dynamické vystúpe-
nie Gruzíncov, alebo, že u detí 
mali jasne najväčší úspech prie-
svitné bubliny, či gule na vo-
de, alebo historický vláčik, ale-
bo dobré jedlo zo všetkých gas-
trostánkov si bude každý pamä-
tať. Na krásne chvíle sa vždy dlho 
predlho spomína.

Nesmieme však zabúdať i na 
veci, ktoré treba zlepšiť, aby sme 
poskytli o rok návštevníkom väčší 
komfort a aby sme mu ukázali, že 
práve naňho myslíme a on je tým 
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1. Krovinorez 007137
2. Zájazd do Chorvátska 1 os. v cene 239 €

Termín od 30. 8. – 8. 9. 2011 000195
3. Motorová píla 006046
4. Mikrovlná rúra 004012
5. Rádioprehrávač                         007597
6. Vysávač  007787
7. Tlačiareň 000487
8. Elektrický ohrievač    002198
9. Kávovar 001423

10. Parný hrniec 001747
11. Varná kanvica 008279
12. Nerezový riad 001319
13. Detský bicykel 004844
14. Súprava hračiek - bowlingový set              000811
15. Žehlička 002183
16. Tyčový mixér 007311
17. Posteľná súprava 1 ks 002555
18. Elektrický ručný šľahač 009260
19. Hriankovač 002262
20. Sendvičovač 002376
21. Detské kresielko 002713
22. Drevené výrobky 003662
23. Športový vak 007389
24. Darčekové balenie čajov+2 ks úsporné žiarovky 005544
25. Ohrievač párkov 002668
26. Mlynček na kávu 007860
27. Žehlička na vlasy 005402
28. Sušič vlasov 003678
29. Súprava tanierov 004418
30. Stojan na DVD 007848
31. Keramická súprava 006246
32. Keramická súprava 009472
33. Konva na TKO 009755
34. Bedmintonový set 009134
35. Darčekové predmety EĽRO 001025
36. Darčekové predmety EĽRO 006451
37. Hokejka + 2 ks uteráky 001421
38. 2 ks obrázky Kežmarok, obal na CD,  CD Kežmarok 001455
39. Kniha, obal na CD, 1 ks CD 001921
40. Peňaženka, súprava pier 008058
41. 2 ks žiarovky 005173
42.  2 ks uteráky, lopta, klobúk 008300
43. Strihač vlasov 008578
44. Plážové lehátko, klobúk 008427
45. Darčekové balenie - čaje 009376
46. Kniha, CD 001872
47. Pero, drevený suvenír 001743
48. Nafukovacia hračka 000429
49. Kuka nádoba 120 l 007732
50. Športový vak 000537

Tombola EĽRO 2011

Ceny si môžu výhercovia po predložení výherného kupónu 
prevziať na Mestskom úrade  Kežmarok, ekonomické oddele-
nie,  č. d. 18,  od pondelka 11.7. do 31. 8. 2011.

Za ceny nie  je možné poskytnúť peňažnú ani inú náhradu.
(msu) 

1.  Víkendový pobyt pre 2 osoby -  Bilíkova chata,  
         v mes. október 2011                                                      002602
2.  Pánske náramkové hodinky                                            006514
3.  Energetický audit rodinného domu                                004706
4.  50% zľava na energetický audit rodinného domu       009609
5.  Športový vak                                                                     001039

Prémia: 

najdôležitejším kolieskom v súko-
lí nazývanom Európske ľudové re-
meslo. Ani 21 rokov podujatia to-
tiž nestačilo na to, aby sme uchrá-
nili návštevníkov pred hlavnou 
tribúnou nielen pred dažďom, ale 
i pred sálajúcim slnkom. Tohtoroč-
né slnečné EĽRO poukázalo, že 
nielen voda, ale i slnko vie byť veľ-
mi nebezpečné. S nezastrešenými 
lavičkami, či už pred hradom, no 
najmä pred radnicou musia orga-
nizátori niečo urobiť, lebo žiadny 
návštevník nevydrží sa dlho poze-
rať na program keď na hlavu mu 
sála slnko. Je lepšie niečo zaujíma-
vé vymyslieť pre všetkých, ako sa 
spoliehať na dáždniky. Pred rad-
nicou teda nielen dážď, ale aj sln-
ko vyháňalo divákov z lavičiek, 
čo bolo na škodu, lebo kultúrny 
program bol opäť bohatý, pestrý a 
zaujímavý.

Druhou veličinou, s ktorou 
by sa malo niečo robiť, je voda. 
Mesto, akým je historický Kež-
marok, kde si turisti vždy náj-
du cestu, nutne potrebuje vodu 
na osvieženie. Aj keď leto je v na-
šich končinách krátke, bez zau-
jímavej fontány stráca mesto na 
lesku. Videli sme to aj na EĽRO, 
keď veľa návštevníkov si len tak 
mimochodom ovlažilo ruky v 
nádrži s priesvitnými bublina-
mi. Voda jednoducho patrí k vý-
znamným turistickým mestám 

sveta. Máme v meste význam-
ných architektov, tak by nemal 
byť problém niečo zaujímavé v 
tomto smere vymyslieť. Ako ho-
voria šachisti, už by to malo byť 
iba otázkou techniky, ako to uro-
biť. Možností je dosť. Myslím, 
že aj miesta je na fontánu dosť. 
Či už pri radnici, alebo pri hra-
de. Pekná fontána bola, je a bude 
vždy magnetom v každom mes-
te, ktoré je turisticky atraktívne. 
Pomôžme teda aj nášmu mestu, 
aby sa zas o čosi skrášlilo.

Európske ľudové remeslo pri-
nieslo veľa pozitívneho. Mesto sa 
i prostredníctvom pozitívnych 
správ o festivale od celosloven-
ských, či lokálnych médií zvidi-
teľnilo a urobilo si pozitívnu re-
klamu na Slovensku. Účasť pre-
zidenta Slovenskej republiky 
Igora Gašparoviča iba umocnila 
význam podujatia, čo určite tiež 
prispelo k účasti všetkých mien-
kotvorných médií v našom meste.

Každý účastník tohtoročného 
EĽRO sa pričinil o jeho úspech. 
Návštevník, remeselník, účinku-
júci, novinár, organizátor, pre-
to všetkým patrí poďakovanie 
za úspešný priebeh tohtoročné-
ho podujatia. Verím, že každý 
z nich sa už teraz teší, na jeho  
22. ročník, ktorý sa uskutoční  
13. – 15. júla 2012.        

Pavol Humeník
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Tento ročník EĽRO nemal 
chybu – nielen podľa mňa, ale 
aj podľa mnohých iných. Všet-
ko „klaplo“, vyčítať nie je čo ani 
remeselníkom, ani súborom, 
ani hotelu Hviezdoslav, ani 
múzeu a divadelníkom, ani 
propagácii, ani organizátorom, 
ani fantastickému detskému 
mestečku. Jednoducho – EĽRO 
patrilo vo svojej 21-ročnej his-
tórii k tým najlepším. Dokonca 
aj počasie sa umúdrilo.

Je po EĽRO. Zástupy ľu-
dí vystriedal znepokojujúci 
kľud. Turistov je strašne má-
lo a domy v centre pôsobia už 
ako prázdne kulisy, pokiaľ 
z nich nevykukne voľajaká 
hlava. A pritom naše mesto 
má čo ponúknuť – tak prečo 
taký nezáujem?

Na nádvorí hradu sú stán-
ky. Čo tak urobiť tam cez le-
to stále remeselnícke mikro-
mestečko s letnou školou re-
mesiel, kde by sa záujemco-
via naučili napr. pliesť košíky, 
vyrezávať do dreva, spra-
covávať textil atď. a remeslá 
by sa striedali. Tak isto by to 
mohlo byť aj v priestoroch pri 
radnici. 

Pochopiteľne, remeselníci 
by museli existovať vo vlast-
nej réžii – platilo by sa im len 
za „školu“. To je už problém. 
Ale problémy sú predsa na to, 
aby sa riešili.

Nepáči sa mi takmer 
prázdne centrum mesta, kto-
ré „zdobí“ len hromada áut. 
Vám áno?

Nora Baráthová

Je po EĽRO... škoda

SPONZORI  EĽRO  2011

MEZ- Elektromotory,  s. r. o., Kežmarok • Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o., Kežmarok, Kávomaty, spol. s r. o., Kežmarok 
Autonova, s.r.o. • Dexia banka Slovensko a.s. • UniCredit Bank Slovakia a.s. • Československa obchodná banka, a.s.

