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ročník: XXII. 26. marec 2014 dvojtýždenník Cena 0,20 €

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Za extra výhodnú cenu tak môžete mať auto s klimatizáciou, elektricky ovládanými prednými oknami, hmlovými svetlometmi, 
palubným počítačom, 15-palcovými diskmi a s ďalšou extra výbavou. Okrem toho získate bezplatne extra predĺženú záruku na štyri 
roky. Ak vám viac vyhovuje Combi, dáme vám naň bonus 300 €. A pri financovaní na pätiny vám na nové auto stačí len 1 798 €. 
www.skoda-auto.sk

Škoda Fabia EXTRA s extra bohatou výbavou len za 8 990 €

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Ilustračné foto. 

AUTONOVA, s. r. o. 
Huncovská 308 
Tel.: 052/452 36 67
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Výstavba verejného osvet-
lenia pred bytovými doma-
mi na ulici Gen. Štefánika 34 
až 62 bude podľa jeho ukon-
čená v priebehu posledného 
marcového týždňa, kedy bu-
de osvetlenie aj spustené.

 „Nové osvetlenie pozostá-
va z dvanástich stožiarov a pät-
nástich svietidiel umiestnených 
po obvode parkov medzi bytový-
mi domami. Užívatelia dotknu-
tého územia už asi 
zaevidovali, že dva 
stožiare, pred vcho-
dom č.60 a 62 sú 
posunuté 2,5 metra 
do zelene. Vytvori-
li sa tým predpo-
klady pre umiest-
nenie  parkova-
cích miest,“ pri-
blížil Roman 

Pribudne nové 
verejné osvetlenie

Svietidlá budú nastavené tak, aby nerušili užívateľov by-
tových domov, ale osvetľovali komunikáciu.

…je skutočne to, kvôli čomu sa 
oplatí ostať nažive... 

Most – miesto, z ktoré-
ho ľudia mávajú nutkanie skočiť  
a ukončiť tak svoje trápenie. Na jed-
nom z nich dochádza k stretnutiu 
úspešného Milta a večne nešťastné-
ho Harryho. Z ich stretnutia sa rozvi-
nie dialóg o úspechu, šťastí a naopak 
o smole. A samozrejme o láske. To je 

LÁÁÁSKA tá motivácia, ktorou sa podarí Milto-
vi odhovoriť Harryho od skoku. LÁS-
KA!!! Aby sa Miltovi uvoľnila ces-
ta novým životom, dohodí Harrymu 
vlastnú manželku Ellen... Po čase sa 
na moste  stretajú bývalí manželia 
Milt a Ellen. Čo keby sa k sebe vráti-
li? V ich „šťastí“ im stojí jediná pre-
kážka – nešťastník Harry…

Predstavenie sa uskutoční v 
Mestskom kultúrnom stredisku 
10. 4. 2014 o 19.00 hod.              red.

Huťa z oddelenia Územné-
ho plánu, životného prostre-
dia a stavebného konania na 
Mestskom úrade v Kežmar-
ku.

Ako dodal, osvetlenie 
prístupových komunikácií 
k hlavným vchodom byto-
vých domov  bolo realizova-
né na základe požiadavky ob-
čanov bývajúcich v danej lo-
kalite.         t/f: Loránt Paugsch

Nové inzertné miesto
– predajňa novín  

a časopisov Slovenka, 
Hlavné nám. 44,

Kežmarok

Práce na novom verejnom osvetlení.
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Minulý štvrtok otvorili 
v rámci reformy verejnej sprá-
vy ESO (efektívna, spoľahli-
vá, otvorená) v priestoroch 
Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny (ÚPSVaR) a Okres-
ného úradu Kežmarok nové 
klientske centrum. V prvej fá-
ze reformy bolo otvorených 
osem podobných centier, pri-
čom väčšina z nich je práve 
v Prešovskom kraji.

Kežmarský úrad je ukážkový
„Kežmarok má jedno z naj-

krajších, ak nie najkrajšie priesto-
ry klientskeho centra. Vyzerá 
presne tak, ako by sme chceli, aby 
vyzeralo aj v iných mestách,“ 
prezradil minister vnútra SR 
Róbert Kaliňák a pokračo-
val: „Keď v rámci azda najväč-
šej reformy verejnej správy od 
roku 1989 vznikal nápad tých-
to centier, presne takto sme si ich 

Okresný úrad má nové klientske centrum
Na jednom mieste nájdu občania oddelenia okresného 

úradu a policajného zboru. Podľa vyťaženosti možno pri-
budnú aj ďalšie.

„Sami sme prekvapení, koľko 
ľudí k nám chodí. Prehodnocuje-
me, ktoré agendy sú viac, ktoré 
menej vyťažené. Je tu priestor na 
niekoľko ďalších, ktoré sú pre ľu-
dí dôležité,“ povedal Ferenčák.

Tradičné stránkové dni 
nemajú

Okrem úradných hodín 
má klientske centrum aj nie-
koľko ďalších výhod. „Ľudia 
u nás nečakajú. Lístok, ktorý si 
vytlačia, je časovo obmedzený 
na 30 minút a v rámci tohto ča-
su ich vybavíme. Vďaka lístku sa 
nemôžu ani predbiehať. Prídu, 
vytlačia si lístok, sadnú si, da-
jú si kávu. Rád by som pripome-
nul, aby sa občania nesústredili 
na pondelky, stredy a piatky, ke-

ďže sme tu aj v utorky a vo štvrt-
ky,“ upozornil prednosta úra-
du, pre ktorého je dôležité, že 
ak občan chce takmerčokoľ-
vek vybaviť, tak to urobí na 
okresnom úrade.

Reforma verejnej správy 
by mala okrem spokojnos-
ti občanov priniesť aj ušetre-
nie financií zo štátneho roz-
počtu. „Touto zmenou ušetríme 
v Kežmarku na prevádzku 40-ti-
síc Eur ročne. Ministerstvo získa 
ďalšie financie z predaja už ne-
potrebných budov. Celkovo tak 
ušetríme približne 700 miliónov 
Eur, čo je 1 percento hrubého do-
máceho produktu,“ uzavrel mi-
nister Kaliňák.

Loránt Paugsch
foto: okresnyurad

Minister vnútra Róbert Kaliňák pri prepážke klientského centra.

ších predpisov § 14, odst. 2 fy-
zická osoba okrem iného ne-
smie:

a.) fajčiť, alebo používať  
otvorený plameň na miestach 

so zvýšeným  ne-
bezpečenstvom 
vzniku požiaru,

b.) vypaľovať 
porasty bylín, 

kríkov a stromov,
c.) zakladať oheň v priesto-

roch, alebo na miestach, kde 
môže dôjsť 
k jeho rozší-
reniu.

Za poru-
šenie vyššie 
uvedenýc h 
zá kon nýc h 
ustanovení 
môže Okres-
né riaditeľ-
stvo Hasič-
ského a zá-

chranného zboru v Kežmar-
ku uložiť:

• pokutu  právnickej osobe 
a fyzickej  osobe podnikateľo-
vi podľa  § 59,  odst. 2 písmeno 
j, až  do čiastky  16 596 €.

• pokarhanie alebo pokutu 
do čiastky 331 €  fyzickej oso-
be § 61odst. 4 písmeno  f,  ktorá 
sa dopustí priestupku na úse-
ku ochrany pred požiarmi.

Ing. Jozef Knapp
Ref. CO, KR A PO

Vypaľovanie trávy je jeden z hlavných faktorov požiarov

Deň učiteľov
„Komukoľvek môžeš po-

môcť, pomôž rád. Veď dávno sa 
hovorí, že slúžiť a pomáhať sú 
vlastnosti vznešených ľudí.“ (J. 
A. Komenský)

Pri príležitosti Dňa uči-
teľov ďakujeme všetkým 
učiteľom, vychovávate-
ľom a ďalším pracovníkom 
v školstve, ktorí sa rozhod-
li venovať svoj profesionál-
ny potenciál, znalosti, ale aj 
srdce práci s deťmi, pre de-
ti a deťom, a prajeme im ve-
ľa zdravia, pracovného elá-
nu, tvorivých síl a životné-
ho optimizmu.

Oddelenie školstva na 
MsÚ v Kežmarku

predstavovali. Sme radi, že kom-
petentní našli spoločnú reč a aj 
s ich pomocou sa ľudia nebudú 
musieť obávať, že sa tu stretnú 
s neochotou a s niekým, kto by 
im nechcel pomôcť. Kežmarok je 
v tomto smere príkladom.“

Z hľadiska organizácie 
práce má kežmarský Okres-
ný úrad niekoľko osobitostí. 
„Je tu umiestnené miesto prvého 
kontaktu ÚPSVaR pre tých, kto-
rí musia úrad navštíviť prvýkrát 
a nevedia, kam majú ísť. V rám-
ci stáže tutaktiež pracuje zamest-
nanec, ktorý pomáha pri kon-
takte rómskym spoluobčanom,“ 
prezradil Kaliňák. Podľa je-
ho slov je Kežmarok z hľadis-
ka štátnej infraštruktúry na 
popredných priečkach okres-
ných miest Slovenska.

Prácu zefektívnia
V novootvorenom centre 

otvorenom päť dní v týždni a 
aj počas obeda nájdu občania 
21 pracovísk. Rovnaký po-
čet pracovníkov vybaví v sú-
časnosti priemerne 300 ľudí 
za deň. Prednosta Okresného 
úradu Ján Ferenčák očakáva, 
že po zefektívnení práce ich 
môže byť až o 200 viac.

Z analýzy vzniku požia-
rov vyplýva, že najviac po-
žiarov vzniká  v mesiacoch 
marec, apríl a v letných me-
siacoch  júl, august. Ohroze-
nia v tomto ob-
dobí zvyšujú kli-
matické faktory 
– sucho, vietor, 
stav vegetácie po 
zime, ale aj aktivity človeka – 
kladenie ohňa, turistika, faj-
čenie, ale najviac vypaľovanie 
tráv a krovinatých porastov.

Vzhľadom k postupné-
mu otepľovaniu, a v súvislos-
ti s ním aj rôznymi aktivitami 
a činnosťami občanov nášho 
mesta v záhradkách, lesoch, 
verejných priestranstvách po-
krytých trávami a inými po-
rastmi vás chceme upozorniť 
na nasledovné:

V zmysle zákona  NR SR č. 
314/2001 Z.z. v znení neskor-
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V minulom roku bolo na 
území okresu v tomto období 
20 požiarov, za ktorými usku-
točnil výjazd kežmarský ha-
sičský a záchranársky zbor. 
Oproti roku 2012 je to pokles 
o takmer tri štvrtiny, keď ich 
vtedy bolo až 73 požiarov. Ke-
ďže priame škody sa šplhajú 
od 2 tisíc až do 30 tisíc eur, 
pričom uchránené hodnoty 
na majetku vyčíslil Hasičský 
a záchranársky zbor v Kež-
marku za posledné dva ro-
ky až okolo 70 tisíc eur, netre-

ba túto činnosť vôbec podce-
ňovať. Našťastie pri nej nebol 
v priebehu dvoch rokov nikto 
zranený, čo je pri vyčíslených 
škodách aspoň jedna pozitív-
na informácia.

Negatívom je, že od začiat-
ku tohto roka kežmarskí ha-
siči museli vycestovať až k 20 
požiarom, čo je následok su-
chej zimy. Za necelé tri mesia-
ce uchránili 14 tisícový maje-
tok, pričom priama škoda je 
iba 550 eur.

I z tohto dôvodu je tu čas 

Červený kohút kikiríkal tohto roku už dvadsaťkrát
Pomaly a nenápadne zavítala aj do našich končín jar. 

Okrem pomaly sa prebúdzajúcej prírody a života okolo nás 
tu máme pravidelné, ale i nebezpečné vypaľovanie trávy 
a suchých porastov. 

O úniku ropných látok sa 
ako prví dozvedeli kežmarskí 
hasiči, ktorí dostali hlásenie z 
operačného strediska v Pre-
šove.  „Výjazdom sme zistili, že 
z opevnenia na brehu dochádza k 
úniku bližšie nešpecifikovaných 
látok. Osadili sme malé norné 
steny, použili sme sorpčné ma-
teriály a zachytávali sme unik-
nuté látky. Počas celého víkendu 
sme sme miesto monitorovali,“ 
priblížil prvé kroky hasičov 
riaditeľ Okresného riaditeľ-
stva Hasičského a záchranné-
ho zboru v Kežmarku Eduard 
Kolodzej.

Na mieste sa voľakedy na-
chádzali dve nádrže s obje-
mom 3-tisíc litrov, v ktorých 
bol uskladnený vykurova-
cí olej. Ten slúžil na vykuro-
vanie celého objektu kasární. 
Podľa primátora mesta Kež-
marok Igora Šajtlavu je nie-
koľko možností, ako mohlo 
dôjsť k úniku látok.

„Určitý únik mohol nastať 
pri prečerpávaní látok z nádrží, 
či pri ich vyberaní. Ropné látky 
mohli taktiež zostať aj v potru-
bí,“ upresnil Šajtlava. Ako do-
dal, podľa dostupných zdro-
jov sa obe nádrže likvidovali 
približne pred 15 rokmi.

Sondovanie určí ďalší postup
„Momentálne nepoznáme 

rozsah ani mieru znečistenia. Na 

Do rieky Poprad vytekala ropná látka
V Kežmarku bola 14. marca vyhlásená mimoriadna situ-

ácia, ktorá neustále trvá. Do rieky Poprad vytekal z objektu 
bývalých kasární vykurovací olej, ktorý kontaminoval nie-
len vodu, ale aj pôdu.

rejnú súťaž na dekontamináciu 
pôdy a prostredia. Spôsobov je 
viacero,“ priblížil ďalší postup 
primátor mesta. 

Keďže boli kasárne v mi-
nulosti majetkom štátu a 
mesto získalo objekt ako dar, 
v hre bude aj náhrada výdav-
kov. „Musíme zistiť, koľko tá-
to operácia bude stáť a budeme 
sa snažiť, aby odvezenie zeminy 
a náprava okolia do pôvodného 
stavu bolo hradené štátom,“ po-
vedal Šajtlava.

Situáciu monitorujú
Podľa Jozefa Knappa z Od-

delenia civilnej ochrany na 
Mestskom úrade v Kežmar-
ku monitorovanie dotknu-
tého územia stále trvá. Dob-
rou správou je, že únik látok 
je veľmi malý a iba občasný. 

„Uniknutú látku zachytávajú 
norné záchytné rukávy a sorpč-
ná látka. Momentálne hľadáme 
optimálnu možnosť, ako odstrá-
niť pozostatky enviromentálnej 
záťaže s čo najmenšími možný-
mi vedľajšími negatívnymi účin-
kami, pričom dôležitú úlohu to 
zohrávajú aj náklady na túto lik-
vidáciu,“ povedal.

Na monitorovaní prostre-
dia spolupracujú dennoden-
ne pracovníci mesta, hasi-
či, dobrovoľní hasiči, mestskí 
policajti a zamestnanci Slo-
venského vodohospodárske-
ho podniku.

Únik látok v objekte kasár-
ní opäť nastolilo otázku, aká 
bude ich budúcnosť. „Mesto 
má vypracovanú štúdiu na ich 
budúce využitie, avšak všet-
ko je otázkou financií,“ uzavrel 
Šajtlava. 

