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10. ročník 

Zmodernizované cesty na 
Zamagurí

Prvého decembra odovzdali ces-
tári do predčasného užívania ces-
ty, ktoré rekonštruovali v rámci 
projektu Modernizácia cestného 
spojenia Osturňa – štátna hran-
ica – Niedzica. Projekt sa začal 
realizovať v roku 2008 a bol rozde-
lený do štyroch etáp.
Modernizácia ciest na 
oboch stranách hranice stála 7,4 
milióna eur. Na Slovensku sa 
zrekonštruovalo 14 kilometrov 
komunikácií za takmer 3,3 mil-
ióna €. Išlo o úseky Spišské 
Hanušovce – Matiašovce, Franko-

vský kopec, obec Osturňa, prejazd 
mestom Spišská Stará Ves až po 
štátnu hranicu Lysá nad Dunaj-
com. Súčasťou rekonštrukcie boli 
aj viaceré mostné objekty. Pozdĺž 
cesty medzi Spišskou Starou Vsou 
a Niedzicou bol vybudovaný 
chodník pre peších, ktorým sa tu-
risti môžu prejsť medzi oboma tu-
ristickými sídlami v prihraničnej 
oblasti. Oprava ciest na slovensko-
poľskom pohraničí bude plynulo 
pokračovať realizáciou ďalšieho 
projektu Modernizácia cestného 
spojenia Pieninských národných 
parkov s rozpočtom 2,33 milióna 
eur.

Cyklotrasa s bielou stopou 

Veľmi priaznivé snehové pod-
mienky a pravé zimné počasie 
ostatných dní umožnilo využívať 
novopostavenú cyklotrasu zo 
Spišskej Belej do Tatranskej Kot-
liny aj pre milovníkov bielej stopy. 
Naplnila sa tak jedna z vopred vy-
tipovaných funkcionalít využitia 
cyklotrasy aj pre pestovanie zim-
ných športov. 
Prvá biela stopa sa na cyklotrase 
objavila už minulý víkend, kedy 
ju nadšenci tohto zimného 
športu vytvorili bez pomoci 
na to určených mechanizmov. 
Vzhľadom na bohatú snehovú 
nádielku týchto dní sa cyklotrasa 
zo Spišskej Belej do Tatranskej 
Kotliny stáva aspoň na pár pria-

znivých zimných dní skvelou 
príležitosťou na výlet s rodinami 
na bežkách. 
Mesto Spišská Belá preto pozý-
va nadšencov bežkovania na 
návštevu cyklotrasy, ktorá v tých-
to dňoch ponúka aj túto možnosť 
zašportovania si. Zároveň 
zdôrazňuje, že aj v zimnom počasí 
je potrebné dodržiavať pravidlá 
bezpečného pohybu na cyklotrase 
a vzájomného ľudského rešpektu. 
Cyklotrasa bola postavená v rámci 
projektu Belianske Tatry – spolu a 
lepšie, spolufinancovaného  Eu-
rópskou úniou, z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a štátnym rozpočtom v 
rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovenská re-
publika 2007 – 2013.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností v tomto roku musí podať 
tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá počas roku 2011 nadobudla 
nehnuteľnosť (stala sa vlastníkom nehnuteľností): kúpou, dedením, 
darovaním alebo dražbou bytu, stavby, alebo pozemku, alebo ak v 
r. 2011 prebehlo stavebné konanie vystavením stavebného povole-
nia, alebo kolaudačného rozhodnutia, čo mení druh pozemku. Os-
tatní daňovníci, u ktorých nenastali žiadne zmeny, daňové prizna-nie 
nepodávajú. Daňovník, ktorý je povinný podať daňové priznanie, 
je povinný sám si daňové tlačivo vypísať a vyplnené doručiť správ-
covi dane, t.j. na Mestský úrad v Spišskej Belej do 31. januára 2012. 
Tlačivá daňových priznaní sú k dispozícii aj na Mestskom úrade u 
p. Štefaniakovej, Mestský úrad, kanc. č. 2 na prízemí, tel. 4680514.
Tak napríklad : Daňové priznanie sú povinní podať aj 
tí, ktorí si kúpili stavebný pozemok na výstavbu rodin-
ného domu napr. v lokalite IBV Webera, či na Športovej ulici.
Daň z nehnuteľnosti sa od 1.1.2012 zvýšila o 10%. Nové sadzby dane 
z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty sú uvedené vo Všeobecne 
záväznom nariadení mesta č. 8/2011, ktorým sa mení VZN mesta č. 
9/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady v meste Spišská Belá na internetovej 
adrese www.spisskabela.sk v časti samospráva  všeobecne záväzné 
nariadenia. Podmienky platenia dane z nehnuteľností budú uvedené v 
platobnom výmere, ktorý bude doručený každému daňovníkovi. Daň 
sa platí až po doručení platobného výmeru v lehote, ktorá je uvedená 
v tomto výmere. To znamená, že mesto vám na vašu adresu doručí 
písomný platobný výmer, v ktorom bude uvedená výška dane a termín 
zaplatenia. Bližšie informácie poskytne p. Štefaniaková, Mestský úrad, 
kanc. č. 2 na prízemí, tel. 4680514, mail: stefaniakova@spisskabela.sk.

Výška poplatku za komunálny odpad sa pre rok 2012 ne-
mení !

Daň za psa sa zvýšila
Nadobudnutie psa kúpou, darovaním, nájdením alebo úhyn psa, 
zmenu majiteľa psa, stratu psa je majiteľ psa povinný oznámiť na 
Mestskom úrade v Spišskej Belej v kanc. č. 2 na prízemí do 30 dní, 
odkedy nastala takáto skutočnosť. Je to povinnosť vyplývajúca zo 
zákona. Je to potrebné pre účely vzniku alebo zániku vašej povin-
nosti platiť daň za psa. To znamená, že oznamovaciu povinnosť má 
každý majiteľ každého psa! Ale daň za psa sa platí len za psa staršieho 
ako 6 mesiacov. To znamená, že daň sa musí automaticky zaplatiť 
(bez doručenia platobného výmeru) do 31. januára každého roka. 

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je od 1.1.2012:
- 15 EUR za psa chovaného v bytovom dome,
- 10 EUR v ostatných prípadoch (v rodinnom dome).
Od dane sú oslobodené: služobné psy ozbrojených zložiek a oz-
brojených síl SR, psy, ktorých držiteľmi sú fyzické osoby držitelia 
preukazov ŤZP a poľovnícke psy používané na poľovnícke účely. 
Daň za psa sa platí na číslo účtu 27020-562/0200, VÚB, a. s., 
Spišská Belá, alebo do pokladne mesta v kanc. č. 1 na prízemí mest-
ského úradu do 31. januára bez vopred zaslaného platobného vý-
meru. Bližšie informácie poskytne p. Štefaniaková, Mestský úrad, 
kanc. č. 2 na prízemí, tel. 4680514, stefaniakova@spisskabela.sk.



2

Spišskobeliansky spravodajFebruár 2012
Rozpočet kraja na rok 

2012 je vyrovnaný

Prešovský samosprávny kraj 
bude v roku 2012 hospodáriť s 
rozpočtom vo výške takmer 141 
miliónov eur. Takýto rozpočet 
schválili poslanci na rokovaní 
krajského parlamentu 6. de-
cembra. V kapitole bežných 
príjmov počíta krajská samos-
práva s daňovými príjmami vo 
výške 74 miliónov eur. Viac ako 
61 miliónov eur tvoria granty a 
transfery na prenesené kompe-
tencie, predovšetkým na finan-
covanie stredných škôl. Takmer 
5,5 milióna eur by malo prísť do 
rozpočtu v kapitole nedaňových 
príjmov. Najviac peňazí z 
rozpočtu PSK pôjde do oblasti 
školstva a to takmer 69 mil-
iónov eur. Do dopravy smeruje 
31 miliónov eur. Z toho polovica 
je určená pre správu ciest 2. a 3. 
triedy a druhá pre dopravcov v 
prímestskej doprave na platby 
za služby vo verejnom záujme. 
Oblasť sociálnych služieb môže 
počítať so sumou viac ako 24 
miliónov eur.  Poslanci schválili 
aj 300 tisíc eur na dotácie, ktoré 
bude poskytovať kraj z vlastných 
príjmov na podporu rôznych 
občianskych aktivít v regióne.
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Oceňovanie spojené 
s oslavou 10. výročia 

