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Poslanci o osude nemocnice ešte nerozhodli
Hlasovanie o tom, či bude zdravotnú starostlivosť v kežmarskej nemocnici poskytovať spoločnosť Svet zdravia bolo
presunuté na začiatok septembra.
Kežmarskú
nemocnicu
môže čakať už onedlho veľká
zmena. Spoločnosť PP Partnership, ktorá je v súčasnosti poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, má byť nahradená akciovou spoločnosťou
Svet zdravia, členom skupiny
Penta Investments.
PP Partnership (PPP) vstúpil do kežmarskej nemocnice
v roku 2009. V tom čase boli
uzatvorené niektoré oddelenia, chýbal personál či uzatvorené zmluvy s dodávateľmi či s poisťovňami. „Z tohto
dôvodu uzatvorilo mesto so spoločnosťou PPP mandátnu zmluvu, v ktorej sa uvádza, že PPP
sa bude snažiť čo najlepšie riadiť nemocnicu, že bude zháňať
lekárov, vyjednávať s dodávateľmi a s poisťovňami, zavádzať

svoje know-how a získané myšlienky do procesu poskytovania
zdravotnej starostlivosti a podobne,“ povedal Tomáš Tvarůžek, majiteľ firmy PPP.
Nemocnica sa následne dostala zo straty viac než
3 milióny Eur, pričom, ak by
vstúpila do konkurzu, mesto
by muselo vrátiť aj ďalší milión Eur, ktorý bol z prostriedkov Európskej únie poskytnutý na rekonštrukciu
budov.
„Dnes nemocnica funguje,
ale vieme, že v pláne je znižovanie rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti v niektorých
nemocniciach, aj v tej kežmarskej. Informáciu som predostrel
Správnej rade a na základe toho
som zahájil rozhovory o tom, aby
do kežmarskej nemocnice vstúpil

Tomáš Tvarůžek (v strede) na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve.
silný partner, ktorý chce nemocnicu zdokonaľovať,“ opísal situáciu Tvarůžek.
Minimálne 20 rokov
Do spoločnosti PP Partnership tak chce vstúpiť
Svet zdravia, spoločnosť

prevádzkujúca na Slovensku
12 nemocníc, ktorá by sa stala poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti v nemocnici v
Kežmarku.
„O kežmarskej nemocnici
(pokračovanie na 2. strane)

MsKS pozýva

LIMITOVANÁ
EDÍCIA TOUR
DE FRANCE
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Superb: 4,5 – 9,3 l/100 km, 117 – 217 g/km. Ilustračné foto.

ŠKODA Rapid Tour de France so športovou výbavou navyše
Naštartujte etapu s limitovanou edíciou v nadupanej výbave: športové sedadlá, kožený multifunkčný volant, 17” dizajnové disky,
automatická klíma, parkovacie senzory, pedále z ušľachtilej ocele a s ďalšou výbavou navyše.
To všetko s možnosťou financovania bez navýšenia a so 4-ročnou zárukou.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTONOVA, s. r. o.
Huncovská 308
060 01 Kežmarok
Tel.: 052/452 36 67

KEŽMARSKÉ
KULTÚRNE LETO
30. 8. 2014 (sobota) od 18.00 h
do 24.00 h
KAPELA FEST
Multižánrová rozlúčka s letom
v priestoroch nádvoria
kežmarského hradu.
V programe vystúpia: Rock
rose, Jutre – domáce hudobné
skupiny.
HOSTIA: HRDZA, VEC + DJ
ŠKRUPO, CHIKI-LIKI-TUA
Vstupné: predpredaj: 4 €, pred
koncertom: 5 €.
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Poslanci o osude nemocnice ešte nerozhodli
(dokončenie z 1. strany)
prebiehali rokovania medzi dvoma privátnymi subjektmi. Medzi PP Partnership a spoločnosťou Svet zdravia. Keď sme stanovili termín, dokedy je naša ponuka platná, nebol v tom žiadny
zlý úmysel. Nakoniec sme ho stanovili do konca augusta,“ povedal pre TV Markíza generálny riaditeľ spoločnosti Ľuboš
Lopatka.
Podľa Tvarůžka tak Svet
zdravia odkúpi podiel jeho
firmy v kežmarskej nemocnici, ale iba v tom prípade, ak sa
nájomná zmluva na nehnuteľný majetok v areáli nemocnice medzi mestom Kežmarok a Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku,
n. o. uzatvorí na 20 rokov s
prípadnou opciou na ďalšiu
päťročnicu. Podľa hovorcu
siete nemocníc Tomáša Kráľa
si Svet zdravia chce takto poistiť svoje investície.
Zámerom
prípadného
partnera je, okrem iného, aby
do vedenia nemocnice vstúpili aj zamestnanci. „Z tohto
dôvodu by sa Správna rada nemocnice mala rozšíriť o jedného člena práve z ich radov,“ povedal Tvarůžek a dodal: „Výhodou Svetu zdravia je, že majú
oveľa lepšie vyjednávacie predpoklady s poisťovňami, s dodávateľmi a podobne. A, čo je dôležité, majú za sebou obrovský kapitál,“ uzavrel majiteľ firmy PP
Partnership.

Milan Zubal, poslanec mestského zastupiteľstva
Názory sa rôznia
Vstup Svetu zdravia do
kežmarskej nemocnice otvorene podporil primátor mesta
Igor Šajtlava a aj viceprimátor
Igor Kredátus.
„Svet zdravia chce do našej
nemocnice investovať nemalé

prostriedky, oddlžiť ju a nakúpiť nové prístroje. Upraví manažment nemocnice, ale k prepúšťaniu zdravotníckeho personálu nedôjde. Máme prisľúbený
príchod chirurgov a ďalších lekárov, ktorí by boli v Kežmarku
potrební. Investície by mali prísť
už v tomto roku, v roku 2015 by
mali dosiahnuť výšku 770-tisíc
Eur a každý ďalší rok približne
200-tisíc Eur,“ priblížil budúce
investície v nemocnici primátor Kežmarku Igor Šajtlava.
Podľa primátora je vstup
ekonomicky silného partnera jediná možnosť na zachovanie nemocnice v meste a jej
ďalšie zdokonaľovanie, keďže
ministerstvo zdravotníctva v
budúcnosti s kežmarskou nemocnicou nepočíta. V budúcnosti by tak došlo k presunu interného, detského, chirurgického či gynekologického oddelenia do nemocníc v

Čo je Svet zdravia
Spoločnosť Svet zdravia, a. s. je členom skupiny Penta
Investments. Na Slovensku pôsobí od roku 2006.
Spočiatku sa venovala oblasti záchrannej zdravotnej
služby, neskôr sa zamerala na prevádzkovanie siete zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Spoločnosť zamestnáva takmer 4630 pracovníkov a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac než 770-tisíc
obyvateľov.
V súčasnosti prevádzkuje 12 nemocníc v štyroch krajoch – v Banskej Štiavnici, Humennom, Michalovciach,
Partizánskom, Rimavskej Sobote, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Stropkove, Svidníku, Trebišove, Vranove nad
Topľou a Žiari nad Hronom.

Poprade a Starej Ľubovni.
„Nemocnice, v ktorých Svet
zdravia pôsobí, nemajú problém
so zariadením či s kúpou zdravotníckych prístrojov. Navyše vieme, že s nemocnicami sú
spokojní aj ľudia z týchto miest.
O našu nemocnicu sme bojovali 12 rokov a bolo by mi ľúto, keby to poslanci neschválili. V tom
prípade by svoju činnosť v období približne troch rokov ukončila,“ opísal situáciu Šajtlava a
dodal: „Zdravotníctvo v našom
štáte nie je ziskové a podľa mňa
nezáleží na tom, kto nemocnicu
obhospodaruje. Podstatné je, aby
bola funkčná a bola pre ľudí.“
Na druhej strane, už počas
mimoriadneho zastupiteľstva
prezentovali svoj názor nehlasovať za návrh poslanci
Boris Švirloch a Milan Zubal.
„Kežmarská nemocnica je v
súčasnosti bez dlhov, ale rozvoj
len z finančných prostriedkov,
ktoré získa od poisťovní, je nereálny,“ povedal Zubal.
„Ministerstvo zdravotníctva
vyhlásilo, že bude znižovať počet
nemocníc pri zachovaní dostupnosti. Zvýši nároky na kvalifikovanosť personálu a vybavenosť
nemocníc. Kežmarská nemocnica nemá bez silného partnera šancu,“ podotkol poslanec
a ako príklad uviedol prípad
nemocnice v Starej Ľubovni či
v Poprade. Prvú spolufinancuje Prešovský samosprávny kraj, vlastníkom druhej je
štát.
Tým silným partnerom by

Časť Reduty už obnovujú
Súčasťou stavebných úprav budú aj nové propagačné priestory pred vstupom do kina Iskra, ktorý získa nový vzhľad.
Reduta na Hlavnom ná- územného plánu, životného
mestí sa dočká aspoň čiastoč- prostredia a stavebného ponej rekonštrukcie. V závere riadku na Mestskom úrade
augusta sa začala obnova jej v Kežmarku.
juhovýchodnej a juhozápadSúčasťou obnovy bude aj
nej časti.
výmena drevených okien na
„Stavebné úpravy spočívajú poschodí. Nové budú zasklev odstránení poškodených omie- né tepelno-izolačným dvojtok, ktoré budú nahradené nový- sklom a členenie budú mať
mi. Od sokla do výšky 0,2 met- rovnaké ako v súčasnosti
ra bude obnova realizovaná hyd- osadené okná.
roizolačnou omietkou. Nad ňou
Obnova časti Reduty je fibude obnova realizovaná systé- nancovaná z prostriedkov
mom sanačnej omietky,“ priblí- Ministerstva kultúry Složila rekonštrukciu fasády Eva venskej republiky v rámci
Kelbelová, vedúca Oddelenia programu Obnovme si svoj

dom. Celkový rozpočet na
stavebné úpravy dosahuje
výšku viac než 27-tísíc Eur,
pričom mesto Kežmarok spolufinancuje projekt vo výške

viac než 2-tisíc Eur. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do konca septembra tohto
roku.
Lorant Paugsch

Kežmarok 16/2014
Vážený pán primátor, vážené poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ctení hostia, dámy a páni.
Nedá mi dnes, ako poslancovi
MsZ v Kežmarku a členovi Správnej rady, nezareagovať na udalosti z posledných dní, týkajúce sa Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v
Kežmarku, n.o. I generálny riaditeľ
„Sveta zdravia“ hovoril, okrem iného, o serióznosti.
16. augusta tohto roku sa objavila v poštových schránkach tlačovina
s názvom Kežmarský hlas a podtitulom – Noviny pre občanov mesta Kežmarok. Nevedno, kto je vydavateľom, a čo je neobvyklé, tomuto
anonymu bolo udelené ISSN číslo.
Celý obsah tejto tlačoviny, označenej ako júlové číslo je venovaný
Nemocnici Dr. V. Alexandra, n.o.
a palcovými titulkami kričí „Mesto
sa zbavuje Kežmarskej nemocnice“. Ako je zvykom v mediálnej
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Napísali ste nám
redakčnej praxi o problémoch a ich
riešení sa najprv hovorí so zodpovednými činiteľmi, osobami, či zástupcami inštitúcií. To sa nestalo. Práve naopak, v tejto tlačovine
sú obsiahnuté nepravdivé, klamlivé a aj urážajúce vyjadrenia. Vyplývajú z toho, že vydavateľ, resp. redakcia, nepoznali súčasnú situáciu a možnosti jej riešenia zo strany
mesta ako jej jediného zriaďovateľa
a spustili cielenú predvolebnú kampaň. Spomeniem len niektoré názvy
kvázi článkov: „Darček mestu na
rozlúčku, Ako začal Igor nemocnicu pásť...“ Vrcholom tejto nečistej,
škodlivej predvolebnej propagandy
je stĺpček: „Bez odpovede,“ v ktorom
sú uverejnené otázky kompetentným, primátorovi, viceprimátorovi a hlavnej kontrolórke mesta súvisiace s nemocnicou. Redaktor, Karol