Lorant Paugsch

na trochu preventívnych in-
formácií ohľadom tejto častej, 
zároveň aj nebezpečnej čin-

nosti, ktoré uvádzame v sa-
mostatnom článku.
Pavol Humeník, foto: HaZZ

základe monitorovacích objektov 
to však zistíme. Predpokladáme, 
že tu bude umiestnených päť až 
šesť sond. Sonda zistí znečiste-
nie spodnej vody a zeminy,“ po-
vedala enviromentálna kon-
zultantka Zdena Matejová.

So sondovaním sa začne 
pravdepodobne vo štvrtok 
(27. marca, pozn. red.), nakoľ-
ko deň predtým musia prísť 
na miesto aj elektrikári. Na 
mieste sa totiž našiel aj funkč-
ný elektrický kábel a práve 
odborný zásah pracovníkov 
elektrární by mal zabrániť je-
ho porušeniu.

„Keď budeme vedieť výsled-
ky sondovania, vyhlásime ve-
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Koncom marca, presne 28., 
je na rade jeden z najznámej-
ších dní vôbec – Deň učite-
ľov. Oslavuje sa v deň naro-
denia Jána Amosa Komen-
ského. Sviatok je oslavou 
všetkých pedagogických pra-
covníkov, ich práce, za ktorú 
si spolu so svojimi znalosťa-
mi, trpezlivosťou a obetou za-
slúžia obdiv a úctu.

Prvý aprílový deň nepatrí 
len bláznom. Práve v tento 
deň si pripomíname aj Me-
dzinárodný deň vtáctva, kto-
rého počiatky siahajú až do 
monarchie Rakúsko-Uhor-
ska. Tento deň venoval vtá-

kom už v roku 1900 prírodo-
vedec Oto Herman. Práve za-
čiatkom apríla sa vracia späť 
najviac sťahovavých vtákov. 
Pri tejto príležitosti sa konajú 
mnohé akcie s cieľom spozná-
vania nášho vtáctva.

 Poslanie celého mesia-
ca marec, ktorý je označova-
ný za mesiac knihy sa v istom 
zmysle preniesol aj do apríla, 
konkrétne do jeho druhého 
dňa. Práve tento deň bol v ro-
ku 1967 vyhlásený za Medzi-
národný deň detskej knihy. 
Bol stanovený na počesť na-
rodenia rozprávkara Hansa 
Christiana Andersena v ro-

Svoj deň oslávia učitelia, vtáci aj Rómovia
Niekoľko známych svetových, medzinárodných, či „na-

šich“ dní je v kalendári najmä na prelome marca a apríla.
ku 1805. Deň by mal podporiť 
lásku detí ku knihám, k slo-
vu, k čítaniu či k materinské-
mu jazyku.

Od roku 1996 sa ako spo-
mienka na zavraždenie Mar-
tina Luthera Kinga pripomí-
na 4. apríla Medzinárodný 
deň bez násilia. V živote sa 
každý človek dostane do kon-
taktu s rôznymi druhmi nási-
lia a jeho zárodky je potrebné 
eliminovať výchovou v škole, 
v rodine a v celej spoločnosti.

V roku 1950 bol Svetovou 
zdravotníckou organizáciou 
(WHO) vyhlásený 7. apríl za 
Svetový deň zdravia ako pri-
pomenutie vzniku WHO v ro-
ku 1948. Každý rok sú v ten-

to deň organizované poduja-
tia na rôzne témy týkajúce sa 
zdravia a zdravotníctva.

Na 4. Medzinárodnom 
kongrese Medzinárodnej 
rómskej únie stanovili Me-
dzinárodný deň Rómov na 
8. apríla. Prvé veľké medzi-
národné stretnutie rómskych 
predstaviteľov bolo 7. - 12. 
apríla v roku 1971 v Chelsfiel-
de neďaleko Londýna. V Eu-
rópe žije 7 – 14 miliónov Ró-
mov a ide nepochybne o naj-
početnejšie etnikum bez 
vlastného územia. Medziná-
rodný deň je oslavou ich kul-
túry a jej vplyvov na tú eu-
rópsku.

Lorant Paugsch

V meste Kežmarok naj-
viac hlasov dostal Andrej 
Kiska. Celkovo ich bolo 2 414 
((40,62 %) . Na druhom mies-
te skončil Robert Fico 1 218 
hlasov (20,49 %), tretí skončil 
Radoslav Procházka s 1 118 
hlasmi (18,81 %)a štvrtý Mi-
lan Kňažko s 582 hlasmi (9,79 
%). Ostatní kandidáti dostali 
menej ako sto hlasov.

V okrese prvé kolo vyhral 
tiež Andrej Kiska, ktorý zís-

kal celkovo 7 388 hlasov (37,36 
%). Druhý skončil Robert Fico 
s 4 858 hlasmi (25,57 %), tre-
tí Radoslav Procházka s 3 777 
hlasmi (19,10 %), štvrtý Milan 
Kňažko 1 398 (7,07 %), piaty 
Pavol Hrušovský s 1 225 hlas-
mi (6,19 %. Ostatní kandidáti 
dostali menej ako tisíc hlasov.

Na Slovensku najviac 
hlasov získal Robert Fi-
co. Celkovo 531 919 (28,0 %). 
Druhý skončil Andrej Kiska 

V Kežmarku vyhral kandidát Kiska
V sobotu 15. marca 2014 sa uskutočnilo na Slovensku prvé 

kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky. V meste Kež-
marok prišlo k volebným urnám 45,8 % oprávnených voli-
čov, čo je viac ako bol priemer na Slovensku (43,4 %. V okre-
se prišlo celkovo 40,0 % voličov.

s 455 996 hlasmi (24,0 %), tretí 
Radoslav Procházka s 403 548 
hlasmi (21,2 %).

Robert Fico vyhral na Slo-
vensku v 30-tich okresoch. 
Andrej Kiska v 12-tich (Ma-
lacky, Senica, Pezinok, Senec, 
Galanta, Šaľa, Levice, Rožňa-
va, Košice-mesto, Košice-vi-
diek, Poprad a Kežmarok.

Radoslav Procházka vy-
hral v okresoch Dolný Kubín, 
Námestovo a Prešov. Gyula 
Bárdos vyhral v okresoch Du-
najská Streda, Komárno, No-
vé Zámky. Milan Kňažko vy-
hral v Bratislave.

Pavol Humeník

Oficiálne výsledky Volieb prezidenta Slovenskej republiky – 1. kolo
Meno   Počet platných hlasov  a % podiel
 Slovensko   Okres Kežmarok  Mesto Kežmarok
Gyula BÁRDOS  97 035  5,10  50  0,25  6  0,10
Jozef BEHÝL  9 126  0,48  63  0,31  29  0,48
Ján ČARNOGURSKÝ  12 207  0,64  230  1,16  51  0,85
Robert FICO  531 919  28,00  4 858  25,57  1 218  20,49
Viliam FISCHER  9 514  0,50  91  0,46  17  0,28
Pavol HRUŠOVSKÝ  63 298  3,33  1 225  6,19  85  4,79
Ján JURIŠTA  12 209  0,64  72  0,36  23  0,38
Andrej KISKA  455 996  24,00  7 388  37,36  2 414  40,62
Milan KŇAŽKO  244 401  12,86  1 398  7,07  582  9,79
Stanislav MARTINČKO  2 547  0,13  18  0,09  7  0,11
Milan MELNÍK  7 678  0,40  83  0,41  30  0,50
Helena MEZENSKÁ  45 180  2,37 498  2,51  160  2,69
Radoslav PROCHÁZKA  403 548  21,24  3 777  19,10  1 118  18,81
Jozef ŠIMKO  4 674  0,24  19  0,09  2  0,03

Pozvánka na 
zastupiteľstvo
Vo štvrtok 27. marca 2014 

sa uskutoční druhé riadne 
rokovanie Mestského zastu-
piteľstva v Kežmarku. Na 
programe nachádzame via-
cerých zaujímavých bodov, 
ktoré môžu priniesť zaují-
mavú diskusiu. 

Opätovne sa na rokova-
nie dostal návrh všeobec-
ne záväzného nariadenia o 
označovaní ulíc a verejných 
priestranstiev v meste, teda 
bod, ktorý bol na ostatnom 
zasadnutí stiahnutý z roko-
vania.

Určite zaujímavým bo-
dom je aj informácia o or-
ganizácii parkovísk vo 
vlastníctve mesta a poslan-
ci si určite pozorne pozrú 
aj návrh na vstup mesta do 
združenia pre rozvoj regió-
nu Spiš. Akú úlohu by ma-
lo mesto v tomto združení 
vlastne mať.

Je to teda iba stručné zhr-
nutie toho najzaujímavejšie-
ho, čo čaká nezainteresova-
ného prísediaceho, ak by sa 
prišiel pozrieť priamo na ro-
kovanie najbližšieho mest-
ského zastupiteľstva.

Veď na konci tohto roku 
si volíme poslancov, a tak 
každé rokovanie mestské-
ho parlamentu a hlasovania 
jednotlivých poslancov, bu-
dú čoraz viac sledované.

Humeník Druhé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 29. marca 2014.
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Stĺpček

moZaIKa

V prebiehajúcom mesiaci kni-
hy sme sa rozhodli, v spoluprá-
ci s pani Mravovou, vyhlásiť či-
tateľskú súťaž o knihy. Tie doda-
la do súťaže práve pani Mravová.

Súťaž má dve kolá. V každom 
z nich bude vyžrebovaný víťaz, 
z tých súťažiacich, ktorí správ-
ne odpovedia na všetky polože-
né otázky v danom čísle novín. 
Vyžrebovaný súťažiaci dostane 
dve knihy. Po dvoch kolách budú 
vyžrebovaní ešte traja súťažiaci, 
a to zo všetkých súťažiacich, kto-
rí sa zapojili do súťaže, bez ohľa-
du na to, či odpovedali správne.

Otázky z 1. kola: 1. Knihy 
ktorého autora u dospelých, sú 
najviac požičiavané v kežmar-
skej knižnici? 2. Napíš najmenej 

tri názvy kníh od kežmarských 
spisovateľov. 3. Vieš čo zname-
ná alter ego? 4. Kde by ste na-
šli v Kežmarku diela od Homé-
ra, Sofoklesa, Petrarcu, či Hipo-
crata? 5. Ktorý pracovný deň má 
Mestská knižnica v Kežmarku 
zatvorené? 

Otázky 2. kola: 1. Je v Kež-
marku nejaká pamätná tabuľa 
slovenského spisovateľa? Ak 
áno, napíš ktorého. 2. Čo je po-
menované okrem ulice v Kež-
marku po slovenskom spisova-
teľovi Hviezdoslavovi? 3. Na kto-
rej z vymenovaných troch ulíc v 
Kežmarku býva najviac ľudí? Na 
Kuzmányho? Na Hviezdoslavo-
vej? Na Rázusovej? 4. Mohli sa 
stretnúť, ako študenti, na kež-

Marcová redakčná súťaž o knihy
Istý človek robil veľké stretnu-

tie ľudí, pozval ich zo široka a ďa-
leka. Bál sa však, že nebude mať 
dosť vína pre všetkých a tak, keď 
sa ho zo slušnosti pozvaní pýtali, 
čo majú doniesť, povedal, aby do-
niesli krčah vína a vliali ho do su-
da v strede dvora. Z neho sa bu-
de víno nalievať pre všetkých hos-
tí. Jeden muž, nevedno či lakomý, 
lenivý, nevďačný alebo nemajet-
ný...skrátka jeden muž sa rozho-
dol, že do suda vleje vodu. Veď pri 
takom množstve sa voda vo víne 
stratí a nikto to nespozná. Tak aj 
urobil. Keď hostiteľ všetkých pri-
vítal a neskôr  ľudia zjedli a vy-
pili, čo pre nich mal nachysta-
né, prišiel na rad spoločný sud. 
Sluhovia z neho nalievali do hli-
nených krčahov a rozdali pozva-
ným. V okamihu, keď sa hostia z 
krčahov napili, zistili, že v sude je 
voda. Všetci pozvaní rozmýšľali 
tak, ako onen muž. Každý donie-
sol vodu a tak si všetci vypili to, 
čím prispeli.

Je to síce dosť odlišné, ale pri-
pomína mi to voľby na Sloven-
sku. Každý sa tvári, že mu na ve-
ciach záleží, že má záujem pri-
spieť svojou troškou do spoloč-
ného blaha, ale v samej podstate 
každý len prináša vodu namiesto 
vína. Kandidáti aj voliči. Neho-
voriac o príbehu „vodu kážu, ví-
no pijú“ – to je zas kapitola sama 
o sebe.

Skrátka žijeme presne tak, ako-
by na našom malom príspevku do 
spoločného nezáležalo. Figu boro-
vú. Záleží na všetkom. Záleží na 
tom, či sa ráno usmejeme na ro-
dinu, suseda, kolegu...od toho sa 
veľa odvíja. Záleží na tom, či kú-
pime nízkotučné mlieko, plnotuč-
né alebo smotanu. Záleží na tom, 
či sa o niečom rozhodujeme, ale-
bo sme sa rozhodli. Skrátka kaž-
dé gesto, čin, myšlienka má výz-
nam pre to, čo bude nasledovať. 
Aj na tom záleží, či pôjdeme voliť 
a čo zvolíme. Prezidenta A alebo 
B. Lebo pre budúcnosť to má veľ-
ký význam, hlavne pre tých, kto-
rých životy ovplyvní.

Svojou ľahkovážnosťou alebo 
naopak prehnaným prežívaním 
udalostí si skladáme svoju budúc-
nosť. Nemali by sme byť iba čís-
lom a myslieť si, že na nás a na-
šom rozhodnutí - na našich či-
noch nezáleží. Od toho, čo urobí-
me ráno, sa môže odvíjať celý deň. 

-Adri-

Mesto Kežmarok v zmysle § 4 zákona 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie 7/2014  na obsadenie funkcie

r i a d i t e ľ a 
Základnej umeleckej školy Antona Cígera, 

Hviezdoslavova 12, Kežmarok.

Kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ 
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,

Ďalšie požiadavky: 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

• bezúhonnosť
• riadiace a organizačné schopnosti

K žiadosti je potrebné doložiť:
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• profesijný životopis, 

• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon  

pedagogickej činnosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.)
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre  
potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona  

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 11. apríla 2014, o 12.00 
hod. v podateľni MsÚ Kežmarok.

Prihlášky v uzavretej obálke s označením „Výberové  
konanie č. 7/2014 – ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, 

Kežmarok“  
posielajte na adresu: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta, 

MsÚ Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok

marskom lýceu Hviezdoslav a 
Šafárik? 5. Je v Kežmarku vyda-
vateľstvo kníh? 

Odpovede 1. a 2. kola nám 
môžete poslať mailom na adre-
su noviny@kezmarok.sk, môže-
te nám ich vhodiť do redakčnej 
schránky na prízemí na Hlav-
nom námestí 3, alebo priamo do-
ručiť do redakcie na Hlavnom 
námestí 3, na druhé poschodie. 
Najneskôr do 4. apríla 2014. Všet-
ci výhercovia budú uverejnení 
v novinách KEŽMAROK číslo 
7/2014, ktoré vychádzajú 9. aprí-
la 2014.

A o aké tituly sa hrá? Prináša-
me ich zoznam.