Združená stredná umelecká škola Kežmarok • CORA Geo, s. r. o., Poprad
ZAMAZ Kežmarok • Delphia Tatry, s. r. o., Kežmarok • Pekáreň GROS, s. r. o. Kežmarok

Bilíková chata Vysoké Tatry • CK Lomnica Tour Veľká Lomnica • Sport Team - Mašlonka Kežmarok
Slovenka Figlár Kežmarok • Kovospol Blaško Kežmarok • Baliarne obchodu Poprad

Mesto Kežmarok • Delphia Tatry s.r.o. Kežmarok • Drevointeriér Bajus Kežmarok • Zlatníctvo Lýdia Kežmarok
Veľkosklad potravín DELTA Kežmarok • Karloff, s. r. o. Cífer • TAMI Tatranská mliekareň Kežmarok

T- Mobile  Babič Kežmarok

Podujatie mediálne podporili
Noviny KEŽMAROK, Kežmarská televízia, Denník Korzár, Podtatranské noviny, Ľubovnianska mediálna spoločnosť,  

Slovenská televízia, Rádio Európa 2, TV Markíza, Noviny Poprad, Sninské noviny, časopis Folklór, 
SITA, TASR, Rádio Expres, Nový Čas a ďalší

NovinyKEŽMAROK
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1. august (pondelok) o 21.00 
hod. 

LETNÁ PROJEKCIA FIL-
MOV NA HRADNOM NÁ-
DVORÍ 

2. – 3.august (utorok, streda) 
o 19.00 hod.

DÁMSKA JAZDA (2011) 
Americká komédia. Titulky, 125 
min. Nevhodné pre maloletých 
do 15 rokov.

5. – 7. august (piatok, sobota, 
nedeľa) o 19.00 hod. 

VO ŠTVORICI PO OPICI 2 
(2011) Americká komédia. Titulky, 
102 min. Vstupné: 2,30 €. Nevhod-
né pre maloletých do 15 rokov. 

9. – 10. august (utorok, stre-
da) o 19.00 hod. 

CZECH MADE MAN (2011). 
Česká komédia. České znenie, 85 
min. Vstupné: 2,20 €. Nevhodné 
pre maloletých do 15 rokov. 

11. – 15. august (štvrtok, pia-
tok, sobota, nedeľa, pondelok) o 
18.00 hod.

MR. POPPER A JEHO TUČ-
NIACI (2011). Americká rodin-
ná komédia. Dabing, 100 min.                                                                                            
V pondelok zľava:  2 €. Nevhod-
né pre maloletých do 12 rokov. 

16. – 17. august (utorok, stre-
da) o 19.00 hod. 

ODCHÁDZANIE (2011). 
Česká dráma – komédia. Vstup-
né: 2,20 €. Nevhodné pre malole-
tých do 12 rokov.

19. – 21. august (piatok, sobo-
ta, nedeľa) o 17.00 hod.

ŠMOLKOVIA (2011). Americ-
ká rodinná komédia. Réžia: Raja 
Gosnell. Vstupné: 2,30 €. Vhodné 
pre všetky vekové kategórie   

19. – 21. august (piatok, sobo-
ta, nedeľa) o 19.00 hod. 

CIGÁŇ (2011). Slovenská drá-
ma. Slovenské znenie, 107 min.                                                                                  
Vstupné: 2,20 €. Nevhodné pre 
maloletých do 12 rokov.

23. – 24. august (utorok, stre-
da) o 19.00 hod. 

X-MEN: PRVÁ TRIEDA 
(2011). Americký sci-fi film. 
Vstupné: 2,30 €. Nevhodné pre 
maloletých do 12 rokov

PREMIÉRA
25. – 29. august (štvrtok, pia-

tok, sobota, nedeľa, pondelok) 
19.00 hod. 

MUŽI V NÁDEJI (2011). Česká 
komédia. České znenie, 115 min.                                                                                           
Vstupné: 2,50 €. Pondelok zľava: 
2,20 €.  Nevhodné pre maloletých 
do 15 rokov.

koncert hudobnej 
skupiny

THE PARANOID

28. júla 2011 
(štvrtok) o 17.00 hod. 

Hlavné námestie 
Kežmarok

Čím viac prší, tým viac tu-
ristov navštívi kežmarské pa-
miatky a Kežmarskú infor-
mačnú agentúru (KIA). Tá 
v týchto dňoch eviduje zvýše-
ný počet turistov z Českej re-
publiky a Nemecka. 

Najväčší záujem zo stra-
ny turistov je o informácie 
týkajúce sa pamiatok a mož-
ností voľnočasových akti-
vít v blízkom okolí. Najviac 
si žiadajú turisti materiály, 
ktoré sú bezplatné. Na ich 
radosť vydalo mesto Kežma-
rok začiatkom roka letáčik 
so všetkým, čo turisti hľa-
dajú a momentálne sa pri-
pravuje jeho anglická verzia. 
Letáčiky okrem informá-
cií o meste Kežmarok a oko-
lí, obsahujú aj stručné infor-
mácie o partnerských krá-
ľovských mestách Bardejov, 
Levoča a Stará Ľubovňa. Tie 
vydali rovnaké materiály vo 
svojej verzii. 

A či utratia turisti v Kež-
marku za suveníry veľa? „Ku-
pujú si zvyčajne magnetky 
a veci po eure“ – povedal KIA 
Marek Kollár. 

T/F -AdriSatury-

Turisti berú všetko, čo je zadarmo
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Odkedy existuje vaša škola?
Súkromná stredná odborná ško-

la, Biela voda 2 Kežmarok  vznik-
la v Kežmarku 1. Septembra 2009 
na  základe dlhoročných skúseností 
a pozitívnych výsledkov práce v ob-
lasti výchovy a vzdelávania so žiak-
mi zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia.

Koľko učebných odborov 
máte?

V súčasnosti má škola v ponuke 
pätnásť učebných a študijných odbo-
rov, z toho aktívne otvorených bude 
v novom školskom roku 2011/2012  
desať. Všetky odbory sú otvárané 
vždy na základe dopytu na trhu prá-
ce, obcí a žiakov, tak aby mali v jed-
notlivých oblastiach zmysel a nad-
väzujú vzájomne na určitý systém.   
V tomto smere úzko spolupracujeme 
s UPSVaR v Kežmarku, Starej Ľu-
bovni a Michalovciach.

Záujem o odbory je rôzny, je to 
orientované hlavne podľa dopytu na 
trhu práce v jednotlivých okresoch a 
obciach. U chlapcov je to zamerané 
hlavne podľa prevádzok otvorených 
v blízkom okolí, prevažuje staveb-
níctvo, práca s drevom a kovom a u 
dievčat prevláda záujem o kaderníč-
ky a prácu s textilom.

Koľko učiteľov/majstrov 
pracuje so žiakmi?

V minulom školskom roku bo-
lo zamestnaných štyridsaťtri za-
mestnancov a z toho dvanásť maj-
strov odborného výcviku. Aj v tom-

to smere vyvíjame aktivity tak, aby 
sme ponúkli prácu hlavne ohroze-
ným skupinám ako sú matky po ma-
terskej, absolventom vysokých škôl, 
ľuďom starším – pred dôchodkom. 
Máme dvere otvorené pre každého, 
kto chce naplno samostatne, krea-
tívne pracovať, byť empatický a ve-
novať sa mladým ľuďom zo SZP v 
dynamickom interkultúrnom  ko-
lektíve. Samozrejme dbáme na od-
bornosť a kvalifikovanosť zamest-
nancov a veľmi úzko spolupracuje-
me so špecializovanými odbornými 
centrami. Aj vďaka novému škol-
skému zákonu sú pedagógovia nú-
tení viac pracovať na svojej odbor-
nosti a aj u nás podporujeme vzde-
lanosť, v septembri všetci nastu-
pujú na rôzne formy zvyšovania si 
kvalifikovanosti. V dnešnej dobe to 
už je nutnosťou.

Na akých významnejších 
podujatiach sa prezentovala va-
ša škola a s akými výsledkami?

Tento školský rok bol v našej 
práci veľmi náročný a aj dynamic-
ký. Organizovali sme spolu 19 ak-
cií, prezentácií a rôznych aktivít 
zameraných na prezentáciu ško-
ly a mesta Kežmarok so zamera-
ním na remeslá a práce i pozitív-
ne výsledky žiakov z MRK. Pôso-
bíme aj takto na odstraňovaní ba-
riér medzi majoritou a minoritou. 
Je to veľmi ťažká práca, ale snažíme 
sa, aby boli výsledky hmatateľné a 
pozitívne. Medzi najvýznamnejšie 

patria „Stretnutie siedmich kultúr“ 
na kežmarskom hrade, kde sme nad-
viazali spoluprácu s viacerými in-
štitúciami, „Deň dobrovoľníctva“, 
ktorý organizujeme aj tohto roku, 
v decembri každoročne prebieha v 
MsKS regionálny charitatívny kon-
cert pre deti z detských domovov a 
stredísk pod našim vedením. Vo feb-
ruári sme  spolu so Strednou ume-
leckou školou z Kežmarku zorgani-
zovali výstavu prác žiakov, ktorá by 
mala mať aj ďalšie pokračovanie. K 
Medzinárodnému dňu Rómov sa 
zorganizovalo stretnutie súkrom-
ných škôl z troch slovenských miest 
a to Kežmarok, Košice a Kremnica, 
ktoré sa venujú výchove a vzdeláva-
niu rómskych žiakov, pod názvom 
3K z RK a v spolupráci pokračuje-
me naďalej, dokonca niektoré alter-
natívne prvky, ktoré používame vo 
výchove a vzdelávaní využije na zá-
klade nášho návrhu aj MŠ SR v re-
forme vzdelávania.

