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155 rokov od narodenia Dr. Vojtecha Alexandra, priekopníka röntgenológie v Uhorsku

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

TOP POZVÁNKY 
EĽRO 2012

Majstrovské striebro
vo vašej garáži

Strieborná metalíza zadarmo
Pri príležitosti zisku striebornej medaily našich hokejistov myslíme aj na vás, verných fanúšikov. 
Získajte teraz navyše ku všetkým ponukám striebornú metalízu v hodnote až do 543 € 
na všetky modely vozidiel ŠKODA zadarmo. Jazdite aj vy v medailových farbách.
www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

O niekoľko dní sa našim mestom opäť 
rozozvučí znelka medzinárodného  festiva-
lu Európske  ľudové  remeslo  s  príťažlivou 
melódiou.
EĽRO,  pri  jeho už  22.  roční-

ku, pôsobí nielen ako pamätnica, 
ale aj ako zrkadlo,          v  ktorom 
sú  siluety  minulosti  a  zároveň 
ostrejšie  črty  súčasnosti.  Konti-
nuita remesla s ľudovou tvorivos-
ťou,  ľudovým  umením,  ktoré  si 
u  nás  zachovávalo  čistotu  preja-
vu človeka spätého s prácou a prírodou sa 
tohto roku opäť potvrdzuje.  Je totiž veno-
vané cechu pekárov a mlynárov. Práve tie-
to remeslá svojou prácou završovali robo-
tu  roľníkov,  gazdov,  pôdohospodárov  na 
poliach, roličkách a kúskoch obrábanej ze-
me. Tu, v tvrdej práci, sa kresali charakte-
ry, vznikali piesne smutné i radostné, do-
žinkové i ľúbostné.
V spomienkovom rozprávaní našich sta-

rých  rodičov  sú  významné  námety,  ktoré 
vytvárajú mozaiku príbehov a epizód z prá-
ce a života. Mnohí z nás si tieto výpovede 
zapísali do pamäti ako tradície, ktoré v se-
be  skrývajú rešpekt, dedia  sa, pripomínajú 

i tvrdé mozole našich predkov, starkých.
Tradícia cechov, tak ako ich poznáme, je 

ľudovou tradíciou a  jej výsledkom je zdô-
raznenie,  umocnenie,  oživenie 
a časové pretrvanie. V takomto po-
ňatí nám tradícia humanizuje sku-
točnosť.  Napríklad  niekdajšie  pe-
kárenské  pece,  pekárniky  vyhrie-
vané drevom, nahrádzajú moderné 
elektrické megapece, ktoré vyrobia 
600 chlebov za hodinu. 
Tradície  sú  našim  dedičstvom 

a my ho včleňujeme do života nášho mesta, 
podtatranského regiónu, Slovenska a Európy. 
Charakter  medzinárodnosti  nášho 

EĽRO,  okrem  slovenských  remeselníkov, 
dodajú  majstri  remesiel  zo  zahraničia, 
tiež folklórne súbory Česka, Čiernej Hory, 
Gruzínska, Estónska, Poľska, Ruska, Srb-
ska, Talianska, Ukrajiny a USA.
Vyjadrujeme  želanie,  aby  tohtoročný 

medzinárodný  festival EĽRO zanechal vo 
všetkých  jeho  účastníkoch  nezabudnuteľ-
né spomienky na svet krásna, ľudského po-
znania a tvorivého ducha.

PhDr. Igor Kredátus,
 viceprimátor mesta a riaditeľ EĽRO 

EĽRO ako sila ľudových 
tradícií a krásy umenia

ŠTVRTOK – SOBOTA
KRVAVÉ DEJINY

POMÝLENÉ OSUDY,  
OSUDOVÉ OMYLY
Od 20.00 hod. až do rána
Voľné divadelné spracovanie  
príbehu o Beate Laskej  
v priestoroch hradu

PIATOK
JAKUB  KRAY 
18.00 hod.

Pôvodná slovenská opera.
V drevenom artikulárnom kostole

VEČERNÝ PROGRAM  
na Hlavnom námestí

19.30 hod.
TšC TEMPO a TK BRILANT  

Kežmarok, Wiolin show – Stanislav 
Salanci - husľový virtuóz, výber 
najznámejších pesničiek a hitov  

českej hudobnej legendy  
Jiřího Schelingera

SOBOTA
KEŽMAROK SA ZABÁVA 

20.00 hod.
Kultúrny program s tanečnou  
zábavou (na Hlavnom námestí  

– pred radnicou)
Dara Rolins, Captain Jack,  
ohňostroj (cca o 23.00),  
diskotéka (do 2.00 hod).

SOBOTA – NEDEĽA
O ZLATÝCH JABLKÁCH
Od 9.00 do 17.00 hod.
Rozprávka s pesničkami  

v priestoroch  
kežmarského hradu.
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MESTO KEŽMAROK
Hlavné námestie č. 1, 060 01  Kežmarok

v y h l a s u j e
VÝBEROVÉ KONANIE č. 5/2012

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone  
práce vo verejnom záujme na  funkciu riaditeľa 
Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, 

príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok 
Kvalifikačné predpoklady: 

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Riadiaca prax:  min. 5 rokov 
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 13. 7. 2012 

Žiadosti nech záujemcovia  zasielajú na adresu: 
Ing. Igor ŠAJTLAVA – primátor mesta, Mestský úrad Kežmarok, Hlavné  

námestie 1, 06001  Kežmarok, pod značkou „VÝBEROVÉ KONANIE  
č. 5/2012“. Informácie na tel. č. 052/466 01 05

Tri dni trvalo jedenástim 
žiakom, aby v rámci závereč-
ných prác vytvorili jedinečné 
dekoratívne prvky z dreva, 
ktoré budú onedlho skrášľo-
vať Košickú ulicu, pri nových 
bytovkách vedľa Tesca.

Na nedávno vzniknutej 
oddychovej ploche vyrástlo 
v tomto roku nielen piesko-
visko, ale pribudli aj hojdač-
ky, lavičky, kríky a zeleň. 

Drevené prvky boli vy-
robené sponzorsky z dre-
va, ktoré poskytli Lesy mesta 
Kežmarok a Stredná odbor-
ná škola Garbiarska v Kež-
marku. Práve žiaci tejto školy, 
pod vedením svojich pedagó-
gov, prispeli svojimi rukami 
k tomu, aby nebolo sídlisko 
len miestom plným bytoviek 
a áut. „Veľmi  radi  sme  podpo-
rili myšlienku  doplniť  túto  plo-
chu  výrobkami  z  dreva,  preto-

že  máme  stolárske  dielne  a  na-
ši stolári už vyrobili nejeden de-
koratívny,  či  úžitkový  výrobok. 
O  to  viac nás  to  všetkých  bavi-
lo, pretože sme vedeli, že veci bu-
dú  svojim  spôsobom  slúžiť  de-
ťom. Vyrobili  sme pre nich  imi-
tácie  indiánskeho  tí  pí,  náklad-
né  auto  s  dvomi  lavičkami,  ale 
aj  tabuľu  na  kreslenie  a  stolí-
ky  so  stoličkami,  ktoré  pripomí-
najú  muchotrávky,“ prezradi-
la o dekoratívnych drevených 
prvkoch PhDr. Marta Sabolo-
vá, riaditeľka školy. V tých-
to dňoch zhotovujú pracov-
níci Technických služieb ko-
vové úchyty, aby mohli byť 
výrobky z dreva zabetónova-
né do zeme. Životnosť týchto 
parkových doplnkov však zá-
visí od toho, ako si budú vážiť 
a „strážiť“ konečný výsledok 
samotní obyvatelia sídliska. 

T/F Adriana Saturyová

Aj sídlisko môže byť krajšie

Reštrukturalizácia nemoc-
nice a s ňou spojené ekono-
mické či riadiace vzťahy – 
o tom hovorili na pôde mest-
ského zastupiteľstva predsta-
vitelia nemocnice a vedenie 
mesta dňa 28. 6. 2012. Pred-
metom rokovania bola pred-
ložená správa o procese 
reštrukturalizácie nemocni-
ce i návrh na zmenu štatú-
tu Nemocnice Dr. V. Alexan-
dra. Podľa predloženej sprá-
vy bol štatút naposledy me-
nený v roku 2009, kedy sa do 
čela nemocnice dostalo sú-
časné vedenie. To prevzalo 
nemocnicu so značnými fi-
nančnými problémami, kto-
ré bolo potrebné riešiť ako vo 
vzťahu s poisťovňami, či da-
ňovým úradom, tak i v sa-
motnom zariadení. Napriek 
niektorým úspešným roko-

vaniam a vysporiadaniu sta-
rých restov, správa, ktorú do-
stalo mestské zastupiteľstvo 
uvádza, že rok 2011 zname-
nal pre kežmarskú nemocni-
cu stratu 468 tis. €, z toho 460 
tis. € predstavovali pokuty 
a penále, ktoré si uplatnili do-
dávatelia v plnej výške vzhľa-
dom k blížiacemu sa proce-
su reštrukturalizácie. „Avšak 
staré záväzky nemocnice boli cez 
2 mil. EUR,“ uvádza sa v do-
kumente, ktorý predložili po-
slancom a Ing. Tomáš Tvarů-
žek, predseda správnej rady 
a MUDr. Štefan Volák, riadi-
teľ nemocnice.

Následný reštrukturali-
začný proces dospel k mar-
covému stretnutiu veriteľov, 
ktorých sa prihlásilo dvad-
saťsedem. V tom čase evido-
vala nemocnica krátkodobé 

Reštrukturalizácia nemocnice záväzky vo výške 3 458 tis. 
€. Dňa 15. júna 2012 vydal 
Okresný súd v Prešove Uzne-
senie o schválení reštruktura-
lizačného plánu a ukončil tak 
proces reštrukturalizácie. 
„Schválením  reštrukturali-

zácie  pokračuje  najmenej  štvor-
ročné obdobie s dôrazom na zod-
povednosť a platobnú disciplínu 
nemocnice.  Reštrukturalizačný 
plán totiž ráta s vyrovnaním zá-
väzkov nemocnice v priebehu ro-
kov 2013 až 2016. V tomto období 
nemocnica nesmie vykázať žiad-
ne záväzky po splatnosti, v opač-
nom prípade by bol okamžite vy-
hlásený  konkurz  bez  možnos-
ti odvolania. Pôjde preto o veľmi 
náročné obdobie pre nemocnicu, 
kedy musí zabezpečiť svoju štan-
dardnú  činnosť  a  neustále  hľa-
dať rozvojové programy s cieľom 
finančnej stability. K tomu je po-
trebné urobiť zmeny v dokumen-

toch  medzi  mestom  a  nemoc-
nicou,“ uvádza sa v liste po-
slancom, pričom podľa vede-
nia nemocnice bolo procesom 
reštrukturalizácie zachráne-
ných cca 3,4 mil. €. 

Na základe predložených 
návrhov schválilo mestské 
zastupiteľstvo zmeny štatú-
tu nemocnice s  tým, že počet 
členov správnej rady sa zvýšil 
zo štyroch na päť, pričom ná-
vrh na troch členov predkla-
dá spoločnosť PP PARTNER-
SHIP. Zmenou je aj to, že pod-
ľa nového štatútu už mestské 
zastupiteľstvo neschvaľu-
je na zloženie správnej či do-
zornej rady a neschvaľuje už 
ani mandátnu zmluvu, kto-
rá upravuje pôsobenie spo-
ločnosti PP PARTNERSHIP 
vo vzťahu ku kežmarskej ne-
mocnici.  

Adriana Saturyová

Kedy vychádzajú noviny cez leto?
Počas dovolenkového obdobia vychádzajú noviny 

KEŽMAROK ešte v týchto dňoch:
v stredu 18. júla 2012

vo štvrtok 2. augusta 2012
vo štvrtok 30. augusta 2012
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Nová služba v meste Kež-
marok pre občana Odkaz pre 
starostu sa začína zapĺňať. 
Pomaly pomaličky sa na we-
bovú stránku dostáva čoraz 
viac podnetov čo trápi obča-
nov Kežmarku.

Napríklad je to neporia-
dok okolo nainštalovaných 
zberných nádob na obnosené 

šatstvo, či rozbitý chodník na 
Toporcerovej ulici, nerovnos-
ti terénu na ceste na Kostolné 
námestie a Garbiarskej ulici, 
a nakoniec občanov Kežmar-
ku by zaujímalo, či sa veci 
okolo rekonštrukcie zimné-
ho štadióna pohli k zdarné-
mu koncu.

Túto novú službu pre ob-

čana môže využiť každý ob-
čan priamo na webovej strán-
ke mesta, ktorá je priamo na 
titulke.

Záleží už iba na občanov, 
aby všetko čo ich trápi poslali 
na adresu odkazprestarostu.
sk, aby sa konkrétnymi prob-
lémami mohli zaoberať pra-
covníci mesta.         Humeník

Odkazy pre starostu sa nesmelo zapĺňajú

Téma „zimný štadión“ je 
témou, pri ktorej zbystrí po-
zornosť nejeden Kežmar-
čan. Nevydarená deaflypiá-
da opradená rúškom tajom-
stva, kde zmizli milióny eur 
a prečo sa z funkčného zim-
ného štadióna v Kežmarku 
stalo nedokončené stavenisko 
– má svoje miesto aj v tunaj-
šom mestskom zastupiteľstve. 
O zimnom štadióne sa hovo-
rilo aj na júnovom zasadnu-
tí, ktorého sa zúčastnil aj Ing. 
Miroslav Beka, podpredseda 
predstavenstva spoločnosti 
TSS Grade.

Ten stručne zhrnul priebeh 
vstupu spoločnosti do kauzy 
podvodom ovenčených, ne-
uskutočnených deaflypij-
ských hier. Na objasnenie 
vzťahov uviedol, že TSS Gra-
de nemá zmluvu s mestom 
Kežmarok, ale s popradskou 
developerskou firmou – a tá 
s Kežmarkom. Popradská fir-
ma, ktorá mala mať finančnú 
zábezpeku k investíciám aj na 
kežmarskom zimnom štadió-
ne však nielenže neuhradila 
Trnavčanom faktúry za mini-
málne 5 mil. €, ale následný-
mi zmenami či už adries ale-

Peniaze na štadión 
stále hľadajú

bo ľudí v spoločnosti sa sta-
la nepolapiteľnou. Podľa slov, 
ktoré odzneli na zastupiteľ-
stve, boli donedávna prob-
lémom aj veci ako doručenie 
súdnych rozhodnutí, exekuč-
ných príkazov či inej dôleži-
tej korešpodencie. Sieť nepre-
hľadných nití siaha v súčas-
nosti údajne až do Maďarska. 
Pre nedoručiteľnosť niekto-
rých súdnych a iných doku-
mentov bol nedávno súdom 
určený poručník, ktorý bude 
považovaný za druhú stra-
nu, ktorá sa takpovediac „vy-
parila“.
„Zápisy  z  rokovaní  všetkých 

zúčastnených  mapujú  situáciu 
na množstve  dokumentov. Neta-
jím,  urobili  sme  chybu.  Hľadá-

nému poriadku, 9 priestupkov 
proti poriadku v správe. 

Odbor zabezpečil organi-
začno-technické práce pri vy-
konávaní Sčítania obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2011 (za-
bezpečil distribúciu tlačív, vy-
tváranie sčítacích obvodov v 
obciach, školenia, preberanie 
sčítacích hárkov od obcí atď. 
činnosti v súlade so zákonom).

Odbor živnostenského pod-
nikania – ku koncu  roku 2011 
bolo v kežmarskom obvode 
evidovaných v evidencii pod-
nikateľských subjektov 5 436 
osôb, v zložení: 4 584 fyzických 
osôb, 852 právnických osôb.