Dominik Dán: Studňa
A. D. Miller: Snežienky
Catherine Fischerová: IN-

KARCERON (Väzenie, z ktorého 
niet úniku)

Vlasta Pittnerová: A láska pri-
šla

Stanislav Rudolf: Co jsme si 
říkali k ránu

Willy Breinholst: Mama je 
najlepšia na svete, Pozri, mami, 
pozri, oci!

Vladimír Topercer: MC Erik 
a Barbara

Deborah Moggach: Tulipáno-
vá horečka

Patricia Gaffneyová: A teď už 
navždy

Julio Cortázar: Krk čiernej 
mačky                 Pavol Humeník

Týždeň slovenských 
knižníc

Prvý aprílový týždeň (31. 
3. – 6. 4. 2014) sa bude niesť 
v znamení Týždňa sloven-
ských knižníc. Je to obdobie 
počas ktorého knižnice na 
celom Slovensku organizu-
jú rôzne akcie pre svojich či-
tateľov. V Kežmarku to bu-
de napríklad autorská beseda 
so spisovateľom Erikom Ja-
kubom Grochom. Beseda bu-
de organizovaná pre žiakov 
prvého a druhého ročníka zá-
kladných škôl.

V rámci tohto týždňa sa 
uskutoční aj tradičný Deň bez 
poplatkov, kedy sa budú nie-
len noví, ale aj dlhoroční či-
tatelia, ktorým prepadol čita-
teľský preukaz, môcť zdarma 
zaregistrovať. Malo by to byť 
vo štvrtok 3. apríla 2014.

Pavol Humeník



6 KežmaroK 6/2014VýberoVé KonanIa

Mesto Kežmarok v zmysle § 4 zákona 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie 1/2014  na obsadenie funkcie

r i a d i t e ľ a 
Materskej školy, Cintorínska 3, Kežmarok.

Kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ 
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,

Ďalšie požiadavky: 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

• bezúhonnosť
• riadiace a organizačné schopnosti

K žiadosti je potrebné doložiť:
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• profesijný životopis, 

• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon  

pedagogickej činnosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.)
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre  
potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona  

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 11. apríla 2014, o 12.00 
hod. v podateľni MsÚ Kežmarok.

Prihlášky v uzavretej obálke s označením „Výberové  
konanie č. 1/2014 – MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok“  

posielajte na adresu: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta, 
MsÚ Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok

Mesto Kežmarok v zmysle § 4 zákona 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie 2/2014  na obsadenie funkcie

r i a d i t e ľ a 
Materskej školy, K. Kuzmányho 41, Kežmarok.

Kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ 
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,

Ďalšie požiadavky: 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

• bezúhonnosť
• riadiace a organizačné schopnosti

K žiadosti je potrebné doložiť:
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• profesijný životopis, 

• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon  

pedagogickej činnosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.)
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre  
potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona  

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 11. apríla 2014, o 12.00 
hod. v podateľni MsÚ Kežmarok.

Prihlášky v uzavretej obálke s označením „Výberové  
konanie č. 2/2014 – MŠ, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok“  
posielajte na adresu: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta, MsÚ 

Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok

Mesto Kežmarok v zmysle § 4 zákona 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie 5/2014  na obsadenie funkcie

r i a d i t e ľ a  Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok.
Kvalifikačné predpoklady:

• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ 
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,

• vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky: 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

• bezúhonnosť

• riadiace a organizačné schopnosti

K žiadosti je potrebné doložiť:
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• profesijný životopis, 

• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon  

pedagogickej činnosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.)
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre  
potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona  

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 11. apríla 2014, o 12.00 hod. v podateľni MsÚ Kežmarok
Prihlášky v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie č.5/2014 – ZŠ, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok“ posielajte 

na adresu: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta, MsÚ Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok
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Mesto Kežmarok v zmysle § 4 zákona 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie 3/2014  na obsadenie funkcie

r i a d i t e ľ a 
Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok.

Kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ 
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,

Ďalšie požiadavky: 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

• bezúhonnosť
• riadiace a organizačné schopnosti

K žiadosti je potrebné doložiť:
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• profesijný životopis, 

• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon  

pedagogickej činnosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.)
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre  
potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona  

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 11. apríla 2014, o 12.00 
hod. v podateľni MsÚ Kežmarok.

Prihlášky v uzavretej obálke s označením „Výberové  
konanie č. 3/2014 – MŠ, Možiarska 1, Kežmarok“  

posielajte na adresu: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta, 
MsÚ Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok

Mesto Kežmarok v zmysle § 4 zákona 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie 4/2014  na obsadenie funkcie

r i a d i t e ľ a 
Materskej školy, Severná 5, Kežmarok.

Kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ 
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,

Ďalšie požiadavky: 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

• bezúhonnosť
• riadiace a organizačné schopnosti

K žiadosti je potrebné doložiť:
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• profesijný životopis, 

• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon  

pedagogickej činnosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.)
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre  
potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona  

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 11. apríla 2014, o 12.00 
hod. v podateľni MsÚ Kežmarok.

Prihlášky v uzavretej obálke s označením „Výberové  
konanie č. 4/2014 – MŠ, Severná 5, Kežmarok“  

posielajte na adresu: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta, 
MsÚ Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok

Mesto Kežmarok v zmysle § 4 zákona 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie 6/2014  na obsadenie funkcie

r i a d i t e ľ a  Základnej školy – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok.
Kvalifikačné predpoklady:

• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ 
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,

• vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky: 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

• bezúhonnosť

• riadiace a organizačné schopnosti

K žiadosti je potrebné doložiť:
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• profesijný životopis, 

• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon  

pedagogickej činnosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.)
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre  
potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona  

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 11. apríla 2014, o 12.00 hod. v podateľni MsÚ Kežmarok
Prihlášky v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie č.6/2014 – ZŠ, Hradné námestie 38, Kežmarok“ posielajte 

na adresu: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta, MsÚ Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok
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a) Zdroje a miesta nebez-
pečenstva vzniku mimo-
riadnej udalosti (ďalej len 
MU) v okolí bydliska a pra-
coviska, kde môže dôjsť 
k ohrozeniu života, zdravia 
a majetku.

Živelné pohromy sú jed-
nými z piatich druhov mimo-
riadnej udalosti (MU)  pod-
ľa zákona o Civilnej ochrane 
(CO)  ich rozdeľujeme na: ži-
velné pohromy, havárie, ka-
tastrofy, teroristické útoky, 
ohrozenie verejného zdravia.

V dnešnom príspevku sa 
zameriame na možné MU 
ktorými sú živelná pohroma 
a havária.

Čo je to živelná pohroma?
Živelná pohroma je mimo-

riadna udalosť, pri ktorej dôj-
de k nežiadúcemu uvoľneniu 
kumulovaných energií alebo 
hmôt v dôsledku nepriazni-
vého pôsobenia prírodných 
síl, pri ktorých môžu pôsobiť 
nebezpečné látky alebo pôso-
bia ničivé faktory,  ktoré ma-

jú negatívny vplyv na život, 
zdravie a majetok –  zákona 
o CO.

a./ Živelné pohromy:
Živelné pohromy, ktoré 

môžu  na území mesta pôso-
biť a v rôznych in-
tenzitách aj pôso-
bia tvoria  v pre-
vážnej miere po-
vodne a v menšej 
miere a menšom rozsahu aj 
požiare. Lokality možného 
vzniku čiastočného zapla-
vovania a vzniku povodní 
s rozsahom na možné ohro-
zenie obyvateľstva, zvierat 
a majetku sa vyskytujú (mô-
žu  pôsobením určitých fak-
torov) vyskytnúť v lokalitách: 
Štúrova, Ľubická cesta, Jaku-
ba Kraya, Trhovište, Strelnica, 
Hradská cesta, Severná, Pod 
lesom a v  dolnej časti  Ľubic-
kého potoku v priestoroch je-
ho premostení. Pri náhlom to-
pení snehu , alebo  dlhotrva-
júcich dažďoch a prívalových 
dažďov vo Vysokých Tatrách 

aj v potoku Biela voda. V lo-
kalite záhradkárskych osád  
Pri Hájovni, Pod turbínou 
a v  prípade dlhotrvajúcich  
a prívalových dažďov rieka 
Poprad zaplavuje pivničné 

priestory, stud-
ne  v priestoroch 
ulíc- Nábrežná a 
Sihoť. 

Čo je havária?
Je to mimoriadna udalosť, 

ktorá spôsobí odchýlku od 
ustáleného prevádzkového 
stavu, v dôsledku čoho dôjde 
k úniku nebezpečných látok 
alebo pôsobeniu iných niči-
vých faktorov majúcich vplyv 
na život, zdravie a majetok.

b./ Havárie:
Možné ohrozenie zdroj-

mi nebezpečných látok (ďalej 
len NL), ktoré sú uskladňova-
né alebo používané ako chla-
diace médium v potravinár-
skych prevádzkach,   sú ob-
jekty :

Podtatranská hydina, a.s. 
– ktorá skladuje, alebo pou-

žíva  amoniak (NH3)v chla-
diarenských zariadeniach. 
Objekt leží v západnej čas-
ti mesta. V predpokladanom 
priestore pôsobenia nepriaz-
nivých účinkov NL je voľ-
né nezastavané a neobývané 
priestranstvo

Tatranská mliekáreň, a.s. 
– objekt skladuje v chladia-
renských technologických  
zariadeniach amoniak. Na-
chádza sa v severovýchodnej  
časti mesta, ktorá je obývaná 
čiastočne z juhozápadu.

V týchto   uvedených ob-
jektoch je nebezpečenstvo 
ohrozenia občanov NL mini-
málne, nakoľko sa jedná o ob-
jekty mimo obývaných zón, 
alebo obývaných len z urči-
tého smeru a časti. V ohroze-
ní smrteľnej, alebo zraňujúcej 
zóny sú zamestnanci, spra-
vidla obslužný personál pra-
cujúci priamo, alebo v tesnej 
blízkosti.

Ing. Jozef Knapp, 
Ref. CO, PO a KR

Miesta a druhy možných mimoriadnych 
udalostí v lokalitách a častiach mesta

Zídu sa štyri dobré kama-
rátky, ale nemajú si čo pove-
dať, pretože prišli všetky.

Rada pre všetky ženy: Ak 
chcete, aby mal váš partner 
veľa peňazí, tak mu ich pre-
staňte brať.

Ženy upratujú iba preto, 
lebo sú lenivé hľadať.

Ženy je potrebné si vážiť, 
pretože sú zvyknuté pribe-
rať.

Múdry muž žene nepro-
tirečí. Nechá ju hovoriť, veď 
ona si časom začne odporo-
vať sama.

Typický obsah ženského 
časopisu: Prvých 50 strán sú 
kuchynské recepty. Posled-
ných 50 strán sú zas rady ako 
schudnúť.

Žena je ako košeľa. Až keď 
ju máš na krku, spoznáš, čo je 
to za číslo.

Keď sa žena vydáva, po-
vie: Áno! A vtedy je to napo-
sledy, kedy prehovorí struč-
ne.

Takéto sú ženy: Vidia dlhý 
blonďavý vlas na mužovom 
saku, ale pri cúvaní do gará-
že, dvere nevidia.

Večer sa pritúli manžel 
k manželke a zašepká: „Mi-
láčik, nemám slipy.“ Man-
želka rozospato odvetí: „Spi 
ďalej, ja Ti zajtra nejaké vy-
periem.“

Ona sa pozerá na reláciu 
o varení.

On hovorí: „To ale aj tak ne-
budeš vedieť uvariť...“

Ona na to: „No a čo, Ty sa 

Prvý apríl
Je tu Prvý apríl, ktorý je vždy aj dňom humoru. Nezabud-

li sme naň ani my, no aj keď je teraz v redakcii výlučne pán-
ska jazda, presvedčíme vás, že nezabúdame nikdy na než-
nejšie pohlavie. Veď posúďte sami:

taktiež pozeráš na erotické scé-
ny...“

Keď majú manželia man-
želské problémy, vždy za to 
môžu obidve strany. Ako 
manželka, tak aj svokra.

Ale predsa niečo dáme 
i z iného súdka

Viete čo je to absolútne 
opilstvo?

Ožrať slimáka tak, že ne-
trafí domov.

Niekde na juhu Európy sa 
sťažuje domáci turistovi: 

„Máme tu veľmi ťažký ži-
vot pane, skutočne ťažký, 
nič nám tu nerastie.“

„A keď zasejete?“
„Keď zasejeme, tak áno.“

„Vegetarián“ je starý indi-
ánsky výraz pre „zlý lovec“.

Rozprávajú sa dvaja in-
formatici:

„Predstav si, včera som 

sa zoznámil s nádhernou 
blondínkou.“

„Ty máš ale šťastie. A čo 
ste robili?“

„Pozval som ju k sebe, 
trochu sme pili, objal som 
ju...“

„No a čo ďalej...?“
„Naraz mi hovorí: Zobleč 

ma!“
„No teda...“
„Tak som jej zobliekol 

sukňu, nohavičky, potom 
som ju posadil na stôl vedľa 
nového notebooku...“

„Nehovor, Ty si si kú-
pil nový notebook? Aký má 
procesor? Akú má kapacitu? 
Aká značka?...“

Daj si mobil do čaju, máš T-
-mobile. Daj ho do vody – máš 
Vodafone, rozlom ho a máš Ó 
dva.

Fotograf: „A fotku budete 
chcieť na čiernobielo, alebo 
vo farbe?“

Zebra: „Debil.“

Vtipy zozbieral 
Pavol Humeník
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Na prelome rokov 2013/2014 
zaznamenala Nemocnica Dr. V. 
Alexandra v Kežmarku ďalší 
pokrok v poskytovaní zdravot-
nej starostlivosti občanom. Na 
oddelení Jednodňovej zdravot-
nej starostlivosti sme zaviedli 
do praxe novú operačnú tech-
niku - plastiku predného skrí-
ženého väzu kolena. 

Doteraz sme v rámci JZS vy-
konávali artroskopie kolena po 
úrazoch a pri degeneratívnych 
ochoreniach, pričom podľa zis-
teného poškodenia bolo možné 
pri artroskopii ošetriť patologic-
ky zmenenú chrupku, odstrániť 

voľné kĺbne telieska, tzv. kĺbne 
myšky, ošetriť poškodené me-
nisky, vrátane ich zošitia, tak-
tiež ošetriť nestabilné jabĺčko. 

Pri týchto operáciách sme 
často diagnostikovali porane-
nie predného skríženého vä-
zu, ktoré je potrebné pri jeho 
pretrhnutí riešiť plastikou. Pa-
cientov sme odosielali na špe-
cializované pracoviská. Po za-
vedení tejto novej operačnej 
techniky pacienti už nemu-
sia cestovať za ošetrením, nie-
kedy aj stovky kilometrov, ale 
môžu byť kvalitne ošetrení aj 
v Nemocnici Dr. V. Alexan-

Plastika predného 
skríženého väzu

dra v Kežmarku na oddelení 
JZS, kde bol vyškolený tím le-
károv na túto operačnú techni-
ku a to MUDr. Alexander Hri-
vík, MUDr. Zdenek Holešov-
ský a MUDr. Ján Marcinko. Ich 
školiteľom bol MUDr. Branislav 
Barla, ktorý pracuje na renomo-
vanom pracovisku, kde sa vy-
konávajú stovky artroskopií 
ročne. Prvú operáciu vykona-
li lekári 27. 11. 2013 pod vede-
ním MUDr. Barlu, ďalšie už sa-
mostatne. Pri prvej operácii sa 
použila technika pomocou pa-
telárnej šľachy "BTB", čo je his-
toricky najpoužívanejšia ope-
račná technika plastiky pred-
ného skríženého väzu. Pri tejto 
operačnej technike sa odoberá 
stredná časť jabĺčkovej šľachy s 
dvomi kostnými bločkami.