Gurka, zo zrejmej nevedomosti sa
pýta na dĺžku prenájmu Nemocnice
s poliklinikou v Kežmarku, pýta sa
na to, či postup realizácie prenájmu
je štandardným postupom, ba trúfa sa opýtať, či je to správne a etické. Odpovedám otázkou: „Ako je to
u Vás s etikou?“ 16. augusta je tlačovina v poštových schránkach, redaktor Karol Gurka ma mailom požiadal o vyjadrenie 13. augusta večer,
a to v zmysle Zákona o slobodnom
prístupe k informáciám. Odpovedal
som 15. augusta dopoludnia, teda o
dva dni, v 8-dňovej lehote, ktorú určuje Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Moje
odpovede na otázky boli nasledovné:
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prerokuje na svojom mimoriadnom zasadnutí, dňa 21. augusta 2014 v Mestskom kultúrnom
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stredisku, možnosť prenájmu
nehnuteľného majetku mesta Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v
Kežmarku, n.o. Doba prenájmu nie
je 25 ročná, ale 20 ročná so 6 mesačnou výpovednou lehotou.
2. Nájomcom
nehnuteľnéhoMestského zastupit
majetku mesta je Nemocnica Dr.ku prestať pracovať
Vojtecha Alexandra v Kežmarku,nutia a naďalej byť
n.o., strategickým partnerom je ido skončenia svojho
naďalej PP Partnership s.r.o., kto-bia. A toto je môj c
rý mení majiteľa – a toto je štandard-tový aspekt.
ný postup.
A tak, aká je reda
3. V roku 2010 mi v komunál-ská etika tlačoviny K
nych voľbách dali dôveru občania Škoda, že sa až t
mesta Kežmarok,
zvolením zavolebnom období, p.
poslanca Mestského zastupiteľstvaprednosta Okresné
v Kežmarku, ktorú si veľmi vážim.marku, začína zauj
Tým som dostal mandát a nielen ja,a meritórne hovorí,
ale i ďalších 14 poslancov, zaoberaťnedovolí zánik či z
sa a rozhodovať o dôležitých otáz-ných oddelení a zari
kach, ktoré majú zásadný vplyv nadom je aj to, že naš
život občanov nášho mesta. Nemys-la ťažkým obdobím
lím si, že tri mesiace pred konanímono – JE TU, mesto
komunálnych volieb by mal poslanecjaveného záujmu štá

Ocenenie kežmarskej hotelovej akadémie
Mimovládna nezisková organizácia INEKO, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Práve táto nezisková organizácia zostavila počas leta 2014 aktuálny rebríček základných a stredných
škôl. Do najlepšej desiatky odbodných škôl sa dostala aj
kežmarská hotelová akadémia, ktorá skončila na celkovom
štvrtom mieste a druhá v kraji s celkovým počtom 7,4 bodu,
čo je rovnaký výsledok ako v minulom roku.
Hodnotenie školy je vy- odovzdala svojim žiakom.
počítané pri základných ško- Do budúcnosti by k zlepšelách na základe výsledkov ce- niu výpovednej hodnoty reblonárodných testov v 9. roč- ríčkov mohlo významne priníku (Testovanie 9) a mimo- spieť ministerstvo školstva,
riadnych výsledkov žiakov pokiaľ by zaviedlo testovanie
vo vybraných súťažiach; pri aj v 5. ročníku a tiež pri nágymnáziách a SOŠ ide o ex- stupe do školy (vedeli by sme
ternú časť a písomnú formu tak zistiť pridanú hodnotu
internej časti maturít, mimo- jednotlivých škôl), ďalej poriadne výsledky žiakov a ne- kiaľ by sledovalo vzdelávazamestnanosť absolventov. cie cesty jednotlivých žiakov
Nezamestnanosť absolven- (poznali by sme úspešnosť
tov má v hodnotení pri SOŠ absolventov pri prechode na
vyššiu váhu než v prípade vyšší stupeň vzdelávania), a
gymnázií, pretože absolventi tiež by zbieralo informácie
gymnázií zväčša pokračujú v o platoch absolventov stredštúdiu na vysokých školách.
ných škôl (poznali by sme ich
Rebríčky komplexne ne- úspešnosť pri začlenení sa do
hodnotia kvalitu školy, ale in- pracovného trhu).
formujú o výsledkoch žiakov.
Metodika zohľadnila výTieto výsledky nezohľadňu- sledky žiakov v celonárodjú rozdiely medzi žiakmi jed- ných testoch, mimoriadnotlivých škôl spôsobené iný- ne výsledky žiakov (naprími faktormi, než je vzdelávací klad v olympiádach) a pri
proces (napríklad rozdiely v stredných školách aj mieru
sociálnom zázemí) a nemera- nezamestnanosti absolvenjú ani pridanú hodnotu školy, tov. Do hodnotenia boli pričiže to, aké zručnosti a vedo- braté iba školy, ktoré mali za
mosti škola v danom období posledné štyri roky aspoň

80 testovaných žiakov.
Aktuálny rebríček 10 najlepšie umiestnených slovenských stredných odborných
škôl podľa INEKO
1.
Obchodná
akadémia, Trnava – 8,1
2. SPŠ elektrotechnická, Prešov – 7,7
3. OA Milana Hodžu, Trenčín – 7,5
4. Hotelová akadémia OB,
Kežmarok – 7,4
5. Spojená škola SPŠP.HA.
ŠG, Nitra – 7,4
6.
Obchodná
akadémia, Považská Bystrica – 7,4
7. SPŠ odevná, Svidník –
7,3
8. Súkr. stredná odb. škola, Poprad – 7,3
9.
Súkr.
HA
SD

hlasovať za predlože
Dámy a
spevok prednesený d

Jednota, Šamorín – 7,2
10.
Obchodná
akadémia, Poprad – 7,2
Z kežmarských základných škôl dosiahla najlepší výsledok Základná škola
Dr. Fischera, ktorá sa v kraji umiestnila na 11. mieste
a Základná škola Hradné námestie, ktorá skončila na 17.
mieste v kraji.
Poslaním INEKO je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem v
SR, najmä prostredníctvom
výskumu, vývoja a šírenia informácií a podpory verejnej
diskusie. Myslíme si, že podobnými štatistickými rebríčkami svoje poslanie plnia
do bodky.
Pavol Humeník
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Počet prvákov v Kežmarku narastá, školy pripravujú novinky
Žiakov základných škôl (ZŠ) čakajú nové predmety, spôsoby
výučby či zrekonštruované priestory.
V blížiacom sa školskom hlavným cieľom je predchároku bude štyri základné ško- dzať zaraďovaniu žiakov do
ly v meste navštevovať pri- špeciálnych škôl a zabezpebližne dvetisíc žiakov. Naj- čiť rovnaké práva každému
väčšia časť z nich, viac než dieťaťu na vzdelávanie. Vďatretina, sa bude vzdelávať na ka projektu vzniklo aj šesť noZŠ Dr. D. Fischera.
vých pracovných miest.
„Do našej školy nastúpi v
Zmenou prejde aj prístup
školskom roku 2014/2015 70 k deťom v školských kluboch.
prvákov v 3 triedach. Spolu ju Vybrané vychovávateľky bubude navštevovať 712 žiakov,“ dú s deťmi komunikovať
povedala riaditeľka ZŠ Iveta v nemčine a používať bežné
Slovíková. Ako dodala, celko- frázy, vety a slová. V prípade
vý počet žiakov v škole opro- úspechu bude v budúcnosti
ti minulému školskému roku pridaný aj anglický jazyk.
neklesne, v porovnaní s rokom 2012/2013 sa počet znížil
Na Nižnej bráne štyri prvé
o 15 žiakov.
triedy
V novom školskom roku
Do
školského
roka
plánujú v škole zefektívniť 2014/2015 nastúpi do ZŠ Nižvyužitie informačných a ko- ná brána 72 prvákov, ktorí bumunikačných technológií vo dú rozdelení do štyroch tried.
výchovno-vzdelávacom pro- Ďalších osem žiakov bude nacese a zaviesť aktívne učenie vštevovať tzv. logopedický
sa žiakov na 1. stupni metó- ročník. V porovnaní s minudou CLIL, ktorá predstavu- lým školským rokom stúpol
je duálne zamerané vzdelá- počet prvákov o 28.
vanie.
Riaditeľ ZŠ Nižná brána
Žiak sa s cudzím jazykom Dušan Tokarčík ešte nepostretne nielen na hodine cu- zná presný počet žiakov, ktodzieho jazyka, ale aj na iných rí budú školu navštevovať,
predmetoch. S touto metó- ale 13 tried na 1. stupni a 14.
dou sa žiaci učia myslieť v cu- tried na 2 stupni zaplní pridzom jazyku, precvičujú si ho bližne 500 žiakov. Tí najstarší
pri výučbe iného predmetu si premiérovo vyskúšajú noa rozvíjajú si ním svoje kom- vý predmet.
petencie.
„Pre žiakov pripravujeme nový predmet Finančná gramotGrundschule otvorí nultý
nosť ktorý sa bude vyučovať v 9.
ročník
ročníku. Hlavnú úlohu predmeZákladnú školu Grund- tu vidíme v schopnosti využívať
schule na Hradnom námes- poznatky, zručnosti a skúsenosti
tí bude navštevovať 505 žia- na efektívne riadenie vlastných
kov, pričom v minulom škol- finančných zdrojov s cieľom zaskom roku ich bolo o 16 menej. istiť celoživotné finančné zabezDo školských lavíc si prvýkrát pečenie seba a svojej domácnosti
sadne aj 53 prvákov. Ďalších a aktívne vystupovanie na trhu
12 žiakov bude navštevovať finančných produktov a služieb,“
nultý ročník.
vysvetlil Tokarčík.
„Sú to žiaci, ktorí dovŕšili
Okrem toho bude v 5. a
šiesty rok veku, ale na odporúča- v 9. ročníku pokračovať vyunie psychológa je pre nich vhod- čovanie predmetu Mladý zánejšie absolvovať prípravný nul- chranár zameraný na riešetý ročník, čím sa lepšie adaptu- nie aplikačných kognitívnych
jú v budúcom prvom ročníku a a praktických úloh v probledosahujú v ďalších rokoch omno- matike prevencie a ochrany
ho lepšie výsledky,“ priblížil zdravia.
význam ročníka riaditeľ ZŠ
Grundschule Miroslav BeňZŠ sv. Kríža zrenovovala
ko.
priestory
Vyučovací proces na záPočet prvákov stúpol aj na
kladnej škole bude obohate- ZŠ sv. Kríža na sídlisku Juh.
ný o projekt PRINED, ktorého Už druhý rok budú otvorené

dve triedy v prvom ročníku
s celkovým počtom 38 žiakov.
Z toho 3 žiaci si budú plniť
povinnú školskú dochádzku
mimo územia SR.
Pre časté prihlasovanie
a odhlasovanie žiakov zo
školy na začiatku a aj v priebehu roka ani riaditeľ Pavol Krajči nevedel definitívne počty žiakov, ale základnú školu by malo navštevovať
približne 245 žiakov.
Najväčšie zmeny sa udejú v interiéri ZŠ. „Počas prázdnin sme zrenovovali odbornú fyzikálno-chemickú učebňu, kde
pribudol nový pracovný pult s
vybavením pre učiteľa a taktiež
stredový pult pre žiakov vrátane nových, resp. zánovných lavíc a stoličiek. V triede je nová
PVC podlaha a takisto opravené
a namaľované steny. Takisto boli
vymenené lavice a stoličky v biologickej učebni,“ opísal rozsah
prác riaditeľ ZŠ s MŠ sv. Kríža Pavol Krajči.
Zmeny sa udiali aj vo veľkej telocvični. V nej bola vymenená parketová podlaha
za odpruženú dubovú. V exteriéri školy pribudol drevený altánok pre deti materskej
školy a pre žiakov základnej školy. Podľa Krajčiho slov
plánuje škola rozširovať športové aktivity na novom multifunkčnom ihrisku s umelým
trávnikom.
SOŠ pripravuje novú
telocvičňu, starú zbúra
Strednú odbornú školu (SOŠ) na Garbiarskej ulici bude v školskom roku
2014/2015 navštevovať približne 440 študentov, z toho
160 prvákov. Okrem bežného