V priebehu roka došlo k po-
klesu evidovaných fyzických 
osôb o 74, ale zvýšeniu počtu 
právnických osôb o 83. 

Odbor v rámci Jednotné-
ho kontaktného miesta zabez-
pečuje pre podnikateľov  kom-
plexné vybavenie  celej agendy 
pri začatí, prerušení, ukončení 
podnikania, ako aj  zápisy do 
Obchodného registra. Agendu 
je možné vykonávať už aj elek-
tronickým podaním. 

Odbor civilnej ochrany a 

Obvodný úrad hodnotil
Obvodný úrad Kežmarok 

v súlade s  Uznesením vlády 
č. 1189 z 19. decembra 2001, v 
rámci  hodnotenia svojej čin-
nosti vypracoval aj za rok 2011 
Výročnú správu o činnosti ob-
vodného úradu, ako rozpoč-
tovej organizácie v pôsobnos-
ti Ministerstva vnútra SR. V 
tejto správe sú uverejnené sú-
hrnné údaje o príjmoch a vý-
davkoch rozpočtu za rok 2011, 
jednotlivé odbory obvodného 
úradu sumárne spracovali pre-
hľad o svojej činnosti, ktorý sa 
snažili kvantifikovať prostred-
níctvom číselného vyjadrenia 
(počty úkonov, počty prejed-
naných priestupkov, počty vy-
daných živnostenských listov, 
počty usmernení a výkonov na 
úseku krízového riadenia a ci-
vilnej ochrany ai.). Zhodnoti-
li aktivity, vývoj organizácie 
najmä z hľadiska personálne-
ho ale i určili priority v jednot-
livých činnostiach, ktoré  ob-
vodný úrad plní. Úlohy ktoré 
úrad plní, od 1. 1. 2011 plní so 
zníženým počtom zamestnan-
cov, nakoľko v rámci úspor-
ných opatrení došlo k zníženiu 
počtu zamestnancov z pôvod-
ného počtu 30 na aktuálny stav 
26 zamestnancov. 

Z výročnej správy vyberá-
me v rámci informácie niekto-
ré údaje z činnosti počas roka:

Odbor všeobecnej vnútor-
nej správy – prejednal v roku 
2011 celkom 936 priestupkov v 
skladbe: 566 priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu, 
306 priestupkov proti majet-
ku, 55 priestupkov proti verej-

me však ľudí, ktorí by boli schop-
ní  prevádzkovať  zimný  štadión. 
Nemáte  partnerov,  ktorí  by  to 
dali  do  poriadku.  Skúsme  nájsť 
spoločne  spôsob,  ako  to  vyriešiť. 
Nikto  to za nás neurobí!“ uzav-
rel svoj prejav M. Beka, ktoré-
ho následne doplnil primátor 
Ing. Igor Šajtlava informácia-
mi o stretnutí so zástupcami 
Slovenského ľadového hoke-
ja. Prostredníctvom SZĽH sa 
črtá možnosť získania finan-
cií zo štátnej kasy približne vo 
výške 1 mil. €, pričom ešte asi 
200 tis. € by bolo potrebných 
doložiť zo strany mesta na do-
končenie štadióna tak, aby bol 
funkčný a mohol slúžiť po-
vedzme aj ako výstavisko či 
koncertná sála.  -AdriSatury-

Odbor ekonomický a orga-
nizačný – na úseku odbornej 
činnosti – ukladania pokút pri 
nepoistení motorových vozi-
diel povinným zmluvným po-
istením – vyriešil celkom 334 
prípadov oznámených Sloven-
skou kanceláriou poisťovateľov 
Bratislava a udelil celkom po-
kuty vo výške 6 842 Eur.

Verejný odpočet činnosti sa 
uskutočnil v priestoroch Obú 
Kežmarok dňa 29. 5. 2012.

Výročná správa je uverejne-
ná na internetovej stránke Mi-
nisterstva vnútra – Obú Kež-
marok -  http://www.minv.
sk/?obvodny-urad-kezmarok.   

Ing. Jana Perignáthová, ve-
dúca EaO odboru 

krízového riadenia – plnil úlo-
hy orgánu civilnej ochrany a 
koordinoval činnosť prísluš-
ných orgánov počas krízových 
situácii. V priebehu roka 2011 
bolo v okrese zaznamenaných 
19 prípadov povodní. Koordi-
náciu záchranných a zabez-
pečovacích prác jednotlivými 
obcami zabezpečoval Obvod-
ný úrad životného prostredia 
Kežmarok, avšak Obú zabez-
pečoval odsúhlasenie nákla-
dov, ktoré v súvislosti s tými-
to prácami vznikli a na základe 
uznesení vlády poukázal ob-
ciam v okrese Kežmarok čiast-
ku na úhradu týchto nákladov 
v celkovej výške 291 tis. Eur.  

Z mliekarne zmizli nerezové plechy
Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 10. 6. 2012 do 19. 6. 

2012 vošiel do areálu mliekarní v Kežmarku a cez jedno z okien 
vnikol do skladu. Odtiaľ ukradol 8 ks nerezových plechov a je-
den nadstavec, ktoré boli upevnené na stroji slúžiacom na vý-
robu masla a 8 ks nerezových nadstavcov na obracač. Násled-
ne prešiel ku ďalšiemu skladu a opäť cez jedno z okien vošiel 
dnu. Z vnútra potom ukradol 350 ks nerezových roštov a 2 ks 
formátov strojného zariadenia na dávkovanie syreniny do fo-
riem. Presná výška škody zatiaľ vyčíslená nebola. Polícia zača-
la trestné stíhanie pre prečin krádeže.                                    (dd)
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Východoslovenská distri-
bučná, a.s. v zmysle § 24 ods. 
1 zákona č. 656/2004 Z.z. o 
energetike oznamuje odbe-
rateľom elektriny, že pre od-
berné miesto Kežmarok: ul. 
Huncovská 25, 27; ul. Gaš-
tanová 1 - 17 nepárne, 2 - 
20 párne, 28, 32, 34; ul. Tat-

ranská 1 - 25 nepárne, 2 - 24 
párne bude v termíne 13. júl 
2012 od 8.00 hod. do 12.00 
hod. prerušená distribúcia 
elektriny z dôvodu plánova-
ných prác na zariadení vyso-
kého napätia.

Distribútor ďakuje odbera-
teľom za porozumenie.     VD 

Oznámenie o prerušení 
distribúcie elektriny

„Naša  škola  je  najstaršia 
zo  všetkých  škôl  na  okolí,  te-
da  pôsobí  už  od  roku  1898.  Je 
to  pre  mňa  kežmarský  historic-
ký skvost. Myslím si, že ak v ta-
kej budove budú umiestnené po-
dobizne  osôb,  ktoré  pre  náš  ná-
rod  a  našu  históriu  spravili  tak 
veľa  ako  Štefánik,  nebude  to  
zlé ani pre žiakov, keď pri vcho-
de do školy si budú vštepovať do 
svojich  hlavičiek,  kto  čím  bol  a 
čo  priniesol  pre  dnešnú  spoloč-
nosť,“ odpovedal Mgr. Miro-
slav Beňko na otázku, pre-
čo práve Štefánikovú bustu 
odhalili nedávno vo vstup-
nej chodbe Základnej školy 
Hradné námestie v Kežmar-
ku nielen čelní predstavite-
lia mesta Kežmarok, ale aj zá-
stupcovia Matice Slovenskej.

Pamätná busta Mila-
na Rastislava Štefánika naš-

la svoje čestné miesto v kež-
marskej škole nie náhodou. 
Spoluzakladateľ Česko-slo-
venského štátu svojím úsi-
lím prispel k tomu, aby bo-
la zabezpečená českosloven-
ská štátnosť aj v školstve. „To-
tižto, predtým v Kežmarku bolo 
len nemecké gymnázium, až po-
tom v tomto gymnáziu vznikajú 
triedy akože československé, kto-
ré boli umiestnené práve v budo-
ve našej školy,“ dodáva riaditeľ 
školy M. Beňko.

Už tradične nechýbal pri 
odhaľovaní aj spoluorganizá-
tor a kežmarský buditeľ Mgr. 
Milan Choma, ktorý dal bus-
tu vyhotoviť podľa vzoru ori-
ginálu, ktorý upravil. Spolu 
so svojim vnúčikom prispel 
k slávnostnej chvíli básnič-
kou, ktorú v slovenčine za-
recitoval Miško Choma, žiak 

Štefánik má svoju bustu aj 
v Kežmarku

Z prečinov krádeže a po-
škodzovania cudzej veci ob-
vinili nedávno kežmarskí po-
licajti dvoch 21 ročných Kež-
marčanov a jedného 19 ročné-
ho mladíka z Ľubice.  

Obvinená trojica sa mala v 
noci z 11. 3. 2012 na 12. 3. 2012 
vlámať do jednej z kežmar-

ských herní. Čiernou farbou 
najprv postriekali kameru a 
následne spod pultu ukradli 
kovovú pokladničku s finanč-
nou hotovosťou. Celková ško-
da spôsobená krádežou a po-
škodením bola vyčíslená na 
994,23 €. Obvinení sú stíha-
ní na slobode.                    -dd-

Kradli v herni
Našiel sa detský bicykel LEADER FOX, striebornej farby, so žlto-

červeným pruhom a modrým sedadlom. Má modročierne kolesá. Na-
šiel sa pri hrade v parku.
Majiteľ si ho môže prísť vyzdvihnúť na mestskej polícii, na Hlav-

nom námestí 3, na prvom poschodí.                                    Humeník

Straty a nálezy

Mestské zastupiteľstvo v 
Kežmarku schválilo návrh 
dodatku Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta (VZN 
6/2009) o určení príspevku na 
činnosť materských škôl, zák-
ladnej umeleckej školy a škol-
ského zariadenia. Ide o prí-
spevky zákonných zástup-
cov na úhradu režijných ná-
kladov v školskej jedálni. Tie 
boli vzhľadom na náklady a 
ceny energií upravené v roz-

medzí od 0,10 € do 0,30 €. Ro-
dičia budú teda za stravu v 
školskom zariadení prispie-
vať nasledovne. Na škôlka-
ra od 2 do 6 rokov najmenej 
1,12 € najviac 1,34 €. Na školá-
ka od 6 do 11 rokov 0,95 € až 
1,16 €, na školáka vo veku 11 
– 15 rokov 1,09 € až 1,22 €, na 
stredoškolákov od 15 – 19 ro-
kov najmenej 1,12 € a najviac 
1,33 €.                  -AdriSatury-

Koľko za stravu pre deti?

Organizátori akcie ďakujú tým, ktorí prispeli k zdarnému odhale-
niu busty aj tabule a najmä Kamenárstvu Galica, Máriovi Rusnáko-
vi a firme ART METAL.

2. B a vo francúzštine Milan 
Choma. Ten zaujal kežmar-
ských školákov najmä tým, že 
busta Štefánika im prinesie 
šťastie pred skúšaním. Sta-
čí vraj pošúchať generálovú 

čiapku. Či je to pravda, zis-
tia školáci najskôr v septem-
bri, pretože v čase odhale-
nia busty a tabule, boli už vy-
svedčenia uzavreté. 

T/F Adriana Saturyová
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Trubadúri a fujaristi na jednom pódiu
Podtatranský región navštívili švajčiarski trubadúri. S 

hrou na alphorny vystúpili na niekoľkých koncertoch. Dňa 
22. júna zavítali do Kežmarku, kde si priateľsky zmerali sily 
so slovenskými fujaristami.

marketingový expert zavítal 
medzi obyvateľov Kežmarku. 
„Súčasťou  toho,  že  stále  cestuje 
so svojimi priateľmi, sa nám po-
darilo  usporiadať  niekoľko  kon-
certov,“  dodáva. Vďaka tomu 
mohol byť práve jeden v Kež-
marku.

Fujarista Imrich Oravec sa 
v minulosti so švajčiarskymi 
trubadúrmi stretol na Praž-
ských jarmákoch, preto ne-
váhal a s radosťou si s truba-
dúrmi opäť zahral. „Myslím, 
si že takéto podujatia treba pred-
viesť  divákom,  pretože  máme 
nevyčerpateľnú studnicu folkló-
ru,“ povedal Oravec. Sloven-
skí fujaristi a švajčiarski tru-
badúri tak spríjemnili Kež-
marčanom piatkové slnečné 
popoludnie. 

T/F Mária Galliková
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VÝSTAVY

22. 6. 2012 (piatok) o 16.00 h
KONCERT 

švajčiarskych trubadúrov 
a slovenských fujár
Na Hlavnom námestí 

– pred radnicou
24. 6. 2012 (nedeľa) o 18.00 h

HANA ZAGOROVÁ 
& PETER REZEK 

so skupinou Jiřiho Dvořáka
Exkluzívny koncert 

speváčky nezvyčajných 
kvalít a veľkých 

profesionálnych úspechov.
Na nádvorí Kežmarského hradu 

(v prípade nepriaznivého 
počasia v MsKS, Starý trh 46)
27. 6. 2012 (streda) o 19.00 h

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ 
DIVADLO

Jedno z najúspešnejších 
profesionálnych divadelných 

súborov na Slovensku 
uvádza satirickú komédiu 

„Len tak prišli“
V Mestskom kultúrnom stredisku

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
Výtvarná tvorba 

absolventov a žiakov 
ZUŠ A. Cígera.

Výstava je otvorená 
do 25. 6. 2012

Galéria u anjela
Starý trh 53

Jana Kiselová-Siteková
Výstava potrvá do 16. 7. 2012.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra č. 11

Pastierstvo v Tatrách
História pastierstva 

vo vysokohorskom teréne 
v okresoch Poprad, 

Kežmarok a Stará Ľubovňa.
Výstava potrvá do 29. 6. 2012.

MADAGASKAR 3 - 22. – 24. 
jún (pia – ne), 17.00, dabing, 2,50 €, 
MP. Americká animovaná komédia.

O BOHOCH A ĽUĎOCH - 
22. - 24. jún (pia – ne), 19.00, 2 €, 
titulky, MN-12. Francúzska dráma. 

PRÍLIŠ MLADÁ NOC - 25. 
jún (po), 19.00, FILMOVÝ KLUB, 
2 €/1,50 €, české znenie, MN-15. 
Česko-Slovinská dráma. Príliš mla-
dá noc prináša príbeh o dvoch dva-
násťročných chlapcoch, ktorí sa 
deň po Silvestri náhodne ocitnú na 
zvláštnej oslave v byte mladej ženy 
a v spoločnosti dvoch dospelých mu-
žov. Deti sa v byte zabudnú a pre-
žívajú svoje prvé stretnutie s láskou 
a sexualitou, prestanú vnímať čas a 
neuvedomia si ani, že ich už doma 
hľadajú a možno po nich pátra aj po-
lícia. Tento intímny a aktuálny prí-
beh autenticky, až surovo zobrazuje 
súčasné partnerské vzťahy, pričom 
nekompromisne odkrýva ich prázd-
notu. Deti sa v tejto snímke dostáva-
jú do situácií, pred ktorými by ma-
li byť aspoň podľa našich spoločen-
ských zvykov, práve naopak, chrá-
nené. 

POUPATA - 26. jún (ut), 19.00, 
FILMOVÝ KLUB, 2 €/1,50 €, čes-
ké znenie, MN-12. Česká dráma. 
Poupata rozprávajú príbeh výhybká-
ra na železničnej trati Jardu Hrdinu, 
ktorý je závislý na hracích automa-
toch, žije v malom zapadákove a jeho 
rodina sa postupne rozkladá. Každý 
z jej členov žije pre svoj vlastný ide-
ál. Film zobrazuje svet zúfalých soci-
álnych vzťahov a charakterov, ktoré 
sa chcú vyslobodiť z osudom dané-
ho prostredia a uskutočniť svoj sen o 
normálnom živote.  