vzniku VÚC 

Na veľkej scéne Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove sa 20. 
decembra 2011 uskutočnilo 
slávnostné odovzdávanie 
najvyšších ocenení v 
Prešovskom samosprávnom 
kraji – Ceny Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) a 
Ceny predsedu PSK. 
Tohtoročný galavečer bol spo-
jený s oslavou 10. výročia vzni-
ku vyšších územných celkov. 
Práve pred desiatimi rokmi, 
20. decembra 2001, slávnostne 
skladali sľub prví poslanci a 
predseda Prešovského samos-
právneho kraja. Kým predseda 
PSK bol úspešne zvolený počas 
všetkých troch volebných ob-
dobí, na desaťročnej histórii 
krajskej samosprávy sa doteraz 
podieľalo spolu 124 poslancov. 
Na oslavu boli pozvaní všetci 
poslanci krajského parlamen-
tu, ktorí doteraz pôsobili v 
Zastupiteľstve PSK.
K štyridsiatke nositeľov kra-
jských ocenení sa v tomto roku 
zapísalo ďalších šesť. Spomedzi 
18 návrhov na udelenie Ceny 
PSK v roku 2011, ktoré úrad 
zaevidoval, poslanci napokon 
vybrali troch laureátov. Stali 
sa nimi historik doc. PhDr. 
Ivan Chalupecký, PhD. z 
Levoče za celoživotné dielo v 
oblasti archívnictva, regionál-
nych dejín Spiša a za bohatú 
publikačnú činnosť. Druhým 
laureátom sa stalo Divadlo 

Jonáša Záborského v Prešove 
za dlhoročnú kultúrnu osvetu, 
rozvoj a propagáciu divadelného 
umenia doma aj v zahraničí. 
Mgr. Slavomír Sabol, biskup 
Východného dištriktu ECAV na 
Slovensku, si prevzal cenu PSK 
za šírenie myšlienok náboženskej 
tolerancie, duchovnú prácu s 
mládežou a ochranu tradičných 
rodinných hodnôt.
Predseda samosprávneho kraja 
Peter Chudík sa v tomto roku 
rozhodol udeliť cenu folk-
lórnemu súboru Makovica zo 
Svidníka za výnimočnú prezen-
táciu národnostnej kultúry a 
mimoriadne úspechy dosiahnuté 
šírením kultúrneho dedičstva 
našich predkov. Druhým lau-
reátom Ceny predsedu PSK 
sa stalo zariadenie sociálnych 
služieb Slnečný dom v Humen-
nom za angažovaný, moderný, 
profesionálny a vysoko humán-
ny prístup k starostlivosti o 
ťažko a dlhodobo chorých. Tre-
tie ocenenie patrí regionálne-
mu historikovi a publicistovi 
Ivanovi Bohušovi z Tatranskej 
Lomnice za celoživotné dielo, 
muzeologickú prácu, bohatú 
publikačnú činnosť a osobnú 
zaangažovanosť pri propagácii 
tatranského regiónu. Ten sa 
pre zlý zdravotný stav nemo-
hol podujatia zúčastniť a cenu 
prevzal jeho syn Ivan Bohuš 
ml. Cenu predstavujú hodnotné 
umelecké diela od akademickej 
sochárky Evy Fišerovej – gotická 
brána s doširoka otvorenými 
dverami a srdce, obomknuté po 
stranách krídlami.

Funkcionálne učenie

Špeciálni pedagógovia v ŠZŠ 
začali v tomto školskom roku 
využívať Funkcionálne učenie 
(Functional learning). Program 
je určený pre deti s narušeným, 
obmedzeným, oneskoreným 
vývinom, pre deti s autizmom, 
DMO, narušeným vývinom reči. 
Ide o terapeutický a vzdelávací 
program založený na nácviku 
aktivít, ktoré deti bežne zvládnu 
v senzomotorickom štádiu do 2 
rokov a sú základom pre ďalší 
kognitívny vývin. Deti s postih-
nutím si tieto aktivity musia 
„docvičiť“ cielenou činnosťou. 
Cieľom Funkcionálneho 
učenia je rozvoj nástrojov 
učenia  ako: umiestňovanie, 
udieranie, kreslenie, párovanie, 
priraďovanie, triedenie, sekven-
cia, stavanie kociek. Program  

sa realizuje v škole, v terapeu-
tických kútikoch  a využívajú sa 
špeciálne pomôcky, ale aj pred-
mety bežného života. Výsled-
kom by malo byť spontánne 
využívaníe nacvičených činností 
v reálnom živote detí.
PaedDr. Eva Selnekovičová, ŠZŠ 
Spišská Belá

Vianočný program 
„Gala-gala“

Vianoce sú sviatkami lásky, 
pokoja, sviatky rodiny. Všetci 
sa na tieto chvíle veľmi tešíme 
a práve toto najkrajšie a 
najtajomnejšie obdobie v roku 
spríjemnili deti z Centra voľného 
času a materskej školy dňa 
20.12.2011 obyvateľom Spišskej 
Belej v podaní kultúrneho pro-
gramu „Gala-gala“.

Zrušenie polročných 
vysvedčení 

31. januára 2012 žiaci škôl 
po prvýkrát nedostali riadne 
polročné vysvedčenia ako 
boli na to zvyknutí. Polročné 
vysvedčenie škola vydá len
 vtedy, ak o jeho vydanie písomne 
požiada plnoletý žiak, zákonný 
zástupca neplnoletého žiaka 
alebo zástupca zariadenia (nap-
ríklad riaditeľ detského domova, 
do starostlivosti ktorého bolo 
zverené dieťa). Zrušenie vy-
dávania polročných vysvedčení 
upravuje § 55 ods. (10) zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.

Klasické polročné vysvedčenia 
nahradil výpis slovného hod-
notenia alebo klasifikácie žiaka 
za 1. školský polrok. Podľa 
pedagogicko-organizačných 
pokynov na školský rok 
2011/2012 si formu výpisu 
slovného hodnotenia alebo 
klasifikácie žiaka určí škola 
resp. triedny učiteľ sám. Výpis 
slovného hodnotenia alebo klas-
ifikácie nemusí obsahovať údaje 
o počte zameškaných hodín, 
prehľad o navštevovaných útva-
roch záujmového vzdelávania, 
údaje, ktoré sa obvykle vpisujú 
do doložky vysvedčenia a po-
dobne. Nakoľko výpis slovného 
hodnotenia alebo klasifikácie 
v zmysle zákona nie je vere-
jnou listinou, neobsahuje ani 
odtlačok pečiatky a nie je 
potrebné, aby ho podpisoval 
štatutárny orgán školy, teda 
riaditeľ školy. Oboznámenie 
rodiča so slovným hodnotením 
alebo klasifikáciou je možné 
realizovať napríklad aj prostred-
níctvom žiackej knižky. V prí-
pade, ak riaditeľ školy určí for-
mu výpisu slovného hodnotenia 
alebo klasifikácie, je táto záväzná 
pre konkrétnu organizáciu.

Ďalšia úspešná premiéra 

Ochotnícke divadlo Thea-
trobalans zo Spišskej Belej 
malo dňa 26. decembra 2011 
ďalšiu úspešnú premiéru, v 
tomto prípade s divadelným 
predstavením - komédiou "Kto 
hovorí s koňom", ktorá bola 
vypredaná. Rovnako úspešná 
bola aj jej prvá repríza, ktorá 
sa uskutočnila 7. januára 2012. 
Gratulujeme a ďakujeme.

Nová výška dane z mo-
torových vozidiel

Poslanci PSK schválili na 
decembrovom rokovaní 
Všeobecne záväzné nariad-
enie, ktorým sa menia sadzby 
dane z motorových vozidiel. 
O spomínanom VZN-ku v 
priebehu tohto roka rokovalo 
zastupiteľstvo už niekoľkokrát, 
nenašla sa trojpätinová podpora 
zo strany poslancov na jeho 
schválenie. Nové sadzby dane z 
motorových vozidiel sú oproti 
pôvodným vyššie o 12 % a to pri 
každej sadzbe a každom druhu 
vozidla. Výšku sadzby si môže 
každý majiteľ auta vyhľadať na 
stránke www.po-kraj.sk .

AMK informuje .....