v ýc hov no -v z de l ávac ie ho
procesu čaká školu aj niekoľko ďalších projektov.
„Pokračujeme v rekonštrukcii
budovy bývalého skladu na ul.
Nižná brána na novú telocvičňu.
Starú, staticky narušenú telocvičňu v areáli školy čaká asanácia. Celková oprava čaká aj naše
už raz zrekonštruované dielne na
Tvarožnianskej ulici (pri Tescu),
ktoré sa už po druhýkrát po 4 rokoch stali obeťou povodne v máji 2014,“ povedala riaditeľka
SOŠ Marta Sabolová.
Škola ani tento rok nevynechá organizovanie siedmeho ročníka Kvapky ľudskosti a v roku 2015 si pripomenie
135. výročie svojho vzniku.
Gymnazistov pripravujú na
vysoké školy
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava sa podľa
slov jeho riaditeľky Daniely
Mihókovej zameriava predovšetkým na prípravu študentov pre štúdium na vysokých
školách nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí. Z tohto dôvodu sa škola chce zapájať do
všetkých aktivít, ktoré by im
v plnení tohto cieľa pomohli.
Do lavíc gymnázia prvýkrát zasadne 52 prvákov. Počet žiakov zapísaných do
prvého ročníka klesol o 7
oproti minulému školskému
roku. Gymnázium by malo spolu navštevovať 280 študentov.
Novinky aj na ďalších školách
Špeciálna ZŠ (ŠZŠ) na Kostolnom námestí, ktorú bude
navštevovať 84 žiakov, v blížiacom sa školskom roku neotvorí ani jednu prvú triedu.
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Ako prezradila zástupkyňa
riaditeľa školy Slávka Šilonová, už v septembri zrealizujú výstavbu šikmej plošiny
na schodisko pred vstupom
do budovy, čím bude spĺňať
všetky kritériá bezbariérovosti.
Okrem toho bude ŠZŠ pokračovať v organizovaní Tvorivých dielní s rodičmi a za
účelom skvalitnenia podmienok a podľa záujmu rodičov a žiakov v školskom roku
2014/2015 predĺži prevádzku
školského klubu detí.
Súkromná stredná odborná škola (SSOŠ) na ulici Biela voda otvorí v novom školskom roku osem učebných
odborov, ktoré bude navštevovať 111 žiakov 1. ročníka
v siedmych elokovaných pracoviskách.
„Vzdelávanie
spestrujeme
spájaním medzipredmetových
vzťahov prednáškami v kultúrnych a historických pamiatkach,
plenérmi a praktickou výučbou
v exteriéroch a rôznymi dobrovoľníckymi aktivitami, ktoré sú
v prospech obyvateľov nielen v
obciach v ktorých škola pôsobí,
ale aj v rôznych zariadeniach ako
sú materské škôlky, ZŠ, detské

mozaika
domovy, či zariadenia pre seniorov,“ opísala vzdelávací proces riaditeľka SSOŠ a Súkromného odborného učilišťa
(SOU) Biela voda Anna Jurgovianová.
Škola začala spolupracovať s firmami, ktoré zamestnávajú absolventov a žiakom
umožňujú brigádovať počas
leta, čím získavajú predovšetkým praktické zručnosti, ale
aj finančné ohodnotenie práce.
Súkromné učilište bolo otvorené v minulom roku a je pre žiakov s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Títo žiaci tak môžu pokračovať v školskej
dochádzke aj v okrese Kežmarok. V troch učebných odboroch zameraných na remeselnú činnosť bude študovať
108 žiakov, z toho 57 prvákov.
Náročnosť na žiakov je menšia než v porovnaní s SSOŠ.
Obe školy sa venujú hlavne
výchove a vzdelávaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Lorant
Paugsch
+ foto (minimálne 1)
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Opatrenia proti vírusovému
ochoreniu Ebola
V súvislosti s rozširujúcou sa epidémiou vírusového ochorenia Ebola v krajinách západnej Afriky Vás touto cestou informujeme o krokoch, ktoré Úrad verejného zdravotníctva
podnikol v oblasti prevencie zdravia občanov Slovenskej republiky.
Odporúčania Výboru pre
núdzové situácie podľa Medzinárodných zdravotných predpisov sa týkajú predovšetkým
krajín, ktoré sú „postihnuté“
vírusovým ochorením Ebola.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
(ÚVZ SR) je v neustálom kontakte s európskymi kompetentnými orgánmi a zúčastňuje sa na audiokonferenciách zahraničných výborov,
ktoré sa zaoberajú vyššie uvedenou problematikou.
Európske centrum pre prevenciu a diagnostiku ochorení (ECDC) pravidelne zasiela ÚVZ SR, odboru epidemiológie, aktuálne informácie o
vývoji epidemiologickej situácie ochorenia. Napriek tomu, že riziko nákazy pre cestovateľov zo Slovenska, ktorí navštívili krajiny západnej
Afriky je nízke, ÚVZ SR vydal nasledovné opatrenia:
• osoby, ktoré sa vrátili z postihnutých oblastí majú monitorovať svoj klinický
stav minimálne 21 dní od príchodu, čo je inkubačná doba
ochorenia (2 – 21 dní),
• v prípade, že sa u cestovateľov, ktorí sa vrátili z postihnutých oblastí objavia klinické príznaky ako horúčka,
nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo
iné závažné príznaky zostane doma a kontaktuje telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a informuje ho o cestovateľskej anamnéze,
• ošetrujúci personál zdravotníckeho zariadenia, ktoré prijíma podozrivú osobu z nákazy, sa pred príchodom takéhoto pacienta vybaví ochrannými pomôckami,
• ošetrujúci lekár po predvolaní pacienta zhodnotí klinický stav, zabezpečí v rámci diferenciálnej diagnostiky potrebné laboratórne vyšetrenia na vylúčenie iných
diagnóz,

• ošetrujúci lekár hlási podozrenie na Ebolu príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
a územne príslušnej infekčnej klinike, resp. infekčnému oddeleniu, ktorá má ďalší postup konzultovať s Klinikou infektológie a geografickej medicíny v Bratislave,
nakoľko táto disponuje lôžkami spĺňajúce stupeň biologickej bezpečnosti BSL 4,
• príslušný regionálny
úrad zabezpečí kompletné
epidemiologické vyšetrenie
prípadu a výsledok vyšetrenia bude hlásiť ÚVZ SR - odboru epidemiológie. Pracovisko odboru mikrobiológie
ÚVZ SR je v kontakte s príslušnými laboratóriami v zahraničí, ktoré sú schopné vyšetrovať vírus Eboly.
Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti informoval vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR o opatreniach a odporúčaniach ÚVZ SR. Zároveň Úrad
verejného zdravotníctva SR
prijal správu od Ministerstva
vnútra SR o Opatrenia na letiskách v USA, Veľkej Británii
a Austrálii na zabránenie šírenia vírusu Ebola, ktorú postúpil Ministerstvu dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
V tejto súvislosti Úrad verejného zdravotníctva požiadal príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva o
informovanie lekárov prvého kontaktu vo svojej pôsobnosti ako postupovať v prípade možného výskytu Eboly v
SR. V sledovaní epidemiologickej situácie sa naďalej pokračuje. Úrad priebežne monitoruje situáciu a podrobne
analyzuje informácie z rýchleho výstražného systému.
prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky
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Najviac turistov je tam, kde sa dá vyviezť lanovkou
Tatranská Lomnica (12.
augusta 2014) – Najnavštevovanejšou lokalitou v Tatranskom národnom parku je
Hrebienok. V jednom dni tu
bolo viac ako 4 400 turistov
prichádzajúcich z rôznych
kútov Slovenska a spoza hraníc zväčša z Poľska, Českej republiky, Maďarska, Anglicka a Nemecka. Potvrdilo to
tohtoročné spočítavanie turistov, ktoré Štátne lesy TANAPu vykonali v spolupráci so Správou TANAPu počas
uplynulej soboty, počas ktorej
turistické chodníky v Tatranskom národnom parku prešlo
viac ako 24 100 turistov.
Tradične početne navštevované je Popradské pleso,
kde prišlo v tento deň takmer
4 000 turistov, Solisko, kde
bolo viac ako 1 500 turistov

a Skalnaté pleso, kde sa zväčša vyviezlo takmer 3 350 turistov. V Západných Tatrách
bolo tento rok najviac, až
takmer 1 600 turistov, v Roháčskej doline na Zverovke. Najmenej, iba 39 turistov
počas spočítania, prišlo do
Kôprovej doliny. Na Kriváň
vyšlo 550 a na vrchol Rysov 1
111 turistov.
„Údaje zistené počas každoročného spočítavania turistov
nám slúžia najmä na zistenie
zaťaženosti územia. Na základe
takto zistených
skutočností potom preferujeme údržbu tých
znač kovaných

chodníkov, ktoré sú turistickou
verejnosťou najviac využívané,“ poznamenáva Ján Marhefka., vedúci Odboru prác
celospoločenského významu
Štátnych lesov TANAPu. Pravidelné sledovanie návštevnosti územia Tatranského
národného parku má aj ďalší dôvod. „V prípade, ak by na

najnavštevovanejších miestach
dochádzalo k poškodzovaniu prírodného prostredia a tým k následnej erózii, museli by sme
vstup do týchto lokalít regulovať.
A to napríklad uzavretím turistického chodníka na čas potrebný
na regeneráciu poškodenej vegetácie. O dočasnej uzávere turistického značkovaného chodníka
rozhodne obvodný úrad v sídle
kraja na náš podnet alebo na podnet Správy TANAPu,“ dodáva
Ján Marhefka.
Štátne lesy TANAPu, ešte
aj ako bývalá Správa TANAPu, spočítavajú návštevníkov
národného parku od roku
1972. Hoci početnosť turistov
vo vysokohorskom prostredí
podmieňuje počasie, doteraz
najviac, až 26 520, napočítali v
roku 1981.
TANAP

V Bachledovej doline sa otvoril nový
náučný chodník a areál pre rodiny s deťmi
V nedeľu 27.7.2014 mali
návštevníci Bachledovej doliny možnosť zúčastniť sa otvorenia nového náučného chodníka a detského areálu v stredisku Sun Bachledová. O 13tej
prebehlo slávnostné prestrihnutie pásky a následne sa rozbehli súťaže pre deti, ktoré sa
zavŕšili pretekmi detí na tubingovej dráhe. Návštevníci sa mali možnosť prejsť po
novom náučnom chodníku,
pričom sa zabávali riešením
úloh na jednotlivých stanovištiach. Počasie bolo krásne
a tak sa mohli kochať výhľadom na Tatry nielen zo 4-poschodovej vyhliadkovej veže,
ale aj počas jazdy lanovkou.
Spoločnosť im po celý deň robili maskoti Macko Kubík a
Síd, s ktorými sa deti nadšene
fotografovali. Živo bolo aj na
bobovej dráhe. Tá patrí medzi
obľúbené atrakcie strediska
a je najdlhšou v Tatrách. Deti sa počas celého dňa zabávali na nových profesionálnych
trampolínach, kde predvádzali dokonalé saltá, tak ako
aj na novopostavenom detskom ihrisku, pričom ich rodičia oddychovali na terase
miestneho bufetu.