TANEC MEDZI ČREPINA-
MI - 28. jún – 1. júl (št – ne), 19.00, 
slovenské znenie, 2,20 €, MN-12. 
Slovenský hudobno-tanečný  lm. 
DVD projekcia. Režisér Marek Ťa-
pák svojim  lmom voľne nadväzuje 
na silné tradície hudobno-tanečných 
 lmov, ktoré v minulosti vytvárali le-
gendárni slovenskí  lmári a premieta 
ich do novospracovanej súčasnej po-
doby. Príbeh je postavený na predsta-
vách hlavného hrdinu, vynárajúcich 
sa z hĺbky jeho pamäte, ktorý prežíva 
svoje silné životné situácie a zážitky 
prostredníctvom tanca, podmanivej 
hudby, nehy a sily básnického slova. 
Jeho putovanie je poskladané z jednot-
livých črepín života, ktoré spolu vy-
tvárajú úchvatnú mozaiku obrazov, 
pohybujúcich sa v čase a v priestore.

Slovenská operná tvor-
ba nie je veľmi bohatá, hoci 
mená ako napr. Suchoň ale-
bo Cikker prenikli aj do oper-
ného sveta. Slovenské opery 
– podobne ako aj iné svetové 
– nie sú priamo situované do 
určitého mestského prostre-
dia. Tým viac prekvapuje, že 
operu z vlastných dejín bu-
de mať – Kežmarok. Bude je-
diným slovenským mestom, 
ktoré sa tým bude môcť po-
chváliť.

Súčasný slovenský oper-
ný autor Víťazoslav Kubička 
mal už niekoľko svojich diel s 
náboženskou tematikou odo-
hraných v drevenom artiku-
lárnom kostole. Úspech bol 
veľký, kostol nabitý. Chcel sa 

za to Kežmarčanom nejako 
odmeniť – a prejavil záujem o 
určitý úsek z dejín mesta. 

Jednou z najznámejších 
dejinných osobností Kež-
marku je nepochybne Jakub 
Kray, richtár, ktorý za svo-
je presvedčenie padol r. 1709 
pod mečom kata. Kubičku 
zaujal jeho osud a začal písať 
cca pred dvoma rokmi ope-
ru. 

Opera je v súčasnosti už 
napísaná, nacvičuje sa. Jej 
premiéra sa uskutoční v rám-
ci EĽRO – hneď v prvý ve-
čer – v piatok 13. júla 2012 v 
drevenom kostole o 18.00 ho-
dine.  Repríza opery bude v 
rodnom meste Jakuba Kraya 
– v Bardejove.                   -bel-

OPERA  O  KEŽMARKU

V Kežmarku sa čo nevidieť uskutoční v poradí už 17. ročník 
Sviatku kultúry a vzájomnosti. Festivalu, ktorý organizuje ne-
mecká menšina žijúca na Slovensku.

Počas viac ako 2 hodín sa nám počas hlavného programu 
festivalu predstavia viaceré kultúrne telesá Karpatskonemec-
kého spolku na Slovensku a pozvaní hostia iných národnost-
ných menšín zo Slovenska i zahraničia.

Program:
Piatok, 6. 7. 2012

14.00 – Prijatie u primátora mesta Kežmarok 
Ing. Igora Šajtlavu (Mestská radnica)

15,00 – Otvorenie výstavy “Nemecké noviny na Slovensku (20 
rokov vydávania mesačníka Karpatenblatt )” 

(Múzeum Kezmarok, Dr. Vojtecha Alexandra 11)
16.00 – 18.00 – Sprievodné podujatie – koncert 

(Mestské pódium pri Radnici)
Sobota, 7. 7. 2012

10.00 – Ekumenická bohoslužba (Evanjelický kostol)
11.15 – Sprievod mestom

13.30 Hlavný program (Hrad Kežmarok)
Vystúpenia domácich a zahraničných skupín a hostí

Po skončení hlavného programu – voľna zábava pri hudbe 
spojená s občerstvením

Spevácke a tanečné skupiny, speváci:
Spevácke a tanečné skupiny Karpatskonemeckého spolku 

na Slovensku
Žiaci Základnej školy z Medzeva, Chmelnice a Bratislavy

Hostia:
Harzklub (Bad Sachsa, SRN)

Zillertal Power (Rakúsko)
Verein der Dünaburger Deutschen, Lorelei (Lotyšsko)

Duo Moravan
AKK (Estónsko) 

V prípade zlého počasia sa festival uskutoční v kežmar-
skom Mestskom kultúrnom stredisku, Starý trh 46.

Sviatok kultúry a vzájomnosti sa koná pod záštitou veľvy-
slanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axela Hartmanna a 
s  nančnou podporou Úradu vlády SR.                                -red-

SVIATOK KULTÚRY 
A VZÁJOMNOSTI 2012

Pozvánka na 
oslavy ZUŠ

Pri príležitosti 60. výročia za-
loženia školy a 80. výročia orga-
nizovaného hudobného školstva 
v Kežmarku sa 22. júna 2012 o 
17.00 h uskutoční vo veľkej sále 
Mestského kultúrneho strediska 
v Kežmarku na ulici Starý trh 46 
slávnostný program.

O 9.00 h sa v ten istý deň 
uskutoční v koncertnej sále 
školy na Hviezdoslavovej uli-
ci 12 seminár k histórii Musik-
schule Kesmark.                    (ph)

Netradičné dychové ná-
stroje zneli v okolí Tatier po 
druhýkrát. Šesť švajčiarskych 
trubadúrov pochádza zo St. 
Moritzu a reprezentujú jedi-
nečné hudobné melódie.

Okrem Kežmarku si za-
hrali v Poprade, Novom Smo-
kovci, Dolnom Smokovci, Tat-
ranskej Lomnici, Veľkej Lom-
nici a Liptovskej Tepličke. 
Švajčiari odtrúbili aj začiatok 
11. ročníka Nosičskej stovky 
na Hrebienku a alphorny  ro-
zozvučali aj pred Zamskov-
ského chatou.

Pri zrode podujatia stála 
SACR. „Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch sa pustila do tohto 
projektu, pretože jeden z hráčov, 
Hanz Peter Danuser von Platen, 
robil  35  rokov  vo  švajčiarskom 
turizme.  Práve  jemu  sa  podari-
lo  zapísať  Saint Moritz  ako  re-
gistrovanú  značku,“ informo-
vala Michaela Rafajová. Zau-
jímavosťou je, že práve tieto 
úspechy vyniesli švajčiarske-

ho odborníka  na titulku Wall 
Street Journal.

Pre Kežmarské noviny tiež 
uviedla, že je rada, že tento 

Kto  nechodí  so  zatvorenými 
očami, všimol si, že nám v meste 
opäť  pribudli  v  kvetináčoch  pek-
né kvety, ba mnohí vravia, že kraj-
šie,  ako  doteraz.  Za  radnicou  sa 
kvety  a  farby  prelínajú  jedna  ra-
dosť  a  pešo  chodiaci  Kežmarča-
nia  chvália  aj  novú  výsadbu  pri 
evanjelickom  a  gréckokatolíckom 
kostole.  Naozaj  pekné.  Určite  si 
to  všimli  aj  turisti. Ale  aj  zlode-
ji, lebo už tradične z týchto kvetov 
ubúda. Vraj  ich z  recesie vytrhá-
vajú deti, ale aj po večeroch s po-
lievkovou  lyžicou  vyberajú  ľu-
dia  a  sadia  na  cintorínoch  a  bal-
kónoch. Ako je to naozaj neviem, 
ale diery po kvetoch som si všim-
la rovnako ako vytrhnuté a poho-
dené rastlinky. 
Idúc nedávno po meste, zbada-

la  som staršiu pani. V  jednej  ru-
ke  nejaké  kvety  a  druhá  ruka  sa 
prehrabávala  v  kvetoch  zasade-
ných v jednom z týchto mestských 
kvetináčov. A mám ťa - pomysle-
la  som  si  a  čakala,  kedy  ženička 
s okuliarmi na nose vytrhne neja-
ký kvietok. Stále sa obzerala okolo, 
prehrabovala,  akoby  na  trhu  vy-
berala,  ktorý  je najkrajší. Keď  to 
trvalo hodnú chvíľku a žiaden si 
„nevybrala“, hoci  stále v  kvetoch 
prehrabovala,  prišla  som  k  nej 
a  oslovila  ju  otázkou,  či  sa  aj  jej 
páčia,  lebo  mne  veľmi.  Tetuška 
vyvalila  oči  a  nesmelo  sa  usmia-
la.  Bola  som  na  seba  pyšná,  ako 
som možno zabránila tete šlohnúť 
kvet.  Na  to  sa  pani  usmiala  eš-
te  viac,  že  sú nádherné  a položi-
la mi otázku, či to dievčatko krú-
žiace okolo mňa na bicykli je moje. 
Odpovedala  som, že áno a  tetuš-
ka vytiahla z kabelky lízatko, ktoré 
mojej ratolesti venovala. A začala 
- kráčajúc vedľa mňa - svoj mono-
lóg  o  tom,  že  kedysi mala  aj  ona 
na  záhradke  „veľa,  strašne  veľa“ 
kvetov. Všetky možné druhy, tak, 
aby  kvitli  v  každom období neja-
ké. Vymenovala mne amatérke zo-
pár  latinských  názvov  a  potom 
mi vysvetlila, že si obzerala zblíz-
ka kvety, lebo dobre nevidí. Chce-
la vedieť, aké druhy sú v kvetiná-
čoch. Celá situácia bola taká smut-
nosmiešna.  Takmer  som  niekoho 
považovala  za  zlodeja  a  ten  sko-
ro zlodej nakoniec obdaroval mo-
je dieťa a dal mi výklad o kvetoch. 
Názorná  ukážka  toho,  že  možno 
netreba  hneď  dávať  na  prvý  do-
jem.                                    -Adri-

Oznam 
Obec Toporec pri príle-

žitosti „Dňa rodákov“ Vás  
dňa 14. 7. 2012 (sobota) srdeč-
ne pozýva na oslavy, ktoré 
sa začnú slávnostnou svätou 
omšou o 11.00 hod.  Pre účast-
níkov je pripravený kultúrny 
program. 

Účinkujúci: hudobno-
-zábavno-ľudová skupina 
ŠČAMBA, košická hudobná 
skupina Pavelčákovci a Duo 
Šarm.    

Tešíme sa na Vás! 
PhDr. Jozef Potanko 

starosta obce Toporec
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„Tieto projekty boli podporené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Kežmarská 
informačná agentúra  

(Kia)
Hlavné námestie 46,  
060 01  Kežmarok  

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

Oznam
Slovenský Červený kríž 

organizuje od 1. 7. 2012 do 
31. 8. 2012 akciu darovania 
krvi „Letná kvapka“. Darco-
via môžu krv darovať na pra-
covisku NTS SR Poprad ale-
bo na mobilných odberoch. 
Bližšie informácie o odbero-
vých dňoch je možné získať 
na www.ntssr.sk.             SČK

Združenie Región „Tatry“ 
pozýva dňa 14. 7. 2012 o 11.00 
hod. na druhú časť kultúr-
no-spoločenského podujatia 
v rámci projektu Euroregió-
ny spoločne 2012. Na javisku 
pred Kežmarským hradom sa 
predstavia folklórne súbory 

zo Slovenska a Poľska – DSF 
Maguráčik, DFS Dmosin (PR), 
DSF Goralik, DFS Niewiadów 
(PR), FS Liptov, FS Boruta (PR). 
Združenie Región „Tatry“ vy-
užitím regionálnej kultúry 
tvorí podmienky pre spozná-
vanie a šírenie tradícií sloven-

Euroregióny spoločne 2012 
sko-poľského pohraničia v ob-
lasti zachovania kultúrnych 
hodnôt prostredníctvom tvor-
by nových a udržiavania exis-
tujúcich cezhraničných part-
nerstiev medzi mestami, inšti-
túciami, participujúcimi sub-
jektmi a účinkujúcimi z oboch 
strán hranice.

Tento projekt bol podpore-
ný z rozpočtovej kapitoly  Mi-
nisterstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky.

Mgr. Jana Majorová 
Garstková

Riaditeľka kancelárie ZRT

Objektívna zodpovednosť 
znamená povinnosť držiteľa vo-
zidla zabezpečiť dodržiavanie 
vybraných pravidiel cestnej pre-
mávky vodičom, ktorému vo-
zidlo zveril. Za protiprávne ko-
nanie spáchané s jeho vozidlom 
bude totiž zodpovedný práve dr-
žiteľ vozidla - bez ohľadu na oso-
bu vodiča vozidla. Nové povin-
nosti držiteľovi vozidla sú plat-
né od 1. júla tohto roku, kedy na-
dobúda  účinnosť novela zákona 
o cestnej premávke. Objektívna 
zodpovednosť je nástroj štátu, 
ktorý efektívne „núti“ vodičov 
dodržiavať konkrétne pravidlá 
cestnej premávky, aby nemohli 
jazdiť rýchlo, na červenú, zapar-
kovať kdekoľvek a podobne. In-
štitút objektívnej zodpovednos-
ti sa bude viazať na porušenia 
pravidiel cestnej premávky, kto-
rých nedodržanie spôsobuje do-
pravné nehody s následkami na 
živote a zdraví a súčasne na tie, 
ktoré je možné zaznamenať tech-
nickými prostriedkami. Tým-
to pravidlom po dobudovaní pl-
ne automatizovaného systému 
sa tiež očakáva pokles následkov 
dopravných nehôd na živote a 
zdraví rádovo o 30 až 40 percent. 

Výška pokút za jednotli-
vé správne delikty bude strikt-
ne určená, policajný orgán nebu-
de oprávnený uložiť inú pokutu 
ani prihliadať na žiadne okolnos-
ti alebo osobu páchateľa. Naprí-
klad za prekročenie rýchlosti v 
obci bude hroziť pokuta 15 až 798 
eur, mimo obce 30 až 798 eur. Za 

Od júla pribudne objektívna zodpovednosť za dopravné priestupky
predchádzanie sa udelí 249 eur, 
porušenie zákazu otáčania ale-
bo cúvania 99 eur. Za prejazd cez 
železničné priecestie bude hroziť 
300 eur, rovnako aj za „stopku“ 
a prejazd na červenú. Pokutu 
až do výšky 798 eur bude mož-
né uložiť za prekročenie maxi-
málnej prípustnej hmotnosti vo-
zidla. 

Ako motivácia riešiť vec v 
rámci inštitútu objektívnej zod-
povednosti bude držiteľovi vo-
zidla umožnené zaplatiť len 2/3 
z celkovej výšky pokuty ulo-
ženej v rozkaze, ak tak vykoná 
do 15 dní odo dňa jeho doruče-
nia. Pokiaľ ju však zaplatí po tej-
to lehote, musí už uhradiť jej pl-
nú výšku. Zaplatením pokuty sa 
celá vec ukončuje, bez akéhokoľ-
vek zápisu do evidencie vodičov. 
Pokutu nebude možné zaplatiť v 
hotovosti, iba na príslušný ban-
kový účet. Držiteľ vozidla má 
tiež možnosť podať voči rozka-
zu odpor (opravný prostriedok 
proti rozhodnutiu) a môže uviesť 
údaje o vodičovi, ktorý pravidlá 
cestnej premávky porušil. V prí-
pade neúspešného odporu však 
uhradí aj trovy konania vo výš-
ke 30 eur. 

