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Čistotu mesta zabezpečujú
každodenne aktivační pracovníci

Kežmarok sa prezentoval na
veľtrhoch v Bratislave aj v Stuttgarte
Na oboch podujatiach bolo mesto zastrešené Oblastnou
organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Tatry-Spiš-Pieniny.
Bratislavský veľtrh ITF ganizácie cestovného ruchu
SLOVAKIATOUR 2014 spo- Severovýchod Slovenska, pod
lu s paralelným veľtrhom gas- ktorú patrí aj OOCR Tatrytronómie Danubius Gasto na- -Spiš-Pieniny, lákal návštevnívštívilo na prelome januára a kov atraktívnymi a viditeľnýfebruára viac než 75-tisíc náv(pokračovanie na 3. strane)
števníkov. Stánok Krajskej or-

O verejný poriadok v meste sa nestarajú len Technické
služby mesta, ale aj desiatky pracovníkov, ktorí sú rozdelení
do niekoľkých kategórií. Ich náplňou práce je zabezpečovať
každodenný poriadok a čistotu v meste.
„Pracovníci malých obecných evidujú dochádzku, rozdeľuslužieb a aktivačnej činnosti sú jú prácu, náradie a kontroludlhodobo nezamestnaní, evido- jú vykonané činnosti. Pracovvaní na úrade práce. Rozdiel me- níci oddelenia určujú priority
dzi aktivačnou činnosťou a ma- vykonania jednotlivých prác.
lými obecnými službami je ten,
Požiadavky na ich vykonaže na pracovníkov aktivačnej nie však môžu mať aj samotčinnosti dostáva mesto príspevok ní občania. „Pokiaľ majú občana náradie, ochranné pomôcky nia nejaké pripomienky k práci
a časť mzdy koordinátora. Pra- pracovníkov, prípadne požiadavcovníkom malých obecných slu- ky na vykonanie prác v niektorej
žieb náradie a ochranné pomôc- lokalite mesta, môžu nás kontakky zabezpečuje mesto z vlastných tovať na telefónnom čísle 052/46
zdrojov,“ vysvetlil rozdiel Ro- 60 119,“ povedal Huťa.
man Huťa z Oddelenia územAko dodal, ich činnosť je
ného plánu, životného pros- pre mesto veľkým prínosom,
tredia a stavebného konania keďže vykonávajú každodenkežmarského Mestského úra- né zabezpečovanie poriaddu.
ku a čistoty na jeho území. „V
Na organizovaní ich čin- prípade, že by tieto služby zabeznosti priamo v teréne sa po(pokračovanie na 2. strane)
dieľajú dvaja pracovníci, ktorí

MsKS pozýva
13. 2. 2014 (štvrtok) o 14.00 h
Zbojnícka kráľovná
Rozprávkový príbeh
V MsKS Kežmarok

Kombinovaná spotreba a emisie CO2
automobilov Yeti: 4,6 – 6,6 l/100 km, 119 – 164 g/km. Ilustračné foto.

Nová ŠKODA Yeti. Ideálne SUV do mesta aj do prírody.
Láka vás objavovanie, dobrodružstvo a zábava? Tak potom je nový model ŠKODA Yeti presne to, čo potrebujete. Či sa
rozhodnete pre mestskú verziu alebo pre verziu Yeti Outdoor, vždy vás dovezú za hranice všedných dní. Príďte si svoj nový
model ŠKODA Yeti otestovať k najbližšiemu autorizovanému predajcovi ŠKODA.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

23. 2. 2014 (nedeľa) o 16.00 h
O malom nervóznom prasiatku
Rozprávková nedeľa
V MsKS Kežmarok
28. 2. 2014 (piatok) o 11.00 h
Slávnostná akadémia
venovaná 30. výročiu vzniku
ZŠ Nižná brána
v Kežmarku.
V MsKS Kežmarok
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Čistotu mesta zabezpečujú
každodenne aktivační pracovníci
(dokončenie z 1. strany)
pečovali zamestnanci Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, malo by mesto náklady
na úhradu faktúr za tieto činnosti,“ upresnil.
Pracovníci
aktivačnej
činnosti a malých obecných služieb majú
v náplni práce čistenie mesta, zimnú
údržbu, starostlivosť
o zeleň, o komunikácie a údržbu kanalizácie.
Medzi ich denné náplne
patrí vysýpavanie odpadkových košov, zbieranie odpadkov z trávnikov a chodníkov,
upratovanie okolo kontajnerov, čistenie pieskovísk a ihrísk od väčších nečistôt. Raz
do týždňa sa starajú o údržbu
plôch na venčenie psov a je-

denkrát za dva týždne prehrabávajú piesok v pieskoviskách. Podľa potreby zametajú
kamienky po zimnom posype a hrabú a zametajú lístie.
Počas zimy sa starajú predovšetkým o odstránenie snehu z
mostov, z chodníkov pri prechodoch
pre chodcov, v blízkosti kontajnerov,
či z miest bez prístupu strojového
čistenia.
Taktiež
vytvárajú prechody cez nánosy odhrnutého snehu.
V teplejších mesiacoch upravujú rozjazdené okraje trávnikov, kosia sídlisko Juh a následne hrabú a nakladajú pokosenú trávu. Pomáhajú aj pri
čistení uličných vpustí a cestných rigolov. Podieľajú sa aj na
prípravných prácach na miest-

nych komunikáciách, upratovaní naplavenín po prudkých
dažďoch a v neposlednom rade sa starajú o estetickú stránku okrajov obrubníkov a plochy zámkovej dlažby.
Tieto činnosti má na celom zastavanom území mesta a v lesoparkoch Sever a Juh
na starosti 60 pracovníkov,
okrem nich ďalších 15 pôsobí v organizáciách pod správou mesta Kežmarok. Približne už o mesiac ich bude mož-

né rozoznať vďaka novým reflexným mestám.
Pracovníci
aktivačných
činností majú pracovnú dobu
každý pracovný deň, okrem
stredy, od 7.00 do 12.00 a pracovníci malých obecných služieb denne od 8.00 do 12.00.
Počas víkendov a štátnych
sviatkov zabezpečujú čistotu
zamestnanci príspevkovej organizácie Verejnoprospešné
služby Mesta Kežmarok.
t/f: Lorant Paugsch

Spolupráca s partnerskými mestami nie je len na úrovni samospráv
Mesto Kežmarok má v súčasnosti desať partnerských
miest zo šiestich európskych krajín. Keďže partnerstvo z dvomi z nich v tomto roku oslávi 20 rokov, prinesieme vám sériu
článkov, v ktorých vám priblížime všetkých desať miest.
Partnerské mestá vo vše- mali byť príkladom pre ľudí,
obecnosti charakterizuje do- mali sa snažiť o bližšie porohoda o spolupráci a o udržia- zumenie cudzincov a o podvaní vzájomných kontaktov. poru cezhraničných stykov.
Často majú podobné demo- Príkladom je niekoľko desiagrafické vlastnosti či podob- tok partnerstiev európskych
nú históriu, ale existujú aj vý- miest s mestami na iných konnimky. Partnerstvo sa rozvíja tinentoch.
najmä v oblasti samosprávy,
Mesto Kežmarok má oficiškolstva, kultúry, cestovného álne desať partnerských miest
ruchu a zdravotníctva.
zo šiestich krajín Európy. V
Vzdialenosť však nie je ur- Poľsku sa nachádzajú Bochčujúcim faktorom partner- nia, Gliwice, Nowy Targ a
stva. Mnoho miest si volí svo- Zgierz; v Česku sú Lanškroun
jich partnerov na základe is- a Příbram a desiatku uzatých podobností: ekonomic- tvárajú maďarské Hajdúských či kultúrnych. Objavujú zoboszló, litovský Kupiškis,
sa aj prípady miest s podob- francúzsky Lesneven a nenými názvami. Novinkou v mecký Weilburg an der Lahn.
oblasti partnerských miest je
Väčšina dohôd o vzájomnej
uzatváranie dohôd s virtuál- spolupráci bola uzatvorená
nymi či s fiktívnymi miesta- v 90. rokoch minulého storomi z kníh a počítačových hier. čia. Najstarším partnerským
Zavedenie
partnerských mestom je Hajdúszoboszló, s
miest vzniklo v Európe už v ktorým bola dohoda podpísaroku 836, kedy bolo uzavreté ná 14. júla 1994. Takmer o mepartnerstvo medzi nemeckým siac neskôr, presne 12. augusPaderbornom a francúzskym ta, sa druhým partnerským
Le Mans. K väčšiemu roz- mestom stala Bochnia.
machu prišlo až po II. svetoAko sme spomenuli spoluvej vojne. Predstavitelia miest práca partnerských miest sa

nerozvíja len na úrovni jednotlivých samospráv, ale aj
v iných oblastiach. „Ako príklad môžeme uviesť spoluprácu
Základnej školy na ulici Dr. D.
Fischera, múzea v Hrade, futbalového klubu, klubu vojenských dôchodcov s rovnakými organizáciami z poľskej Bochnie,“ povedala Lucia Pisarčíková z Oddelenia regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu, ktorá má
na starosti spoluprácu s partnerskými mestami.
Priznáva, že aktivít je v súčasnosti pre nedostatok finan-

cií menej, ale napriek tomu je
potrebné mesto propagovať aj
naďalej. „V minulom roku sme
sa v Lanškroune predstavili na
výstave pod hlavičkou Slovenských kráľovských miest. Dúfame, že v tomto roku sa nám podarí pripraviť výstavy aj v ďalších
mestách,“ dodala. Jednou z tradícií je aj Olympiáda partnerských miest, ktorá sa už niekoľkokrát konala aj v Kežmarku. Zástupcovia partnerských
miest sa stretávajú každoročne aj na festivale ľudových remesiel EĽRO. Lorant Paugsch

Mesto Kežmarok
Vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až
§ 288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľností:
Trojizbový byt č. 6 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská
1722/7 v Kežmarku, vrátane spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 668/28.
Minimálna kúpna cena: 37 700 eur.
Termín na predloženie súťažných návrhov
do 27. 2. 2014 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť
uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné
podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk
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Kežmarok sa prezentoval na
veľtrhoch v Bratislave aj v Stuttgarte
(dokončenie z 1. strany)
mi fotografiami miest a atraktívnych lokalít. Práve tie majú
osloviť cieľové skupiny.
„Ústrednou témou celého
stánku bola cykloturistika, keďže oblastné aj krajské organizácie venovali svoje úsilie príprave
atraktívnych cykloturistických
balíkov na leto 2014,“ upresnila Gabriela Bodnárová, výkonná riaditeľka OOCR Tatry-Spiš-Pieniny a zároveň vedúca Oddelenia regionálneho
rozvoja a cestovného ruchu
na Mestskom úrade v Kežmarku. Okrem cykloturistiky
patria medzi vyhľadávané témy aj aktívna dovolenka, rodinná dovolenka a turistika.
Prezentáciu Severovýchodu Slovenska doplnilo vystúpenie folklórneho súboru,
ochutnávka tradičných spišských špecialít, súťaže o ceny
či premietanie filmu Slovenské kráľovské mestá.
Na nemeckom trhu patrí k
najvýznamnejším výstavám
podujatie CMT (Caravan &
Motor & Touristik) Stuttgart.
Od 11. do 19. januára ju
navštevuje pravidelne
210-tisíc návštevníkov,
ktorí majú možnosť spoznať
prostredníctvom
viac ako 2-tisíc vystavovateľov takmer sto rôznych krajín sveta.
Slovenská
agentúra
cestovného ruchu predstavila na veľtrhu nový koncept výstavného

stánku, ktorý obsahuje tradičné motívy čičmianskeho ľudového vzoru. OOCR Tatry-Spiš-Pieniny zastupovali pracovníčky hotela Hviezdoslav.
Prezentácia regiónu bola zameraná na možnosti cestovania, trávenia dovoleniek a výletov nielen v okolí, ale v celom Prešovskom kraji.
Návštevníci si mohli prezrieť aj remeselné výrobky
pochádzajúce z Európskeho
ľudového remesla – keramiku
a starodávne mince. Spestrením bol aj tradičný zamagurský ľudový kroj.
Oba veľtrhy sú určené nielen pre odbornú, ale aj pre širokú verejnosť. Pracovníci
cestovného ruchu môžu získať cenné poznatky a informácie o najnovších trendoch
v odbore a laická verejnosť
môže aj týmto spôsobom spoznávať a vyberať si budúce dovolenkové destinácie. Vysoká návštevnosť oboch podujatí a záujem o región poukazujú na jeho vysokú atraktívnosť.
(pg)
Foto: archív msú

Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až
§ 288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľností:
Jednoizbový byt č. 33 s príslušenstvom na ul. Martina
Lányiho č.1365/17 v Kežmarku, vrátane spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 1538.
Minimálna kúpna cena: 18 275 eur.
Termín na predloženie súťažných návrhov
do 27. 2.2014 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť
uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné
podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk
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Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb. v platnom
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až
§ 288 Obchodného zákonníka na prenájom
1. Nebytové priestory a podiely na spoločných priestoroch
v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27 Kežmarok:
1. Miestnosť č. 0.48 o výmere 18,40 m2 v suteréne objektu a podiel na spoločných priestoroch 5,59 m2
2. Miestnosť č. 3.17 o výmere 15,0 m2 a miestnosť č. 3.18
o výmere 8,24 m2 na 2. poschodí objektu a podiel na spoločných priestoroch 10,89 m2
3. Miestnosť č. 3.30 o výmere 14,90 m2 na 2. poschodí objektu a podiel na spoločných priestoroch 12,40 m2
2. Nebytový priestor a podiel na spoločných priestoroch
v objekte Dr. D. Fischera 5 Kežmarok:
Miestnosť 5.06 o výmere 40,47 m2 a podiel na spoločných
priestoroch 23,02 m2
3. Nebytový priestor a podiel na spoločných priestoroch
v objekte Dr. D. Fischera 7 Kežmarok:
Miestnosť 4.01 o výmere 25,60 m2 a podiel na spoločných
priestoroch 21,02 m2
4. Nebytový priestor č. 1 o výmere 55,80 m 2 v objekte na
ul. Gen. Štefánika č.27 – 29 v Kežmarku.
5. Nebytový priestor č. 3 o výmere 55,74 m2 v objekte na
ul. Gen. Štefánika č. 27 – 29 v Kežmarku.
6. Nebytový priestor o výmere 52,25 m2 v objekte na ul.
Kostolné námestie č 404/12 v Kežmarku.
7. Nebytový priestor – plechovú garáž č. 4 o výmere 17
m 2 na ul. Vyšný Mlyn v Kežmarku.
Termín na predloženie súťažných návrhov do:
27. februára 2014, do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť
uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke
www.kezmarok.sk

Kraj pod Tatrami
v živom dokumente
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-SpišPieniny pripravila pre propagáciu nášho regiónu sedem
minútový filmový dokument
o krásach nášho okolia. Tento dokumentárny film, ktorý
vyrobil Jaro Maťo zachytáva
všetky najzaujímavejšie letné
destinácie cestovného ruchu
nášho regiónu a život v nich.
Tento propagačný film o na-

šom regióne je možné vidieť i
na youtube pod heslom TATRY SPIŠ PIENINY – I. LETO.
Potenciálni návštevníci si
tak v krátkom čase môžu pozrieť, čo ich čaká v kraji pod
Tatrami a aké aktivity môžu v
ňom realizovať.
Je to krásna pozvánka do
nášho regiónu, ktorá zachytáva z neho všetko podstatné.
Pavol Humeník

Oznam o prerušení elektriny
Východoslovenská
distribučná, a.s. v zmysle § 31
ods. 2 zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení oznamuje odberateľom elektriny, že pre
odberné miesto Kežmarok:
Hradská cesta 1 – 10, Prieko-

pa 39 – 58, Trhovište 3, 5, 20
– 40, Hradný vrch 1 – 3 bude v termíne 17. február 2014
od 8.10 – 13.00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na
zariadení nízkeho napätia.
Distribútor ďakuje odberateľom za porozumenie.
VSD
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V kine pripravujú aj výmenu sedačiek
Kežmarské kino Iskra chystá po minuloročnej digitalizácii ďalšie novinky. Na jar by sa mali nainštalovať nové sedačky a onedlho sa začne s rekonštrukciou sociálnych zariadení.
Prečo je tradične v utorok kino zatvorené a nepremieta sa?
V rámci týždenného pracovného úväzku musíme mať jeden deň v
týždni voľno. Snažíme sa to nahradiť dvojitými predstaveniami, či už
cez víkend, alebo niekedy aj v piatok.
Aké ohlasy máte od divákov?
Ohlasy sú veľmi dobré. Sme schopní premietať film v deň jeho premiéry.
Investícia do digitalizácie ki- Osvedčilo sa nám dokonca aj to, že nona sa pomaly, ale isto ukazuje ako vinku si objednáme až týždeň po presprávny krok. V medziročnom po- miére. Počas tých siedmich dní si ľurovnaní malo kino v roku 2012 cel- dia o filme čo-to zistia, dopočujú sa, že
kovo 304 predstavení, v tomto ro- stojí za to a prídu ku nám vo väčšom
ku stúpol ich počet o viac než 80. počte. Samozrejme, nie je to pravidlo a
Úspešnosť digitalizácie sa neod- snažíme sa, aby sme aj u nás mali prezrkadlila iba na zvýšení tržieb, ale miérové filmy čo najskôr.
predovšetkým na väčšom počte diMajú aj negatívne reakcie?
vákov. V roku 2012 prišlo do kina
Najčastejšie nám ľudia vytýkajú
takmer 10-tisíc divákov, pričom v sedenie. Majú málo miesta, sedačky
minulom roku to bolo už o 2 200 sú nepohodlné. Kino však neprešlo
viac. Vedúca kina Oľga Semano- nikdy väčšou rekonštrukciou. Zmová dúfa, že okrem nových sedačiek dernizovali sme techniku, ale pohodprispeje ku komfortu divákov aj lie diváka je taktiež dôležité. V marpripravovaná štýlová kaviareň.
ci máme naplánovanú výmenu sedaAko hodnotíte prvý rok po čiek za novšie, pohodlnejšie a krajšie.
digitalizácii?
V tom istom mesiaci chystáme aj reJe veľmi dobré, že sa kino zdigita- konštrukciu sociálnych zariadení.
lizovalo. Vidíme to aj na výsledkoch Pohodlie výrazne stúpne.
návštevnosti. Teraz máme väčší výAko sa zmení hľadisko?
ber filmov, môžeme si ich vyberať. StáČasto počúvame, že divák neviva sa, že niektoré nám nútia aj samot- dí kvôli niekomu, kto sedí pred ním.
ní distribútori. Keďže hráme šesť dní Záleží mi na tom, aby boli jednotlivé
v týždni, cez víkendy dvakrát, musí- stupne viac vyvýšené. Preto sme sa
me filmy vyberať tak, aby si na to svoje rozhodli na našu pôvodnú podlahu
prišiel každý. Teší nás aj úspech filmo- dodatočne umiestniť ďalšiu, ktorá
vého klubu, ktorý má priemernú náv- by mala tieto stupne mala také, aby
števnosť 30 divákov na predstavenie. videl každý bez problémov. Kapacita
Chodia ku nám dokonca aj Popradča- sa z 250 miest zmenší na 150 - 160
nia. Rovnako veľký úspech majú ví- miest. Ak budeme mať veľký záukendové detské predstavenia.
jem, film budeme premietať viackrát.

Kino sa pre ich výmenu zatvorí asi
na mesiac. V apríli bude u nás filmový festival FebioFest, ktorý je len v niekoľkých mestách Slovenska, a do jeho
začiatku to chceme určite stihnúť.
Môžu návštevníci očakávať
aj ďalšie novinky?
Ľudia si v kine želajú aj občerstvenie a tak dúfame, že do konca
roka sa nám podarí sprevádzkovať
menšiu, štýlovú kaviareň s občerstvením aj pre deti, ktorá sa bude nachádzať v priestoroch bývalej šatne.
Stáva sa, že film sa na poslednú chvíľu nepremieta. Prečo je to tak?
Vtedy nás zradí technika. Stane sa, že k nám príde od distribútora poškodený film, snažíme sa ho
nahrať, ale nedarí sa nám to. Máme
veľmi špecifickú premietačku, jedinú
svojho druhu na Slovensku. V Európe sú jej stovky, je špičkovej kvality,
ale u nás ešte nie je technická podpora na požadovanej úrovni. Pracujeme na tom, veríme, že sa to bude už
len zlepšovať.
Aké filmy majú Kežmarčania radi?
Všímam si, že často ide o české tituly. Stretávam sa s tým, že ľudia nechcú čítať titulky a sťažujú sa,

prečo nemáme film s dabingom. Vravím im, že kino je práve o tom, že sú
filmy v pôvodnom znení. Keď je film
s dabingom, návštevnosť je vyššia.
Aký je ohlas na 3D filmy?
Túto projekciu máme od 1. mája.
Ľudia si zvykli chodiť aj na tieto filmy,
ale všímame si, že trend trochu upadol.
Nie je to ani pre cenu, keďže máme najnižšiu cenu na Slovensku, ale ide predovšetkým o pohodlie. Máme však divákov, ktorí prídu práve na 3D. Nie
každý film je však v ponuke aj v 3D.
To si určí distribútor, sú to väčšinou trháky. Najbližšie Herkules, na ktorý sa,
osobne, veľmi teším. A takmer každá
rozprávka je v 2D aj v 3D.
V závere roka prišla do kín
druhá časť Hobita. Splnila očakávania v návštevnosti?
Fantasy filmy nemajú v meste
veľké zázemie. Film sme mali v premiérovom týždni, divákom sme ponúkli 2D aj 3D, ale naše očakávania
sa nenaplnili. Pri trojhodinovom filme však možno ľudí odradilo aj sedenie, čo sa prejavilo aj v roku 2012.
V tomto roku čakáme na poslednú
časť trilógie a s novými sedačkami
to možno bude lepšie.
Lorant Paugsch, foto: lp,
Podtatranské noviny

Mesto určilo volebné okrsky pre Voľby prezidenta Slovenska
V sobotu 15. marca 2014 sa
uskutočnia na Slovensku voľby
na prezidenta Slovenskej republiky. Mesto Kežmarok pre tieto voľby zriadilo 11 volebných
okrskov, ktoré budú otvorené od
7.00 do 22.oo hodiny.
Ak by ani jeden z kandidátov
na prezidenta Slovenskej republiky nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených
voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29. marca 2014.
Volebné okrsky a volebné
miestnosti pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014 –
OKRSOK č. 1 - ZŠ Nižná brána,

ul. Nižná brána 8: Biela voda,
Hradská cesta, Michalská, Možiarska, Nad traťou, Pod traťou,
Poľná, Pradiareň, Pri zastávke,
Strelnica, Tehelňa, Továrenská.
OKRSOK č. 2 – ZŠ Nižná
brána, ul. Nižná brána 8: Pod lesom, Severná, Nižná brána.
OKRSOK č. 3 – Domov mládeže, ul. Garbiarska 1: Fraňa
Kráľa, Garbiarska, Kostolné námestie, Nová, Starý trh, Toporcerova, Slavkovská.
OKRSOK č. 4 – Hotelová
akadémia, ul. Dr. Alexandra 29:
Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie,