V apríli obrovským úspechom 
žiakov a pedagógov  na celosloven-
skej výstave zručností žiakov stred-
ných škôl v Nitre, ktorej sa zúčast-
nilo 101 škôl, bolo získanie ocene-
nia  za inováciu vo vzdelávaní a po-
hár za umelecké spracovanie kovu s 
názvom ,,Kovová žena“ pre študent-
ku Zuzku Mižigovú. Aj z kaderníc-
kej súťaže si naša žiačka, Veronika 
Dunková priniesla diplom za kreati-
vitu. Nedá mi podotknúť, že za Pre-
šovský kraj sa zúčastnili 3 školy a z 
toho sme si spolu s prestížnou Vra-
novskou strednou školou priniesli 
ocenenia aj my. Na tejto akcii sme 
boli už tretíkrát a práve tento rok 
nás organizátori pozvali sami z dô-
vodu, že im naši žiaci pripravia vždy 
zaujímavý program. Teraz sme ma-
li  vstupy každú hodinu a návštevní-

ci Agrokomplexu  prejavovali veľký 
záujem aj o praktické ukážky žiakov 
pri našich stánkoch. Všetci sa tešíme 
na ďalší ročník a budeme sa snažiť, 
aby bol ešte dokonalejší a úspešnej-
ší, aj keď to v takej konkurencii škôl 
nie je ľahké...

Aby som nezabudla, musím spo-
menúť aj návštevu z USA, ktorá sa 
bola pozrieť na výučbu a prezentá-
ciu našich študentov z maturitného 
ročníka a ktorej pozitívne hodnote-
nie nájdete aj na youtube. 

 Ste autormi rôznych dekora-
tívnych prvkov pre deti v meste 
a okolí. Kde  môže vidieť verej-
nosť vaše práce?

V kežmarskom domove dôchod-
cov Náruč, sme sponzorsky opravi-
li všetky lavičky a hojdačky a prida-
li nejaké ozdobné prvky v parku, aby 
sme starkým urobili radosť. Pre de-
ti na sídlisku Juh vyrobili naši žiaci 
farebné drevené prvky v tvare zvie-
rat, hojdačku, hubky či autíčko, ale 
aj voz a stenu na hádzanie loptičiek, 
ktorá ešte čaká na osadenie.

Robili sme aj veľké detské ihris-
ko do obce Ihľany, kde máme veľmi 
dobrú spoluprácu s pánom staros-
tom Turekom a aj pán starosta Orač-
ko z Podhoran si do detskej škôlky 
objednal obdobné prvky. Tam už žia-
ci odovzdali krásny výrobok – dre-
venú hlavu v tvare úľa. Pôsobenie v 
obciach má veľmi kladné ohlasy me-
dzi rodičmi, majoritou a hlavne veľ-
mi sú spokojní starostovia a to si 
myslím hovorí za všetko. Rapídne sa 
tak znižuje počet žiakov na „úrade 
práce“, ktorí ukončia základnú ško-
lu a to je dôležité. To je našou prio-
ritou, úlohou, ktorú sme si ako prvú 
predsavzali. Naša práca a pôsobenie 
v obciach vrcholí práve v týchto me-
siacoch spolu s ostatnými organizá-

Rómovia? Tí, ktorí chcú, vedia sa chytiť svojej šance
Médiá sú čoraz viac plné negatívnych článkov na adresu Rómov. 

Neprispôsobiví, nezamestnaní – to sú najčastejšie prívlastky tejto 
menšiny. Menej sa však píše či hovorí o tom, ak sa nájdu svetlé vý-
nimky, ktoré dokonca šíria dobré meno nielen svojej národnosti, 
ale i mesta či krajiny. Za výsledkami každého jedinca je však prá-
ca a vplyv okolia. O tom, že Kežmarok má svoju strednú školu za-
meranú na rómskych žiakov, vie málokto z miestnych. Preto sme sa 
pozhovárali s riaditeľkou tejto školy, Mgr. Anetou Jurgovianovou.
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ciami, ktoré majú ten istý cieľ, zní-
žiť nezamestnanosť a zvýšiť kvalifi-
kovanosť.

Ako hodnotíte spoluprácu s 
rómskymi žiakmi - čo je dôleži-
té v kontakte s nimi?

Dôležitý je dynamický, kreatív-
ny výchovnovzdelávací proces s al-
ternatívnymi prvkami a šikovný ko-
lektív pedagógov, na ktorých sa mô-
žem spoľahnúť a ktorí to robia pre-
to, lebo chcú a nie preto lebo musia. 
Musí tu byť aj jasné vytýčenie hra-
níc, kde začínajú a kde končia, aby 
nám to neprerástlo cez hlavu. Vyu-
žitie popoludňajších aktivít na vypĺ-
ňanie voľného času. Pravidelná spo-
lupráca a stretnutia s rodičmi, te-
rénnymi pracovníkmi, starostami, 
kňazmi a k tomu mnoho iných dôle-
žitých čiastkových úloh, ktoré majú 
v konečnom dôsledku dosiahnuť je-
den cieľ a tým je zníženie percenta 
nezamestnaných zdravých mladých 
ľudí na úradoch práce, zníženie so-
ciálno-patologických javov mládeže 
v obciach.

Kde všade máte otvorené 
alokované triedy a na základe 
čoho?

Zatiaľ máme otvorených 5 odlú-
čených tried, ale na základe žiadostí 
starostov obcí a aj primátorov bude-
me otvárať v novom školskom roku 
niekoľko nových tried a prekvapivo 
práve tam, kde majú aj iné stred-
né školy, ale tie žiaľ nemajú záujem 
takto stupňovito vzdelávať žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. 
Viete, je to mravčia práca a výsledky 
prichádzajú postupne, ale ako všetci 
veľmi dobre vieme, ,,samo sa to ne-
urobí, žiaľ nikdy...“  O tom by som 
však ešte pomlčala, lebo je to ako som 
už povedala dlhodobý proces a stojí 
to mňa aj mojich zamestnancov dlhé 
hodiny poctivej práce a nielen v kan-
celáriách, ale v prvom rade v teréne 
v osadách, medzi komunitou a to či 

MOZAIKA

Vandalizmus sa na hokej-
balovom ihrisku v Kežmar-
ku čím ďalej tým viac roz-
máha. Naposledy sme to ma-
li možnosť vidieť v nedeľu 24. 
7. 2011 (predtým 30. 6.), kedy 
plocha ihriska bola zahádza-
ná rôznymi odpadkami, po-
rozhadzovanými fľaškami 
rôzneho druhu, od pív, tvr-
dého alkoholu, vín, ale i rie-
didla, dokonca i malé sáčky 
s pravdepodobným obsahom 
už požitej drogy, marihuany. 
Tento vandalizmus je riadne 
zdokumentovaný aj hliadkou 
mestskej polície, ktorá bola na 
ihrisko zavolaná.

Zdá sa, že problém stre-
távania sa rôznych živlov na 
hokejbalovom ihrisku sa stá-
va čím ďalej tým viac nebez-
pečným a nutne ho treba rie-
šiť. Veď takto sa sústavne ničí 
majetok mesta, či školy. 

Optimálne by bolo ke-
by ihrisko malo samostatné 
oplotenie, alebo aspoň sta-
bilnú jednu kameru, aby sa 
predišlo podobnému vandal-
stvu. Potom by sa hokejbalis-
ti mohli oňho v pokoji starať, 
keby mali k nemu prístup iba 
oni. Aj keď sa zamyká bránič-
ka k nemu, vandalov táto pre-

kážka neodradí od toho, aby 
vošli do jeho areálu. 

Na ihrisku sa celoročne (aj 
cez leto) hrajú ligové súťaže, či 
už republikového, ale aj mest-
ského charakteru. Kežmarskí 
hokejbalisti už sami ale ne-
stačia neustále čistiť okolie ih-
riska, či samotnú plochu pred 
znečistením od vandalov, kto-
rí sa schádzajú na ihrisku vo 
večerných, či nočných hodi-
nách. Komu by sa páčilo, keby 
si večer ihrisko upratal a ráno 
ho našiel znečistené? 

Ak chceme mať aj naďa-
lej kvalitný hokejbal, musí 
sa v areáli čo najskôr vybu-
dovať preň samostatné záze-
mie. So šatňami, sociálnymi 
zariadeniami, či skladovými 
priestormi, aby neboli hokej-
balisti nútení využívať škol-
ské zariadenia. 

Hokejbal je celoročný šport. 
Má veľkú základňu, hrá naj-
vyššie republikové súťaže, má 
výsledky. Či u seniorov, ale-
bo u mládeže. Patrí medzi ab-
solútnu špičku na Slovensku. 
Udržme si tento trend.