Zavedením objektívnej zod-
povednosti sa subjektívna zod-
povednosť nemení ani neruší. 
Vodiči budú rovnako ako dote-
raz kontrolovaní policajtmi, či 
dodržiavajú pravidlá cestnej pre-
mávky. V prípade porušenia zá-
kona budú naďalej riešení pod-
ľa priestupkového zákona a ne-
zmeneného sadzobníka pokút. 
Ak vec nebude možné vybaviť v 
blokovom konaní, správny orgán 

ju bude riešiť v správnom konaní 
tak ako doposiaľ. 

Inštitút objektívnej zod-
povednosti sa zatiaľ nebude 
uplatňovať plne automatizova-
ným spôsobom. Najskôr je po-
trebné zistiť, či prostriedky, 
ktoré polícia využíva, vyho-
vujú na tento účel. Polícia zís-
kava a vyhodnocuje dáta, aby 
bolo možné prípadné nepres-
nosti odstrániť. Nejde totiž len 
o zachytenie vozidla, ktorým 
bol správny delikt spáchaný. 
Záznam musí tiež obsahovať či-
tateľnú tabuľku s evidenčným 
číslom vozidla a také údaje, ako 
miesto, dátum a čas spáchané-
ho správneho deliktu. Záznam 
musí byť použiteľný ako dôkaz, 
preto sa od systému očakáva čo 
najnižšia chybovosť.

Ako to bude vyzerať v praxi?
Keď radar zachytí vozidlo, 

ktoré napr. prekročí rýchlosť, po-
čítačový program v informač-
ných systémoch podľa evidenč-
ného čísla vylustruje držiteľa vo-
zidla. Policajný orgán /ak sa ne-
pochybne zistí, že delikt bol 
spáchaný vozidlom konkrétne-
ho držiteľa/ mu za spôsobené po-
rušenie zákona uloží rozkazom 
pokutu. Držiteľ môže prijať ob-
jektívnu zodpovednosť, uhradiť 
pokutu a využiť tak všetky už 
uvedené pozitívne dopady rieše-
nia veci objektívnou zodpoved-
nosťou. Druhá možnosť je podať 
proti rozkazu do 15 dní odpor – 
akúkoľvek námietku. Pokiaľ ob-
sahuje skutočnosti označujúce 
v požadovanom rozsahu vodi-
ča, ktorý viedol vozidlo držite-
ľa, vec podozrenia zo spáchania 

priestupku sa postúpi na roz-
hodnutie príslušnému okresné-
mu dopravnému inšpektorátu. 
Konanie sa tak už presúva na vo-
diča - v rámci vyvodenia subjek-
tívnej zodpovednosti voči nemu 
mu môže byť uložená pokuta, 
prípadne aj zákaz činnosti. 

Ak držiteľ vozidla svoje au-
to požičia a vodič nedodrží pra-
vidlá cestnej premávky, držiteľ 
bude mať nárok na náhradu ním 
zaplatenej pokuty. 

Za porušenie pravidiel cest-
nej premávky budú plne zodpo-
vední aj poslanci či sudcovia. V 
prípade diplomatov bude sku-
tok odložený, nakoľko sa na nich 
vzťahuje medzinárodné právo. 

Ak v prípade, že radar pres-
ne nezachytí evidenčné číslo vo-
zidla, resp. vyhotoví nekvalitný 
záznam celej udalosti policajný 
orgán udalosť odloží, keďže sa 
nebude dať preukázať, že skutok 
bol spáchaný konkrétnym vozid-
lom. 

Ak v prípade, že je držiteľom 
vozidla právnická osoba objek-
tívna zodpovednosť sa vyvodí 
voči spoločnosti ako celku (ako 
držiteľovi vozidla). Kto konkrét-
ne pokutu zaplatí, zostane na in-
ternom rozhodnutí firmy. Pokuta 
nebude v tomto prípade ako od-
počítateľná položka základu da-
ne. 

Ak v prípade, ak má držiteľ 
vozidlo na leasing zodpovednosť 
za spáchanie deliktu nesie jeho 
držiteľ, čiže nie leasingová spo-
ločnosť, ktorá v najčastejších prí-
padoch figuruje v evidencii vozi-
diel ako vlastník vozidla.

(red.)
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Otváracia doba:  
PO – PIA 7.30  – 17.00, Sobota 8.00 – 12.00 h. 

Máme široký sortiment liekov,  
doplnkov výživy a kozmetiky. 

V mesiaci máj a jún zaujímavé akcie, 
využite zákaznícku kartu. 

Tel. 052/ 28 58 646. 
Tešíme sa na vašu návštevu!

Oznamujeme občanom Kežmarku,  
že bývala stará Lekáreň na námestí  

(Hlavné námestie 58)  
je opäť otvorená. 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku v súlade s § 21písm. n) 

zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a §2 ods.1 vy-
hlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉ-
HO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok od 2. jú-
la 2012 do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady pro-
tipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov zakazuje najmä:

- zakladať a udržiavať ohne
- používať otvorený oheň
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
- vypaľovať porasty bylín, krov a stromov
Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred 

požiarmi sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskor-
ších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov po-
vinní najmä:

- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia
- udržiavať existujúce prejazdové cesty
- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou.

Priebeh počasia sa v po-
slednom období vyznaču-
je prudkými až extrémnymi 
výkyvmi a zmenami, ktoré v 
letnom období  sprevádzajú 
búrky a dažde. 

Búrky – 2. stupeň: Výskyt 
silných búrok spojené príva-
lové zrážky s úhrnmi (BD2, 
>30mm za 1h) a nárazy vetra 
s rýchlosťou (BV2, >25m/s):

a) nezdržiavať sa na voľ-
ných plochách,

b) nezdržiavať sa pri labil-
ných prekážkach,

c) zatvoriť a zabezpečiť ok-
ná a dvere,

d) odložiť z dvorov voľne 
položené predmety,

e) zabezpečiť domáce zvie-
ratá,

f) neparkovať pod stroma-
mi a pri chatrných budovách,

g) s ľahkými vozidlami 
a nenaloženými nákladný-
mi automobilmi nejazdiť po 
otvorených veterných plo-
chách,

h) vo voľnej krajine pri 
búrke prečkať v automobile, 
alebo vyhľadať nižšie polo-
hy(pozor na ich prípadné za-
topenie),

i) nezdržiavať sa pri vyso-
kých stožiaroch alebo vyso-

Civilná ochrana obyvateľstva informuje – Nebezpečné búrky a dažde
kých stromoch, 

j) opustiť vodné plochy, a 
priestory v blízkosti potokov 
a riek (aj vyschnutých korýt). 

3. stupeň: Výskyt mimo-
riadne silných búrok spoje-
né s prívalovými zrážkami s 
úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) 
a nárazmi vetra s rýchlosťou 
(BV3, >35 m/s):

a) keď nemusíte, nevychá-
dzať z domu,

b) nepúšťať von deti,
c) neparkovať pod stroma-

mi a pri chatrných budovách,
d) nezdržiavať sa pri sto-

žiaroch vysokého napätia ale-
bo vysokých stromoch,

e) opustiť vodné plochy, a 
priestory v blízkosti potokov 
a riek (aj vyschnutých korýt),

f) zabezpečiť obydlie pred 
vniknutím vody.

Dážď – 2. stupeň: Výskyt 

intenzívneho dažďa s úhr-
nom zrážok (D2, > 50mm za 
12h):

V prípade kritického nedo-
statku času: 

- zanechať akékoľvek čin-
nosti a rýchlo sa odobrať na 
bezpečné (kopec, vyšší svah 
a pod.) alebo vopred určené 
miesto.

(pokračovanie na 10. strane)
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VÝSTAVY

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné námestie 46

  OD ZRNA PO VOŇAVÝ 
PECEŇ CHLEBA

   výstava pri príležitosti  
300. výročia vzniku cechu  
mlynárov a 405. výročia 
vzniku cechu pekárov  

v Kežmarku.
 11. 7. – 10. 8. 2012

Galéria u anjela
Starý trh 53

Jana Kiselová-Siteková
Výstava potrvá  
do 16. júla 2012.

TADY HLÍDAM JÁ – 6. – 8. 
júl (pia – ne), 17.00, 2,20 eur, české 
znenie, MP-7.
Česká  rodinná komédia. Hlavnú 

líniu  filmu  tvorí  príbeh  Kačenky  a 
jej psa Huga. Hugo je jazvečík, kto-
rého Kačenke zohnal dedko Mojmír. 
On je ako jediný presvedčený o tom, 
že  jeho vnučka nepotrebuje „prášky 
na  hlavu“,  ale  len  dobrého  kamará-
ta. Inými slovami, Mojmír „objavil“ 
prospešnosť  canisterapie. Osemroč-
ná  Kačenka  totiž  trpí  syndrómom 
ADHD  (porucha  sústredenia  a  hy-
peraktivita  prejavujúca  sa  v  podo-
be  nepozornosti,  zábudlivosti,  ne-
ustáleho pohybu, takže sa dieťa mô-
že okoliu zdať ako zlé a nevychova-
né). Hugo je jej ochranár, je zdrojom 
napätia i uvoľnenia a v neposlednom 
rade  i  „rozdýchavačom“  komických 
situácií.

DIKTÁTOR – 10. – 11. júl (ut, 
st), 19.00, titulky, 2,30 eur, MP-15.
Americká komédia. K svojmu ľu-

du sa správa ako milujúci otec, kto-
rý vie, že je škoda každej rany, ktorá 
padne vedľa. Aj preto tak rád vydá-
va rozsudky smrti, väščinou vo for-
me  sťatia  mečom.  Tradície  sa  mu-
sia dodržiavať, aj keď sa práve sna-
žíte vynájsť vlastnú jadrovú bombu. 
Na  svete  sú  ešte  krajiny,  ktoré  ne-
bezpečenstvu  demokracie  neodola-
li a ich predstavitelia sa rozhodli po-
zvať Aladdina do budovy OSN, aby 
mu vážne prehovorili do systému je-
ho panovania. Aladdin, ktorý sa ni-
čoho a nikoho nebojí, postaví sa k vý-
zve zoči voči a vyráža do Ameriky.

DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V 
POHYBE – 10. – 12. júl (ut – št), 
17.00, 2,50 eur, MP-7. 

DOBA ĽADOVÁ 4 : ZEM V 
POHYBE – 15. – 17. júl (ne – u), 
17.00, 2,50 eur, MP-7. 
Britská  animovaná  rozprávka. 

Najobľúbenejšia  zvieracia  partička 
na svete je konečne späť! Do kín sa po 
troch rokoch vracia obľúbená mamu-
tia rodinka Mannyho, Ellie, ich teena-
gerskej dcérky Broskynky, aby prežili 
nové  napínavé  dobrodružstvá. Nech 
to  stojí,  čo  stojí,  naši  traja  odvážni 
priatelia sa musia dostať späť domov 
a pri  tom na nich  čaká nejedno veľ-
ké  dobrodružstvo.  Pri  ceste  späť  im 
dá zabrať nielen morská búrka, príli-
vové vlny a morské príšery, ale mu-
sia zvládnuť aj prvé spoločné súžitie 
na jednej malej kryhe a tak sa môže-
me tešiť na rad komických scénok pl-
ných vzájomných potýčiek.

Aj  pri  dávnych  hitoch  sa 
dá  zabaviť.  Koncert  niekdajšej 
hviezdy československej pop scé-
ny Hany Zagorovej  a Petra Re-
zeka prilákal nedávno na nádvo-
rie  kežmarského  hradu všetkých 
tých, ktorí sa radi započúvali do 
známych  hitov  rokov minulých. 
Pekné  prostredie,  prajúce  poča-
sie i občerstvenie priamo na ná-
dvorí vytvorili za  tónov príjem-
nej hudby atmosféru, ktorá ako-
by  symbolicky  otvorila  ďalšie 
dvere do prázdninových progra-
mov v meste i v samotnom hrade. 

T/F-Adri-

Nádvorie patrilo Hane Zagorovej

13. – 15. 7. 2012  
(piatok - nedeľa) 

EURÓPSKE  ĽUDOVÉ   
REMESLO

22. ročník medzinárodného 
festivalu remesiel a kultúry

- v meste Kežmarok

18. 7. 2012 (streda) o 16.00 h
BUDEME SA HRAŤ
ľudové piesne a tance  

v podaní DFS MAGURÁČIK
- na Hlavnom námestí  

pri radnici 

18. – 21. 7. 2012 (streda – 
sobota) o 21.00 hod.
LETNÝ BAŽANT   

KINEMATOGRAF  2012
premietanie slovenských 

a českých filmov pod holým 
nebom

18. 7. – DOM   (SR-ČR, r. 
Zuzana Liová, 2011)

19. 7. – CIGÁN  (SR-ČR, r. 
Martin Šulík, 2011)

20. 7. – PERFEKT DAYS  
(ČR, r. Alice Nellis, 2011)

21. 7. – NEVINNOSŤ  (ČR,  
r. Jan Hřebejk, 2011)

+ animované predfilmy Ivany 
Laučíkovej, Martina Snopeka 

a Michaely Čopíkovej)
- na Hlavnom námestí  

pri radnici

20. 7. 2012 (piatok)  o 20.00 h
TRJOF in concert  a hosť 

Mirka PARTLOVÁ
Koncert speváckej formácie  

T.R.J.O.F. (Peter Makro  
Makranský, Tomáš Tommy  

Horváth a Igor Ig Šimeg) 
a Mirky Partlovej

- na nádvorí Kežmarského hradu

PARTNERI: MEDIÁLNI PARTNERI:

Na známosť sa všetkým dáva, 
že Občianske združenie U KOCÚRA v spolupráci 

s obcou Ľubica a PARTNERMI pripravuje 
druhý ročník hudobného festivalu

ZM
EN

A 
PR

O
G

RA
M

U 
VY

H
RA

D
EN

Á

piatok 20. 7. 2012 od 16.00 hod. sobota 21. 7. 2012 od 11.00 hod

www.ukocura.sk

Detský areál s hrami, kultúrnym programom, súťažami o ceny, maľovaním tváre a atrakciami, veľká šmýkačka, športové hry 
a silové disciplíny pre dospelých, kone, pivné súťaže, slávnostné sobotné zapálenie festivalového ohňa a festivalová hym-
na, areál súťažného varenia gulášu, stánky s občerstvením, gulášom a grilovanými špecialitami s možnosťou posedenia 
v mega-párty stane, prezentácia partnerov a sponzorov festivalu, sladkosti a cukrová vata, zmrzlina a nanuky, špeciálny stá-
nok Country Family, suveníry, darčeky a upomienkové predmety, prezentácia obce Ľubica a jej histórie, špeciálna tombola 
a ceny, festivalový infostánok s predajom CD účinkujúcich kapiel, autogramiády skupín...

Predpredaj lístkov: Reštaurácia U Kocúra v Ľubici, na označených partnerských predajných miestach 
a v predajných miestach fi rmy TICKET ART, alebo na www.ticked-art.sk, info o festivale na čísle: 0903 613 479, 0902 289 298. 

Deti do 12 rokov majú v doprovode rodičov vstup zdarma.
V areáli je návštevníkom k dispozícii bezplatný stanový areál s možnosťou občerstvenia a voľné parkovacie miesta.