Hviezdoslavova, J. Kraya, Priekopa, Trhovište, Mesto Kežmarok.
OKRSOK č. 5 - Klub dôchodcov, ul. Martina Lányiho 3:
Cintorínska, Huncovská, Martina Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Záhradná.
OKRSOK č. 6 - ZŠ Dr. D.
Fischera, ul. Dr. D. Fischera 2:
Dr. Daniela Fischera, Gaštanová,
I. Stodolu, Krvavé pole, Ľubická cesta, Mučeníkov, Suchá hora, Tatranská, Vyšný mlyn, Gen.
Štefánika.
OKRSOK č. 7 – Domov mládeže SOUP, ul. J. Kraya 8: J. Jesenského, J. Záborského, S. To-

mášika, J. Chalúpku, Kamenná
baňa, Kláštorná, Komenského,
Kukučínova, P.J. Šafárika, Rázusova, Štúrova, Tvarožnianska,
Zochova, Hradný vrch.
OKRSOK č. 8 – ZŠ sv. Kríža,
ul. Petržalská 21: Lanškrounská.
OKRSOK č. 9 – Materská
škola, ul. Karola Kuzmányho
41: Karola Kuzmányho, Obrancov mieru.
OKRSOK č. 10 – ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská 21: Bardejovská, Južná, Levočská.
OKRSOK č. 11 – ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská 21: Petržalská,
Košická, Weilburská.
(ph)
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Slovanet spúšťa sieťový manažment
na báze Wi-Fi a cloudu
Riešenie s názvom aero:LINK je systém prístupových bo- figurovať, stačí pripraviť šablódov bez drahých manažovacích prvkov a s nízkymi počia- nu nastavení a HiveManager sa
točnými nákladmi.
postará o nastavenie všetkých
Telekomunikačný operátor kých stupňov vzdelávania. Na jar prvkov siete. Celé riešenie je v
Slovanet predstavil biznis služ- tohto roka máme aj my pripravený štýle Plug & Play – AP sa zapobu aero:LINK pre verejné in- jeden zaujímavý projekt práve na jí do zásuvky s napájaním, prištitúcie, hotely, stredné a veľ- akademickej pôde,“ povedal Ma- pojí sa k sieti a cez internet vyké podniky a ich pobočky. Po- rek Engler, vedúci oddelenia hľadá svoj HiveManager, ktomocou inovatívnej kombinácie projektového riadenia a vzťa- rý sa postará o nastavenie celej
Wi-Fi siete.
cloud manažmentu a kvalit- hov s operátormi.
Výhody
HiveManager je univerzálných prístupových bodov, zís riešenie bez drahých cenka zákazník modernú bezdrô- ny nástroj pre jednoduchú kontrálnych
manažovacích prvkov
figuráciu,
správu,
aktualizáciu
tovú sieť s pridanou hodnotou.
 nízke obstarávacie náklaMnohokrát svetovo ocenené a monitoring sieťových zariaAerohive riešenie distribuova- dení. Ponúka správu a sledo- dy: škálovateľnosť s lineárnymi
nej inteligencie Wi-Fi sietí pri- vanie výkonu siete v reálnom nákladmi
 jednoduchá implementánáša veľkú úsporu nákladov čase, plánovanie prenosových
vďaka odpadajúcej nutnosti za- kapacít, informácie o klientoch, cia a jednoduchá údržba: sprákúpiť nové manažovacie prvky povolenia pre návštevy a súk- va systému pomocou cloudu
 distribuovaná inteligencia
pri rozširovaní siete zákazníka. romné zariadenia zamestnan plná redundancia
Táto koncepcia dáva firmám cov (tzv. BYOD - Bring Your
 atraktívny dizajn
možnosť začať s budovaním Own Device).
Všetky ďalšie informácie
Ako
riešenie
funguje?
jednoduchej siete a priebežne
Zariadenia produktu ae- na http://www.slovanet.net/
ju rozširovať bez obmedzení a
nákladov na licencie alebo ďal- ro:LINK nie je nutné predkon- biznis/datove-sluzby/
ší doplnkový hardvér.
„Okrem toho, že prístupový
bod od Aerohive Networks je jediné Wi-Fi riešenie, ktoré odporúča
spoločnosť Apple vo svojom Business App Store, je náš produkt ako
stvorený pre hotely a firmy s viacerými pobočkami. Aero:LINK má
obrovský potenciál napríklad aj
pri monitorovaní nákupného správania v obchodných centrách tzv.
retail analytics. V USA a Švédsku
túto platformu využívajú hlavne
logistické spoločnosti a školy všetÚčelom štatistického zisťovania je, okrem iného, získať
informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov
fyzických osôb v rôznych typoch domácností.
Na Slovensku bolo do zisŠtatistický úrad Slovenskej
republiky (ŠÚ SR) pravidelne ťovania vybraných viac ako
Redakcia novín KEZMA- realizuje zisťovanie údajov 230 obcí, medzi ktorými sa
ROK pracuje od 1. februára pre štatistiku rodinných úč- nachádza aj Kežmarok. Vý2014 v trochu zmenenom zlo- tov. Toto zisťovanie sa usku- sledky budú zahŕňať údaje
žení. Do redakcie prišiel no- toční aj v tomto roku. Účelom z takmer 2-tisíc domácností.
vý redaktor Loránt Paugsch, štatistického zisťovania je, Zisťovanie sa uskutoční od 1.
ktorý vystriedal Tatianu Dra- okrem iného, získať informá- februára do 30. apríla 2014.
V tomto období vybrané dogašekovú, ktorá prešla praco- cie o výške, štruktúre a vývovať do Mestského kultúrneho ji peňažných príjmov fyzic- mácnosti navštívi pracovník
kých osôb v rôznych typoch poverený funkciou opytovatestrediska.
Kontakty na redaktorov no- domácností. Výsledky zisťo- ľa, ktorý je povinný preukázať
vín KEŽMAROK sú tieto: Pa- vania sa využijú na zabez- sa v domácnostiach osobitným
vol Humeník – 052/452 40 46, pečenie potrieb informačné- poverením. Všetky názory a
noviny@kezmarok.sk, noviny. ho systému ŠÚ SR, požiada- informácie, ktoré domácnosti
kezmarok@post.sk, pavol.hu- viek ministerstiev a štátnych poskytnú, budú anonymné a
menik@kezmarok.sk, Loránt organizácií, osobitne na po- použité výlučne na štatistické
Paugsch – 052/466 02 07, lorant. skytnutie údajov na účely po- účely. Za ochranu dôverných
sudzovania úprav súm život- a osobných údajov zodpovedá
paugsch@kezmarok.sk.
ŠÚ SR.
(pg)
Redakcia ného minima.

Do finančnej štatistiky je
zapojený aj Kežmarok
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Keď som ako dieťa klamala, mama – ako každý rodič, to ľahko zistila. Ak som dlhšie zapierala, povedala mi, že sa mi dymí z nosa, to znamená, že klamem. Vo svojej detskej
naivnosti, hoci som ja žiaden dym
nevidela, vedela som, že mama to
skrátka vidí a nedá sa oklamať. Musela som s pravdou von. Veď aj Pinokio bol príklad toho, že klamať sa
nemá – jemu pre zmenu narástol
veľký nos, keď klamal.
Klamstvo, hoci je niekedy úplne nevinné, má tendenciu rásť, ak
sa včas nezastaví. Deťom je možné
dať niekoľko lekcií, aby sa odnaučili klamať a vymýšľať. Niekedy nepoznajú hranicu medzi klamstvom
a výmyslami, čo sa dá ešte pochopiť, lebo deti majú fantáziu neuveriteľnú. A sú naivné, keď im klame dospelý. Nezabudnem na chlapčeka, ktorému otec povedal, že videl
v Kežmarku na Severe dinosaury.
Mama mala čo robiť, aby mu to vyhovorila, keď ich chcel ísť silou mocou hľadať...
Horšie je, keď klamú dospelí, bez
srandy a bez hanby. Do očí dnes dokážeme pozerať jeden druhému a
klamať, „až sa z nosa dymí“. Pri
akejkoľvek príležitosti. Pri krádežiach v obchodoch, pri maródke,
pri predbiehaní v čakárni u lekára,
pri tom, keď poškodíme cudzie auto, dom či záhradu. Klameme, keď
upierame aj základné ľudské práva tým, ktorí si ich nevedia uplatniť. Zaprieme vlastného psa, len
aby sme nemuseli po ňom odpratať
smradľavú kôpku. Klameme blízkym, kolegom, kamarátom, známym, susedom a pomaly už aj samým sebe. Klamstvo sa tak rozšírilo
medzi ľuďmi, že už sa nad ním nikto nepozastavuje a nepohoršuje. Je
to akoby náš rituál. Kto nezaklame,
akoby ani nebol. Robíme sa sprostými, keď nám na niečo prídu, čo nie
je s kostolným poriadkom. Presviedčame o tom, že sa nič nedeje, hoci je
„prúser“ na spadnutie. Klamú nás
politici, klamú nás obchody, meteorológovia, klamú nás šoféri autobusov,... Klameme všetci a neuvedomujeme si, koľkými klamstvami
niekedy ubližujeme. Ak nie sebe, tak
iným. Potľapkávame klamárov po
pleci, utešujeme sa, že ľudia si zvykli a každé čudo trvá tri dni... Žiaľ,
alebo našťastie, nie každá pamäť je
krátka. A občas sa stane, že ostaneme prekvapení, keď 99 krát klamstvo prešlo a po stý raz nie. -Adri-
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Kežmarok nemá rád ľudí? Časť 2.

V predchádzajúcom čísle sme uverejnili list Alexandra
Birčáka o rekonštrukcii chodníkov v centre mesta. Keďže
téma neostala bez odozvy, prinášame aj ďalší list spojený s
odpoveďami Evy Kelbelovej, vedúcej Oddelenia územného
plánu, životného prostrediaa stavebného konania. Svoje stanovisko poskytol prostredníctvom nej aj projektant stavby
„Revitalizácia CMZ Kežmarok“ Ing. arch. Rudolf Kruliac.
V minulom článku boli popí- ré urobiť k revitalizácii centra
sané nedostatky pri prebiehajúcej mesta seminár, napríklad v kulrekonštrukcii chodníkov v centre túrnom stredisku, a tiež využiť
mesta Kežmarok. Tieto nedostat- webovú a facebookovú stránku
ky sú dôsledkom toho, že k pro- mesta. Pripomienok občanov sa
jektu revitalizácie centrálnej zóny netreba báť a schovávať sa pred
neprebehla riadna (explicitná)ve- nimi. Pripomienky si treba vyrejná diskusia. Redakcia síce tvr- žiadať, ísť im v ústrety a využiť
dí, že verejnosť bola o pláne re- ich na zlepšenie projektu.
vitalizácie viackrát informovaná,
Výsledkom by bol projekt reale boli to iba zmienky v článkoch vitalizácie s vychytanými nedoo tom, že sa pripravuje revitalizá- statkami a nie nedokonalý procia. Nebola to žiadna jednoznač- jekt, v ktorom citujem pani Kelná výzva občanov k akcii.
belovú: „Poloha niektorých stĺJednoznačná (explicitná) vý- pov verejného osvetlenia, hlavne v
zva k verejnej diskusii vyzerá na- miestach zúžených profilov chodnípríklad takto:
ka, nie je konečná“. Dá sa to ešte
Mesto Kežmarok vyhlasuje nazývať projektom, ak v ňom poVEREJNÚ DISKUSIU k projek- loha niektorých stavebných prvtu revitalizácie centrálnej zóny kov nie je konečná?
mesta Kežmarok. Verejná diskuUž počujem hlasy, že takto sa
sia prebehne od 1. 2. 2013 do 1. 4. to robiť nedá, že ľudia by sa nikdy
2013. Záujemcovia sa môžu s na- nedohodli. Opak je pravdou. Ak
vrhovaným projektom zoznámiť sa správne nastaví proces, tak to
na oddelení územného plánova- funguje perfektne. Robil som to
nia, životného prostredia a sta- vo funkcii riaditeľa v niekoľkých
vebného konania na Stavebnom firmách a vždy to fungovalo. Roúrade, Mučeníkov 4, Kežmarok. bia to aj moji klienti, ktorým dnes
Pripomienky podávajte do 1. 4. radím ako lepšie podnikať a tiež
2013 na podateľni mestského im to funguje. Súčasťou verejnej
úradu, tie následne vyhodnotí diskusie je totiž aj zásada prevzakomisia zložená z týchto členov tá z amerických filmov o svad(uviesť mená členov).
be: „Ak má niekto niečo proti tomuTakýto inzerát by mal byť to sobášu, nech prehovorí teraz, alebo
uverejnený minimálne v novi- nech mlčí na veky.“
nách Kežmarok po celú dobu veVráťme sa k hlavným nedorejnej diskusie. Najlepšie by bo- statkom revitalizácie centra meslo doručiť ho do každej domovej ta. Ide hlavne o:
schránky v Kežmarku. V rám„1. Nezmyselné zúženie
ci verejnej diskusie by bolo dob- chodníka na ul. Dr. Alexandra
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pred domami č. 17 až 25 (oproti
hotelu Club).“
Rudolf Kruliac: „Pri spracovaní projektovej dokumentácie musí projektant vychádzať z daností dotknutého územia, s rešpektovaním požiadaviek obstarávateľa, práv
a právom chránených záujmov dotknutých orgánov štátnej správy,

poskytnutí finančného nenávratného
príspevku, ktorú má Mesto Kežmarok uzatvorenú s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
má Mesto Kežmarok povinnosť stavbu realizovať v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou s termínom ukončenia jún 2014. V prípade nedodržania zmluvných podmienok
by Mesto Kežmarok muselo poskytnuté finančné prostriedky vrátiť.