I preto nedopusťme, aby 
si niekoľko vandalov robilo v 
areáli ihriska čo chcelo.

Pavol Humeník

Vandalizmus  
na hokejbalovom ihrisku

prší, či pečie slnko, práca si nevybe-
rá a čas tiež nie a ten už je veľmi po-
kročilý pre nás všetkých.

Ako hodnotíte spoluprácu 
s mestom a s obcami, kde máte 
ďalších žiakov?

Mesto Kežmarok nám nerobí 
žiadne prekážky v pôsobení na jeho 
pôde, čo si vážime a ďakujeme, má-
me aj podané niektoré menšie požia-
davky ohľadom ďalšej existencie a 
dúfame, že nám bude kladne vyho-
vené, pretože určite chceme naďalej 
meno Mesta a školy pozitívne pre-
zentovať, a to i za hranicami SR. So 
starostami s jednotlivých obcí má-
me dúfam pozitívny vzťah a výsled-
ky, no to by sa mali vyjadriť skôr 
oni. Pomáhame im aj s inými akti-
vitami, takže dúfam, že sú spokoj-
ní. Začali sme aj spoluprácu s pá-
nom primátorom so Starej Ľubovne, 
PaedDr. Biganičom a čo bude ďalej, 
ukáže čas...

Robievate aj mimoškolské 
aktivity? Spomeniete aspoň ne-
jaké?

Tých aktivít je nespočetné množ-
stvo počas školského roka a aj počas 
prázdnin, veď aj teraz chodia žia-
ci v dopoludňajších hodinách na po-
čítače, na drôtikovanie, či čítanie do 
školskej knižnice, alebo len tak z dl-
hej chvíle zaskočia na pár slov a to 
fakt poteší...

Aj teraz cez prázdniny sa učite-
lia i žiaci ponúkli, že v prípade ne-
očakávanej aktivity veľmi radi prí-
du na jej organizovanie. A aj nejaké 
budú. Napríklad sme boli pozvaní 
do Michaloviec na Romfest, do Ku-
novej Teplice na prezentáciu prác a 
výrobkov, do Spišskej Novej Vsi na 
remeslá, a zopár ďalších, ktoré už 
musíme slušne odmietnuť, pretože 
to časovo nestíhame, aj keď mi to je 
ľúto, deti by však išli na všetky, s 
naplnením a záujmom nemáme žia-
den problém, tu práve musíme opa-
trne a hlavne spravodlivo rozdeľo-
vať... 

Napriek veľmi ťažkej situácii, 
ktorá tu nastala po osamostatnení sa 
našej školy, musím pozitívne zhod-
notiť ten obrovský kus práce, ktorý 
za sebou nechali naši rómski žiaci 
a všetci zamestnanci školy. Aj tou-
to cestou sa im chcem všetkým poďa-
kovať za lojálnosť a silu s akou bo-
jovali za existenciu našej Súkromnej 
strednej školy v Kežmarku. Záro-
veň sa chcem poďakovať aj všetkým, 
ktorí nás podporovali a verili v cie-
le, ktoré chceme dosiahnuť, lebo ver-
te či nie, za všetkým nie sú iba penia-
ze. Preto sa držíme hesla: „Kde je vô-
ľa, tam je cesta“.

-adris-, foto archív školy
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Celkom 19 všeobecných 
lekárov pre dospelých zača-
lo 1. júla 2009  na Nižnej brá-
ne 6 poskytovať zdravotnú 
starostlivosť na kežmarskej 
pohotovosti s tímom skúse-
ných zdravotných sestier. Po-
čas tohto obdobia počet dis-
ponibilných lekárov pokle-
sol na 13, nakoľko šiesti zo 
závažných zdravotných dô-
vodov služby prerušili. Pre-
vádzková doba v pracovných 
dňoch je od 15.30 hod. popo-
ludní do rána 7.00 hod. nasle-
dujúceho dňa. Cez víkendy 
a štátne sviatky je prevádzka 
nepretržitá 24 hodín. Do slu-
žieb nastupujú všeobecní le-
kári popoludní, po skončení 
ordinačných hodín a v pra-
covných dňoch ráno po noč-
nej službe znovu nastupujú 
do práce, bez nároku na od-
dych. Takto pracujú 32,5 hod. 
nepretržite, bez zákonom ur-
čeného voľna k regenerácii. 
Aj preto počty aktívnych vše-
obecných lekárov pre dospe-
lých naďalej nielen v našom 
regióne klesajú...

Prevádzka LSPP pre do-
spelých na Nižnej bráne 6 
v minulom roku nebola pre-
rušená ani počas júnovej po-
vodne a poskytovala zdravot-
nú pomoc tým, ktorí ju naj-
viac potrebovali.

Pacienti boli ošetrovaní 
v náhradných priestoroch ob-
vodných ambulancií na ul. 
Dr. Daniela Fischera. Násled-
ky povodne, ako i snaha pri-
blížiť lekársku pohotovosť 
bližšie k pohotovostnej  lekár-
ni a do blízkosti biochemické-
ho laboratória, viedli k pre-
sťahovaniu LSPP pre dospe-
lých do areálu polikliniky, do 
budovy nad lekárňou Ľubka.

Súčasné sídlo pohotovos-
ti pre dospelých  vyhovuje 
občanom mesta i okresu naj-
lepšie, pretože viac ako 90 % 
ošetrených pacientov využí-
va služby pohotovostnej le-
kárne, ktorá sa nachádza 
v prízemí objektu. Taktiež 
sa výrazne zlepšila dostup-

nosť urgentných laboratór-
nych vyšetrení, nakoľko po-
hotovostné biochemické la-
boratórium sa nachádza 30 
metrov od LSPP. Doba zís-
kania potrebných laboratór-
nych výsledkov sa takto skrá-
tila na 15 – 20 minút. Taktiež 
väčšinu obhliadok mŕtvych 
vykonávajú slúžiaci leká-
ri LSPP na susediacom ne-
mocničnom oddelení dlho-
dobo chorých. Ďalším príno-
som nových priestorov LSPP 
na ulici Dr. Daniela Fischera 
je moderné a hygienicky vy-
hovujúce architektonické rie-
šenie priestorov, spĺňajúcich 
náročné kritéria platnej vy-
hlášky MZ SR o priestoro-
vom a prístrojovom vybavení 
pohotovosti.

Parkovisko pre pacientov 
pri príjazde na LSPP je do-
stupné z dvoch strán, od no-
vého gréckokatolíckeho kos-
tola i z nádvoria poliklini-
ky. Bezbariérový prístup pre 
imobilných a ťažko chodia-
cich pacientov zabezpečuje 
moderný 13-miestny antiko-
rový  výťah s jednoduchou 
obsluhou, hlasovou navigá-
ciou pre nevidiacich, s mož-
nosťou vjazdu pre invalidný 
vozík. Bezporuchovosť pre-
vádzky výťahu monitoru-
je denne pracovníčka upra-
tovacieho servisu o 6.00 hod. 
a slúžiaca zdravotná sestra 
pri nástupe do služby a jej 
ukončení. Prípadná porucha 
by bola zaznamenaná do hlá-
senia o službe a bezodkladne 
oznámená 24-hod. servisnej 
službe. Vykonanou kontrolou 
záznamov prevádzky výťahu 
za obdobie 1. 3. – 30. 6. 2011 
nebola zistená žiadna poru-
cha, ani výpadok funkčnosti 
výťahu LSPP... 

Každodenné pozitívne re-
akcie ošetrených pacientov na 
úroveň vybavenosti LSPP, dis-
pozičné riešenie priestorov, 
dostupnosť pohotovostnej le-
kárne, ako i blízkosť centra 
mesta sú najlepším dôkazom 
toho, že organizátor LSPP Ne-

LSPP pre dospelých v Kežmarku ošetrila 15 976 pacientov
V piatok 1. júla 2011 uplynuli 2 roky prevádzky Lekárskej 

služby prvej pomoci pre dospelých v Kežmarku s organizač-
ným zabezpečením Nemocnicou Poprad, štátnou akciovou 
spoločnosťou. V súvislosti s týmto výročím i publikova-
ným článkom „ Ľudia nevedia, kde je pohotovosť “ v 13. čís-
le dvojtýždenníka Kežmarok, prináleží slúžiacim zdravot-
níkom LSPP bilancovať uplynulé obdobie a pravdivo ozrej-
miť skutkový stav verejnosti.

mocnica Poprad a.s. pristupu-
je k poskytovaniu služieb zod-
povedne, v prospech všetkých 
občanov. Pohotovosť pre do-
spelých v uplynulom dvojroč-
nom období ošetrila 15 976 pa-
cientov, tzn. priemerne 665 pa-
cientov za mesiac, pričom ten-
to počet zostal konštantný aj 
po umiestnení LSPP pre do-
spelých v areáli polikliniky, 
nad lekárňou Ľubka. Tele-
fónne číslo kežmarskej po-
hotovosti 052/452 25 55 zo-
stalo nezmenené. V prípade, 
že 50% neinformovaných pa-
cientov v núdzi zavolá tiesňo-
vé linky 112 alebo 158, po po-
súdení zdravotného stavu vo-
lajúceho pacienta prepojí ope-
rátor záchrannej zdravotnej 
služby v Prešove hovor na 
kežmarskú pohotovosť. V prí-
pade volania na informácie T-
-Comu o telefónnych číslach, 
pacient sa okrem známeho 
čísla dozvie od 1. marca 2011 
aj nové sídlo pohotovosti, tzn. 
umiestnenie na ulici Dr. Da-
niela Fischera 2231. Táto in-
formácia je pripravená tiež do 
tlače nových telefónnych zo-
znamov Zlaté stránky pre ob-
dobie rokov 2011 – 2012. Širo-
ká pacientska verejnosť bo-
la o zmene sídla pohotovos-
ti pre dospelých od 1. marca 
2011 informovaná v  mesiaci 
marec toho roku prostredníc-
tvom dvojtýždenníka Kežma-
rok a v marcovom vysielaní 
kežmarskej káblovej televízie.