Dňa 13. 2. 2014 sa zaviedla 
ďalšia nová operačná technika 
plastiky skríženého väzu. Ide o 
najmodernejšiu a vo svete čoraz 
viac používanú operačnú tech-

niku, pri ktorej sa miesto vä-
zu použije časť šľachy svalov 
zo skupiny tzv. hamstringov. 
Výhodou tejto metódy je men-
šia jazvička na vnútornej čas-
ti predkolenia, minimálna po-
operačná bolestivosť a výbor-
ná tolerancia pooperačnej reha-
bilitácie.

Význam zavedenia novej 
operačnej techniky v Nemocni-
ci Dr. V. Alexandra v Kežmar-
ku je značný. Samotná operácia 
navracia pacientov do plnohod-
notného života, pacienti nemu-
sia dochádzať na ošetrenie do 
špecializovaných pracovísk, ale 
sú kvalitne ošetrení v našej ne-
mocnici na Oddelení JZS, skra-
cuje sa čas čakania na operáciu. 

Dúfame, že aj takto sa nám 
podarí udržať a upevniť si dô-
veru terajších aj budúcich pa-
cientov z Kežmarku a okolia.

Za kolektív lekárov JZS 
v Kežmarku 

MUDr. Lýdia Pitková

Nemocnica Dr. Vojte-
cha Alexandra v Kežmarku, 
v spolupráci so Spolkom le-
károv Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku a Slovenskou le-
kárskou komorou, organizuje 
v Kongresovom centre Hote-
la Academia v  Starej Lesnej 
v dňoch 28. - 29. marca 2014 
XVII. Kežmarské lekárske 
dni Dr. Vojtecha Alexandra 
s medzinárodnou účasťou.

Kežmarské lekárske dni 
sú venované pamiatke rodá-
ka, priekopníka röntgeno-
lógie Dr. Vojtecha Alexan-
dra. História Kežmarských 
lekárskych dní siaha do ro-
ku 1993, kedy sa 15. januá-
ra konal prvý Kežmarský le-
kársky deň Dr. Vojtecha Ale-
xandra, a to v deň 77. výročia 

jeho smrti. Týmto sa zača-
la písať prvá kapitola podu-
jatia, ktoré pokračovalo kaž-
doročne až do roku 2008. Po-
čas 16 - tich ročníkov odzne-
lo viac ako 460 prednášok, z 
toho 58 zahraničných z 5 kra-
jín (ČR, Rakúsko, Poľsko, Ma-
ďarsko a Švajčiarsko). Pred-
nášajúci boli z 36 miest SR – 
najviac prednášok odznelo z 
klinických pracovísk Brati-
slavy a Košíc, zo 7 miest ČR, 
najviac z Prahy – IKEM, tiež 
z Budapešti, Varšavy, Viedne 
a Zürichu.

Manažment kežmarskej 
nemocnice tak po šesťročnej 
odmlke nadväzuje na dlho-
ročnú tradíciu tohto odbor-
ného podujatia, na ktorom 
odznejú prednášky hlavne 

XVII. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra
z oblasti anestéziológie, in-
tenzívnej medicíny, pediat-
rie, neonatológie, geriatrie, 
vnútorného lekárstva, vše-
obecného lekárstva  a jedno-
dňovej zdravotnej starostli-
vosti v odboroch chirurgie 
a gynekológie. V programe 
sú zaradené prednášky le-
károv z kežmarskej nemoc-
nice, FNsP Prešov, FNsP Ži-
lina, ÚVN FN Ružomberok, 
Medissimo Bratislava, NsP 
Poprad, ŠÚDTaRCH Dolný 
Smokovec, Nemocnice Blan-
sko, všeobecných lekárov pre 
dospelých a lekárov špecia-
listov.

Cieľom Kežmarských le-
kárskych dní je pre odbornú 
verejnosť prezentovanie roz-
sahu poskytovanej zdravot-

nej starostlivosti v kežmar-
skej nemocnici a zároveň aj 
výmena odborných vedo-
mostí a skúseností lekárov 
na celoslovenskej a medziná-
rodnej úrovni. Pre laickú ve-
rejnosť - potencionálnych pa-
cientov  kežmarskej nemocni-
ce – je organizovanie odbor-
ných lekárskych seminárov 
jednou z možností záruky 
kvality poskytovanej zdra-
votnej starostlivosti. Orga-
nizátori Kežmarských lekár-
skych dní sú presvedčení, že 
toto podujatie bude benefi-
tom nielen pre zúčastnených 
lekárov, ale následne aj pre ši-
rokú pacientsku verejnosť.    

Mgr. Janka Bartková
Predsedníčka 

organizačného výboru
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KulTúrne PrOGrAMy

Kam za kultúrou

Kultúra

Ruskí kozáci z Rostova na 
Done priblížili Kežmarčanom 
tradičné ľudové pesničky.

Vypredaná veľká sála 
kultúrneho strediska vide-
la viac než dve hodiny dlhý 
program. Počas neho sa divá-
kom predstavili dvaja kozá-
ci – Alexander, spevák a per-
kusionista, a Grigorij, spe-
vák a akordeonista. Už od 
prvých minút zaujali pozitív-

nou energiou a dobrou nála-
dou a bez dlhých prestávok 
servírovali jednu pesničku za 
druhou. 

Diváci sa zapájali nielen 
tlieskaním, ale aj spevom, 
ktorý vrcholil pri piesni Na 
Kráľovej holi. S ňou a aj s nie-
koľkými ďalšími pomohla 
ruskej dvojici ľudová hudba 
DFS Maguráčik. 

Loránt Paugsch

ruský večer s kozákmi

2. 4. 2014 (streda) o 9.00, 
10.30 a 12.15 hod.

Jack & Joe
Dvojjazyčné anglicko-sloven-

ské divadelné predstavenie, zo-
stavené ako inscenovaná učebná 
pomôcka. Zo zdanlivo neškod-
nej situácie v živote dvoch bra-
tov sa pred Vašimi očami rozo-
hrá vtipný príbeh nabitý akciou 
o záchrane života a všetkých pe-
ripetiách, ktoré s tým môžu sú-
visieť. 

V naštudovaní divadelného 
centra Martin. 

V Mestskom kultúrnom  
stredisku 

4. 4. 2014 (piatok) o 9.30 hod.
O hlúpej žene 

Žartovná činoherná rozpráv-
ka s pesničkami pripomenie 
známu múdrosť, že láska preko-
ná aj hlúposť na svete. Diváci sa 
v nej dozvedia, že hlúposť kvitne 
v každom veku.

V naštudovaní divadla POR-
TÁL – komorného divadla bez 
opony Prešov.

V Mestskom kultúrnom
 stredisku Kežmarok

4. 4. 2014 (piatok) o 14.00 hod.
Žabia princezná 

Bábko-herecká rozprávka s 
pesničkami. Príbeh o princovej 
ceste k stratenej korune, na kto-
rej mu žaba Elvíra pripraví ne-
čakané úlohy. Príbeh, v ktorom 
ožije rozprávajúca žaba, čerti-
ca i babka bylinkárka, prinesie 
úsmevné situácie a chvíle plné 
napätia pre malých aj veľkých 
divákov. 

V naštudovaní divadla POR-
TÁL – komorného divadla bez 
opony Prešov.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok
10. 4. 2014 (štvrtok)  

o 19.00 hod.
láááska 

... je skutočne to, kvôli čomu sa 
oplatí ostať nažive...

Most – miesto, z ktoré-
ho ľudia mávajú nutkanie sko-
čiť a ukončiť tak svoje trápe-
nie. Na jednom z nich dochá-
dza k stretnutiu úspešného Mil-
ta a večne nešťastného Harryho. 
Z ich stretnutia sa rozvinie dia-
lóg o úspechu, šťastí a naopak o 
smole. A samozrejme o láske. To 
je tá motivácia, ktorou sa poda-

rí Miltovi odhovoriť Harryho od 
skoku. LÁSKA!!! Aby sa Miltovi 
uvoľnila cesta novým životom, 
dohodí Harrymu vlastnú man-
želku Ellen... Po čase sa na moste 
stretávajú bývalí manželia Milt a 
Ellen. Čo keby sa k sebe vrátili? 
V ich „šťastí“ im stojí jediná pre-
kážka – nešťastník Harry...

Účinkujú: Marek Majeský, 
Lucia Lapišáková/Lenka Barilí-
ková a Martin Mňahončák.

V Mestskom kultúrnom  
stredisku Kežmarok

23. 4. 2014 (streda) o 18.00 hod. 
Kollárovci 

„Goraľu cy či ne žaľ“
Ľudová hudba Kollárovci zo-

skupuje mladých, talentovaných 
hudobníkov. Ich živá hudba, 
temperamentný spev a humor-
né slovo vytvárajú nezabudnu-
teľnú atmosféru, ktorá vyčarí 
úsmev na tvári, nadšenie a dob-
rú náladu.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok.
27. 4. 2014 (nedeľa) 

o 16.00 hod.
Snehulienka a 7 trpaslíkov 
Rozprávková nedeľa
Kedysi dávno, pradávno a 

možno včera, tam kde sa more 
do riek vlieva a lavíny kotúľajú 
sa hore kopcom, rozprávky kon-
čia so šťastným koncom. Kdesi v 
lese je jedna baňa, v nej sedem 
trpaslíkov zlato fára. Trpaslí-
ci akých ešte nevidel tento svet! 
Asi preto, že od zeme ich nevi-
dieť. Chcete vedieť ako to skon-
čí, tak tu máme rozprávku, nech 
sa páči.  

V naštudovaní Divadla bez 
opony, Banská Bystrica, 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

28. 4. 2014 (pondelok) 
o 16.00 hod.
Klub zdravia 

Vás pozýva na prednášku Vý-
znam výživy a prevencie civili-
začných ochorení, osobitostí vý-
živy, ktorú organizuje OZ Život 
a zdravie, pobočka Kežmarok v 
spolupráci s Mestským kultúr-
nym strediskom Kežmarok.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

30. 4. 2014 (streda) o 9.00 hod.
Slávici z lavice

Okresné kolo postupovej sú-
ťaže žiakov v speve populárnych 
piesní organizačne zabezpečené 
Centrom voľného času Kežma-
rok.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku
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VýSTAVy

Do súťaže sa zapojilo spo-
lu 20 základných, základných 
umeleckých, základných špe-
ciálnych a stredných škôl Pre-
šovského kraja, ktorých žiaci 
mohli odovzdať práce s tech-
nikami maľba, grafika, kres-
ba, kombinovaná technika 
a fotografia.

„V Barónke vystavujeme 120 
prác. Spočiatku sme mali názov 
stanovený na Moje istoty, ale 
neskôr sme prišli na to, že mla-
dí hľadajú pocit bezpečia, hľada-
jú samých seba. Preto sme názov 
zmenili na Moje (ne)istoty,“ ob-
jasnila Marta Perignáthová, 
riaditeľka Strednej umeleckej 
školy v Kežmarku.

Súťaž pripravila spoločne 
s kolegami – umelcami a vý-
tvarníkmi. Jedným z cieľov 

bolo aj nájsť talentovanú mlá-
dež, ktorá svoj voľný čas ak-
tívne využíva.

Veria, že súťaž rozšíria
Podľa akademickej maliar-

ky Evy Končekovej bola té-
ma veľmi náročná. Možno aj 
to bolo príčinou, že počet zú-
častnených škôl a žiakov bol 
menčí, než čakala.

„Verím, že časom sa táto sú-
ťaž rozbehne, keďže v tomto roku 
to bol nultý ročník. Menšie de-
ti a starší žiaci vidia svet rôzne, 
mladší sa zaujímajú o bežné is-
toty – priatelia, rodina, príroda. 
Starší sa zameriavajú už aj na 
vieru, medziľudské vzťahy, ži-
votné prostredie,“ povedala.

Téma je pre ňu variabilná 
a vie si predstaviť aj jej pre-

Súťaže sa zúčastnilo 23 
žiakov zo siedmych kežmar-
ských MŠ, ktoré doplnili MŠ 
z Veľkej Lomnice a z Lenda-
ku. Zúčastnení žiaci boli tými 
najlepšími zo svojich mater-
ských škôl. Aj z tohto dôvo-
du mala súťaž okresný cha-
rakter.

V najmladšej kategórii, 
3 až 4-ročných detí, obsadi-
li prvé tri miesta Daniela Ko-
valská, Agáta Sosková a Ta-

mara Majerská. Ocenenými 
v staršej kategórii boli Jozef 
Jerdonek, Matej Szab a Lau-
ra Pavligová a najstaršiu ka-
tegóriu, 5 až 6-ročných detí, 
ovládla trojica Natália Feren-
čáková, Viktória Chudá a Oli-
ver Miškovič.

Hlavným organizátorom 
súťaže bola MŠ Cintorínska 
a záštitu nad podujatím pre-
vzalo mesto Kežmarok. 

t/f: Loránt Paugsch

Výstavná sieň BArÓnKA
Hlavné námestie 46

Od 25. 3. 2014 do 14. 4. 2014
„Veľkonočné vajíčko“

Výstava žiakov SSOŠ Biela 
voda Kežmarok – regionálna 

výstava žiackych prác. 
Výstavu pripravili SOU a 

SSOŠ Biela voda Kežmarok  
v spolupráci s Mestským  
kultúrnym strediskom  

Kežmarok

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

Po stopách miest poľsko-
-slovenského pohraničia 

Nového Targu a Kežmarku
Výstava je vystavená  

do 17. apríla 2014.
Na výstave je prezentova-

ná multimediálna prezentá-
cia o dejinách Nového Tar-

gu a Kežmarku a audio sprie-
vodcovia pamiatkami oboch 

miest.
Organizátormi výstavy sú 
Mestské kultúrne stredisko 

v Novom Targu, Podhalianske 
múzeum Czeslawa Pajerského 

a Múzeum v Kežmarku.

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Xénia Bergerová
ANJEL A ŽENA

Výstava je otvorená do 15. 
mája 2014.

V lýceu recitovali 
najmenší

V Barónke vystavovali študenti z celého kraja
Výstava Moje (ne)istoty mala predstaviť istoty, ale aj neis-

toty v živote z pohľadu žiakov základných a stredných škôl.
pojenie s literárnymi práca-
mi, keďže výtvarne vystih-
núť niektoré javy je veľmi 
zložité.

„Snažíme sa ponúknuť vý-
stavu nielen v rámci kraja, ale 
do celého Slovenska. Do súťaže 
boli zapojené školy z Prešovské-
ho kraja, radi by sme súťaž rozší-
rili na územie celého Slovenska, 
možno do zahraničia,“ priblížil 
ambície súťaže Juraj Švedlár 
z Podtatranského osvetového 
strediska.

