
1KEŽMAROK 16/2010

(pokračovanie na 2. strane)

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

Váš predajca vozidiel Škoda

Štartovací bonus
1 400

Štartovací bonus
ažaž 1 400

NAŠTARTUJTE SA
NA TURBO LETO!
S unikátnymi 4-valcovými motormi TSI

Nová Škoda Fabia TSI môže byť vaša s balíkom výbavy XXL zvýhodneným
až o 9004. Novú Škodu Roomster získate so štartovacím bonusom
až do 1 4004. K obidvommodelom teraz dostanete dovolenku až do 6004

podľa vášho želania. Navyše možete využiť výhodné značkové financovanie.
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www.skoda-auto.sk
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AUTONOVA, s. r. o., kontaktné miesto Kežmarok, Huncovská 308, tel.: 052/452 36 67

MsKS pozýva

OZNAM 
Mesto Kežmarok oznamuje občanom, ktorí boli poško-

dení povodňou, že poskytovanie humanitárnej pomoci bu-
de od 2. 8. 2010 na ul. Baštová 12 (pri trhovisku). 

Čas: 10.00 - 12.00 a 13.00 -  15.00  
Ponuka: Ošatenie, obuv, posteľné prádlo, uteráky, utierky, 

vankúše, matrace, deky, práčky, pece, nábytok, televízory.

„Hodnota jedného odpočíva-
dla sa pohybuje od 800 eur, žiaľ 
vandali neberú ohľad na to, že 
okrem nich do lesa chodia aj ľu-

Do nových odpočívadiel sa 
neoplatí investovať

Odpočívadlá v kežmarských lesoparkoch sú už tradične 
počas letných prázdnin vystavované útokom zo strany van-
dalov. Tí si neváhajú na založenie ohňa vypomôcť drevený-
mi šindľami priamo zo striešky, či stromami na okolí. Van-
dalizmus sa podpísal aj pod spálený stôl, či postriekané ta-
bule na náučnom chodníku v lesoparku Sever. 

dia, ktorí si pobyt v prírode vážia 
a vedia, že plastové vrecia slú-

Pri každom odpočívadle sa nachádzajú plastové vrecia na 
odpadky. Tie sú však do vriec hádzané v pomere raz do vre-
ca a päťkrát na zem. Svoje by vedeli rozprávať aj obhoreté sto-
ly a povylamované striešky. 

Mestské kultúrne stredisko  
v Kežmarku

pozýva na koncert skupiny

OLYMPIC
ROSOMÁK revival (ČR)
24.8. 2010 o 19.00 h (utorok)

na nádvorí 
Kežmarského hradu.

Vstupné 5 €.
Predpredaj:

MsKS, Starý trh 46, Kežmarok
(052/452 21 65)

KIA, Hlavné nám. 46, Kežmarok
(052/449 21 35)

Po opravách zábradlia, afaltu a ríms, ktoré zničila povodeň, bol v 
stredu 28. júla opäť daný do užívania most na sídlisku Sever, vedúci 
z ulice Hradská cesta. Na moste platí obmedzenie do 7,5 t. V tých-
to dňoch sa začali práce aj na rekonštrukcii mosta pri pekárni Gros, 
ktorý je v správe Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na od-
straňovaní škôd sa bude podieľať dodávateľ PSK v súčinnosti s Po-
vodím Dunajca a Popradu, ktoré zabezpečí aj prehĺbenie koryta na 
niektorých miestach. Do ukončenia prác platí aj na tomto moste ob-
medzenie v nosnosti a rýchlosti.                               T/F-Adri-
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Vyhlásenie konania verejnej zbierky
„Povodeň Kežmarok 2010 – pokračovanie zbierky“

Verejnoprospešný účel: 
Úhrada nákladov spojených s odstraňovaním následkov  

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

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

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

pob. Kežmarok
Miesto konania verejnej zbierky: Mesto Kežmarok

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

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

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

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

Ing. Igor Šajtlava, primátor

Priamo v dome Anny Sis-
kovej, na ulici Trhovište v 
Kežmarku, ktorá bola jed-
na z tých, ktorú priamo po-
stihla 4. júna 2010 ničivá po-
vodeň, odovzdal v stredu 28. 
augusta 2010 v mene Opravá-
renského práporu VÚ 8009 v 
Martine pplk. Ing. Ľubomír 
Matta výťažok zbierky tohto 
práporu.

Keďže sám podplukov-
ník pochádza z nášho regió-
nu (Poprad) a slúžil v Záľu-
bici, pozná teda náš kraj. Bol 

milo prekvapený, že v mar-
tinskom prápore mala výzva 
o finančnú zbierku kladnú 
odozvu. Celkovo sa vyzbie-
ralo 535 Euro, na čo prispelo 
vyše 400 vojakov. 

A prečo práve Anna Sis-
ková? Jediný príjem v rodi-
ne je iba invalidný dôchodok 
a voda zničila v dome takmer 
všetko. Takže i vedenie mesta 
je presvedčené, že prostried-
ky sa dostali do správnych 
rúk – teda občanovi, ktorý to 
najviac potrebuje.   Humeník

Finančná pomoc z Martina

Do nových odpočívadiel...

žia na odpadky a nie na to, aby 
ich niekto hádzal do rokliny,“ ho-
vorí Ján Pitoňák z Mestského 
úradu v Kežmarku popri tom, 
ako schádza do jamy, v ktorej 
sú zakliesnené plastové vrecia. 
Vezme ich, pozbiera odpadky 
okolo odpočívadla a iba bez-
mocne pokrúti hlavou. S van-
dalizmom v kežmarských le-
soch sa stretáva dennoden-
ne. Žiaľ tí, ktorí majú asi naj-
viac voľného času, míňajú ho 
na deštrukciu toho, čo patrí 
všetkým.

Na otázku, či mesto neuva-
žuje o akýchsi lesných hliad-
kach, dostávame odpoveď, 
ktorá môže byť prvým kro-

kom k realite: „Rokovali sme 
s vedením mestskej polície, aby  
do svojho plánu zaradili občasnú 
pešiu pochôdzku trasou náučné-
ho chodníka najmä počas víken-
dových dní s cieľom odhalenia 
páchateľov. Domnievam sa, že 
ide vždy o tú istú skupinu. Jed-
na takáto pochôdzka môže trvať 
15 minút. Nepochybujem o vy-
ťaženosti mestskej polície, ale za 
pokus by to možno stálo,“ hovo-
rí J. Pitoňák

Na nové prístrešky nie sú 
peniaze. Mesto pristúpi iba 
k oprave najnevyhnutnejších 
poškodených častí. Predsalen 
je našťastie vždy viac tých, čo 
sa chodia do lesa poprechá-
dzať, či opiecť si s deťmi sla-
ninku a špekáčky.     -AdriS-

Základná organizácia Slo-
venského zväzu zdravotne 
postihnutých Poprad v spo-
lupráci s Klimatickými lie-
čebnými kúpeľmi, Hotel Tat-
ranské Zruby, organizuje 
pre členov Slovenského zvä-
zu zdravotne postihnutých  
a ich najbližších ŠPORTOVÝ 
DEŇ s rehabilitáciou a gulá-
šom, ktorý sa uskutoční dňa 
28. augusta 2010, t. j. v sobo-

tu od 10.00 do 17.00 h v are-
áli Hotela Tatranské Zruby – 
pri Kolibe.

V prípade nepriaznivého 
počasia bude k dispozícii Ko-
liba.

Počet účastníkov prosí-
me nahlásiť telefonicky alebo 
SMS na tel. č.: 0908 392 793 (A. 
Šimčáková, Hviezdoslavova 
350/41, 058 01 Poprad najne-
skôr do 18. augusta 2010)!

Zdravotne postihnutí budú mať športový deň

Na Skalnatej chate mali 
opäť vzácnu návštevu. Po de-
viatich mesiacoch znovu na-
vštívil túto vysokohorskú cha-
tu statný medveď. Medvedie 
návštevy sú v poslednom ob-
dobí postrachom väčšiny tat-
ranských chát. V noci 29. jú-
la si maco vybral za cieľ opäť 
pobyt na chate nachádzajú-
cej sa v nadmorskej výške 1 
751 m. Do chaty prišiel hlav-
ným vchodom a skôr než cel-
kom „preštudoval“ materiá-
ly na stene, odišiel. „Na chate 

v tom čase neboli žiadni turisti, 
iba otec, ktorý približne tristoki-
lového medveďa vyrušil. Nečaka-
li sme, že príde už pred jeseňou. 
V najbližších dňoch bude daná 
do prevádzky tzv. elektrická ohra-
da,“ povedal nám Mgr. Pavol 
Kulanga, chatárov syn a záro-
veň majiteľ agentúry Coollan-
gaa-event agency Vysoké Tat-
ry, ktorá ponúka turistom aj 
adrenalínové zážitky na žela-
nie. Stretnutie s medveďom by 
však bolo zrejme bezplatným 
bonusom.                     -AdriS-

Maco opäť navštívil Skalnatú chatu

Prezentácia: 13.00 – 15.00 h 
pri hoteli Štart

Športová výstroj potrebná!
Kontakt na bližšie  

informácie:
0903 615 561;  0907 130 316
Podujatie sa uskutoční pod 
záštitou Mesta Kežmarok  

a s jeho finančnou podporou. 
V prípade dažďa  

a nepriaznivého počasia sa 
akcia ruší.

Materská škola Severná 5, Kežmarok
pozýva deti do 11 rokov v sprievode rodičov

(alebo nimi poverenými dospelými)  
na podujatie:

CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM
v lesoparku Sever
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Súčasný profil združenia 
miest a obcí na slovensko-poľ-
skom pohraničí sa začal čr-
tať v roku 1991, kedy sa kona-
la v Zakopanom konferencia 
o samosprávach. Tam vznik-
la myšlienka zblíženia a spo-
lupráce medzi Slovenskom 
a Poľskom v oblasti Tatier. Lá-
kavý nápad ocenili okamžite 
novinári, ktorí tému sledova-
li a ustavične prejavovali o ňu 
záujem. Ten pretrval na via-
cerých stranách a tak sa v ro-
ku 1993 v Poprade a v Nowom 
Targu stretli predstavitelia sa-
mospráv a štátnej správy, kto-
rí podpísali deklaráciu záme-
rov viažúcich sa na myšlien-
ky fungovania euroregiónu. 
Projekt, od ktorého sa rozví-
jala budúcnosť cezhraničné-
ho zväzku, precízne formoval 
ciele i fungovanie združenia, 
do ktorého na slovenskej stra-
ne spočiatku patrili okresy 
Dolný Kubín, Liptovský Mi-
kuláš, Poprad a Stará Ľubov-
ňa. Poliaci navrhli do zväzku 
gminy z Oravy, Podhalia, Spi-
ša a Pienin. Deklarácie, ktoré 
vtedy za Kežmarok podpísal 
vtedajší primátor Ing. Ján Sku-
pin sa dostali až na stôl vlád 
Poľskej a Slovenskej republi-
ky, ktoré v roku 1994 podpísa-
li dohodu o cezhraničnej spo-
lupráci.  

Dnes je združenie Eurore-
gión Tatry organizáciou za-
strešujúcou na slovenskej stra-
ne okresy Dolný Kubín, Kež-
marok, Levoča, Liptovský Mi-
kuláš, Námestovo, Poprad, 
Sabinov, Spišská Nová Ves, 
Ružomberok a Tvrdošín. Má 
svoj kongres, radu, pracov-
né komisie a čo je zaujímavé, 
v Kežmarku aj svoju kancelá-
riu, ktorá pracuje pod vede-
ním poslanca mestského za-
stupiteľstva v Kežmarku, Mi-
lana Nevlazlu. Práve jeho sme 
sa opýtali na to, ako hodnotí 
činnosť združenia, ktoré si pí-
še už 15-ročnú históriu a kto-
ré projekty považuje za najza-
ujímavejšie, či najúspešnejšie. 
„Činnosť Euroregiónu „Tatry“ 
hodnotím ako veľmi zaujímavú. 

Prihraničné mestá spolupracujú už 15 rokov
EUT. Skratka, s ktorou sa našinci stretávajú už pätnásť 

rokov. Tri písmenka znamenajúce Euroregión Tatry – úze-
mie, ktoré štátna hranica nerozdeľuje, ale spája. Poľské a slo-
venské regióny – fungujúce partnerstvá, ktorých história sa 
začala písať pred pätnástimi rokmi. 

Nejeden rodič s prícho-
dom letných prázdnin obja-
vuje v sebe skryté manažér-
ske schopnosti. Zosúladiť po-
čet dovolenkových dní rodi-
čov s prázdninovými dňami 
detí, pokiaľ nie sú naporúdzi 
starí rodičia alebo iní príbuz-
ní, ktorí pomôžu, nie je jed-
noduché. 

Dvojmesačné letné prázd-
niny bývajú neraz obdobím, 
kedy si rodičia najmä najmen-

ších školákov kladú otázku – 
čo s deťmi. Nechať ich doma 
bez dozoru?

Niektorí rodičia možno 
ani nevedia, že svojich prvá-
čikov, či druháčikov môžu 
umiestniť počas pracovných 
dní v niektorej z materských 
škôl. Možnosť umiestnenia 
detí cez týždeň, počas pra-
covnej doby rodičov, sa tý-
ka detí od prvého po štvrtý 
ročník, no najviac využíva-

Kam „odložiť“ školáčikov cez prázdniny?
ná je len zo strany rodičov pr-
vákov a druhákov. V júli a v 
auguste sú v Kežmarku otvo-
rené vždy dve materské ško-
ly, ktoré poskytnú celodennú 
starostlivosť aj týmto vekovo 
starším deťom.