správcov sietí a vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
Šírka priestoru na ulici Dr. Alexandra je limitovaná uličnou zástavbou. Pri navrhovaní šírky komunikácie, odstavných pruhov a chodníkov bolo nevyhnutné rešpektovať
príslušné STN. Pri zachovaní zásady nevytvárania, v minulosti tak
často z viacerých dôvodov kritizovaných ostrovčekov, zachovania minimálnej šírky miestnej komunikácie,
ostáva aj v tých najužších profiloch
zachovaná normou stanovená minimálna šírka peších komunikácií.“
„2. Zrušenie chodníka od
Kežmarskej reštaurácie k hradu.
3. Dláždenie chodníkov
okruhliakmi, namiesto dlažobnými kockami.“
Rudolf Kruliac: „Priestor medzi miestnou komunikáciou dláždenou z čadičových kociek a asfaltovým
parkoviskom pred hradom na ulici
Hradné námestie je súčasťou hradného priestoru. V záväznom stanovisku
orgánu pamiatkovej ochrany bolo jednoznačne určené tento priestor, ktorý
slúži ako nástupný priestor k parkovisku, riešiť valúnovou dlažbou. Touto dlažbou sú riešené všetky priestory
okolo hradu, ktoré tvoria súčasť hradného priestoru. Chodník pre peších je
vedený okolo múzea a následne peší
ťah pokračuje po chodníku okolo základnej školy.“
Eva Kelbelová následne k celej
problematike dodala: „Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok je
realizovaná z finančných prostriedkov
Európskej únie. Na základe zmluvy o

Technické riešenie stavby bolo
prerokované so zástupcami vlastníkov priľahlých nehnuteľností, prevádzkovateľmi väčších prevádzok
a užívateľmi dotknutého územia.
Začatie konania vo veci povolenia
stavby bolo oznámené verejnou vyhláškou všetkým občanom mesta. V
súlade s platnými právnymi predpismi verejná vyhláška bola vyvesená
na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta. Občania mali dostatočný
priestor sa k technickému riešeniu
vyjadriť.“ Požiadavku na vyzvanie občanov na verejnú diskusiu
k projektovému riešeniu stavby
mestský úrad neobdržal.
V liste, ktorý redakcia obdržala
od pána Birčáka sa ďalej uvádza:
Vedúca oddelenia územného plánu, životného prostredia
a stavebného poriadku na Mestskom úrade pani Eva Kelbelová
na moje pripomienky odpovedala nasledovne:
„Pri spracovaní a samotnom prerokovaní projektovej dokumentácie
bolo potrebné riešiť požiadavky obyvateľov a užívateľov dotknutého územia, ... Pri príprave a realizácii stavby je rešpektovaný predovšetkým verejný záujem, ktorý nie v každom
prípade môže korešpondovať s individuálnym záujmom.“
Politická odpoveď pani Kelbelovej sa dá pochopiť takto: ak sa
mne (a niektorým z vás) osobne
nepáči, že máme teraz oproti Clubu nezmyselne úzky chodník, tak
to je môj (a váš)osobný problém,
pretože je vo verejnom záujme a v
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záujme občanov, aby tam bolo namiesto chodníka parkovisko pre
cca 5 áut. Môj názor (a názor niektorých z vás) vôbec nič nezmení
na tom, že tam aj naďalej namiesto
chodníka parkovisko zostane.
Tak sa vás pýtam, Kežmarčania: Chcete mať oproti Clubu široký chodník, alebo parkovisko? Viď obrázok. Verejnosť sme
my, hlas ľudu je hlasom verejného záujmu. Ak sa nechcete iba
pozerať, ako z Kežmarku miznú
chodníky, príďte podpísať petíciu za rozšírenie chodníka oproti
Clubu do pôvodného stavu.

mozaika
Petíciu môžete podpísať do
14. 3. 2014 vo všetkých obchodoch v mieste nezmyselného zúženia chodníka, alebo na www.
peticia.kezmarok.net. Následne
sa s podpísanou petíciou za prítomnosti komerčnej televízie obrátime na primátora Kežmarku,
aby zaistil nápravu.
K tomu vás vyzýva Petičný
výbor za Rozšírenie chodníka na
ul. Dr. Alexandra v zložení: Alexander Birčák, Boris Švirloch a
Miroslav Orinčák.
Rovnako ako v minulom čísle, aj tentoraz prinášame pohľad

redakcie: Sme toho názoru, že verejná diskusia k akejkoľvek stavbe
má význam a opodstatnenie v čase
jej prípravy, teda pred vydaním povolenia na jej realizáciu, nie tesne
pred jej ukončením, zvlášť v prípadoch, keď sa financuje z iných ako
mestských prostriedkov. Pred začatím realizácie projektu prebehla užšia forma diskusie ohľadom riešenia ul. Dr. Alexandra. Návrh projektu bol prekonzultovaný so zástupcami vlastníkov nehnuteľností,
s majiteľmi prevádzok na spomínanej ulici, so správcami sietí a s odbornou verejnosťou. Oznámenie o
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začatí konania a aj samotnej stavby
bolo zverejnené verejnou vyhláškou
na úradnej tabuli mesta a aj na internetovej stránke mesta. Každý čitateľ si tak musí urobiť úsudok, či
v tomto štádiu výstavby, pri povinnosti dodržať podmienky poskytovateľa finančného príspevku, by akýkoľvek zásah do realizácie projektu nebol pre Mesto Kežmarok skôr kontraproduktívny, ako
na dobro veci.
Článok nám zaslal Alexander
Birčák, Kežmarok
Spracoval: Loránt Paugsch
Foto: Loránt Paugsch

VEĽKÝ MESTSKÝ KARNEVAL O MALOM NERVÓZNOM PRASIATKU

Pozývame deti a všetkých, ktorí sa radi zabávajú 2. 3. 2014 (nedeľa) od 14.00
hod.na „VEĽKÝ MESTSKÝ
KARNEVAL“ do telocvične
Gymnázia P. O. Hviezdoslava
v Kežmarku, ul. Tvarožnianska. Pripravená je „Karnevalová show“ s kúzelníkom
Wolfom a disco s DJ Edom
Horanským.
Vstup ZDARMA

Pre každú fašiangovú
masku je pripravený diplom a
sladká odmena. Možnosť občerstvenia v bufete. Tombola:
0,50€. Je potrebné si priniesť
prezúvky.
Organizátormi podujatia
sú: Mesto Kežmarok, Centrum voľného času Kežmarok, Mestské kultúrne stredisko Kežmarok a Mládežnícky parlament Kežmarok.

MsKS Kežmarok pozýva deti, ale aj dospelých 23.
2. 2014 o 16.00 hod. na nedeľu s rozprávkou „O malom
nervóznom prasiatku“. Rozprávková nedeľa v MsKS Kežmarok prináša príbeh malého prasiatka. To stretáva na
dvorčeku zvieratká, o ktorých však nič nevie, preto je
nervózne. Bojí sa, či mu niečo
nespravia, nezjedia, nezobe-

rú. Ak by však vedelo, čo papá zajačik, ako býva kohút a
kde si zháňa potravu sliepočka, prestalo by sa báť. Ešteže
je tu múdra gazdiná a gazda.
V naštudovaní divadla Babadlo Prešov. V Mestskom
kultúrnom stredisku Kežmarok, Starý trh 46.
Vstupné: 1, 50 €. Predpredaj
vstupeniek: MsKS Kežmarok,
Starý trh 47, tel.: 052/452 21 65.
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výstavy

kultúrne programy
13. 2. 2014 (štvrtok)
o 14.00 h
Zbojnícka kráľovná
Rozprávkový príbeh
o začínajúcom zbojníkovi,
ktorý sa vydá na kráľovský
dvor ukradnúť princeznú
a o svete, kde zlodej nemusí
byť zlý a kráľovná vždy len
dobrá. Čo všetko sa môže
stať, keď sa prvá lúpež
nepodarí sa deti dozvedia vo
veselej rozprávke
s pesničkami.
V naštudovaní divadla Portál
Prešov
V MsKS Kežmarok
23. 2. 2014 (nedeľa)
o 16.00 h
O malom nervóznom
prasiatku
Rozprávková nedeľa
v MsKS Kežmarok prináša
príbeh malého prasiatka.
To stretáva na dvorčeku
zvieratká, o ktorých však nič
nevie, preto je nervózne. Bojí
sa, či mu niečo nespravia,
nezjedia, nezoberú. Ak by
však vedelo, čo papá zajačik,
ako býva kohút a kde si
zháňa potravu sliepočka,
prestalo by sa báť. Ešteže je
tu múdra gazdiná a gazda.
V naštudovaní Divadla
Babadlo Prešov
V MsKS Kežmarok
25. 2. 2014 (utorok)
o 14.30 h
VANSOVEJ LOMNIČKA
Okresné kolo 47. ročníka
postupovej súťaže
v prednese poézie a prózy
žien a dievčat.
Prihlásiť do súťaže sa môžete
v Kežmarskej informačnej
agentúre, Hlavné námestie
46 a v MsKS Kežmarok, Starý
trh 47 do 20. 2. 2014!
V MsKS Kežmarok
28. 2. 2014 (piatok)
o 11.00 h
Slávnostná akadémia
venovaná 30. výročiu vzniku
ZŠ Nižná brána v Kežmarku.
V MsKS Kežmarok

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
11. 2. – 6. 3. 2014
Z átišie ako dial óg
Výber diel z depozitu
Tatranskej galérie v Poprade.
Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11
Gabriela Kornajová
VYZNANIE
Výstava je otvorená
do 28. februára 2014.
Otvorené: pondelok – piatok
od 9.00 do 16.00 hod.
Vstupné: 0,60 € – dospelí,
0,30 € - deti a dôchodcovia.
Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok
Ján Ťapák
BOJOVNÍK
Výstava je otvorená
od 31. januára
do 13. marca 2014.

DĚDICTVÍ 2 - 14.-16. február (piatok – nedeľa) o 19.00 hod.
2014, ČR, komédia. 106 min, české znenie. 3,5 €, MP-15.
LEGO príbeh 3D - 15.-16. február (sobota – nedeľa) o 17.00
hod. 2014, USA, rodinný, animovaný. 100 min, dabing. 5,5 €, MP.
ČO KEBY SME ŽILI SPOLOČNE - 17. február (pondelok)
o 19.00 hod. 2011, Francúzsko/
Nemecko, tragikomédia. 96 min,
titulky. 3,5 €/2 €, MP-12.
HERKULES: ZROD LEGENDY - 19. február (streda) o 19.00
hod. 2013, USA, dráma/historický. 90 min, titulky. 3,5 €, MP-12.
VŠETKY MOJE DETI - 20.
február (štvrtok) o 17.00 hod
a 19.00 hod, 21. február (piatok)
o 17.00 hod. 2013, SR, dokument.
90 min, slovenské znenie. 3 €,
MP-12. VO ŠTVRTOK, 20. FEBRUÁRA O 19.00 HOD ZA OSOBNEJ ÚČASTI REŽISÉRA LADISLAVA KABOSA A FARÁRA
MAROŠA KUFFU.
HERKULES: ZROD LEGENDY - 21. február (piatok, 2D)
o 19.00 hod, 22.-23. február (sobota – nedeľa, 3D) o 19.00 hod. 2013,
USA, dráma/historický. 90 min,
titulky. 3,5 €/5 €, MP-12.
NYMFOMANKA II - 24.25. február (pondelok – utorok)
o 19.00 hod. 2013, Dánsko, erotická dráma. 124 min, titulky. 3,5
€/2 €, MP-18.
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mozaika