Oficiálne konečné výsledky 
celoročných klubových súťaží 
AMK Spišská Belá v sezóne 
2011sú na webe www.amkspis-
skabela.sk. Sú tam zverejnené 
konečné výsledky 4.ročníka auto-
mobilových orientačných súťaží 
" Belianske bezpečné jazdy + XII.
ročníka súťaže v jazde zručnosti 
" O pohár primátora mesta 
Spišská Belá " po kategóriách.
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Historický kalendár

1. 1. 1923 
 V Spišskej Belej zriadený obec-
ný úrad, obecné zastupiteľstvo, 
obecná rada a starosta po 
zrušení mestského magistrátu 
Zákonom č. 275/1922 (Spišská 
Belá stratila štatút mesta až do 
roku 1965).

1. 1. 1972  
Právoplatnosť zlúčenia
Spišskej Belej a Strážok po 
dohode na spoločnom pléne 
Mestského národného výboru 
v Spišskej Belej a Miestneho 
národného výboru Strážok v 
auguste 1971 a po schválení 
Okresným národným výborom 
v Poprade.

4. 1. 1607 
 Poľský kráľ Žigmund III. ude-
lil Spišskej Belej privilégium 
konania dvoch dvojdňových 
výročných trhov (jarmokov) - 
na sv. Antona (17. 1.) a na sv. 
Matúša (21. 9.)

6. 1. 1807 
 V Spišskej Belej sa narodil Jozef 
Maximilián Petzval - fyzik, 
matematik, vynálezca, univer-
zitný profesor.

6. 1. 1809 
 V Spišskej Belej sa narodil Otto 
Baltazár Petzval
- matematik, univerzitný profe-
sor a dekan filozofickej fakulty 
na Budapeštianskej univer-
zite, autor mnohých učebníc 
matematiky, mechaniky a as-
tronómie, člen Uhorskej aka-
démie vied.

15. 1. 1597 
 V Strážkach zomrel
Gregor Horváth-Stansith 
(Stančič), cirkevný spisovateľ, 
župný hodnostár a zakladateľ 
gymnázia pre mladých 
šľachticov v Strážkach (1585 - 
1711), ktoré bolo známe
v celom Uhorsku.
17. 1. 
 Sviatok sv. Antona, patróna 
rímskokatolíckeho kostola v 
Spišskej Belej.

18. 1. 1994 -
Vrátenie belianskych
mestských pozemkov na lend-
ackej Pálenici Vojenskými lesmi 
a majetkami, š. p., Kežmarok
(555 ha).

Spoločenská kronika 
december 2011 

Narodili sa
Šimon Holub, Adam Kováč, 
Mathias Makula, 
Sofia Kubalošová, 
Miroslava Pompová, 
Daniela Poláková

Životného jubilea sa dožívajú
Štefan Palubjak 92 rokov, 
Helena Gancarčíková 85 rokov, 
František Pavličko 80 rokov,
Mikuláš Pitoňak 80 rokov, 
Mária Hangurbadžová 80rokov
Magdaléna Trembáčová 80 rok.
Margita Hangurbadžová 70rok. 
Eva Mačugová 70 rokov

22. 1. 1786 
Vysviacka novopostaveného 
Evanjelického kostola v Spišskej 
Belej.

27. 1. 1945 -
Oslobodenie Spišskej Belej 
a Strážok Sovietskou armádou 
(2. Svetová vojna).

27. 1. 1965 - Obnovenie štatútu
mesta Spišská Belá a zriadenie
Mestského národného výboru.

Chovateľská prehliadka
Obvodná poľovnícka komora a okresná organizácia Slovenského 
poľovníckeho zväzu v Kežmarku organizuje chovateľskú prehliadku 
trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2011/2012, ktorá sa uskutoční 
v dňoch 25.3. – 28.3.2012 v Kežmarku v priestoroch ÚPSVaR (Lipa). 
Otvorenie výstavy pre verejnosť bude 25.3.2012 o 10.00 hod. a výstava 
potrvá do 17.00 hod., v ďalších dňoch a to 26. – 27.3.2012 od 8.00 – 
17.00 hod. a 28.3.2012 od 8.00 – 14.00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Spoločenská kronika 
január 2012 

Narodili sa
Dávid Gužiak, Leonard Budzák, 
Viktória Budzáková, Maroš Ste-
igauf, Martin Stupeň

Životného jubilea sa dožívajú
Františka Skrehotová 85 rokov
Viktor Sviechovič 75 rokov
Anna Gnidová 75 rokov
Imrich Urban 70 rokov
Oľga Fireková 70 rokov
Mária Trembová 70 rokov

Navždy nás opustili
Žofia Purdešová vo veku 91 ro-
kov, František Modla vo veku 90 
rokov, Irena Pitoňáková vo veku 
73 rokov a Vladimír Pacan vo 
veku 45 rokov

Predvolebná kampaň 2012

Mesto Spišská Belá oznamuje po-
litickým stranám (hnutiam), že v 
rámci konania predvolebnej kam-
pane pred voľbami do Národnej 
rady SR konaných dňa 10.3.2012 
platí na území mesta Spišská Belá 
nasledovné :

1. Vylepovanie predvolebných 
plagátov, či oznamov politických 
strán (hnutí) je možné na území 
mesta na miestach určených VZN 
mesta č. 2/2009. Ide o presne 
vymedzené plochy na nasle-
dovných miestach v Spišskej Belej: 
a) pred budovou mestského úradu 
na Petzvalovej ulici 
b) na prístrešku autobusovej 
zastávky pri Obchodnom dome 
COOP JEDNOTA v oboch 
smeroch na ul. SNP
c) pred predajňou Sintra na ulici 
1. mája
d) pred budovou zdravotného 
strediska
e) pred predajňou Potravín na 
Slnečnej ulici 
f) na prístreškoch autobusovej 
zastávky na Továrenskej ulici pri 
dome č. 3 v oboch smeroch 

Zlatá rybka plnila sľuby

Občianske združenie Zlatá 
rybka pri Špeciálnej základ-
nej škole v Spišskej Belej v 
minulom roku 2011 plnila 
sľuby a želania detí aj dospe-
lých realizovaním troch aktivít:
-zakúpenie preliezacej zostavy 
BABY FIT v hodnote 200,- € 
na nácvik lezenia, preliezania, 
chôdze, koordinácie pohy-
bov a motoriky detí s ťažkým 
mentálnym postihnutím,
-ukončenie projektu Psík – tera-
peut tela i duše (43,- €), ktorý 
využíval pozitívne pôsobenie 
canisterapie na fyzickú a psy-
chickú  pohodu detí s ťažkým 
mentálnym postihnutím,
-uskutočnenie projektu pre 
špeciálnych pedagógov V zajatí 
tónov a farieb, výcvik v artetera-
peutických a muzikoterapeu-
tických technikách (876,- €).

g) na prístreškoch autobusovej 
zastávky na Medňanského ulici v 
oboch smeroch 

Vylepovanie plagátov a iných po-
litických oznamov mimo týchto 
miest je zakázané.

2. V mestskom rozhlase môže byť 
vyhlásený len oznam o konaní 
politického mítingu (verejného 
zhromaždenia a pod.) bez hláse-
nia akejkoľvek politickej (predvo-
volebnej) reklamy. Za tento oznam 
sa platí úhrada ako pri každom 
inom platenom a vyhlásenom oz-
name v mestskom rozhlase.

3. Konanie politického mítingu 
(verejného zhromaždenia, či stret-
nutia na verejnom priestranstve) 
je nutné zo strany organizátora 
písomne oznámiť na mestský úrad 
v Spišskej Belej v zmysle platných 
právnych predpisov.

4. Pre prípad potreby získania 
ďalších informácii - kontak-
tná osoba : Ing. Pavol Ščigulinský, 
Mestský úrad, 052/4680502 alebo 
0905535639, pscigulinsky@spis-
skabela.sk.

Zlatá rybka ďakuje

Členovia Občianskeho 
združenia Zlatá rybka pri ŠZŠ 
v Spišskej Belej nadviazali na 
tradíciu vianočných verejných 
zbierok z minulosti a opäť 
ponúkli verejnosti rôzne drob-
né veselé vianočné výrobky 
žiakov školy, ktoré boli k dis-
pozícii za dobrovoľný príspevok 
počas verejnej zbierky  priamo 
pri budove školy, alebo v ulici-
ach mesta. 
Účelom zbierky bolo získanie 
peňažných prostriedkov na real-
izáciu ďalších kreatívnych pro-
jektov pre deti s postihnutím. 
Zásluhou dobrých ľudí sa vyz-
bieralo 150,-€. V mene žiakov a 
pedagógov ŠZŠ v Spišskej Belej 
chceme touto cestou všetkým 
darcom poďakovať.
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Osadili sochu Rybára
Pri novostavbe malej vodnej elektrárne na rieke Biela (inak Vilbach) 
v k.ú. Spišská Belá bola osadená zaujímavá socha. Ide o výtvarné dielo 
– oceľovú takmer 4-metrovú sochu rybára v červenej farbe –strážcu 
vodnej nádrže nad elektrárňou. Iniciátormi osadenia tejto sochy boli 
majitelia tejto vodnej elektrárne Rudolf Nikerle ml. a Milan Vdovjak. 
Socha bol verejne odhalená dňa 2.2.2012. Zaujímavý typ na nedeľnú 
prechádzku (aj teraz v zime). 

