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LIMITOVANÁ
EDÍCIA TOUR
DE FRANCE
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid TdF 4,7 – 4,9 l/100 km, 107 – 110 g/km. Ilustračné foto.

Vyštartujte k najbližšiemu predajcovi ŠKODA a využite limitovanú ponuku na model ŠKODA Rapid Tour de France s extra
športovou výbavou navyše: športové sedadlá, 17” dizajnové disky, športový multifunkčný volant, automatická klimatizácia,
parkovacie senzory a veľa ďalšieho. Vybrať si môžete z piatich športových farieb, s ktorými vás na ceste nikto neprehliadne.
Príďte si po nový Rapid Tour de France a jazdite v novom štýle ešte dnes.
To všetko s možnosťou financovania bez navýšenia a so 4-ročnou zárukou/60 000 km.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTONOVA,s.r.o.
www.autonova.sk
Huncovská 308
Tel.: 052/452 36 67
060 01 Kežmarok
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PRÍLOHA EĽRO 2015
– kompletný program
– kultúrne pozvánky
– história cechov

2

spravodajstvo

1. júl 2015

noviny

Kežmarok

V Kežmarku štartujú nový systém parkovania
Dopravná situácia v širšom centre mesta by mala byť už onedlho prehľadnejšia.
Lorant Paugsch
Foto: autor

V podtatranskom meste Kežmarok zavedú od 1. júla nový parkovací systém, ktorý sa
dotkne širšieho centra mesta. „Prioritou systému je naučiť ľudí parkovať podľa pravidiel a bez chaosu. Chceme,
aby systém parkovania nebol
záťažou pre občanov a turistov. Potrebovali sme taktiež
nájsť riešenie pre ľudí, ktorí
v meste bývajú či podnikajú,“
vysvetlil primátor Kežmarku
Ján Ferenčák.

Na uliciach Trhovište, Toporcerova, Dr. Alexandra, Jakuba Kraya a na nádvorí polikliniky na ulici Hviezdoslavova pribudne automatický
závorový systém, na Hradnom námestí, ulici Dr. Alexandra, Hlavnom námestí,
ulici Starý trh, na Kostolnom
námestí a na uliciach Nová,
Baštová a Garbiarska budú
k dispozícii parkovacie automaty.
Prvá polhodina bude počas pracovných dní od 8.00 do
16.00 na parkoviskách so závorovým systémom zdarma,
na parkoviskách s parkovacími automatmi či s parkovacou službou bude za prvých
45 minút účtovaných 10 centov. Následne bude za kaž-

dých začatých 15 minút účtovaných 10 centov na všetkých
druhoch parkovísk.
Mesto podľa Ferenčáka nechce na novom parkovacom systéme zarábať.   Vyzbierané peniaze investuje
späť na rekonštrukciu komunikácií, parkovísk či výstavbu
nových parkovacích miest.
„Musíme sa starať aj
o parkovacie miesta. Ak by
turisti vystúpili na neudržiavanom priestranstve, asi
už by k nám neprišli. Poplatky sú symbolické, ale napriek
tomu by nám mali zaplatiť
služby, ktoré chceme naďalej skvalitňovať,“ povedal Ferenčák a dodal: „Na systém
si budeme musieť zvyknúť,
ale verím, že po čase už nebu-

de pútať veľkú pozornosť, ale
stane sa každodennou súčasťou mesta.“

V Kežmarku parkujeme po novom

Nový parkovací systém, nové parkoviská, nové jednosmerky.
Lorant Paugsch
Foto: Pavol Humeník

Od 1. júla začína platiť v širšom centre
mesta nový parkovací systém – automatické závory, automaty a jednosmerky.

xandra, 3. Hlavné námestie, 4. ulica Starý trh, 5. Kostolné námestie, 6. ulica Nová, 7. ulica Baštová – časť od križovatky s
ul. Kušnierska brána po križovatku s ul.
Garbiarska, 8. ulica Garbiarska.

Parkoviská s automatickým závorovým
systémom:
- ulica Trhovište – pri futbalovom štadióne;
- ulica Toporcerova – pri červenom kostole;
- ulica Dr. Alexandra – pri hotelovej akadémii;
- ulica Jakuba Kraya – pri starom cintoríne;
- ulica Hviezdoslavova – nádvorie polikliniky.

Úseky miestnych komunikácií
a parkoviská bez automatického
závorového systému a parkovacích
automatov:
1. ulica Baštová – časť od križovatky
s ulicou Hviezdoslavova po križovatku
s ulicou Kušnierska brána;
2. ulica Hviezdoslavova – časť od križovatky s ulicou Jakuba Kraya po pešiu zónu;
3. ulica Priekopa – časť od križovatky s ulicou Trhovište po križovatku s obslužnou komunikáciou;

Úseky miestnych komunikácií
a parkoviská s parkovacími automatmi:
1. Hradné námestie, 2. ulica Dr. Ale-

Nové jednosmerné ulice:
- Starý trh (v smere od ulice Fraňa
Kráľa po ulicu Kostolné námestie);

Nová ulica je prejazdná len od Kostolného námestia.

- Kostolné námestie (od ulice Starý trh
po Novú ulicu);
- Kostolné námestie (od parku Baziliky sv. Kríža po Novú ulicu);
- Nová ulica (od Kostolného námestia
po Hradné námestie);
- Priekopa (od okresného súdu po
vjazd na parkovisko a obslužnú komunikáciu pri Barónke).
Spoplatnenie parkovísk: pondelok
– piatok: 8.00 – 17.00 hod. Dni štátnych
sviatkov a dni pracovného pokoja bezplatne, okrem času konania festivalu
EĽRO a príležitostných trhov.
Cenník parkovného:
1. Osobné automobily: prvých 30 minút zdarma, každá ďalšia začatá štvrťhodina 0,10 €. Pri platbe v parkovacích automatoch a platbách v hotovosti u parkovacej služby je minimálna sadzba jednorazového parkovného 0,10 € za prvých 45 min.
2. Autobusy: 2,0 € /hod.

Vjazd do jednosmernej cesty na ul. Priekopa.

noviny

Kežmarok

spravodajstvo

1. júl 2015

3

Turisti môžu objavovať Prešovský kraj a mesto
Kežmarok aj pomocou mobilnej aplikácie
Prešovský kraj môžu turisti objavovať prostredníctvom súťaže s mobilnou
aplikáciou Objavujme. Súťaž, v ktorej môžu účastníci získať zaujímavé ceny,
ponúka 250 tipov na zaujímavé výlety v kraji.
Ing. Gabriela Bodnárová,
výkonná riaditeľka OOCR TSP

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spustila od 24. júna súťaž
Objavuj Prešovský kraj. Turis-

tom chce predstaviť zaujímavé
miesta kraja prostredníctvom
mobilnej aplikácie Objavujme, v ktorej je zahrnuté aj mesto
Kežmarok,a v nej si zvoliť súťaž
Objavuj Prešovský kraj.
Úlohou súťažiaceho je navštíviť definované body (miesta v Prešovskom kraji) pomocou GPS a potvrdiť ich návštevu v aplikácii v definovanom kruhu. Za navštívenie
miesta získa súťažiaci príslušnú bodovú hodnotu. Rebríček
hráčov je k dispozícii okamžite v mobilnom telefóne. Hráči s najvyšším počtom bodov

môžu vyhrať tablety, pobyty
v hoteloch a penziónoch Prešovského kraja, vstupenky do
aquaparkov a zábavných centier či darčekové balíčky. Každý záujmový bod v súťaži obsahuje informácie o mieste, fotografiu, bodovú hodnotu do
súťaže, GPS súradnice a diameter, teda okruh, v ktorom sa
hráč môže lokalizovať. Všetky
body sú zobrazené na mape s
možnosťou navigácie.
Súťaž spája množstvo zaujímavých miest, prírodných krás
a pamiatok, ale aj menej známe,
ale zaujímavé zákutia. Navyše

obsahuje zoznam zariadení,
ktoré súťažiacemu poskytnú
rôzne zľavy na občerstvenie,
ubytovanie či wellness služby.
Súťaž Objavuj Prešovský
kraj trvá od 24. júna do 15. septembra 2015. Turisti ju nájdu
v aplikácii Objavujme, ktorá
je dostupná zadarmo pre platformy Android aj iOS (Apple).
Ocenenie víťazov prebehne 26.
septembra na oslavách Svetového dňa cestovného ruchu v Levoči. Informácie o súťaži získajú
turisti na stránke KOCR Severovýchod Slovenska www.severovychod.sk a PodmeVon.sk.