V prípade, že cudzinec, tu-
rista, návštevník mesta, ale-
bo domáci pacient bude hľa-
dať informácie o LSPP pre do-
spelých v Kežmarku na inter-
nete, po zadaní „ pohotovosť 
Kežmarok“ vo vyhľadávači 
Google sa objavia najfrekven-
tovanejšie medicínske por-
tály s poskytovateľmi LSPP 
na Slovensku a taktiež samo-
statná webstránka kežmar-
skej pohotovosti: www.po-
hotovost-kezmarok.webno-
de.sk  O rastúcej obľube tej-
to informačnej služby svedčí 
aj skutočnosť, že v roku 2011 
dosahuje mesačná návštev-
nosť pohotovostnej webstrán-
ky 246 – 285 unikátnych uží-
vateľov, zatiaľ čo v roku 2010 
to bolo iba 105 – 195 interneto-
vých návštev mesačne. 

Zahájenie prevádzky LSPP 
od 1. marca 2011 v areáli po-

likliniky znamenalo pre slú-
žiacich všeobecných leká-
rov nárast ošetrených pacien-
tov zo Zamaguria, nakoľko 
v tomto čase prevádzkova-
teľ LSPP v Spišskej Starej Vsi, 
ktorým bola Nemocnica Dr. V. 
Alexandra Kežmarok, ukon-
čil poskytovanie tejto služ-
by v Spišskej Starej Vsi. V sú-
časnosti MZ SR pripravuje le-
gislatívnu zmenu, týkajúcu sa 
skrátenia doby prevádzky le-
kárskych pohotovostí v SR. 
Úsporné opatrenia zdravot-
ných poisťovní nepriazni-
vo ovplyvnili aj financovanie 
LSPP v Kežmarku. Napriek 
tomu organizátor kežmarskej 
pohotovosti Nemocnica Po-
prad a.s. dosahuje vyrovnané 
hospodárenie a včas vypláca 
mzdy za odpracované služby 
zdravotníkom.

O správnosti voľby nového 
organizátora kežmarskej po-
hotovosti pre dospelých sved-
čí i fakt, že nemocničný ma-
nažment štátnej akciovej spo-
ločnosti dosiahol v roku 2010 
ako jeden z mála na Sloven-
sku kladný hospodársky vý-
sledok 500 000 EUR a súčasne 
sa Nemocnica Poprad a.s. roz-
rastá o nové moderné operač-
né sály, centrálnu sterilizáciu, 
oddelenie rádiológie a Vše-
obecnou zdravotnou pois-
ťovňou a.s. zazmluvnené od-
delenie akútnej a intenzívnej 
medicíny v celkovej hodnote  
13 953 194 EUR. Občania okre-
su Kežmarok budú môcť v pl-
nom rozsahu využívať nielen 
súčasnú LSPP pre dospelých 
v Kežmarku, ale i služby mo-
derného ortopedického, trau-
matologického, chirurgického 
a urologického oddelenia.

Čo sa týka umiestnenia 
pohotovosti pre dospelých, 
v súčasnosti sa priblížila 
k svojmu pôvodnému miestu 
v areáli polikliniky, kde dlhé 
roky slúžila pacientom do ro-
ku 1999, pokým nebola pre-
miestnená do rozdelených 
priestorov na Huncovskej 
ceste. Za najdôležitejšie však 
môžeme považovať rozšíre-
nie spektra poskytovaných 
služieb pre občanov mes-
ta i okresu Kežmarok, vráta-
ne Spišskej Starej Vsi a celého 
Zamaguria. 

MUDr. Peter Marko, MPH, 
MUDr. Michal Mesároš
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Rok 1906 bol kritický, pre-
tože povodne sa zopakovali 
dvakrát. Prvý raz 7. júna sko-
ro ráno. Dažďové zrážky do-
siahli hodnotu 55,7 mm. Ľu-
bický potok sa vylial zo svoj-
ho koryta, zalial blízke polia, 
kapustnisko, lúky. Pod vodou 
skončila časť dobytčieho tr-
hu a promenáda vedľa, pod-
ľa vtedajšieho pomenovania, 
Thökölyho hradu. Poškode-
ný ostal vodovod vedený od 
prameňa Petra – Pavla, kto-
rého trúbky viedli cez potok 
popri moste. Preto mesto os-
talo niekoľko dní bez vody, 
značné boli škody na poliach. 
Nepriaznivé daždivé počasie 
pretrvávalo aj nasledujúcich 
desať dní. Takmer presne o 
mesiac neskôr, 10. – 11. júla, 
po výdatných dažďoch udre-
la druhá povodeň. Pršalo nie-
koľko dní predtým, v spome-
nutých dňoch napadlo 32,5 
a 50 mm zrážok. Ľubický po-
tok sa opäť vylial, zatopil oko-
lité polia a lúky. Bola to zvlášť 
nežiaduca situácia, keďže sa 
rastlinstvo ešte nestihlo spa-
mätať z predchádzajúcej po-
topy. Zo svojho koryta sa vy-
brežil aj potok Biela voda. Je-

ho silný prúd strhol niekoľko 
koní, ktoré následkom toho 
ochoreli. Rieka Poprad sa na-
priek vysokému stavu nevy-
liala.

Predvojnový rok 1913 
sa tiež niesol v tóne povod-
ní. Daždivý august, predo-
všetkým v jeho prvej polovi-
ci, spôsobil problémy v celej 
podtatranskej oblasti. Vysoké 
prietoky Popradu a Ľubické-
ho potoka ohrozovali pozem-
ky a budovy nachádzajúce sa 
v ich blízkosti. Po obrovských 
lejakoch i prietrží mračien sa 
v dňoch 6. – 7. augusta „Ľu-
bičák“ vylial. Zatopil okolité 
lúky, polia aj niektoré domy 
ležiace na brehu. Pod vodou 
skončila promenáda pri hra-
de, či časť továrenskej štvrte. 
O týždeň neskôr, v piatok 15. 
augusta, sa po celodennom 
prudkom daždi vyliala rieka 
Poprad a zaplavila časť mes-
ta. Domom ležiacim na jeho 
brehu spôsobila ťažké škody. 
Celé „divadlo“ sa začalo odo-
hrávať doobeda. O 11:00 vy-
stúpila voda tak vysoko, že 
sa v priemyselnej oblasti vy-
liala, zatopila cestu vedúcu k 
závodu Karla Weina. Táto vo-

Povodne v histórii Kežmarku
Dátum 4. jún 2010 si zrejme každý z nás navždy zapamätá. Povo-

deň, ktorá postihla Kežmarok, však nebola v jeho histórii jedinou. Už 
zo spravodajstva KTV sme mali možnosť z úst starších ľudí počuť, že 
veľká prívalová vlna zasiahla naše mesto v roku 1958. Vďaka týžden-
níku Karpathen-Post máme príležitosť dozvedieť sa napríklad o po-
vodniach v rokoch 1906, 1913 a 1937, na ktoré si už skoro nikto zo sú-
časníkov pamätať nemôže.

da dosiahla výšku približne 
25 cm. Trápeniu však koniec 
nebol. Večer o 22:00 sa rozo-
zvučal výstražný alarm, aby 
zobudil a varoval obyvateľov 
mesta pred divokým živlom. 
Nával vody zasiahol Meese-
ho pivovar, v blízkosti kto-
rého dokonca strhol dreve-
ný most. Poprad vystúpil zo 
svojho koryta tiež v oblas-
ti Turbíny, keď si prúd vody 
po upchatí kanála našiel inú 
cestu, pričom zalial domy le-
žiace na nižšom ľavom bre-
hu. Na ľudí čakalo upratova-
nie a nákladné opravy poško-
deného majetku.