Aktivity Face club:
Od januára 2012 sme vo face clube upravili prevádzkové hodiny:
Utorok až štvrtok 15:00 – 21:00
Piatok a sobota 16:00 – 22:00
Počas týchto otváracích hodín si môžete prísť len tak posedieť, či 
porozprávať sa  pri šálke čaju, horúcej čokolády či nealka. Na hranie 
je v klube pripravených množstvo zábavných spoločenských hier, 
tiež stolný futbal, hokej, tenis a biliard. Pravidelne každý utorok sú v 
klube od 16:00 kreatívne dielne. V sobotu prebieha pre prihlásených 
účastníkov od 16:00 tanečný kurz. Najvýznamnejšou akciou v januári 
vo Face clube bola konferencia pre teenagerov s názvom „Robiť ťažké 
veci“. Viac o nej píšu jej organizátori v samostatnom článku.
 Klub je otvorený hlavne pre deti a mládež. Program a aktivity klubu 
sú zamerané pre mladých ľudí od 13 rokov.   Na prevádzkovaní klu-
bu, jeho aktivitách a akciách sa vo významnej miere podieľajú mladí 
dobrovoľníci z nášho mesta. Ak máte chuť, čas a dobré nápady príďte 
do klubu a pridajte sa k dobrovoľníkom. To čo všetko sa s mladými a 
pre mladých bude v meste diať závisí aj od vás.
Vo februári pripravujeme okrem pravidelných aktivít počas otváracích 
hodín aj:
10. 2. Biliardový turnaj; registračný poplatok 0,50€ (pre mladých od 
15 do 30 rokov)
11. 2. Valentínska  párty Začiatok od 20:00 vstupné 1 €; vstup len bez 
alkoholu
Utorky od 16:00 kreatívne dielne
štvrtky od 17:00 herný klub (hranie zábavných spoločenských hier s 
dobrovoľníkmi, ktorí vás radi oboznámia s pravidlami)
soboty od 15:00 futbal v telocvični na starej škole
predbežný program jarné prázdniny:
•	 25.	2.	Akcia	„Belančan	nehnevaj	sa“	–	vo	Face	clube	organi	
zuje CVČ
•	 28.	2.	od	16:00	kreatívne	dielne
•	 28.	 2.	 od	 19:00	 ACTIVITY	 ®	 challenge(hranie	 obľúbenej	
spoločenskej hry ACTIVITY v tímoch, víťazní tím odmeníme) 
•	 1.	3.	od	16:00	Herný	klub	(hranie	zábavných	spoločenských	
hier s dobrovoľníkmi, ktorí vás radi oboznámia s pravidlami)
•	 1.	3.	Od	18:00	súťaž	na	dance	podložkách	(súťažná	tanečná	
hra, víťazov odmeníme) (tancuje sa v ponožkách ;)) 
•	 2.	3.		Jam	session	od	19:00	(príďte	si	zahrať	s	hudobníkmi	na	
hudobných nástrojoch) 
•	 3.3.	od	15:00	Futbal	na	starej	škole	
počas jarných prázdnin bude klub otvorený do 22:00

„Robiť ťažké veci“
28. januára sa vo Face clube v našom meste uskutočnila konferencia 
s názvom „Robiť ťažké veci“. Túto konferenciu zorganizovali mladí 
ľudia z nášho mesta na podnet knihy Robiť ťažké veci, ktorú napísali 
sedemnásťroční bratia Harrisonovci z USA. Títo dvaja bratia vytvor-
ili na webe jednoduchý blog, ktorý nadobudol fenomenálne rozmery 
a prerástol do celosvetového hnutia „Rebelution“. Hnutie je  spojenie 
dvoch slov rebélia a revolúcia, v ponímaní hnutia nemajú tieto dve slová 
negatívny charakter, práve naopak, burcujú mladých ľudí k pozitívnej 
aktivite. Mladí z tohto hnutia hovoria: „Je čas, aby táto generácia rebe-
lovala. Aby sa postavila na nohy a začala robiť „ťažké veci“. Neplávaj s 
davom nech to stojí, čo to stojí. Rob ťažké veci. Vyhýbaj sa zaužívanému. 
Rob ťažké veci a pripoj sa k Rebelúcii.“ Nešlo o obyčajnú rebéliu ani 
revolúciu, išlo o to, aby naši mladí vyšli zo svojej zóny komfortu. Kon-
ferencie sa zúčastnilo 75 ľudí. Pripravil sa pre nich celodenný program, 
ktorého súčasťou boli prednášky, aktivity a workshopy. Cieľom tohto 
stretnutia bolo aj v našom regióne povzbudiť mladých ľudí k aktivite 
a k participácii na živote v ich komunite. Na konferenciu boli poz-
vaní lektori, manželia Lipovskí, ktorí s mládežou pracujú už viac ako 
20 rokov, ich úlohou bolo mladých ľudí povzbudiť aby sa nebáli „robiť 
ťažké veci“. Na hlavné slovo nadväzovalo 5 workshopov so zameraním 
na rôzne oblasti spoločenského života. Tu sa mohli viac dozvedieť  ako 
naplánovať, pripraviť a zorganizovať rôzne akcie a podujatia. V druhej 
časti workshopov už tínedžeri prakticky plánovali realizáciu akcií. Počas 
workshopov vznikli okrem iného aj tieto nápady:  letné kino, benefičné 
koncerty,  práca s deťmi, skatepark, oprava ihriska, rozprávalo sa nap-
ríklad aj o tom, ako by sa dalo pomôcť outsiderom či opusteným ľuďom. 
Na základe podnetov konferencie sa rozhodli meniť aj osobné postoje, 
ako napríklad: byť trpezlivejší, zodpovednejší, ohľaduplnejší, láskavejší, 
nebyť lenivý. 
Konferencia priniesla mladým pozitívny stimul pre vykročenie do 

nových výziev. Ako mladí rebelucionári zostávame spolu v kontakte 
prostredníctvom webu www.rebelution.sk, kde si vymieňame vzájomne 
nápady a skúsenosti, ale hlavne sa povzbudzujeme do robenia malých 
veľkých ťažkých vecí.
Súčasťou programu bol aj chutný obed v reštaurácii V mlyne. Chceme 
sa poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa konferencia uskutočnila a to 
najmä Mestu Spišská Belá, Face clubu a ostatným sponzorom. 

Úrad práce na inom mieste
Od 1. januára 2012 je vysunuté pracovisko Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v nových priestoroch v Spišskej Belej. Z budovy AT 
TATRY na Petzvalovej ulici č. 36 sa presťahoval do novopostavenej 
polyfunkčnej budovy na ul. SNP č. 1 (na 1.poschodie) pri obchod-
nom dome COOP Jednota. Na prízemí tohto polyfunkčného domu 
bude čoskoro presťahovaná aj pobočka banky VÚB a.s. v Spišskej 
Belej.