Festival študentského remesla zaujal aj prezidenta
Podľa prezidenta SR Andreja Kisku festival ukázal, že všetko sa dá, keď
sa chce.
Lorant Paugsch
Foto: autor

„Podstatou festivalu študentského remesla je búranie predsudkov medzi Rómami a nerómami, medzi mladšími a staršími remeselníkmi,“ priblížila
myšlienku festivalu riaditeľka
Strednej odbornej školy Biela
voda Anna Jurgovianová.
Študenti predvádzali spolu so staršími remeselníkmi kováčstvo, šperkárstvo, korytárstvo, metliarstvo či plstenie.
Súčasťou festivalu bola aj súťaž
v zdobení medovníkov či o najkrajší rómsky kroj.
Ak to financie dovolia, v budúcnosti by mohol byť festival medzinárodný. „Radi by
sme privítali remeselníkov
z Poľska či z Českej republiky. V tomto roku sa festivalu
zúčastnili študenti Gymnázia
Pavla Országha Hviezdoslava, Strednej umeleckej školy, Hotelovej akadémie Otta
Brucknera či Stredného odborného učilišťa,“ povedala Jurgovianová, ktorá sa netají tým, že
ju inšpirovalo aj Európske ľudové remeslo.
„Remeslá majú v našom
meste veľmi dlhú tradíciu a aj
my ich chceme propagovať
a popularizovať. Sú potrebné

pre každého z nás, pretože niekedy potrebujeme kováčov, kurenárov či kominárov,“ dodala.
Všetko sa dá, keď sa chce
Záštitu nad festivalom prebral
v tomto roku prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Podľa neho je festival dôkazom toho, že všetko sa dá, keď
sa chce. Videl to predovšetkým
na mladých študentoch, ktorých je dobré inšpirovať už od
začiatku, aby v dospelosti nemali problém s nájdením si práce aj v podtatranskom regióne.
„V regiónoch vládne skepsa z nedostatku práce, z toho,
že mladým Rómom sa nechce pracovať. Remeslo by sme
však mali podporovať a práve v ňom sa často vedia chytiť
tí, na ktorých často zabúdame
a často ich kritizujeme,“ povedal Kiska, ktorý pracuje na tom,
aby mohol Kežmarok navštíviť
aj počas festivalu Európske ľudové remeslo.
Potenciál v rómskych
osadách
Jedinečnosť festivalu vyzdvihol
aj Peter Pollák, splnomocnenec
vlády Slovenskej republiky pre
rómske komunity.
„Rómskych festivalov na
Slovensku je niekoľko, ale kežmarský je jediný svojho druhu.
Na druhej strane, kde inde by
mal byť, keď práve Kežmarok je
remeselné mesto a práve tu sa
vhodne prepojí remeslo s róm-

skou komunitou,“ povedal.
Polláka oslovilo, že Kežmarku sú nadšenci, ktorí pracujú
s rómskou mládežou. Ukazujú, že nie je pravdou, že rómske
deti nedokážu byť kvalifikované a nie je pravdou, že z nich nikdy nič nebude. Slovensku len
prospeje, ak budú raz rómske
deti kvalifikované, budú pracovať a budú súčasťou sociálneho
systému.
„Je to veľmi dôležité. Slovensko si zaslúži, aby malo
v budúcnosti dostatok kvalifikovaných ľudí, pretože v budúcnosti bude mať veľký problém v dôchodkovom systéme.
Veľký potenciál vidím v rómskych osadách. Deti raz môžu pracovať a tým pádom aj
zmierniť problémy, ktoré nás
čakajú. Ak nebudú pracovať
rómske deti, nebude mať kto
pracovať na dôchodky,“ uviedol Pollák.

Mesto chce prezentovať
domácich remeselníkov
Pomôcť študentom – remeselníkom by chcelo aj mesto, napríklad poskytnutím miesta na
festivale Európske ľudové remeslo.
„Keď sme obsadzovali
stánky, preferovali sme skôr
domácich remeselníkov, pretože prezentujeme nielen európske remeslo, ale aj lokálne, z Kežmarku, zo Spiša. Remeselníkov už veľa nemáme.
Práve preto by bolo výborné,
keby sa mladí ľudia vyučili,
aby ho udržiavali a prenášali
na ďalšie generácie. Potom by
sme mali ľahšiu úlohu a nemuseli by sme hľadať remeselníkov v Európe. Predpoklady na to máme, keďže v meste
máme umeleckú alebo strednú odbornú školu,“ dodal na
záver primátor Kežmarku Ján
Ferenčák.
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Mestská polícia upozorňuje

V dňoch 10. – 12. júla 2015
sa v Kežmarku uskutoční 25.
ročník EĽRO. Tak ako po iné
ročníky tohto podujatia, veľa ľudí malo hlavu v smútku,
keď pri platení zistili, že peňaženka, alebo doklady sú preč.
Nie každý sa príde do nášho
mesta zabaviť. Sú aj ľudia, ktorí chodia na tieto akcie s iným
úmyslom, a to obohatiť sa na
úkor druhého. Preto by sme
vám chceli dať niekoľko rád

Poďakovanie
V minulosti som vstúpil sám
do seba, vedel som, že musím so
sebou niečo urobiť. Bol som veľký alkoholik. Po rozhovore s pracovníkmi komunitného centra
som išiel na liečenie. Po návrate
som dostal od mesta sociálny byt,
narodili sa mi dve krásne deti.
Pracoval som ako aktivačný pracovník, ale už niekoľko týždňov
som zamestnancom mesta – maľujem a opravujem byty.
Viem, že keby som sa ja sám
nechcel zmeniť, nikto by mi nepomohol. V minulosti som poznal tiež ľudí, ktorí mi chceli pomôcť, ale ich rady som bral na
ľahkú váhu. Myslel som si, že so
všetkým si poradím sám. Zistil
som, že som urobil veľké chyby,
dostal som sa z bahna a začínam
žiť lepším životom.
Voľakedy som musel dať moje štyri deti do detského domova,
keďže som nemal kde bývať. Navštevujú ma, chodia na prázdniny, volám si s nimi.
Rád by som sa poďakoval
Whirlpoolu za novú práčku a sociálnym pracovníčkam komunitného centra, ktoré napísali žiadosť
a vďaka nim ju mám. Voľakedy
sme prali ručne vo vani, pri dvoch
deťoch to bolo náročné. Sme veľmi
radi, že nám tak pomohli. Aj keď
pracujem, novú práčku by som si
nemohol dovoliť.
Chcel by som sa predovšetkým poďakovať mestu Kežmarok
za to, že môžem bývať v mestskom byte a aj sociálnym pracovníčkam. Pomáhajú mi s mojimi
problémami a aj vďaka nim viem,
na koho sa môžem obrátiť. Sú mi
veľkou oporou a som im nesmierne vďačný, že mi pomáhajú. Budem sa snažiť nesklamať dôveru
tých, čo mi veria a pomáhajú mi.
Peter Škovran

ako sa nestať obeťou krádeže:
- vreckári na vás môžu zaútočiť hlavne tam, kde je veľa
ľudí. Vreckári pracujú v skupinkách a často pre svoju stratégiu zneužívajú deti,
- buďte ostražití, keď
opustíte peňažný ústav alebo bankomat. Zlodeji často na
svoje obete číhajú práve tam,
- strata peňazí nie je jediným dôsledkom vašej neopatrnosti. Môžete prísť aj o doklady – občiansky alebo vodičský preukaz, cestovný pas,
kreditné karty či kľúče od auta alebo bytu,

- v prípade krádeže kreditných kariet je potrebné ihneď
zablokovať účty,
- pokiaľ je možné, nenoste
pri sebe väčší obnos peňazí,
- ak už máte pri sebe väčší
obnos peňazí, majte ich rozdelené, peňaženku noste pri sebe, nie v taške napr. vo vrecku
zapnutom zipsom alebo gombíkom,
- pri platení neukazujte
okolostojacim obsah vašej peňaženky,
- ak je možné vyhýbajte sa
tlačenici a hlučným skupinám,
- ak sa nedá vyhnúť tlače-
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nici, dobre sa na ňu pripravte,
- pamätajte, že niektoré tlačenice sú vyvolávané umelo,
aby ste si nevšimli odcudzenie vašich vecí a zlodeji mali ľahšiu prácu pre vašu nepozornosť.
Ďalší fenomén podujatia
EĽRO sú odbehnuté a následne stratené deti. V prípade, že
vaše dieťa niekam odbehne
kontaktujte mestskú políciu
na telefónnom čísle 159. Dajte im na seba telefonický kontakt. Plačúce stratené dieťa ľudia dajú poväčšine buď hliadke na ulici, alebo ich privedú
na základňu mestskej polície.
JUDr. Jozef Marhefka

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade
vzniku mimoriadnej udalosti – búrka

Sprievodnými javmi počas
búrky sú silný vietor, elektrické výboje ako aj intenzívny dážď, prípadne krúpy.
Ing. Ladislav Melikant
Mesto Kežmarok, úsek CO, KR.