Posledná opisovaná povo-
deň začala prudkými dažďa-
mi a prietržou mračien v uto-
rok 24. augusta 1937. Pohro-
mu označili ako najhoršiu od 
roku 1813. Stav vody bol vyšší 
viac než tri metre oproti nor-
málu. Situáciu zhoršovali vy-
soké stavy prítokov Popradu 
a obrovské množstvo strhnu-
tého materiálu v podobe ko-
reňov, či kmeňov stromov. 
Tieto naplaveniny ráno o 7.00 
napomohli zmietnutiu novo-
vybudovaného zábradlia na 
prvom z Troch mostov. Vo-
da poškodila tamojšie brehy; 
hladina rieky Poprad stúpla 
za hodinu o 1,5 metra. Stave-
nisko kasární sa ponorilo pod 
vodu, pričom odnieslo sta-
vebný materiál ako drevo, štr-
ky i tri vagóny cementu. Ani 

Ľubický potok sa nenechal 
v ničom zahanbiť, zatopil do-
bytčí trh, promenádu a ka-
pustnisko za hradom. O 11:00 
zaznel výstražný alarm. Po-
prad s „Ľubičákom“ besneli 
rovnakou intenzitou. Situácia 
bola skutočne hrozivá. Pod 
vodou skončilo ihrisko špor-
tového klubu Liga s okolím. 
Uprostred vytvoreného „ja-
zera“ zostal malý ostrov do-
mov, ktorého obyvatelia mu-
seli utiecť na povalu, keď-
že voda vystúpila do výšky 
okien a zaliala prízemné izby. 
Na umelé jazero sa zmenili i 
zeleninové polia pod Jeruza-
lembergom (Jeruzalemským 
vrchom), podobne ako hlav-
ná Ľubická cesta až po okraj 
Dürrenbergu (Suchá hora), 
spolu s kapustniskom a iný-
mi poľami. Domom na pravej 
strane Ľubickej cesty zalia-
lo pivnice. Židovské kúpele 
(neskôr budova práčovne) za-
topilo do výšky okien. Okolo 
polnoci sa začala situácia po-
maly zlepšovať. Bilancia bo-
la napriek tomu zúfala – zni-
čené brehy, cesty, zabahnené 
polia a tenisový kurt, zdevas-
tovaný Božonov majer o veľ-
kosti asi 800 m2, či záhradníc-
tvo Hlavačka. Pri Reisinge-
rovej píle zničila voda most 
a pritlačila ho na mlyn; niči-
vému živlu neušiel ani provi-
zórny most pri Hájovni. Ľu-
bický potok strhol oba mosty 
vedúce na Schlossberg (Hrad-
ný vrch), ťažko poškodil most 
pod strelnicou. Z drevného 
skladu voda odniesla asi 500 
m3 dreva a roztrúsila ho dole 
údolím smerom na Bušovce, 
Podolínec... Dôsledkom vyso-
kej hladiny Popradu bola na 
viacerých miestach poškode-
ná železnica. Živel ako rýchlo 
prišiel, tak aj odišiel. Po sebe 
však zanechal obrovskú ska-
zu. Vodná hladina sa ustáli-
la na podobnej úrovni ako za 
silnejšieho dažďa. Pri živelnej 
katastrofe poskytli veľkú po-
moc požiarnici.

Ako vidieť, povodne tu 
ako prirodzený prírodný jav 
vždy boli a môžem sa zaručiť, 
že tu aj budú. Navyše, naša 
úcta k prírode je na bode mra-
zu a školení „odborníci“ skôr 
povodniam napomáhajú, ako 
im predchádzajú. Žiaľ, takí sú 
ľudia...              Vladimír Ševc

Povodeň v roku 1937. Rieka Poprad od železničnej stanice, vzadu vpravo baptistický kostol.   
Foto: archív N. Baráthovej

HISTÓRIA
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PREDAJ
Predám rozoberateľnú stavebnú 

búdu 2x3 m. Cena 70 eur. Informácie 
0904 37 81 69.

Predám počítačovú bednu s 
AMD Athlon 1600+, 1,2 GB RAM, Ati 
Radeon 9600, 80 GB hardisk, DVD. K 
nej zadarmo pridávam 15“ CRT mo-
nitor, reproduktory a farebnú tlačia-
reň HP deskjet 640C. Vhodný na MS 
office, filmy, internet, staršie hry. Ce-
na dohodou. Tel: 0904 547 655.

Predám 2-ročný elektrický funkč-
ný bojler za 50% ceny, funkčný 10 
ročný plynový kotol za 30% a plyno-
vú pec za 10% ceny. Tel.: 0903 609 763. 
alebo 452 55 40.

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žarno-
vy a rôznu ľudovú tvorbu. Info na tel. 
0903 43 90 92, 0918 03 84 08.    P-52/11

MOTO
Predám garáž na ul. Gen. Štefáni-

ka, pri Kauflande. Tel. 0905 24 30 48.  
                                                  P-51/11

Predám auto zn. OPEL CORSA 
1,0, r.v. 2005, 45 000 km, vo veľmi dob-
rom stave. Disky + zimné pneumati-
ky. Cena: 3900 eur, alebo podľa doho-
dy. Tel. 0902 62 61 20.  P-55/11

Predám Škoda Fabia, r. v. 2009, ce-
na 7300 € . 0917 054 789.  

Predám na Fabiu zimné gumy, 
na diskoch. Cena dohodou. Tel. 0902 
272 389.

ZAMESTNANIE
Prijmeme do zamestnania pra-

covníka do výroby reklamy. Požia-
davky: Samostatnosť a zručnosť pri 
montážnych prácach, vodičský pre-
ukaz skupiny B, Počítačové znalos-
ti: internet, stredoškolské vzdelanie 
TARIN reklamná agentúra. Informá-
cie na tel: 0905 553 473, tarin@tarin.
sk.  M-14/7/11

Prijmeme absolventa (absolvent-
ku) s minimálne stredoškolským 
vzdelaním na absolventskú prax a 
brigádnika na mesiac august. TARIN 
reklamná agentúra, tel: 0905 553 473 
email: tarin@tarin.sk.  M-14/7/11

INÉ
Kvalita z Talianska. 

www.zipsport.sk 
Liahne na vajíčka, tel.0914 29 12 65.  

 M-4/3/11
KADERNÍCTVO pri hoteli CLUB. 

Tešíme sa na vašu návštevu! Tel. 0944 

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

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

za rovnaké ceny so všetkými výhodami ako priamo v CK.

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

Nájdete nás na ul. Hviezdoslavova 2 Kežmarok  
nad Pizzériou Classica

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

912 606.  P-49/11
Ponúkame rodinné víkendy a iné 

pobyty na chate v Mlynčekoch, in-
formácie: 0903 640848, 0904 223527.  
 P-54/11

Opravujem posilovacie stroje, 
netypické zariadenia, cyklotrena-
žéry, stacionárne bicykle, bicyk-
le. Brúsim náradie. OPRAVA BI-
CYKLOV IMRICH, Garbiarská 
12, 0905 434 153.                      A-13/1

Prenájom kancelárskych priesto-
rov na Hviezdoslavovej 2, KK. 0905 
290 520. 

Darujem stavebnú suť za odvoz. 
0904 331 279. 

Ucitelka NJ douci ziaka ZS nemci-
nu, lacno. TC 0911 026 209.

Spoločnosť METRO otvorila svoju 
pobočku v Poprade. Nová služba pre 
zákazníkov z Popradu a okolia priná-
ša možnosť spoľahlivého a pohodlné-
ho nákupu prostredníctvom e-mai-
lu, telefónu alebo faxu. Podnikatelia 
zo segmentu gastronómie a maloob-
chodu si môžu vybrať z celého sorti-
mentu veľkoobchodu METRO Cash & 
Carry, vrátane každodennej dostup-
nosti čerstvého tovaru. Pre viac infor-
mácií, prosím, kontaktujte: Eva Šou-
cová – Media & Communication Con-
sulting, spol. s r.o., eva.soucova@mcc.
sk, +421 2 53 41 00 85, +421 948 268 368.

Vymením všetky daždivé dni 
tohto leta za dva slnečné týždne. 
Zn. Som skromný, info na č. 123456.

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Dám do prenájmu 1-izbový byt 

s balkónom na ul. gen. Štefánika. Aj 
dlhodobo. Tel. 0904 38 20 18.  P-57/11

Predám 2-izbový byt v obci Rud-
ňany, okres Spišská Nová Ves. Cena 
17 000 eur. Dohoda istá. Tel. 0908 06 
79 30.  P-58/11

Predám veľký (40 m2) slnečný 
1-izb. byt v OV na Severe v KK - 6. 
poschodie, s výhľadom na les. V blíz-
kosti škola, škôlka, obchody. Tel: 0905 
980 652, 0907 691 776.  M-3/7/11

Predám 3-izb. byt v OV, ul. Niž-
ná brána, po čiastočnej rekonštruk-

cií. Cena: 47 600 €. Tel: 0948/31 17 07.
Hľadáte byt, dom, pozemok? 

www.everestreality.sk
Kúpim malý, starší, rodinný dom 

so záhradkou. Kežmarok a blízke oko-
lie. Zn. hneď, hotovosť. 0902 419 536. 