Harmonogram separovaného zberu odpadu
Február 2012
Plasty, kovy, textil – 16.2.2012
Sklo, papier – 17.2.2012
Marec 2012 
Plasty, kovy, textil – 8.3.2012 a 29.3.2012
Sklo, papier – 9.3.2012 a 30.3.2012
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Z denníka mestskej 

polície (december 2011)

2. december 
V  popoludňajších  hodinách 
prijali  príslušníci  MsP 
oznámenie  o  priestupku  od 
Ľubomíry  H.  pracovníčky 
MOS.  Táto  sa  sťažovala  na 
starší  manželský  pár,  ktorí 
okrem  nej  vulgárne  vynadal 
aj  jej  štyrom  kolegyniam 
počas  zametania  chodníka  na 
Továrenskej  ulici. Ako  sa  však 
vraví,  pravda  je  vždy  niekde 
uprostred.  Tá  sa  v  prvej  chvíli 
cítila  „len“  poškodenou,  ale 
počas  objasňovania  priestupku 
bolo  zistené,  že  aj  ona  nič 
neostala dlžná obom manželom 
a  vulgárnymi  nadávkami  ich 
počastovala tiež. Celý prípad tak 
bol odoslaný na prejednanie na 
priestupkové oddelenie.  
5. december 
Po  niekoľkých  dňoch 
abstinencie  sa  Jaroslav  B., 
Dávid  P.  zo  Slnečnej  ulici, 
Emil  H.  z  Hviezdoslavovej 
ulice  a  Patrik  O.,  z  Letnej 
ulice  rozhodli  skúsiť  šťastie 
opäť. Tentokrát  pri  potravinách 
Belan  na  Letnej  ulici.  Štastena 
im  opäť  nepriala  a  aj  keď  ich 
požívanie alkoholického nápoja 
na  verejne  prístupnom  mieste 
bolo  zaznamenané  kamerovým 
systémom,  dokázali  policajtom 
priamo  klamať  do  očí,  že  sú 
nevinní. Po predvedení všetkých 
prítomných  na  oddelenie  MsP 
sa  „konečne  zlomili“  a  za 
porušenie  platného VZN mesta 
boli všetci pokutovaní. 
13. december 
Možno  sa  niektorí  obyvatelia 
bytoviek  na  Družstevnej  ulici 
nestačili  čudovať,  čo  sa  to 
v noci robilo na ich parkovisku. 
Patrik D.  z  Letnej  ulice  v  čase 
okolo  01.40  hodiny  prišiel 
v  podnapitom  stave  a  zabúchal 
na  okno  dievčiny  bývajúcej 
toho času v  jednom z bytov na 
sídlisku.  Dievčine  uviedol,  že 
ho  z  domu  vyhodila manželka, 
že  má  s  ňou  nejaké  problémy  
a  predstieral  záujem  o  kúpu 
bytu,  v  ktorom  práve  bývala. 
Keďže  náš  „realitný  maklér“ 
bol  poriadne  „netrpezlivý“ 
a dotieravý, celý proces nákupu 
nehnuteľnosti  sa  skončil 
naháňačkou  menovanej  po 
sídlisku.
Popoludní  zase  dennú  službu 
spestrili  hliadke  MsP  dvaja 
podgurážení  občania  nášho 
mesta.  Krátko  popoludní 
sme  prijali  na  oddelení  MsP 

telefonický  hovor  od  našej 
kolegyne  z  MsÚ,  ktorá  nám 
oznámila,  že  pred  kanceláriou 
primátora  mesta  je  dvojica 
mužov,  ktorí  tam  robia  krik. 
Po  príchode  hliadky  na  miesto 
bolo  zistené,  že  Rastislav  G. 
z Továrenskej ulice a Mário M. 
zo  Zimnej  ulice  sa  dožadovali 
stretnutia  s  primátorom  mesta. 
Akúkoľvek  snahu  sekretárky 
vysvetliť  obom  aktérom,  že 
pán primátor je pracovne mimo 
mesta  nechceli  „počuť“.  Po 
výzve, aby sa upokojili a opustili 
budovu  MsÚ  začal  byť  jeden 
z  nich  vulgárny  a  tak  policajti 
Rasťa  predviedli  na  oddelenie 
MsP.  Menovaný  policajtom 
„patrične“  vysvetľoval,  že 
je  potrebuje  vyriešiť  bytovú 
otázku  a  že  je  zdravý  chlap, 
ktorému majú    dať milión,  aby 
si mohol kúpiť byt. 
14. december 
Krv  tiekla prúdom v neskorých 
večerných  hodinách.  Dôvodom 
boli  „pohladenia“,  ktorými 
častoval  Vladimír  F.ml,  zo 
Slnečnej  ulice  svoju  družku 
Ivetu  K.  a  jej  kamarátku  Janu 
D. priamo v centre mesta. Celý 
incident  bol  zaznamenaný 
kamerou  a  včasným  zásahom 
hliadky  MsP  bol  ukončený. 
Po  predvedení  všetkých  na 
oddelenie  MsP  sa  poškodená 
Iveta rozhodla na svojho tyrana 
podať  trestné  oznámenie. 
Preto  boli  všetci  predvedení 
na  obvodné  oddelenie  OOPZ 
k ďalšiemu konaniu. 
21. a 22. december 
Dva  rôzne  dni,  dvaja  rôzni 
aktéri  a  dve  rôzne  miesta. 
Pýtate  sa  čo  majú  spoločné? 
Maroš  M.  zo  Slnečnej  ulice 
a Tomáš K. z Kúpeľnej ulice sa 
svoju  nekontrolovateľnú  chuť 
na  močenie  rozhodli  ukončiť 
na  chodníku  pred  budovou 
MsÚ  a  Face  Clubom.  Ani 
prítomnosť kamier im v ich čine 
nezabránila. Pravdepodobne ich 
konanie malo  len  provokatívny 
charakter. 
 26. december 
Počas  kontroly  ulice  1.  Mája 
v  skorých  ranných  hodinách, 
spozorovala  hliadka  neznámu 
osobu,  ktorá  po  zbadaní 
policajného  auta  vzala  nohy 
na  plecia.  Naháňačka  to  však 
nebola  dlhá  a  po  niekoľkých 
metroch  bola  osoba  zastavená. 
Po  niekoľkých  otázkach 
bolo  zistené,  že  sa  nejedná 
o  muža,  ale  o  mladistvého 
chlapca  z  blízkej  bytovky.  Po 
predvedení  na  oddelenie  MsP 

bolo  zistené,  že  len  16  ročný 
chlapec mal v sebe viac ako 1,3 
promile  alkoholu.  Vzápätí  na 
to hliadky MsP vyrážali k bitke 
pri  miestnej  diskotéke.  Ešte 
pred  ich  príchodom  však  bola 
bitka ukončená hliadkou OOPZ 
Spiská  Belá.  Hlavní  aktéri  si 
však  nedali  povedať  a  v  bitke 
pokračovali, ale na inom mieste 
a  to  pred  športovým  areálom 
na  Tatranskej  ulici  a  ďalej  na 
hlavnom  ťahu  na  Bušovce. 
Schladiť  horúce  hlavy  sa 
podarilo  až  do  tretice  trom 
policajným hliadkam.
Do  kože  sa  vo  večerných 
hodinách  nedokázali  zmestiť 
Emil  K.  zo  Zimnej  ulice 
a  bratia  Stanislav  a  Lukáš  K. 
z  Tatranskej  ulice,  ktorí  svoju 
nočnú „žúrku“ začali popíjaním 
alkoholu  na  lavičke  pred 
Slovenskou  sporiteľňou  priamo 
pod  kamerou  MsP.  Po  krátkej 
„prechádzke“  ulicami  mesta 
boli hliadkou MsP dolapení pred 
gréckokatolíckym kostolom. 
Krátko  pred  polnocou  druhá 
hliadka MsP  „objavila“  Patrika 
K.  zo  Zimnej  ulice,  ktorý 
pravdepodobne  ako  akt  pomsty 
vykonal  močenie  na  budovu 
MsP. Všetky  zistené priestupky 
boli  vyriešené  v  blokovom 
konaní. 