V mesiaci august môžu eš-
te rodičia využiť služby kež-
marskej materskej školy na 
ulici Kuzmányho a Možiar-
ska. Jednorazový poplatok 
za služby materskej školy či-
ní 12,67 € bez ohľadu na po-
čet dní, kedy dieťa zariadenie 
navštevuje. Poplatok za stra-
vu činí 1,06 € na deň a zahŕňa 
desiatu, obed, olovrant, vrá-
tane pitného režimu.

Hoci len týždňový peda-
gogický dozor, kým musíte 
byť v práci je niekedy na ne-
zaplatenie. A čo je pozitívne, 
niektorí prváčikovia, či dru-
háčikovia sa do škôlky aspoň 
na krátku návštevu radi vra-
cajú. 

T/F Adriana Saturyová

Je zameraná na aktivity samo-
správ ale aj malých obcí v oblas-
tiach, ktoré síce sami môžu rea-
lizovať, ale s problémami. Je to 
propagácia celého regiónu pros-
tredníctvom propagačných mate-
riálov a máp predstavujúcich re-
gión Oravy, Liptova a Spiša, ako 
aj  rôznych spoločných kultúrno 
spoločenských podujatí, na kto-
rých sa predstavia aj naši susedia 
z poľskej strany. Taktiež na hospo-
dárskych konferenciách zamera-
ných na cestovný ruch a obchod. 
Ale nesporne najzaujímavejším 
projektom Euroregiónu „Tatry“ 
je „Cesta okolo Tatier“, cyklotrasa 
okolo Vysokých a Západných Ta-
tier v dĺžke cez 300 km,“ hovorí 
riaditeľ kancelárie EUT Milan 
Nevlazla, ktorý sa autorsky 
spolupodieľal aj na mnohých 
propagačných materiáloch, 
ktoré doma i v zahraničí pro-
pagujú to najkrajšie a najhod-
notnejšie z nášho regiónu. 

Je potrebné dodať, že fi-
nancovanie združenia je sa-
mostatné na poľskej i sloven-

skej strane a tvoria ho zápisné 
i členské príspevky, dobrovoľ-
né príspevky miest a gmín, 
dotácie, ale i dary a iné zdroje. 

Svoje okrúhle jubileum 
oslávili spolu so združením 

aj Kežmarčania, pre ktorých 
pripravili členovia Eurore-
giónu Tatry bohatý kultúrny 
program na hradnom nádvo-
rí v piatok 23. júla. 

T/F -AdriSatury-
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Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Od 1. augusta do konca 
septembra 2010 sa môže kaž-
dý návštevník do vôle po-
hrať na interaktívnej výstave 
„Hodnoty – vedecká hračka“ 
v Mestskom múzeu v Kež-
marku. Popritom si vyskú-

Predpoklady výkonu práce: 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
• bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší  

ako 3 mesiace)
• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009

• ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona  
NR SR č. 317/2009

Kvalifikačné predpoklady: 
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhl. MŠ SR   
č. 437/2009 Z.z. 

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 
• vykonanie prvej atestácie v zmysle zák. č. 317/2009 Z.z. 

Ďalšie požadované schopnosti:  
• riadiace a organizačné schopnosti 

• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie 
• strategické a  kreatívne myslenie, zodpovedný a tvorivý prístup k 

práci, spoľahlivosť, dobré    
     organizačné a komunikačné schopnosti 
• znalosť práce s PC v prostredí Windows  

(World, Excel, internet) 
• osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady:
• písomná prihláška do výberového konania

OBEC ŽAKOVCE  
v zmysle § 4, zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone prác  
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Žakovce
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní  

a o vykonaní 1. atestácie
• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe

• profesný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  

vo vzťahu k výkonu činnosti (nevyžaduje sa od uchádzačov, ktorí sú 
v pracovnom pomere s Obcou Žakovce)

• písomný návrh koncepcie rozvoja Základnej školy  
Žakovce 

• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na 
účely výberového konania 

Uchádzači, ktorí splnia predpoklady výkonu práce  
a kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na výberové  

konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.  
Výberová komisia overí a posúdi predpoklady,  

schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na  
výkon funkcie vzhľadom na povahu kompetencií  
a povinností riadiaceho zamestnanca a povahu  

riadiacej práce.

Termín a miesto podania prihlášky:  
Prihlášky možno doručiť do 17. augusta 2010   

v zalepenej obálke označenej nápisom  
„Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZŠ“ na adresu: 

OBEC ŽAKOVCE, 059 73 Žakovce 55

HODNOTY – VEDECKÁ HRAČKA

Prešovský samosprávny kraj - Mú-
zeum v Kežmarku pozýva všetkých 
milovníkov šermiarského umenia na 
V. ročník podujatia Hradné dni - stre-
doveký večer, ktorý sa uskutoční 14. 
augusta. Pozývame vás stráviť letný 
večer v príjemnom prostredí nádvo-
ria Kežmarského hradu a vychutnať si 
neopakovateľnú atmosféru stredove-
ku. V programe uvidíte nielen tradič-

né šermiarské vystúpenia, ale aj tance 
a na záver pompézne vystúpenie fa-
kíra a orientálnych tanečníc. Poduja-
tie začína o 15.00 hodine, predpredaj 
vstupeniek v Múzeu v Kežmarku. 

Účinkujúci: Skupina historického 
šermu BOJNÍK z Prievidze.

Táto aktivita bola podporená z fi-
nančných prostriedkov rozpočtu mes-
ta Kežmarok. 

Pozvánka na podujatie v múzeu

a stredných škôl, rodinám s 
deťmi staršími ako 3 roky. 

Výstavu „Hodnoty – ve-
decká hračka“ pripravilo ne-
veľké banskobystrické občian-
ske združenie Vedecká hračka 
ako 240. inštaláciu vlastnej vý-
stavy. V 138 mestách a obciach 
Slovenska sa od roku 1998 po-
hralo na jej interaktívnych vý-
stavách viac ako 300 000, naj-
mä mladých návštevníkov 
a vyše pol milióna ľudí bolo 
na rôznych show a prezentá-
ciách vedeckých hračiek.

V ý s t a v a 
sa nachádza 
v priestoroch 
múzea na ulici 
Dr. Alexandra 
11 do. 30. au-
gusta 2010.

ša a overí svoj odhad veľkos-
tí niektorých fyzikálnych ve-
ličín (hmotnosť, dĺžka, čas, 
koncentrácia, ...) a uvedomí 
si mnohé všeľudské osobné 
hodnoty (život, človek, zdra-
vie, láska, priateľstvo, rodi-

na, práca, peniaze, 
šťastie, vzdelanie, 
múdrosť, umenie, 
príroda, viera, slo-
boda, hry a hrač-
ky), ktoré sú spred-
metnené v citátoch 
a reprodukciách 
umeleckých diel. 
Výstava je urče-
ná predovšetkým 
žiakom a pedagó-
gom základných 
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A tak tí, ktorí boli šikov-
nejší, alebo mali viac šťas-
tia na brigádnikov, boli me-
dzi prvými, ktorí si pomohli 
s vecami, ktoré do Kežmarku 
doviezli, alebo poslali mno-
hí známi, či neznámi dobro-
dinci v snahe pomôcť ľuďom 
v núdzi.

Žiaľ, chamtivosť sa uká-
zala časom aj tu. Poniektorí, 
ktorí mali zaliate minimálne 
priestory, pivnice, či hospo-
dárske budovy, zneužili po-
žiatočný stav, keď nebol uro-
bený podrobný prieskum 
poškodených lokalít a tak si 
neváhali privlastniť televí-
zor, či nábytky aj takí, kto-
rí pri povodni utrpeli mini-
málne škody. „Keď sme ne-
skôr obdržali zoznam, v kto-
rom bolo presne uvedené, ktorý 
objekt mal čo zatopené, zisti-
li sme, že si prišli na cudzom 
nešťastí prilepšiť aj takí, kto-
rí na humanitnú pomoc nebo-
li vôbec odkázaní. Mali sme aj 
prípad, že sa prišla obliecť ce-
lá rodina, pobrali kadečo do do-
mácností a nakoniec sme zis-
tili, že mali možno  iba spod-
nú vodu v pivnici,“ dozvedá-
me sa pri návšteve budovy 
bývalej fotoslužby pri tr-
hovisku, kam sa v týchto 
dňoch presunuli všetky veci 
od darcov. Množstvo „teraj-
ších“ vriec s označením ob-
sahu pochádza z Nemecka, 
Rakúska a Holandska od or-
ganizácie ADRA. Už niekoľ-
ko dní ich vybaľujú a trie-
dia pracovníčky Mestského 
úradu v Kežmarku, z odde-
lenia sociálnych vecí a rodi-
ny, aby sa v nich mohli ľah-
šie zorientovať poškodení, 
keď si prídu po oblečenie, či 
veci, ktoré dobrí ľudia pri-
balili. Je medzi nimi aj taš-
ka do školy, hračky, posteľné 
obliečky, porcelán a iné veci, 
ktoré môžu niekomu ešte po-
slúžiť. Pretože mnohí z tých, 
ktorí naozaj prišli o obleče-
nie, či vybavenie domácnos-
tí, dodnes dávajú dokopy 

Závidia si aj nešťastie
Kto by si pomyslel, že Kežmarok ľudská závisť tohto dru-

hu obíde, mýlil sa. Aj medzi našincami sa našli takí, kto-
rí si takpovediac závidia aj nešťastie. Kým poniektorí Kež-
marčania si doteraz vynášajú špinu a znehodnotené zaria-
denie z domácností, iní si už stihli svoje nedávno zaplavené 
príbytky vyčistiť, vymaľovať, nanovo zariadiť. Svojpomoc-
ne, ale i s pomocou rodiny, známych, i neznámych.

podlahy, elektroinštalácie, 
stierky, maľovky, nábytky. 

Odkedy začali pracovníci 
mesta rozdávať veci zo zbie-
rok, vedú si zoznam – evi-
denciu v zošite. Pri porov-
naní so zoznamom poško-
dených lokalít a obydlí, kto-
rý dostali neskôr, zistili, že si 
hoci len televízor bez váhania 
privlastnili ľudia, ktorým ten 
ich slúžil aj po tom, čo sa vo-
da prehnala ich ulicou. „Ľudia 
klamali, bez hanby sa priživili 
na nešťastí iných. Iní zas prišli 
a hľadali iba značkové veci v ko-
pách oblečenia. Keď už prišli po-
niektorí siedmy raz na prieskum, 
či nám nedošli značkové veci, 
museli sme sa ozvať. Toto nie 
je obchod „second hand“, toto 
je doslova pomoc pre tých, kto-
rí veci potrebujú. Ak niekto po-
trebuje oblečenie, tak mu je jed-
no, či je značkové alebo nie,“ 
povie nám jedna z pracov-
níčok popri tom, ako vykla-
dá oblečenie z vriec. Doslova 
pikoškou sa dá nazvať, keď si 
prišli niektorí ľudia s príves-
ným vozíkom po kuchynskú 

linku či plastový ozdobný 
strom. „Museli sme im vysvet-
liť, že strom patrí komunitné-
mu centru, kde boli veci dočasne 
uskladnené a že kuchynská lin-
ka je takisto súčasťou vybavenia 
centra, kde sme veci iba prevza-
li a dali ďalej poškodeným. Jed-
noducho niektorí chceli všetko, 
čo videli.“ Boli aj také prípady, 
keď sa dotyční predstavili cu-
dzím menom. Postupne však 
ženy prichádzajúce do kon-
taktu s ľuďmi vedeli, kto je na 
tom ako a pri vybaľovaní nie-
ktorých vecí si samé spome-
nú, komu vec poslúži – lebo si 
pamätajú poškodených, ktorí 
už niečo konkrétne hľadali. 
Pri zmienke o ženách oveša-
ných zlatom, vymaľovaných 
a pekne oblečených, ktoré si 
prídu pod zámienkou popo-
vodňovej núdze pozrieť, čo 
by si mohli vziať z darov, ve-
ríme, že „je to na zvracanie“. 

Humanitná pomoc teraz 
už vďaka pracovníčkam od-
delenia sociálnych vecí a ro-
diny dostáva akýsi punc kon-
troly. Darcovia môžu byť spo-
kojní, že s ich vecami sa na-
kladá podľa potreby tam, kde 
to najviac potrebujú a poško-
dení vedia, že na nich stále 
čakajú veci od dobrých ľudí, 
ktorými si môžu v neľahkých 
časoch, keď majú nečakané 
výdavky na bývanie, pomôcť. 

T/F- Adriana Saturyová

Niektoré veci darovali evidentne starí ľudia a ich kvalita 
a vzhľad už nezodpovedá potrebám ľudí. Iné veci je lepšie rozdeliť 
do skupín, aby si poškodení rýchlejšie vybrali – detské nohavice, 
dámske blúzky, pánske pulóvre, tričká, topánky... Medzi vecami, 
ktoré ľudia do Kežmarku poslali, sú aj rôzne kusy nábytku, neraz 
i nové výrobky a spotrebiče. Žiaľ, častokrát spôsobili ohováranie, 
hádky, ponosovanie. Ľudia si vedia závidieť aj nešťastie, ak z neho 
vyplynie nejaká materiálna „výhoda“ od sponzorov.