Prvé miesto obsadila aj 
Kežmarčanka Timea Orav-
cová: „Moja práca bola na té-
mu slobody. Znázornila som, ako 
vták prelieta cez klietku. Vtáci 
majú slobodu, môžu letieť kam 
chcú, inšpirovalo ma to. Maľu-
jem už približne osem rokov a 
chcela by som maľovať aj naďa-
lej.“                 Lorant Paugsch

AKTIVITy  
ZŠ Dr. D. Fischera 2, 

Kežmarok    
Chemická olympiáda – ob-

vodné kolo - 27. 3. 2014
Slávnostná pedagogic-

ká rada s kultúrnym progra-
mom ku Dňu učiteľov  - 28. 3. 
2014

Dejepisná olympiáda - 
krajské kolo (podľa umiest-
nenia v obvodnom kole) - 1. 
4. 2014

Matematická olympiáda 
(6., 7., 8. roč.) – obvodné kolo 
- 9. 4. 2014

Deň narcisov – 11. 4.
Fyzikálna olympiáda – 

krajské kolo (podľa umiestne-
nia v obvodnom kole) - 16. 4. 
2014

Ako vonia les – čistenie le-
soparku -  25. 4. 2014

Cesta do stredu Zeme – 
Deň zeme (celoškolské aktivi-
ty) – 22. 4.

ZŠ Grundschule, Hradné 
námestie, Kežmarok

Biologická olympiáda 
(okresná súťaž)

Matematická olympiáda 
(okresná súťaž)

Deň Zeme – aktivity s en-
vironmentálnou tematikou 
(1. – 4.ročník)

Tvorivé dielne v Kežmar-
skom hrade (veľkonočná te-
matika)

Plavecký výcvik (3.ročník)
Športový deň pre MŠ (1. 

a 2.ročník)
Exkurzia do Botanickej 

záhrady v Košiciach (6.roč-
ník)

Exkurzia do Podtatran-

Pozvánky na kultúrne, alebo školské 
podujatia môžete posieať na adresy:

lorant.paugsch@kezmarok.sk, alebo na 
noviny@kezmarok.sk

Žiaci materských škôl (MŠ) sa už po niekoľkýkrát zúčast-
nili súťaže v prednese poézie a prózy Malý recitátorik.

Kalendár školských akcií MAreC/APrÍl 2014
skej vodárenskej spoločnosti 
(7.ročník)

Jarný strom – ekologické 
hry v prírode

Rozprávka bratov Grim-
movcov – dramatizácia, výro-
ba kulís (ŠKD)

Slávik Slovenska, Slávici 
z lavice (okresné súťaže)

Veľkonočné aranžovanie 
(okresná súťaž)

tatti, ph
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Pre lepšiu informovanosť 
našich čitateľov prinášame 
prehľad o tom, kde si môžu 

kúpiť noviny KEŽMAROK, 
v meste Kežmarok.

Pavol Humeník

Kde nás nájdete v meste?

Študenti Hotelovej aka-
démie O. Brucknera sa 11. 
3. 2014 zúčastnili na medzi-
národnej súťaži Trenčian-
sky pivný somelier. Bola to 
súťaž znalostí o pive a pivo-
varníctve s praktickou ukáž-
kou prípravy miešaného ná-
poja, čapovania a servisu pi-
va a prípravy pokrmu na bá-

ze piva. V kategórii čašník sa 
naša žiačka Anna Funketová 
umiestnila na 2. mieste a Ka-
mila Gardošová na 4. mies-
te. V kategórii kuchár sa žiak 
Kristián Semaňák umiestnil 
na 2. mieste. Víťazom srdeč-
ne blahoželáme a prajeme ve-
ľa ďaľších úspechov na súťa-
žiach.                                   J.K.

Súťažné úspechy študentov 
hotelovej akadémie

Miešaný alko nápoj s pivom.Kamila Gardošová mieša al-
ko nápoj.
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Tak nám 14. 3. 2014 skonči-
la Petícia za lepšie chodníky 
v Kežmarku. Keď sme ju začí-
nali, počuli sme rôzne názo-
ry na ňu. Niektorí ľudia nás 
podporovali, niektorí sa nám 
posmievali a vraveli nám, že 
nevyzbierame ani sto podpi-
sov.

Zo začiatku to skutočne 
vyzeralo ako boj s veternými 
mlynmi. Veľa ľudí nám pove-
dalo, že tie chodníky sú síce 
hrozné, ale oni sa nepodpíšu, 
lebo sa tým aj tak nič nezme-
ní. Stretli sme sa aj s názormi, 
že je dobre, že chodníky sú 
úzke, lebo aspoň bude kde v 
meste zaparkovať auto. 

Niektorí dokonca navrho-
vali zrušiť pešiu zónu v cen-
tre, lebo kvôli nej centrum 
vymiera. Vraj keby ľudia 
mohli prísť autom až do cen-
tra, tak by tam chodilo viacej 
zákazníkov. 

Títo ľudia si neuvedomujú, 
že historické centrum mesta 
nikdy nemôže súperiť s hy-
permarketmi, ktoré majú ob-
rovské parkoviská. Dôvod, 
prečo ľudia chodia do hyper-
marketov je úplne iný, než 
dôvod, prečo chodia do cen-
tra mesta. Centrum by ma-
lo byť miestom prechádzok 
Kežmarčanov aj turistov, kde 
sa dá zaujímavo stráviť čas v 
peknom prostredí. Státisíce 
návštevníkov EĽRO necho-
dia do Kežmarku preto, lebo 
sa tu dá v centre zaparkovať, 
ale za kultúrou, históriou a 
zážitkami.

Áno, môžeme zrušiť pešiu 
zónu a z centra urobiť jedno 
veľké vydláždené parkovis-
ko. Môžeme zrušiť vonkajšie 
terasy pred reštauráciami a 
kaviarňami a lákať doň turis-
tov na slalom medzi zaparko-
vanými autami. Lenže turis-
ti taký slalom môžu pestovať 
aj doma pred každým hyper-
marketom a nemusia preto 
chodiť do Kežmarku. To len 
tak na okraj.

Najnepríjemnejší zážitok z 
celej akcie ma čakal, keď som 
po skončení Petície prišiel pre 
podpisové listiny do jedné-
ho obchodu. Podpisové lis-

tiny tam už nemali!!! Majiteľ 
obchodu dva listy s podpis-
mi vyhodil s odôvodnením, 
že chodník je už postavený 
a žiadne podpisy to už aj tak 
nezmenia.

Na druhej strane sme za-
žili aj veľa vrelých a priateľ-
ských reakcií. Ľudia nás za-
stavovali na ulici a podporo-
vali nás v našom úsilí zmeniť 
zlé chodníky v Kežmarku. V 
denníku Korzár vyšiel 11. 3. 
2013 článok o kežmarských 
chodníkoch a našej snahe 
zmeniť ich. 

Niektorí ľudia ma dokonca 
sami oslovili s tým, že medzi 
svojimi známymi vyzbiera-
jú podpisy na Petíciu. Áno, aj 
vďaka týmto aktívnym spo-
luobčanom sa nám za 30 dní 
podarilo vyzbierať neuveri-
teľných 756 podpisov pod na-
šu Petíciu. Na znechutených 
Kežmarčanov bez nádeje na 
zmenu k lepšiemu to je skve-
lý výsledok! 

Menom Petičného výbo-
ru ďakujem všetkým, ktorí sa 
pod Petíciu podpísali, aj tým, 
ktorí pomáhali zbierať podpi-
sy od iných ľudí.

Ako vždy, aj na počte pod-
pisov našli odporcovia zme-
ny dôvod Petíciu spochyb-
ňovať. Vraj veľa z tých, čo ju 
podpísali, nemajú trvalý po-
byt v Kežmarku, preto sú ich 
podpisy neplatné.

Vedúca oddelenia územ-
ného plánu na Mestskom úra-
de pani Eva Kelbelová  nám v 
predminulom článku pove-
dala: „Pri príprave a realizácii 
stavby (chodníkov) je rešpekto-
vaný predovšetkým verejný záu-
jem, ktorý nie v každom prípade 
môže korešpondovať s individu-
álnym záujmom.“

756 ľudí podpísaných pod 
“Petíciou za lepšie chodníky 
v Kežmarku” dáva jasne naja-
vo, že žiadosť o zmenu chod-
níkov nie je vrtochom jednot-
livca. Je to oprávnená požia-
davka významného počtu ľu-
dí, ktorí po tých chodníkoch 
každý deň chodia. 

Hlas ľudu je nielen hla-
som Božím, ale aj hlasom ve-
rejného záujmu, ktorý mesto 

Skončila Petícia za lepšie chodníky v Kežmarku.
Alebo Kežmarok nemá rád ľudí? Časť 4.

nemôže ďalej ignorovať! A je 
úplne jedno, kde majú tí ľu-
dia trvalý pobyt. Aj keby boli 
z Ameriky, alebo z Nemecka, 
či Ruska. Podstatné je, že cho-
dia po kežmarských chodní-
koch a žiadajú o ich zmenu.

Dňa 19. 3. 2014 som za Pe-
tičný výbor odovzdal Petíciu 
aj s podpisovými listinami 
primátorovi Kežmarku, pá-
novi Igorovi Šajtlavovi. Spre-
vádzali ma novinári z televí-
zie TA3, TASR a Korzára. Vi-
deá z odovzdávania si pozri-
te na www.peticia.kezmarok.
net Oceňujem, že pán primá-
tor neberie Petíciu na ľahkú 
váhu a sľúbil, že preverí mož-
nosť zmeny chodníkov tak, 
aby mesto neprišlo o penia-
ze z Eurofondov. Ak zmena 
chodníkov nebude možná v 
rámci projektu, chodníky by 
sa zmenili po ukončení re-

konštrukcie z peňazí mesta.
Keď som písal prvý člá-

nok o chodníkoch v Kežmar-
ku, nazval som ho „Kežma-
rok nemá rád ľudí?“ Teraz 
vidíme, že mesto Kežmarok 
niekedy na ľudí ohľad berie 
a niekedy neberie. Keď nebe-
rie, je treba sa ozvať. Ak to ne-
bude iba hlas jednotlivca, ale 
hlasy väčšej skupiny ľudí, je 
tu šanca na zmenu.

O to viac sa ukazuje, aké je 
dôležité, či aj obyvatelia Kež-
marku majú radi sami seba a 
Kežmarok. Lebo ak majú ra-
di sami seba i Kežmarok, tak 
nie sú ľahostajní k tomu, čo sa 
okolo nás deje. Zapoja sa do 
verejného života či už hlaso-
vaním v komunálnych voľ-
bách, alebo pri ďalších petíci-
ách za dobrú vec.

Za petičný výbor 
Alexander Birčák

Doktor Karol Žinčica, Dok-
tor Špageta či Doktor Cap-
ko. Aj to sú mená niektorých 
klaunov, ktorí pravidelne roz-
veseľujú choré deti v nemoc-
niciach. Hlavným progra-
mom občianskeho združe-
nia Červený Nos Clowndoc-
tors sú návštevy chorých 
detí v nemocniciach po ce-
lom Slovensku, tzv. zdravot-
né klauniády. Klauniádami 
chcú dosiahnuť, aby sa deti v 
nemocnici cítili po psychickej 
stránke lepšie. 

Chcú ich rozosmiať, zme-
niť atmosféru, zaujať hrou, 
hudbou či rôzny-
mi vtipnými si-
tuáciami, aby na 
chvíľu zabud-
li na procedúry, 
ktoré musia ab-
solvovať. Mesač-
ne realizujú vyše 
160 zdravotných 
klauniád po ce-
lom Slovensku.

O b č i a n -

ske združenie Červený Nos 
Clowndoctors na Slovensku 
funguje už 10 rokov. V súčas-
nosti pravidelne navštevuje 
pacientov v 38 nemocniciach 
47 zdravotných klaunov. Roč-
ne sa stretnú s viac ako 90 ti-
síc deťmi na lôžkových odde-
leniach. Ak chcete pomáhať 
i vy prinášať radosť chorým 
deťom v nemocniciach venuj-
te svoje 2% z dane práve o. z. 
Červený Nos Clowndoctors. 
Viac informácii o možnosti 
podporiť združenie nájdete 
na webovej stránke www.cer-
venynos.sk.    Pavol Kulanga

Zdravotní klauni zavítajú  
v apríli do nemocnice v Kežmarku

Detským pacientom v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku vykúzlia úsmev na tvári zdravotní klauni z ob-
čianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors.
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Spolupráca s neďalekým 
poľským mestom trvá už dlh-
šie. „S MsKS sme pracovali aj 
predtým. Vydali sme Lexikón 
tatranských fotografov na slo-
venskej a poľskej strane, pričom 
publikácia podobného charakteru 
ešte ani na jednej strane nevyšla. 
V nej sú zozbierané všetky úda-
je o fotografoch, ktorí sa zaobera-
li tatranskou tematikou,“ priblí-
žila riaditeľka kežmarského 
múzea Erika Cintulová.

Projekt cezhraničnej spo-
lupráce zameraný na propa-
gáciu Kežmarku a Nového 
Targu trvá už od minulého 
roka. „Projektom chceme spro-
pagovať mestá a tým zvýšiť ich 
návštevnosť. Chceme ukázať ľu-
ďom, že mestá majú aj svoju his-
tóriu, nielen súčasnosť. V rámci 
projektu sme pripravili výstavu, 
ktorá začala na poľskej strane a 
pokračuje u nás,“ uviedla Cin-
tulová.

Súčasťou projektu je aj 
multimediálna prezentácia 
miest, ktorá je dostupná aj na 
stránke múzea. Záujemcovia 
si môžu vďaka nej zistiť dô-
ležité informácie o jednotli-
vých historických objektoch a 
vidieť ich spracované aj v di-
gitálnej podobe. Posledným 
výstupom by mala byť bro-
žúra o dvoch spomínaných 
mestách.

Riaditeľka múzea predpo-
kladá, že spolupráca s poľ-
skou stranou bude pokračo-
vať aj naďalej. „Už v budúcom 
roku očakávame nové cezhranič-
né projektové výzvy a v rámci 
nich by sme chceli vypracovať 
spoločný projekt. Máme spoloč-
né korene a keďže sme začali his-
tóriou, radi by sme sa prepraco-
vali až do súčasnosti,“ uzavrela. 

Loránt Paugsch
Zdroj foto:

 Múzeum Kežmarok

Dňa 10. marca 2014 sa ko-
nalo vo výstavnej sieni Barón-
ka v Kežmarku slávnostné vy-
hodnotenie nultého ročníka re-
gionálneho kola výtvarnej sú-
ťaže Moje (ne)istoty. Súťaž bola 
iniciovaná Strednou umeleckou 
školou v Kežmarku pod zášti-
tou predsedu PSK MUDr. Petra 
Chudíka v spolupráci s Podtat-
ranským osvetovým strediskom.

 Filozofia tejto súťaže je po-
stavená na hľadaní a nachádza-
ní každodenných, ale aj život-
ných istôt. Téma nabáda k otáz-
ke: Čo je isté (neisté) v mojom 
každodennom dianí, akú istotu 
si plánujem do budúcna, na čom 
si zakladám, čo mi dodáva seba-
dôveru, kedy sa cítim v bezpečí. 
Stvárnenie tejto idey prispieva 
k zamysleniu sa, k vlastnému po-
sunu, k dozrievaniu. Keď sa na 
výstave porozhliadneme, vidíme 
na prácach, že námet vyjadrujúci 
vlastnú istotu (neistotu) je veľmi 
rôznorodý, subjektívny, osobný. 
A o to ide – vyjadrenie sa pomo-
cou výtvarnej reči, ktorú sa učí-

me tým, že ju používame, ale aj 
tým, že uvažujeme nad výtvor-
mi, artefaktmi, že možno v isto-
te či neistote niekoho objavíme 
aj vlastnú istotu či neistotu. Zho-
da avšak nie je nutná ani žiadú-
ca. Vo vystavených prácach mô-
žeme vidieť rôznosť životných 
skúseností detí a mladých súčas-
nej divergentnej doby. 