O Valentínovi je mnoho legiend
Sviatok svätého Valentína si často spájame so Spojenými
štátmi americkými a prisudzujeme mu komerčný ráz. História je však iná a podľa niektorých siaha až do staroveku.
Pôvod sviatku zamilovaĽudové tradície
ných je pravdepodobne odDeň sv. Valentína sa neprivodený od sviatku Luperca- pomína iba ružami, srdcami
lia sláveného v starovekom či červenou farbou. V anglicRíme. Pôvodne slúžil na očis- kom Norfolku klope na zadtu od zlých duchov a na pri- né dvere fiktívna postava Jack
volanie zdravia a plodnosti. Valentine a necháva pre deti
Čím viac sa Rimania stáva- drobné darčeky a sladkosti.
li dominantnejšou civilizáV Slovinsku bol Valentín,
ciou doby, tým viac sa svia- respektíve Zdravko, jedným
tok udomácňoval v kraji- z prvých svätých, ktorí bonách, ktoré boli Rímom ob- li na jar oslavovaní. Je patrósadené. Neskôr sa objavili už nom dobrého zdravia, včeláaj prvé podobnosti so súčas- rov a pútnikov. Hovorí sa, že
ným sviatkom – večer pred práve v polovici februára zaním vhodili muži do „nádo- čínajú rásť stromy a rastliny
by lásky“ mená žien a diev- a vtáci si hľadajú svojich partčat a jedno vyžrebované mu nerov.
robilo spoločnosť počas ceValentínske symboly
lého sviatku. Niektoré zdroMedzi
tie
najznámejje však hovoria, že žien bo- šie patria rímsky boh lásky
lo viac a mali byč spoločnos- Amor, holubice, hrdličky či
ťou počas celého najbližšie- srdcia. Na valentínskych poho roka.
zdravoch či na valentínskom
Časom sa do popredia do- oblečení a doplnkoch sa prestávalo aj kresťanstvo, kto- feruje červená, biela a ružorého učenie bolo proti spo- vá farba.
mínanému párovaniu muJednoznačne najcharaktežov a žien. V roku 496 pápež ristickejším kvetom je ruža,
Gelázius Lupercaliu zrušil ktorej farby znamenajú vždy
a nahradil ho sviatkom sväté- niečo iné.
ho Valentína. Zároveň ho vyKlasická červená znamená
hlásil za patróna zamilova- lásku a vášeň, žltá symboliných. Taktiež zrušil párova- zuje priateľstvo, biela skutočnie mužov a žien, ktoré na- nú lásku a čistotu duše a myshradil párovanie so svätými. le a ružová vyjadruje vzťah
Človek, muž či žena, sa mal na hranici priateľstva a lásky.
snažiť minimálne rok nasleČo sa kupuje v Kežmarku
dovať a stotožniť sa s vyvolePostupom času sa aj valenným svätým.
tínske darčeky prispôsobujú
Mnoho príbehov spomí- dobe. Napriek tomu ostávajú
na mučeníka Valentína ako kvety stále na prvom mieste.
pôvod pomenovania sviat- „Najviac sa u nás kupujú ruže
ku. V Ríme však bolo umu- a črepníkové kvety. Ak chcú
čených niekoľko kresťanov zákazníci ešte nejakú drob– Valentínov, a tak ani histo- nosť, vezmú väčšinou nejarické pramene neuvádzajú, ké srdiečko,“ opísala tradičpodľa ktorého je sviatok po- né valentínske nákupy kvetimenovaný. Najznámejšie le- nárka Zuzana. Dodala však,
gendy však spomínajú Va- že do jej kvetinárstva nechodí
lentína ako kňaza, ktorý taj- tak veľa ľudí, ako by si mnone oddával rímskych vojakov hí mysleli.
či ako mučeníka, ktorý veMária Fertáľová, vedúca
čer pred tým, než mal byť po- ďalšieho kežmarského kvepravený, napísal prvý „valen- tinárstva, to vníma opačne a
tínsky pozdrav“ dcére správ- počíta s tým, že počas Valencovi väzenia, v ktorom čakal tína príde do jej kvetinárstva
na svoj trest. Výraz „od Tvoj- viac ľudí než v obyčajný deň.
ho Valentína“ sa neskôr udo- Trend obdarovávania ružami
mácnil v mnohých krajinách stále ostáva, ale do popredia
sveta.
sa tlačia aj iné druhy kvetov.
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„Holandský trh tlačí ceny
ruží nahor, sú drahšie a menej
dostupné pre ľudí. Tí sa rozhodujú pre iné druhy, často kupujú tulipány či frézie. Všetko záleží aj od toho, aké kvety má žena rada,“ vysvetlila. Okrem
kytíc sú populárne aj sviečky či iné drobné dekoračné
predmety.
Deň všetkých zaľúbených však kvetinárka veľmi nepreferuje. Prednosť dáva Medzinárodnému dňu
žien. „Nie všetci majú partnera, s ktorým by mohli tento
deň osláviť. Je to podobné, ako
Deň matiek. Nie každá žena je
predsa matkou. V tomto zmysle je najvhodnejší Medzinárodný deň žien. Každý človek má
vo svojom okolí ženu – matku,
sestru, dcéru, manželku a podobne,“ povedala.
Svoj deň majú aj slobodní
Alternatíva ku Dňu zaľúbených pripadá na 15. febru-

½ hrnčeka šľahačkovej
smotany
50g kvalitnej čokolády nasekanej na kúsky
štipka soli
1 PL masla
Jahody
Cukor dajte do hrnca či
panvice s hrubším dnom
a ohrievajte na strednej teplote približne 2 minúty, až
sa nezačne topiť. Za občasného miešania ho úplne roztopte. Odstráňte nádobu z tepla a opatrne vlejte smotanu.
Zo zmesi sa začne pariť a vytvorí bubliny. Akonáhle začnú ustupovať, vráťte nádobu na strednú teplotu a varte,
pokiaľ sa karamel nerozpustí. Opäť ho odstráňte z tepla,
pridajte čokoládu, soľ a opäť
miešajte, až kým sa neroztopí. Na záver pridajte maslo
a miernym pomiešaním ho
rozpustite. Omáčku nechajte
mierne vychladnúť a polejte
ňou jahody.
zdroj:
www.epicurious.com

ára. Sviatok je určený všetkým, ktorí sa ocitnú bez partnera. Nezadaní sa môžu hrdo
ukázať bez pocitu viny či nedostatočnosti a prehlásiť, že
byť slobodný je tiež v poriadku. V niektorých krajinách sa
ľudia snažia obliekať do zelenej farby, ktorú považujú za
opak červenej. Deň slobodných oslavujú aj v Číne, ale až
11. novembra. Dátum zvolili
symbolicky pre spojitosť slobody a čísla 1.
Valentínsky recept
Jahody s čokoládovo-karamelovou omáčkou
¼ hrnčeka cukru

Občianske združenie
ŽIVOT A ZDRAVIE v Kežmarku
VÁS SRDEČNE POZÝVA
na vzdelávací cyklus
programu NEW START
„ZMENA PROSTREDNÍCTVOM
VOĽBY“
prednášky a diskusie,
ochutnávky a recepty,
vzťahy a zdravie
Miesto a čas stretávania:
Hradné nám. č.24 - prízemie
– o 17.00 hod.
17. 2. 2014
VARÍME V SEZÓNE
Praktický kurz prípravy jedál
Kontakt: 0904/395 892
Vstup voľný!
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Ďalší veľký schválený projekt „Moderna
a tradícia“ pre Strednú umeleckú školu
Sme veľmi radi, že sa môžeme ako Stredná umelecká škola verejnosti opäť pochváliť s veľkým schváleným projektom „Moderna a tradícia“ pre našu školu. V rámci operačného projektu Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu
sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 390 582
EUR, ktorý s našou spoluúčasťou presahuje 411 000 EUR.
V časovom horizonte február 2014 – jún 2015 sú pre našich
žiakov a pedagógov pripravené početné aktivity a mnohé
novinky, ktoré obohatia život našej školy.
V rámci projektu sú schvá- zariadenia pre konzervátorov
lené multimediálna technika a reštaurátorov a nová učebňa
a vybavenie pre počítačové so zariadením pre propagačtriedy, vzdelávanie žiakov aj ných výtvarníkov zameriavaučiteľov. Pre žiakov sú pripra- júca sa na maľbu na sklo. Pre
vené 4 plne hradené plenéry, študentov odboru scénická
zriadenie keramickej diel- kostýmová tvorba sú priprane pre prácu s hlinou, tech- vené návštevy divadiel so zanické vybavenie pre odbor meraním na „tajomstva kosfotografický dizajn a video- týmov“, tvorba šperkov z patvorbu, nová učebňa pre in- ličkovanej čipky a mnohé ďalteriérovú tvorbu a interiéro- šie. Pre všetkých študentov
vý dizajn, prístroje, nástroje a nešpecifikujúc na odbory sú

pripravené mnohé nové učebné texty z odborných aj všeobecno-vzdelávacích predmetov.
Pre učiteľov je pripravený
priestor pre tvorbu nových
vlastných didaktických a metodických pomôcok a hlavne
digitalizácia všetkej pedagogickej dokumentácie. Učitelia
sa budú inovovane vzdelávať
v cudzích jazykoch, absolvujú psychologické tréningy a
naučia sa pracovať v nových
grafických programoch, aby
nakoniec mohli všetko úročiť
a odovzdávať žiakom.
Posledný veľký projekt,
ktorý skončil minulý rok,
nám priniesol veľmi veľa,
a preto všetci približne vieme, čo nás čaká a tešíme sa na

prínosy nových aktivít. Najviac sa tešia pravdepodobne
žiaci, lebo vedia, že bez vynaloženia finančných prostriedkov budú pracovať s najnovšími zariadeniami a technikou
a zúčastnia sa mnohých aktivít, ktoré budú pre ich odbornú prípravu a prax neoceniteľným prínosom.
PaedDr. Peter Paľonder

„Spi ticho tichúčko,
dosnívala si života sen
a cestou bolesti odišla si tam,
kde je mier a láska len.“
S bolesťou
v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás
dňa 29. januára 2014 vo veku
24 rokov po krátkej a ťažkej
chorobe opustila naša milovaná dcéra, sestra a priateľka
MICHAELA KULIGOVÁ.
Rozlúčka s našou drahou
zosnulou sa uskutočnila dňa
1. februára 2014. Všetkým,
ktorí ju spolu s nami odprevadili na poslednej ceste ďakujeme, za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary, ktorými sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
S láskou spomínajú rodičia, brat a priateľ.

Kalendár školských akcií – FEBRUÁR 2014
ZŠ Dr. D. Fischera 2,
Kežmarok
Fyzikálna olympiáda –
školské kolo 14. 2. 2014
Chemická olympiáda –
školské kolo 14. 2. 2014
Hviezdoslavov Kubín –
obvodné kolo 19. – 20. 2. 2014
Európa v škole – medzinárodný projekt SJL a VYV
27. 2. 2014
Fašiangový karneval 28. 2.
2014
Basketbal (chlapci) – obvodné kolo
ZŠ Grundschule, Hradné
námestie, Kežmarok
Okresné súťaže:

1. Dejepisná olympiáda
2. Európa v škole
3. Volejbal (chlapci, dievčatá
4. Basketbal
5. Geografická olympiáda
Ďalšie podujatia:
6. Školský karneval pre 1. –
4.ročník, ŠKD
7. Divadelné predstavenie
(muzikál Móric Beňovský)
v ŠD v Košiciach (7. – 9.ročník)
8. Divadelné predstavenie
(Martinko Klinkáč) v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi (1. a 2.ročník)
9.
Vyrábame
Morenu

(ŠKD)
10. Valentín – tvorivé e
(ŠKD)
MŠ Cintorínska
12. 2. 2014 sa uskutočnila
na Suchej Hore „Sánkaniáda“
pre rodičov a deti
19. 2. 2014    Karneval v MŠ.
24. 2. a 25. 2. 2014 sa deti
zúčastnia zdravotnej súťaže „
Evička nám ochorela“, na ktorej si upevnia poznatky
O zdravej výžive, rastlinách , správania sa v krízových situáciách, či podania
prvej pomoci.
3. 3. 2014 sa uskutoční
v MŠ sociálno- psychologický

výcvik pre zamestnancov MŠ
v spolupráci s CPPPaP v KK
18. 3. 2014 deti v materskej
škole budú súťažiť v prednese poézie a prózy pod názvom Malý recitátorik. Víťazi z troch kategórií postupujú na okresné kolo, ktoré sa
uskutoční 19. 3. 2014 v Kežmarskom Lýceu. Súťaž organizuje MŠ Cintorínska v spolupráci so spoločnosťou pre
predškolskú výchovu v regióne Kežmarok. Na okresnú
prehliadku sú pozvaný aj rodičia a diváci so širokej verejnosti.
Redakcia
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PREDAJ
Predám palivové drevo, tvrdé aj
mäkké, cena 25 eur. Kontakt: 0903
394 080.
D-1/14
KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy,
sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje,
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, súčasti krojov, kamenné mlyny – žarnovy a rôznu ľudovú tvorbu. Informácie na tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08.
P-1/13
moto
Predám garáž na ul. Gen. Štefánika.0907 275 693.
Dám do dlhodobého prenájmu
novo postavenú garáž na juhu. Tel.:
0903/834 980.
T-9/13
zamestnanie
Hľadáme šikovného stolára do
Nemecka. Práca na živnosť. Ubytovanie a cestovné preplácame. Čiastočná znalosť nemeckého jazyka.
0905 423 797.
INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korčule, keramické nože a iné. Oprava bicyklov – skiservis. Tel. 0905
43 41 53, www.imsport.webnode.
sk.
P-48/13
Ponúkam jednoduché aj podvojné účtovníctvo. Kontakt: 0903
904 156.
D-2/14
70-ročný Michalovčan by rád spoznal asi 60-ročnú Kežmarčanku. Ivan
Zbojan, Obrancov mieru 4, 071 01 Michalovce.
P-2/14
Spracujem jednoduché, podvojné
účtovníctvo, mzdy a personalistiku.
Tel.: 0907/934 900.
T-2/14
Prevádzame montáž striech, tesárske práce, rodinné domy na
kľúč, vymeriavanie stavieb, montáž podlách, drevené prístrešky, al-