Babka, babka, rozprávaj nám 
o tom, aké to bolo, keď si bola 
mladá. Dobiedzali sme neraz ako 
deti so sestrou do našej babičky 
a ona rozprávala. Mali sme ra-
di jej príbehy. Hlavne ten z mla-
dosti, ako ju dedko – vtedy eš-
te len nápadník, tlačil do špaj-
zového okienka, keď sa vraca-
la z tajnej schôdzky za domom. 
Alebo keď na bále cez celú sálu 
prišiel požiadať jej rodičov o ta-
nec s ňou a „ostatné kofy len 
pozerali, lebo ja som bola od ne-
ho o 14 rokov mladšia“. Babkine 
príbehy mali silu. Kláštorná ško-
la, hodiny klavíra a cudzích ja-
zykov, ale i tie, keď jedla prvý 
raz u svokry pirohy, či ako ne-
skôr nosila vo vedrách vodu ale-
bo drevo do pece, keď mala vlast-
nú rodinu. O výletoch, či posede-
niach so známymi v záhrade, pri 
harmonike. To sme dokázali po-
čúvať dookola. Babka rada spo-
mínala a my sme si predstavova-
li, aké to bolo. Aké dieťa bola na-
ša babka, aké mala hračky, aké to 
bolo, keď bola slečna, potom jej 
deti a hlavne aké dieťa bola na-
ša mamka. 

 Aj dnes, hoci sa to možno 
tak nejaví „lebo je taká doba“, 
sú dedkovia a babky akýmsi kle-
notom spoločnosti. Majú v sebe 
niečo, čo nás s nimi spája, hoci 
rokmi sa naše chodníčky vzďa-
ľujú. Hundreme na nich, keď sa 
bez rozmyslu pustia v križovatke 
do cesty, aby prešli z jednej stra-
ny na druhú, ale pribrzdíme (ale-
bo nie?), keď ich vidíme s palič-
kou pomaly kráčať cez prechod. 
Lebo by to mohla byť aj naša ba-
bička, či dedko... A možno sme to 
my sami o pár rokov. 

Kamarátka mi poslala také pí-
sané múdrosti o dnešnom sve-
te. Veľmi trefné. O tom, že má-
me veľké domy a malé rodiny, že 
pýchu nazývame zdravým seba-
vedomím, že máme veľké majet-
ky a malé hodnoty, že sme sa na-
učili ponáhľať, ale nie čakať. Je 
to tak. Veď aj komunikovať spo-
lu prestávame, hoci máme mobi-
ly a internet. Rodiny, priatelia, 
známi. Len tak, z ničoho nič si 
nemáme odrazu čo povedať. Ale-
bo radšej otočíme hlavu, ako-
by sme sa pozdravili. A ak by sa 
aj niekto chcel pozhovárať, nemá 
takmer s kým. Lebo kto veľa roz-
práva, zdržiava.            -Adri-
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Slovenské hnutie špeciálnych olympi-
ád od 1. 7. 2010 realizuje v rámci Operač-
ného programu Zamestnanosť a sociál-
na inklúzia projekt s názvom 
Skvalitnenie ľudského kapi-
tálu MVO prostredníctvom 
vzdelávania. Tento vzdelá-
vací projekt bude prebiehať v 
Prešovskom a Košickom samosprávnom 
kraji v mestách Košice, Spišská Nová Ves 
a Kežmarok v trvaní od 01.07.2010 do 
31.07.2011. Výška nenávratného finanč-
ného príspevku je 149 568,00 EUR.

„Tento projekt sa realizuje vďaka pod-
pore z Európskeho sociálneho fondu v 

rámci Operačného programu Zamestna-
nosť a sociálna inklúzia.“

K cieľom projektu patrí vyškolenie 
cieľovej skupiny, kto-
rú tvoria pedagogickí 
zamestnanci špeciál-
nych škôl, odborní za-
mestnanci sociálnych 

zariadení, profesionálni a dob-
rovoľní pracovníci s ľuďmi s MP, 
členovia občianskych združení, 
ako aj rodičia, opatrovatelia, študen-
ti a nepedagogickí zamestnanci, sym-
patizanti filantropických a dobrovoľ-
níckych myšlienok na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím. Vzdeláva-
cie moduly majú za cieľ uľahčiť nároč-
nú prácu s ľuďmi s mentálnym postih-

nutím.
Riadiaci orgán (RO) zodpo-

vedný za realizáciu príslušného 
balíka môžete nájsť na stránkach 
www.esf.gov.sk a Sprostredkova-
teľský orgán pod riadiacim orgá-
nom (SORO) na stránkach www.
sia.gov.sk / www.fsr.gov.sk.

Slovenské hnutie špeciálnych olym-
piád, Landererova 1, 811 09  Bratislava, 
+421/2/33553055, office@shso.sk, www.
shso.sk

MOZAIKA, INZERCIA

Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 
ods. 1 písm. a/ až e/ zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a o doplnení niektorých zákonov:

- vek 18 rokov,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazyka.
Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie.
Na obsadzované štátnozamestnanecké miesto nie je po-

trebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými sku-
točnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajova-
ných skutočností.

Ďalšie požadované schopnosti:
• samostatnosť v konaní a rozhodovaní, komunikatív-

nosť, zodpovednosť, analytické schopnosti
• práca s počítačom v programoch MS WORD a MS EX-

CEL 
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením tele-

fonického a e-mailového kontaktu,
- úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úko-

ny v plnom rozsahu,
- písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Sloven-

skej republiky,
- potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení 

všetkých daňových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý 
vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť,

- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých úda-
jov uvádzaných v žiadosti, v diplome alebo v inom rovno-
cennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a v pro-
fesijnom štruktúrovanom životopise,

- písomný súhlas o tom, že Okresný súd Kežmarok mô-
že spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberu a do 
ukončenia výberu,

- doplňujúce údaje potrebné k vyžiadaniu odpisu registra 
trestov (rodné priezvisko, meno, terajšie priezvisko, dátum 
narodenia, miesto a okres narodenia, trvalé bydlisko, rodné 
číslo, číslo občianskeho preukazu, priezvisko a meno otca a 
matky  a jej rodné priezvisko).

Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do vý-
beru spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr do 16. 
augusta 2010.

Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je po-
trebné doručiť Okresnému súdu Kežmarok, Trhovište 16, 
060 01 Kežmarok, alebo doručiť osobne do podateľne okres-
ného súdu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pe-
čiatke alebo dátum podania v podateľni súdu. Na onesko-
rene podané žiadosti sa nebude prihliadať.

Žiadosť o zaradenie do výberu možno podať aj elektro-
nickými prostriedkami na adresu podatelnaoskk@justice.
sk. Ak uchádzač podal žiadosť elektronickými prostriedka-
mi je povinný doručiť ju okresnému súdu aj písomne, naj-
neskôr v deň uskutočnenia výberu. Uchádzačov, ktorí bu-
dú spĺňať predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej 
služby služobný úrad pozve na výber najmenej 7 dní pred je-
ho začatím. Pozvánky budú uchádzačom  doručované  e-ma-
ilom alebo poštou.

JUDr. Richard Bureš, predseda okresného súdu 

Skvalitnenie ľudského kapitálu MVO prostredníctvom vzdelávania

Predseda Okresného súdu Kežmarok v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR  

č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých 
miest na súdoch výberovým konaním a výberom

vyhlasuje výber na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta
vo funkcii hlavný referent – súdny tajomník

Názov a sídlo služobného úradu: Okresný súd Kežmarok, Trhovište 16, 06001 Kežmarok
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný referent – súdny tajomník
Odbor štátnej služby: 2.06 – Justícia

Opis činnosti obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo  
na kontrolu v rámci viacerých organizačných útvarov na úseku výkonu súdnictva ustanovenom zákonom  

č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.
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Medikováčsky majster 
spokojne pozrel na dohotove-
ný krčah. Už o chvíľku príde 
poň cechmajster mäsiarske-
ho cechu. Iste sa mu bude pá-
čiť. Krčah svieti dohrdzava, 
len vrchnák ide do mosadze 
- je na ňom vytepaná rohatá 
volská hlava a dve skrížené 
sekery - tradičný mäsiarsky 
znak a pod ním rok zhotove-
nia 1803. Tak si to prial cech-
majster. Je to vlastne pek-
né, že sám zaplatí túto prácu, 
ktorá bude po desaťročia slú-
žiť celému cechu. Ale u cech-
majstrov je už taký zvyk, že 
čosi musia nechať po sebe na 
pamiatku.

Medikováč sa nemýlil, mä-
siar bol nadšený. Bez námie-
tok vyplatil požadovanú su-
mu a ponáhľal sa domov - 
onedlho začne hostina, ktorú 
pripravil novopečený majster.

V dome pána cechmajstra 
už rozváňali prinesené jedlá 
presne podľa predpisu cechu 
- v prvom chode sa podáva 
hovädzie mäso s korením a 
cesnakom a pár sliepok s ry-
žou, v druhom chode plnené 
prasiatko, jedna hus, jeden ka-
púň, štyri plnené kurčatá, za-
jačí zadok, bravčové, teľacie a 
hovädzie pečené mäso, v tre-
ťom chode kapusta s mäsom 
a v štvrtom ryža v mlieku s 
cukrom a škoricou. K tomu 
ovocie a samozrejme víno! Je 

Kto bol tento rodák zo spiš-
ského mestečka Ľubica a ne-
skôr obyvateľ Kežmarku, kto-
rého poznal v prvej polovici 
17. storočia celý európsky ve-
decký svet.

Letný prímestský  
tábor s dennou 
dochádzkou

s výučbou anglického 
jazyka hravou formou

pre deti  
od 6 – 12 rokov

RADOSŤ         
TERMÍN:  

 16. – 20. augusta 2010
Začiatok: 16. augusta 2010 

o 8.30 hod. 
v SCVČ Rosnička, Ľubica, 

G. Svobodu
Koniec: o 16.00 hod.  

(info denne)
Spoločne budeme poznávať 

a zdokonaľovať sa 
v anglickom jazyku,  
podnikneme výlety  
do blízkeho okolia.             

Cena:  15,00 €
V cene je zahrnutý obed. 

Ostatné náklady sú hradené 
z projektu SCVČ Rosnička.

Potrebné veci: kartička  
poistenca, nápoj, oblečenie 

podľa počasia.
Bližšie informácie:

Zodpovedný pracovník: 
Mgr. Eva Raffajová

Informácie: 0911162256,   
raffajova@ozrosnicka.sk

Súkromné centrum  
voľného času Rosnička
a Raj Umelcov Košice
Vás pozývajú na ďalšie 

T V O R I V É 
D I E L N E

na tému Pletenie košíkov  
(z pedigu, malazijská 

palma)
Termín:

17. august 2010 (v utorok) 
v priestoroch 

SCVČ Rosnička, 
Bernolákova 204/1, 

Ľubica od 10.00 hod.  
do 12.30 hod.

 Počas tvorivých dielní si 
vytvoríte vlastné  

výrobky pre radosť  
alebo darčeky pre vašich 

blízkych, ktoré si  
zoberiete domov.  
Akcia je spojená  

s výučbou  týchto techník 
za pomoci lektorky.  
Cena: 3 € na osobu.  

V cene je  všetok potrebný 
materiál pre danú tému.

Kto bol Dávid Frölich? vybral do Tatier. Či zliezol 
Kežmarský štít, či Lomnický 
alebo ešte nejaký iný, to sa už 
nedozvieme...

My, jeho spišskí rodáci, 
vieme o ňom tak veľmi málo. 
Dokonca sme zle napísali aj 
jeho meno na pamätnej tabu-
li na dome, kde v Kežmarku 
býval - ako Fröhlich - a on sa 
písal len obyčajne - Frölich.

V blízkej budúcnosti sa o 
Frölichovi dozvieme viac zá-
sluhou vydavateľstva JADRO 
v Kežmarku, ktoré vydáva 
edíciu životopisy slávnych 
Spišiakov. Text knihy napí-
sala Nora Baráthová. Finanč-
ne na vydanie knihy prispel 
aj Mestský úrad v Kežmarku. 
Jej prezentácia sa uskutoční v 
septembri tohoto roku. Tento 
rok si totiž pripomíname 415. 
výročie od Frölichovho naro-
denia...                     T/F N. B.

Príbeh medeného krčahu

pravda, mladý majster za túto 
hostinu poriadne zaplatí, ale 
je to jedna z podmienok jeho 
majstrovskej skúšky. A jeho 
zdatnosť páni majstri ešte aj 
inak vyskúšajú...

Najmladší majster obska-
kuje starších pánov majstrov, 
až sa mu kečka parí. Ale mu-
sí sa im zavďačiť.

- A teraz, pán brat, - vstane 
cechmajster a vyčaruje spod 
stola krásny medený krčah, 
- teraz vyskúšame tvoju si-
lu. Či ty premôžeš víno alebo 
ono teba! Nalejte!

Majstri zhíknu. Krčah je 
naozaj krásny a koľko vína sa 
doň pomestí!

- Odkiaľ to máte, pán cech-
majster? - odváži sa skúšaný.

- Ja som to dal zhotoviť! 
Aby cech mal na všetky svoje 
sedenia tento dôstojný obrad-
ný džbán!