Búrka je v širokom zmysle pomenovanie pre poveternostný jav,
ktorý má spravidla svoj zreteľný
začiatok a ukončenie a je pre danú
oblasť extrémnym typom počasia.
Čo robiť po vyhlásení meteorologických výstrah 2. a 3. stupňa pri výskyte búrok.
Búrky – 2. stupeň
Výskyt silných búrok spojených
s prívalovými zrážkami s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazmi
vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):

• nezdržiavať sa na voľných plochách a pri labilných prekážkach,
• zatvoriť a zabezpečiť okná a
dvere,
• odložiť z dvorov voľne položené predmety,
• zabezpečiť domáce zvieratá,
• neparkovať pod stromami a pri
chatrných budovách,
• s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
• vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy (pozor na ich
prípadné zatopenie),
• nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
• opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj
vyschnutých korýt).

Búrky – 3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných
búrok spojených s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3,
40 mm za 1h) a nárazmi vetra
s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
Okrem rád a odporúčaní uvedených vyššie je ďalej odporúčané:
• keď nemusíte, nevychádzať z
domu,
• nepúšťať von deti,
• zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.
Pri búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch
a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov a podjazdov).

V „káblovke“ pribudnú žiadanejšie stanice

Spoločnosť Slovanet, prevádzkovateľ káblovej televízie a internetu v Kežmarku a Ľubici, zaradí
do programového rastra
detskú stanicu NICK JR
na základe nedávneho
prieskumu. V priebehu júla pridá aj novú slovenskú
stanicu JOJ Cinema.
Slovanet, Pavol Humeník

Namiesto RIK TV
anglická NICK JR
Vo vysielaní káblovej televízie v
Kežmarku a Ľubici nahrádza det-

skú stanicu RIK TV od 1. 7. stanica NICK JR, ktorá prináša možnosť učiť sa základy anglického jazyka pre deti už od veku 2 rokov.
Uskutoční sa tak na základe výsledkov nedávneho zákazníckeho prieskumu z mája 2015,
ktorý uskutočnila spoločnosť
Slovanet prostredníctvom internetového dotazníka. Vyplynulo z neho, že viac ako 55 % rodičov by uvítalo možnosti rozvoja
jazykových znalostí, ktoré stanica NICK JR ponúka.
Čoskoro aj JOJ Cinema
V priebehu júla pridá Slovanet
do vysielania káblovej televí-

zie v Kežmarku a Ľubici aj novú
slovenskú stanicu JOJ Cinema.
Tento filmový kanál prinesie
bohatý program pre fanúšikov
kinematografie a exkluzívne televízne premiéry českých a slovenských filmov všetkých žánrov. Bonusom pre divákov bude, že filmy na JOJ Cinema nebudú prerušované reklamou.
Pobočka spoločnosti Slovanet
sídli v Kežmarku na Hviezdoslavovej 7 (oproti Tatra banke) a
domáca ponuka služieb aj aktuality sa nachádzajú na internetových stránkach www.slovanet.
sk/kezmarok a www.slovanet.
sk/lubica.
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Groszove povesti očami ZUŠ Antona Cígera

Vo výkladných skriniach na
ulici dr. Alexandra č. 21 v Groszovom dome, kde bola prednedávnom osadená pamätná tabuľa Ernestovi Groszovi a dome č. 13 (Jozef Šilon - bývalé
Potraviny, neskôr Krajčírstvo)
môžete zbadať vzácne umelecké diela stvárnenia Groszových „Povestí spod Tatier“ očami žiakov ZUŠ Antona Cígera.
Ich diela sú v rôznych prevedeniach kombinovaných techník,
sklomaľbe a v kolorovanom
monotype. Pod vedením svojich učiteliek Jany Vaksmundskej a Gabriely Kornajovej žiaci umelecky pretavovali zážitky z prečítaných povestí nedávno preloženej knihy Alfréda
Grosza, navštevovali Tatry, dokonca niektorí sa zúčastnili aj
kvízu o Tatrách a Groszovi.
Ako budúci kežmarskí Tatranci vedia, že Tatry sú imaginárnym symbolom krásy a všetkého najvzácnejšieho, čo by mal
pociťovať každý, kto žije na Slovensku. Ako sa im to podarilo,

presvedčte sa sami. Prečítajte
si túto vzácnu knižku a pozrite sa na práce: Sáry Hyclákovej trpiacej Downovým syndrómom, N. Plučinskej, S. Kluberta, M. Mihočovej, R. Plučinskej, S. Líšku, K. Špinerovej, V.
Wisniovskej, V. Garbovej, K.
Potočnej, M. Semaňákovej, T.
Griglákovej, Z. Britaňákovej, E.
Oravcovej, M. Chomu, T. Lo-

rencovičovej, N. Mačičákovej,
M. Horného, M. Debrého, S.
Trošanovej, B. F. Jezerčákovej,
J. Uhrína, J. Komaru, A. Harnischa, G. Arpáša, M. Božekovej, N. Husákovej, S. Perignátovej, N. Gulášiovej, S. Brixiovej, V. Zelinovej a P. Bekešovej.
Všetkým týmto umelcom vyjadrujeme vďaku a obdiv.
Kežmarskí milovníci Tatier

Drak nad Belianskými Tatrami – kolorovaný monotyp.

Groszove Zipserstücke (spišské kúsky):
Pobožný horolezec Georg Fridrich Lingsch

Raz sme liezli od Poľského
hrebeňa pozdĺž hrebeňa až ku
Gerlachovskému štítu. Keď sme
ho už mali na dosah ruky zbadali sme, že na vrchole sa hmýri skupina asi 20 Čechov. Bolo by
milšie pre nás, keby Česi boli ešte pod nami. Napriek tomu môj
bývalý žiak a spolulezec Georg
Lingsch, alias Papirus navrhol, že
pôjde rýchlo napred a my trochu
počkáme. On si už vraj s Čechmi
poradí, kým prídeme. Nechceli
sme svojím príchodom spôsobiť
žiadny škandál, keď sme chceli

byť na vrchole sami. Preto Lingsch podľa dohovoru liezol posledný kúsok až po samotný vrchol. My ostatní šiesti ľudkovia
sme boli napnutí, čo sa bude teraz diať. Keď Papirus dosiahol vrchol, zdvorilo sa pozdravil, zložil z hlavy klobúk, vzopäl ruky
k modlitbe a začal s vážnou tvárou a hlasným tónom spievať cirkevnú pieseň. Ešte nebol na konci s prvou piesňou „Wer nur den
lieben Gott lässt walten“ a začali
sa Česi baliť. Pri druhej cirkevnej
piesni všetci odchádzali a pri tre-

Študenti p. Groza počas hrebeňovej túry v Tatrách. V popredí kežmarské sestry Meltzerové K. Horváthová a E.
Schutzová.

tej piesni, približne po piatich minútach stál Papirus sám na Gerlachovskom štíte. Všetci schádzajúci Česi si vtedy mysleli, že trpí
náboženským fanatizmom, ktorý
ho celkom spaľuje.
Editor Milan Choma
Foto: archív kežmarského múzea