- - -

MAJK SPIRIT

TINA
EGO

BB COUNTRY

PERPETUUM MOBILE
LONGHORNS

ATLANTIDA

DUO MONTANA BELASIALLAN MIKUSEK
PETER STASAK

STVORKAHELENINE OCI

2. Lubické majstrovstvá vo varení gulášu
sútažné družstvá sa môžu hlásit na císle 0903 111 958

VSTUPNE: DENNY LISTOK 6 €, PERMANENTKA 11 € (V PREDPREDAJI 9 €)

PROGRAM:

MODERUJú: MICHAL NOVáK A DUšAN KUBáN (ALIAS GOMéZ A GONZáLES)

LUBICA KOCUR
FEST 2012

v areáli futbalového štadiÓnA Alojza Cveka v Lubici
-20. - 21. jul 2012- 
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MsKS pripravuje
28. 7. – 4. 8. 2012 (utorok - sobota) o 21.00 hod.
Premietanie filmov na nádvorí kežmarského hradu

28. 7. –  TANEC MEDZI ČREPINAMI
29. 7. –  VO ŠTVORICI PO OPICI 2

30. 7. -   ROK  ĎÁBLA
31. 7. –  LÓVE

 Nie je to tak dávno, čo ško-
la oslavovala 50. výročie svoj-
ho vzniku a je tu chvíľa na 
pozastavenie a zhodnotenie 
ďalšieho desaťročia pri prí-
ležitosti 60. narodenín. K 50. 
výročiu založenia bol škole 
prepožičaný ministerstvom 
školstva čestný názov ZUŠ 
Antona Cígera, na pamiatku 
jej prvého riaditeľa, za výbor-
né výchovno-vzdelávacie vý-
sledky. Toto ocenenie nás za-
väzuje, aby sme pokračovali 
v tradíciách tejto školy a bu-
dovali na základoch, ktoré 
položili naši predchodcovia. 
Hudobný život v Kežmar-
ku má svoju históriu. Písali 
ju viacnárodnostné a konfe-
sionálne divadelné a hudob-
né spolky. Významnú úlohu 
po roku 1880, kedy vznikla 
kníhtlačiareň Pavla Sautera, 
zohralo vydávanie týždenní-
ka Karpathen Post. Tu sa mô-
žeme dočítať o bohatom hu-
dobnom živote v Kežmar-
ku. Hudba a spev sa pestova-
li v kežmarských kostoloch a 
muzicírovalo sa aj v meštian-
skych rodinách. Vznikla ha-
sičská hudba a Gustáv Kottler 
zo známej muzikantskej ro-
diny bol jeden z prvých uči-
teľov hudby v meste okolo ro-
ku 1885. V Kežmarku vyučo-
valo viac súkromných učite-
ľov prevažne v meštianskych 
rodinách a z nástrojov preva-
žoval klavír a husle. Postu-
pom času však čoraz viac vy-

stupovala do popredia potre-
ba založenia inštitúcie, kde 
by sa mládež mohla vzdelá-
vať a dostala základné hu-
dobné vzdelanie. Prvým ta-
kýmto ústavom bola Deut-
sche Musikschule, ktorej 80. 
výročie vzniku si pripomína-
me a bude jej venovaný samo-
statný seminár dňa 22.6 o 9,30 
hod. v koncertnej sále školy 
na Hviezdoslavovej ulici 12 . 
Zriadením tejto školy sa zača-
la písať dnes už 80 -ročná his-
tória organizovaného hudob-
ného vzdelávania. Jej história 
sa spracovávala ťažko, preto-
že dokumenty školy po pre-
chode frontu boli zničené , 
škola opustená a spustošená, 
nástroje odvezené. Ale poda-
rilo sa nájsť dostatok materi-
álu aby sa činnosť tejto inšti-
túcie, ktorá bola po školách v 
Prešove a Košiciach najstar-
šou na východnom Sloven-
sku. Naše pátranie pokračuje 
aj po dokumentoch Mestskej 
hudobnej školy, ktorá bola 
zriadená v roku 1948 a vtedaj-
ší predstavitelia mesta sa sna-
žili o legalizáciu vyučovania 
a trvalo určitú dobu , kým sa 
podarilo vybaviť všetky po-
trebné povolenia. Najväčšiu 
zásluhu na tom mal vtedaj-
ší riaditeľ Osemročnej školy 
František Chmelár a MNV v 
Kežmarku. História dnešnej 
školy sa začala písať v roku 
1952 , kedy rozhodnutím Po-
vereníctva školstva a kultú-

60 rokov Základnej umeleckej školy Antona Cígera
80 rokov organizovaného hudobného vzdelávania v Kežmarku

Cieľom a poslaním ZUŠ je výchova detí a mládeže k lás-
ke k umeniu, spoznávaniu krás hudobného, výtvarného a li-
terárno-dramatického umenia a tiež príprava mladých ta-
lentov na umeleckú dráhu - príprava na ďalšie štúdium na 
konzervatóriách a iných umeleckých stredných a vysokých 
školách. Umenie je často pomocníkom v rôznych životných 
situáciách. Dáva silu, učí sebapoznaniu, hudba a harmónia 
tónov nás vedú k cíteniu večnej krásy a harmónie sveta. Po-
mocou hudby a piesne sa otvára duša človeka ako kvet.

ry v Bratislave  prišiel do Kež-
marku Anton Cíger.

Názov školy od jej vzniku: 
1931 Musikschule Kesmark, 
1948 Mestská hudobná ško-
la, 1960 Ľudová škola umenia 
1952 Hudobná škola, 1959 Po-
bočka v Spišskej Belej (v roku 
1969 sa osamostatnila), 1990 
Základná umelecká škola, 
2002 Základná umelecká ško-
la Antona Cígera.

Riaditelia školy 1931 – 
2012: Matilda Alexandrová 
1931 – 1941, Anton Cíger 1952 
– 1958, Mikuláš Oňa 1. 7.1958 
– 1983, Pavol Štinčík 1. 9.1983 
– 1990, Ján Levocký 16. 2.1990.                                                                                                                

Základná umelecká ško-
la Antona Cígera žije predo-
všetkým súčasnosťou, ale sú 
chvíle, keď sa každodenný ži-
vot pozastaví. Výročie školy a 
výročie významné hodnotou 
svojej dĺžky si takéto poza-
stavenie zaslúži. Každoročne 
opustí školu niekoľko desia-
tok absolventov, ktorí sa roz-
behnú do všetkých kútov Slo-
venska a dnes často i do za-
hraničia. Odnášajú si so se-
bou vzťah k umeniu, dokážu 
zaujať stanovisko a nenechajú 
sa zlákať často lákavým po-
zlátkom. Vedia, že k dosiah-
nutiu akejkoľvek umeleckej 
zručnosti je potrebná usilov-
nosť, trpezlivosť, pokora a zá-
roveň odvaha a sebadôvera. 
Väčšina z nich sa nevydá pro-
fesionálnou cestou, ale môžu 
svoje zručnosti využiť vo svo-
jom povolaní a rôznych iných 
činnostiach. Naviac vedia, že 

sa očami umenia môžu na 
svet pozerať z iného uhla po-
hľadu, ktorý im môže často 
pomôcť vo chvíľach smut-
ných i veselých. Absolventi 
školy sú často od seba vzdia-
lení na kilometre, ale taktiež 
v čase. Jedno ich však spája. 
Vzťah ku škole, k jej hodno-
tám, učiteľom spolužiakom a 
spoločným zážitkom. Od po-
sledného výročia uplynulo 10 
rokov. Môžem povedať 10 ro-
kov rozvoja školy, nadviaza-
nia nových kontaktov v za-
hraničí a nových skúseností. 
Za najväčšiu hodnotu školy 
si dovolím považovať jej uči-
teľov. Deti sú všade naoko-
lo rovnaké, ale bez dobrých, 
nadšených a vzdelaných uči-
teľov by sme nemali dobrých, 
nadšených a vzdelaných žia-
kov. Žiaľ, niektorí nás v po-
sledných rokoch opustili. Čas 
však plynie ďalej a s ním pri-
chádzajú i učitelia noví, mla-
dí, ktorí raz budú udávať tó-
ny a farby školy. Ďakujem 
učiteľom za ich každodennú 
prácu, za nádherné kultúrne 
podujatia a programy, ktoré 
dokážeme spolu realizovať, 
za reprezentáciu školy na sú-
ťažiach doma a v zahraničí, 
za prípravu žiakov na ďalšie 
odborné štúdiá. Spomienky 
bývalých absolventov školy 
i súčasných učiteľov by nám 
mali pripomenúť, že dnešná 
ZUŠ Antona Cígera  je krás-
nou a kvitnúcou 60-ročnou 
dámou.

Ján Levocký

Stredná odborná škola, Garbiarska 1,  
060 01 Kežmarok prijme výberovým konaním s 

nástupom od 1. 9. 2012 asistentku riaditeľky školy.
Kvalifikačné požiadavky v súlade so zákonom č. 341/2004 

Z. z. v platnom znení prípravy ÚSV – ekon. zamerania, pla-
tové zaradenie – v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odme-
ňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok prijme výberovým ko-
naním s nástupom od 01.09.2012 upratovačku.

platové zaradenie – v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o od-
meňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 
Žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list  

zasielajte na horeuvedenú adresu do 1 týždňa  
od uverejnenia inzerátu.
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V dňoch 12. – 16. 6. 2012 sa 
zúčastnilo 20 žiakov zo Základ-
nej školy Nižná brána pod vede-
ním p. učiteľky RNDr. Lívie Jop-
povej a p. učiteľky PaedDr. Jany 
Kriakovej jazykovo poznávacie-
ho zájazdu do Londýna. Spolu 
s jedenástimi žiakmi so Základ-
nej školy v Spišskej Sobote pod 
vedením p. učiteľky Mgr. Jany 
Tužákovej mali možnosť žiaci 
i učitelia spoznávať vybrané his-
torické pamiatky a zaujímavos-
ti hlavného mestá Veľkej Britá-
nie. Žiaci spoznávali miesta, kto-
ré sú pre Londýn najtypickejšie, 
a to Westminster Abbey, Parla-

ment, Big Ben, Buckingham Pa-
lace, Trafallgar Square, Tower of 
London, Greenwich a iné. Na-
vštívili prírodovedné múzeum 
Natural History Museum, múze-
um voskových figurín Madame 
Tussauds a neobišli ani najkraj-
šie londýnske parky Hyde Park 
a St. James ś Park.        

Súčasťou zájazdu bolo uby-
tovanie v anglických rodinách, 
ktoré umožnilo žiakom zdo-
konaliť svoje jazykové znalosti 
a zároveň spoznať život a zvyky 
v bežnej anglickej rodine a po-
rozprávať im o našom peknom 
Slovensku.

Tento zájazd mohol byť usku-
točnený aj vďaka pomoci mes-
ta Kežmarok. Na základe projek-
tu, ktorý bol predložený Odboru 
školstva MÚ nám bola poskytnu-
tá finančná pomoc, ktorá umožni-
la zúčastniť sa na tomto projekte 
väčšiemu počtu žiakov. Poďako-
vanie patrí aj p. učiteľke RNDr. 
Lívií Joppovej, ktorá bola organi-
zátorkou zájazdu za našu školu.

Dúfame, že tento zájazd sa 
stane tradíciou a umožní aj iným 
žiakom takouto formou spoznať 
Londýn a precvičiť si prakticky 
svoje jazykové znalosti a vedo-
mosti.                                        J.K.

Jazykovo-poznávací zájazd – Cesta za poznaním Londýna

Pre prípravu obyvateľstva 
na sebaochranu a vzájomnú 
pomoc, ktorej cieľom je sprí-
stupniť možnosť získavania 
pomoci sebe a iným v ties-
ni a súčasne zapojiť aj širo-
kú verejnosť k zmierňovaniu 
následkov po vzniku mimo-
riadnej udalosti bol jún už 
tradičným mesiacom odboru 
civilnej ochrany a krízového 
riadenia Obvodného úradu 
Kežmarok v spolupráci so zá-
kladnými školami naplnením 
určitej formy prípravy na CO 
v spoločnom projekte „ Civil-
ná ochrana očami detí “.  

Výtvarne práce žiakov zá-
kladných škôl z okresu Kež-
marok boli pre jubilejný X. 
ročník tým vhodným pros-
triedkom pri plnení úloh ci-
vilnej ochrany a jej poslania 
chrániť život, zdravie a maje-

tok a utvárať podmienky na 
prežitie pri rôznych mimo-
riadnych udalostiach.

Pozornosť učiteľom a zvlášť 
deťom bola upriamená na té-
mu Mimoriadna udalosť – živel-
né pohromy, havárie a katastrofy 
spojené s možným výberom 
jednotlivých druhov a činnos-
ťou záchranných zložiek IZS 
a civilného obyvateľstva pri 
záchranných prácach.

S prevažnou mierou vo 
výtvarných prácach žiakov 
prevládali kresby s danou po-
nukou  mimoriadnej udalosti 
a so snahou priblížiť niektoré 
záchranné zložky pri pomo-
ci iným v núdzi a snahou sa-
motných postihnutých oby-
vateľov o sebaochranu a vzá-
jomnú pomoc. 

Výber z 59 výtvarných 
prác žiakov z jednotlivých 

Civilná ochrana očami detí
kategórii bolo trojčlennou 
komisiou z odboru COaKR 
s profesionálnym posúdením 
úspešne zrealizované.

Vyhodnotenie šiestich ví-
ťazných kresieb, ktoré pochá-
dzali z tvorby žiakov 10 zá-
kladných škôl z Kežmarku, 
Vrbova, Spišskej Belej, Spiš-
skej Starej Vsi, Toporca, Ho-
lumnice, Spišských Hanu-
šoviec a Stráne pod Tatrami 
sa uskutočnilo dňa 22. júna 
2012 v kancelárii prednostu 
obvodného úradu. Pre túto 
maľovanú súťaž v prospech 
propagácie civilnej ochrany 
sa v školských kolách zapoji-
lo 499 výtvarných kresieb, čo 
svedčí o miernom zvýšení zá-
ujmu jednotlivých základ-
ných škôl. 

Najlepšie kresby Radosla-
vy Slodičákovej, Laury Fabi-
ánovej a Vannesy Vaksmud-
skej zo ZŠ Dr. D. Fischera 
Kežmarok, Kristíny Hrebe-

ňárovej zo ZŠ Vrbov,  Joze-
fa Sičára zo ZŠ a MŠ Spišské 
Hanušovce a Milana Dunku 
zo ZŠ s MŠ Slovenská Ves bo-
li ocenené diplomom a spo-
mienkovými knihami. Ceny 
pre víťazov odovzdal pred-
nosta Obvodného úradu Kež-
marok Ing. Ján Soliar. 

Na záver vedúca odboru 
COaKR a zamestnanec po-
verený úlohami na úseku 
prípravy na CO zdôraznili 
úspešnosť samotného projek-
tu, zaželali všetkým zúčast-
neným žiakom, a zvlášť peda-
gogickým pracovníkom, kto-
rí podporovali školopovin-
nú mládež k poslaniu civilnej 
ochrany. Počas celého priebe-
hu súťaže tak prispeli k napl-
neniu určitej formy prípravy 
na poskytovanie prvej pomo-
ci v núdzi v prípade vzniku 
možných mimoriadnych uda-
losti a k vykonávaniu propa-
gácie tiesňovej linky 112.   

Ing. Marián Trembáč, 
odbor CO a KR

Laura Fabiánová pri preberaní diplomu.           Foto: archív COO

Civilná ochrana obyvateľstva 
informuje – Nebezpečné búrky...