Spracoval:  Ing.  Ján  Majerčák, 
náčelník MsP

„Bezpečné mesto“
Dňa 19.  decembra  sa  v  kostole 
svätého  Antona  pustovníka  po 
večernej  svätej  omši,  konala 
ďalšia  zo  série  prednášok 
z  tematického  bloku  Bezpečné 
mesto.  Preventista  MsP, 
Katolícka  jednota  a  rímsko-
katolícky  farský  úrad  celú 
prednášku  zastrešovali. 
Prednáška  bola  určená 
predovšetkým  pre  najstarších 
občanov  mesta.  Občania  sa 
dozvedeli  ako  sa  chrániť  pred 
vynaliezavými  podvodníkmi, 
ako  chrániť  svoj  majetok,  aké 
sú  rozdiely medzi  jednotlivými 
policajnými  zložkami,  ale 
predovšetkým  ako  sa  majú 
cítiť  bezpečne  na  cestách  vo 
večerných  hodinách,  pretože 
práve  táto  skupina  obyvateľov 
je  najrizikovejšia.  Oblečení 
v  čiernom,  za  zníženej 
viditeľnosti  sa  prevažne  večer 
pohybujú  po  cestách.  Ani 
ten  najlepší  vodič  ich  nemá 
šancu  spozorovať  a  tak  ich 
život  doslova  visí  na  vlásku. 
Množstvo  takýchto  prípadov 
sa  skončilo  vyhasnutými 
životmi  chodcov.  Cieľom 
bolo  vyzdvihnúť  dôležitosť 
používania  reflexných  prvkov. 
Nestačí  mať  reflexný  pásik 
doma v zásuvke alebo ho nosiť 
v kabelke! Na konci prednášky 
všetkým prítomným účastníkom 
boli rozdané reflexné pásiky. 
Spracoval: Jozef Šleboda, 
preventista MsP

Oslobodenie mesta počas 2.svetovej vojny – pietna 
spomienka

Pri príležitosti 67. výročia oslobodenia mesta Spišská Belá sme si dňa 
27.01.2012  pietnou spomienkou pripomenuli túto historickú udalosť 
a tiež padlých občanov nášho mesta. V tento deň sa uskutočnilo 
položenie symbolickej kytice pri pamätnej tabuli umiestnenej na bu-
dove Mestského úradu a následne pri pamätníku obetiam 2. svetovej 
vojny (socha partizána), ktorý je umiestený v parku pri Belianskom 
potoku (pred evanjelickým kostolom). Tejto spomienky sa zúčastnil 
primátor mesta spolu s členmi Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej.
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Tento projekt je spolufinancovaný Kohéznym  fondom
a Štátnym rozpočtom SR

„Podpora separovaného zberu odpadov 
v regióne Spišská Belá“

Prioritná os:  4. Odpadové hospodárstvo
Opatrenie:  4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 

Tento projekt je spolufinancovaný Kohéznym  fondom
a Štátnym rozpočtom SR v rámci Operačného programu

Životné prostredie.

Dátum začatia realizácie projektu:                  02/2011

Dátum ukončenia realizácie projektu:                 07/2012

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Celkové uznateľné náklady:  773 280,26 EUR

85% NFP z prostriedkov KF vo výške: 657 288,22 EUR

10% NFP z prostriedkov ŠR SR vo výške:    77 328,03 EUR

   5% vlastné zdroje vo výške:     38 664,01 EUR

Miesto realizácie projektu: 
Mesto Spišská Belá

Hlavný cieľ projektu:
Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá

Špecifické ciele projektu:
1. Zlepšenie propagácie separovaného zberu komunálneho odpadu.
2. Zlepšenie technologického vybavenia na separáciu odpadu.

Prijímateľ: 
Mesto Spišská Belá
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Pomáhajú ľuďom v zloži-
tej sociálnej situácii

 V budove Mestského 
úradu v Spišskej Belej funguje 
od mája minulého roku kance-
lária bezplatného špeciálneho 
sociálneho poradenstva, ktorú 
prevádzkuje nezisková organizá-
cia Kľúč so sídlom v Bratislave. 
Každý druhý štvrtok v mesiaci 
od 16.00 do 18.00 h je tím od-
borníkov s vysokoškolským 
vzdelaním a dlhoročnou praxou 
k dispozícii všetkým tým oby-
vateľom mesta i širšieho okolia, 
ktorí potrebujú pomoc pri rie-
šení sociálnych problémov tak, 
aby dokázali mobilizáciou svo-
jich možností a schopností tieto 
problémy riešiť a predchádzať 
im. Podrobnejšie o tomto pro-
jekte sme sa porozprávali s ria-
diteľkou spomínanej neziskovej 
organizácie Danou MAŇASO-
VOU.
* Ako a kde tento projekt vznikol 
a prečo ste si vybrali práve Spiš-
skú Belú?
- Pôvodný zámer poskytovať 
uvedené sociálne služby bol v 
okrese Humenné. Po osobnej 
konzultácií s vedúcou sociálne-
ho odboru Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) 
Margitou Ďorďovou ohľadne 
finančnej podpory sme boli 
usmernení, že uvedené služby 
sa v Humennom už poskytujú, 
a preto nebudú podporovať ich 
duplicitu. Odporučila nám, aby 
sme sa sústredili na okresy Stará 
Ľubovňa alebo Kežmarok, kde 
tento druh služieb doposiaľ nik-
to neposkytoval. Následne som 
oslovila listami aj pri osobnej 
návšteve primátorov Kežmarku 
a Spišskej Belej. Záujem však 
prejavila iba Spišská Belá, preto 
tento druh služieb poskytujeme 
v tomto meste, i keď doposiaľ 
bez finančnej podpory PSK. Je-
dinú pomoc a podporu nám pre-
javuje mesto Spišská Belá, a to 
tým, že nám bezplatne prenají-
ma miestnosť na dve hodiny týž-
denne (štvrtok od 16.00 – 18.00 
h) a poskytuje nám bezplatne 
notebook s pripojením na in-
ternet, pre prípad poskytovania 
krízovej intervencie.
* Komu je bezplatné poraden-
stvo určené, kto všetko môže 
vaše služby využívať?
- Naše služby sú určené obyvate-
ľom regiónu, jednotlivcom i ce-
lým rodinám, ktoré sa ocitli v ne-
priaznivej sociálnej situácii. Sú 
to napríklad rodičia a deti v náh-
radných rodinných systémoch, 

týrané, zanedbávané a zneužíva-
né deti, rodičia detí s poruchami 
správania, zdravotne a mentálne 
postihnuté osoby, nezamestnaní, 
týrané a zneužívané ženy, resp. 
muži, dysfunkčné rodiny, rodiny 
v predrozvodovej, rozvodovej 
a porozvodovej fáze, chudobní, 
utečenci, bezdomovci, väzni, re-
cidivisti a ľudia po výkone tres-
tu, prostituujúci ľudia, závislí, 
chorí, starí a opustení, umierajú-
ci ľudia, ako aj ich bezprostredné 
sociálne okolie.
* Aké konkrétne poradenské 
služby poskytujete a v čom všet-
kom môžete ľuďom pomôcť?
- Poradenstvom vedieme klienta 
k zodpovednosti za seba samé-
ho, zapájame ho do procesu rie-
šenia jeho problémov, pozitívne 
motivujeme v dosahovaní cieľov 
atď. Často sa nám stáva, že kli-
enti prichádzajú na stretnutie 
aj s inými, špecifickými prob-
lémami, čo nesúvisí s výkonom 
poskytovania našich sociálnych 
služieb, ako napríklad nadštan-
dardná právna pomoc súvisia-
ca s občianskym, pracovným, 
obchodným, exekučným, ale aj 
daňovým právom, či právne za-
stupovanie na príslušnom súde. 
V snahe žiadneho klienta ne-
odmietnuť poskytujeme teda aj 
základné sociálne poradenstvo, 
právne poradenstvo, a to vďaka 
pomoci osôb, ktoré pracujú pre 
našu neziskovú organizáciu ako 
dobrovoľníci. Sú to napríklad 
sociálna pracovníčka Anna Mla-
ková či právnička Jana Trautma-
nová. V závislosti od druhu a 
rozsahu vzniknutého problému 
venujeme klientovi potrebný čas 
(aj opakovane), s využitím spo-
lupráce rôznych inštitúcií.
* Aké sú to inštitúcie?
- Naše kompetencie nie sú žiad-
ne, prácu vykonávame na zákla-
de udelenej akreditácie MPSVaR 
SR. V záujme klienta však spo-
lupracujeme so samosprávou, 
štátnou správou, bankovými a 
nebankovými subjektami, za-
mestnávateľmi, zdravotníckymi 
zariadeniami atď. 
* S akými problémami ľudí, kto-
rí vás doposiaľ navštívili, ste sa 