Krčah ide z ruky do ruky. 
Híkanie, obdivovanie.

Napokon sa víno naleje 
do krčahu. Najmladší majster 
musí jeho obsah vypiť v prie-
behu dvoch hodín. A nesmie 
byť opitý. Keď dopije, džbán 
sa obráti hore dnom a všetci 
nahlas začnú rátať, koľko kva-
piek z neho vypadne. A koľko 
vypadne - toľko džbánov ví-
na musí novopečený majster 
zaplatiť starším majstrom. O 
peniaze nejde, ale o tú han-
bu, keby nedokázal pri rátaní 
kvapiek obstáť na vlastných 
nohách! Lebo už aj to sa ne-
jednému stalo.

Kde sa toto všetko sta-
lo, nevieme. Možno v Levo-
či, možno v Kežmarku. To už 
džbán neprezrádza. Už dlho 
neslúži svojmu účelu, ale pyš-
ne dopĺňa inventár mäsiar-
skeho cechu, ktorý si možno 
pozrieť v expozícii cechov a 
remesiel v kežmarskom mú-
zeu v starobylom hrade...

Nora Baráthová

Frölich bol vedcom, 
akých sa v minulosti 
narodilo málo: preslá-
vil sa ako geograf, his-
torik, astronóm, fyzik, 
chemik, filológ, peda-
góg i cestovateľ. Napí-
sal a vydal 150 kalen-
dárov po nemecky, slo-
vensky, maďarsky i la-
tinsky. Napísal aj iné 
geografické a astrono-
mické diela. Bol prvým 
vedcom v Uhorsku, kto-
rý tvrdil, že Zem sa po-
hybuje - a tvrdiť to v do-
be, keď sa za podobné 

výroky upaľovalo, bolo veľ-
kou odvahou. Frölich má eš-
te jedno prvenstvo - je ofici-
álne prvým tatranským ho-
rolezcom! Ešte ako kežmar-
ský študent sa v roku 1615 
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

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

s REPETE
Vystúpenie Milana Hrčku 

a členov Tanečno-športového 
centra TEMPO.

Hlavné námestie Kežmarok
10. 8. 2010 (utorok) o 18.00

Z KLENOTNICE  
HUDOBNÝCH KRÁS

Viktória Herencsár  
- cimbal (Maďarsko)

Zuzana Bouřová  
- viola (Česká republika)

Jozef Podhoranský  
- violončelo, sprievodné slovo

Koncert
Kaplnka kežmarského hradu
12. 8. 2010 (štvrtok) o 16.00
ORCHESTER RUSKÝCH 

ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV 
Konstantina Smirnova  
s dirigentom Jevgenijom  

Loushkinom
Sevastopoľ, Ukrajina  

(polostrov Krym).
Hlavné námestie Kežmarok
18. 8. 2010 (štvrtok) o 15.30

BEDEME ŠE GRAČ
Piesne, tance a hry v podaní 
detského folklórneho súboru 

MAGURÁČIK.
Hlavné námestie Kežmarok
24. 8. 2010 (utorok) o 19.00
OLYMPIC revival (Česko)

Koncert
Nádvorie Kežmarského  

hradu.
25. 8. 2010 (streda) o 17.00

LETO S FOLKLÓROM
Vystúpenie folklórneho  

súboru Magurák. 
Hlavné námestie Kežmarok

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné námestie 46

Drobnosti a okamihy
– Eva Vasiľová

od 5. 8. do 3. 9. 2010. 
Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

HEIMSPIEL – obrazy  
Esther Balázs 

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53
Jozef Srna

DIALÓGY 010
Výstava potrvá do 26. 8. 2010.

MUŽI, ČO ČUMIA NA 
KOZY - 3. - 5. augusta.

USA/VB. Vynikajúce fil-
mové, komické spracovanie, 
inšpirované bestsellerom Jo-
na Ronsona. Hrajú: Geor-
ge Clooney, Ewan McGregor, 
Kevin Spacey.

ZÁLOŽNÝ PLÁN - 6. - 8. 
augusta. 

Americká romantická 
komédia. Po rokoch rande-
nia sa Zoe (Jennifer Lope-
zová) rozhodne, že čakanie 
na toho pravého trvá pridl-
ho a vezme veci do svojich 
rúk...

ŽENY V POKUŠENÍ - 14. 
- 16. augusta.

Česká komédia. Štyridsiat-
nička Helena, uznávaná od-
borníčka na manželské prob-
lémy jedného dňa dostane sa 
do situácie, aké rieši so svoji-
mi pacientmi a čoskoro bez-
radne stojí na prahu nového 
života...

TWILIGHT SÁGA: ZA-
TMENIE - 18. - 23. augusta.

Americký romantický ho-
ror, thriller. Je čas rozhod-
núť sa... V treťom pokračova-
ní Twilight ságy je Bella opäť 
v ohrození života...

SHREK - ZVONEC A KO-
NIEC - 25. - 29. augusta.

Ďalšia časť úspešnej ani-
movanej rodinnej rozprávky 
v slovenskom znení.

Kynologic-
ká komisia 
okresnej orga-
nizácie sloven-
ského poľov-
níckeho zväzu  
v Kežmarku za aktívnej účasti 
členov   PZ „Hájnik“ v Topor-
ci usporiadala dňa 18. 7. 2010 
v malebnom prostredí topo-
reckej chaty farbiarske skúšky 
malých plemien. Skúšky boli 
pripravené na vysokej úrovni 
a zúčastnilo sa ich sedem po-
ľovníckych plemien z okresov 
Poprad a Kežmarok. Výko-
ny psov posudzovala rozhod-
covská komisia na čele s hlav-
ným rozhodcom pánom Miro-
slavom Cvekom. Jeden psík na 
skúškach neuspel, dva psíky 

Skúšky poľovných psov
skončili v tre-
tej cene, tri psí-
ky v druhej ce-
ne a jeden psík, 
ktorého vo-

dičom bol Ing. Brejčák Jozef 
z PZ Bystrá v Osturni v prvej 
cene. Na záver skúšok sa všet-

kým zúčastneným podával 
chutný guláš, ktorý pripravi-
li členovia PZ „Hájnik“ v To-
porci, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme.

MVDr. Miroslav Pola-
nek, Predseda kynologickej 
komisie OkO SPZ

Indiánska noc na hrade
Múzeum v Kežmarku or-

ganizuje dňa 31. augusta 2010 
už tradičné podujatie Noc na 
hrade, ktorá sa bude tentokrát 
niesť v indiánskom duchu. Pô-
vodne plánovaný termín toh-
to podujatia dňa 24. júla 2010 
bol pre nedostatok záujemcov 
zrušený a tak budú môcť deti 
takto netradične stráviť práve 
poslednú noc letných prázd-
nin. Pre účastníkov sú pri-
pravené rôzne súťaže, ako aj 
tvorivé činnosti pripomínajú-
ce život indiánskych kme-
ňov, takže srdečne pozývame 
všetky deti vo veku 7 – 10 ro-
kov. Deti so sebou môžu pri-

niesť stany ako aj rôzne indi-
ánske kostýmy, nie je to však 
podmienkou. Nocľah je opäť 
zabezpečený v podkrovných 
priestoroch hradu a vstupné 
na toto podujatie je 5 €/die-
ťa. Na toto podujatie je po-
trebné sa prihlásiť najneskôr 
do 30. augusta 2010. Prihlášky 
si môžete vyzdvihnúť v Kež-
marskej informačnej kancelá-
rii (Barónka) prípadne stiah-
nuť z oficiálnej stránky Múzea 
v Kežmarku www.kezmarok.
com. Počet záujemcov je limi-
tovaný a tak neváhajte a pri-
hláste sa čo najskôr.                       

(mk)

V rámci prázdninovej série vystúpení na kežmarskom námes-
tí sa v programe Kežmarské kultúrne leto predstavil aj miestny sú-
bor Goralik, ktorý predstavil goralské pieste a tance uplynulý štvr-
tok na námestí pri radnici.
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Teraz sa vrátil syn Ján Baláž 
ml. so svojou manželkou, sy-
nom Matiasom, dcérou Esther 
a vnučkou Hanach,  ale aj s ne-
terami Annou, aby si zaspomí-
nali na svojho otca a slovenské-
ho pradeda Jána Baláža st. ako 
zakladateľa slovenských senio-
rátov Reformovanej  kresťan-
skej cirkvi na Slovensku spo-
ločne aj s rodákmi z Blatných 
Revíšť a kalvínmi z Lastomíra 
na Zemplíne, kde pôsobil.

Pamätník v Huncovciach
Súčasťou  slávnostných 

podujatí bolo aj odhalenie pa-
mätníka Jánovi Balážovi na 
cintoríne v Huncovciach, kde 
je pochovaný. Treba sa predo-
všetkým poďakovať ľuďom, 
ktorí nezištne pomáhali a da-
rovali svoj čas a  finančné pro-
striedky na pamätník. Vďaka 
patrí predovšetkým Anne Pet-
ríkovej s rodinou, Cirkevné-
mu zboru reformovanej cirkvi 
v Lastomíri, Obecnému úradu 
v mojej rodnej obci Zalužice, 
Obecnému úradu v Lastomíre, 
Obecnému  úradu v Huncov-
ciach, Ing. Jánovi Gurníkovi a 

Jozefovi Markočimu. Dokon-
ca lastomírsky cirkevný zbor 
pricestoval spolu so seniorkou 
Mgr. M. Meňkyovou do Hun-
coviec a  nábožným spevom 
dôstojne prispel k slávnostné-
mu aktu odhalenia pamätníka 
Jánovi Balážovi. Zbor bol prija-
tý aj samotným starostom Ing. 
Jozefom Majerčákom na Obec-
nom úrade v Huncovciach, 
kde sa mali možnosť prítomní 
účastníci zblížiť a spoznať lep-
šie podtatranské okolie.

Vďaka patrí aj nášmu pri-
mátorovi Ing. Igorovi Šajtlavo-
vi, ktorý prijal účastníkov toh-
to podujatia spolu s karpat-
skými Nemcami a finančne 
podporil toto stretnutie oboch 
kultúr.

Heimspiel - Hra domova
Treba sa predovšetkým po-

ďakovať PhDr. Ondrejovi Poso-
vi a Ing Vojtechovi Wagnerovi, 
ktorí pomáhali najmä pri otvo-
rení a realizácii výstavy oboch 
vnučiek Jána Baláža  Esther a 
Anne Balázs, ktorých výsta-
va o svojich predkoch a  bás-
ne pod názvom „Hra domo-

Zemplín pod Tatrami s Jánom Balážom
V rámci karpatsko-nemeckých dní 15. ročníka Sviatku kul-

túry a vzájomnosti sa v dňoch 2. – 3. 7. 2010 v Kežmarku kona-
li aj aktivity spojené so spomienkou na Jána Baláža, duchovné-
ho buditeľa slovenských kalvínov a jeho rodiny, pochádzajúcej 
z Nemecka. Bol to skutočný sviatok spolupatričnosti a kultúry 
oboch národnosti. Veď po predčasnej smrti Jána Baláža (1943) je-
ho manželka Jolana evakuovala so svojimi deťmi spolu aj s nie-
koľkými učiteľmi a 130 deťmi kežmarského gymnázia do Ne-
mecka, kde si našli svoj  nový domov. 

va“ trvala v Galérii Dr, Alexan-
dra doteraz. Táto výstava bude 
naďalej hosťovať v Michalov-
ciach a v ďalších mestách vý-
chodného Slovenska. Obe zná-
me umelkyne maliarka  Esther 
Balázs z Turkenfeld pri Mní-
chove a operná speváčka Anne 
Balázs z Amsterdamu sa chcú 
poďakovať aj pracovníčkam 
Múzea Hrad Kežmarok a všet-
kým tým, ktorí prispeli k dob-
rej realizácii ich výstavy.

Moja vďaka
Chcel by som sa poďakovať 

synovi Jána Baláža za preklad 
a sponzorovanie vydania mojej 
knihy v nemeckom jazyku Ján 
Baláž, muž, ktorý vedel siať, ko-
rektorovi Eberhardovi Fridri-
chovi, vydavateľovi Jadro - Ja-
rovi Šlebodovi, p. farárovi Ro-
manovi Porubänovi, vedeniu 

SOŠ OaS Kežmarok a všetkým 
priateľom, ktorí prispeli k rea-
lizácii 24. Tatranského večera 
„Zemplín pod Tatrami s Jánom 
Balážom“. Je to predovšetkým 
rozšírená rodina Jána Baláža, 
ktorá hostila Kežmarčanov a 
všetkých účastníkov podujatia 
zemplínskymi holúbkami, sli-
vovicou, tibavským vínom od 
starostu Veľkých Revíšť, ko-
láčikmi, zákuskami a dobrou 
náladou, ktorá sa niesla v kež-
marskom lýceu do neskorých 
večerných hodín. Bol to sku-
točne sviatok kultúry a vzá-
jomnosti všetkých ľudí dob-
rej vôle. Ale aj dôkaz, že aj na 
Zemplíne boli a sú ľudia, kto-
rí vedia nezištne pomáhať svoj-
mu okoliu a prispieť k duchov-
nej obrode Slovenska. 