Súťažilo sa v siedmych ka-
tegóriách vo veku od 11 do 19 ro-
kov vo výtvarných technikách 
a fotografii. Do súťaže sa zapoji-
lo 20 škôl - (základne, ZUŠ, špe-
ciálne ZŠ a stredné školy, od Hu-
menného, Vranov nad Topľou.,3 
prešovské stredné školy, Sečov-
ce, Spišské Podhradie, Stará Ľu-
bovňa, až po kežmarské ZUŠ, 
ZŠ...)

Na záver dovoľte víťazom za-
blahoželať, všetkých Vás do Ba-
rónky pozvať a popriať Vám in-
špiratívny zážitok z výstavy so 
120 prácami. Výstava potrvá do 
21.marca 2014.

Mgr. Milada Kotorová
kurátorka výstavy

Výstava predstaví históriu 
Kežmarku a nového Targu

Kežmarské múzeum v spolupráci s mestským kultúrnym 
strediskom (MsKS) v Novom Targu pripravilo v rámci vý-
stavy aj zaujímavú multimediálnu prezentáciu.

VýSTAVA – MOJe (ne)ISTOTy

SLOVENKA
TLAČ – TABAK – 

SUVENÍRY
Hlavné námestie 44, 

Kežmarok
Kontakt:  

052/452 44 19

Už tradične mesiac marec 
spájame nielen s príchodom ja-
ri, ale i Mesiacom knihy. Kni-
ha – priateľ človeka patrí me-
dzi neodmysliteľných spoloční-
kov mladších či starších. Zdro-
jom stretnutí s nimi nie sú len 
kníhkupectvá, domáce knižné 
zbierky, ale svoje nezastupiteľné  
miesto tu majú knižnice a škola.

Aj na našej  ZŠ  Nižná brána 
sme sa rozhodli podporiť záujem 
o čítanie a knihy prostredníc-
tvom dramatizovaného čítania. 
Na pomoc sme si zavolali Tibo-
ra Hujdiča, alias pána Mrkvič-
ku, ktorý má knihy a zvlášť tie 
pre deti, veľmi rád.  Sám veľa 
čítal svojej dcére, keď bola ma-
lá.  Teraz číta deťom v školách, 

či v knižniciach. A nielen to, má 
vlastné detské kníhkupectvo a 
deťom radí pri výbere kníh. 

19. 3. 2014 si žiaci prvého stup-
ňa mohli prežiť  veselé príbehy  
detí z Bullerbynu a svoje nadše-
nie dávali najavo hlasným smie-
chom a zapájaním sa do deja.  Dô-
ležitý je záver príbehu, preto dej 
pán Mrkvička obyčajne neukončí. 
Tým deti podnecuje k aktivite, k 
čítaniu k tomu, aby sami siahli po 
knihách. Tak tomu bolo aj u nás.

Teší nás, že sme mohli pri-
spieť k naplneniu cieľa, aby sa 
kniha stala súčasťou každoden-
ného života našich detí.

PaedDr. 
Anna Ondo-Eštoková

ZŠ Nižná brána Kežmarok

Dramatizované čítanie
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Program začal v roku 2013 
a poskytol  terénnym soci-
álnym pracovníkom a asis-
tentom terénnych sociálnych 
pracovníkov súhrn ucelených 
informácii  o druhoch dávok, 
príspevkov a možnostiach 
poskytnutia pomoci klien-
tom v rámci ÚPSVaR. Účelom 
stretnutí nebola „suchá“ in-
terpretácia právnych noriem, 
ale dôraz bol kladený na dis-
kusiu a riešenie konkrétnych 
problémov, ktoré sa vyskytli 
počas ich  praxe v oblasti te-
rénnej sociálnej práce. 

Názory na sociálnu prá-
cu sú rôzne. Niektorí odbor-
níci hovoria, že sociálna prá-
ca je každá pomoc druhému 
v sociálnej núdzi, to zname-

ná keď  človek nemá  dosta-
tok možnosti uplatniť sa, sám 
sa nedokáže dobre prispôso-
biť okolnostiam života, jed-
notlivec alebo rodina sú zne-
výhodnení sociálne, kultúr-
ne, zdravotne či ekonomicky. 
Iní hovoria, že sociálna prá-
ca spočíva v odhaľovaní, vo 
vysvetľovaní, v zmierňovaní 
a v riešení sociálnych prob-
lémov. Môžeme sa stretnúť s 
názorom, že v sociálnej prá-
ci ide o ovplyvňovanie klien-
ta prostredníctvom sociál-
neho pracovníka. Medziná-
rodná asociácia sociálnych 
pracovníkov k tomu pridáva 
názor, že zmeny, ktoré soci-
álny pracovník podporuje, by 
mali viesť k vyššej kvalite ži-

Nikto nie je sám
 Dňa 12. 3. 2014 sa v reprezentatívnych priestoroch Stred-

nej odbornej školy, Garbiarska 1 Kežmarok, ktorú ria-
di PhDr. Marta Sabolová, uskutočnilo posledné pracov-
né  stretnutie v rámci projektu ÚPSVaR Kežmarok a FSR 
„Program poskytnutia odborného poradenstva pre terén-
nych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociál-
nych pracovníkov.“ 

vota ľudí. Sociálnu prácu mô-
žeme tiež rozlíšiť na širšie a 
užšie chápanú. Sociálna prá-
ca v širšom zmysle je akákoľ-
vek sociálna pomoc druhým 
ľuďom, od podpory, pocho-
penia, sprevádzania do rôz-
nych zariadení až po systé-
mové zmeny zákonov, na-
riadení, sociálnej politiky v 
prospech znevýhodneného 
jednotlivca. O sociálnej prá-
ci v užšom zmysle hovoríme 
v prípade, keď ide o cielenú, 
kvalifikovanú pomoc ľuďom, 
ktorí ju potrebujú.  Za sociál-
neho pracovníka môžeme  te-
da považovať osobu, ktorá je 
odborne pripravená pracovať 
v prospech znevýhodnených, 
ohrozených alebo neprispô-
sobených osôb. 

Aj keď  garantom realizo-
vaného  programu bol  pro-
jektový tím odboru sociál-
nych vecí a rodiny, na posled-
né stretnutie boli na podnet  
FSR prizvaní aj zástupcovia 
odboru služieb zamestnanos-
ti, psychologička a právnič-

ka úradu. Diskusia bola živá 
aj v dôsledku nových práv-
nych úprav v oblasti pomoci 
v hmotnej núdzi a zmien na 
odbore služieb zamestnanos-
ti.  Všetky zúčastnené stra-
ny projekt, jediný svojho dru-
hu na Slovensku,  vyhodnoti-
li ako podnecujúci , pozitív-
ny  a  prospešný pre všetkých 
zúčastnených. Veríme, že 
program neskončil posled-
ným stretnutím, ale rozbeh-
nutá spolupráca bude pokra-
čovať naďalej s cieľom skva-
litňovať spoluprácu a parti-
cipáciu na riešení problémov 
v sociálnej oblasti.       

Zamestnanci ÚPSVaR sa 
chceli týmto projektom v spo-
lupráci s FSR  aktívne podie-
ľať na odbornej príprave te-
rénnych sociálnych pracovní-
kov a ich asistentov. 

Mgr. Gabriela Jadušová
garant projektu, vedúca 

oddelenia pomoci v hmot-
nej núdzi

Úrad práce, sociálnych ve-
cí a rodiny Kežmarok

Blížiace sa veľkonočné 
sviatky pripomenuli aj men-
tálne a telesne postihnutí žia-
ci vybraných škôl a zariade-
ní, ktorí v priestoroch Barón-
ky vystavovali svoje výtvo-
ry z papiera, dreva, textilu či 
drôtu. 

Súčasťou výstavy je taktiež 
akcia Zanechaj svoju stopu. 
Vo výstavnej sieni budú vy-
stavené čisté maliarske plát-
na, na ktoré budú môcť náv-
števníci z radu študentov na-
maľovať niečo, čo im symbo-

lizuje jar. Tieto plátna by mali 
tvoriť súčasť putovnej výsta-
vy.

Výstava je zostavená z 
prác žiakov vybraných kež-
marských stredných škôl, 
špeciálnej základnej ško-
ly v Kežmarku, škôl z Veľkej 
Lomnice, zo Strání pod Tatra-
mi, zo Spišskej Belej, z Rakús 
a z Rudňan. Svojimi výtvor-
mi prispeli aj deti z domovov 
sociálnych služieb v Ľubici a 
v Spišskej Belej. Výstava trvá 
do 14. apríla.  Lorant Paugsch

Veľkonočná výstava v Barónke
Žiaci z celého podtatranského regiónu predstavili svoje 

práce na výstave Veľkonočné vajíčko.
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Andrej PO-
HLODKO,  nar. 
12. 12. 1971, by-
tom Prešov, 
K Starej tehelni 
č. 10.

Na 42 roč-
ného Andreja Pohlodku z  Pre-
šova vydal Okresný súd Pre-
šov príkaz na dodanie do výko-
nu trestu odňatia slobody pre 
trestný čin lúpeže. Menovaný sa 
v meste Prešov nezdržiava a jeho 
súčasný pobyt nie je známy. 

Popis osoby: nezistený. Popis 
oblečenia: nezistený.

P O T A Š  
Marián,    nar. 
9. 10. 1982, by-
tom Fulianka 
č. 105, okr. Pre-
šov.

Na 31 roč-
ného Mariána Potaša z Fulianky, 
okr. Prešov vydal Okresný súd 
Dolný Kubín príkaz na zatknutie 
pre prečin krádeže. Menovaný sa 
v mieste bydliska nezdržiava a 

Hľadané osoby

Dňa 8.3.2014 som sa zú-
častnil na Majstrovstvách 
Slovenska v Poprade v Štan-
dardných tancoch, ktoré 
usporiadal klub TC Fortuna 
Poprad. Zo 45 párov som sa 
umiestnil na prvom mies-
te spolu s mojou partnerkou 
Emíliou Scherfelovou. Stali 
sme sa Majstrami Slovenska 
za rok 2014.

 Pred majstrovstvami sme 
sa tvrdo pripravovali, veľkou 
časťou úspechu bolo aj to, že 
som sa mohol zúčastňovať na 
sústredeniach a tréningoch 
počas vyučovacích hodín.

Tieto majstrovstvá neboli 
jediné, ktoré sme tento mesiac 
vyhrali. Prvé miesto sme zís-
kali aj na Majstrovstvách v 10 
tancoch v Trnave. Postupovali 
sme z jedného kola do druhé-
ho s plným počtom bodov, čo 
znamenalo, že sa zúčastníme 
na Majstrovstvách sveta v Ka-
nade a v Moldavsku.

 Ďakujem Strednej ume-
leckej škole, ktorá mi umož-
ňuje  venovať sa mojej záľube. 
Teším sa ,že môžem šíriť dob-
ré meno našej školy nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí.  

Branislav Šoltýs, II.B. FD

Úspech Šoltýsa na tanečnom šampionáte

Kežmarská  
informačná agentúra  

(Kia)
Hlavné námestie 46,  
060 01  Kežmarok  

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

Dňa 14. 3. 
2014 nás po 
ťažkej choro-
be opustil mi-
lovaný Ing. 
E D U A R D 
RÍMSKY. Aj 

touto cestou chceme úprimne 
poďakovať všetkým za pre-
javenú spoluúčasť a kvetino-
vé dary pri poslednej rozlúč-
ke s našim Edkom. Osobit-
ná vďaka patrí vedeniu firmy 
Tatralift a všetkým jeho ko-
legom; poďakovať chceme aj 
všetkým lekárom, ktorí nám 
pomáhali v jeho posledných 
chvíľach.      Smútiaca rodina

Z redakcie
Inzercia aj v Slovenke

Od štvrtku 20. marca 2014 roz-
širuje redakcia novín KEŽMAROK 
o ďalšie inzertné miesto na podávania 
inzercie do nášho periodika. 

Predajňa novín, časopisov 
SLOVENKA je tak po kancelárii re-
dakcie a Kežmarskej informačnej agen-
túre, tretím miestom, kde si môžete po-
dať inzerát do novín KEŽMAROK. 

Redakcia sa rozhodla tak preto, aby 
mali inzerenti väčší časový priestor na 
podanie inzerátov, predajňa je na príze-
mí, v centre mesta a má odlišné otvá-
racie hodiny nielen ako redakcia, ale aj 
ako informačná agentúra.

Inzeráty z tohto miesta sa budú 
zbierať vždy každý druhý pondelok, 
do 12.00 hod., teda dva dni pred vy-
daním novín. Ceny inzerátov sú už dl-
hodobo stabilné. Občianska inzercia je 
1 euro do 15 slov, firemná inzercia je 1 
euro do 10 slov. Riadková inzercia je 
najlacnejšia v našom regióne, pritom 
noviny KEŽMAROK sa distribuu-
jú do piatich okresov v regióne Spiš 
– Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, 
Levoča a Spišská Nová Ves!       

 Redakcia

Reprezentanti TŠC TEM-
PO MŠK Kežmarok sa zúčast-
nili v Trnave 22. 2. 2014 Maj-
strovstiev Slovenska v 10 tan-
coch. V kat. do 21 rokov skon-
čili piaty Samuel Rovňak 
- Lenka Sepeľová, v kat. Do-
spelých boli štvrtí  Matej Štec 
- Radka Britaňáková a obidva 
páry sa stali reprezentantmi 
SR . Pár Matej Madeja - Sára 
Šimoňáková skončili deviaty.

Dňa 8. 3. 2014 boli v Popra-
de Majstrovstvá Slovenska v 
ŠT tancoch. V kat. do 21 rokov 
skončil pár Marek Figlár - Mi-
riama Dupláková deviaty, Sa-
muel Rovňák - Lenka Šepelová 
dvanásty a Tomáš Slavkovský - 

úspechy kežmarských tanečníkov
Martina Kišková na 20. miesto.

V kat. Dospelých skončili 
Matej Štec - Radka Britaňáko-
vá z 32. párov deviaty a Matej 
Madeja - Sára Šimoňáková na 
21. mieste.

Dňa 23. 3. 2014 sa naši re-
prezentanti zúčastnili na po-
sledných M-SR v LA tancoch 
v Banskej Bystrici. V kat. do 
21 rokov skončil piaty úspeš-
ný tanečný pár Marek Figlár - 
Miriam Dupláková a aj oni sa 
stali reprezentantmi SR. Sa-
muel  Rovňák - Lenka Šepe-
lová obsadili z 27 súťažiacich 
párov 8. miesto.

V kat. Dospelých skončil 
pár Matej Štec – Radka Brita-
ňáková z 31 párov deviaty a 
ďalší náš pár Matej Madeja - 
Sára Šimoňáková obsadili 15. 
miesto.

Gertrúda Scholtzová

jeho súčasný pobyt nie je známy. 
Popis osoby: nezistený.
Popis oblečenia: nezistený.

R A J Z O -
VÁ  Angelika, 
nar. 21. 7. 1974, 
bytom Prešov, 
Pod Hrádkom 
č. 33.