Partneri náučného chodníka – nápoj Kubík a oblátky Horalky od Sedity venovali do súťaží mnoho cien, o
ktoré deti žhavo súťažili. Medzi najobľúbenejšiu hru patrilo hľadanie oblátok Horalky
poskrývaných v okolí detského ihriska.
Novo vybudovaný náučný
chodník v Bachledovej doline
má dve časti a je určený hlavne deťom. Prvou časťou návštevníkov sprevádza Macko
Kubík. Deti sa na nej zoznámia so zvieratami, ktoré v danom prostredí žijú. Napodobeniny zvierat sú pritom osadené do terénu tak, aby ich
návštevníci videli v ich prirodzenom prostredí. Táto etapa
chodníka meria 300 metrov a
končí pri vyhliadkovej veži,
na ktorej sa nachádza posledná zastávka orla skalného.
Druhá časť je dlhšia a turisticky náročnejšia. Meria
6,5 km a vedie k Jezerskému
jazeru. Sponzorom tejto časti
náučného chodníka sú oblátky Horalky od Sedity, ktoré
sú pre mnohých turistov neodmysliteľnou súčasťou výbavy na hory. „Značka Sedita
už druhý rok podporuje turistiku

na Slovensku. Snažíme sa pomôcť predstaviť slovenskú prírodu, hory a turistiku. Turistika je
totiž na Slovensku typickou aktivitou, pri ktorej je aj oblátka Horalky neodmysliteľnou súčasťou
a zároveň sa turistika vždy spája s rodinou, priateľmi a zážitkami, čo sú hlavné hodnoty značky Horalky“ uvádza Petra Švecová, vedúca marketingu SR.
Turisti v tejto časti náučného
chodníka spoznávajú vtáky
žijúce v danej oblasti, ako aj
živočíchy žijúce v okolí jazera. Po ceste sú rozmiestnené aj športové stanovištia, kde si deti preveria svoju obratnosť a silu.
Deti pri návšteve chodníka dostávajú hraciu mapku s úlohami. Po ich vyriešení
dostávajú v infocentre
sladkú odmenu – Horalky od Sedity a darček od Kubíka. Tak celý
chodník nadobúda formu hry a zábavy.
Martina Múdra zo
Ski Bachledova o náučnom chodníku povedala: „ Veľmi nás teší, že
rodiny s deťmi a turisti v

Belianskych Tatrách majú ďalšiu atrakciu, kde môžu s rodinou tráviť voľný čas a získať tak
veľa spoločných zážitkov. Je pre
nás dôležité, aby náš chodník nebol pre deti len edukatívny, ale
zároveň hrou a aby u nás návštevníci zažili pekné chvíle a radi
sa vracali. Veď práve na priateľskom a domácom prístupe je založená filozofia nášho strediska a
tak chceme, aby sa u nás ľudia cítili príjemne - ako na návšteve u
dobrých priateľov.“
PH
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Jawou cez Južnú Ameriku, trabantom do Kežmarku
Súčasťou štvrtého ročníka desaťdňového kežmarského Letného kina na
hradnom nádvorí boli i tri premietania
filmového klubu Iskra. Siedmy deň kina
pod holým nebom patril českému dokumentárnemu roadmovie Trabantom až
na koniec sveta, ktoré prišiel, ako inak
– na trabante, osobne uviesť cestovateľ
a jeden z protagonistov snímky Marek
Slobodník z Banskej Bystrice.
„Skupina cestovateľov, pôvodne zložená
z piatich Čechov (predtým absolvovali cesty
do Ázie či Afriky, pozn. autora), sa rozšírila o Slováka Mareka Slobodníka a o dvoch
Poliakov. Tentoraz na cestu naprieč Južnou
Amerikou vyrazili dva trabanty, poľský Fiat
a jawa „dvestopäťdesiatka“ z roku 1957,“ píše sa v oficiálnom popise filmu.
Podrobnejšie o tejto nezvyčajnej výprave sme sa však dozvedeli priamo od
Mareka Slobodníka: „Expedícia do Južnej
Ameriky vznikla tak, že Dan (Přibáň – cestovateľ, novinár a režisér filmu, pozn. autora) chcel trochu ‘oživiť‘ trabanty po predchádzajúcich cestách, no zároveň chcel výpravu
rozšíriť o ďalších zaujímavých ľudí. Ozval sa
mu Tomeka z Poľska, ktorý bol predtým na
„maľuchu“ v Mongolsku a dohodli sa, že pôjdu spolu. V kontajneri na prevoz vozidiel bolo ešte trochu voľného miesta na motorku, tak
si Dan spomenul aj na mňa, keďže sme sa už
predtým poznali.“
Marek ešte pred touto cestou absolvoval napríklad dobrodružnú jazdu na
„pionieri“ do Kazachstanu a späť. Do
Južnej Ameriky si však so sebou na poslednú chvíľu vzal silnejšiu, aj keď rovnako historicky vzácnu motorku. Česko-poľsko-slovenská partia dobrodruhov počas štyroch mesiacov absolvovala
vyše 21-tisíc kilometrov zo severu až na
najjužnejší cíp Južnej Ameriky.
„Každá krajina bol zaujímavá, najnáročnejšie sme to však asi mali v Brazílii, kde nás
čakal Amazonský prales. Cez neho sme šli
takmer 800 km po ceste, kde nebola žiadna
benzínka, žiadna dedina, nedalo sa nikde kúpiť jedlo a bola to úplne rozbitá cesta, ktorá
má hrozivý názov Diaľnica duchov,“ pokračoval Slobodník.
Napokon divokú jazdu pralesom
zvládli, no čakala ich riskantná jazda
Andami. „Dostali sme sa až do výšky 4 868
metrov nad morom a vôbec sme netušili, ako
sa budú naše stroje správať. Takmer všetci
nám predpovedali, že to na našich dvojtaktných motoroch „nedáme“, no aj to sme zvládli. Milujem kopce, takže pre mňa boli najkrajšie práve Andy, Peru a Bolívia.“
Hraničné situácie, pri ktorých by nebodaj šlo cestovateľom o život, sa podľa Mareka nevyskytli, no pri jednej šlo
predsa len do tuhého. „V Peru, keď sme šli
pozdĺž pobrežia Tichého oceána, sa mi pokazila moja jawa, zastal som, zastali aj chalani

na autách, no prišiel príliv a museli sme všetky stroje zachraňovať. Dosť sme sa báli, že
o ne prídeme, bola to veľmi ťažká situácia.“
Slovenskému členovi výpravy sa nevyhli ani zdravotné komplikácie, keď
si počas cesty dvakrát vykĺbil predtým
operované rameno. „Prvý raz to bolo pri
futbale s peruánskymi deťmi, čo sa ešte s pomocou Aleša dalo napraviť, no druhýkrát v
Bolívii už som musel vyhľadať lekársku pomoc a rameno šlo pôvodne na tri týždne do
sadry. Avšak po dvoch či troch dňoch sme sa
dostali na najväčšiu soľnú pláň sveta Salar
de Uyuni, ktorá má rozlohu 10-tisíc kilometrov štvorcových, čo je vlastne jedna štvrtina
Slovenska. Tam som si povedal, že keď sa po
nej nepreveziem na motorke, tak výlet nemal
cenu. Takže som si dal sadru dole a užil som
si jazdu po soľnej pláni naplno,“ zaspomínal s úsmevom.

Oným koncom sveta z názvu filmu
bol pre cestovateľov najjužnejší bod Južnej Ameriky. „Bol to super pocit, keď sme
sa tam po takmer štyroch mesiacoch dostali. No aj keď sa film končí týmto príjazdom
na „koniec sveta“, my sme ešte odtiaľ museli
prekonať ďalších 3,5-tisíc km do Buenos Aires, odkiaľ sme my i naše vozidlá leteli späť
do Európy,“ doplnil M. Slobodník.
Partia veselých dobrodruhov sa začiatkom budúceho roka chystá na rovnakých vozidlách prebrázdiť tentoraz Austráliu a posádka sa rozšíri o dvojicu vozíčkarov. „Bude to jeden Čech a jedna Slovenka. Sú to super ľudia s úžasnou energiou.
Veľmi sa na cestu tešíme a už teraz môžem
prezradiť, že z expedície opäť vznikne zaujímavý film,“ dodal sympatický Stredoslovák. (bšl)
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Na hrad príde Vec aj Chiki Liki Tu-A
Rozlúčka s letom bude na kežmarskom hrade plná hudby
rôznych žánrov.
Podtatranský festival hu- najznámejším hitom je Laska
dobných skupín Kapelafest sa moja de si, ale aj v kostýmoch.
na rozdiel od minulého roka Skupina v poslednom čase viac
neuskutoční na Hlavnom ná- koncertuje, než tvorí, ale namestí, ale na nádvorí kežmar- priek tomu zverejnila pesničského hradu. Okrem dvoch re- ku Letáky a Prezident, ktoré by
gionálnych skupín totiž na fes- sa mali objaviť aj na dlhoočakátivale vystúpia aj známi slo- vanom novom CD.
Program
podtatranského
venskí interpreti.
hudobného
festivalu
zakonProgram otvoria dve kežmarské kapely. Úvod bude pat- čí raper Vec, vlastným menom
riť rockovej formácii Rock Ro- Branči Kováč, s DJ-om Škruse, ktorá vznikla už v roku 1998 pom. Vec je mnohokrát oznaa postupnými zmenami dnes čovaný za legendu, či vetevystupuje v zložení Martin rána slovenského hip-hopu.
Pavlák, Jaroslav Pavlák, Jozef V minulosti pôsobil v skupine
Kučera, Rado Ksiažek a Tomáš
Labuda. Druhou domácou skupinou bude Yutre, ktorá nadviaže na rockový úvod festivalu. Na festivale mal vystúpiť aj
Kreodont, ale zo zdravotných
dôvodov svoj koncert zrušili.
Prvým hosťom bude Hrdza,
ktorá kombinuje slovenský folklór, folk, rock, pop a vplyv
world music. Skupina vznikla
v roku 1999 a o tri roky neskôr
vydala svoje prvé CD Muzička. Druhý album Pod božími
oknami bol označený za špičku world music na Slovensku.
Z tohto CD pochádza aj prvý
celoslovensky známy singel Na
horách býva. Tretí album Hajnajnanyja vyšiel na konci novembra 2009. Medzi ďalšie známe
pesničky Hrdze patria Taká sa mi
páči, Stískaj, bozkaj, miluj ma či
Rozmarín.
Alternatívu bude na Kapelafeste zastupovať prešovská skupina Chiki Liki Tu-A.
Vznikla už v roku 1995 a inšpiruje sa predovšetkým multikultúrnym prostredím Prešova a celého východu. Okrem
toho je známa aj recesiou nielen v pesničkách, pričom

Trosky, v súčasnosti vystupuje so Škrupom, príležitostne s Martinom Valihorom či
so skupinou Zlokot. Medzi jeho najznámejšie skladby patria Branči Kováč, Maňana, Patriot inak, Turista, letný hit Máme všetko či skladba Kandidát
k rovnomennému filmu.
Lístky na Kapelafest je možné kúpiť v Mestskom kultúrnom stredisku, v kníhkupectvo alter ego, v Kaviarni čierna pani na nádvorí kežmarského hradu a v Quera Theme Pub
na Hlavné námestie 62. Začiatok festivalu je naplánovaný na
18.00 hod.