Pokiaľ máte dostatok času:
a) vypnúť alebo uzatvoriť 

hlavné rozvody elektrického 
prúdu, vody a plynu,

b) premiestniť vybavenie 
domácností do vyšších po-
schodí,

c) uzatvoriť  a utesniť všet-
ky okná a otvory,

d) pripraviť si vozidlo pre 
prípad nutnosti opustenia 
obydlia,

e) pripraviť si lieky, doku-
menty, vhodné ošatenie, tr-
vanlivé potraviny a pitnú vo-
du na 2-3 dni,

f) zobrať si nepremokavú 
obuv a odev,

g) odstrániť látky, ktoré 
môžu v styku s vodou vyvo-
lať chemickú reakciu (jedy, 
žieraviny, kyseliny a pod.),

h) informovať svojich su-
sedov, 

i) pripraviť evakuáciu 
zvierat,

j) pripraviť si evakuačnú 
batožinu,

k) opustiť vodné plochy a 
priestory v blízkosti potokov 
a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň: Výskyt inten-
zívneho dažďa s úhrnom (D3, 
> 70mm za12h):

a) dodržiavať pokyny zá-
chranných zložiek, orgánov sa-

mosprávy a štátnej správy, sle-
dovať pokyny v hromadných 
informačných prostriedkoch, 

b) opustiť vodné plochy, a 
priestory v blízkosti potokov 
a riek ( aj vyschnutých korýt), 

c) odstrániť látky, ktoré 
môžu v styku s vodou vyvo-
lať chemickú reakciu (jedy, 
žieraviny, kyseliny a pod.),

d) uzatvoriť  a utesniť všet-
ky okná a otvory,

e) vypnúť alebo uzatvoriť 
hlavné rozvody elektrického 
prúdu, vody a plynu. 

Ing. Jozef Knapp
Ref. CO, PO a KR

(dokončenie zo 7. strany)
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Polícia dlhodobo evidu-
jú hlásenia občanov o poško-
dení ich zaparkovaných vo-
zidiel cudzím motorovým 
vozidlom, pričom vinník ta-
kejto udalosti nie je známy. 
V praxi takmer každoden-
ná situácia, keď vinou nie-
ktorého z vodičov motoro-
vých vozidiel dôjde v rám-
ci jeho vedenia v cestnej pre-
mávke alebo manévrovaním 
s vozidlom na parkovisku 
či odstavnej ploche k stretu 
s iným vozidlom. Následný 
vývoj takejto situácie často 
krát závisí od prítomnosti 
oboch vodičov vozidiel, prí-
padne od svedkov tejto uda-
losti. Ak sú prítomní všet-
ci účastníci udalosti, dochá-
dza väčšinou k jej vyriešeniu 
za pomoci zákonných pros-
triedkov. Vec je tak vyrieše-
ná jej účastníkmi medzi se-
bou navzájom ako škodová 
udalosť, prípadne je vec ob-
jasňovaná ako dopravná ne-
hoda príslušníkom polície. 
Ak sa však jeden účastník 
v takejto situácii ocitne bez 
prítomnosti iného účastní-
ka (napr. majiteľ vozidla, kto-
ré poškodil nie je na mieste), 
príp. bez svedkov udalosti, 
často krát z miesta udalosti 
odchádza a svoj čin nikomu 
neoznamuje. Týmto sa vec 
stáva dopravnou nehodou, 
o ktorej polícia prijme ozná-
menie a objasňuje ju. 

Pri bežnom strete vozidiel, 
tak ako už bolo uvedené, sa 
pre účastníkov danej situá-
cie výhodnejšie javí riešiť ju 
vzájomne ako škodovú uda-
losť, bez asistencie polície. Na 
to však musia byť splnené zá-
konné podmienky, vyšpecifi-
kované v §§ 64 až 66 zákona 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, kde pri 
udalosti:

nedošlo k zraneniu alebo 
usmrteniu osoby, 

nedošlo k poškodeniu 
cesty alebo všeobecne pro-
spešného zariadenia,

neunikli nebezpečné veci,
na niektorom zo zúčastne-

ných vozidiel vrátane prepra-
vovaných vecí alebo na inom 
majetku nevznikla hmot-

ná škoda zrejme prevyšujúca 
3.999,- eur,

účastníci sa dohodli na jej 
zavinení.

Účastník škodovej udalos-
ti je podľa § 66 ods. 6 citova-
ného zákona povinný bezod-
kladne zastaviť vozidlo, pre-
ukázať svoju totožnosť inému 
účastníkovi škodovej udalos-
ti, poskytnúť údaje o poiste-
ní vozidla, vyplniť a podpí-
sať tlačivo zavedené na za-
bezpečenie náhrady vznik-
nutej škody podľa osobitného 
predpisu (Správa o nehode, 
Záznam o poistnej udalos-
ti,...), zdržať sa požitia alko-
holu alebo inej návykovej lát-
ky a urobiť vhodné opatrenia, 
aby nebola ohrozená bezpeč-
nosť alebo plynulosť cestnej 
premávky. Ak účastník ško-
dovej udalosti spôsobil hmot-
nú škodu osobe, ktorá nie je 
účastníkom škodovej udalos-
ti, je povinný o tom túto oso-
bu bezodkladne upovedo-
miť a oznámiť jej svoje osob-
né údaje. 

Ak nie je splnená niekto-
rá z hore uvedených podmie-
nok alebo povinností, uda-
losť sa považuje za dopravnú 
nehodu a  je potrebné ozná-
miť ju polícii na č. 158, resp. 
112. Porušenie pravidiel cest-
nej premávky, v ktorého dô-
sledku vznikla dopravná ne-
hoda alebo nesplnenie si po-
vinností účastníka dopravnej 
nehody alebo škodovej uda-
losti je považované podľa § 
137 ods. 2 písm. c) zákona 
č. 8/2009 Z. z. za porušenie 
pravidiel cestnej premávky 
závažným spôsobom.V prí-
pade, že boli splnené všet-
ky zákonné podmienky pre 
vyriešenie vzniknutej situá-
cie ako škodovej udalosti, nič 
nebráni tomu, aby jej účast-
níci vec jednoducho ukončili 
vyplnením jednotného tlači-
va na zabezpečenie náhrady 
vzniknutej škody cez pois-
ťovňu, kde svojimi podpismi 
potvrdia kto z nich nesie zod-
povednosti za vzniknutú 
škodu. Účastníci preto ne-
oznamujú túto udalosť polí-
cii a preto ani vinník udalos-
ti nemusí čeliť uloženiu sank-
cie zo strany polície.V prí-
pade, že boli splnené všetky 

Dopravné nehody a škodové udalosti na parkoviskách
zákonné podmienky pre vy-
riešenie vzniknutej situácie 
ako škodovej udalosti a jej 
účastníci medzitým ozná-
mili túto udalosť na linke 
158 (112), polícia po prícho-
de na miesto udalosti skú-
ma, či ide o dopravnú neho-
du alebo o škodovú udalos-
ť.V prípade dopravnej neho-
dy, policajt rieši vec tak, ako 
pri každej inej dopravnej ne-
hode – kvalifikovaním skut-
ku, na základe ktorého doš-
lo k dopravnej nehode, urče-
ním jej vinníka a uložením 
sankcie za spáchaný skutok. 
Prejednaním skutku v bloko-
vom konaní je možné podľa § 
22 ods. 3) zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov za „po-
rušenie  všeobecne  záväzného 
právneho predpisu o bezpečnos-
ti  a  plynulosti  cestnej  premáv-
ky,  v  ktorého  dôsledku  vznikla 
dopravná  nehoda“ uložiť po-
kutu do výšky 650 eur. Pre-
jednaním takéhoto skutku 
v správnom konaní je mož-
né podľa § 22 ods. 2 písm. 
c) tohto zákona uložiť poku-
tu od 150 eur do 800 eur a zá-
kaz činnosti do 3 rokov.Ak je 
však účastník dopravnej ne-
hody neznámy, polícia vedie 
vo veci po dobu dvoch rokov 
objasňovanie. Ak ani do do-
by 2 rokov od oznámenia ale-
bo zistenia priestupku sa ne-
podarilo zistiť jeho páchate-
ľa, polícia odloží vec z dôvo-

du zániku zodpovednosti za 
priestupok. Objasnením ta-
kejto dopravnej nehody a ur-
čením jej vinníka nasledu-
je uloženie sankcie, ktorá je 
však vyššia ako v predošlom 
prípade. Za priestupok pro-
ti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, keď „vo-
dič  vozidla,  ktorý  sa  zúčastnil 
na dopravnej nehode, bezodklad-
ne  nezastavil  vozidlo,  nezdržal 
sa požitia alkoholu alebo inej ná-
vykovej  látky po nehode v čase, 
keď by to bolo na ujmu zistenia, 
či pred jazdou alebo počas jazdy 
požil alkohol alebo inú návykovú 
látku,  alebo  nezotrval  na  mies-
te  dopravnej  nehody  až  do  prí-
chodu policajta  alebo  sa na  toto 
miesto  bezodkladne  nevrátil  po 
poskytnutí  alebo  privolaní  po-
moci,  alebo po ohlásení doprav-
nej nehody“ je možné podľa § 
22 ods. 2 písm. a) zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpi-
sov uložiť v správnom ko-
naní pokutu od 300 eur do 1 
300 eur a zákaz činnosti od 1 
do 5 rokov.Uvedené informá-
cie sa obdobne vzťahujú aj na 
prípady dopravných nehôd, 
pri ktorých dôjde k poško-
deniu iného majetku ako je 
motorové vozidlo (napr. plot, 
brána, múr, dopravná znač-
ka, dopravné zariadenie, stĺp 
a pod.) a samozrejme to platí 
pre všetky druhy pozemných 
komunikácií, nie len pre par-
koviská či odstavné plochy.

Miestna skupina Kar-
patskonemeckého spolku v 
Kežmarku spolu s priateľ-
mi z Nemecka organizuje aj 
v tomto roku Denný detský 
tábor, ktorý má už niekoľko 
ročnú tradíciu. 

V tomto roku to bude v 
termíne od 16. do 20. júla 
2012. Tábor začína každý deň 
o 9.00 v budove Domu stretá-
vania KNS na ulici Priekopa 
2 v Kežmarku a končiť bude 
cca. o 16.00. Počas týždňa bu-
de jeden deň pre deti pripra-
vená aj večerná grilovačka, 
jeden deň pôjdu deti na výlet 
do lesa a na záver sa uskutoč-

ní rodičovský večer, kde bu-
dú pozvaní okrem detí aj ich 
rodičia, na ktorom deti uká-
žu čo sa za týždeň naučili a 
ako prebiehal tábor. Počas 
celého týždňa budú deti hrať 
rôzne hry, modelovať, kres-
liť a môžu s vedúcimi komu-
nikovať v nemeckom jazyku. 
Pre deti je zabezpečené pit-
ný režim, občerstvenie počas 
dňa aj obed. Poplatok za ce-
lý týždeň je 10 eur (príspevok 
na stravu). 

Informácie a prihlášky ma-
ilom: vojtech.wagner@mail.t-
-com.sk, prip. tel. 0908260055.

KNS

Denný detský tábor 
Karpatskonemeckého spolku
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V Prvej stavebnej spori-
teľni môžete počas letných 
prázdnin získať niečo nové, 
hodnotné a zaujímavé. A to 
hneď dvakrát.  

Prvou výhrou je výrazné 
zníženie poplatkov za uza-
tvorenie zmluvy o staveb-
nom sporení – a to iba na 20 €. 
Áno, taký je jednotný popla-
tok pre všetkých klientov – 
súčasných aj budúcich – ktorí 
si uzatvoria zmluvu o staveb-
nom sporení v novej sporia-
cej EXTRA ŠTANDARD-
NEJ tarife. Zaujíma vás, koľ-
ko tým ušetríte? Určite to bu-
dú desiatky eur. Presvedčte 
sa sami a rátajte s nami:

Do 30. 6. 2012 predstavo-
val poplatok za uzatvorenie 
zmluvy o stavebnom spore-
ní  0,9 % z cieľovej sumy, pre 
ktorú sa klient rozhodol pri 
podpise zmluvy. Priemerná 
cieľová suma v Prvej staveb-
nej sporiteľni presahuje 15 
tisíc eur, takže poplatok za 
jej uzatvorenie bol približne 
135 eur. Pretože zmluva s tý-
mi istými parametrami je po 
1. júli 2012 spoplatnená už 
iba 20 eurami, vaša úspora 
na poplatku je v súčasnos-
ti až 115 eur! Inak poveda-
né, poplatok za uzatvorenie 
zmluvy o stavebnom spore-

ní nezávisí od výšky cieľo-
vej sumy, a preto čím vyš-
šiu cieľovú sumu si zvolíte, 
tým vyššia bude vaša úspo-
ra na poplatku za uzatvore-
nie zmluvy. To, čo ušetríte na 
poplatku, môže byť prvým 
vkladom na novú zmluvu. 
Zmluvu s takým atraktív-
nym poplatkom môžu uza-
tvoriť nielen dospelí, ale aj 
rodičia pre svoje deti. Špe-
ciálne pre deti je určené no-
vé detské sporenie JUNIOR 
EXTRA, pri ktorom zostá-
vajú zachované aj všetky os-
tatné výhody klasického det-
ského stavebného sporenia.  

A je tu ešte druhá šanca 
na niečo mimoriadne – na 
zisk rovných 1 000 eur. Zo 
stavebných sporiteľov, kto-
rí si uzatvoria zmluvu o sta-
vebnom sporení  počas let-
ných prázdnin, vyžrebujeme 
20 výhercov, ktorých odme-
níme sumou 1 000 eur. Takže 
nezabudnite, dobrú radu ste 
dostali, našepkať pani Šťas-
tene už musíte sami.

Viac informácií  získate 
v Kežmarku na adresách: 

Dr. Alexandra 10, tel.: 
052/452 62 22,  Dr. Alexandra 
52, tel.: 0915 740 376,  Hlavné 
námestie 8, tel.: 052/449 23 35, 
Baštová 16, tel.: 052/452 50 23

Dupľovaná letná šanca 

Banskobystrický rodák v 
roku 1921 zdedil po strýko-
vi Karolovi Mórym (1845 – 
1921), poprednom architekto-
vi, hotelový areál s umelým 
jazerom na Novom Štrbskom 
Plese. Ján Móry, ktorý po-
pri hudobnom vzdelaní ab-
solvoval v Budapešti Vysokú 
školu obchodnú a mal dob-
rú prax pri vedení rodinného 
obchodného podniku v Ban-
skej Bystrici, prehĺbené aj pra-
xou v Európe i v zámorí, po-
stupne zveľadil hotelový are-
ál. Na úroveň, že sa tu začali 
stretávať popredné osobnos-
ti nielen vtedajšieho českoslo-
venského a umeleckého živo-
ta, ale aj významné umelecké 
osobnosti zo zahraničia.

Keď v roku 1934 sa Ján 
Móry oženil s Magdou Sza-
kmáry, vynikajúcou speváč-
kou a koncertnou klavirist-
kou, význam Nového Štrb-
ského Plesa v hudobnom ži-
vote ešte viac vzrástol. V 
knihe hostí čítame mená Vi-
liama Figuša – Bystrého a Eu-
gena Suchoňa, Marty Kráso-
vej a Štefana Hozu, manže-
lov Macudzinských, Oldřicha 
Nového... Manželov Móryov-
cov v Tatrách navštívil aj je-
den z najväčších skladate-
ľov 20. storočia Béla Bartók. 
V koncertnej sále hotela bola 
dokonca zriadená súkromná 
vysielačka Rádio Monte Mó-
ry, z ktorej cez Radiojournal 
v Košiciach sa vysielali pria-
me koncerty do celého Česko-
slovenska.