stretli a akým spôsobom ste im 
dokázali pomôcť?
- Vykonávame anonymnú a 
bezplatnú poradňu pre širokú 
verejnosť ambulantnou formou. 
Poskytujeme reálnu pomoc so-
ciálne znevýhodneným klien-
tom. Klienti odkázaní na riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie sú 
často distribuovaní, ale najčas-
tejšie prichádzajú spontánne. Zo 
strany poradcu im je ponúknu-
tá aktívna spoluúčasť na riešení 
problému, ako aj podpora, in-
formovanosť a rôzne možnos-
ti a alternatívy konštruktívnej 
pomoci. Pri riešení problému 
poradca vedie anamnestický 
rozhovor, pozoruje a analyzuje 
rôzne dokumenty, ktoré klient 
so sebou prináša. Tým, ktorí nás 
doposiaľ navštívili, bolo poskyt-
nuté nielen poradenstvo, ale vy-
užili aj služby konkrétnej pomo-
ci, napr. pomoc pri vybavovaní 
osobných dokladov, spisovanie 
a podávanie písomných podaní 
(uplatnenie reklamácií, sťažnos-
tí, umiestnenie v zariadení pre 
seniorov, riešenie dedenia atď.), 
vypisovanie tlačív, žiadostí, po-
moc pri písomnej komunikácii 
v úradom styku atď. Je dôležité 
poznamenať, že všetky úkony 
poradcov sú realizované v sú-
lade s platnou legislatívou a so 
súhlasom klienta. Poradca vedie 
internú evidenciu klientov s ich 
osobnými údajmi a probléma-
mi, ktoré slúžia výlučne na účely 
špecializovaného sociálneho po-
radenstva.
* Čo konkrétne si od tohto pro-
jektu sľubujete a čo budete pova-
žovať za jeho úspech?
- Od realizácie tohto projektu 
očakávame pomoc občanom, 
ktorí sa pod tlakom celospolo-
čenského a ekonomického, ale 
aj osobného života dostali do 
situá cie, ktorú nevedia riešiť a 
využili už pomoc iných inštitúcií 
a úradov. Súčasne našu službu 
poskytujeme v priestoroch, kde 
každému zaručujeme anonymi-
tu. Za úspech považujeme už len 
tú skutočnosť, že osoba, ktorá 
nás navštívi, sa môže vyrozprá-
vať zo svojho problému či situ-

Návrhy nových VZN
Návrhy nových všeobecne zá-
väzných nariadení mesta vrá-
tane navrhovaných zmien 
štatútu mesta sú zverejnené 
v časti úradná tabuľa mes-
ta na tejto webovej stránke:
VZN mesta č. 1/2012, ktorým 
sa vydáva prevádzkový poria-
dok pohrebísk v Spišskej Belej  
VZN mesta č. 2/2012 o výstroj-
ných súčiastkach príslušníkov 
Mestskej polície Spišská Belá  
VZN mesta č. 3/2012, ktorým sa 
mení VZN mesta č. 9/2004 o nie-
ktoré podmienky držania psov 
na území mesta Spišská Belá
VZN mesta č. 4/2012, ktorým 
sa mení VZN mesta č. 9/2009 o 
miestnych daniach a miestnom  
poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady 
VZN mesta č. 5/2012, ktorým 
sa mení VZN mesta č. 10/2009 
o poskytovaní sociálnych služieb 
na území mesta Spišská Belá 
a o úhradách za tieto  služby

Predaj na trhových 
miestach

Dňa 1.11.2011 nadobudol účin-
nosť zákon č. 349/2011 Z. z., 
ktorým sa mení dopĺňa zákon 
č. 152/1995 Z. z. o potravinách . 
Podľa § 26 odsek 3 je každá obec 
(mesto) povinná vopred nahlá-
siť predaj potravín na trhových 
miestach príslušnej regionál-
nej veterinárnej a potravino-
vej správe (v našom prípade v 
Poprade). Nahlásiť ambulantný 
predaj je možné telefonicky (tel. 
052/7723085)  alebo elektronic-
ky cez portál www.svssr.sk.

Štatistika mesta Spišská Belá za rok 2011 2009 2010 2011
Počet narodených detí 88 72 71

Počet úmrtí 45 48 55
Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt 88 89 44
Počet odhlásených obyvateľov z trvalého pobytu 65 65 64
Celkový počet obyvateľov mesta 6305 6335 6391

ácie, ktorá v jeho živote nastala. 
Teší nás pocit, že môžeme byť 
nápomocní našim spoluobča-
nom v ťažkých chvíľach a že mô-
žeme dať človeku pocit, že tu so 
svojím problémom nie je sám a 
môže sa na nás s dôverou obrá-
tiť. (bšl)
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Centrum voľného času, Zimná 47, 059 01  Spišská Belá 

cvcspbela@gmail.com 

 
Čo sme pre Vás pripravili na   

 
Jarné prázdniny 

 
 
 

      25.02.2012  Belančan nehnevaj sa!     14.00 hod.FaceClub   
      Sobota          (rodinná hra pre všetky vekové kategórie- človeče nehnevaj sa!) 

 
27.02.2012 Mini – midi volejbal chlapcov a dievčat  
Pondelok         09.00ZŠ Štef. 
   Lyžiarske preteky– Ľandy Slov. Ves 
       prezentácia do 9.30 hod.  
 
28.02.2012 „Ľadová paleta“ – hry a súťaže na klzisku  
Utorok  -stretnutie ľadová plocha ul. Tatranská o 10.00 hod. 
 
 
29.02.2012        Hokejový turnaj      16.00 ihrisko ul.Tatranská 
Streda  
  
01.03.2012 AquaCity 
Štvrtok  Stretnutie pri zastávke o 8.30 hod. 
                           ( iba pre vopred prihlásených záujemcov) 
 
02.03.2012 Basketbalový turnaj žiačok  09.00 ZŚ J.M.Petzvala 
Piatok                                                                       

 
 

Na plánované aktivity realizované počas prázdnin je potrebné sa vopred nahlásiť!!! 
Zmena programu vyhradená. 
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ITF SLOVAKIA TOUR 
2012

Aj mesto Spišská Belá ako 
zástupca Regionálneho 
združenia tatranských a pod-
tatranských obcí sa od 19. do 
22. januára aktívne zúčastnilo 
18. ročníka Medzinárodného 
veľtrhu cestovného ruchu ITF 
SLOVAKIA TOUR 2012 v brati-
slavskej Inchebe. Práve naše 
mesto opätovne organizovalo 
účasť podtatranských miest a 
obcí na tomto veľtrhu. Obce 
a mestá z nášho regiónu boli 
súčasťou spoločnej expozície 
Prešovského samosprávneho 
kraja, ktorý bol hlavným part-
nerom tohto ročníka veľtrhu. 
Počas 4 dní sa na tomto veľtrhu 
prezentoval aj tatranský a pod-
tatranský región s jeho turis-
tickými atraktívnosťami.

Centrum voľného času, 
Spišská Belá 
Ďakujeme zúčastneným a 
účinkujúcim za prítomnosť na 
Prvom učiteľskom 
plese v príjemnom prostredí s 
dobrou hudbou. Zvlášť chceme 
poďakovať 
sponzorom za pekné ceny, 
ktoré venovali do tomboly a 
takto obohatili 
našu zábavu. 
M.Dlugošová

Významné výročia 
mesta 

v roku 2012:

6. január 
205. výročie narodenia Jozefa 
Maximiliána Petzvala .

23. apríl 
160. výročie narodenia 
Ladislava Mednyanszkého.

6. august 
130 výročie sprístupnenia 
Belianskej jaskyne.

10. september 
100. výročie úmrtia Dr. 
Michala Greisigera.

Nová maľovaná 
mapa 

Mesto koncom tohto roka vyda-
lo novú maľovanú mapu mesta.
h t t p : / / w w w . s p i s s k a b -
e l a . s k / s t a r t . p ? i d = p o d m e
nu & n m = 1 1 3 & l o c = 6 _ 1 1 3

Centrum voľného času, Zimná 47, 059 01  Spišská Belá 
cvcspbela@gmail.com 

 
Čo sme pre Vás pripravili na mesiac 

Február  
 

01.02.2012 Vyhlásenie tajničky        14.00 CVČ           
/ celomesačné riešenie tajničky pre deti a dospelých/ 

 
03.02.2012  Sánkovačka       13,00 CVČ 
 
06.02.2012 Pampúšiky fašiangové     14.00 CVČ  
  –príprava a pečenie šišiek, posedenie pri čaji, spestrenie 

fašiangového obdobia 
 
14.02.2012 Valentín 

- zhotovovanie sladkých Valentínok  14.00 CVČ 
- obdarovanie najbližších 
 

15.02.2012  Ples princezien a malých princov            13.00 CVČ 
                           - zábavné popoludnie pre deti predškolského veku 
                           - tanec, súťaže, pohostenie a tombola 

 
18.02.2012 Karneval na ľade                                        14.30 ihrisko   
  sobota            –  spojený s diskotékou na Tatranskej ulici 
                         – pre všetkých školákov 
                         – ocenené budú najkrajšie  masky  
                          / prednosť má vlastnoručne vyrobená / 
      
21.02.2012 Cyklus o škodlivosti fajčenia              14.00 CVČ 
                           - beseda s protidrogovou tematikou pre deti nášho     
                             mesta 
 
24.02.2012 Vyhodnotenie tajničky             14.00 CVČ 
                          - losovanie a odmena za vylúštenú tajničku 
 
Jarné prázdniny: 
 
25.02.2012 Belančan nehnevaj sa!     14.00 FaceClub 

(rodinná hra pre všetky vekové kategórie- človeče nehnevaj sa!) 
 