Dám do podnájmu 1-izbový byt na 
sídlisku Juh, Kežmarok. 0915 640 109. 

Predám garzónku v OV na ul. 
Gen. Štefánika, po rekonštrukcií, 
nízke poplatky spojené s užívaním 
bytu. Cena 21 300 €. Tel: 0948311707.

Ponúkam prenájom 1-izbového 
bytu v centre KK. 0904 254 909. 

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

Dám do prenájmu 2-izb. byt v KK. 
0904 377 452.  

Ponúkam do prenájmu 2-izb. byt 
v Poprade. 0904 377 452.  

Predám tehlový 2-izbový byt v 
OV v Kežmarku. Tel. 0949 85 53 81.  
 P-60/11

Predám 3-izb. družstevný byt, ul. 
K. Kuzmanyho na 8. poschodí, v pô-
vodnom stave. Cena: 39 900 €. Tel: 
0948311707.

Predám dva stavebné pozemky v 
Tvarožnej, 20 x 45 m, IS vo výstavbe. 
Cena 30 €/m2. Tel. 0907 942 126.

Prenajmem na 80 % zariadený 
3-izbový byt v OV v Kežmarku na 
JUHu. Tel.: 0915/94 97 69.  T-11/11

Spoločnosť EUROCAMP, 
koncesionár Renault a Dacia, 
prijme do pracovného pomeru 

autolakovníka  
na trvalý pracovný pomer.  

Prax v odbore vítaná.  
Žiadosť a životopis  

posielajte na:  
eurocamp@partner.renault.sk 

alebo osobne. 

Kto daruje poschodové 
postele a posteľnú bielizeň 

pre sociálne slabších 
občanov?  

Tel. č. 052/466 02 12, 
052/466 02 13 - v prac. dňoch 

od 8.00 hod. do 15.00 hod.  
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Životná púť 
mamky našej skon-
čila, jej slabé telo 
studená zem zakry-
la. Jej láskavé slová 
chýbajú, no v srdci 

stále ostávajú.
Dňa 12. augusta 2011 si pripo-

menieme smutné 1. výročie odke-
dy nás navždy opustila naša mi-
lovaná mamka, babka, prababka 
a svokra ANNA CHAMILLOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej s 
nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Už druhý rok 
chýbaš medzi na-
mi, odišla si a osta-
li sme sami. Smutno 
nám je všetkým, už 
to nie je tak, ako bo-

lo predtým...
Dňa 22. augusta si pripome-

nieme 2. výročie smrti našej dra-
hej manželky, mamky, babky 
a sestry MÁRIE KOCÚROVEJ.  
Kto ste ju poznali, venujte jej s na-
mi tichú spomienku. Ďakujeme. 

Spomínajú manžel, deti s ro-
dinami a súrodenci.

Dňa 19. 8. 
2011 uplynú 2 ro-
ky odkedy nás 
opustil Ladislav 
CHMIEL z Kež-
marku.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku. 

Spomína manželka Ľudmila 
s rodinou.

Dňa 1. augusta 
to už budú 3 roky, 
čo nás po ťažkej 
chorobe opustila 
milovaná manžel-

ka, dcéra, mamka a babka Vierka  
RUSNÁKOVÁ. Tí, ktorí ste ju 
poznali, venujte jej prosím tichú 
spomienku... Ďakujeme. 

rod. Rusnáková

ŠPORT. SPOMIENKY

Týmto chcem úprimne po-
ďakovať všetkým príbuzným 
a známym za prejavenie sú-
strasti a kvetinové dary, ktorý-
mi stlmili našu bolesť pri po-
slednej rozlúčke s našou dra-
hou Annou VOJTASOVOU.  
Nech s Bohom odpočíva v po-
koji.               Smútiaca rodina

Prvé, druhé, štvrté a trináste miesto – ta-
ká je úspešná bilancia kežmarského jazdca 
Mária Jackoviča, ktorý si tieto umiestnenia 
priniesol z nedávnych Slovenských jazdec-
kých pretekov v Pezinku. V sedle koní Gra-
zia de Tur a Grandus sa tak dostal do popre-

dia tabuľky v konkurencii vyše sedemdesiat 
mladých jazdcov z ôsmych krajín. Pretekár 
miestneho Kežmarok Riding Teamu tak za-
hviezdil aj čo do konkurencie koní, ktorých 
štartovalo v areáli zdravia Rozálka dvesto. 

-AdriSatury-

Jackovič aj na stupni víťazov

Štartovné na pretekoch sa pohybovalo od 19 do 50 eur, pričom za ustajnenie koňa platili jazdci takmer 
sto eur a nemalé finačné čiastky si žiada aj ubytovanie súťažného tímu či strava pre kone. Pomocnú ruku 
podalo v otázke financií aj OZ Rosnička.

Vyžrebovanie celoslovenských basketbalových súťaží
V utorok 5. júla sa v Bratisla-

ve uskutočnilo žrebovanie  všet-
kých slovenských basketbalo-
vých súťaží počnúc extraligou 
mužov a žien a končiac súťažami 
starších žiakov a starších žiačok.

V najvyšších súťažiach mlá-
deže budú pôsobiť tento rok dve 
kežmarské družstvá – juniori a 
kadeti. Tieto súťaže sú rozdele-
né do dvoch základných skupín 
podľa geografického rozdelenia, 
pričom obe družstvá sa dosta-
li do skupiny Východ. Čitateľom 
novín KEŽMAROK teraz priná-
šame kompletné vyžrebovanie 
základných skupín v oboch sú-
ťažiach. Zápasy by sa mali hrať 
v športovej hale mesta, prípadne 
v telocvičniach v Huncovciach, 
resp. Pradiarni.

Základná časť – JUNIORI, sk. Východ
17. 9.  Kežmarok – L. Mikuláš 29. 10.  B. Bystrica – Kežmarok
18. 9.  Kežmarok – B. Bystrica 30. 10.  L. Mikuláš – Kežmarok
24. 9.  Kežmarok – Žilina 5. 11.  P. Bystrica – Kežmarok
25. 9.  Kežmarok – P. Bystrica 6. 11.  Žilina – Kežmarok
1. 10.  Kežmarok – Poprad-Svit 2. 10.  Poprad-Svit – Kežmarok
15. 10.  Košice – Kežmarok 12. 11  Kežmarok – Sp. N. Ves
16. 10.  Sp. N. Ves – Kežmarok 13. 11.  Kežmarok – Košice
Družstvá umiestnené po základnej časti na 1. – 6. mieste pokračujú 
v súbojoch o 1. – 12. miesto, ostatné družstvá hrajú o 13. – 15. miesto.

Základná časť – KADETI, sk. Východ
24. 9.  Kežmarok – Košice 29. 10.  Rožňava – Kežmarok
25. 9.  Kežmarok – Rožňava 30. 10.  Košice – Kežmarok
8. 10.  Sp. N. Ves B – Kežmarok 12. 11.  Kežmarok – Sp. N. Ves A
9. 10.  Sp. N. Ves A – Kežmarok 13. 11.  Kežmarok – Sp. N. Ves B
1. 10.  Prešov – Kežmarok 2. 10.  Kežmarok – Prešov
22. 10.  Kežmarok – Poprad-Svit 19. 11  Poprad-Svit – Kežmarok
23. 10.  Kežmarok – Žilina 20. 11.  Žilina – Kežmarok
Družstvá umiestnené po základnej časti na 1. – 6. mieste pokračujú 
v súbojoch o 1. – 12. miesto, ostatné družstvá hrajú o 13. – 16. miesto.

V polovičke júla sa na kežmar-
skom hokejbalovom ihrisku usku-
točnilo vyhodnotenie dlhodobej 
súťaže Podtatranskej mládežníc-
kej hokejbalovej ligy sezóny 2010/ 
2011 kategórií U15 a U18, ktorá 
prebiehala pod organizačným ve-
dením Centra talentovanej mláde-
že Kežmarok vytvoreného Sloven-
skou hokejbalovou úniou.

V kategórií do 15 rokov bolo v 
súťaži zapojených šesť družstiev, 
po dva tímy z Kežmarku, Spiš-
skej Belej a Podolínca. Poradie: 

1. Red Rats Kežmarok, 2. Spišská 
Belá A, 3. XxX Kežmarok, 4. CVČ 
P.A. K. Podolínec, 5. DD Podolí-
nec, 6. Spišská Belá B.

V kategórii do 18 rokov bo-
lo zapojených taktiež šesť druž-
stiev. Poradie: 1. Hamsters Kež-
marok, 2. Fighters Spišská Belá.3. 
Huncovce, 4. Mustangs Kežma-
rok, 5. CVČ P.A.K. Podolínec, 6. 
Fan Club Kežmarok, ktoré hralo 
mimo súťaž pre nesplnenie veko-
vej hranice. Hráči z tohto druž-
stva však neoficiálne mimo súťaž 
skončili na druhej priečke. 