Milan Choma

Katastrofické témy, ktoré pri-
nášajú utrpenie, smútok, bolesť 
a slzy, nie sú pre každého člove-
ka vhodným scenárom pre priblí-
ženie sa danej problematike. Pokiaľ 
sa to dá na výkres a autor tohto 
diela je žiakom základnej školy, vy-
stihuje to jeho predstavivosť a sa-
mozrejme nadanie, do ktorého vná-
ša tieto vlastné pocity, alebo poci-
ty iných ľudí, ktoré tieto situácie 

prežili a boli priamymi účastníkmi 
týchto udalostí. 

Aj tento VIII. ročník obvodného 
kola súťaže žiakov základných škôl 
v maľovaní, ktorý zorganizoval od-
bor civilnej ochrany a krízového ria-
denia Obvodného úradu Kežmarok, 
bol priblížením takýchto situácií, 
ktoré sa pravidelne opakujú na rôz-
nych územiach aj nášho regiónu. Po-
vodne a záplavy, krupobitia, násled-

Civilná ochrana očami detí
ky víchrice, zosuvy pôdy, snehové 
kalamity a lavíny, rozsiahle námra-
zy, zemetrasenia, úniky nebezpeč-
ných látok, veľké letecké, železničné 
a cestné nehody a iné živelné pohro-
my, havárie a katastrófy. Tento roč-
ník bol však tak realistický, nakoľko 
do celého diania  tohto projektu pri-
šla mimoriadna udalosť, ktorá neu-
veriteľne približovala aj samotný cieľ 
tejto súťaže žiakov v maľovaní ci-
vilnej ochrany očami detí. Prevaž-
ne všetky práce boli smerované na 
vybranú tematiku činnosti záchra-
nárskych zložiek integrovaného zá-
chranného systému (hasiči, zdravot-
níci, polícia, horská služba, jednotky 
civilnej ochrany a iné ), ktorí svojou 
obetavosťou pomáhajú pri zmierňo-
vaní následkov takýchto tragédii. 

Po úspešnom výbere najlep-
ších zúčastnených prác bolo dňa 25. 
júna 2010 ocenených šesť spomedzi 

79 výtvarných prác, ktoré pochádza-
li z tvorby žiakov 15 zúčastnených 
základných škôl z okresu Kežmarok. 
Najlepšie výtvarné práce Stanislava 
Vnenčáka zo ZŠ Vrbov, Lucii Krom-
kovej zo ZŠ Dr. D. Fischera Kežma-
rok, Gabriely Bolcárovej zo ZŠ Spiš-
ská Stará Ves, Martina Molčanyho 
zo ZŠ Nižná brána Kežmarok, Mi-
riamy Polačekovej zo ZŠ Spišská 
Stará Ves a Kristíny Hrebeňárovej 
zo ZŠ Vrbov, boli ocenené diplomom 
a vecnou cenou, ktoré im odovzda-
la  prednostka Obvodného úradu 
Kežmarok Ing. Veronika Havíro-
vá. Poďakovanie patrí všetkým žia-
kom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže 
a zvlášť pedagogickým pracovníkom 
jednotlivých škôl za vedenie detskej 
mysle pri predstave na možné zvlá-
danie týchto mimoriadnych udalostí. 

Bc. Marián Trembáč, 
odbor CO a KR 
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Nedávno sa v Kežmarku roz-
behla výstavba ďalšieho hyper-
marketu istej spoločnosti. Veľ-
ká časť obyvateľov je z tejto sku-
točnosti priam nadšená, vidia 
v tom len samé pozitíva. Sku-
točnosť je taká, že tovar nebu-
de zadarmo a ani ceny výraz-
ne nepoklesnú. Na druhej stra-
ne však prinesie mnoho negatív-
nych vplyvov a javov. V meste 
(i v blízkosti sídliska) opäť pri-
budne betónová a asfaltová plo-
cha. Ja viem, že je potrebné sta-
vať bytové jednotky a podobne. 
Ale tak, aby bol ich negatívny 
vplyv čo najmenší. Otázka znie, 
či je výstavba ďalšieho hyper-
marketu tak nevyhnutne dôleži-
tá, prospešná a prínosná. Nie je 
podobných spoločností v našom 
meste už dosť?

V prvom rade si opäť zvyšu-
jeme riziko vzniku ničivých zá-
plav (alebo sme už zabudli na 
začiatok júna tohto roka?). Daž-
ďová voda, ktorá by ináč vsiak-
la do pôdy, skončí kanalizáciou 
v koryte vodného toku. Hlavne 
v prípade intenzívnejších zrážok 
bude tento objem obrovský. Po-
tom sa budeme čudovať, odkiaľ 
je zrazu tak veľa vody v koryte. 

V podstate niektorým to môže 
byť jedno, lenže ľudia bývajú aj 
v nižších častiach povodia.  Via-
cerí z vás si povedia, veď je to 
len jeden hypermarket. Pozrite 
sa okolo seba, koľko nepriepust-
ných povrchov sa nachádza v 
našom okolí ? Znova prispieva-
me k narúšaniu 
malého a ná-
sledne aj veľké-
ho obehu vody 
v krajine (zni-
žujeme si tiež zásoby podzem-
nej vody). Samy si pílime „ko-
nár“ pod sebou a úplne zbytoč-
ne. Lenže, potom bude neskoro 
nariekať. Tieto aspekty by sa da-
li eliminovať, vyžadovalo by si 
to isté financie. A tieto spoloč-
nosti tu prichádzajú predovšet-
kým zarobiť (opravte ma, pro-
sím, ak tomu tak nie je) a nie ro-
biť verejnosti prospešnú činnosť.

Na druhej strane sa zasta-
vané betónové a asfaltové plo-
chy veľmi rýchlo prehrievajú. 
Výsledkom sú obrovské „horú-
ce ostrovy“. Nielen to, akumulo-
vané teplo si istú dobu udržujú 
a následne do prostredia vyža-
rujú. Viaceré vedecké výskumy 
dokazujú, že teplota v mestách, 

resp. zastavaných územiach, je 
oproti okolitému prostrediu vyš-
šia priemerne až o 5 °C. Vlh-
kosť vzduchu klesá, prašnosť 
prostredia sa zvyšuje. Chýba-
jú zelené plochy, z ktorých by 
sa voda vyparovala a tak pri-
spievala k ochladzovaniu pros-

tredia, vegetá-
cia – tá znižu-
je i prašnosť a 
hlučnosť. Ne-
priaznivých dô-

sledkov „horúcich ostrovov“ je 
viacero, nebudem ich teraz pod-
robnejšie rozoberať. Zároveň sa 
však nečudujme, prečo je tak ve-
ľa alergií (aj u úplne malých de-
tí) a iných zdravotných kompli-
kácií. Nepriaznivé a umelé ži-
votné prostredie si totiž vyberá 
svoju „daň“.

V podstate všetci chceme 
a robíme pre seba a svojich blíz-
kych len to najlepšie (lepšie po-
vedané si to myslíme). Je tomu 
naozaj tak ? Rodičia dávajú de-
ťom všetko, čo im na „očiach“ 
vidia (hoci to nie je vždy správ-
ne). Mnohokrát pracujú celé dni, 
len aby sa ich deti mali lepšie. 
Chcú im dať čo najkvalitnejšie 
vzdelanie, veľký dom, drahé au-

to a neviem čo všetko iné. Ale 
v ako prostredí budú žiť, to ich 
ani trochu netrápi. Stále sme to-
tiž nepochopili, že zdravie, ale i 
vnútorný pokoj či čisté svedomie 
si za peniaze nekúpime! Naozaj 
máme svojich blízkych radi? Le-
bo všetko zatiaľ svedčí o zvráte-
nosti nášho zmýšľania, prevráte-
ných hodnotách a prioritách.

Jeden múdry človek raz pove-
dal, že „človek ktorý škodí prí-
rode, zraňuje svoju vlastnú du-
šu“. Ja mám však pocit, že dr-
vivá väčšina dnešnej populácie 
už žiadnu dušu nemá. Dávno ju 
vymenila alebo zapredala penia-
zom a iným hmotným statkom. 
Raz to možno pochopia, ale mož-
no bude už neskoro...

Príroda je dar, ktorý dostal 
každý z nás a úplne nezaslúže-
ne. Ako sa k tomuto daru sprá-
vame? Neplatí v našom prípa-
de „ľahko prišlo, ľahko odišlo“? 
Musíme niečo nenávratne stra-
tiť, aby sme si uvedomili jeho 
význam? Aký je tvoj, náš postoj 
k životnému prostrediu naoko-
lo? Čo chceme, resp. zanecháme 
ďalším generáciám  Odpoveď -  
po nás potopa. A to doslova... 

Ján Ševc

MOZAIKA

V úvode prázdnin sa 
v krásnom prostredí orav-
skej prírody, v údolí hôr Ma-
lej Fatry, Chočských vrchov 
a Oravskej Magury, uskutoč-
nil celoslovenský letný tábor 
mladých turistov, 41. stret-
nutie Turistických oddielov 
mládeže Klubu Slovenských 
turistov. 

Organizátorom poduja-
tia bolo Mesto Dolný Kubín, 
pod záštitou Ing. Juraj Blaná-
ra, predsedu Žilinského samo-
správneho kraja. V meste, kto-
ré sa pýši i bohatou historicko-
-literárnou tradíciou, sa stretlo 
cez 200 mladých vyznávačov 
turistiky z celého Slovenska, 
ale i z Čiech a Rakúska, medzi 
ktorými boli i členovia Turis-
tického oddielu mládeže Cen-
tra voľného času Kežmarok, 
z TOM ČERVÍK. 

Organizačný štáb pod ve-
dením predsedu zrazu MUDr. 
Jurajom Štefákom a predse-
du za TOM Vladimírom Pi-
rohom pripravili pre mla-
dých turistov bohatý program 
za poznaním prírodných, ale 

i historických krás Oravy, ako 
i program plný športového 
vyžitia a možnosti aktívneho 
oddychu. Postupne tak turis-
tickými chodníkmi s domáci-
mi sprievodcami vystúpili na 
Kubínsku hoľu, Veľký Choč, 
Vyšnokubínske skalky, ako i k 
nádherným Roháčskym ple-
sám. Nezabudnuteľným zá-
žitkom bola i návšteva Orav-
ského hradu, ako i Slanické-
ho ostrova umenia uprostred 
Oravskej priehrady s plavbou 
na lodi. Príjemným spestre-
ním, ako i výborným osvieže-
ním v letných horúčavách po-
čas stretnutia bola návšteva 
miestneho kubínskeho Aqu-
arelaxu, s množstvami bazé-
nov, víriviek, tobogánov, šmý-
kačiek, či ďalších vodných 
atrakcií. V podvečer prebieha-
li športové súťaže v halovom 
futbale, volejbale, stolnom te-
nise, ale i v plávaní. Tu si čle-
novia TOM ČERVÍK CVČ 
KEŽMAROK odniesli i nie-
koľko ocenení, v plaveckých 
pretekoch obsadil Max Hrča 
2. miesto v kategórií najmlad-

Po nás potopa alebo obraz zmýšľania súčasníkov... 

Celoslovenský letný tábor mladých turistov v Dolnom Kubíne
ších žiakov, Filip Ogurčák 
3.miesto v kategórií starších 
žiakov a ako družstvo pekné 
4. miesto v konečnom hodno-
tení halového futbalu. Záve-
rečný večer letného stretnu-
tia TOM bol v znamení vy-
hodnocovania, odovzdávania 
diplomov, ocenení a rozlúčko-
vej diskotéky.

Celoslovenský letný tábor 
mladých turistov vďaka obe-
tavému organizačnému štá-
bu z Dolného Kubína bol na 
Orave plný pohody, pozna-
nia, stretnutí, nových priateľ-
stiev a nezabudnuteľných zá-
žitkov, kde sa budeme určite 
radi vracať.

Mgr. Ladislav Kalasz

Foto: Účastníci Celoslovenského letného tábora mladých turis-
tov v Dolnom Kubíne, 41. stretnutia Turistických oddielov mládeže 
Klubu Slovenských turistov, z TOM ČERVÍK CVČ KEŽMAROK
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PREDAJ
Predám drevený obklad, smreko-

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

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

P-64/10
Predám záhradku s chatkou 

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

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

Predám šrotovník 4 kw, 2800 ot/
min. Cena dohodou. 0905 434 505.

MOTO
Predám garáž na ul. Poľná. Cena 

dohodou pri osobnom stretnutí. Tel. 

0944 34 59 45.  P-66/10
Predám motocykel BMW F 650 

GS červenej farby, rok výroby 2002, 
v dobrom technickom stave. Sloven-
ské ŠPZ, nové pneumatiky, kufor. Ce-
na 3 500 €. Tel. 0911 338 893.  A-16/3

Chcete sa zbaviť starého auta? 
Sprostredkujem vám potvrdenie na 
vyradenie z evidencie DI. Tel. 0903 
394 080.  A-12/1

RÔZNE
Kvalitné natieranie plechových 

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

Opravujem bicykle a športové 
náradie, brúsim nožnice, nože aj 
kosačiek. Oprava bicyklov Imrich, 
Garbiarska 12, Kežmarok. Tel. 0905 
43 41 53, www.imsport.webnode.sk. 

P-49/10
Kvalitné doučovania z angličti-

ny, všetky vekové kategórie. Tel. 0910 
375 593.  A-16/4

Prenajmeme obchodné a kan-
celárske priestory v obchodnej čas-
ti centra Kežmarku. Kontakt: 052/ 
452 38 68, 052/ 452 27 95.      A-15/1

Chcete ísť von a nemáte kde ne-
chať detičky či starkých? Zavolajte 
0915 260 678.  A-15/4

Pôžičky. Pracujem ako viazaný 
agent spoločnosti Profi Credit. 0903 
559 479.