MAGICKÝ HLAS REBELKY –
27. august (streda) o 19.00 hod.
Život speváčky a signatárky
Charty 77 Marty Kubišovej a história Československa v druhej polovici 20. storočia.
Hrajú: Marta Kubišová, Aneta Langerová, Václav Neckář, Iva Janžurová. 90
min. ČR, 2014, dokumentárny, vstupné:
3,50 €.
LET’S DANCE ALL IN – 28. - 29.
august (štvrtok, piatok) o 19.00 hod.
Pokračovanie úspešnej filmovej
série o tanečníkoch, hudobníkoch,
ale aj o láske a problémoch.
Hrajú: Briana Evigan, Izabella Miko, Adam G. Sevani. USA, 2014, 112
min., hudobný-tanečný, vstupné: 3,50 €.
MIKULÁŠOVE ŠIBALSTVÁ
NA PRÁZDNINÁCH – 30. - 31. august (sobota, nedeľa) o 17.00 hod.
Rodinná komédia o malom Mikulášovi, ktorý si spolu s rodičmi
a s babičkou ide užiť letné prázdniny
pri mori. To ešte nevie, že tam spozná
niekoľko ďalších zaujímavých kamarátov.
Hrajú: Valérie Lemercier, Kad Merad, Francis Perrin. FR, 95 min., 2014,
rodinný, vstupné: 3,50 €.
NINJA KORYTNAČKY 3D – 30.
- 31. august (sobota, nedeľa) o 19.00
hod., 1. september (pondelok) o 17.00
hod.
Mesto New York potrebuje hrdinov. Podsvetie je ovládané jedným
človekom, ktorého pozícia je nespochybniteľná až do chvíle, kedy sa
v meste objavia Leonardo, Donatello,
Michelangelo a Rafael.
Hrajú: Megan Fox, Will Arnett,
Whoopi Goldberg, William Fichtner,
Johnny Knoxville, Tony Shalhoub. USA,
2014, 90 min., dobrodužný akčný, fantazy, vstupné: 5 €.
CESTA DO ŠKOLY (Filmový klub)
- 1. september (pondelok) o 19.00 hod.
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OPERA SLOVAKIA VÁS POZÝVA
NA BENEFIČNÝ KONCERT

Operné Gala

Opera Slovakia, o.z. pozýva na Operný benefičný galakoncert, ktorý sa uskutoční 30. augusta 2014 v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku. Koncert sa uskutoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Výťažok z koncertu bude venovaný na vytvorenie prvého Denného centra pre deti s viacnásobným postihnutím z Liptova
a okolia.
Program koncertu bude mezzosopranistka Jana Kupozostávať z diel majstrov rucová z obce Tvarožná pri
svetovej opernej literatúry Kežmarku je v súčasnosti sóv speváckom obsadení zlo- listkou Deutsche Oper Berlin
ženom z viacerých generácií: a Košičan tenorista Peter Berbývalá dlhoročná stálica ko- ger úspešne účinkuje na viašickej opernej scény, sopra- cerých zahraničných opernistka Emília Csémy, Ma- ných javiskách. Na klavíri burianna Hochelová – soprán, de sprevádzať známa klaviJudita Andelová – mezzo- ristka Júlia Grejtáková.
soprán (študentka), Martin
Vstupné na koncert je symKovács – barytón (študent) bolických 5 €. Predaj vstupea Matej Rendoš – detský sop- niek bude pred koncertom
rán. Pozvanie prijali aj vzácni priamo v kostole. Bližšie inhostia z medzinárodnej oper- formácie získate na: redaknej scény. Obaja pochádza- cia@operaslovakia.sk, alebo
jú z východného Slovenska: na tel.č. 0907818876
OS

Drevený evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku

Koncert sa uskutoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky

30. augusta 2014 o 17:00 hod.
Výťažok z koncertu bude venovaný na vytvorenie prvého Denného centra
pre deti s viacnásobným postihnutím z Liptova a okolia
účinkujúci:
Jana Kurucová, mezzosoprán - sólistka Deutsche Oper Berlin
Peter Berger, tenor
Emília Csémy, soprán
Marianna Hochelová, soprán
Judita Andelová, mezzosoprán
Matej Rendoš, detský soprán
Martin Kovács, barytón
klavírny sprievod: Júlia Grejtáková
Vstupné 5 €
Predaj vstupeniek pred koncertom priamo v kostole
info o koncerte na www.operaslovakia.sk
Generálny partner:
Partner:

Pozvánky na kultúrne podujatia môžete
posielať na adresy:
lorant.paugsch@kezmarok.sk, alebo na
noviny@kezmarok.sk

Mediálni partneri:

deluvis_pozvanka_KK_A4.indd 1

15/08/14 13:36

KEŽMAROK
Drevený artikulárny kostol / Nový evanjelický kostol
16. septembra 2014 o 18.00
Iveta APKALNA Lotyšsko
GREŠÁK BACH GLASS
KALNINS GREŠÁK ESCAICH KALEJS
Koncert v rámci Kežmarskej hudobnej jesene sa koná v spolupráci s Lotyšským konzulátom v Košiciach,
s Mestským kultúrnym strediskom Kežmarok a Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Kežmarku
Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry a mesta KOŠICE

Hlavný reklamný partner:
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Na kežmarskom hrade bude hlavomorňa
Kežmarský hrad bude v sobotu 13. septembra 2014 už druhý
raz dejiskom svetoznámej konferencie TEDx s podtitulom
Hlavomorňa na Kežmarskom hrade. Na jedinečnom podujatí v našom regióne sa predstaví desať zaujímavých rečníkov, ľudí, ktorí dokážu svojimi príbehmi a príkladmi inšpirovať. Prednášky sú krátke a dynamické a ich cieľom je najmä vytvoriť priestor na zamyslene a inšpiráciu a aktivizovať ľudí k činom.
TED je nezisková organi- len svetovým fenoménom,
zácia oddaná podpore myš- ale úspešne sa adaptoval aj
lienok hodných šírenia. Vý- vo viacerých slovenských
ročná konferencia TED
mestách, medzi ktorými už
existuje od roku 1984 a druhý rok za sebou nechýba
každoročne pozýva popred- ani Kežmarok.
ných svetových mysliteľov a
Cieľom podujatia je rozrealizátorov, aby predniesli prúdiť živé diskusie na rôzsvoj 6 až 18 minútový prí- norodé témy, vrátane nehovor. Formát TEDx je nezá- tradičných riešení, výnivislé podujatie, prostredníc- močných činov, kreativity,
tvom ktorého môžu organi- environmentálnych a spolozátori usporiadať konferen- čenských otázok, vzdelávaciu v ktorejkoľvek krajine a nia atď. TEDx má za úlohu
meste sveta. TEDx nie je už docieliť aj efekt „krížového

opeľovania“, t. j. umožniť ľuďom získať nečakanú inšpiráciu, nadviazať nové kontakty a podnietiť kreatívny prístup pri hľadaní nových riešení starých problémov.
Záujemcovia o účasť na
TEDxKežmarok sa budú
môcť na podujatie zaregistrovať priamo na internetovej
stránke www.tedxkezmarok.
sk. Niekoľko zaujímavých
sprievodných aktivít bude
prebiehať aj na hradnom nádvorí, ktoré bude voľne prístupné všetkým návštevníkom hradu. Chýbať nebudú

Kežmarok 16/2014
stánky organizácií, občianskych združení a aktivít, čitáreň obľúbeného kežmarského kníhkupectva či pár zaujímavých ľudí s ich nevšednými koníčkami.
Prvý ročník TEDxKežmarok sa v priestoroch hradu
uskutočnil 22. júna 2013 a jeho návštevníci si mohli vypočuť inšpiratívne príspevky desiatich zaujímavých
osobností. Tých tohtoročných
spíkrov
budeme postupne predstavovať na stránke www.tedxkezmarok.sk a na našej facebookovej stránke
w w w. f a c e b o o k . c o m /
TEDxKezmarok. (tedx)
1 foto

Vydieral svojich rodičov
36-ročný Rastislav bol
obvinený
vyšetrovateľom
Okresného riaditeľstva Policajného zboru Kežmarok
zo zločinu vydierania, za
čo zákon stanovuje trestnú
sadzbu odňatia slobody na
štyri až desať rokov.
Vyšetrovaním bolo doposiaľ zistené,
že tento

Kežmarčan v období od roku
2009 až do súčasnosti, v rodinnom byte vydieral svojich rodičov. Opakovane a pod hrozbou
násilia od nich pýtal peniaze,
ktoré ale nikdy nevrátil. Obvinený muž bol umiestnený do
cely policajného zaistenia, momentálne je už väzobne stíhaný.
KRPZ

Summer reading && Spolu medzi riadkami a padajúcimi hviezdami
Akcia s dvojitým názvom
Summer Reading && Spolu
medzi hviezdami a padajúcimi hviezdami sa bude konať
v Kežmarku 30. 8. – 2. 9. 2014
v parku pri Legende. Počas
týchto štyroch dní bude prebiehať pútavý program, kde
zaznejú mená ako Baráthová,
Karpinský či Fečunda.
Túto akciu vytvoril Mládežnícky parlament mesta
Kežmarok spolu so vznikajúcim občianskym združením Wolf that never sleeps.
Jej cieľom je priblížiť mladým
ľuďom čítanie kníh, ktoré v
dnešnej dobe už nie je „cool“
a to hlavne zážitkovou formou. Hlavný program akcie
bude v nedeľu a pondelok kedy medzi 14.00 a 20.00 budú
diskusie s hosťami ako spisovatelia Nora Baráthová a Peter Karpinský, ďalej Viktória

Šutová, ktorá je lokálna podpredsedníčka Mládeže Slovenského Červeného kríža
alebo členovia Slovenskej debatnej asociácie, ktorí nám
predstavia pravidlá vedenia
diskusie a zároveň nám takúto diskusiu predvedú. Počas celej akcie každé poobedie od druhej do ôsmej sú
pripravené workshopy zamerané na výrobu zápisníkov,
recyklácia papiera, origami,
minikurz kaligrafie či diskusie o knihách. V sobotu večer
nás tiež čaká KapelaFest, ktorého jedným z organizátorov
je práve Mládežnícky parlament mesta Kežmarok. Na
lúke sa bude stále dať zahrať
frisbee, bedminton, budeme
mať slacklin. Čaká nás súťaž
o najväčšiu a najmenšiu knihu, o najhrubšiu a najtenšiu
knihu v počte strán, súťaž v

rýchločítaní a iné oddychové
činnosti. V samom centre bude knižnica a čítareň, kde si
návštevníci budú môcť v pokoji čítať. Odporúčame si so
sebou zobrať svoju obľúbenú a práve rozčítanú knižku,
čiapku, deku a kamarátov.
Hlavný organizátor Dominik Jakub o akcii povedal:
„Mám veľmi rád knihy a rád
by som bol keby ich mladí ľudia čítali viac, lebo si myslím, že
ich vedia obohatiť. Touto akciou
chceme podporiť práve ich chuť
čítať, vzbudiť nadšenie do kníh.“
O Mládežníckom parlamente
Mládežnícky parlament
mesta Kežmarok vznikol v
apríli 2013. Tvorí ho približne tridsať ľudí z kežmarských stredných škôl, ktorí
spolupracujú s miestnou televíziou. Tento parlament je

neformálnou mládežníckou
skupinou, ktorá prijíma akúkoľvek iniciatívu a je otvorená pre všetkých mladých ľudí s dobrými nápadmi, ktorí majú chuť niečo robiť a lámať tak predsudky o „lenivej
mládeži“. Títo mladí spoločne
plánujú rôzne akcie, ktorými
sa snažia urobiť druhým ľuďom krajší deň, ale zároveň
bojovať o krajší Kežmarok.
Kontakt:
Tímea Oravcová, spoluorganizátorka Summer reading
&&, médiá a propagácia
Tel.: +421 914 103 511
E-mail: oravcovatimka@
gmail.com
Dominik Jakub, hlavný organizátor Summer reading
&&
Tel.: +421 907 116 312
Email: domjakub@gmail.
com
(MP)
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Civilná ochrana očami detí
Mimoriadne udalosti, ktoré v rôznych podobách sa
prejavujú ako povodne a záplavy, snehové kalamity, zosuvy pôdy, následky víchrice, ale aj havárie a katastrofy
sú v mestách a obciach ničím
výnimočným. V poslednom
období sa tieto nezvyčajne javy čoraz viac ukazujú, ako
normálny prejav každodenného života ľudí aj v okrese
Kežmarok. Tieto živelné pohromy, ktorých spúšťačom je
prevažne príroda, ale i ľudský prístup k samotnej prírode majú ich účinky dopad na
celkové narušenie života obyvateľstva, jeho majetku a prejavujú sa zničením a narušením životného prostredia.
Územie postihnuté účinkami
živelných pohrôm pri ktorých
je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok a životné prostredie sú oprávnení
a pripravení vykonávať niektoré činnosti a opatrenia základné a ostatné záchranné
zložky HaZZ, poskytovatelia
záchrannej zdravotnej služby, horská záchranná služba,
KCHL, obecné hasičské zbory, jednotky civilnej ochrany a iní, ale aj polícia, ktorá sa podieľa na poskytovaní
bezodkladnej pomoci v tiesni v rámci integrovaného záchranného systému.
Takéto zdroje a miesta nebezpečenstvá, kde bola potreba ochrániť ich životy, zdravie a majetok a poskytnúť im
odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni s realizáciou záchranných prác bola témou
XII. ročníka okresného kola

súťaže v maľovaní žiakov základných škôl, ktorú zorganizoval Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia.
Vybraná téma bola pre
tvorbu výtvarných prác veľmi atraktívna, žiaci vo svojich
výtvarných vyjadreniach volili rôzne formy a výrazové prostriedky na zobrazenie danej
témy. Žiakov prevažne zaujali aktuálne živelné pohromy
– povodne a záplavy, požiare, snehové kalamity ale aj teroristický útok a náročná práca záchranných zložiek ( hasiči, zdravotníci, polícia, horská služba, jednotky civilnej
ochrany a iné ) pri jej likvidácii
a zmierňovaní ich následkov.
Hodnotenie okresného kola bolo v réžii MVDr. Márii
Hužikovej a Ing. Mariána Trembáča z odboru krízového riadenia, ktorí zhodnotili celkový priebeh úspešného projektu tejto súťaže. Zároveň
spoločne s ocenenými žiakmi, učiteľmi, ale aj s rodinnými príslušníkmi vyjadrili podporu záchranným zložkám IZS, od ktorých je pomoc
iným po vzniku mimoriadnej udalosti pri záchrane života, zdravia a majetku vždy
vítaná nielen na výkrese, ale
aj v reálnom živote.
Po úspešnom výbere najlepších zúčastnených prác
boli dňa 24. júna 2014 v malej zasadačke okresného úradu ocenených až 12 spomedzi 78 výtvarných prác,
ktoré pochádzali z tvorby
žiakov 11 zúčastnených základných škôl z okresu Kežmarok. Najlepšie výtvarné