Vyhodnotením Podtatranskej 
hokejbalovej mládežníckej ligy 

sezóny 2010/2011 zároveň zača-
la ďalšia časť Podtatranskej mlá-
dežníckej ligy kategórie do 16 ro-
kov časti leto - jeseň 2011, v kto-
rej je zatiaľ prihlásených sedem 
družstiev. Veríme že sa tento po-
čet ešte zvýši a touto cestou pozý-
vame ďalších záujemcov o túto li-
gu pre vekovú kategóriu 1995 a 
mladších. Hrací deň je nedeľa. Ra-
di privítame družstvá i z poprad-
ského a spišskonovoveského re-
giónu. Pre kategóriu do 19 rokov, 
1992 a mladších začne nová sezó-
na koncom mesiaca august.

Mgr. Ladislav Kalasz, vedúci 
CTM Worms MŠK Kežmarok
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MŠK-Klub volejbalu Oktan 
Kežmarok a mesto Kežma-
rok si dovoľujú oznámiť vo-
lejbalovej verejnosti a priaz-
nivcom volejbalu, že dňa 13. 
8. 2011 sa v Kežmarku usku-
točnia Medzinárodné maj-
strovstvá SR veteránov mu-
žov a žien vo volejbale „Me-
moriál Františka Mizdoša“ – 
15. ročník za účasti vyše 30 
družstiev zo zahraničia a SR.

Slávnostné otvorenie toh-
to športového podujatia bude 

v uvedený deň o 7.30 hod. na 
kurtoch ZŠ, Nižná brána 8 a od 
8.30 hod. začnú prvé zápasy.

V prípade priaznivého 
počasia sa zápasy odohrajú 
na kurtoch ZŠ, Nižná brána 
8(muži 40 – 50-roční), na kur-
toch Hotela Štart, s.r.o., Kež-
marok (ženy nad 35 rokov) 
a v MŠH a v telocvičniach ZŠ 
a SŠ mesta (muži nad 50 a nad 
60 rokov). 

V prípade nepriaznivého 
počasia sa zápasy odohrajú 

v MŠH a v telocvičniach ZŠ 
a SŠ mesta.

Uvedené podujatie sa 
uskutoční s finančnou pod-
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.

Ing. Stanislav Škára

Medzinárodné majstrovstvá SR veteránov vo volejbale

„Výborný výsledok dosia-
hol Peter Kaščák, ktorý obsadil 
6. miesto a prakticky len o bo-
dík prehral s vynikajúcim Angli-
čanom z tretieho miesta, ktorý 
skončil nakoniec strieborný. Má-
rio Marečák skončil  štrnásty. Po 
kvalifikácii, trošku sa mu nedari-
lo poraziť vynikajúceho Poliaka, 
dostal sa na Angličana, ktorý po-
razil aj nášho Kaščáka,“ povedal 
pre Noviny Kežmarok kež-
marský reprezentant a tréner 
Vladimír Majerčák, ktorý vy-
radil Japonca, no cez Turka z 
11. miesta neprešiel a skončil 
tridsiaty tretí. O miestenky do 

Londýna bojovali aj ďalší: „Im-
ro Lyocsa je síce v rankovej listi-
ne na nejakom 9. mieste, skončil 
ale sedemnásty, dúfam, že mu to 
nepohorší a Peter Kinik mal takú 
smolu, že systém ukotvenia pro-
tézy na luku doteraz bol OK, te-
raz bol zlý. Traja súťažiaci poda-
li protest, musel som mu povoliť 
ukotvenie – samozrejme už sa mu 
horšie strieľalo, ale skončil 9. z 
osemnástich.“ Všetci menovaní 
majú zatiaľ šancu na získanie 
miestenky do Londýna 2012, 
predtým ich však čaká ešte sú-
ťaž v Stoke – Mandelville. 

T/F-AdriSatury-

Na prahu nového ročníka 
IV. futbalovej ligy, skupiny Se-
ver, sezóny 2011/12, sme sa po-
zreli do kuchyne kežmarské-
ho mužstva. Vedenie muž-
stva, ktoré už nesie názov 1. 
MFK, akoby touto zmenou ná-
zvu mužstva naznačilo zmenu 
smeru mužstva. 

Tak ako vedenie, tak i fut-
baloví fanúšikovia by iba uví-
tali, keby sa už skončilo obdo-
bie záchranárskych prác a aby 
sa mužstvo pohybovalo v hor-
nej polovici tabuľky. Práve k 
základnému cieľu, skončiť do 
piateho miesta, smerovali roz-
hodnutia vedenia mužstva. To 
hlavné sa stalo na trénerskom 
mieste, kde Mariána Litvina 
strieda Miroslav Dunčko z Le-
voče. Tréner s najvyššou tréner-
skou licenciou , bývalý hráč fe-
derálnej ligy za Vítkovice. No-
vý tréner viedol už celú prípra-
vu A mužstva. Do nej priniesol 
oživenie a novú motiváciu.

V príprave odohralo muž-
stvo 6 prípravných zápasov: - 
Poprad 1:3, Spiš. Belá 3:4, Ha-
richovce 4:1, Smižany 4:1, Spiš. 
N. Ves, st. dorast 1:0, Spiš. N. 
Ves 1:1.

Z kádra odišli dvaja hráči - 
Pokrivčák a Depta. Prišlo osem 
– Marhefka, Šavel, Vida, Ďuran, 
Bednarčík, Korpušák, Groman 
a Sova. Spolu s hráčmi z pred-
chádzajúcej sezóny – Tokarčík, 
Duleba, Fraštia, Kopkáš, Ora-
vec, Žemba, Krempaský, No-
vák, Regitko, Sluka, Michňák, 

Z Turína do Londýna sa 
prebojoval najlepšie Kaščák

Pred pár dňami sa vrátili z talianskeho Turína slovenskí 
reprezentanti.Majstrovstvá sveta, ktoré boli vlastne jednou 
z posledných možností nominácie na letné paralympijské 
hry v Londýne 2012 znamenali pre slovenských lukostrel-
cov lístky do Anglicka. 

Vladimír Majerčák vo svojej športovej pracovni. Paralympijských 
hier do Londýna 2012 by sa rád zúčastnil ako tréner.

Nový názov, nový tréner, 
bude aj tabuľková zmena?

Palguta je to, myslíme si, dosta-
točný základ pre splnenie sta-
noveného cieľa.

Domáce zápasy bude hrať 1. 
MFK Kežmarok v sobotu. Prezi-
dentom klubu je Dušan Tokar-
čík. Viceprezidentom a asisten-
tom trénera je Marián Litvin, ta-
jomníkom je Miloš Labus, vedú-
cim mužstva Ľubomír Valenčík, 
hlavným trénerom Miroslav 
Dunčko a hlavným usporiada-
teľom pri domácich zápasoch je 
Stanislav Czyrnek.

Zmeny nastali aj v mládež-
níckych kategóriách. Kežma-
rok prihlásil do súťaže mladší 
aj starší dorast, pričom prioritou 
má byť mladšia veková kategó-
ria. Obidve družstvá budú hrať 
v tretej lige. Trénerom staršieho 
dorastu sa stal František Duda. 
Trénerom mladšieho dorastu je 
Jozef Gmirek. Svoje zápasy by 
mali dorastenci hrať na ihrisku 
na Tvarožnianskej ulici, kde bu-
dú mať i svoje šatne.

Trénerom starších žiakov je 
Jaro Novák, mladšieho žiactva 
Michal Oravec a prípravky Du-
šan Tokarčík.

Futbalová obec, po zmenách 
v mužstve, právom očakáva, že 
futbal v Kežmarku sa pohne k 
lepšiemu. Veď tradícia a niekdaj-
šie futbalové úspechy zaväzujú 
k tomu, že fanúšik by si už há-
dam zaslúžil dostávať aj pozitív-
nejšie informácie z kežmarského 
futbalu, od tých ktoré sme priná-
šali v posledných rokoch.

Úvod nemajú kežmarskí 
futbalisti práve optimálny. Naj-
skôr hrajú proti obom nováči-
kom a z prvých šiestich zápa-
sov hrajú štyri vonku. Môžeme 
to ale zobrať, že je to tá pravá 
nová výzva pre kežmarský fut-
bal do novej sezóny.

Vyžrebovanie súťaže po-
čas leta: 1. kolo, 30. 7.: Plavnica 
– Kežmarok, 2. kolo, 3. 8. (stre-
da): Kežmarok – Jasenov, 3. ko-
lo, 6. 8.: Ľubotice – Kežmarok, 
4. kolo, 13. 8., sobota: Kežma-
rok – Medzilaborce, 5. kolo, 20. 
8.: Kračúnovce – Kežmarok, 6. 
kolo, 27. 8.: Kľušov – Kežmarok.

Pavol Humeník