Kežmarská
informačná agentúra
(Kia)
Hlavné námestie 46,
060 01 Kežmarok
052/449 21 35,
info@kezmarok.sk,
www.kezmarok.sk

mozaika
tánky, pergoly. Informácie na tel. č.:
0910/508 074, 0907/496 131.
T-3/14
Hľadám nebytový priestor v
okrese Kežmarok na prenájom (dielňa – sklad). Podmienky: rozloha
priestoru min. 25 m2, e. energia a voda.... Tel. kontakt: 0911/631 203 – Michal.
T-4/13
byty, domy, pozemky
PREDÁM ZÁHRADKU PRI

HORÁRNI (za čističkou, Sever), pozemok takmer 500 m2, v osobnom
vlastníctve. Na pozemku elektrina,
chatka pred dokončením (obývateľné prízemie,dlažba, nová kuch. linka
a sedenie,nové schody so zábradlím,
WC na septik, elektrina. Obytná plocha v chatke cca 20 m2). Cena 22 000
€, pri rýchlom jednaní dohoda možná. Tel. 0940 733 070.
Prenajmem byt o výmere 65 m2,

Jarná ponuka Slovanetu: internet
za 9,90 € a letná dovolenka k tomu
Operátor spustil kampaň so súťažou
o dovolenkové pobyty

Telekomunikačný
operátor Slovanet pripravil pre
svojich existujúcich ale aj nových zákazníkov od 1. februára do 30. apríla 2014 pokračovanie
úspešnej kampane
„Netom svetom so Slovanetom“, v ktorej sa hrá o 15
exkluzívnych zahraničných
a domácich dovoleniek.
6. februára 2014
Noví aj existujúci zákazníci, ktorí si predĺžia svoju
zmluvu, sa už počas jari môžu tešiť na leto. Na nastávajúce jarné obdobie si Slovanet
pripravil pre svojich zákazníkov súťaž o množstvo zaujímavých dovoleniek na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pri
aktivácii akejkoľvek služby
budú zaradení do žrebovania

o víkendové pobytu v Aquacity Poprad či zážitkové pobyty na gazdovstvách. Hlavnou výhrou je 6 poukážok na
dovolenku snov podľa vlastného výberu v hodnote 1 000 €.
Operátor aj naďalej ponúka výhodné ceny internetu už od 9,90 € a k tomu
atraktívnu ponuku balíkov
a doplnkových služieb. K akciovým službám je navyše
možné si na prvé 3 mesiace
zdarma aktivovať antivírusovú ochranu ESET Smart
Security a až na rok zadarmo online úložisko Moja aktovka.
Podrobné
informácie
k akciovej ponuke nájdete na
www.slovanet.net/sk/akcia a
www.netomsvetom.sk.
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nachádzajúci sa v podkroví polyfunkčnej budovy na ulici Nad traťou
(v areáli Pneuservis Vosovič). Cena
280 € mesačne, aj s energiami. Kontakt: 0902 194 184.
P-1/14
Predám stavebný pozemok od
480 m2 do 630 m2, Kežmarok. Cena
dohodou. 0905 688 580.
Dám do prenájmu 1 izbový byt
s dvoma balkónmi v KK-Sever. 0903
361 390.
Prenajmem 1-izbový byt v Kežmarku, v rodinnom dome, so samostatným vchodom. Tel.: 052/452 33 17.
T-5/13
Predám slnečný neprerobený
3-izb. byt s balkónom 75 m 2 + záhrada cca 300 m 2 + pivnica + garáž
v Kežmarku časť Pradiareň. Cena
58 000 €, tel.: 0917 650 843. T-10/13

Inzerujte
v novinách
KEŽMAROK

Dňa 15. februára 2014 uplynie 30 rokov, kedy nás navždy
opustil náš milovaný manžel
a otec Štefan Škovran.
Venujte mu prosím spolu s
nami svoju tichú spomienku.
„Večné odpočinutie ráč mu
dať ó Pane.“ Nech odpočíva v
pokoji.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti, vnúčatá, pravnúčatá a s úctou najbližší.
Dňa 17. februára 2014 uplynie rok od chvíle, keď nás navždy
opustil
náš milovaný
Jozef Dach z Kežmarku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Aj keď už nie
je s nami, v našich srdciach ostane navždy.
Dňa 18. 2.
2014 uplynie rok,
čo nás navždy
opustila naša drahá mama
Margita DRAGAŠEKOVÁ.
S úctou a láskou spomína
dcéra a synovia s rodinami.
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mozaika

Mala rada ľudí a kvety
Len prednedávnom nás opustila po dlhotrvajúcom
nerovnom boji so zákernou chorobou známa kežmarská učiteľka Mgr. Eva Chomová.

ne spolu učila so žiakmi, aby
ich vedomosti boli trvanlivejšie. Mala vynikajúce organizačné vlastnosti, a tak mohla
využiť individuálny prístup
k žiakom a povzbudzovať aj
slabších žiakov. Skoro každého svojho žiaka poznala
až do sklonku svojho života.

inštitútu v nemeckom Bopparde styky už vtedy s uznávaným vzdelávacím projektom Nils Holgerrson v rámci celoeurópskeho projektu
Comenius základných škôl
vo Švédsku, Nemecku a Fínsku. Jej zásluhou sa pripojila
do tohto projektu aj ZŠ Nižná
brána v Kežmarku a potom
aj školy v Maďarsku a Rusku. V projekte postupova-

Neznášala polovičatú prácu
a vedela dodržať slovo. V každej situácii reagovala priamo. Avšak nedokázala sa dlho hnevať. Zakrátko po revolúcii sa so svojím príznačným
nadšením pustila do medzinárodného projektového vyučovania a akoby cítila svoje
životné limity, s vervou prekonávala prvé ťažkosti, ktoré
často presahovali jej možnosti. Z projektov však dýchala
humanizácia školstva, zmena
k lepšiemu, niečo ušľachtilejšie, novšie a ľudskejšie, čím sa
začali zaoberať moderné školy v zjednocujúcej sa Európe.
Preto zakrátko nadviazala po
jazykovom kurze Goetheho

la tak ako pri pestovaní svojich kvetov. Dokázala obdivovať a pestovať blízke vzťahy s
ľuďmi rôznej národnosti, náboženstva, politických a sociálnych rozdielov i zameraní,
začo jej boli tvorcovia projektu nesmierne vďační. Jej deti a kolegovia zakrátko mohli
navštevovať zúčastnené krajiny, vzájomne spolupracovať ako rovnocenní partneri a stať sa blízkymi priateľmi
dokonca až do dnešných čias.
Projekt významne zasiahol
aj do kultúry mesta Kežmarok a podtatranského regiónu. Veď Švédske Wahlenbergove a Ugrofínske dni sa dokonca spečatili do pamätných

Po prvom roku pôsobenia na ZŠ Kežmarok, Hradná
40, jej uvádzajúci učiteľ povedal tieto slová: „Eva, máš veľký dar výrečnosti, schopnosť
zaujať svojich žiakov a viesť
ich k láske k slovenskému jazyku. Váž si svoje prednosti
a vo svojej učiteľskej práci ich
plne využívaj.“ A to sa v jej
profesionálnej činnosti aj stalo. Nezmazateľne sa zapísala
do sŕdc stoviek žiakov, kolegov, priateľov a blízkych ako
inšpiratívna legenda pedagogického zanietenia, nezištnej
obetavosti a lásky k žiakom
a ľuďom.
33 rokov na ZŠ Nižná brána v Kežmarku vyučovala
kvalifikovane slovenský, nemecký jazyk a tiež špecifickú
prípravu dievčat. Po odchode na invalidný dôchodok ešte externe vyučovala na SOŠ
Garbiarska 1 a Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Jej
žiaci veľmi často s vďakou
spomínajú na úspešne detské divadelné hry, ktoré nacvičovala a organizovala pre
kežmarské školy v 70-tych
rokoch ešte s kežmarskou legendou divadelníctva Jožkom Vernarským. Nezabudnuteľné boli aj ňou organizované časté spoločné výlety
deti do Tatier a početné literárne exkurzie po rôznych
miestach Slovenska. Mnoho
žiakov jej vďačí aj za prípravu na prvenstvá v prednese poézie slovenského a nemeckého jazyka, tvorby literárnych prác a súťaží v aranžovaní kvetín. V mnohých
týchto súťažiach jej žiaci dosahovali krajské a celoslovenské úspechy. Veľká láska
ku kvetinám, ich rozdávanie
svojim blízkym, starostlivosť
o výzdobu školy a pestovanie priateľských vzťahov s kolegami ju azda najviac charakterizovali. Nikdy sa však
nezmierila s priemernosťou a lajdáctvom. Bola náročná, ale aj chápavá a ľudská. Vedela rýchlo odpúšťať,
avšak svoje vlastné prešľapy
si nedokázala odpustiť. Na
svojich hodinách sa usilov-
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tabúľ v Kežmarku, chate Plesnivec v Belianskych Tatrách
a vo Veľkom Slavkove. Takéto „ pedagogické zázraky“
sa mohli udiať iba za podpory školského kolektívu, vedenia školy a mesta Kežmarok.
Zakrátko sa ukázal úspech
medzinárodného školského
vzdelávacieho projektu Nils
Holgersson, ktorý dominoval najmä pri získaní Európskej ceny v Bonne medzi 20
európskymi krajinami, kde
bola aj Eva, ktorá reprezentovala Slovensko. Ešte v posledných rokoch svojho života
svojimi skúsenosťami pomáhala SUŠ Kežmarok v tvorbe
a realizácii vzdelávacích projektov. Nikdy nestrácala optimizmus, humor a vždy našla spôsob pre premenu života k lepšiemu. V posledných (projektových) rokoch
bola presvedčená, že cestovanie a komunikácia s ľuďmi nesmierne ľudí zušľachťuje. Preto podľa svojich zdravotných možnosti veľa cestovala a navštevovala rôzne
kežmarské podnetné podujatia, ktoré nezištne pripravujú
obetaví Kežmarčania. Nechýbala na Literárnych večeroch
Hotela Hviezdoslav, Premietaní s Jadrom, výstavach kežmarských výtvarníkov a aktivitách turistického oddielu TJ
Štart. Aktívna bola aj v kežmarskej Únii žien najmä pri
organizovaní recitačnej súťaže žien a dievčat Vansovej
Lomnička. Nesťažovala sa na
svoj osud a zdravotné ťažkosti. Bola nesmierne vďačná za
solidaritu a pomoc priateľov
i blízkych v svojom neľahkom
údele. Prijímala s vďačnosťou
každé povzbudenie a pomoc,
ktoré ju nabíjali energiou nezlomnej vôle tak, že dokonca
ňou čiastočne dokázala riadiť
aj svoje nepriaznivé biologické procesy. Tak si predlžovala život. Preto sa stala dokonca predmetom obdivu onkológov. Pevne verila v zázraky
lásky a jej nezlomná vôľa chuť
žiť všade vzbudzovali v ľuďoch neskrývaný obdiv a úctu. Azda aj preto si svetlú pamiatku na ňu uchovalo mnoho ľudí. Ďakujeme Ti, Evička.
za všetko! Pomáhaj nám priateľka rôznych kvetín a ľudí!
Ing. Zlatica Martančíková
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2. liga
MŠK Fortuna Kežmarok
A - OŠK Šariš. Michaľany
A 7:7 (M.Harabin 2.5, P.Ištok
2.5, M.Roba 1.5, J.Vojtička 0.5),
MŠK Fortuna Kežmarok A
- ŠKP Prešov A 7:7 (M.Roba
2.5, M.Harabin 2.5, J.Vojtička
1, P.Ištok 1).
1. Levoča
17 160:78 63
2. Udavské
16 151:73 60
3. Mokrance
17 130:108 49
4. STK Košice
17 133:105 47
5. Prešov
17 127:111 46
6. Vojčice
17 117:121 42
7. Michalovce
16 112:112 40
8. Valalíky
17 127:111 40
9. Kežmarok
17 119:119 39
10. Vranov
16 96:128 35
11. V. Kapušany B 16 95:129 31
12. Šar. Michaľany 17 95:143 29
13. ŠKP Košice
17 90:148 28
14. Margecany B
17 86:152 23
3. liga – Západ
13. kolo: MŠK Fortuna
Kežmarok B - Spišský Štiavnik A 5:13 (M.Milan 2, K.Kovalčík 2, M.Harabin 1), STO
Letanovce A - TJ Severka
Kežmarok A 12:6 (P.Pojedinec 2, Š.Kelbel 2, D.Mikša 1,
M.Habiňák 1).