AUTOLAKY

práce Richarda Kovalčíka
zo ZŠ Vrbov, Filipa Strelu zo
ZŠsMŠ Slovenská Ves, Karin
Veselej so ZŠ Grundschulle Kežmarok, Matúša Želonku a Olívii Staviarskej zo
ZŠ Štefánikovej Spišská Belá
v kategórii žiakov 1.- 4. ročník, a Adriána Regeca, Radky Majerčákovej a Zdenka
Olejára zo ZŠ Vrbov, Benjamína Gurku zo ZŠsMŠ Slovenská Ves, Kristíny Hangurbadžovej zo ŠZŠ Spišská
Belá a Samuela Petrasa zo
ZŠsMŠ Spišské Hanušovce

a Igora Mišalku zo ZŠsMŠ
Stráne pod Tatrami v kategórii žiakov 5. – 9. ročník boli
ocenené diplomom a knihou
s venovaním, ktoré im odovzdal prednosta Okresného úradu Kežmarok PhDr. Mgr. Ján
Ferenčák. Poďakovanie patrí
všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže a zvlášť
pedagogickým pracovníkom
jednotlivých škôl za vedenie
detskej mysle k poslaniu civilnej ochrany.
Ing. Marián Trembáč,
odbor KR

Napísali ste nám

nabádal ľudí a žiadal o podpisy
pre svoju dcéru.
Vybral si dobrú cestu, ale cestu poníženia a nehoráznosti, ako
ľahko získať od ľudí posilnených
alkoholom, aby dosiahol a získal
potrebný počet podpisov.
Je očividné, že tomuto pánovi nejde o dobro nášho mesta po
každej stránke, ale len o to, aby
dosadil do mestského zastupiteľstve svoju dcéru za úplne iným
cieľom.
Občan mesta Kežmarok
(meno je v redakcii)

...aj týmto spôsobom
sa získavajú podpisy od
občanov nášho mesta
Sedeli sme v nemenovanom
kežmarskom pohostinstve s kamarátmi 20. augusta, keď zrazu sa zviditeľnil istý pán, ktorý
s papierom v ruke držal petíciu
na podporu kandidatúry v mestskom zastupiteľstve, ktorou

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ,
územný spolok Poprad
Vás pozýva

darovať krv v humánnej akcii

“Prázdninová kvapka krvi“
od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014
Darcovia krvi môžu prísť na všetky pracoviská
Národnej transfúznej služby SR počas
pracovných dní od 6:00 hod do 14:00 hod.
a každý utorok od 6:00 hod do 17:00 hod.
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Distribúcia elektriny bude
niekde prerušená
Východoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia §31 ods.2, písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, oznamuje odberateľom elektriny, že pre odberné miesta:
• Kukučínova 16- 36 párne, 25- 41 nepárne, Kláštorná 1- 4A, J. Záborského 126, J. Jesenského 2- 12 párne, 1- 31 nepárne, S. Tomášika 1- 23, Kamenná baňa 46
bude v termíne 3. septembra
2014 od 8.20 do 14.30 hodiny
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení vysokého
napätia.
• Toporcerova 17- 29 nepárne, Záhradná 5- 9 nepárne, M.Lányiho 5- 9 nepárne

bude v termíne 4. septembra
2014 od 8.30 do 14.30 hodiny
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení vysokého
napätia.
• Záhradná 1, 3, Toporcerova 1- 15 bude v termíne
5. septembra od 8.40 do 14.30
hodiny prerušená distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
• Baštová 24, 26 bude v
termíne 9. septembra 2014
od 7.00 do 17.00 hodiny a 10.
septembra 2014 od 7.00 do
17.00 hodiny prerušená distribúcie elektriny z dôvodu
plánovanýc prác na zariadení
nízkeho napätia.
Distribútor ďakuje odberateľom za porozumenie.
Humeník

Ponúkali sexuálne služby
TARGET JAZYKOVÁ ŠKOLA
◦ jazykové kurzy ◦
preklady ◦ tlmočenie

www.target-skola.sk
Garbiarska 19 (Severka), telefón: 0948012318

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Kežmarok začal trestné stíhanie a súčasne
vzniesol obvinenie pre prečin
krádeže 16 ročnej Kristíne.
Kristína spolu s 13 ročnou Ľubomírou, obe pochádzajúce z obce Stráne pod
Tatrami, mali v pondelok (4.
8.2014) podvečer na autobusovej zastávke na Ul. Garbiarskej v Kežmarku osloviť
58 ročného muža. Dievčatá
po vzájomnej dohode oslovili
muža s ponukou sexuálnych

služieb, ktoré muž odmietol s tým, aby mu dali pokoj. Počas tejto konverzácie
jedna z dievčat mu vybrala
z vrecka nohavíc peňaženku
s finančnou hotovosť 5,-Eur
a druhá mu vybrala z vrecka
nohavíc drobné mince v hodnote 4,- Eur. Po tomto ,,zisku,,
sa dali obe na útek. Ľubomíre
nebolo vznesené obvinenie,
nakoľko v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšila
štrnásty rok svojho veku, preto nie je trestné zodpovedná.
KRPZ

ZŠ – Grundschule, Hradné
námestie 38, Kežmarok ponúka voľné pracovné miesto kumulovanej funkcie vrátnik

– šofér pre muža. Pracovný
pomer sa dohoduje na dobu určitú od 1. 9. 2014 do 30.
5. 2015. Obsahom pracovnej
náplne je služba na vrátnici a
dovoz obedov.
Podmienky: vodičský preukaz sk. B (osobné motorové vozidlá), abstinent, fyzická zdatnosť na nakladanie a
vykladanie jedál znížená pracovná schopnosť vítaná.
Žiadosti zasielajte na mailovú adresu: riaditel@zshradnekk.edu.sk alebo osobne v
kancelárii ekonómky tunajšej
školy.
zš

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Kežmarská informačná
agentúra (Kia)
Hlavné námestie 46
060 01 Kežmarok
052/449 21 35
info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk
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kolegov do úspešnej firmy. www.najpracazdomu.sk.

PREDAJ
1. OKRASNÉ DREVINY, SKALNIČKY - 10-50% zľava,
2. VZRASTLÉ doplnkové rastliny v kvetináčoch - balkóny, terasy atď.,
3. BONSAJE
Rastliny sú odolné, pestované v
podtatranských podmienkach. Predaj do 15. októbra.
Michalská 23, Kežmarok. Tel:
0907 315 187.
Predám palivové bukové drevo aj
s dovozom. Cena dohodou. Tel.: 0905
527 426.
L 8/14
Predaj plynov propanbutánu
2,1033 kg. Dovezieme až k vám. Tel.
0903 394 080.
P-24/14
Predám lacno válendu, čerpadlo
GRUNFUSS a konferenčný stolík.
Tel. 0918 735 419.
P-25/14
Predám kužeľovú štiepačku, motor 3 kW. Kúpim kompletné koleso na
KIA Piccanto. Tel. 0908 989 104. P-22/14
Predám sedaciu súpravu rozkladaciu 3+2+1. Veľmi dobrý stav. Cena
150 €. Tel.: 0911/698 687.
T-8/14

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korčule, keramické nože a iné. Oprava bicyklov – skiservis. Tel. 0905
43 41 53, www.imsport.webnode.
sk.
P-48/13
Odstúpim veľmi dobre zabehnutú kaviareň na Hlavnom námestí v Kežmarku. Cena dohodou. Tel.:
0911 212 431.
L 3/14
Pôžičky pre živnostníkov a firmy až do výšky 4 000 € aj bez ručiteľa. Dr. Alexandra 15 Kežmarok. Tel:
0918 359 588.
Načerpanie nových síl v príjemnom prostredí vám ponúka klasická čokoládová a medová masáž.
Bolesti rôzneho druhu vám zas pomôže odstrániť masážne vyhrievané lôžko – CERAGEM. Tešíme sa na
vás! V Kežmarku na Hviezdoslavovej ulici č. 5/13. Objednávky telefonicky: 0908 346 695.
P-18/14
Kvalitné nátery striech, lacno. Tel:
0907 545 258.
Nátery striech, lacno, rýchlo,
kvalitne. 0907 673 941.

KÚPA
Kúpim starožitnosti, sklo, porcelán, striebro, keramiku, sošky, obrazy, hodiny, hracie stroje, šable, bodáky, nemecké vojnové veci, kroje, bačovské a kováčske veci, knihy a iné
starožitnosti a pozostalosti. Tel.: 0903
439 092 a 0918 038 408.
P-1/13

byty, domy, pozemky
Predám záhradku s chatkou
Pri Horárni v Kežmarku, cena
16 000 €, dohoda možná.Tel. 0911
691 772.
Predám prerobený 2-izbový byt
na ul. Gen. Štefánika. Volať po 17.00
hod. Tel. 0944 620 495.
P-23/14
Predám 3-izbový byt v OV s balkónom, po rekonštrukcii, na Košickej
ulici v Kežmarku. Cena 48 000 €. Tel.

ZAMESTNANIE
Práca z domu. Hľadáme 5 nových

SLOVENKA
TLAČ – TABAK – SUVENÍRY
Hlavné námestie 44, Kežmarok
Kontakt: 052/452 44 19
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0905 845 018.
P-20/14
Predám rodinný dom so záhradou v centre mesta Kežmarok. Cena
dohodou. Tel. 0904 381 390. P-21/04
Prenajmem dvojizbový čiastočne
zariadený byt na ulici gen. Štefánika
v Kežmarku. Kontakt: wdulo@pobox.
sk, alebo 00420 702 278 212.
Predám 2-izb. byt na Gen. Štefánika, prípadne vymením za väčší v
tej istej lokalite. Tel: 0905 338 124.
Predám 1-izb. Byt s dvoma balkónmi na Severe v KK, alebo vymením za väčší + doplatím. 0902 128 706.
Predám rodinný dom na Rázu-

sovej ulici v Kežmarku, cena 98 000
eur. RK nevolať! Kontakt: 0905 349 510.
Predám 2-izbový byt v Spišskej
Belej na ul. Družstevná v tichej lokalite, kde v blízkosti bytu nájdete
všetko. Byt je čiastočne prerobený, v
osobnom vlastníctve s nízkymi nákladmi na bývanie a s vlastným kúrením. Cena bytu dohodou. Telefónny kontakt: 0902 547 473.

Spomienky

opustila naša milovaná mamka Anna K aňuková, rod.
Tužáková. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku s nami.
Dcéry Hanka a Marienka s rodinami.