Na 39 ročnú 
Angeliku Rajzovú z Prešova vy-
dal Okresný súd Prešov príkaz 
na dodanie do výkonu trestu od-
ňatia slobody pre prečin krádeže. 
Menovaná sa v meste Prešov ne-
zdržiava a jej súčasný pobyt nie 
je známy. 

Popis osoby: nezistený
Popis oblečenia: nezistený.
Akékoľvek poznatky k hľa-

daným osobám oznámte na od-
delení pátrania Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru Prešov,  
t.č. 0961 80 3371,  resp. na linku 
158.

Pokiaľ máte záujem o ďal-
šie informácie, obráťte sa na nás, 
prosím, na vyššie uvedených te-
lefónnych číslach.

kr-pz

poďakovanie
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PreDAJ
Predám palivové drevo, tvrdé aj 

mäkké, cena 25 eur. Kontakt: 0903 
394 080.  D-1/14

Predám les, 4 ha, Magura – Bar-
nahegy. Tel.: 052/446 85 52 (volať ve-
čer).  L-2/14

Predám, šaty na 1. sv. prijímanie + 
doplnky. Tel.: 0915/949 769.  T-4/14

moto
Predám malý skúter QT 50 Taj-

fun 4-takt + prilba alebo vymením za 
väčšiu motorku a doplatím. Cena: 600 
€. Tel: 0904 933 868.

Predám autá na LPG: Skoda Feli-
cia 1,6 a Volvo V40 1,8 kombi, tazne, 
letne/zimné obutie na diskoch, okna 
a zrkadla v elektrike, Vo výbornom 
technickom stave. 0903 800 165. 

T-5/14
Dám do dlhodobého prenájmu 

novo postavenú garáž na juhu. Tel.: 
0903/834 980.  T-9/13

ZAMeSTnAnIe
Hľadáme zdravotnú sestru do 

zubnej ambulancie v Kežmarku. Tel. 
0905 544 185. P-8/14

Administratívna práca na do-
ma, podpora reklamných a obchod-
ných činností, zastupovanie našej fir-
my prostredníctvom internetu. Po-

žiadavky: komunikatívna znalosť NJ. 
0905 192546.

KúPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, sklo, 

porcelán, nábytok, hracie stroje, rôzne 
iné ako aj ľudovú tvorbu, súčasti kro-
jov, kamenné mlyny – žarnovy a rôznu 
ľudovú tvorbu. Informácie na tel. 0903 
43 90 92, 0918 03 84 08.  P-1/13

InÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, keramické nože a iné. Opra-
va bicyklov – skiservis. Tel. 0905 
43 41 53, www.imsport.webnode.
sk.                                            P-48/13

Ponúkam jednoduché aj podvoj-
né účtovníctvo. Kontakt: 0903 
904 156.  D-2/14

Odstúpim zabehnuté kvetinár-
stvo v centre KK. 0915 866393.

Ponúkam do prenájmu kance-
lárske priestory na Hlavnom ná-
mestí 98. Tel: 0903 639 921.

Expresné pôžičky pre zamestna-
ných, živnostníkov a dôchodcov na 
čokoľvek bez poplatkov, predschvá-
lenie okamžite. www.pozicajsi.sk  
0918 359 588.

Nátery striech. Lacno, rýchlo, 
kvalitne. 0915 334 786.

Prevádzame montáž striech, te-
sárske práce, rodinné domy na 
kľúč, vymeriavanie stavieb, mon-
táž podlách, drevené prístrešky, al-

tánky, pergoly. Informácie na tel. č.: 
0910/508 074, 0907/496 131.  T-3/14

Hľadám nebytový priestor v 
okrese Kežmarok na prenájom (diel-
ňa – sklad). Podmienky: rozloha 
priestoru min. 25 m2, e. energia a vo-
da.... Tel. kontakt: 0911/631 203 – Mi-
chal.  T-4/13

ByTy, DOMy, POZeMKy
Predám murovanú, poschodovú, 

záhradnú chatu pred dokončením, 
podlahová plocha 30,4 m2, prízemie 
obývateľné (dlažba, nová kuch. lin-
ka, WC na septik, sedenie), zavede-
ná elektrina, bezpečnostné dvere, 
plastové okná Salamander, vonkaj-
šie okenice a plechové dvere. Ostá-
va urobiť podbitie v interiéri, položiť 
balkón a vonkajšiu fasádu.Možnosť 
prístavby pivnice medzi chatou a 
oporným múrom. Rozloha pozemku 
583 m2. Na pozemku mladá jabloň, 
hruška, slivka, ovocné kríky, okras-
ná zeleň. Záhradkárska osada Pri ho-
rárni, Kežmarok. Cena 22 000 Eur. Pri 
rýchlom jednaní dohoda možná. Pre-

drobná inzercia

Spomienky

InZerCIa, SpomIenKy

Spomína syr Ferko a družka 
Alžbeta

Chcela som žiť, prišla moja ho-
dina. Zavrela som oči, srdce pre-
stalo biť, nestihla som sa ani roz-
lúčiť.

Dňa 1. apríla 2014 uplynie 1 rok, 
čo nás náhle opustila naša milova-
ná mama, manželka a stará ma-
ma Katarína NEUPAUEROVÁ  
(Kraková) z Veľkej Lomnice.

S láskou spomínajú man-
žel Milan, dcéra Katarína s Ras-
ťom, synovia Miro, Milan, Jaro 
a vnúčatá Tomáš, Mirka, Zuzka 
a Dominika.

Česť jej pamiatke!

Mamička drahá, za všetku 
starosť, za všetku Tvoju prácu, za 
každý dych, ktorý patril len nám, 
nech Ťa Boh odmení kľudným a 
krásnym snom.

Dňa 2. apríla 2014 si pripome-
nieme 4. výročie smrti našej mi-
lovanej mamky, babky a prabab-
ky Heleny MAJERČÁKOVEJ.

S láskou a žiaľom v srdci spo-
mínajú dcéry s rodinami.

V poslednom prístave vaša loďka 
zakotvila, bolesť vás opustila.

Vaše oči už nezaiskria, ústa sa už 
neusmejú, ruky vaše už nepohladia.

Vaše srdcia však ostali v nás, bu-
dú nás tešiť, budú nás hriať.

Dňa 10. marca 2014 uplynulo 
23 rokov, čo nás opustil náš milo-
vaný otec a dedo František JUR-
SKÝ z Humcoviec a 5. apríla 2014 
uplynie 18 rokov, čo nás opustila 
naša milovaná mama a stará ma-
ma Mária JURSKÁ (Horniková) 
z Huncoviec.

S láskou a úctou spomínajú 
na vás dcéra Viera s rodinou,  sy-
novia Ladislav s rodinou, Franti-
šek s rodinou, sestry Marta, An-
na s rodinami, brat Palo, švag-
rovia a švagriné, pravnúčatá 
Saška, Ninka, Kajka, Zuzka, Do-
minika a ostatná rodina.

Dňa 17. mar-
ca 2014 uplynulo 
10 rokov, čo nás 
náhle a navždy 
opustil náš mi-

lovaný otec, dedko, pradedko, 
brat, svokor a priateľ Ing. Eduard 
FIGLÁR.

Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú 
syn a dcéra s rodinou.

Už nepočuť 
v dome ockov a ded-
kov hlas, už viac ne-
príde medzi nás.

Ako nám ťažko 
je bez Teba žiť, keď 

nás už nemá kto pohladiť a potešiť.
Dňa 27. marca uplynie smut-

ných 5 rokov od chvíle, keď nás 
navždy opustil  manžel, otec 
a dedko Ing. František DOLAN-
SKÝ z Kežmarku.

S láskou spomínajú a za tichú 
spomienku ďakujú manželka 
Emília, synovia Radomír a Sla-
vomír, dcéra Ivona s rodinou.

Dňa 26. mar-
ca uplynie rok 
od úmrtia otca a 
druha Františka 
VALENČÍK A . 

dávam, lebo mám dve. Tel. 0940 733 
070.  

Predám pozemok na Kamennej 
bani, KK, 778 m2/49 € m2, svahovitý, 
južný, IS. 0905 290 520.

Prenajmem 3-izbový byt v Kež-
marku na Kuzmányho ulici. Tel. 0919 
142 782.  P-9/14

Predám 1-izb. prerobený byt na 
Severe s dvoma balkónmi alebo vy-
mením za 2 – 3 izb. poprípade za 
menší dom + doplatím. 0902 128 706.

Predám záhradku v lokalite pod 
rezervoárom, 517 m2. Cena dohodou. 
0905 192 546.

Dám do prenájmu 1-izbo-
vý byt v súkromí v Kežmar-
ku. Tel. 0905 688 580. P-10/14 Pre-
najmem 1-izbový byt v Kežmar-
ku, v rodinnom dome, so samostat-
ným vchodom. Tel.: 052/452 33 17.  
 T-5/13

Predám slnečný neprerobený 
3-izb. byt s balkónom 75 m2 + zá-
hrada cca 300 m2 + pivnica + garáž 
v Kežmarku časť Pradiareň. Cena 
52 000 €, tel.: 0917 650 843. T-10/13

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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Víťazstvo v lučenci a nevydarený zápas v Žiari

šport

Dňa 12. 3. 2014 využilo 6 turistov z Kežmarku nádherné pred-
jarné počasie na pohyb na bežkách v areáli na Štrbskom Plese. Zľava:  
E. Gibľáková, A. Dudášová, S. Škára, H. Babušiaková, M. Dindová, 
R. Škára.                                                              Ing. Stanislav Škára

Stolný tenis

Volejbal

Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové súťaže.

2. liga
MŠK Fortuna Kežmarok 

A – Veľké Kapušany B 8:6 
(Harabin 3,5, Ištok 2, Roba 1,5, 
Vojtička 1), Kežmarok – Mi-
chalovce A 10:4 (Roba, Ištok 
3,5, Harabin, Vojtička 1,5).
1. Levoča  21  205:89  79
2. Udavské  20  190:90  76
3. STK Košice  22  176:132  65
4. Mokrance  22  162:146  58
5. Kežmarok  21  157:137 57
6. Prešov  23  162:160  54
7. Valaliky  22  164:144  54
8. Michalovce  22  145:163  52
9. Vojčice  22 146:162  49
10. Šar. Michaľany  23  138:184  45
11. Vranov  20  124:156  45
12. V. Kapušany B  22  132:176  44
13. ŠKP Košice  22  113:195  36
14. Margecany B  22  114:194  31

3. liga – Západ
18. kolo: TJ Severka Kež-

marok A – MŠK Fortuna 
Kežmarok B 12:6 (Vnenčák 4, 
Habiňák 3,5, Mikša 3, Pojedi-
nec 1,5 – Kocúr 2,5, Kovalčík 
2, Milan 1,5). Spišské Vlachy 
A – TJ Severka Kežmarok A 
10:8 (Habiňák 3,5, Mikša 2,5, 
Popovič, Królik 1), MŠK For-
tuna Kežmarok B – Letanov-
ce A 6:12 (Kocúr, Milan 2,5, 
Kovalčík 1).
1. Rožňava C  19  232:110  74
2. Levoča B  19  225:117  65
3. Slov. Ves  19  208:134  61
4. Poprad  19  211:131  52
5. Spiš. Štiavnik  19  196:146  50
6. Spiš. Vlachy  19  164:178  46
7. Jablonov n/T  19  167:175  45
8. Severka KK  19  155:187  38
9. St. Ľubovňa B  19 132:210  37
10. Rožňava D  19  131:211  35
11. Letanovce  19  141:201  32
12. Fortuna KK B 19    90:252  23

4. liga – Podtatranská
18. kolo: TJ Severka Kež-

marok B – STK Plaveč A 15:3 
(Koša 4,5, Podolský, Kvasňák, 
Vnenčák 3,5), Poprad – Veľká 
A – TJ Severka Kežmarok B 
6:12 (Vnenčák, Kelbel 3,5, Ko-
ša, Pojedinec 2,5).

Pavol Humeník

Juniorky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga junioriek.
KV MŠK Oktan Kežma-

rok – Považská Bystrica 0:3 
(-23, -16, -16), 0:3 (-7, -14, -14).

Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala Oblastné majstrovstvá 
v súťaži volejbalových kade-
tiek.

Spišská Nová Ves – KV 
MŠK Oktan Kežmarok 3:0 
(24, 18, 16), 3:1 (12, -23, 9, 14).                    

Pavol Humeník

Inzerujte  
v novinách 

KEŽMAROK

V Kežmarku basketbalové majstrovstvá kraja
Utorok 25. marca 2014 bol dňom, kedy si dali stretnutie 

basketbalové družstvá stredných škôl v rámci súťaže o maj-
stra prešovského kraja.

Centrum voľného času Kež-
marok v spolupráci so Stred-
nou odbornou školou Kušnier-
ska a Mestským športovým 
klubom Kežmarok zorganizo-
valo stredoškolskú basketbalo-
vú súťaž o Majstra prešovské-
ho kraja, ktorý bude reprezen-
tovať aj na majstrovstvách Slo-
venska stredných škôl.

Súťaže sa zúčastnilo 10 fina-
listov obvodných kôl a to: Gym-

názium P. O. Hviezdoslava Kež-
marok, SPŠ Poprad, Gymná-
zium Vranov n/T, SOŠ Sabi-
nov, Gymnázium Stropkov, 
SOŠ Bardejov, Gymnázium Pre-
šov, Gymnázium levoča, Gym-
názium Humenné a cirkevné 
gymnázium Stará Ľubovňa.

Družstvá boli rozdelené 
do troch základných skupín 
a víťazi postupovali do finá-
lovej skupiny, kde sa už hralo 

o majstra kraja a zároveň po-
stupujúci celok na M-SR.

Kežmarok reprezentovalo 
Gymnázium P. O. Hviezdo-
slava, ktoré si v základnej 
skupine poradilo s celkami 
Humenného a Starej Ľubov-
ne.  Z ďalších dvoch skupín 
postúpili do finálových bojov 
SPŠ Poprad a Levoča.

Finálové zápolenia zača-
li kežmarskí basketbalisti zle, 
keď prehrali s Popradom o je-
diný bod. V druhom zápase si 
Levoča poradila s Popradom 
rozdielom 18 bodov. V po-
slednom zápase Kežmarčania 
tuho bojovali, ale nakoniec sa 
im nepodarilo Levoču zdolať 
o 19 bodov a tak nakoniec do 
finálového turnaja postúpili 
hráči Gymnázia v Levoči. 

Výsledky Kežmarku – zá-
kladná skupina: – Stará Ľu-
bovňa 35:16, Humenné 23:16; 
finálová skupina: – Poprad 
23:24, Levoča 32:23. Poprad – 
Levoča 23:41. 

Celkové poradie: 1. Levo-
ča, 2. Kežmarok, 3. Poprad, 
ostatné družstvá bez určenia 
poradia.              (jmj, foto: ph)

Muži BK MŠK Kežmarok 
odohrali ďalšie dva zápasy 
v 1. lige mužov v skupine o 
9. – 15. miesto. V Lučenci si 
hostia z Kežmarku, oslabení 
o zranenia a choroby hráčov, 
držali po celý zápas niekoľ-
kobodové vedenie, ktoré ne-
pustili z rúk a zaslúžene zví-
ťazili. 