Nádherná tatranská prí-
roda a nesmierne príťažlivý 
Spiš sa stali veľkými inšpirač-
nými zdrojmi pre Jána Móry-
ho ako skladateľa. Z orches-
trálnych skladieb uveďme as-
poň niektoré – suita Pod Kri-
váňom (jedna z najhranejších 
Móryho skladieb), Slovenské 
pastierske tance, symfonic-
ká báseň Pod Tatrami, V tieni 
hôr, Karpatský pochod, Zboj-
nícka rapsódia. Z cirkevnej 
hudby to bola najmä Spišská 
omša.

Ján Móry bol skladateľom 
obdarený veľkou melodickou 

Pred 120 rokmi sa narodil Ján Móry
Celá slovenská kultúrna verejnosť si 10. júla 2012 pripo-

menie 120. výročie narodenia hudobného skladateľa, libre-
tistu, klaviristu a počas pôsobenia v Spišskej Novej Vsi aj 
popredného hudobného pedagóga Jána Móryho.

nápaditosťou. Jeho melódie 
prinášali radosť a potešenie. 
To sa naplno odrazilo aj v je-
ho piesňovej a zborovej tvor-
be. A tu vstupuje 
do skladateľovho 
života výrazným 
spôsobom aj na-
še mesto. Móry 
sa spoznal s vy-
nikajúcimi spiš-
skými a nemec-
ky píšucimi bás-
nikmi, profesor-
mi nemeckého 
gymnázia v Kež-
marku – Eugenom Binderom 
a Robertom Weisserom, v Ma-
ďarsku pôsobiacim kežmar-
ským rodákom Friedrichom 
Lamom, gelnickým rodákom 
dr. Viktorom Mohrom a aj s 
Matejovčankou Gertrúdou 
Kallivoda-Scholtz. Pripravili 
mu básnické predlohy a v ro-
ku 1929 Karpathenvereins v 
Kežmarku vydal Spišské ba-
lady a piesne (Zipser Balladen 
und Lieder) a Spišské piesne v 
dvoch zošitoch, opus 23. Tieto 
boli upravené aj pre mužský 
zbor. Už v roku 1929, krátko 
po vydaní týchto piesňových 
zbierok mali premiéru zná-
mym brnenským barytonis-
tom Ralfom Ondruškom s au-
torom pri klavíri na verejnom 
koncerte v Kežmarku. V roku 
1935 v nemeckom vysielaní z 
Kežmarku spievala výber zo 
Spišských balád kežmarská 
sopranistka Klara Röckel so 
sprievodom Vilmy Szenczy-
ovej a v roku 1936 na pamät-
nom dobročinnom koncerte v 
Kežmarku spievala zo Spiš-
ských piesní aj Magda Móry-
-Szakmáry s klavírnym sprie-
vodom svojho manžela. 

Ján Móry mal veľmi blíz-
ky vzťah k nášmu mestu. Do 
nemeckého gymnázia cho-
dil aj jeho syn Viktor, kto-
rý bol v našej už legendárnej 
Musikschule žiakom Vilmy 
Szenczovej. Na koncertoch 
kežmarských zboroch zaznie-
vali aj Móryho úpravy spiš-
ských ľudových piesní vyda-
ných v troch zošitoch. Spišské 
balady a piesne často zaznie-

vali aj v programoch brati-
slavského a košického rádia. 
Móryho orchestrálne, piesňo-
vé aj tanečné skladby v tých-
to rokoch boli veľmi často vy-
sielané.

Ján Móry bol priekopní-
kom aj v oblasti zábavného 

divadla, viaceré 
jeho operety ma-
li veľký úspech 
nielen v Česko-
slovensku, ale aj 
a nemeckých di-
vadelných scé-
nach. Najväč-
ší úspech dosia-
hol operetami La 
Valliére, Slečna 
vdova, Zimný ro-

mánik, Námorný kadet. 
Z javiskových diel treba 

spomenúť ešte jedno zviaza-
né s našim regiónom. V ro-

ku 1927 uviedli v Matejov-
ciach detskú rozprávkovú 
hru so spevmi Hrbatý Petrí-
ček, ku ktorej napísala  Móry-
mu libreto Gertrude Kallivo-
da-Scholtz.

A posledné dielo, ktoré je 
úzko zviazané s našim Spi-
šom je rozhlasová hra s hud-
bou a spevmi na libreto dr. 
Wilhelma Neménya Levoč-
ská madona, ktorú odvysiela-
la v roku 1935 Praha, Brno aj 
Bratislava.

Auitor tohto spomienko-
vého medailónu na význam-
nú osobnosť slovenskej hudby 
ďakuje predovšetkým PhDr. 
Marianne Bárdiovej, ďalej Ing. 
Mikulášovi Liptákovi a jeho 
mamičke Johane Liptákovej a 
môjmu priateľovi Mikulášovi 
Argalácsovi, za všetku pomoc 
a rady pri koncipovaní tohto 
spomienkového textu.

Dr. Andrej Janovský
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PREDAJ 
Predám tatranský profil pero-

-drážka, brúsený, 1. trieda 4 eurá, 2. 
trieda 2 eurá, v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel. 
0915 86 32 27, 0911 16 89 82. P-26/12

Predám celoročne obývateľnú 
murovanú chatku so zariadením 
v Kežmarku pri Horárni v záhrad-
kárskej osade s pozemkom 532 m2 
cena 29 900 Eur. Foto e-mailom. Tel. 
0915/ 778 254. P-27/12

Predám 10-mesačné nosnice. Ce-
na: 3,60 eur/kus. Tel. 0944 21 92 28. 
P-38/12

Predám chatku v rekreačnom 
stredisku Ružbašská Miľava. Cena 
dohodou. Tel. 0903 62 26 46. P-46/12

Predám prívesný vozík za osob-
né auto, celková hmotnosť 350 kg, 
130x100x45 cm a STK 04/2013. Ce-
na 100 eur. Tel. 0905 20 61 41. P-36/12 
rámček

Predám štvorradličný pluh PHX. 
Veľmi dobrý stav. Cena 800 eur. Tel.: 

0911/57 93 85.  T-2/12
Predám ošípané do 150 kg. Mož-

nosť porážky. Cena 1,70 € za 1 kg. Tel.: 
0911/57 93 85.  T-4/12

Predám bordové sako, vestu, 
kravatu pre študentku HA, veľ. 38.  
 T-8/12

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žar-
novy a rôznu ľudovú tvorbu. Info na 
tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08. P-6/12

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, nože, nožnice. Opravujem – 
bicykle, trenažéry, kolesá a iné. 
OPRAVA BICYKLOV IMRICH, 
Garbiarska 12, 0905 43 41 53. P-17/12 
rámček, bold

www.atrakcie.in. P-21/12
Banka Vám nepožičia? požičaj-

te si u nás a vyhrajte AUTO! Pre za-
mestnaných a dôchodcov do 4500 €. 
Živnostníci aj bez príjmu do 33000 €. 
0911/913849. P-29/5/12

Spoločnosť Securitas, s.r.o., 
Okružná 761/25 Poprad otvára kurzy 
odbornej spôsobilosti SOS. Kontakt: 
052/456 24 11, 0905 75 40 52, e-mail: 
skola@securitaspp.sk. P-35/12

Psí salón v Kežmarku, 0908 25 44 
27. P-42/12

Hľadám skúsenú, serióznu opat-
rovateľku k 1,5 ročnej dcérke na cca 
8 mesiacov do februára 2013 na 8 ho-
dín denne u nás v byte poprípade u 
pani. Cena dohodou, t.č. 0910595049, 
Zuzana Kisková, Košická 11, 06001 
Kežmarok.

Kvalitné natieranie striech. 0907 
545 258. 

Čistenie, prehliadky, servis ply-

nových kotlov. 0907 541 750.

ZAMESTNANIE
Prijmeme upratovačku na skráte-

ný pracovný úväzok v popoludňaj-
ších hodinách (pracovisko Kežma-
rok). Tel. 0903 62 26 46. P-45/12

Ponúknem prácu skúsenému mu-
rárovi, tesárovi, stolárovi. Môže byť 
aj dôchodca. 0944 287 670. Volať ve-
čer. 

BYTY, DOMY
Predám 3-izbový slnečný byt na 

4. poschodí s balkónom v OV, čias-
točne prerobený. Cena dohodou. Vo-
lať po 17.00 hod. Tel. 0905 35 08 33. 
P-37/12

Predám 3 izbový byt v Košiciach, 
alebo vymením za menší domček so 
záhradkou v oblasti od Kežmarku po 
Vrbov. 0907 646 202. 

MADAF REAL ponúka na predaj 
rodinné domy v Kežmarku a Spišskej 
Belej, veľký 1-izbový byt v OV s bal-
kónom a 3-izbový byt v OV s balkó-
nom v Kežmarku, stavebný pozemok 
v Malom Slavkove, chatu vo Vyš-
ných Ružbachoch a záhradnú chat-
ku v Ľubici. Dá do prenájmu obchod-
né priestory v centre Kežmarku a Ľu-
bice a rodinný dom v Kežmarku. tel. 
052/452 41 84, 0907 99 99 82, Hviezdo-
slavova 2 (pri Tatra banke), Kežma-
rok. P-47/12 

Dám do prenájmu 2-izbový byt v 
Kežmarku. Tel. 0914 217 299. A-13/12

VÝPREDAJ
ZĽAVY AŽ DO 50% 

na vybrané druhy 
OKRASNÝCH DREVÍN

Rastliny vhodné aj do 
ozdobných kvetináčov.

Tel. 0907 31 51 87.
Michalská 23, Kežmarok

JE ČAS VYBRAŤ SI SVOJU DOVOLENKU
AKCIE LAST A ULTRA LAST MINUTE na LETO 2012 

sú už v plnom prúde... 
Neváhajte a navštívte nás radi vám poradíme pri výbere... 

Zájazdy u nás kúpite za rovnakú cenu ako v usporiadateľskej CK. 
Zakúpením dovolenky u nás vás zaradíme do zlosovania o ceny.

1.cena poukaz v hodnote 750 eur 
2.cena poukaz v hodnote 220 eur 
3.cena poukaz v hodnote 150 eur 

4. bude cena útechy...:-) 
Poukazy sú neprenosné a ich použitie bude možné v r. 2013  

U nás ste vždy vítaní :-) 
Cestovná agentúra  MARCO POLLO s.r.o.

Nájdete nás nad Pizzériou Clasica ul. Hviezdoslavova 2 na 
poschodí, tel. č. 052 452 3662, 0905 863 286, 0903 863 286

marcopollo@marcopollo.sk, www.marcopollo.sk

CESTUJTE s nami a vyhrajte... 
Sme tu pre Vás už 10 rokov... 

Odchod  Tvoj 
bol  rýchly,  nečaka-
ný,  niet  Ťa  už me-
dzi nami. 
Do  večnosti  si 

odišiel  spať,  zapla-
kal každý kto Ťa mal rád.
Už Ťa neprebudí slnko, ani krás-

ny  deň,  na  cintoríne  spíš  svoj  več-
ný sen.

Dňa 30. 6. 2012 uplynulo 9 ro-
kov od smrti nášho drahého Jána 
KEDZUCHA.

S láskou v srdci spomínajú 
manželka, dcéry a ostatná ro-
dina

V  šedivom  ti-
chu  polnočnom  bez 
slávy a rečí, posled-
ným zábleskom sna 
musel  do  večnosti 
odísť.

Mal nás všetkých rád a chcel tu s 
nami byť, no zostali len krásne spo-
mienky s ktorými môžeme ďalej žiť.

Dám do prenáíjmu 3-izbový byt v 
Kežmarku. Tel. 0914 217 299. A-14/12

Dám do prenájmu 2-izbový byt v 
Poprade. Tel. 0914 217 299. A-15/12

Dám do prenájmu rodinný dom v 
Stráňach pod Tatrami 128. Veľká zá-
hrada, hospodársk amiestnosť. E-ma-
il: awekk@szm.sk . A-16/12 

Prenajmem 2 izbový, zariadený 
byt v Kežmarku.  0904 377 452. Po-
núkam na predaj 2-izbový byt v Kež-
marku, sídlisko horný Juh. Celková 
plocha bytu je 58 m2. Nachádza sa na 
5. poschodí z 8. Byt je čiastočne zre-
konštruovaný, má plastové okná, no-
vú kuch. linku, drevené podlahy, za-
sklený balkón, nové stierky. Byt má 
veľkú chodbu, priestrannú kuchyňu 
a nepriechodné izby. Zabezpečenie 
bezpečnostnými dverami. Cena do-
hodou. Tel.: 0918/48 54 63.  T-3/12

Dňa 6. júla uplynie 10 rokov 
čo nás navždy opustil náš milo-
vaný Milan VOJ TANEK .

S láskou spomína celá rodina. 

Ťažko je bez Te-
ba,  smutno  je  nám 
všetkým,  už  nie  je 
nič  také,  ako  bo-
lo  predtým.  Praco-
val si vždy do úna-
vy, kľudu asi sa ne-

doprial.
Srdce  Tvoje  zlaté  bolo,  každé-

mu si ochotne pomáhal. Bez Teba je 
prázdno. Zostali nám len spomienky 
a  odkaz  jediný: Chýbaš nám v kru-
hu našej rodiny drahý manžel, ocko 
a deduško.

Dňa 11. júla si pripomenie-
me prvé výročie úmrtia Michala 
SCHOLTZA. Kto ste ho poznali a 
mali radi, venujte mu tichú spo-
mienku.

S láskou a žiaľom v srdci spo-
mínajú a za tichú spomienku ďa-
kujú manželka Agáta, synovia 
Róbert, Norbert, Martin a dcéra 
Helga s rodinami.
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V dňoch 18. – 23. júna 
2012 sa uskutočnili v čes-
kých mestách Písek a Stra-
konice Majstrovstvá sveta 
v hokejbale v kategóriách U 
16, U 18 a U 20. V kategóri-
ách U 16 a U 18 mali nemalé 
zastúpenie i kežmarskí ho-
kejbalisti.

Slovenskí hokejbalisti na 
svetovom šampionáte v ka-
tegórii U 20 na štvrtom mies-
te, v kategórii U 18 na dru-
hom mieste a kategóriu U 16 
vyhrali.

Z kežmarských hráčov 
Slovensko reprezentovali 
v kategórii U 18 brankár De-
nis Godla, obrancovia Pat-
rik Kromka, Adrián Hoff-

man a útočníci Erik Kopkáš, 
Boris Drozd, Dávid Tomeč-
ko, Jakub Lesňák. Individu-
álne ocenenie dostal brankár 
Denis Godla, ktorý bol vyhlá-
sený za najlepšieho brankára 
turnaja.

V kategórii U 16 repre-
zentovali Slovensko títo hrá-
či Kežmarku brankár Maxi-
milián Pajpach, obranca Bra-
nislav Zwick a útočníci Mi-
loš Godalla, Roman Chmeľ, 
Gabriel Kosár, Marko Šotek 
a Lukáš Zadžora, ktorý je zo 
Spišskej Belej.

Všetkým hráčom gratulu-
jeme a ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu mesta Kežma-
rok!                            Humeník

Kežmarskí majstri 
a vicemajstri sveta

Každá škola mala svo-
ju dvojkolovú školskú súťaž 
z ktorej sa vyselektoval naj-
lepší plavec školy, ktorý sa 
napokon zúčastnil okresné-
ho kola. 