Len
kytičku
kvetov Ti na hrob
môžeme dať, chvíľu
postáť, ticho spomínať, sviečku zapáliť, slzy vyroniť
a pošepkať, ako nám
chýbaš. Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 26. augusta 2014 uplynú
smutné dva roky, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mama, dcéra, sestra a švagriná Mária CHOVAŇÁKOVÁ,
rod. Kovalčiková zo Spišskej Belej.
S láskou a úctou spomínajú
manžel Ladislav, synovia Lukáš, Tomáš, Michal, dcéra Natália, otec, sestry, bratia s rodinami. Česť Tvojej pamiatke!
Dňa 2. augusta 2014 sme si pripomenuli smutné
6. výročie od
úmrtia nášho drahého ONDREJA
ROŠKA. Smútiaca rodina.
Dňa 8. augusta
2014 uplynul rok
od úmrtia nášho otca Antona
Pompu. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
Čas tíško plynie, smutno je nám
všetkým, už nič
nie je také, aké bolo
predtým.
Dňa 2. septembra uplynie rok, čo nás po ťažkej chorobe vo veku 72 rokov

Redakcia nezodpovedá za
obsah a jazykovú úpravu
inzerátov!

Tak veľmi si
chcel žiť, no srdce,
čo vedelo nás potešiť, už nevládalo
ďalej biť...
Dňa 30. 8. 2014
si pripomenieme druhé smutné
výročie, keď nás opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, brat
a švagor MILAN SCIRANKA.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
manželka, deti a rodina.
Čas plynie, ale smútok v srdci
ostáva...
Dňa 30. 8. 2014 uplynú 3 roky
odkedy nás opustila naša mama,
babka, prababka, svokra EDITA
GUZIOVÁ a 10. 6. 2014 uplynulo 10 rokov čo zomrel náš otec,
dedko, pradedko, svokor MARTIN GUZI.
S láskou spomína dcéra Marianna z Myjavy s rodinou.
Odchod tvoj bol
rýchly a nečakaný,
niet ťa už viac medzi nami. Do večnosti si odišiel spať,
zaplakal každý, kto
Ťa mal rád. Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň, na cintoríne spíš
svoj večný sen.
Dňa 6. septembra uplynie rok
od smrti milovaného manžela, otca, deda a pradeda Jozefa
Ogurčáka.
S láskou a žiaľom v srdci spomína manželka Magdaléna a
synovia Jozef a Peter.
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Volejbalový šampionát veteránov bol opäť úspešný
Na antukových kurtoch, v športovej hale Vlada Jančeka a v
hale T2 v Kežmarku sa 9. augusta 2014 uskutočnil 18. ročník
medzinárodného volejbalového turnaja veteránov „Memoriál Františka Mizdoša“, ktorý je zároveň už päť rokov oficiálne Majstrovstvami Slovenska veteránov mužov a žien.
Usporiadateľmi turnaja bo- 2:0, Kežmarok 1 – Kežmarok 2
li KV MŠK Oktan Kežmarok a 1:1, UPJŠ Košice – Košice mix
volejbaloví veteráni Kežmar- 2:0, Kežmarok 1 – Bratislaku. Zúčastnilo sa ho vyše 250 va 1:1, Užhorod – Kežmarok
hráčov a hráčok z 34 družstiev 2 0:2, Košice mix – Kežmarok
zo Slovenska, Ukrajiny, Ta- 1 0:2, Užhorod – UPJŠ Košilianska, Poľska a Česka. Hralo ce 0:2, Kežmarok 2 – Bratislasa v štyroch kategóriách.
va 1:1, Kežmarok 1 – Užhorod
Slávnostné otvorenie sa 2:0, Bratislava – Košice mix 2:0,
uskutočnilo za účasti vicepri- UPJŠ Košice – Kežmarok 2 0:2.
mátora mesta Kežmarok Igo1. Kežmarok 1, 2. Bratislara Kredátusa. Za Slovenskú va, 3. Kežmarok 2, 4. UPJŠ Kovolejbalovú federáciu (SVF) šice, 5. Košice mix, 6. Užhoprijal pozvanie riaditeľ volej- rod.
balových súťaží na Slovensku
Najlepšou hráčkou bola
Ľubomír Stražay. Za rodinu vyhodnotená Eva Fabianová
Františka Mizdoša prišla tur- z družstva Kežmarok 2.
naj pozdraviť jeho manželka Vierka s dcérami Zuzkou
Muži (40 – 50 rokov)
a Katkou. Pozvanie ako čestHralo 10 mužstiev vo
ní hostia prijala početná sku- dvoch skupinách na dva sety.
pina starších veteránov voSkupina 1: Nitra – Tlmalejbalu z Kežmarku ako aj z če 1:1, Prešov – B. Bystrica 2:0,
partnerského mesta Užho- Kežmarok – Tlmače 1:1, Prerod, ktorú zastupoval zaslú- šov - Nitra 2:0, B. Bystrica –
žilý majster športu Ukraji- Tlmače 1:1, Prešov – Kežmany Ivan Skriabin, niekoľko- rok 1 0:2, Nitra – B. Bystrica
násobný majster sveta, ktorý 1:1, Prešov - Tlmače 0:2, Kežje aj spoluzakladateľom toh- marok 1 – B. Bystrica 2:0, Kežto medzinárodného turnaja. marok 1 – Nitra 2:0.
V úvode si prítomní uctili miSkupina 2: Kežmarok – St.
nútou ticha pamiatku Fran- Ľubovňa 0:2, B. Štiavnica – V.
tiška Mizdoša a ostatných bý- Tatry 1:1, Kežmarok 2 – Petrvalých spoluhráčov, ktorí už žalka 0:2, B. Štiavnica – St. Ľunie sú medzi nami.
bovňa 2:0, V. Tatry – Petržalka 2:0, B. Štiavnica – KežmaŽeny
rok 2 2:0, St. Ľubovňa – V. TatHralo 6 družstiev systé- ry 1:1, B. Štiavnica – Petržalka
mom každý s každým. Na 2:0, Kežmarok 2 - V. Tatry 0:2,
dva sety do 20.
St. Ľubovňa – Petržalka 2:0.
Užhorod – Bratislava 0:2,
Finále: Kežmarok 1 – B.
UPJŠ Košice – Kežmarok 1 Štiavnica 2:1. O 3. miesto: Vy0:2, Kežmarok 2 – Košice mix soké Tatry – Tlmače 2:1.
2:0, Bratislava – UPJŠ KošiPo finálovom zápase bol
ce 2:0, Košice mix – Užhorod podaný zo strany Banskej

Štiavnice protest proti neoprávnenému štartu domáceho hráča, ktorý bol uznaný.
Poradie: 1. Banská Štiavnica, 2. Vysoké Tatry, 3. Tlmače.
Za najlepšieho hráča vyhodnotili Roba Russa z Banskej Štiavnice.
Muži (50 – 60 rokov)
Hralo 15 mužstiev v troch
skupinách na dva sety.
Skupina 1: Hradec Králové – Gliwice 2:0, Patrónka –
Černová 2:0, Hradec Králové – Poprad 2:0, Patrónka –
Gliwice 2:0, Černová – Poprad
2:0, Patrónka – Hradec Králové 1:1, Gliwice – Černová 1:1,
Patrónka – Poprad 2:0, Hradec Králové – Černová 2:0,
Gliwice – Poprad 1:1.
Skupina 2: Brezno – Pov.
Bystrica 0:2, KDS Košice –
Prešov 1:1, Brezno – St. Ľubovňa 1:1, Prešov – Pov. Bystrica 2:0, Košice – St. Ľubovňa
2:0, Prešov – Brezno 2:0, Pov.
Bystrica – Košice 0:2, Prešov –
St. Ľubovňa 2:0, Brezno – Košice 0:2, Pov. Bystrica – St. Ľubovňa 1:1.
Skupina 3: Užhorod – Poprad 2 0:2, Hliník n/H – Michalovce 0:2, Užhorod – Rovigo 1:1, Hliník – Poprad 2 2:0,
Michalovce – Rovigo 2:0, Hliník – Užhorod 2:0, Poprad 2 –
Michalovce 2:0, Hliník – Rovigo 2:0, Užhorod – Michalovce 1:1, Poprad 2 – Rovigo 2:0.
Finále: Hradec Králové –
Prešov 2:0, Hradec Králové –
Hliník n/H 2:0, Hliník – Prešov 2:0.
Poradie: 1. Hradec Králové, 2. Hliník nad Hronom, 3.

Prešov, 4. Košice.
Najlepší hráč bol vyhodnotený J. Novotný z Hradca
Králové.
Muži (nad 60 rokov)
Hrali tri mužstvá, každý s
každým na dva sety.
Krupina – Košice 2:0,
Užhorod – Košice 2:0, Krupina – Užhorod 2:0.
Poradie: 1. Krupina, 2.
Užhorod, 3. Košice.
Najlepší hráč bol vyhodnotený oto Šimonovič z Krupiny.
Ocenenie dostali aj Radoslava Štocková (najsympatickejšia hráčka) a Blažej Kottler (najstarší hráč turnaja, 69
rokov).
Počas turnaja sa odohralo vyše 80 zápasov, ktoré výborne rozhodovali rozhodcovia pod vedením skúseného
hlavného rozhodcu Štefana
Derevjanika v zložení Záhradník, Vegšo, Baďura, Čunočka, Krojer, Servický, Foľvarský, Toporcer, Gans, Hudák, Lipták.
Ceny počas vyhodnotenia odovzdával zástupca SVF
Ľubomír Stražay a Vierka
Mizdošová.
Prvé tri družstvá vo všetkých kategóriách obdržali poháre, najlepší jednotlivci
získali plakety a vecné ceny.
O občerstvenie sa postarali
P. Lajda, P. Vojtičko, N. Scholtz, M. Rothová. Ako po iné roky, skvelý guláš pripravil Dano Neupauer. O prípravu pohostenia sa postarali I. Cermanová, E. Vojtičková a Palo
Kovalčík.
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Ozvučenie turnaja mal
tentoraz na starosti J. Juhász.
Prvýkrát na spomienkovom
večierku hrala skupina Albatros, ktorá vytvorila skvelú atmosféru.
Poďakovanie za prenájom areálov a telocviční patrí
vedeniam ZŠ Nižná brána,
Gymnázia P.O. Hviezdoslava Kežmarok, MŠK za poskytnutie haly. Za poskytnutie ubytovacích a stravovacích kapacít patrí poďakovanie Súkromnému domovu
mládeže.
Osobitné
poďakovanie
patrí riaditeľke SOŠ Garbiarska Marte Sabolovej za poskytnutie spoločenskej miestnosti na záverečný večer.
Poďakovanie patrí I. Gašparovi za zhotovenie spomienkových cien pre sponzorov a zahraničných účastníkov, p. Džadoňovi a T. Ištócymu za úpravu kurtov a
skoré oznamovanie výsledkov, J. Pechovi za prípravu
chutnej kávy pre účastníkov
turnaja, žiačkam, kadetkám
a juniorkám za zápisy zápasov, novinám KEŽMAROK
za propagáciu turnaja.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom
za poskytnutie finančných a
materiálnych príspevkov, bez
ktorých by sa tento turnaj nemohol uskutočniť. Boli to:
Mesto Kežmarok, Klub volejbalu MŠK Oktan KK, Plastiflex, s.r.o., KK, Wagon Trading,
s.r.o., Tatranská mliekareň
KK, Pekáreň GROS KK, Kávomaty, s.r.o. KK, SCAN guilt-Quiltex, a.s. L. Mikuláš, Technické služby, s.r.o. KK, Podtatranská hydina, a.s. KK, Elex-Turcer, s.r.o. KK, Tatratherm,
s.r.o. KK, Stav. Spol. RONDO,
s.r.o. KK, Vojenské lesy a majetky, š.p. KK, Delta KK-M.