Poznámka: Podľa Ing. Jozefa
Joppu bol Georg Fridrich Lingsch
(1906 Spišská Belá – 1966 Regensburg?). špičkový tatranský horolezec
v predvojnových rokoch Po 2. svetovej vojne zase v Alpách. Jeho otec,
železničiar Albert Lingsch a matka Anna Weberová si kúpili dom
v Kežmarku, len aby syn Georg nedochádzal z Belej do kežmarského lýcea. A tak už ako Kežmarčan Georg
Lingsch sa stal žiakom prof. Alfréda Grosza a azda najlepší horolezec
„Groszovej školy hôr“ (spolu urobili viacero prvovýstupov v Tatrách).
Georg Lingsch bol tiež absolventom
Lekárskej fakulty na pražskej Karlovej univerzite, neskôr uznávaným lekárom. Všade bol veľmi obľúbený pre
svoj mimoriadny zmysel pre humor.
Po vojne v zmysle Benešových zákonov bol vysťahovaný do Regensburgu, kde aj pomerne mladý zomrel.
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Lucijný stĺpček
Už o týždeň bude v Kežmarku XXV. ročník Európskeho ľudového remesla.
Musím sa priznať, že pre
mňa každoročné vianočné či veľkonočné, jarné a jesenné a neviem aké trhy počas dospievania celkom stratili svoje čaro. Vytrácala sa
z nich tradícia, vôňa domova, stopa národa a postupne
pripomínali trhy v Novom
Targu.
Okrem
nespočetných
stánkov s nevábnym oblečením, elektronikou a záclonami nám poza chrbty hučia detské kolotoče. Blikajúci
roboti, vodné pištole, umelé
lesklé neforemné balóny zaplavujú námestia každoročne po celom Slovensku. Aj
takýto druh trhov si istotne
nájde svojich zákazníkov no
márne medzi stánkami hľadám aspoň kožené náramky
s ľudovou potlačou.
Kežmarok ale dokázal
vytvoriť čas pre trhy, ktoré
nám pripomínajú naše korene a to je veľmi vzácne. Ani
by ste neverili, koľko mladších generácií sa túži navrátiť k tradíciám Slovákov, k
čipkám našich starých mám,
k maľovaným hrnčekom, k
životu omnoho viac spätému s prírodou. Vždy ma poteší na EĽRO stretnúť remeselníkov, ktorí po generácie
dedia remeslo v rodine. Vedia o rezbárstve, tkáčstve,
kováčstve rozprávať pútavo
dlhé hodiny, pretože to remeslo majú dávno v krvi. Ja
by som sa každé z nich musela učiť nanovo.
Keď viete, odkiaľ pochádzate, ľahšie si vyberiete
cestu, kam ísť, pretože viete,
kam sa môžete vrátiť. EĽRO
vyhľadávajú nie len Slováci z celého sveta ale aj mnohí turisti, aby na vlastné oči
videli, ako sa ručne tvorí tradícia. Aj vďaka tomuto vzácnemu trhu si môžeme lepšie predstaviť ako žili naši
predkovia, v ich tvrdej práci sa rodili naše rodiny a zachovávaním
slovenských
zvykov môžeme odovzdať
správu našim ďalším generáciám.
Lucia Vričanová
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Okienko do kultúry
3. 7. 2015 (piatok) od 13.00 h
HUDOBNÝ WORKSHOP
s Chris Byars Quartet
Workshop pre žiakov ZUŠ
a širokú verejnosť.
Mestské kultúrne stredisko
Kežmarok
3. 7. 2015 (piatok) o 16.30 h
The Chris Byars Quartet
Špičkové newyorské jazzove
kvarteto hrá americký jazz i
úpravy slovenských ľudových
piesní, Skvelí šoumeni, ktorí
si vedia získať publikum.
Hlavné námestie v Kežmarku –
veľké javisko pri radnici
V prípade nepriaznivého počasia
sa koncert uskutoční v MsKS
9. 7. 2015 (štvrtok) o 16.00 h
Koncerty na korze
so ZUŠ Antona Cígera
Husle: Michaela Pavlíková.
Klavírny doprovod:
Jana Svepešová.
Hlavné námestie v Kežmarku
– malé javisko pri radnici
10. – 12. 7. 2015
(piatok – nedeľa)
EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO
25. ročník festivalu remesiel
a ľudovej kultúry venovaný
textilným remeslám – cechu
súkenníkov a povrazníkov.
Hlavné a Hradné námestie
v Kežmarku
10. 7. 2015 (piatok) o 17.00 h
GALAKONCERT
Nela Pocisková & Filip Tůma
35-členný Komorný orchester
Banská Bystrica, diriguje
Adrian Kokoš.
Drevený artikulárny kostol
Kežmarok
Od 13. 7. do 17. 7. 2015
o 16.00 h
Koncerty na korze
so ZUŠ Ulica Petržalská
Vybrané popoludnia
spríjemnené hudobným
programom pedagógov
a žiakov ZUŠ (len v prípade
priaznivého počasia).
Hlavné námestie v Kežmarku
– malé javisko pri radnici
Od 20. 7. do 24. 7. 2015
o 16.00 h
Koncerty na korze
so ZUŠ Antona Cígera
Vybrané popoludnia
spríjemnené hudobným
programom pedagógov
a žiakov ZUŠ (len v prípade
priaznivého počasia).
Hlavné námestie v Kežmarku
– malé javisko pri radnici
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Literárny Kežmarok oslávil 50. výročie

O najstaršej literárnej súťaži na Slovensku vznikol
aj krátky dokumentárny
ﬁlm a kniha.
Lorant Paugsch
Foto: autor

Podľa kežmarskej historičky Nory Baráthovej bolo prvotnou ideou pripraviť akciu, ktorá by pripomenula významné osobnosti študujúce
a pôsobiace v Kežmarku.
„Začali sme Hviezdoslavom, ale následne sme si pripomenuli približne 25 osobností a niekoľko výročí – výročie spisovnej slovenčiny
či kežmarského divadelníctva,“ doplnila.
Jubilejný 50. ročník súťaže bol venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, štúrovcom a Kežmarku.
„Zaznamenali sme nárast
súťažiacich, čo nás veľmi teší. Do tohtoročného Literárneho Kežmarku sa zapojilo
469 autorov, ktorí nám zaslali 928 prác,“ skonštatovala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku Barbora Kaprálová.
Zvýšený záujem však podľa porotcu Jána Petríka neznamená zároveň zvýšenú
kvalitu. „Úroveň Literárneho Kežmarku je pohyblivá,
študenti sa menia približne
každé štyri roky, ale víťazné práce sú publikovateľné,
bez veľkých výhrad. Vidíme, že talenty na Slovensku
máme, ale, žiaľ, nie vždy ich
všetkých vieme zavolať na
osobné stretnutie,“ vysvet-

lil Petrík.
Podľa neho je najčastejšou
témou prác láska a vzťahy, ale
aj rovnaká téma vie byť podaná rôznymi spôsobmi. Niekedy sa spracováva lacným
spôsobom, ale tí rozhľadenejší autori ju vedia podať oveľa zaujímavejšie. Spisovateľ
musí vedieť podať to čitateľovi tak, aby si mohol domýšľať
a predstavovať.
Dokument aj kniha
„Snažili sme sa, aby bol
program o čosi bohatší než
po iné roky. Okrem programu vznikol aj krátky dokumentárny film Daniela Dluhého a kniha Nory Baráthovej a autorského kolektívu,“
uviedla Kaprálová.
Dokumentárny film režiséra Kežmarčana Daniela
Dluhého vznikal päť dní, počas ktorých navštívil niekoľko známych osobností, ktoré
sa v minulosti na Literárnom
Kežmarku objavili - spisovateľku Moniku Kompaníkovú, zástupkyňu šéfredaktora
v Týždni Evu Čobejovú, herca Juraja Sarvaša, porotkyňu
Zlatu Matlákovú či Noru Baráthovú.
„Strih následne trval približne 18 hodín. Vo filme som
chcel zachytiť myšlienky
a spomienky ľudí a víťazov
Literárneho Kežmarku, ktorí sa naďalej venujú literatúre,“ priblížil cieľ dokumentu Dluhý.
Knihu o Literárnom Kežmarku napísala historička
Nora Baráthová s kolektívom
autorov. „Zborník obsahuje

Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák (vpravo) privítal
autorov víťazných diel 50. Literárneho Kežmarku.

spomienky, ale aj fakty o Literárnych Kežmarkoch, zoznam všetkých ročníkov, komu boli venované a aj všetkých víťazov a ocenených,“
priblížila. Texty dopĺňajú aj
historické fotografie z prvých
ročníkov súťaže.

Aj ďalších 50 rokov
Keďže je Literárny Kežmarok
najstaršou literárnou súťažou na Slovensku, podľa riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Barbory Kaprálovej je to veľký záväzok na
to, aby sa táto súťaž konala aj
naďalej.
„Dúfam, že sa Literárny Kežmarok dožije ďalších
50 ročníkov. Ako sa hovorí,
vivat, crescat, ﬂ oreat – nech
žije, nech sa rozrastá a nech
kvitne. Verím, že aj po nás
prídu ľudia, ktorí budú mať
chuť ho organizovať. Nie pre
seba, ale pre tých druhých,“
dodala Baráthová.

VÝSTAVY
Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok
Súkenníci – majstri
spracovania vlny
Od 10. do 31. 7. 2015
Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok
Ján Berger
Výstava je sprístupnená do
16. júla 2015.