V stretnutí v Žiari nad 
Hronom si oba celky drža-
li rovnovážne skóre, ktoré 
však hostia z Kežmarku po 
polčasovej prestávke naklá-
ňali na svoju stranu. Záver 
stretnutia im však nevyšiel, 
keď po chybách dovolili do-
mácim v závere otočiť stav zá-
pasu vo svoj prospech.

Výsledky: MBK Lučenec 
– BK MŠK Kežmarok 76:81 
(36:47), body Kežmarku: Le-
nárt 29, Seman 24, Marhefka 
9, Harabín 8, Žuffa 6, Slezák 
5. MŠK BK Žiar nad Hronom 
– Kežmarok 85:83 (42:38), bo-
dy Kežmarku: Lenárt 37, Se-
man 25, Harabín 11, Marhef-
ka 6, Slezák a Žuffa 2.

(jmj)
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Pre prezidenta futbalového 
klubu Pavla Fejerčáka sa sú-
časná situácia hodnotí ťažko. 
„Nekoncepčná práca za posled-
ných dvadsať rokov prispela k to-
mu, že v každej kategórii máme 
málo hráčov. Financovanie klubu 
je silno poddimenzované, hlavnú 
časť tvorí dotácia mesta, prípad-
ne malé sponzorské dary. Aj to je 
dôvod, prečo nemôžeme pomýš-
ľať na vyššie ciele,“ vysvetlil.

„Za dotáciu od mesta musí-
me poďakovať, ale tá nestačí ani 
na pokrytie nutných nákladov. 
Musíme zháňať ďalšie peniaze, 
aby sme mohli vôbec existovať. 
Vyššie umiestnenie je v tejto do-
be vo hviezdach. Dá sa povedať, 
že klub len prežíva,“ priblížil si-
tuáciu v klube jeho prezident.

Financie sú jedným z dô-
vodov, prečo sa futbalový 
klub nachádza na poslednom 
mieste tabuľky. V minulej se-
zóne hrali za Kežmarok hrá-
či, ktorí neboli kmeňovými 
hráčmi klubu a za účinkova-
nie v klube požadovali pe-
niaze. V súčasnosti si to však 
klub nemôže dovoliť.

Problémom nie sú len financie
„Ostali nám iba naši odcho-

vanci. Na nich sa musíme spo-
liehať, z nich musíme budovať 
mužstvo. S nimi hráme. Stáva 
sa, že viac ako polovicu senior-
ského mužstva tvoria dorasten-
ci,“ prezradil prezident.

Ako ďalej povedal, prob-
lémom je aj súčasná doba. 
„Dnešným mladým chlapcom 
chýba zodpovednosť a oduševne-
nosť pre futbal. Keď majú čokoľ-
vek iné, na futbal neprídu. Žiaľ, 
taká je doba. Ak by sme chceli 
konať zásadne, môže sa stať, že 
by sme ostali bez hráčov. Musí-
me zľavovať z našich nárokov 
a doslova prosiť hráčov, aby išli 
hrať,“ posťažoval sa. Dodal 
však, že podobné problémy 
majú aj vo Svite, Spišskej No-
vej Vsi a donedávna aj v Po-
prade.

reorganizácia nepomôže
Pred budúcou sezónou by 

malo prísť k reorganizácii 
futbalových súťaží na Sloven-
sku. Kompetentní ňou chcú 
zvýšiť kvalitu súťaží a jednot-
livých zápasov. Podľa Fejerčá-
ka je to však zbytočný krok: 
„Ak si niekto myslí, že zvýši 
úroveň futbalu reorganizáciou, 
mýli sa. Nikdy doteraz to nepri-

Mladí Kežmarčania začali 
svoj posledný súboj nebojác-
ne a už po 59 sekundách vy-
hrávali dvojgólovým rozdie-
lom. Súper pridal do konca 
tretiny ešte dva góly, ale na-
priek tomu odchádzal do ka-
bín s jednogólovým mankom. 

V druhej tretine sa domá-
ci Kežmarčania trápili v kon-
covke, brankára Rožňavy ne-
prekonali ani z tých najväč-
ších príležitostí. Naopak, 
hostia dvomi gólmi otoči-
li pribežný stav stretnutia na 
3:4. 

Už po 30 sekundách záve-
rečnej časti hry vyrovnal Voj-

tička a o dve minúty sa pre-
sadil Duchoň, ktorého gól sa 
nakoniec ukázal ako víťaz-
ný. Ďalšie tri góly znamena-
li upokojenie celého zápasu 
a víťaznú rozlúčku Kežmar-
čanov so sezónou. (lp)

MHK Kežmarok – HKM 
98 Rožňava 8:4 (3:2, 0:2, 5:0)

Góly Kežmarku: 1. Voj-
tička, 1. Nemec, 17. Kromka, 
41. Vojtička, 43. Duchoň, 43. 
Kromka, 48. Lux, 49. Vojtička.

Konečná tabuľka II. ligy 
juniorov – dorastu:

1 MHK Kežmarok   12 7 2 3 63:50 16
2 HKM 98 Rožnava   12 5 1 6 57:62 11
3 HK Slovan Gelnica 12 3 3 6 40:51  9

Futbal v Kežmarku prežíva náročné obdobie
Kežmarské seniorské mužstvo sa v minulej sezóne pohy-

bovalo v pokojnom strede tabuľky a zdalo sa, že mu svitá na 
lepšie časy. Aktuálna sezóna však dokazuje opak. Kežmar-
skí futbalisti sa nachádzajú na konci tabuľky s vysoko pa-
sívnym skóre a to, v akej súťaži budú v budúcej sezóne, je za-
tiaľ vo hviezdach.

nieslo kvalitu, práve naopak. Za-
tiaľ nikto nevie, koľko mužstiev 
zostúpi, koľko postúpi. Mnoho 
klubov je takých, ktorí svoju sú-
ťaž vyhrajú, ale vyššie ísť nech-
cú. Kvôli financiám. V tejto chví-
li nevieme povedať, v akej súťaži 
budeme. Nižšia súťaž je kvalita-
tívne podobná, ale cestovanie je 
menej náročné.“

Vzdialenosťou najbližším 
súperom Kežmarčanov je Štr-
ba, inak je každý súper vzdia-
lený viac ako 100 kilometrov. 
Súťažné zápasy chodieva-
jú hrať k Humennému, či do 
Medzilaboriec, pričom voľa-
kedy boli ich súpermi Krom-
pachy, Rudňany, Spišské Vla-
chy, Prakovce. Veľká časť roz-
počtu tak ide na pokrytie ces-
tovných nákladov.

„Na jeden výjazd minieme aj 
400 Eur. To je veľmi veľa. Stá-
va sa, že niektorí súperi na zápas 
ani nevycestujú a radšej zapla-
tia pokutu. Hráči neradi cestu-
jú tak ďaleko. Funkcionári iných 
klubov majú podobný názor, že 
štruktúra súťaží je zlá. Ale 
zodpovední zväzoví funkci-
onári akoby trpeli slepotou. 
My s tým neurobíme nič, hoci 
logika hovorí niečo iné,“ vy-
svetľuje Fejerčák.

Podmienky sú dobré, 
budúcnosť otvorená

Prezident klubu ešte nevie, 
ako bude vyzerať budúcnosť 
futbalu v meste. V jednom si 
je však istý, futbal by skončiť 
nemal. 

„Bolo by veľmi zlé, keby fut-
bal v Kežmarku skončil. Je to 
predsa najpopulárnejší šport 
na celom svete, v meste má tra-

díciu a generácie po nás ho bu-
dú tiež chcieť hrať. Mládež po-
trebuje športovať, všeobecne 
má málo pohybu a keby mal za-
niknúť aj klub, bola by to veľ-
ká škoda. Máme športovis-
ká vo výbornom stave, materi-
álne vybavenie je tiež na dob-
rej úrovni. My však nemôžeme 
mladých ľudí donútiť športo-
vať. Pre šport sa treba aj obe-
tovať, tak ako to bolo v minu-
losti. Inak sa to nedá. Uvidíme 
teda, čo bude ďalej,“ povedal 
Fejerčák.

Mužstvo Kežmarku vstu-
puje do jarnej časti sezó-
ny z posledného miesta, keď 
v 17 zápasoch nazbieralo len 
tri body. 

„Trénerom A mužstva sa stal 
Vladimír Toporcer, ktorý má 
chuť popasovať sa s problémami 
a mne osobne sa páči, že nevy-
hľadáva problémy, ale má chuť 
pracovať, aj keď sa na tréningu 
zíde menej hráčov. Trénerom do-
rastu je Jozef Gmyrek a je na obi-
dvoch, aby ich kolektívy spoloč-
nými silami zvládli svoje súťa-
že. Bude to možné len vďaka ich 
dobrej spolupráci a vzájomné-
mu pochopeniu,“ uzavrel pre-
zident klubu Pavol Fejerčák, 
ktorý však zároveň dvíha va-
rovný prst: „Aby mohol futbal 
v Kežmarku existovať aj naďalej, 
okrem entuziazmu niekoľkých 
ľudí musí byť zabezpečené pre-
dovšetkým financovanie klubu. 
Ak mesto neprehodnotí svoj po-
stoj k najpopulárnejšiemu špor-
tu na svete a nenájde sa nadše-
ný sponzor, alebo sponzori, kto-
rí by mu pomohli, môže to skon-
čiť všelijako.“

T/f: Loránt Paugsch

Hokejisti víťazom II. ligy 
Mladí hokejisti Kežmarku bodovali z dvanástich zápasov 

v deviatich a už dve kolá pred koncom si zaistili prvenstvo 
v lige. Poslednou výhrou zavŕšili úspešnú sezónu.
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šport

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Futbal V. liga, sk. Sever muži futbalový štadión 6. 4., 15.30 h Kežmarok – Zámutov

Hokejbal
extraliga seniori hokejbalový štadión 29. 3., 13.00 h Kežmarok – Ružinov

extraliga seniori hokejbalový štadión 30. 3., 11.00 h Kežmarok – LG Bratislava

Stolný tenis

3. liga muži ZŠ Nižná brána 30. 3., 10.00 h Severka KK A – St. Ľubovňa B

3. liga muži ZŠ sv. Kríža 6. 4., 10.00 h Fortuna KK – Veterán PP A

4. liga muži ZŠ Nižná brána 30. 3., 10.00 h Severka KK B – Sp. Belá A

Volejbal
extraliga – o 5. – 8. miesto ženy MŠH Vlada Jančeka 29. 3., 17.00 h Kežmarok – COP Nitra

1. liga kadetky MŠH Vlada Jančeka 30. 3., od 10.00 h Kežmarok – Prešov

Tento prestížny turnaj 
je spolu s Budapest Open a 
Grand Prix Slovakia zarade-
ný do Stredoeurópskej ligy 
karate CEKL. Kežmarské far-
by hájili štyria karatisti. 

Medzi kadetmi do 57 kg 
skúšal šťastie Alex Hoffman, 
ale z eliminačných bojov 
sa mu postúpiť nepodarilo. 
Druhý deň prišli na rad žiac-
ke kategórie. Medzi staršími 
žiakmi do 35 kg sa Kamilovi 
Hoffmanovi z eliminačných 
bojov postúpiť nepodarilo. 
Podobne skončil aj jeho tí-
mový kolega Matej Belončák 
v nabitej kategórii starších 
žiakov do 40 kg. V popolud-
ňajších bojoch prišla na rad 
dorastenecká kategória do 45 
kg, v ktorej sa predstavil Sa-
muel Mati. Bola jednou z naj-
viac obsadených kategórii. 
V prvom kole sa stretol s Ru-

som, ktorého poriadne pre-
hnal po zápasisku a predčas-
ne vyhral 9:0. Postupne vyra-
dil v ďalších kolách Poliaka 
a Bielorusa. V semifinále na-
razil na minuloročného maj-
stra a prehral o dva body. Boj 
o bronzovú medailu si musel 
ešte vybojovať s veľmi dobre 
pripraveným Poliakom. Po-
liak si vytvoril náskok 1:4, no 
10 sekúnd pred koncom Sa-
mo kopom na hlavu dorovnal 
na 4:4 a za výdatnej podpory 
slovenskej výpravy, 2 sekun-
dy do konca svoj náskok zvý-
šil na 6:4. V silnej konkurencii 
európskych a ázijských štátov 
bola vytúžená medaila doma. 
K úžasnému úspechu gratu-
lujeme a všetkým zúčastne-
ným športovcom ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu klu-
bu a Slovenskej republiky.

Mgr. Jaroslav Božoň

Mati v Lodži bronzový
Takmer 800 karatistov zo 71 klubov a zo 14 európskych a 

ázijských štátov si to prišli rozdať prvý marcový víkend do 
Poľskej Lodže na HARASUTO WORLD CUP 2014.

Aj v druhom štvrťfinálo-
vom zápase play-off, tento-
raz na palubovke v Pezinku, 
podľahli kežmarské volejba-
listky súperkám a neprebojo-
vali sa do semifinále súťaže. 
Hrajú tak v Skupine o 5. až 8. 
miesto.

Štvrťfinále play-off
VISTA real Pezinok – KV 

MŠK Oktan Kežmarok 3:0 
(20, 21, 18).

Najviac bodujúce kežmar-
ské hráčky: Dragašeková 7, 
Labudová 6, Becková 5.

Zápas o 5. – 8. miesto
COP Nitra – KV MŠK Ok-

tan Kežmarok 1:3 (-25, 20, 
-26, -20).

Najviac bodujúce kežmar-
ské hráčky: Rajčanová 22, La-
budová 11, Jakušová, Kredá-
tusová 9.

                 Pavol Humeník

Volejbalistky bez semifinále

V prvom domácom jarnom 
zápase potešili kežmarskí ho-
kejbalisti fanúšikov a porazi-
li dovtedajšieho lídra priebež-
nej extraligovej tabuľky.   (ph)

MŠK Vegomont Kežmarok  
– Imperial Vitamins Martin  

3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Góly: Bednár (Drozd),  

Knapik (B. Kromka, Oravec),  
Drozd (Teplický) - Kollár.

1. Pruské  17  68:45  40
2. Martin  18  56:29  38
3. Nitra  17  82:40  37
4. Skalica  18  72:47  37
5. LG Bratislava  18  62:43  32
6. Vrútky  18  63:49  27
7. Jokerit BA  17  59:54  22
8. Ružinov BA  17 64:67  22
9. Pov. Bystrica  17  42:63  21
10. Svidník  18  50:96  19
11. Kežmarok  17  56:67  16
12. Pohronie  18  32:106    4

Doma zdolali lídra

Úvodnými jarnými zápas-
mi sa začala futbalová sezóna 
aj v V. futbalovej lige skupiny 
Sever.                                  (ph)

18. kolo: 1. MFK Kežma-
rok – TJ Rozvoj Pušovce 0:5 
(0:3).
1. Pušovce  18  82:18  46
2. Štrba  18  42:25  38
3. Kračúnovce  18  38:18  35

4. Raslavice  18  27:19  33
5. St. Ľubovňa  18  33:20  30
6. Radvaň n/L  18  28:27  29
7. Kendice  18  36:27  28
8. Ľubotice  18  36:34  27
9. Pakostov  18  30:31  25
10. Fintice  18  34:30  24
11. Zámutov  18  31:28  22
12. Medzilaborce  18  29:38  22
13. Kľušov  18  32:42  18
14. Hanušovce n/T 18  22:41  18
15. Dlhé Klčovo  18  18:44  15
16. Kežmarok  18    9:85    3

Futbal