Zlepšite vaše schopnosti na počí-
tači. Naučím Excel, Word, Powerpoint. 
Začiatočníci, pokročilí. Lucia Mrózová, 
0908 568 181, lucia.mrozova@gmail.com.

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám rozostavaný RD v Popra-

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

Dám do prenájmu 3-izbový, pre-
robený, čiastočne zariadený byt na 
Juhu v Kežmarku, 350 €/mesačne. 
Tel. 0918 75 07 06.  P-61/10

Predám veľký rodinný dom po 
celkovej rekonštrukcii v tichej lokali-
te v Ľubici. Tel. 0903 17 17 69. P-62/10

Predám tehlový 3-izb. byt v tichej lo-
kalite centra mesta Kežmarok. Rozloha 
67 m2 + balkón + pivnice. Cena: 76 400 
Eur. Kontakt: 0903 91 92 71.  P-63/10

Vymením 2-izbový byt v OV za 
3-izbový. Tel. 0904 66 33 14.  P-67/10

Predám 3-izbový zachovalý byt 
na Kuzmányho ulici v Kežmarku. 
Cena 45 000 Euro. Dohoda možná. 
Mobil 0910 90 14 47.  P-68/10

Predám nový RD s garážou 
v peknom tichom prostredí na Ka-
mennej bani v Kežmarku. Cena 
186,80 tisíc eur, pri rýchlom jedna-
ní zľava. Kontakt: 0915 08 36 17, jan-
drov8@gmail.com.  P-69/10

Dám do prenájmu študentkám, 
alebo zamestananej žene, alebo mu-
žovi 1 izbu v 3-izbovom byte v centre 
Kežmarku pri hotelovej škole. Kon-
takt: 0915 08 36 17.  P-70/10

Predám 3-izbový byt v OV s bal-
kónom, prerobený, na ul. M. Lányiho 
v Kežmarku. Cena 56 000 Euro. Tel. 
0907 66 38 30.  P-71/10

Predám 3-izb. byt s balkónom 
v osobnom vlastníctve  74 m2 , 5. po-
schodie, nové okná v zateplenom ve-
žiaku za Severkou v Kežmarku cena 
54 600 €. Tel. 0915 90 94 47.  M-27/10

Predám 3-izbový byt v osobnom 
vlastníctve Kuzmányho 27. 1. Po-
schodie), cena 50 000 €, dohoda mož-
ná. Tel. 0903 960 246.  A-16/1

Vymením 2-izbový byt v osob-
nom vlastníctve za 3-izbový. Tel. 
0904 663 314.  A-16/2

Kúpim chatu. Tel. 0904 377 452. 
A-15/2

Predám 3-izbový nadštandard-
ný tehlový byt s garážou v OV, v cen-
tre Kežmarku, vedľa hotelovej akadé-
mie. Tel. 0918 494 106.  A-15/5

Dám do prenájmu 1-izbový byt v 
Kežmarku. 0908 825 963.

Prenajmem 1-izb. byt. 0903 620 572.
Predám byt v OV, garsónka. 

Kompletná rekonštrukcia, cena do-
hodou. Tel.: 0902-71 42 43.

Predám zariadený dom na ul. To-
várenskej 35 v Kežmarku. Cena do-
hodou. Tel.: 0902-54 85 08.

Predám 2-izbový byt s balkónom 
na treťom poschodí v osobnom vlast-
níctve, ul. Petržalská, Kežmarok. In-
fo: 0905-80 89 94.  T-7/10
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Dražili diela ľudskosti

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

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

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

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

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

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

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

-AdriSatury-
foto Mgr. Boris Švirloch

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

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

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

Ponúkame:  
nafukovacie atrakcie (šmýkalky, 
skákačky) a elektrické autíčka

Atrakcie sú vhodné na rôzne 
akcie, jarmoky, súkromné párty,  
pre hotely, školy, škôlky, mestské  

a obecné úrady.

Ďalej ponúkame:  
• penzión Paťko vo Vrbove č. 207
• Slovak Telecom, Hlavné nám. 14

• prepravu Ford Transit 8 + 1

Nafukovacie atrakcie (v prípade priaznivého počasia), autíčka  
v centre Kežmarku (vedľa UniBanky)

Po – Pia 10.00 – 18.00, So 10.00 – 12.00, Ne 11.00 – 18.00 (So a Ne v závislosti od konania iných akcií

Viete o zaujímavej akcii, kde sa budú deti chcieť baviť? Volajte 0903-909 209.
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Prestalo sr-
diečko tĺcť, pre-
stali ústa sa 
smiať, budeme 
otecko drahý, stá-
le na Teba spomí-
nať.

Dňa 2. augusta 2010 si pri-
pomenieme smutné 2. výročie, 
odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný ONDREJ ROŠKO. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku. 

S láskou spomína smútia-
ca rodina.

postihla rodiny na východnom 
Slovensku. Napriek tomu verí-
me, že im náš dar prinesie tro-
chu radosti do života a že im bu-
de dlhé roky spoľahlivo slúžiť,“ 
dodal Vladimír Slezák. 

Poškodené rodiny boli vy-
brané na základe informácií 
Združenia miest a obcí Slo-
venska (ZMOS), ktoré zadefi-
novalo mestá a obce s najväč-
ším materiálnym poškodením 
v domácnostiach. Ich primá-
tori a starostovia boli oslovení 
so žiadosťou o kontaktovanie 
najviac postihnutých občanov. 
Oslovené domácnosti mohli 
následne vzhľadom na roz-
sah poškodenia svojich spot-
rebičov požiadať o jeden, dva 
alebo v niektorých prípadoch 
aj o tri nové spotrebiče. Vybrať 
si mohli aktuálny model auto-
matickej práčky a kombinova-
nej chladničky s mrazničkou 
Siemens a voľne stojaci elek-
trický, alebo kombinovaný 
sporák Bosch. Spotrebiče sú 
darované bezodplatne, s ich 
prijatím nie sú spojené žiad-
ne ďalšie náklady a vzťahu-
je sa na ne dvojročná záruka.  
Do finančnej zbierky sa zapo-
jili spoločnosti Siemens s.r.o., 
Siemens Program and System 
Engineering s.r.o., OSRAM 
Slovakia, a.s., SAT Systémy 
automatizačnej techniky, s.r.o.                          

(TK)

Siemens pomôže aj 
rodinám v Kežmarku

Všetko zmiz-
ne, len stopy Tvo-
jej lásky  a spo-
mienky na pre-
dobré srdce nám 
zostanú…

Dňa 10. augusta uplynie 25 
rokov od úmrtia nášho otca, 
dedka, brata a strýka ALBER-
TA ŠEFCA, ktorý ako posled-
ný tatranský furman tragic-
ky zahynul v doline Zeleného 
Plesa vo veku 65 rokov. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S láskou spomína smútia-
ca rodina.

Slovenské zastúpenie kon-
cernu Siemens na Slovensku, v 
rámci pomoci obetiam záplav, 
vyzbieralo spoločne sumu 154 
839 €, z toho 16 839 € predsta-
vuje hodnotu príspevkov za-
mestnancov. Vďaka tejto zbier-
ke daruje 360 rodinám 200 
chladničiek, 170 pračiek a 160 
sporákov. „Našim cieľom bolo 
týmto spôsobom čo najadres-
nejšie a najkonkrétnejšie po-
môcť poškodeným rodinám,“ 
povedal Vladimír Slezák, ge-
nerálny riaditeľ Siemens s.r.o. 
a predstaviteľ koncernu Sie-
mens AG na Slovensku. Pro-
jekt takéhoto rozsahu sa poda-
rilo zrealizovať aj vďaka part-
nerom, spoločnosti Bosch - Sie-
mens domáce spotrebiče, ktorá 
dodala spotrebiče za výrob-
né ceny neziskovej organizácii 
Centrum pre filantropiu, kto-
rá projekt organizačne zastre-
šuje. Distribúcia spotrebičov 
až do domácnosti bude prebie-
hať od 3. do 11. augusta a bez-
platne ju zabezpečí logistický 
partner spoločnosť CCS - Car-
go Customs Service. Celkový 
objem spotrebičov predstavu-
je sedem kamiónov. 

„Pri rozsahu následkov tej-
to živelnej pohromy sme nezo-
stali ľahostajní a okamžite sme 
aktivovali našu pomoc. Uvedo-
mujeme si, že nahrádza iba zlo-
mok škody, ktorá cez povodne 

P. Babiar  – 30,00 € 
Debre Jozef – 5 000,00 € 
Hrdy Štefan – 17,00 € 
Heldáková Elena Ing. – 50,00 € 
Garneková Anna –  50,00 € 
Rihová Edita – 33,00 € 
Nurnberger Peter – 1 000,00 € 
Kačúr František –  50,00 € 
Jurčová Tatiana – 5,00 € 
Neuwirth Lubomír – 20,00 € 
anonymný darca – 33,00 € 
Kapraň Vladimír Ing. – 33,00 € 
Vojtanek – 20,00 € 
Uhrin Marek – 100,00 € 
Bafiová Bernadeta – 100,00 € 
I. Bober – 30,00 € 
Mlynár Roman Ing.  – 33,00 € 
Radovičová Zuzana  – 20,00 € 
Ovčaríková Mária – 5,00 € 
Pavol Stano – 10,00 € 
anonymný darca – 50,00 € 
Gordiak Fabián Mgr. – 10,00 € 
Kosibová Ingrid, Ing. – 15,00 € 
Fabisová Katarína – 10,00 € 
Ing. Bešenej – 40,00 € 
Glejdurová Anna – 20,00 € 
Miroslav Babič – 100,00 € 
Uličný Miloš – 30,00 € 
Singlár Pavel – 50,00 € 
Rajecová Oľga, RNDr. – 30,00 € 
Plattová Adelaida – 10,00 € 
Dluhá Alžbeta – 10,00 € 
Karaffyová Anna – 50,00 € 
MUDr. Eduard Gemza – 100,00 € 
Kučerová Marieta – 100,00 € 
anonymný darca – 10,00 € 
Pisarčíková Božena – 50,00 € 
Liskovská Daniela – 15,00 € 
anonymný darca – 100,00 € 
Mesto Pezinok – 1 000,00 € 
Alešová Hana – 200,00 € 
Detersová Valéria – 33,00 € 
Hliničanová Gizela – 33,00 € 
Jureková Laura, Detersová Valé-
ria – 33,00 € 
Mesto Lanškroun – 3 810,32 € 

Canova Igrid – 50,00 € 
Ing. arch. Viola Baja – 50,00 € 
Džurný Jozef – 5,00 € 
Baránek Jozef – 100,00 € 
Zemanová Elena, Mgr. – 10,00 € 
Mestská časť Bratislava - Nové 
mesto – 10 000,00 € 
obyvatelia obce Párnica – 220,00 € 
obyvatelia obce Istebné – 410,00 € 
obyvatelia obce Zázrivá – 270,00 € 
Združenie miest a obcí Dolnej 
Oravy – 2 265,00 € 
Paniaková Viera – 100,00 € 
Uličný Marek – 20,00 € 
Šoltés Matúš – 30,00 € 
E. Mitterová – 100,00 € 
RNDr. Pavel Štefánik – 50,00 € 
Navrátil Miroslav – 50,00 € 
S. Rusnačiková – 40,00 € 
I. Kočner – 100,00 € 
Rodina Süčová – 50,00 € 
Staňo Rudolf, Ing. – 300,00 € 
Bc. Gallik Martin – 10,00 € 
Spolu k 30. 6. 2010 – 26 778,32 € 
Kadlicová Jaroslava – 10,00 € 
Slovenská zdravotnícka univer-
zita Bratislava – 10,00 € 
Obec Nová Lesná – 200,00 € 
Poslanci Mestského zastupiteľ-
stva v Kežmarku – 190,00 € 
Krkošková Katarína – 15,00 € 
Ľubomír Madeja – 10,00 € 
Dieter Wilke – 10,00 € 
Mesto Ružomberok - zamestnan-
ci MsÚ a poslanci MsZ – 600,00 € 
Mesto Ružomberok – 2 000,00 € 
Ševčík Jozef – 15,00 € 
Jaroslav Šleboda - JADRO – 30,00 € 
Karpatonemecký spolok na Slo-
vensku – 93,70 € 
Združenie Zdravotne postihnutí 
Nádej, Rajecké Teplice – 270,27 € 
Rodina Muchová – 20,00 € 
Nozdrovický Peter – 500,00 € 
Jókay Dávid – 200,00 € 
Spolu k 27. 7. 2010 – 30 952,29 €

Zoznam darcov

Týmto ďakujeme všetkým, aj anonymným darcom nielen za finančné 
príspevky, ale aj za nezištnú materiálnu a osobnú pomoc.

V uplynulých dňoch sme do-
stali do redakcie podnet týka-
júci sa vyberania parkovného 
v meste počas festivalu Európ-
ske ľudové remeslo. Na vybe-
ranie parkovného, spolu so za-
slaným poklad-
ničným blokom 
nás upozor-
nil nespokojný 
Kežmarčan, od 
ktorého v sobotu 9. 7. 2010 o 8.15 
h, pri odchode z parkoviska pri 
starom cintoríne, službukonajú-
ci pracovník zinkasoval 2 € za 
parkovanie napriek tomu, že 
vodič opúšťal parkovisko sko-
ro ráno po príchode správcu 
a uviedol, že bol iba na cintorí-
ne z dôvodu výročia smrti prí-
buzného.