šport
Šoltés, Elkovod KK-M. Ignáci, BEDIK, s.r.o. KK, Šport Team KK-J. Mašlonka, KUPO-SK, s.r.o. KK, PJ-Stav KK-Ing.
Juraj Pisarčík, Zelenina-ovocie Sp. Belá-M- Mešár, Karloff,
s.r.o.-Ján Semaňák, JUDr. Pavol Zavacký, Penzión u Jakuba-V. Modla, reštaurácia ESO-S. Pavličko, Hostinec pod
hradom-M. Džadoň, hostinec Buková KK, OK bar KK-P. Cehula, predajňa mäsa-Košický KK, F. Rams KK, Ján
Smolen KK, Slavomír Adamjak KK, Beňo Malec KK, Anton Kalafút KK, Pavol Wiener
KK, kamenárstvo Galica, Vlado Lukáč KK, MUDr. Hlinka
KK, F. Tomčák KK, Ing. Arch.
R. Kruliac KK, All Stars, s.r.o.
KK.
Zvlášť by sme sa chceli
poďakovať Rudolfovi Veličkovi zo Združenia pltníkov
Dunajec, s.r.o. Majere, ktorý pripravil pre našich hostí
z Užhorodu nezabudnuteľnú
plavbu po Dunajci.
Už 18. ročník Memoriálu F.
Mizdoša a 5. ročník M-SR veteránov je minulosťou. Z volejbalovej federácie nás navštívil súťažný riaditeľ Ľubomír Stražay, ktorý bol milo prekvapený nielen účasťou
družstiev, ale i celkovou organizáciou podujatia. Veríme preto, že tento kežmarský
turnaj nezostane v pozadí volejbalového diania na Slovensku, ako je to doteraz.
Ďakujem všetkým mojim
kolegom z organizačného výboru, ako aj ostatným ešte aktívnym volejbalistom a volejbalistkám za pomoc pri organizovaní tohto turnaja, ktorý získal na veľkej popularite
nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí.
Za organizačný výbor Milan Lajda

Cestovná agentúra MARCO POLLO
sa presťahovala
Od 2. júna sme zmenili sídlo našej
Cestovnej agentúry MARCO POLLO, s.r.o.
Nájdete nás na ul. Hviezdoslava 2 v budove
ako doposiaľ, ale na prízemí naproti VÚB
banke (v bývalom kvetinárstve).
Ste u nás vždy vítaní.
Tel. číslo: 052/452 36 62, 0915-841 711,
marcopollo@marcopollo.sk
www.marcopollo.sk

15

Futbalisti sú poslední
Kežmarským futbalistom
nevyšiel štart do nového ročníka v V. lige v Podtatranskej
skupine. Z troch zápasov nezaznamenali, ako jediný v súťaži, ani bod a nestrelili ani
gól.
Výsledky: 1. kolo: MŠK
Spišská Belá – 1. MFK Kežmarok 2:0 (0:0). Góly: Zacher,
Dunka.
2. kolo: Kežmarok – Nálepkovo 0:3 (0:1).
3. kolo: Hrabušice – Kežmarok 12:0 (5:0)
1. Hrabušice 3 14:2 6
2. Nálepkovo 2 6:0 6
3. FK Poprad 3 9:4 6
4. Smižany 3 7:2 6
5. Kravany 3 7:4 6

6. Gelnica 3 7:5 6
7. Spiš. Belá 3 4:2 6
8. Spiš. Bystré 3 3:4 4
9. Helcmanovce 3 3:5 4
10. Prakovce 2 1:3 3
11. Toporec 3 4:8 3
12. Teplička 3 3:6 1
13. Levoča 3 3:9 1
14. Kežmarok 3 0:17 0
Dorast
Dorastenci Kežmarku aj
v sezóne 2014/2015 hrajú v III.
lige v podtatranskej skupine.
Výsledky: Margecany – 1.
MFK Kežmarok 0:3 (Toporcer, Vaľko, Pokrivčák). Kežmarok – Spišský Štvrtok 1:2
(Vaľko). Ľubica – Kežmarok
0:2 (Godalla, Šutor).
Pavol Humeník

Turistický výlet do Tatier
je už pripravený
V rámci celomestského športového podujatia Dni športu
mesta Kežmarok organizuje Mesto Kežmarok výlet do Vysokých Tatier.
Výlet sa uskutoční v sobotu 13. septembra 2014 na trase
Štrbské Pleso – Furkotská dolina – Wahlenbergove plesá –
Bystré sedlo – Mlynická dolina – Štrbské Pleso.
Pre deti a menej zdatných
turistov budú vybrané ľahšie
turistické trasy v okolí Štrbského Plesa.
Odchod autobusu z Kežmarku na Štrbské Pleso je

z parkoviska pri futbalovom
štadióne o 6.30 hod. Odchod
spiatočného autobusu zo
Štrbského Plesa do Kežmarku je o 17.30 hod. Predpokladaný príchod do Kežmarku je
o 19.00 hod. Poistenie si hradí každý účastník podujatia
sám.
Bližšie informácie o výlete: Ing. Igor Kučár, 0915
207 358.
Pavol Humeník

Pozvánka na extraligu
Je tu pomaly začiatok septembra, čo je neklamný znak novej
súťažnej hokejbalovej sezóny.
Už v prvú septembro- ktorej sa naberala nielen konvú sobotu, teda 6. 9. 2014 sa dícia, ale mužstvo sa zúčastprvým kolom začína Sloven- nilo i medzinárodného turská hokejbalová extraliga, naja v Martine je tu prvý exv ktorej hrá i kežmarské muž- traligový duel. Na úvod pristvo, tentoraz pod názvom vítame na domácom ihrisku
MŠK MIMISOLAR Kežma- mužstvo z Považskej Bystrirok. Oproti minulej sezóne ce. Hrá sa v sobotu, v tradičsa káder trochu zmenil, tak- nom čase, o 13.00 hod. a všetže sme zvedaví, ako sa nové, kých športových fanúšikov
či staronové tváre v kežmar- srdečne na toto stretnutie poskom drese predvedú.
zývame.
Po letnej príprave, počas
Pavol Humeník
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Šachová olympiáda skončila úspešne aj pre Kežmarčanku
V ďalekom nórskom meste Tromsö sa v dňoch 1. – 14. augusta 2014 uskutočnil 41. ročník šachovej olympiády. Zásluhou kežmarskej rodáčky Zuzany Štočkovej, rodenej Hagarovej mal i kežmarský šach na tomto šachovom sviatku svoje zastúpenie.
Naša reprezentantka odo- chceli vedieť, ako ju hodnotí v
hrala desať partií, v ktorých porovnaní s predošlými. „Na
získala 6,5 bodu. Jej víťazstvá túto Olympiádu som sa veľmi
v deviatom a najmä v posled- tešila. Výnimočne sa konala v
nom jedenástom kole boli bo- lete, takže som nemala probdonosné pre celé družstvo, tak- lém s uvolnením z práce (pože aj na tomto šachovom sviat- zn.: Zuzka pracuje ako učiteľka
ku zostala nezmazateľná pečať na strednej škole.), mohla som
si pred súťažou odpočinúť a šakežmarskej šachovej školy.
Po 22. mieste z predchádza- chovo sa pripraviť. Olympiáda
júcej olympiády je sedemnáste je vždy veľký sviatok - na jedmiesto malým krôčikom vpred, nom mieste sa zíde takmer celá
ktorý sa podaril slovenským svetová špička a tiež množstvo
šachistkám. Olympiády sa zú- šachových nadšencov.
Ak by som mala urobiť svoj
častnilo celkovo 136 ženských
družstiev. Zvíťazili šachistky osobný rebríček, tak Tromso
z Ruska (20 bodov), ktoré vy- by bolo na 3. mieste. Najvyšhrali desať stretnutí a prehrali šie hodnotím Calviu 2004, kde
iba s Ukrajinkami. Druhé skon- sme skončili na fantastickom 7.
čili Číňanky, tretie Ukrajinky. mieste. Striebornú medailu by
Obidve družstvá získali 18 bodov. Slovenky získali 15 bodov
za sedem výhier, jednu prehru
a tri prehry.
Zostava Slovenska: Eva Repková 4,5 b/11 z, Zuzana Štočková 6,5/10, Júlia Kočetková 7,5/11,
Veronika Maslíková 5/7, Veronika Gažíková 4/5.
U mužov vyhrala olympiádu prvýkrát Čína, keď neprehrala ani jeden zápas. Druhé
skončilo Maďarsko, tretia India. Až za medailovými stupňami skončili favorizované tímy: 4. Rusko, 5. Azerbajdžan,
6. Ukrajina, 8. Arménsko. Slovensko skončilo na 37. mieste s 5 výhrami, tromi remízami a tromi prehrami. Celkovo
sa mužského turnaja zúčastnilo 177 mužstiev.
Pre Zuzku to bola už deviata šachová olympiáda, tak sme

som dala Bledu 2002, kde bola nádherná olympiáda - hrali sme tam so silnými súpermi,
bojovali až do posledného kola o umiestnenie v prvej desiatke a ja som svojim výsledkom
uhrala mužský titul IM. Tromso je tretie - hrali sme zaujímavé zápasy, v tíme bola celý
čas pohodová atmosféra, ľudsky veľmi milé spoluhráčky a
samozrejme výborný kapitán,
veľmajster Igor Štohl.“
Pavol Humeník
Pre fanúšikov šachu prinášame partiu, ktorá rozhodovala o konečnom umiestnení
nášho ženského družstva. Je
to posledná partia turnaja našej šachistky na turnaji, ktorá
rozhodovala o výhre, či prehre
družstva, teda, či sa Slovensko
posunie do prvej dvadsiatky,
alebo ostane za ňou.
11.
kolo:
Štočková

(Slovensko) – Čudgarian (Kanada)
1. e4, e6 2. d4, d5 3. Jc3, Sb4
4. e5, b6 5. Dg4, Sf8 6. Sg5, Dd7
7. Jf3, Sa6 8. Sxa6, Jxa6 9. a3, c5
10. 0-0, h6 11. Dh3, Je7 12. Vad1,
Jg6 13. Sc1, Se7 14. Vfe1, c4 15.
b3, cxb3 16. cxb3, Vc8 17. Je2,
0-0 18. Jg3, Kh7 (?) 19. Jh5, Sh8
20. Dg4, Vc3 21. Jd2, Jc7 22. b4,
Jb5 23. a4, Jc7 24. b5, a6 25. Jf1
(?), axb5 26. axb5 (?), Jxb5 27.
Jfg3, Vhc8 28. Se3, Ja3 29. Vf1,
Jc2 (pozri diagram) 30. Je2,
Vxe3 31. fxe3, Jxe3 32. Df3, Sg5
33. Dxf7, Dxf7 (?) 34. Vxf7, Jxd1
35. Vxg7+ (!), Kh8, 36. Vxg6, Vc2
(??), 37. h4 (!), Se3+ 38. Kf1, b5
39. Vxe6, Jc3 40. Jxc3, Sxc3 41.
Jf6, Kg7 42. Jxd5, Vc1+ 43. Ke2,
Sxd4 44. Ve7+, Kf8 45. e6, Se5
46. Vf7+, Ke8 47. Va7, Va1 48.
Ve7+, Kf8 49. Vf7+, Ke8 50. Ve7+,
Kf8 51. Vb7, Va6 52. e7+, Kf7 53.
e8D+, Kxe8 54. Ve7+, Kd7 55.
Vxe5, Kd7 56. Jb4, Vb6 57. g4,
Vf6 58. Ke3, Vf1 59. Vxb5, Vb1
60. Kf4, Vf1+ 61. Ke5, Vh1 62.
h5... biely vyhral.
Slovensko po výhre nad Kanadou 2,5:1,5 sa posunulo z tretej desiatky na konečné 17.
miesto. Gratulujeme!
(ph)

Kam za športom
šport
Futbal
Hokejbal

súťaž

kategória

miesto

termín

podujatie, zápas

V. liga, sk. Podtatranská

muži

futbalový štadión

31. 8., 16.00 h

Kežmarok – Helcamnovce

III. liga

dorast

futbalový štadión

30. 8., 14.00 h

Kežmarok – Prakovce

extraliga

seniori

hokejbalový štadión

6. 9., 13.00 h

Kežmarok – Pov. Bystrica
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