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

Kultúra
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Koniec dobrý, všetko dobré
Divadelný súbor TOTE TAM - víťaz
celoštátnej súťaže.
Emília Šavelová
Foto: archív zuš ac

Je tu koniec školského roka a s ním nevyhnutne prichádza na rad aj koncoročné hodnotenie. Žiaci a študenti dostávajú
vysvedčenia, ktoré sú zrkadlom ich celoročného snaženia. Dobré výsledky sú odmenené dobrou známkou a nie je tomu
inak ani v základných umeleckých školách.
Žiaci literárno-dramatického odboru
pri ZUŠ A. Cígera v Kežmarku, okrem
školských úspechov, žnú odmeny za
svoju celoročnú prácu aj na poli ochotníckeho divadla. Divadelný súbor TOTE
TAM, ktorý pracuje pri literárno-dramatickom odbore, sa so svojimi dramatickými počinmi úspešne prezentoval na nielen domácej pôde, ale šíril dobré meno
mesta Kežmarok aj na rôznych divadelných prehliadkach a festivaloch.
Vyvrcholením snaženia všetkých

1. júl (streda) o 17.00 hod. (3D)
3. júl (piatok) o 18.00 hod.
4. - 5. júl (sobota, nedeľa)
o 17.00 hod.
MIMONI
Zamysleli ste sa niekedy
nad tým, prečo vlastne tí žltí a
neskutočne roztomilí Mimoni
dobrovoľne slúžili Gruovi, zloduchovi s veľkým Z? Odpoveď
prináša animovaná komédia
Mimoni, ktorá z nich konečne a
predovšetkým úplne zaslúžene
robí hlavné postavy ich filmu.
Réžia: Kyle Balda, Pierre
Coffin. USA 2015, animovaná rozprávka, dabing, 100 minút, MP7, vstupné(2D) 3,5 €;
(3D) 5 €.
2. júl (štvrtok) o 19.00 hod.
JURSKÝ SVET
Jurský park ide na plné obrátky, ročne ním prejdú milióny nadšených návštevníkov,
ktorí s sledujú v akcii desiatky,,vyhynutých“ živočíchov.
Lenže vedenie parku neustále
hľadá nové spôsoby, ako túto jedinečnú atrakciu ešte viac
zatraktívniť. A v tej chvíľu
prídu komplikácie.

ochotníckych divadelníkov, po nominácii z regionálnych a krajských súťaží, je
možnosť v júni prezentovať svoje predstavenia na celoštátnych súťažiach jednotlivých divadelných kategórií. Najstarším členom divadelného súboru TOTE TAM sa to v tejto divadelnej sezóne
podarilo dokonca dvakrát, a to v kategórii divadla mladých a kategórii divadla
dospelých hrajúcich deťom. Adam Kubala a Patrik Kellner s predstavením „Kde
sa dvaja bijú, tam...“ získali „Cenu detskej
poroty Agora fórum“ a „Cenu za tvorivé spracovanie témy“ v celoštátnej súťaži divadiel dospelých pre deti „Divadlo
a deti 2015“ v Rimavskej Sobote. Víťazmi
celoštátnej súťažnej prehliadky divadla
mladých „FEDIM Tisovec 2015“ sa stali Mário Mačičák, Michal Tomala, Marek
Mikolajčík a Patrik Kellner s predstavením „Kým si po nás príde zubatá“. Zabezpečili si tak účasť na festivale Scénická
žatva v Martine, kde sa každoročne prezentujú víťazi celoštátnych divadelných
súťaží všetkých kategórií a najúspešnejšie predstavenia divadelnej sezóny.

Hrajú: Chris Pratt, Irrfan
Khan, BD Wong. Réžia: Colin
Trevorrow. USA 2015, dobrodružný, titulky, 125  minút,
MP12, vstupné:  3,5 €.
4. - 5. júl (sobota, nedeľa) o
19.00 hod.
MACÍK 2
Niektorým
plyšovým
medveďom nestačí, že vedia
chodiť, hovoriť, huliť a milovať sa s prsnatými blondínami. Niektorí chcú aj vlastné dieťa! Mimoriadne úspešná komédia Macík, názorne predviedla, že aj keď ste
z plyšu nič Vás nezastaví, aspoň čo sa humoru týka.
Hrajú: Mark Wahlberg,
Amanda Seyfried. Réžia: Seth
MacFarlane. USA 2015, komédia, titulky,  125 minút, MP15,
vstupné: 3,5 €.
6. júl (pondelok) o 19.00 hod.
€urópske filmy za €uro
MELANCHÓLIA
Začína to honosnou svadbou, končí zánikom sveta. Nový film permanentného dánskeho provokatéra rozpráva uhrančivý príbeh dvoch sestier, z ktorých
tá mladšia sa práve vydáva
a čaká dieťa. Svadobná slávnosť sa odohráva na staroby-

Tak ako je pre úspešného študenta odmenou dobrá známka na konci školského roka, tak je pre divadelníkov najväčšou odmenou potlesk publika po dobrom predstavení. Nuž teda, chlapci, tlieskame.

lom vidieckom sídle a všeobecnú povznesenú náladu
pokazí náhla hrozba v podobe červenej planéty
Hrajú: Charlotte Gainsbourg, Charlotte Rampling.
Réžia: Lars von Trier. DNK/
SWE 2011, sci-fi dráma, titulky, 130 minút, MP15, vstupné: 1 €.  
7. júl (utorok) o 19.00 hod.
PÚTNIK – NAJLEPŠÍ PRÍBEH
PAULA COELHA
Paulo Coelho je jedným z
najznámejších a najpredávanejších spisovateľov všetkých
dôb. Predalo sa cez 165 miliónov výtlačkov jeho kníh. Coelhove romány boli preložené
do 80-tich jazykov a publikované vo viac ako 150-tich krajinách. Ale jeho dospievanie
nebolo tak priamočiare a ľahké ako súhrn jeho spisovateľských úspechov.
Hrajú: Enrique Díaz, Fabiana Gugli. Réžia: Daniel
Augusto. BRA/ESP 2014, dráma životopisný, titulky, 112  
minút, MP15, vstupné: 3,5 €.
9. júl (štvrtok) o 18.00 hod.
12. júl (nedeľa) o 18.00 hod.
15. júl (streda) o 18.00 hod.
TERMINÁTOR: GENISYS
Budúcnosť je temná. Súd-

ny deň v deväťdesiatych rokoch minulého storočia zlikvidoval polovicu ľudstva a
tí, ktorí prežili, sa od tej doby
snažia márne vzdorovať počítačovému systému Skynet. u.
Problém má vyriešiť Terminátor, stroj na zabíjanie s ľudskými rysmi.
Hrajú: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke. Réžia:
Alan Taylor. USA 2015, akčný, dabing, 126 minút, MP12,
vstupné:  3,5 €.
13. júl (pondelok) o 19.00 hod.
€urópske filmy za €uro
NERADA RUŠÍM
Helena je mladá sympatická dievčina s trochu výstredným správaním. V jej
živote ju trápi len jedna vec.
Helena je mladá sympatická dievčina s trochu výstredným správaním. V živote ju
trápi len jedna vec: chcela by
nájsť svojho biologického otca, ktorého v detstve nezažila. So svojim psom – matkinym miláčikom – sa rozhodne túto bizardnú situáciu riešiť.
Hrajú: Lotte Andersen, Nicolas Bro. Réžia: Henrik Ruben Genz. DNK 2012, komédia, titulky, 90 minút, MP15,
vstupné: 1 €.
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Drobná inzercia
PREDAJ
Predám palivové drevo, mäkké aj
tvrdé. Tel. 0903 394 080.
P-16/15
Predám dve komplet basketbalové dosky za polovičnú cenu. Tel: 0917
424 688.
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-1/15
Kúpim obrazy od maliara K. Šovánku. Ozvite sa. Tel: 0915 751 532.
P-2/15
ZAMESTNANIE
Do penziónu v Ždiari prijmeme
šikovného kuchára/ku s praxou (nástupný plat 900 euro) a šikovnú čašníčku s výhodnými platovými podmienkami. Možnosť ubytovania zdarma. V prípade záujmu prosím kontaktovať na t.č. 0907 197 249. M-27/5/15
Chránená dielňa v Kežmarku prijme do TPP šičky-krajčírky. Nástup
možný ihneď. Jednoduché šitie. Tel.
0903 480587.
P-24/5
Príjmem vodiča skupiny C,E, najlepšie Kežmarok a okolie. 0905 352 596.
Príjmem brigádničku z Kežmarku
na víkendový predaj medovníkov počas prázdnin. Tel: 0902 269
196.
INÉ
Nátrery striech, lacno,
rýchlo, kvalitne. 0907 673 941.
Kvalitné nátery striech
so zárukou, lacno. Tel: 0907
545 258.
Plánujete ísť na dovolen-