šport
14. kolo: TJ Severka Kežmarok A - Javorinka Levoča
B 6:12 (Š.Kelbel 3, P.Pojedinec
2, M.Habiňák 1), Spišské Vlachy A - MŠK Fortuna Kežmarok B 13:5 (M.Milan 2.5, K.
Kovalčík 1.5, J.Svitana 1).
1. Rožňava C
14 171:81 54
2. Levoča B
14 178:74 53
3. Slovenská Ves
14 154:98 45
4. Spišský Štiavnik 14 154:98 41
5. Poprad
14 166:86 40
6. Jablonov
14 118:134 32
7. Spišské Vlachy
14 117:135 32
8. TJ Severka KK 14 117:135 30
9. Rožňava D
14 96:156 27
10. Letanovce
14 104:148 24
11. Stará Ľubovňa B 14 78:174 21
12. Fortuna KK B 14 59:193 17
4. liga – Podtatranská
TJ Severka Kežmarok B TJ Javorinka Levoča C 11:7
(R.Popovič 4.5, M.Groman
4.5, J. Funket 1, T.Koša 1). (lp)
1. Severka KK B 14 154:98 50
2. Poprad Veľká
14 152:100 44
3. S.Bystré
14 150:102 41
4. Sp. Belá
14 134:118 39
5. Hôrka
14 128:124 38
6. Rakúsy
14 132:120 37
7. Spiš. Štvrtok
14 139:113 34
8. Slov. Ves B
14 120:132 32
9. Sp. Štvrtok
14 124:128 29
10. Levoča C
14 99:153 24
11. Sp. Štiavnik B 14 91:161 23
12. Plaveč
14 89:163 21

Pozvánky na športové podujatia v meste Kežmarok
môžete zasielať na adresy: noviny@kežmarok.sk,
lorant.paugsch@kezmarok.sk, resp. telefonicky
na číslo 052/452 40 46, 052/466 02 07.
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Súboj o tretie miesto pre Nitru
Volejbalové súťaže sú v plnom prúde. Žny odohrali extraligový súboj na palubovke Nitry, juniorky cestovali do
Hnúšte a kadetky odohrali svoje zápasy v Košiciach.
Extraliga - ženy
proti Košičankám, ktoré maVolley project UKF Nitra li v rozhodujúcich setoch viac
- KV MŠK Oktan Kežmarok šťastia.
3:1 (15, -25, 12, 13)
TU Košice – Kežmarok
Najviac bodujúce Kežmar- 3:2 (16,-14,14,-13,2); 3:2 (21,čanky: Dragašeková 15, Bec- 21,24,-17,13)
ková 8, Kredátusová 6.
1. Snina
16 43:10 42
V súboji o 3. miesto v 2. TU Košice
16 42:15 38
druhej časti extraligy sí- 3. Prešov
16 39:13 36
ce Kežmarčanky vybojova- 4. Sp. Nová Ves
16 31:25 28
li druhý set pre seba, ale v 5. Vranov n/T
16 28:27 24
dvoch záverečných už jas- 6. Kežmarok
16 24:33 18
ne dominovali domáce hráč- 7. ŠA Košice
16 6:43
6
ky Nitry. „Blahoželám súpero- 8. Michalovce
16 1:48
0
vi k víťazstvu. Vyhral zaslúžene.
Skvele podával a my sme si neveKežmarská volejbalová liga
deli prihrať a to bolo rozhodujúMestská volejbalová liga
ce,“ povedala po stretnutí tré- mala na programe ďalšie zánerka Kežmarku Blanka Špa- pasy.
ková. (zdroj: svf.sk)
7. kolo: Ľubica - MŠK
Tabuľka 1. - 4. miesto
Volley KK 3:1 (18,16,-26,17),
Spišská Belá - Chrobáci 3:1
1. Doprastav BA 4 12:2 11
(-22,22,20,20), Almma - Voj2. Slávia EU BA 4
8:9
6
sko 3:2 (-18,-19,19,22,9). 8. kolo:
3. Nitra
3
4:7
3
Vojsko - MŠK Volley KK 3:1
4. Kežmarok
3
3:9
1
(-20,11,24,19), Ľubica - Chrobáci 3:0 (22,8,17), Almma Juniorky
Ďalšími zápasmi pokračo- Spišská Belá 3:1 (21,-23,21,21),
Plesnivec - Jasoni 0:3 (-19,-19,vala aj 1. liga junioriek.
Hnúšťa – Kežmarok 2:3 18). 9. kolo: Jasoni - Almma
(-19, 21, 15, -23, -16); 3:0 (25, 15, 3:0 (19,20,15), MŠK Volley KK TatraLift 3:0 (14,17,17), Plesni15)
vec - Chrobáci 3:2 (18,-22,23,1. Pov. Bystrica 22 65:9
64
18,5), Ľubica - Spišská Belá 3:1
2. Lipt. Hrádok 22 61:14 57
(-20,23,26,17).
(lp)
3. Spiš. Nová Ves 20 43:31 37
4. Hnúšťa
20 42:28 36
1. Jasoni
8 24:2 24
5. Kežmarok
22 39:47 31
2. Almma
8 21:10 19
6. Žiar n/H
22 32:52 22
3. Ľubica
8 21:10 19
4. Vojsko
8 18:12 19
7. B. Bystrica
22 22:56 15
5. MŠK Volley KK
8 14:13 12
8. Žilina
22 23:56 14
9. Zvolen
20 17:51 12
6. Spišská Belá
8 15:18 9
Kadetky
7. TatraLift
7
6:19 4
Kežmarské kadetky odo- 8. Plesnivec
7
4:20 2
8
5:24 1
hrali dva vyrovnané zápasy 9. Chrobáci

Mladšie žiačky KV MŠK
Oktan Kežmarok v skupine
„A“ Majstrovstiev oblasti východ v 6-kovom a v 4-kovom
volejbale obsadili 1. miesto.
Tým sme si zabezpečili
postup do skupiny „C“ odkiaľ prvé dve družstvá postupujú na majstrovstvá Slovenska.
Kežmarčanky v 6-kovom
volejbale nastúpia proti Prešovu, MVK Snina, Svidník.
Do finálovej skupiny východ

v 4-kovom volejbale postúpili KV MŠK Oktan Kežmarok,
MVK Snina, Svidník, Spišská
Nová Ves.
Poradie Majstrovstiev oblasti v 6-kovom volejbale,
v skupine A: 1. Kežmarok 6
17:8 11 b., 2. Prešov 6 12:12 9 b.,
3. Spišská Nová Ves 6 6:15 7 b.
Poradie Majstrovstiev oblasti v 4-kovom volejbale,
v skupine A: 1. Kežmarok A 12
23:3 23 b., 2. Spišská Nová Ves
12 16:12 19 b., 3. TU Košice 12
15:14 18 b., 4. Poprad 12 13:15 18
b., 5. Kežmarok B 12 1:24 12 b.
Pavol Humeník
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Basketbalisti zvládli súboje
s Bratislavou v prvej lige

slednom mieste. Duel sa odohrá v Seredi v piatok 21. 2.
2014 vo večerných hodinách.

Po prvých dvoch domácich víťazstvách v zápasoch so Žiarom nad Hronom a Lučencom, chceli basketbalisti v prvej lige dosiahnúť aj ďalšie víťazstvá s bratislavskými celkami,
ktoré hostili v MŠH Vlada Jančeka. Juniori cestovali na palubovky súperov, žiaci majú súboje s Michalovcami preložené až na koniec marca.
dielom 15 bodov (20:5). PriMuži – 1. liga, sk. Východ
skoré uspokojenie sa a pár
V ostatných dvoch kolách šťastných striel hostí nakoprvej ligy mužov, skupiny o 9. niec znamenali zníženie sta– 15. miesto privítali Kežmar- vu. Aj druhá štvrtina pokračania súperov z Bratislavy – v čovala zlepšenou hrou Intesobotu hrali proti B.S.C. Bra- ru, ktorý dokonca otočil skótislava a v nedeľu proti Interu re stretnutia vo svoj prospech
Bratislava B.
a polčas vyhral o jeden bod.
Sobotný duel proti B.S.C. Veľká prestávka evidentBratislava bol pre domácich ne pomohla domácemu celskúškou ako obstoja bez nie- ku, ktorý sa opäť skoncentroktorých hráčov zostavy. Osla- val a úspešnými akciami otobený domáci kolektív za- čil skóre vo svoj prospech. Počal sústredene, avšak hlav- sledné dejstvo stretnutia už
ne v druhej štvrtine kopil domáci hráči kontrolovali a
veľa chýb, ktoré hrali do ka- zaslúžene zvíťazili dvojciferrát hosťom. Tí si vybudovali ným rozdielom.
mierny náskok, ktorý udržaVýsledky: BK MŠK Kežli až do konca polčasu. Aj po marok – B.S.C. Bratislava
zmene strán pokračoval du- 75:68 (37:40), body Kežmarku:
el v intenciách druhej štvrti- Seman 27, Harabín 18, Slezák
ny, našťastie hostia svoje skó- 13, Šmálik 10, Laputka 7. BK
re nedokázali navýšiť, preto- MŠK Kežmarok – Inter Braže tiež začali robiť veľa chýb. tislava B 90:78 (41:42), body
O výsledku sa rozhodlo až v Kežmarku: Lenárt 35, Seman
poslednej štvrtine, ktorú lep- 22, Slezák 15, Harabín 11, Tošie a koncentrovanejšie zvlád- máš 3, Laputka a Šmálik 2.
li hráči Kežmarku a stretnutie
Kežmarok sa v tabuľke
dotiahli do víťazného konca.
skupiny o 9. – 15. miesto naStretnutie proti Interu Bra- chádza na 10. mieste.
tislava rozbehli domáci hráNajbližšie sa basketbalisči vynikajúco. Už po prvých ti Kežmarku stretnú so Serepiatich minútach viedli roz- ďou, ktorá je v tabuľke na po-

Liga juniorov pokračovala po zimnej prestávke ďalším dvojkolom. Kežmarčania
odohrali svoje zápasy v Handlovej a Prievidzi. Oba celky
sú favoritmi na postup do finálovej štvorky a svoju kvalitu potvrdili aj na palubovke.
Výsledky: MBK Handlová – BK MŠK Kežmarok
108:41 (21:20, 34:4, 28:2, 25:15),
body Kežmarku: Laputka 17,
Baňas a Bindas 6, Marek 4,
Kseňák 3, Neupauer Marek a
Bicko 2. BC Prievidza mládež
– BK MŠK Kežmarok 78:27
(21:5, 12:13, 22:5, 23:4), body
Kežmarku: Laputka 12, Baňas

Juniori – DL juniorov SR

4, Bindas a Marek 3, Bicko a
Kseňák 2, Kozma 1.
Juniori v ďalšom kole 14. februára 2014 (piatok)
od 19.30 hod. privítajú celok
Spišskej Novej Vsi a v nedeľu
16. 2. 2014 od 9.30 hod. hostia
celok BKM Svit.
Žiaci – OHK východ
Žiaci BK MŠK Kežmarok
mali v ostatnú sobotu (8. februára 2014) odohrať stretnutia s družstvom Michaloviec.
Na základe žiadosti hostí sa
stretnutia preložili až na koniec marca z dôvodu lyžiarských výcvikov.
Žiaci najbližsie hrajú už
v nedeľu 16. 2. v Košiciach s
Juniorbasket Košice a doma
privítajú 22. 2. 2014 od 11.00 hodiny celok KAC Košice. (jmj)

Šachová rezerva má plné
ruky záchranárskych prác
V zápase priamych aktérov na zostup v druhej lige šachových družstiev prehrali kežmarskí šachisti s dovtedy posledným družstvom
z Gelnice 3:5, a tak posledná priečka teraz patrí nášmu
družstvu. Do konca súťaže
nás čakajú štyri zápasy a budeme hrať ešte doma s 1. ŠK
Košice a Sabinovom a vonku s obidvomi družstvami
z Prešova.
Slovan Gelnica – MŠK KdV
Kežmarok B 5:3
Za Kežmarok nastúpili:

M. Hagara 1, Lukáč 0,5, Hennel 1, Grich 0, E. Hagara, st.
0, Lejnarová 0, Budzák 0, Gáborčík 0,5.
(ph)
1. Margecany
7 36,5 21
2. UPJŠ Košice C
7 35,5 18
3. TU Košice D
7 33,5 14
4. Spiš. N. Ves
7 32,5 14
5. 1. ŠK Košice
7 29,0 13
6. V. Kapušany
7 30,0 9
7. Sabinov B
7 28,0 7
8. PŠK Prešov
7 27,0 7
9. PU Prešov
7 20,5 6
10. Gelnica
7 21,5 4
11. Humenné B
7 20,0 4
12. Kežmarok B
7 21,0 2