Do súťaže bolo zapoje-
ných 12 škôl a spolu prete-
károv, ktorí plávali a súťažili 
o postup do okresného finá-
le, bolo počas celého roka 410 
plavcov. Postupová dvanást-
ka bola v zložení Marek Frič - 
ZŠ Žakovce, Monika Gricho-
vá - ZŠ Sp. Bela Štefánikova, 
Ján Cehuľa – ZŠ Vlkovce, Vic-
toria Petrillová – ZŠ Sp. Bela 
Petzvalová, Dávid Kolumber 
– ZŠ Slov. Ves, Erik Hasaj – 
Nižná Brána, Róbert Maniak 
– ZŠ Svätého kríža, Sebastián 
Peter Spirčák – ZŠ Huncovce, 
Nikolas Skokan – ZŠ Ľubica, 
Samuel Hajko – ZŠ Hradne 
Námestie, Matej Horný – ZŠ  
Dr. D. Fischera, Štefan Miško-
vič – ZŠ Ždiar. 

Do finále sa prebojovali tí-
to štyria pretekári. V. Petril-
lová,  N. Skokan, Matej Hor-
ný a Erik Hasaj. Všetci štyria 
podali výborný výkon. Tre-
ba však poukázať na kon-
centrovaný výkon Victórii 
Petrillovej, ktorá sa v silnej 
konkurencii chlapcov doká-
zala dostať do finálovej štvo-
rice a umiestniť na 4. mies-
te. Tesne to bolo aj medzi Eri-
kom Hasajom a Nikolasom 
Skokanom, kde o par sto-
tín bol rýchlejší E. Hasaj a 
tak sa umiestil na 2. mieste 
a N. Skokan na 3 mieste. Ví-
ťazom sa stal Matej Horný, 
ktorý počas celej súťaže ne-
prehral ani jednu rozplavbu 
a vo finále podal maximálne 
sústredený výkon,  ktorý mu 
priniesol zlatú medailu. 

Týmto sa chcem všetkým 
poďakovať za účasť a želám 
ešte veľa ďalších úspechov. 

Mgr. Jaroslav Božoň

Okresná plavecká súťaž 2011 – 2012
Dňa 27. 6. 2012 sa na základnej škole v Ľubici konali 

okresné plavecké preteky v plaveckom štýle kraul. Zúčast-
nilo sa jej 12 najlepších plavcov zo všetkých prihlásených 
škôl v okrese Kežmarok, ktoré v ZŠ Ľubica absolvovali pla-
vecky výcvik v 3. ročníku. 

Kežma r -
ská hokejba-
lová liga po-

kračovala záverečnými sú-
bojmi v play-off. Najviac pú-
tali finálové zápasy medzi 
Leopoldom Poprad a Rats 
Kežmarok. Tie lepšie zvlád-
li Popradčania, keď vyhrali 
všetky tri finálové duely a po 
13. rokoch sa prvýkrát stalo, 
že prvenstvo pre víťaza kež-
marskej hokejbalovej ligy pu-
tuje mimo okresu Kežmarok. 

Finále: Leopoldov Poprad 
– Rats Kežmarok 7:3 (Kňu-
rovský 3, Lipták, Pešta, Ba-

ran, Teplický – Lukáč 2, Ora-
vec), 6:1 (Teplický 4, J. Skokan, 
P. Kromka – Dinda).

Individuálne ocenenia 
získali: Najlepší a najúspeš-
nejší brankár – Milan Gleva-
nák, Najlepší strelec, nahrá-
vač, najproduktívnejší hráč – 
Libor Teplický. Najúspešnejší 
strelec – Peter Kňurovský. 

All stars Kežmarskej hokej-
balovej ligy: Milan Glevaňák 
(Rats KK) – Braňo Kromka 
(Rats KK), Dávid Mikša (Rats 
KK) – Michal Knapik (South 
Park KK), Boris Oravec (Rats 
KK), Libor Teplický (Poprad). 

Najlepším hráčom sezóny 
bol vyhlásený Dávid Mikša.

Humeník

V júni absolvovali dvaja 
bojovníci kežmarského klubu 
Cobra club sebaobrany Sport-
street fighting ligu nových 
talentov v kategórii MMA & 
K-1 v Piešťanoch. 

Branislav Danko (do 77 kg) 
zo Spiš. Belej i Marek Kna-

pík (do 65 kg) z Vrbova v sú-
ťaži uspeli, keď obidvaja svo-
ju váhovú kategóriu vyhrali a 
získali zlatú medailu. Pritom 
obidvaja sú začiatočníkmi. 
Trénerom obidvoch „fighte-
rov“ je zakladateľ a predseda 
klubu Milan Labus. Redakcia 

Cobra club sebaobrany s medailami
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Dňa 17. 6. 2012 sa konali v Mníšku nad Hnilcom medzinárodné 
majstrovstvá Slovenskej republiky v motokrose. Na ňom sa zúčastnili 
jazdci z Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. 
V triede MX2 štartoval aj Kežmarčan,  junior Ľubomír Maniak, 

ktorý sa v ťažkej konkurencii umiestnil na 6. mieste.                    (ph)

Chceš úspešne reprezento-
vať Mesto Kežmarok na hokej-
balových akciách? Chceš, aby 
Ťa trénovali úspešní hokejba-
loví tréneri a hráči? A mať pri-
tom plnú podporu mesta, ve-
denia Mestského športového 
klubu a školy, v ktorej areáli 
je ihrisko? Toto všetko sa splní 
každému hokejbalistovi, bez 
ohľadu na vek, ktorý bude re-
prezentovať hokejbalový klub 
MŠK Kežmarok!

Za každým doterajším 
úspechom kežmarského ho-
kejbalu v posledných štyroch 
rokoch je iba jedna značka – 
MŠK! Táto značka je už na ce-
lom Slovensku nielen znač-
kou zaručujúcu úspech, ale 
aj značkou rešpektovanou. 
Žiadny iný hokejbalový klub 
pod Tatrami nemôže dať ho-
kejbalistovi viac, ako tomu, 
ktorý bude reprezentovať 
MŠK Kežmarok!

A to všetko môžete do-
siahnuť pod vedením vedú-
cich mužstiev – Pavla Hume-
níka (seniori) a Jozefa Mar-
tančíka (mládež) a pod ve-
dením úspešných trénerov, 
resp. úspešných hokejbalo-
vých hráčov: Ladislav Ma-
jerčík – úspešný tréner ho-
kejbalového A mužstva MŠK 
Kežmarok – semifinalistu os-

tatného ročníka, Štefan Ma-
jer – kapitán mužstva senio-
rov MŠK Kežmarok a Dávid 
Mikša – najlepší hráč Kež-
marskej hokejbalovej ligy v 
práve ukončenej sezóne, kto-
rý trénerstvo študuje. 

Čo si môže kežmarský ho-
kejbalista viac želať, aby bol 
úspešný? Veď z jeho úspe-
chov sa bude tešiť a radovať 
sa celé mesto.

Ak teda, milí rodičia ho-
kejbalistov, malých, či veľ-
kých, chcete mať úspešné-
ho hokejbalového reprezen-
tanta Kežmarku, prihláste ho 
do hokejbalového klubu MŠK 
Kežmarok. 

Pravidelné tréningy hrá-
čov MŠK Kežmarok (bez 
ohľadu na vek hokejbalistu) 
sú na hokejbalovom ihrisku 
celé prázdniny, v termínoch:

Pondelok, streda, piatok 
10.00 – 12.00 hod.

Utorok, štvrtok 17.00 – 
19.00 hod.

Môžete sa obrátiť na kaž-
dého trénera, či vedúceho, 
aby ste vyplnili prihlášku do 
úspešného kežmarského ho-
kejbalového klubu. Ak chceš 
hrať extraligu, či regionálne 
súťaže, prihláste svojho syna 
do hokejbalového klubu MŠK 
Kežmarok.                Humeník

MŠK Kežmarok – tradičná značka 
hokejbalového úspechu v Kežmarku!

Čulé partnerské vzťahy 
medzi kežmarskou Strednou 
odbornou školou, Kušnier-
ska brána a  Strednou odbor-
nou školou a Stredným od-
borným učilišťom v Kladne 
sa prehlbujú aj v športovej 
oblasti. Delegácia študentov 
a učiteľov školy sa zúčastnila 
podujatí pri príležitosti osláv 
70. výročia lidických udalos-
tí, súčasťou ktorých bola piet-
na spomienka pri pamätníku 
obetiam v Lidiciach a medzi-
národný triatlon chlapcov.

Dôstojným príhovo-
rom, položením kytice kve-
tov a minútou ticha si všet-
ci účastníci uctili pamiatku 
obetí tejto násilnej historic-
kej udalosti. Triatlon, ktorý 
nasledoval bezprostredne po 
pietnom ceremoniáli, prebie-
hal v tesnej blízkosti lidic-
kého areálu za účasti 23 štu-
dentov z oboch škôl. Pozoru-
hodný medzinárodný úspech 
dosiahol študent veterinárne-
ho zdravotníctva a hygieny  
Adrián Schmidt ktorý si za-
slúžene vybojoval 3. miesto. 
Jeho spolužiak Martin Gemza 

po statočnom boji skončil na 
14. mieste. Pre oboch to bol 
premiérový pretek v tejto jed-
nej z najnáročnejších športo-
vých disciplín, keď športovec 
absolvuje za sebou plávanie, 
jazdu na bicykli a beh. Veľ-
kú zásluhu na úspešnom vy-
stúpení chlapcov má aj tréner 
a kouč Mgr. Peter Kovařík. Ví-
ťazom sa stal domáci študent 
Marek Maršoun, ktorý zvíťa-
zil už tretíkrát po sebe a zís-
kal putovný pohár. 

Súčasťou programu bo-
li aj sprievodné podujatia – 
prehliadka školy a školských 
dielní, prehliadka mesta 
Kladno, exkurzia po kultúr-
nych a historických pamiat-
kach Prahy, návšteva pre-
zidentskej letnej rezidencie 
a hrobu prvého českosloven-
ského prezidenta T. G. Masa-
ryka v Lánoch.

Pobyt v Kladne upevnil 
priateľské vzťahy medzi štu-
dentmi a učiteľmi oboch škôl 
a následné spoločné stretnu-
tie sa chytá v Kežmarku na 
Študentskej míli a Pedagogic-
kej päťke.                         angel

Bronz v triatlone zaslúžene 
na SOŠ Kušnierska brána
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Pätnásť Kežmarčanov ma-
lo zastúpenie vo všetkých di-
víziách (OL- olympijský luk, 
KL- kladkový luk, HL- ho-
lý luk a takmer všetkých ka-
tegóriách. Podujatie sa kona-
lo za teplého slnečného po-
časia, na ktorom kežmarskí 
lukostrelci žali ako sa patrí. 
Desať pohárov + pohár za ab-
solútneho víťaza je toho dô-
kazom. 

V kategórii Chrobák Juraj 
Živický si odniesol pohár za 
víťazstvo vo svojej kategórii 
a pridal víťazstvo v súťaži o 
absolútneho víťaza v divízii 
HL, kde súťažili víťazi všet-
kých kategórií HL. Vo finá-
le pri rovnosti bodov sa stre-
tol s víťazom mužskej kategó-

rie Kundračikom z LKB Bra-
tislava, ktorému nedal žiadnu 
šancu, keď trafil stred desiat-
ky 10:6. V tejto divízii prida-
li poháre aj Jozef Pavlík v 
kategórii muži HL za druhé 
miesto a Lenka Pavlíková v 
kat. ženy HL za tretie miesto. 

V divízii OL, Kežmarčania 
získali prvenstvá vo všetkých 
mládežníckych kategóriách. 
V kategórii Chrobák Radovan 
Živický (Jurajove dvojča), 
kat. Ml. žiak Ninka Kleinová, 
v kat. St.  žiak Martin Kobza 
a v kat. Kadetky Tatiana Šol-
týsová. Tomáš Michlím pri-
dal prvenstvo v divízii KL v 
kat. Kadet. 

V divízii KL sa darilo 
nášmu paraolympionikovi 

Ďalšie úspechy lukostrelcov
Cez víkend 23. – 24. 6. 2012 sa v Jasove pri Košiciach ko-

nalo druhé kolo Slovenského pohára a extraligy v terčovej 
lukostreľbe. 

Petrovi Kaščákovi, keď z naj-
vyšším nástrelom prechádzal 
až do finále, kde prehral s Mi-
roslavom Bojcunom zo Slá-
vie Právnik BA o jediný bod. 
Kaščákov 669 b. i Marečákov 
666 b. výsledok z kvalifiká-
cii a víťazstvo aj v druhom 

kole extraligy svedčia o dob-
rej pripravenosti na Londýn, 
keď do odletu majú už len 
dva mesiace. Pohárovú žatvu 
uzatvára Pavel Svetlík, keď 
v kategórii Veterán KL získal 
pohár za druhé miesto.

(vm)

Na ňom delegáti zvolili 
členov Správnej rady a členov 
Výkonného výboru MŠK. 

Za členov Správnej rady 
MŠK boli zvolení PhDr. Igor 
Kredátus, Mgr. Ľuboslav Ko-
valský, Ing. Ľudmila Gnojčá-
ková, PaedDr. Dušan Tokar-
čík a Ján Blaško.

Do Výkonného výboru 
MŠK boli zvolení Ľuboslav 
Kovalský, Jozef Bréda, Miloš 
Uličný (všetci traja za Sprá-
vu MŠK), Filip Kormoš (atle-
tika), Stanislav Čajka (jazdec-
tvo), Vladimír Majerčík (luko-
streľba), Jozef Nahálka (kyno-
lógia), František Tropp (šach), 
Pavol Humeník (hokejbal), 
Miroslav Harabín (stolný te-
nis), Jaroslav Božoň (karate), 
Milan Špak (volejbal), Jozef 
Juhász (basketbal), Peter Hoff-
man (hokej - mládež), Mária 
Šimoňáková (tanec), Miloš La-
bus (futbal – mládež).

Správna rada MŠK zvolila 
na ďalšie štyri roky za pred-
sedu Mestského športové-

ho klubu PhDr. Igora Kredá-
tusa. Za viceprezidenta MŠK 
a predsedu Výkonného výbo-
ru MŠK bol zvolený Mgr. Ľu-
boslav Kovalský.

Vo svojom prejave na Val-
nom zhromaždení pripome-
nul prezident MŠK Igor kre-
dátus delegátom, že hlav-
ným dôvodom vzniku Mest-
ského športového klubu bola 
a je transparentnosť financo-
vania športu v meste Kežma-
rok. Hlavným iniciátorom 
tejto myšlienky bol primátor 
mesta Igor Šajtlava, ktorý je 
čestným prezidentom MŠK.

MŠK vznikol 1. júla 2008. 
Pri jeho príprave odviedli kus 
dobrej práce okrem primáto-
ra mesta i Ing. Ľudmila Gnoj-
čáková, Mgr. Vladimír Jan-
ček, Jozef Bréda a Ing. Sta-
nislav Škára. Poďakovanie za 
vznik MŠK treba adresovať i 
poslancom mestského zastu-
piteľstva, ktorí podporili kaž-
dý rozpočet pre MŠK a tým 
prispeli k tomu, že kežmar-

MŠK Kežmarok – značka úspešná a rešpektovaná
Najvyšší orgán najväčšieho športovej organizácie na úze-

mí mesta Kežmarok, Mestského športového klubu, sa zišiel 
25. júna 2012 v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka.

ský šport sa mohol rozvíjať. 
Výsledky hráčov, hrajúcich 
pod značkou MŠK to plne po-
tvrdzujú, že kežmarský šport 
ide správnym smerom.

Po stručnej prezentácii 
každého športu, ktorý je etab-
lovaný pod značkou MŠK, 
mohol prezident klubu kon-

štatovať, že značka MŠK je už 
úspešne známa a úspešná a 
je potešiteľné, že z celkového 
počtu 973 členov je vyše 700 
mladých členov. To je príjem-
né konštatovanie a zároveň 
perspektíva do budúcna, že 
značka MŠK sa bude i naďa-
lej rozvíjať.               Humeník