Podľa našich zistení, výšku 
celodenného parkovného počas 
festivalu EĽRO, teda 2 €, stano-

vil správca parkovísk po doho-
de s Mestským úradom v Kež-
marku. Išlo však o výšku par-
kovného za celodenné parko-
vanie. Za správu parkovísk 
a výber poplatkov za parkova-

cie služby je 
však zodpo-
vedný prena-
jímateľ, kto-
rý má mestské 

parkovacie plochy v dlhodo-
bom prenájme. Mesto Kežma-
rok, ani organizátori festivalu 
nemali možnosť ovplyvniť ko-
nanie osôb, ktoré poplatky za 
parkovanie vyberali. Podľa sta-
noviska organizátorov festiva-
lu, poučenie o pravidlách vyu-
žívania a spoplatňovania parko-
vísk službukonajúcim správcom 
mal zabezpečiť nájomca. Výber 
parkovného v uvedenom prípa-
de bol neadekvátny.           -red-
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Začiatkom júla sa v Dol-
nom Kubíne uskutočnili Maj-
strovstvá Slovenska v tu-
risticko-orientačnom behu 
v rámci Pretekov Turistickej 
zdatnosti sezóny 2010. 

Medzi najlepšími prete-
kármi z celého Slovenska, 
ktorí sa na vrcholové maj-
strovstvá prebojovali cez  
medailové pozície na jednot-
livých krajských pretekoch 
a dosiahnutím 1. výkonnost-
ných tried v predchádzajú-
com ročníku, nechýbalo za-
stúpenie ani z kežmarského 
oddielu TOM ČERVÍK CVČ 
KEŽMAROK,  v podaní Ma-
teja Bašistu ( v ktg. najmladší 
žiaci ), Filipa Ogurčáka, Ma-
túša Tótha, Adriána Závacké-
ho ( v ktg. starší žiaci ), Stel-
ky Olejárovej ( v ktg. staršie 
dorastenky ), Juraja Kantore-
ka, Viktora Olšavského, Pavla 
Imricha ( v ktg. muži A ), pod 
trénerským vedením Mgr. 
Ladislava Kalasza.

Majstrovstvá Slovenska 
prebehli za veľkej horúča-
vy, na trati v  náročnom les-
nom teréne, v dĺžke od 2- 5 
km v závislosti od súťažných 
kategórií. O jednotlivých ví-

ťazoch rozhodovala rýchlosť 
orientácie v riešení ťažkých 
azimutových úsekov, ako 
i obratnosť  a teoretické vedo-
mosti pretekárov.

Z Kežmarčanov, z TOM 
ČERVÍK CVČ sa najlepšie da-
rilo Filipovi OGURČÁKO-
VI z kategórie starších žiakov 
a Stelke OLEJÁROVEJ z ka-
tegórie starších dorasteniek, 
ktorí svoje trate zabehli na vý-
bornú, s prehľadom vyhrali 
svoje kategórie  a vybojovali si 
cenné tituly MAJSTROV SLO-
VENSKA. K blízko medailo-
vej pozícií mal i Juraj Kanto-
rek, ktorý vo svojej kategórií 
obsadil pekné 4. miesto. 

V rámci konečného hod-
notenia Majstrovstiev Slo-
venska bolo i konečné vyhod-
notenie Slovenského pohá-
ra, kde najmladší kežmarský 
pretekár Matej Bašista z ka-
tegórie najmladších žiakov, 
pretekajúci svoju prvú sezó-
nu, obsadil v Slovenskom po-
hári krásne 3. miesto. 

Víťazom blahoželáme a po-
ďakovanie patrí všetkým pre-
tekárom za ich snahu, bojov-
nosť, za vzornú reprezentáciu.

Sezóna turisticko-orien-

STELKA OLEJÁROVÁ A FILIP OGURČÁK MAJSTRI SLOVENSKA

tačného behu PTZ však tý-
mito vrcholovými celoslo-
venskými pretekmi nekončí. 
Pomaly sa blíži termín Me-
dzinárodných majstrovstiev, 
ktorých organizátorom bu-
de tentoraz Centrum voľné-
ho času Kežmarok, z povere-

nia Klubu Slovenských turis-
tov a Rady mládeže KST. 

Mesto Kežmarok tak 24.9. 
– 26.9. privíta najlepších re-
publikových pretekárov. Tak 
držme našej reprezentácii 
palce, aby čo najviac medai-
lí zostalo na Slovensku.   -kz-

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

Slávnostné otvorenie tohto 
športového podujatia je v uve-
dený deň o 7.30 hod. na kur-
toch ZŠ, Nižná brána 8 a od 
8.30 začnú prvé zápasy. V prí-
pade priaznivého počasia:  

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

- v športovej hale po bý-
valom VÚ (kategória mužov 

nad 50 rokov).
V prípade nepriaznivé-

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

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

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

Uvedené podujatie sa 
uskutoční s finančnou pod-
porou Slovenskej volejbalovej 
federácie, mesta Kežmarok 
a mnohých sponzorov.  

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

S. Škára

Medzinárodné majstrovstvá 
SR veteránov vo volejbale

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, ŽITAVSKÁ 1, BRATISLAVA
 OTVÁRA V KEŽMARKU

OD 1. SEPTEMBRA 2010
dvojročné

MATURITNÉ EXTERNÉ ŠTÚDIUM
v študijnom odbore 7902 5 gymnázium 

Vyučovanie je každý piatok od 13.45 – 18.45 hod.

Prihlásiť sa môžu absolventi SOU s výučným listom. 
Prijímacia skúška sa nekoná.

Prihlášky a informácie poskytujeme
 v kancelárii Súkromného gymnázia,

Ul. Slavkovská 19, Kežmarok.
(zelená budova za LIDL-om a firmou OKTÁN)

Kontakt: 
0910 196 074

sgkezmarok@gmail.com

Milí priatelia, aj tento rok organizujeme súťaž fotogra-
fií zobrazujúcich bariéry, s ktorými sa stretávajú nielen ľu-
dia so zdravotným postihnutím. Nejde iba o architektonic-
ké prekážky, ktoré sužujú ľudí s obmedzenou možnosťou 
pohybu, rodičov s detskými kočíkmi, ale aj tie, ktoré sú na-
vonok nepostrehnuteľné. 

Bariéry sa týkajú takmer všetkých ľudí so zdravotným 
postihnutím, či už fyzické, komunikačné, sociálne a iné. 

Nie sú Vám ľahostajné prekážky, s ktorými každý deň 
bojujú  ľudia so zdravotným postihnutím? 

Neváhajte a zašlite fotografiu na foto@nrozp-bariery.sk. 

Medailisti z Majstrovstiev Slovenska a Slovenského pohára 
v Dolnom Kubíne z TOM ČERVÍK CVČ KEŽMAROK, zľava Ma-
tej BAŠISTA, Stelka OLEJÁROVÁ a Filip OGURČÁK.

Fotografická súťaž
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Dovoľujeme si informovať 
širokú verejnosť, že na zákla-
de pozitívnych výsledkov in-
špekcie ICSD v posledných 
júnových dňoch 2010 bolo zo 
strany ICSD odsúhlasené ko-
nanie 17. zimných deaflympij-
ských hier 2011 vo Vysokých 
Tatrách v pôvodnom termíne 
18. - 26. februára 2011.

Rozhodnutie je zverejnené 
na http://www.deaflympics.
com/. Vítame toto rozhod-
nutie  ICSD, ktoré je výsled-
kom obetavej práce Organi-
začného výboru 17. zimných 
deaflympijských hier 2011 a 

sme presvedčení že Sloven-
sko zorganizuje Hry na poža-
dovanej úrovni. Súčasne Slo-
venský deaflympijský výbor 
vyslovuje poďakovanie člen-
ským štátom ICSD za pod-
poru a dôveru, že Slovensko 
Hry usporiada podľa plánov. 
Vrátením Hier na Slovensko  
sa obnovili predpoklady pre 
vysporiadanie doteraz vyna-
ložených nákladov v príprave 
Hier, čo sa uskutoční v krát-
kom časovom horizonte.

Výkonná rada 
Slovenského 

deaflympijského výboru

V termíne 14. – 22. 7. 2010 
sa hrali v Pardubiciach ME 
družstiev do 18 rokov v ša-
chu. Slovensko reprezentova-
li v tejto kategórii  Vladimír 
Jacko, Juraj Druska, Lukáš 
Tropp a Martin Mráz. 

Majstrom Európy sa stalo 

družstvo Poľska, keď v tur-
naji remizovali iba s dru-
hým v poradí Rumunskom. 
Na 3. mieste skončilo Ma-
ďarsko. Naše družstvo  obsa-
dilo 7. miesto, najviac bodov 
z nášho družstva získal Lu-
káš Tropp (3 body).

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Futbal

IV. liga muži futbal. štadión Ľubica 4. 8., 16.30 h Kežmarok – Raslavice

IV. liga muži futbal. štadión Ľubica 15. 8., 16.30 h Kežmarok – Medzilaborce

IV. liga muži futbal. štadión Ľubica 29. 8., 16.00 h Kežmarok – Levoča

IV. liga muži futbal. štadión Ľubica 19. 9., 15.00 h Kežmarok – Pakostov

Oznámenie Slovenského 
deaflympijského výboru

Majstrovstvá Európy 
družstiev do 18 rokov

muži, IV. liga – sk. sever
Úvod zápasu prvého kola no-

vého ročníka IV. ligy bol oboj-
stranne opatrný. Ako prví pohro-
zili domáci, avšak Tokarčík za-
chránil. Brankár Kežmarku podr-
žal mužstvo i v ďalších šanciach, 
ktoré mali hráči Fintíc. V 28. min. 
sa zranil v hlavičkovom súboji 
Matúš Mariančík (tržná rana nad 
obočím), čo bolo pre vývoj zápa-
su rozhodujúce. Domáci v 30. min. 

Prázdniny sa prehupli do 
druhej polovice a august je me-
siacom aj začiatku letnej prí-
pravy v halových športoch. 
Na našu otázku ohľadom novi-
niek v klube  odpovedal prezi-
dent basketbalového klubu Jo-
zef Juhász.

„Ako prvú novinku mu-
sím uviesť zmeny v basketbalo-
vých pravidlách, keďže sa posúva 
trojkový oblúk na 6,75 m od ko-
ša a vymedzené územie (tzv. šest-
ka) sa mení z lichobežníka na ob-
dĺžnik. Zároveň sa pridáva polo-
blúk vo vzdialenosti 1,25 m od ko-
ša na „no offense“ to znamená, 
že v tomto území sa nebudú pís-
kať útočné fauly. Zároveň sa časo-
merné zariadenie 24 sekúnd me-
ní podľa pravidiel NBA. S touto 
novinkou súvisí aj úprava palubo-
viek, ktorá sa v týchto dňoch vy-
kována.  

Pre tento rok budú pôsobiť v 
súťaži štyri družstvá. Muži bu-
dú hrať druhú ligu, sk. východ, 
juniori si zahrajú najvyššiu slo-
venskú súťaž, kadeti a starší mi-
nižiaci budú túto sezónu pôsobiť v 
regionálnej súťaži.

Nezmenené ostávajú priestory 
na tréningy a zápasy, ktoré ostá-
vajú presne tak ako minulú sezó-
nu (muži a kadeti SOŠ Pradiareň, 
juniori ZŠ Hunovce a namlad-
ší ZŠ Dr. Fischera – pozn. red.).“

Kedy začínate letnú prípra-
vu?

„Muži, juniori a kadeti štar-
tujú letnú prípravu 9. augusta. 
Najmladší začínajú až so začiat-
kom školského roka, pretože im 

súťaž začína až v polovici ok-
tóbra.“

Aké su ciele do novej sezó-
ny?

„U mužov je to postup do 
play-off 2. ligy, čiže skončiť naj-
horšie do 8. miesta. Juniori majú 
súťaž dosť silnú, takže tam  bude 
úspechom každé víťazstvo. Kade-
ti vstupujú do súťaže ako nováčik, 
keďže minulú sezónu hrali v ka-
tegórii starších žiakov. Tam zatiaľ 
neviem odhadnúť ani silu jednot-
livých družstiev. Najmladší bas-
ketbalisti sa budú učiť ďalšie prv-
ky basketbalovej abecedy a každý 
úspešný výsledok bude pre nich 
povzbudením do ďalšej práce.“

Ako je vyriešená trénerská 
otázka?

„Juniorov tak ako minulú se-
zónu budú trénovať Braňo Sako s 
Mirom Marhefkom. Muži, kadeti 
a aj najmladší zostávajú opäť na 
mojich pleciach. Tým chcem ape-
lovať hlavne na bývalých hráčov 
Kežmarku, ktorí majú ochotu tré-
novať, aby pomohli k dalším úspe-
chom kežmarského basketbalu aj 
svojim pričinením.“

Plánujete odohrať aj prí-
pravné zápasy a turnaje?