ku, potrebujete opraviť byt alebo máte
nedoplatky? Požičiame Vám na čokoľvek. Inf: 0918 359 588.
Brúsim lyže, snowboardy, korčule, keramické nože a iné. Oprava bicyklov – skiservis. Tel. 0905 43 41 53,
www.imsport.net.
P-48/13
Spravím vodu, kúrenie, plyn. Tel.:
0910/453 410.
T-3/15
Prenajmem 60 m2 na podnikateľské
účely, Toporcerova 3, hlavný ťah oproti Bille. Kontakt: 0915/949 769. T-8/15
BYTY, DOMY, POZEMKY
Dám do prenájmu 3-izbový byt v
Kežmarku, ul. M. Lányiho, tel. 0915
535068. P-23/15
Predám prízemný 1-izbový byt v
OV na sídlisku Sever v Kežmarku. Tel.
0910 319 880, 0904 585 935. P-25/15
Predám záhradnú chatku Ľubica-Kacvinka, cena dohodou. 0908062242
Ponúkam prenájom 1-izbového
bytu na Lányiho ul. v KK. 1 max. 2
osoby. Voľný ihneď. 0904 254 909.

Redakcia nezodpovedá za
obsah a jazykovú úpravu
inzerátov!
Občianska inzercia
pre občanov
1,50 €/do 15 slov;
pre ﬁrmy
2 €/do 10 slov.
miešame na počkanie

AUTOLAKY

Tmely, brúsivá, plniče, leštenie...

Kvalitná autokozmetika
Areál bývalých kasární, Kežmarok,
0948 814 701, www.coolauto.sk

Spomienky
Len
kytičku
kvetov Ti na hrob
môžeme dať. Zapáliť sviečku a s láskou spomínať.
Dňa 18. 6. 2015
uplynulo 20 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý dedko, otec a
manžel Ján M AJ E R.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou
spomína smútiaca rodina.
Ťažko je opísať bolesť, srdce
puká bôľom, keď
znenazdajky dala si nám navždy
zbohom. Spi sladko, dcérka moja milovaná, snívaj
svoj večný sen, v spomienkach
sme pri Tebe každučký deň.
Dňa 16. júna uplynulo 11
rokov, keď nás vo veku 17
rokov navždy opustila moja milovaná dcéra Romanka
GU NÁROVÁ.
Aj slnko zapadá ústupom do
noci, kto raz púť dokonal, niet
viac pomoci. Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy, človek
je krehký tvor, zranený, úbohý.
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje. V tichosti vyprosme veľký dar
pokoja, kým sa nám duše raz naveky nespoja. Posledný pozdrav
tu šepkáme do ticha, že sa raz
stretneme, je naša útecha. Koho
milujeme, neumiera.
Svätá omša bude 4. júla
o 6.00 hod. v Bazilike sv. Kríža.
Spomínajú mamka Gabika, Vikinka, Adrián, Mariet,
dedko a ostatní.
Dňa 20. júna
uplynulo 20 rokov, čo nás navždy
opustila moja mamka, sestra, dcéra a teta Anna R E P E L OVÁ.
Prežila si život plný boles-
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ti a trápenia, ale cez to všetko si nikdy nezabúdala na nás
a vždy si nám rozdávala lásku plným priehrštím.
S láskou a úctou si na Teba
spomínajú každý deň dcéra
Marietka, sestra, tatko, bratia, Gabika, Vikinka, Adrián a ostatní.
Svätá omša bude 4. júla
o 6.00 hod. v Bazilike sv. Kríža.
Odišiel si od
nás ako krásny
deň, nepovedal si
ani: zbohom, už
neprídem.
Keby sa tak dalo, otec, vrátiť čas, otvoriť Ti oči a
počuť Tvoj hlas.
Dňa 27. júna 2015 to bolo už 35 rokov čo odišiel Ján
MARCINEK.
Spomínajú deti s rodinami.
Len kytičku
kvetov Ti na hrob
môžeme dať.
Zapáliť sviečku a s láskou spomínať...
Dňa 30. júna
2015 to bol rok, čo od nás odišiel Michal MARCINEK.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Spomínajú súrodenci.
„Stále je ťažko a smutno nám
všetkým, nič už
nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo
chýba aj po rokoch Tvoj hlas, mal
si rád život, my Teba a Ty nás.
Čas plynie ako tichej rieky
prúd, kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojim tokom plynie, krásna spomienka na
Teba nikdy nepominie.“
Dňa 6. júla 2015 uplynie
13 rokov, kedy nás navždy
opustil náš milovaný Milan
VOJ TA N E K.
S láskou spomína celá rodina.

Potrebujete sa zbaviť starých kníh?
Prineste ich k nám!
Kežmarská informačná agentúra (KIA)
Hl. námestie 46, 06001 Kežmarok, 052/449 21 35
info@kezmarok.sk, www.kezmarok.sk

noviny

Kežmarok

MoZaIKa

1. júl 2015

9

Napísali ste nám

Riaditeľ Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:
Vedúca sestra interného oddelenia
Kvalifikačné kritériá a požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie prvého alebo
druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo;
• vítaná odborná spôsobilosť na výkon
špecializovaných pracovných činností ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých;
• vítaná odborná spôsobilosť na riadenie
a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade so Zák. č. 296/2010 Z. z., príl. č. 4, časť. D;
• úspešný uchádzač v prípade, že dané
odborné spôsobilosti neplní, bude povinný
ich získať v súlade so zák. č. 296/2010 Z. z.
príloha č. 4 časť D, písm. a) a c) najneskôr do
3 rokov od poverenia výkonom funkcie vedúcej sestry.
Iné kritériá a požiadavky:
• najmenej 5 rokov odbornej zdravotníckej praxe

• organizačné a riadiace predpoklady pre
výkon funkcie
• výborné komunikačné schopnosti
• schopnosť vedenia a motivácie pracovného tímu
• užívateľská znalosť práce s PC
• občianska a morálna bezúhonnosť
• orientovanie sa v právnych predpisoch
v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a Zákonníka práce
Zoznam požadovaných dokladov:
• štruktúrovaný profesijný životopis,
motivačný list v rozsahu max. 2 normostrán,
doklady o dosiahnutom vzdelaní a o osobitných kvalifikačných predpokladoch – overené kópie, výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace, potvrdenie o registrácii/členstve v SK SaPA, písomný súhlas uchádzača
na spracovanie osobných údajov.

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
doručte v zalepenej obálke na adresu:
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., Huncovská 42,
060 01 Kežmarok s označením „V ÝBE ROV É KONA N I E“ najneskôr do 13. 7. 2015.
Predpokladaný termín výberového konania: 23. 7. 2015.
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Bartková, námestníčka pre ošetrovateľstvo,
jbartkova@nkk.sk, 052 4512 203, 0905 954 633.

Vážená redakcia,
viac ako pred mesiacom (22.
mája) som bola pozvaná na XXVIII. Tatranský večer venovaný
téme Kežmarská chata 21. storočia v Kežmarku. Úvodom bol
premietaný autentický záznam
slávnostného otvorenia Kežmarskej chaty a slávnostnej
inaugurácie svätej omše celebrovanej kežmarským kanonikom Jánom Janečkom v roku
1942 a zároveň videozáznam
z horolezeckého výstupu prof.
Alfréda Grosza s kežmarskými
priateľmi a žiakmi.
Záznamy boli vyhotovené z 8 mm filmu, ktorý v roku 1942 natočil môj otec Jozef Oravec. Po smrti otca práve pre ten historický význam
mamka film podarovala vtedajšiemu kežmarskému farárovi Magovi, ktorý ho už ako
dôchodca zanechal ďalšiemu
farárovi na Liptove. A práve tu by som chcela podčiarknuť húževnatosť pána Milana
Chomu a hlavne členov Občianskeho združenia Kežmarská chata pánov Dalibora Kišša, Vladimíra Moravského
a iných členov OZ Kežmarská
chata. Chcela by som sa im poďakovať za celú ich činnosť
a všetky dobrovoľné aktivity
a zaželať, aby ten projekt novej Kežmarskej chaty bol čo
najskôr už „zreálnený“!
To poďakovanie by som
chcela podčiarknuť hlavne aj
z toho dôvodu, ako som informovaná, Občianske združenie Kežmarská chata založili
a aktívne v ňom pracujú „nie
Kežmarčania“! A ja ako rodená Kežmarčanka, i keď od roku 1970 bývam v Košiciach, si
to veľmi vážim. Totiž pri zháňaní filmu môjho otca, o ktorom im hovoril pán Choma,
páni Kišš, Moravský a ďalší
koncom apríla minulého roku
neváhali a prišli skrz informácie o filme za mnou do Košíc.
Ešte raz chcem vyjadriť poďakovanie pánovi Milanovi
Chomovi za aktivitu a organizovanie Tatranských večerov a pánom Daliborovi Kiššovi, Vladimírovi Moravskému i všetkým ostatným členom Občianskeho združenia
Kežmarská chata.
Ing. Fečková Magda, rod. Oravcová
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Deti ZŠ Dr. Fischera pomáhajú
Charitatívnym behom

Súťaž o dve
vstupenky do
kina Iskra

Správna odpoveď z čísla
12 znie: „...kto urobil ten chaos
a zmätok?“. Dva lístky do kina
Iskra vyhrala Magdaléna Lizoňová. Gratulujeme!