Kam za športom
šport
Basketbal

Stolný tenis

Šach

Volejbal

súťaž

kategória

miesto

termín

podujatie, zápas

DL juniori SR

juniori

MŠH Vlada Jančeka

14. 2., 19.30 h

Kežmarok - Sp. Nová Ves

DL juniori SR

juniori

MŠH Vlada Jančeka

16. 2., 9.30 h

Kežmarok - Svit

OHK Východ

žiaci

MŠH Vlada Jančeka

22. 2., od 11.00 h

Kežmarok – KAC Košice

3. liga

muži

ZŠ sv. Kríža

3. liga

muži

ZŠ Nižná brána

23. 2., 10.00 h

4. liga

muži

ZŠ Nižná brána

23. 2., 10.00 h Severka KK B – Sp. Štvrtok A

2. liga

družstvá

Dom stretávania KdV

22. 2., 10.00 h

Kežmarok B– 1. ŠK Košice

2. liga

družstvá

Dom stretávania KdV

23. 2., 9.00 h

Kežmarok B – Sabinov B

extraliga

ženy

MŠH Vlada Jančeka

15. 2., 17.00

Kežmarok – Doprastav BA

1. liga

juniorky

MŠH Vlada Jančeka

15. 2., od 11.00 h

Kežmarok – Zvolen

16. 2., 10.00 h Fortuna KK B – St. Ľubovňa B
Severka KK A – Rožňava C
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Kežmarčania stále na čele
Hokejisti Kežmarku odohrali v priebehu januára tri dramatické zápasy, v ktorých ani raz neťahali za kratší koniec,
až v prvom februárovom zápase našli premožiteľa.
Gelnica – Kežmarok
3:3 (3:1, 0:0, 0:2)
Góly
Kežmarku:
15.
Kromka (Vavrek R.), 56. a 59.
Kopkáš (Brincko, Lux).
Na začiatku mesiaca sa
predstavili na ľade Gelnice,
ktorá sa už v 5. minúte ujala vedenia. Kežmarčania, zaskočení aktivitou domácich,
vyrovnali až o 10 minút neskôr, ale v závere tretiny pridali Gelničania ešte dva rýchle góly.
Nasledujúce dve tretiny
sa niesli v znamení dobíjaní
oboch brán. Hosťom sa nepodarilo využiť dvojminútovú
presilovku o dvoch hráčov a
v polovici poslednej časti hry
po dvoch nešetrných fauloch
takmer prišli o svojho kapitána Kopkáša. Nakoniec bol to
práve Kopkáš, ktorý po otrasení sa v samom závere dvoma gólmi rozhodol o prvej
deľbe bodov Kežmarku v súťaži.
Rožňava – Kežmarok
3:5 (0:3, 3:2, 0:0)
Góly Kežmarku: 1. Korec
(Kromka), 9. Fečunda (Kromka), 20. Fečunda (Kopkáš), 21.
Fečunda (Korec), 23. Vojtička
(Špata).
Prvý zápas na ľade v Rožňave mal diametrálne odlišný
začiatok stretnutia. Už po niekoľkých sekundách sa presadil Korec a v priebehu tretiny

zvýšil vedenie hostí dvakrát
Fečunda. Ten istý hráč zavŕšil hetrik na začiatku prostrednej časti hry a o dve minúty pridal piaty gól Kežmarčanov Vojtička. Hneď z protiútoku vsietili svoj prvý gól aj
Rožňavčania, ktorí sa v závere tretiny dvoma zlepenými
gólmi takmer dostali späť do
zápasu. Bezgólová posledná
tretina prisiesla boj na oboch
stranách, tlak aj zo strany domácich, ale Kežmarčania,
ktorí nastúpili iba s dvoma
kompletnými päťkami, si nakoniec vybojovali ďalšie dva
body do tabuľky.
Kežmarok – Gelnica
3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Góly Kežmarku: 9. Nemec
(Tomeček), 16. Kopkáš (Tomeček), 29. Kromka (Fečunda).
Posledný januárový zápas
sa mladí hokejisti predstavili na „domácom“ ľade v Spišskej Novej Vsi. Zápas pred
niekoľkými desiatkami divákov sa začal v dobrom tempe, ani jeden z tímov nechcel
urobiť chybu. Z prvého gólu sa radovali domáci, keď sa
po prihrávke Tomečka presadil Nemec a vedenie Kežmarčanov zvýraznil aj Kopkáš.
Začiatok druhej tretiny
sa niesol v rovnakom bojovnom duchu ako prvá
časť hry. Krátkodobá nepo-

Tri tretie miesta pre karatistov
Za účasti 313 pretekárov zo 41 klubov z Poľska, Ukrajiny, Bieloruska, Srbska, Maďarska, Rumunska a Slovenska
sa 25. januára v Košiciach usporiadal 7. ročník memoriálu
M. Bozogáňa v karate.
Naše farby tam išlo hájiť nás vybojoval tretie miesto
9 kežmarských karatistov. Vo bol Adam Bajus v kategórii
veľkej konkurencii zahranič- juniori do 61 kg.
Treba vyzdvihnúť aj veľných pretekárov sme získali tri tretie miesta. Prvý cen- mi dobrý výkon Kamila Hoffný kov získal Samuel Mati mana, ktorý v kategórii starv kategórii mladší dorasten- ší žiaci do 35 kg prehral boj
ci do 40 kg, keď v boji o tre- o tretie miesto s maďarským
tie miesto porazil ukrajinské- pretekárom za nerozhodného
ho karatistu. Ďalším súťažia- stavu na vlajky a skončil štvrcim bol Alex Hoffmann, kto- tý. Veríme, že výkony našich
rý v kategórii kadeti do 57 kg zverencov sa budú len zlepzískal bronzovú medailu. Po- šovať.
Mgr. Jaroslav Božoň
sledný karatista, ktorý pre

zornosť stála Kežmarčanov
dvojgólové vedenie v zápase, ale už o niekoľko sekúnd po druhom góle súpera vsietil víťazný gól Kromka. Druhú polovicu zápasu ovládli Kežmarčania, ale
dobre chytajúceho brankára
hostí už neprekonali.
Kežmarok – Rožňava
4:6 (0:4, 1:1, 3:1)
Góly
Kežmarku:
21.
Kromka (Kopkáš, Tomeček),
52. Lux (Špata, Vojtička), 57.
Vavrek M., 59. Kopkáš (Nemec, Tomeček)
Domáci Kežmarčania nezachytili úvod stretnutia a
už po niekoľkých sekundách
prehrávali 0:1. Po niekoľkých
sľubných šanciach prišli v 8.

minúte ďalšie dva presné zásahy hostí a nevydarenú prvú
tretinu podčiarkol o päť minút štvrtý gól Rožňavčanov.
V 15. sekunde druhej tretiny vsietil prvý gól Kežmarku
Kromka a zdalo sa, že šťastie
sa usmeje aj na domácich.
Proti tomu bol však brankár
hostí, ktorý mal svoj deň a vychytal niekedy takmer aj nemožné. Tretia tretina sa niesla
v podobnom duchu, Kežmarčania búšili do súpera, zvýšili početnosť svojej streľby, ale
tri góly v rozpätí posledných
ôsmich minút zápasu už neodvrátili prvú prehru v sezóne.
(lp)
1. MHK Kežmarok 7 43:40 11
2. HKM 98 Rožnava 6 31:24 5
3. HK Slovan Gelnica 7 26:26 4

Dôležité víťazstvo zaznamenali kežmarskí prvoligoví
šachisti v siedmom kole prvej
ligy šachových družstiev.
Vo Fiľakove vyhrali presvedčivo a trojbodovým ziskom si zabezpečili pokoj od
prípadných záchranárskych
prác.
FTC Fiľakovo – MŠK KdV
CORA GEO Kežmarok 2:6
Za Kežmarok nastúpili: E.
Hagara, ml. 1, M. Hagara 0,5,
Tauber 0,5, Hoták 1, Hennel

1, Endresz 0, E. Hagara, st. 1,
Budzák 1.
(ph)
1. Michalovce
7 41,0 21
2. Prakovce
7 38,0 18
3. Humenné
7 33,5 13
4. Žilina
7 32,0 12
5. Sabinov
7 29,0 12
6. B. Bystrica
7 28,5 11
7. L. Mikuláš
7 29,0 10
8. Kežmarok
7 28,5 10
9. Bardejov
7 24,5 6
10. Kysucké NM
7 23,5 5
11. Fiľakovo
7 15,0 1
12. Dolný Kubín
7 13,5 1

Pekné víťazstvo šachistov
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Finančné prostriedky pre MŠK Kežmarok sú už rozdelené
V utorok 4. februára 2014 sa na zasadnutí Výkonného výboru MŠK Kežmarok dozvedeli jednotliví štatutári klubov zastúpených v tejto najväčšej športovej organizácii mesta, výšku
finančnej dotácie pre svoj klub. Po schválení rozpočtu členmi
Správnej rady MŠK, ktorá pod vedením prezidenta Mestského
športového klubu Kežmarok Igora Kredátusa zasadala 28. januára 2014, sa pre kluby celkovo rozdelilo 105 tisíc eur, pričom
celková hodnota pre MŠK Kežmarok je 126 000 eur.
Jednotlivé sumy sa odvodili od schváleného bodovacieho systému, ktorý členovia
výkonného výboru MŠK Kežmarok v závere roka 2013 novelizovali.
Rodina mestskej športovej
organizácie MŠK Kežmarok
sa od 1. januára 2014 rozšírila o ďalší šport – cyklistiku,
a tak značku MŠK má právo
používať už celkovo 15 športov.
Z celkového finančného
balíka ide až 63 % na samotný chod súťaží. Druhá najväčšia položka (9 %) ide na prenájmy športovísk. I z toho je
zrejmé, že bez pomoci Mestského športového klubu by
viaceré športové kluby ma-

li obrovské problémy vôbec
hrať svoje súťaže.
Okrem týchto finančných
prostriedkov, ako dotáciu od
mesta, spravuje MŠK Kežmarok aj financie z rôznych darov, či z 2 %, ale aj účelovo
viazané prostriedky na volejbalovú extraligu žien a hokejbalovú extraligu seniorov.
Za podporu športu v meste ďakuje športová obec
v meste predovšetkým poslancom Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktorí
každý rok schvaľujú pridelenie finančných prostriedkov
pre kežmarský šport. Každý
vie, že je to základná prevencia voči nekalej činnosti.
t/f: Pavol Humeník

Rozpočet MŠK Kežmarok pre športové
kluby a oddiely na rok 2014 (2013) v Eur
Basketbal
Hokejbal
Jazdectvo
Karate
Kynológia
Lukostreľba
Ľadový hokej – mládež
Ľahká atletika
Stolný tenis
Šach
Športový tanec
Volejbal
Futbal – mládež
Lyžovanie
Cyklistika

5 507
10 034
3 709
4 866
3 784
8 059
3 558
3 168
7 079
4 501
6 337
8 563
7 964
3 193
3 696

(9 011)
(9 056)
(2 689)
(5 673)
(3 572)
(5 994)
(1 204)
(4 173)
(9 018)
(2 315)
(5 151)
(11 065)
(8 346)
(2 733)
(0)

Podpora športu je na
rôznych úrovniach

Pod úspešnú značku „MŠK Kežmarok“ patria od roku 2014 už
aj kežmarskí cyklisti, ktorí od roku 2013 jazdia už s novými dresmi.
Foto: archív CK

Okrem financií pre Mestský športový klub Kežmarok
(celkovo 126 000 eur), ktoré sú
už schválené mestským zastupiteľstvom a aj rozdelené
príslušným klubom, zaoberali sa členovia športovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Kežmarku na svojom rokovaní 5. 2. 2014 finančnými
dotáciami z rozpočtu mesta
pre športové kluby, ktoré sú
mimo MŠK.
Na tomto rokovaní členovia komisie navrhujú do
mestského
zastupiteľstva
schváliť pre podporu futbalového klubu 1. MFK Kežmarok 8 000 eur, pre stolnoteni-

sový klub Severka Kežmarok 983 eur, pre atletický klub
AK Elán Kežmarok 1 979 eur
a pre horolezecký klub ŠK IAMES Kežmarok 1 038 eur.
Mimo finančných prostriedkov pre MŠK a športových klubov a oddielov mimo
Mestského športového klubu, Mesto Kežmarok finančne podporuje i chod mestskej volejbalovej a hokejbalovej súťaže.
Podpora športu zo strany Mesta Kežmarok je nielen v danom čase maximálna,
ale je rozložená i na rôznych
úrovniach.
Pavol Humeník
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