„Jednoznačne áno. Kadeti už 
teraz majú pozvánku na turnaj 
do Žiliny, ktorú sme akceptova-
li (BADEM 27. – 29. 8.), muži a 
juniori búdu hrať prípravné zápa-
sy priebežne podľa dohody s ďalší-
mi tímami v regióne.“

Budeme držať basketbalis-
tom palce, pretože je to prelo-
mová sezóna z hľadiska hlav-
ne nových pravidiel a ich pri-
spôsobenia sa hráčmi. Za roz-
hovor ďakuje redakcia novín 
KEŽMAROK.

V sobotu 7. augusta sa 
odohrá prípravný volejba-
lový zápas mužov, keď MŠK 
VK Oktan Kežmarok pri-
víta o 16.00 hodine druž-
stvo MVK Stará Ľubovňa. O 
18.00 hodine sa stretnú od-
chovanci kežmarského vo-
lejbalu s novým účastníkom 

extraligy MVK Stará Ľubov-
ňa. Oba zápasy sa odohrajú 
v športovej hale mesta (bý-
valý vojenský útvar). Vchod 
je od benzínovej pumpy a 
garáží. 

Stretnutia sú súčasťou 
osláv 60. výročia volejbalu v 
Kežmarku.                     (jbd)

Pozývame vás na volejbal

Straty a nálezy
V uplynulých dňoch bo-

li nájdené dva kusy dreve-
ných barlí. Majiteľ si ich mô-
že vyzdvihnúť na mestskej 
políci v Kežmarku.

dali prvý gól z penalty, ktorá bo-
la nariadená za faul Fraštiu. O dve 
minúty skóre domáci zvýšili po 
rýchlej akcii stredom ihriska. Kež-
marčania sa po tomto údere rých-
lo otriasli. Sluka ale svoju šancu 
nepremenil a Depta na konci pol-
času opečiatkoval brvno domácej 
brány. V druhom polčase sa Kež-
marčania snažili výsledok zme-
niť. Najväčšiu šancu mal v 88. min. 
Žemba, lenže jeho strela z pokuto-
vého kopu minula bránu.

Fintice - Kežmarok 2:0 (2:0), 
Góly: Kaminský (11 m), Žemlič-
ka, ŽK: Kaminský - Pokrivčák, 
Depta, Fraštia, D: 350, R: Kovaľ.

Zostava Kežmarku: Tokarčík 
– Oravec, Krull, Fraštia, Pokriv-
čák, Rumančík, Žemba, Svitek, 
Mariančík Maroš, Sluka, Marian-
čík Matúš. Striedali: 32. Detpa, 
57. Hanisko.                        (mfk)
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HOKEJBALOVÝ MARATÓN CENTRA VOĽNÉHO ČASU
Minulý týždeň bol Kežmarok v znamení mládežnícke-

ho hokejbalového maratónu. Celý týždeň, denne od raňaj-
ších až do neskorších odpoludňajších hodín,  sa na hokej-
balovom ihrisku stretávali mladí nadšenci, aby tu zabojova-
li o tituly letného hokejbalového maratónu. Organizátorom 
turnaja bolo Centrum voľného času Kežmarok, pod súťaž-
ným vedením Mgr. Ladislavom Kalaszom. 

Hralo sa za systémom 3 x 
15 minút za vysokých horú-
čav, čo zvyšovalo náročnosť 
jednotlivých zápasov, ktoré 
boli predovšetkým skúškou 
ich vytrvalosti, ale i techniky, 
hernej taktiky a disciplíny.

Nekonečného turnaja sa 
zúčastnilo cez 40 mladých 
hokejbalistov do 16 rokov, 
rozdelených do štyroch druž-
stiev, Schanghai B, X.60 HbC 
Dida, Frogstars, Monsterovci. 
Počas celého týždňa sa druž-
stvá stretli v troch kolách kaž-
dý s každým, až celý hokejba-
lový maratón vyvrcholil piat-
kovými semifinálovými zá-
pasmi a zápasmi o medailové 
pozície a najvyšší titul letné-
ho turnaja. V semifinálových 
zápasoch sa stretli Schanghai 
B – Monsterovci  6:8 (Valenčík 
1,Džadoň 3,Vojtička 1,Scholtz 
1 – Drozd 3,Hovanec 2,Godla 
2, Duchoň 1) a X.60 HbC Di-
da -  Frogstars  3:16 (Zwick 3 – 
Kopkáš 7, Strišovský 5, Korec 
1, Kundla 2, Tomaľa 1). 

Išlo o prázdninový tur-

naj plný letnej pohody takže 
i boje o medailové pozície bo-
li tomu prispôsobené a tak sa 
medzi štyrmi zúčastnenými 
družstvami hralo o konečné 
2. – 3. miesto a 1. mega – 1. 
classic miesto. V zápase o 2. 
– 3. miesto družstvo Schan-
ghaia B v dramatickom zápa-
se zdolalo družstvo X.60 HC 
Dida 7:6 (Vojtička 5, Scholtz 1, 
Novák 1 – Lukáč 2, Knapík 1, 
Vernarský 1, Knapík 1, Bara-
bás 1).

Vo vynikajúcom finálovom 
zápase Monsterovci vyhrali 
nad družstvom Frogstars 8:6 
(Godla 4, Matalík 1, Drozd 3 
– Korec 1, Strišovský 2, Kop-
káš 3). 

Konečné umiestnenie 
družstiev: Mega 1. miesto 
Monsterovci, Classic 1. miesto  
Frogstars, 2. miesto Schan-
ghai B a 3. miesto X60.HC Di-
da. Všetky družstvá boli oce-
nené medailami a víťazné-
mu družstvo ešte k tomu me-
ga pizzu od pizzérie Palermo. 
V závere týždňového turnaja 

Monsterovci – 1. Mega miesto, časť hráčov víťazného druž-
stva Letného hokejbalového maratónu CVČ Kežmarok, zľava Bo-
ris Drozd, Vladimír Hovanec, Marek Duchoň (najlepší obranca tur-
naja), Denis Godla, dole v strede Timko Danielčák (talent turnaja).

Frogstars – 1. Classic miesto, časť hráčov družstva finálového zá-
pasu Letného hokejbalového maratónu CVČ Kežmarok.

boli ohodnotení  i najlepší 
hráči letného maratónu, titul 
Najlepší  brankár získal Ka-
mil Pitoňák, Najlepší obran-
covia turnaja boli Marek Du-
choň a Filip Lukáč a Najlep-
ším strelcom turnaja sa stal 
Erik Kopkáš. V mega tur-
naji bola udelená i výnimoč-
ná cena Talent turnaja Tim-
kovi Danielčákovi, ktorý ako 
sedemročný hokejbalista ne-
bojácne išiel za každou lop-
tičkou, hral s prehľadom a do-
kázal súperom počas turnaja 
vsietiť i štyri nádherné góly. 
V prvej desiatke najlepších 
strelcov boli: 1. Kopkáš Erik 
40 gólov, 2. Zwick Braňo 37, 
3. Godla Denis 31, 4. Knapík 
Michal 28, 5. Strišovský Do-
mino 25, 6. Drozd Boris 22, 
7. Korec Miro 20, 8. Duchoň 
Marek, Džadoň Tomáš oba-
ja 16, 10. Scholtz Igor, Vojtička 
Patrik obaja po 13 gólov.

Náročný turnaj, kto-
rý po kondičnej stránke dal 
všetkým poriadne zabrať, bu-
de mať svoje pokračovanie 
v podobe ďalšieho týždňové-
ho hokejbalového maratónu 
koncom augusta, 23. – 27. 8. 
o ktorý je už teraz veľký záu-
jem. Bližšie informácie (mož-
nosť prihlásenia sa a pod.) 

o augustovom maratóne si 
môžete vyžiadať na cervkk@
gmail.com.

Zostava družstiev: Mon-
sterovci – Mega 1. miesto 
(Denis Godla,  René Ženčuch, 
Miro Matalík, Boris Drozd, 
Marek Duchoň, Kamil Pito-
ňák, Timko Danielčák, Vlado 
Hovanec), 

Frogstars – Classic 1. 
miesto (Erik Kopkáš, Miro 
Korec, Denis Kundľa, Matúš 
Bachleda, Dominik Strišov-
ský, Kamil Kovalčík, Domi-
nik Slodičák, Jakub Brincko, 
Denis Tomaľa, František Be-
keš, Adam Gallik, Denis Bri-
taňák),

Schanghai B – 2. miesto 
(Tomáš Džadoň, Igor Schol-
tz, Daniel Valenčík, Dominik 
Sulák, Matúš Kalafut, Pat-
rik Vojtička, Mário Bretz, Mi-
chal Povec, Jožo Piatak, Pat-
rik Duchnitzký, Michal Mun-
tak, Marek Novák, Marko 
Gura, Majerský Anton, Ma-
túš Džurňák),

X.60 HC Dida – 3. miesto 
(Branislav Zwick, Matúš Ba-
rabás, Matej Vernarský, Filip 
Lukáč, Gabriel Kosár, Michal 
Knapík, Jozef Martančík, Du-
šan Mašlonka).

-kz-
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ZUŠ  A. Cígera                                     Hviezdoslavova 12           052/452 30 23
ZUŠ Dr. Fischera                                 Dr. Fischera 2                   052/452 31 45
Centrum voľného času                        gen. Štefánika 47              052/468 46 41, 2, 3
Domov dôchodcov Náruč                    Vyšný mlyn 13                  052/452 35 44, 452 39 74
Mestské kultúrne stredisko                 Starý trh 46                         052/452 21 56, 
                                                                                                       052/452 21 65
Správa telovýchovných zariadení       Trhovište 4                        052/452 25 82
Spravbytherm s. r. o.                            Poľná 2                            052/468 02 12
Technické služby  s.r.o.                        Poľná 1                            052/468 08 32
Kežmarok Invest, s.r.o.                        Hlavné nám. 1                  052/46 60 120
Tatranská odpadová spol, s.r.o.          Žakovce 189                      0902 999 588
Podtatranská vodáren. spol., a.s.        Hraničná 17, Poprad          052/7873112
Pohrebné a cintorínske služby TS      Hradné námestie 3            052/452 24 64 
Nemocnica Dr.V.Alexandra,n.o.         Huncovská 42                    052/456 72 05
Matrika Kežmarok                              Garbiarska 61                     052/452 41 92, 
                                                                                                       0917 584 317
Kežmarská informačná agentúra       Hl. námestie 46                    052/449 21 35
Noviny Kežmarok                                Hlavné námestie 3             052/452 40 46
                                                                                                        052/466 02 07
Kežmarská televízia                             Hlavné námestie 76            0915 751 153 

MŠ Možiarska                                       Možiarska 1                       052/452 27 51
MŠ Cintorínska                                     Cintorínska 3                      052/452 30 19
MŠ Kuzmányho                                     Kuzmányho 41                  052/456 87 24
MŠ Severná                                           Severná 5                            052/452 24 62
ZŠ Dr. D. Fischera                                Dr. Fischera 2                      052/452 30 29
ZŠ Hradná                                             Hradné námestie 38            052/452 39 83
ZŠ Nižná brána                                      Nižná brána 8                     052/452 30 28
ZUŠ A. Cígera                                      Hviezdoslavova 12              052/452 30 23
ZUŠ Dr. Fischera                                  Dr. Fischera 2                      052/452 31 45
Mestský športový klub                         Trhovište 2                           0917 52 21 68
Mestská knižnica Hlavné námestie 3 052/452 25 45

Telefónny zoznam Mestského úradu (Hlavné námestie 1) a kancelárií sídliacich v budove na Hlavnom námestí 3.
Na spojenie s požadovaným oddelením je potrebné zadať (z mobilu aj s predvoľbou 052) číslo 46 60 + požadovanú klap-

ku. Príklad: Ak by ste chceli volať do redakcie kežmarských novín, ktoré sídlia na Hlavnom námestí 3, zadáte číslo (052) 
46 60 207. 

Telefónny zoznam organizácií Mesta Kežmarok

101 - Sekretariát primátora mesta
102 - Sekretariát primátora mesta
103 - Hlavná kontrolórka mesta
104 - Sekretariát prednostu mestského úradu
105 - Prednosta mestského úradu
106 - Podateľňa
107 - Evidencia obyvateľstva
108 - Bytová a podnikateľská agenda
109 - Pokladňa
110 - Civilná ochrana mesta
111 - Informácie
112 - Vedúci organizačného oddelenia
113 - Mzdy a personalistika
114 - Ekonomické oddelenie
115 - Ekonomické oddelenie
116 - Vedúci ekonomického oddelania
117 - Oddelenie územného plánu, životného prostredia 
   a stavebného konania
118 - Oddelenie územného plánu, životného prostredia 
   a stavebného konania
119 - Oddelenie územného plánu, životného prostredia 
   a stavebného konania

120 - Vedúci Oddelenia územného plánu, životného 
   prostredia a stavebného konania
121 - Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
122 - Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
123 - Káblová televízia 
124 - Vedúca odd. majekovoprávneho a správy majetku
126 - Informatika
127 - fax
201 - Sociálne oddelenie
202 - Oddelenie školstva 
203 - Vedúca oddelenia školstva
204 - Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
205 - Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
206 - Vedúca Oddelenia regionálneho rozvoja 
   a cestovného ruchu
207 - Redakcia novín Kežmarok
209 - Mestská polícia
210 - Náčelník mestskej polície     
211 - Oddelenie školstva
212 - Komunitná a sociálna  práca
213 - Vedúca sociálneho oddelenia
214 - Aktivační pracovníci

Telefónne čísla mestských organizácií a spoločností 
spolupracujúcich s mestom Kežmarok v rámci správy mesta