Oprava

V čísle 12/2015 sme na str.
7 omylom uviedli informáciu
o ocenení kežmarských učiteľov a žiakov Prešovským samosprávnym krajom. Informácia pochádza z minulého
roka. Za chybu sa ospravedlRedakcia
ňujeme.
Inzerujte
v novinách
KEŽMAROK

Výťažok zo športovej akcie
bol odovzdaný dennému
stacionáru v Kežmarku.
Inge Cermanová
Foto: archív IC

Prvý júnový deň je venovaný deťom. Pri tejto príležitosti
sa v našej škole konal už štvrtý ročník „Charitatívneho behu“. Skupina 45 žiakov z 5.
až 8. ročníka venovala tento deň, okrem iných aktivít, aj
športovaniu pre dobrú vec.
Počas 60 minút sa na školskom dvore behalo. Deti vedeli, že nebežia len tak, ale
každý žiak podľa svojich fyzických a finančných možností absolvoval istý počet
kôl, ktoré následne finančne ocenil. Výsledkom bola finančná hodnota, ktorá bola
odovzdaná do denného staci-

onára v Kežmarku. Toto centrum sa stará o skupinu s telesným a mentálnym postihnutím. Vyzbieraná hodnota bola odovzdaná 18. júna
2015 v areáli školského dvora pani Ivete Kolesárovej, ria-

diteľke centra. Boli tam prítomné deti, ktoré sa aktívne
hýbali, aj „obyvatelia“ stacionára.
Deťom, ktoré sa zúčastnili behu, i pomocníkom ďakujem za ochotu pomôcť iným.

Pre vybrané oblasti pomoci vznikol Nadačný fond Slovanet

Telekomunikačný operátor Slovanet zriadil nadačný
fond, ktorého cieľom je podpora jednotlivcov aj organizácií v troch rámcových deficitných oblastiach. Slovanet bol
prvým vkladateľom darcovského príspevku a hradí väčšinu režijných nákladov fondu.
Nadačný fond dnes oficiálne
spúšťa svoju webstránku.
Bratislava 11.06.2015 – Spoločnosť Slovanet už niekoľko
rokov rozvíja aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti.
Pomáhala napríklad neziskovým organizáciám Plamienok,
Liga proti rakovine či Úsmev
ako dar a podporovala individuálnych žiadateľov so zdravotným postihnutím trpiacich,
napríklad svalovou dystrofiou
či detskou mozgovou obrnou.
V záujme zjednotenia a rozšírenia svojich filantropických
aktivít zakladá Nadačný fond
Slovanet,
prostredníctvom
ktorého chce pomáhať ešte
viac a cielenejšie na deficitné
oblasti a cieľové skupiny.
„Ako spoločensky zodpovedný podnik, ktorý považuje svoje
ﬁlantropické aktivity za súčasť
ﬁremnej ﬁlozoﬁe, sme sa rozhodli zriadiť Nadačný fond Slova-

net, aby sme pomáhali ešte účinnejšie. Zamerali sme sa na také aktivity, ktoré považujeme za
dôležité, máme s nimi skúsenosti a aj pozitívnu spätnú väzbu.
Sme presvedčení, že prostredníctvom nadačného fondu bude naša
pomoc a podpora individuálnym
alebo skupinovým žiadateľom
o grant aktívnejšia a efektívnejšia,“ hovorí Ján Michlík, riaditeľ úseku podpory predaja
spoločnosti Slovanet.
Slovanet zriadil Nadačný
fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu, ktorá bude
zároveň administrovať nadačný fond a v spolupráci s Radou fondu predkladať stratégiu jeho filantropických aktivít. Svoju pomoc bude fond
poskytovať v troch základných oblastiach: v oblasti podpory zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov (prostredníctvom neziskových organizácií alebo priama pomoc),
v oblasti školstva, vzdelávania
a vedy sa zameria na podporu
talentovaných detí a mládeže
v oblasti infokomunikačných
technológií a v oblasti rozvoja
regiónov, regionálnych MVO
a startupov bude fond podporovať regionálne aktivity a ko-

munity, ktoré zlepšujú kvalitu
života v danom regióne.
Slovanet je prvým prispievateľom do fondu a vložil doň prvý vklad vo výške
15 000 eur. Zabezpečovať bude aj väčšinu režijných nákladov spojených s prevádzkou
a aktivitami fondu – tak, aby
všetky vložené a získané finančné prostriedky mohli byť
použité len na určené oblasti pomoci. Nadačný fond ich
bude prerozdeľovať na základe grantových programov,
ale aj na základe individuálnych žiadostí.

Podporiť prijímateľov pomoci prostredníctvom Nadačného fondu Slovanet je
možné zaslaním dobrovoľného príspevku na účet fondu
4040308809/3100 SBERBANK
Slovensko a.s., pričom v informácii pre prijímateľa je dôležité uviesť „Nadačný fond
Slovanet“.
Viac informácií o Nadačnom fonde Slovanet, o jednotlivých grantových programoch a postup pre žiadateľov
o príspevok je uvedený na novej internetovej stránke www.
nadacnyfondslovanet.sk.
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B team víťazom turnaja
BUK Cup
Dňa 6. 6. 2015 usporiadali družstvá GTC na ihrisku s umelou trávou
v areáli ZŠ Nižná brána 2
v Kežmarku 3. ročník turnaja v minifutbale BUK
cup 2015. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá.
Ing. Stanislav Škára
Foto: usporiadatelia

Výsledky: TOR - B Team 0:1,
4:4, GTC A - GTC B 3:2, 1:4, GTC
B - B Team 1:1, 2:3, TOR - GTC B
0:1, 1:2, GTC A - B Team 3:5, 1:4,
GTC A – TOR 1:2, 2:3. Poradie:
1. B Team 6 18:11  14 b., 2. GTC
B 6 12:9 10, 3. Tornádo 6 10:11 7,
4. GTC A 6 11:20 3 b.

Najlepším strelcom sa stal
Jakub Petra (B Team) so 7 gólmi. Zostava víťazného družstva: J. Petra, S. Bodnár, T. Minárik, M. Gandžala, M. Labus
a P. Bukovský. Víťazné družstvo bolo ocenené diplomom,
prvé tri družstvá pohárom a
najlepší strelec vecnou cenou.
Účastníci turnaja si touto cestou dovoľujú poďakovať vedeniu ZŠ Nižná brána 2
Kežmarok za prenájom ihriska, sponzorom: MILEO-M. Valenčík, pohostinstvo Buková,
Z. Kuzma, MIMISOLAR, prvá.
sk, V. Lukáč, J. Pavlarčík, M.
Kriško, A. Novákovi za prípravu chutného gulášu a R. Senderákovi, R. Gemzovi a S. Balážovi za usporiadanie turnaja.
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Letný športovo-hokejbalový
prímestský tábor CVČ KK pre
chlapcov a dievčatá (5. ročník)
Termín: 6. 7. – 11. 7. 2015
Miesto: Kežmarok a blízke okolie
Náplň prímestského hokejbalového tábora: naučenie sa športu, hokejbalu, kondičné tréningy, vedenie
loptičky, rozvoj techniky a streľby, hokejbalové cvičenia, pravidlá hokejbalu, taktika hokejbalu, koordinačné cvičenia, tréningy na kolieskových korčuliach, videoanalýza cvičení z tréningov, sledovanie rôznych
hokejbalových a hokejových zápasov, loptové hry,
beh, naháňačky, posilňovanie, atletika, gymnastika,
pohybové aktivity, spoločenské hry, výlet do Vysokých Tatier, turistika, beh v lese, hľadanie azimutov,
minigolf, rôzne aktivity v CVČ Kežmarok.
Účastnícky poplatok: 40 eur, zahŕňa všetky výdaje spojené s táborom, teplé obedy na každý hokejbalový deň, pitný režim, sladkosť, desiatu na povzbudenie, ovocie, medailu, suvenír/tričko z hokejbalového tábora.
Vek: 4,5 rokov – 14, 15 rokov.
Prihlášky a prihlásenie do 3. júla 2015 u Milana
Glevaňáka, alebo odovzdanie prihlášky v CVČ Kežmarok.
Maximálny počet detí – 35.
Prímestský hokejbalový tábor sa uskutoční pod
vedením: Milan Glevaňak: 0904381384, 0949319395,
milanglevanak@gmail.com, facebook: Milan Glevanak, Dominik Glevaňák, Jakub Tóth, Eči Jakubcová, Ľudmila Glevaňáková, ďalší dobrovoľníci z CTM
Worms a MŠK Kežmarok, CVČ Kežmarok.

Úspech hokejbalového MŠK Streetbal sa odohrá 25. júla

Zlatým umiestnením v kategórii U12 a strieborným v
kategórii U10 na Majstrovstvách Slovenska výberov
miest, ktoré nesú názov MAMUT CUP sa stal kežmarský
hokejbalový klub MŠK Kežmarok najúspešnejším hokejbalovým klubom v tohtoročnej sérii „Mamutov“.
Bilancia klubu na „Mamu-

toch“ sú v tomto roku dve
prvé miesta (U12, U14), jedno druhé (U10) a jedno tretie
miesto (U16). I toto je neklamným znakom, že sa v klube
pracuje s mládežou dobre.
Druhým najúspešnejším
mládežníckym klubom na
Majstrovstvách Slovenska výberov miest je Nitra a tretím
sú Topoľčany.                Humeník

Nové komisie nedostali zelenú

I keď sme v minulom čísle
informovali širokú verejnosť
o tom, že sa pri mestskom zastupiteľstve vytvorila Komisia mládeže a športu (ako aj
Komisia školstva a vzdelávania), nie je to tak (dozvedeli
sme sa to až po vytlačení daného nákladu novín).
Poslanci síce členov nových komisií odhlasovali, no

keďže dané uznesenie bolo vetované, nový stav t.j. vytvorenie Komisie mládeže
a športu a Komisia školstva
a vzdelávania nenadobudol
účinnosť. Trvá tak stav predchádzajúci, že pri mestskom
zastupiteľstve je vytvorená
iba spoločná Komisia školstva, mládeže a športu.

Humeník

Streetbalové podujatie –
Kežmarok Street open 2015,
ktoré je zaradené medzi podujatia v rámci Dni športu mesta
Kežmarok sa uskutoční 25. júla 2015 (sobota) v areáli bývalého vojenského útvaru. Organizátori podujatia otvárajú šty-

SLOVENKA
– TLAČ – TABAK
– SUVENÍRY
Hlavné námestie
44,
Kežmarok
Kontakt:
052/452 44 19

ri kategórie – do 14 rokov, do 18
rokov, muži a MIX (spoločná
kategória mužov, žien a rodín).
Srdečne pozývame všetkých, ktorí si chcú vyskúšať pouličnú formu basketbalu a príjemne si spestriť voľné
chvíle športom.
(jmj)

Spoločnosť DREVOINTERIÉR
KEŽMAROK s.r.o.
prosperujúca, dynamicky
sa rozvíjajúca drevárska výroba,
hľadá do pracovného pomeru
skúseného stolára
a lakerníka.
Požadujeme komunikatívnosť,
samostatnosť, zodpovednosť
a spoľahlivosť.
Pre viac informácií nás
kontaktujte na mailovej adrese:
info@drevointerier.com,
alebo tel. čísle 0905-535 068.
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Boris Oravec rozhodol finále hokejbalových majstrovstiev sveta!
V Kežmarku máme majstra sveta v hokejbale
mužov.
Pavol Humeník
Foto: autor, fb

Na 11. Majstrovstvách sveta v hokejbale mužov, ktoré sa konali vo
švajčiarskom meste Zug, obhájila slovenská reprzentácia titul
majstra sveta, ktorý získala pred
dvomi rokmi v Kanade. V zostave slovenskej reprezentácie boli dvaja hráči hokejbalového klubu MŠK Kežmarok, a to Kežmar-

čan Boris Oravec a Libor Teplický z Popradu. Titul majstra sveta
u Borisa Oravca je o to cennejší, že ho nielen obhájil, pretože
nechýbal ani pred dvomi rokmi
v Kanade, ale vo finálovom zápase proti Spojeným štátom americkým strelil dva góly, pričom aj
ten víťazný v predĺžení!
Je to skvelý úspech kežmarského hokejbalistu, ktorým preslávil nielen náš klub, ale aj naše mesto.
Je príjemné konštatovať, že vo
Švajčiarsku sa nestratili ani slovenské hokejbalistky, ktoré obKežmarčan Boris Oravec, rozhodol finále šampionátu.

Bronzová medailistka Ľudmila Bednárová (vľavo) a zlatí
Boris Oravec s Liborom Teplickým – hráči MŠK Kežmarok.

hajovali titul vicemajstra. Tentoraz síce skončili na treťom mieste, no každá medaila z majstrovstiev sveta je cenná. V zostave
Slovenska nechýbala ani Kežmarčanka Ľudmila Bednárová,
takže Kežmarok sa, ako jedno z
mála miest na Slovensku, zaradil medzi mestá, ktoré mali svojho úspešného reprezentanta ako
u mužov, tak i u žien.
Všetkým, ktorí vzorne a
úspešne reprezentovali kežmarský hokejbal na majstrovstvách sveta ďakujeme!

Výsledky Slovenska, ženy:
SR – USA 3:0, SR – Česká rep.
1:2, SR – Taliansko (Bednárová 0+1), SR – V. Británia 7:1, SR –
Kanada 1:2, SR – Švajčiarsko 7:3
(Bednárová 0+2), SR – USA 5:1.
Muži: SR – USA 3:4 (Teplický 1+0), SR – Fínsko 1:1, SR – Pakistan 3:3 (Oravec 1+0, Teplický
0+1), SR – Portugalsko 4:2 (zápasy v skupine). Štvrťfinále: SR
– Kanada 5:4 pp (Oravec 0+2).
Semifinále: SR – Česká rep. 3:1.
Finále: SR – USA 4:3 pp (Oravec 2+0).

Stolný tenis v rámci dní športu mesta Kežmarok

Stolnotenisový klub SEVERKA Kežmarok z poverenia športovej komisie MsZ bol
poverený usporiadaním stolnotenisového turnaja v rámci
Dní športu mesta Kežmarok.
Turnaj sa konal dňa 12.
júna 2015 v telocvični ZŠ Nižná brána, za účasti 15 registrovaných hráčov, troch neregistrovaných, štyroch veteránov
nad 50 rokov a 6 žiakov. Napriek vypísanej kategórii žien,
neprišla ani jedna!
V kategórii žiakov vyhral
Martin Milan pred Denisom
Vojtičkom a Tomášom Ištócym.
V kategórii dospelých – registrovaných vyhral Štefan
Vnenčák, keď si vo finále poradil z hráčom Severky Pavlom Pojedincom.

Kategóriu veteránov nad
50 rokov ovládol Ondrej Koša, pred Antonom Funketom.
Na treťom mieste skončil otec
Martina Milana Vlado.
V kategórii neregistrovaných sa víťazom stal Vladimír

Lukáč, pred Ing. Marianom
Bešenejom a Marekom Horníkom.
Turnaj bol veľmi dobre organizovaný, pod vedením osvedčeného funkcionára pán Imricha Gašpara, otca

Organizátori a víťazi stolnotenisového turnaja.

prezidenta policajného zboru, rozhodovania sa ujal medzinárodný rozhodca dr. Jaroslav Novotný a technickú
stránku zabezpečil oslávenec
Anton Funket. Mravenčou
prácou prispeli všetci členovia Severky Kežmarok, za čo
im patrí úprimné poďakovanie. Poďakovať sa treba aj vedeniu školy na čele s riaditeľom PaedDr. Dušanom Tokarčíkom za aktívny prístup
k športu na tejto škole a podpore stolnému tenisu, za čo
sa im žiaci odmenili niekoľkými úspešnými vystúpeniami v stolnom tenise družstiev. Víťazstvo v 2. lige starších žiakov v sezóne 2014/15
je výlučnou zásluhou žiakov
tejto školy!  
Dr. Jaroslav Novotný
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