02.03.2012 Lyžiarske preteky   prezentácia od 8.30 na svahu 
 
Zmena programu vyhradená! 
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Volejbalový turnaj

Mesto Spišská Belá v spolupráci 
s MŠK SLAVOJ Spišská Belá 
pripravilo Volejbalový turnaj o 
pohár primátora mesta Spišská 
Belá, ktorý sa uskutočnil v so-
botu 28.1.2012. Išlo o 2. ročník 
obnoveného turnaja pre ne-
profesionálnych volejbalistov a 
volejbalistiek (boli aj zmiešané 
družstvá). Turnaj sa odohral v 
telocvični na Moskovskej ulici. 
Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev 
zo Spišskej Belej, Kežmarku, 
Slovenskej Vsi a okolia vrá-
tane 2 zahraničných poľských 
družstiev.   
Poradie na prvých troch mies-
tach bolo nasledovné: 
1. miesto Krempachy (Poľsko)
2. miesto Szczawnica (Poľsko)
3. miesto Old boys Spišská Belá 
(viď foto)
Za organizáciu turnaja ďakujeme 
Jarovi Dobešovi, Marekovi 
Červenkovi a Jozefovi Kunovi a 
Základnej škole J.M.Petzvala. 
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Memoriál Jána Gallika

 
Dňa 28. december 2011 sa v 
tenisovej hale v Tatranskej Lom-
nici s podporu Mesta Spišská 
Belá uskutočnil 3.ročníka teni-
sového memoriálu Jána Gallika 
ml. v dvojhre mužov.

Semifinále
Krempaský Ľ. - Kocún R.     6 : 1
Brežina P. - Pisarčík Ľ.          4 : 6

o 3.miesto
Brežina P. - Kocún R.            4 : 6

Finále
Krempaský ľ.  - Pisarčík Ľ.   3 : 6
Konečné umiestnenie :

1. Pisarčík Ľubomír
2. Krempaský Ľudo
3. Kocún Robo
4. Brežina Paľo
5. Milaňák Marek
6. Gallik Paťo
7. Jurčo Marián
8. Novoroľník Marcel
9. Mazurek Milan
10. Ferencko Marcel
11. Tomas Peter
12. Malík Marcel

Ceny do turnaja venovali:  
Krempaský Slavomír, Krem-
paský Ľudovít  a Gallik Ján st. 
Ďakujeme.                           

Verejné klzisko na 
Tatranskej ulici

Konečne prišlo vhodné počasie 
a mesto tak mohlo pripraviť 
prírodnú ľadovú plochu na 
hokejovom ihrisku na Tatranskej 
ulici. Od dnešného popoludnia 
(piatku 27. januára) môže široká 
verejnosť bezplatne využívať 
túto ľadovú plochu každý deň 
na verejné korčuľovanie v čase 
od 10.00 do 17.00 hod. Presný 
prevádzkový čas bude určený na 
samotnom hokejovom ihrisku 
(jeho správcom). Pri užívaní 
klziska je povinnosťou každého 
návštevníka sa riadiť pokynmi 
a rešpektovať príkazy správcu 
ihriska. K dispozícii sú aj šatne 
s WC.

SÁNKARSKÝ KOPEC
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Mariášový turnaj o pohár 
primátora mesta

 Dňa 04.02.2012 sa 
v Belianskej vinárni v Spišskej 
Belej v rámci Tatranského tur-
naja uskutočnil Mariášový turnaj 
o pohár primátora mesta Spišská 
Belá. Turnaj prebiehal od 09.00 h. 
do 16.00 h a zúčastnilo sa ho 42 
hráčov, čo sa hodnotí ako jeden z 
najlepších turnajov v Tatranskej 
lige.
Hralo sa po troch hráčoch v piatich

Vianočný futbalový 
turnaj

Dňa 26.12.2011 sa v Spišskej 
Belej uskutočnil Vianočný 
futbalový turnaj o  pohár 
primátora mesta v telocvični 
na Moskovskej ulici. Turnaja sa 
zúčastnilo 12 družstiev zo Sp. 
Belej, Kežmarku a okolia, ktoré 
boli rozdelené do 4 skupín. 
Hrací čas duelov v základných 
skupinách bol 1 x 20min.  
Zápasy rozhodovali skúsení 
rozhodcovia Vlado Gavalier a 
Robo Fabíny. Víťazom turnaja 
sa stalo družstvo s názvom Do 
počtu (Kežmarok), ktoré si 
vo finálovom dueli poradilo s 
družstvom Šariš Team (Spišská 
Belá).
Najlepší jednotlivci: 
-najlepší strelec : Bednarčík 
Denis – 11 gólov (Do počtu)
-najlepší hráč : Andráš Juraj 
(Do počtu)
Výsledky :
Skupina A
Gunners – Strážky           3 : 0
Gunners – Rejesovci       5 : 2
Strážky – Rejesovci         2 : 3

Stolnotenisová liga mužov

Výsledky Východoslovenského stolnotenisového zväzu - Podtatranský 
stolnotenisový zväz
14. kolo 29.1.2012
5. liga
TJ STO Slovenská Ves C - MŠK Slavoj Spišská Belá  5:13
(Pašinský 4, Budzák 1 - Smik st., M. Čarnogurský a Ma. Krempaský po 
3,5, Matava 2,5)
6. liga
ŠK Regina Poprad B - MŠK Slavoj Spišská Belá B  3:15 
(Gabonaj 2,5, Miklošek 0,5 - Lojek 4,5, S. Fedor 4, Voláth 3, Vaško 2,5, 
Mi. Krempaský 1) 
13. kolo   22.1.2012
5. liga
MŠK Slavoj Spišská Belá - STK Plaveč 6:12
(Smik st. a M. Čarnogurský po 2, Matava a Ma. Krempaský po 1 - S. 
Mikloš a L. Duffala po 4,5, P. Duffala a Kičura po 1,5) 
6. liga
MŠK Slavoj Spišská Belá B - 1. PPC Fortuna Kežmarok C 11:7
(Venglik a Lojek po 3,5, Vaško 2,5, Voláth 1, Vincler 0,5 - Wisniovski 3, 
Maňák 2, T. Kovalčík a Šleboda po 1) 
12. kolo - 15. január 2012
5. liga
OŠK Spišský Štvrtok B - MŠK Slavoj Spišská Belá 7:11 
(Vytykač a Bajtoš po 3, L. Toporcer 1 - M. Čarnogurský 4,5, Matava 
2,5, Ma. Krempaský a Smik st. po 1,5, 1xWO) 
6. liga
OŠK Spišský Štvrtok C - MŠK Slavoj Spišská Belá B 3:15 
(L. Javorský, Caltík a Zahuranec po 1 - Vincler a Lojek po 4,5, S. Fedor 
3, Venglik a Mi. Krempaský po 1,5) 
Tabuľka.

1. Spišská Belá 13 12 0 1 168:66 37
2. Plaveč     13 11 0 2 149:85 35
3. Lesnica                    2 8 0 4 128:88 28
4. Slovenská Ves C 13 7 1 5 120:114 28
5. Poprad Veľká B 12 7 0 5 126:90 26
6. Spišský Štiavnik B13 6 1 6 112:122 26
7. Hôrka                  13 5 3 5 111:123 26
8. Fort. Kežmarok B13 5 0 8 119:115 23
9. Regina Poprad 12 2 1 9 84:132 17
10. Sp. Štvrtok B 13 2 0 11 72:162 17
11. Toporec 13 2 0 11 71:163 17

Tabuľka.

1. Štrba                   14 12 1 1 178:74 39
2. Spišská Belá B 14 11 2 1 183:69 38
3. Sp. Štiavnik C 14 11 1 2 171:81 37
4. Sp. Bystré B 14 9 1 4 144:108 33
5. Fort. Kežmarok C14 8 1 5 158:94 31
6. Hôrka B 14 7 1 6 131:121 29
7. Spišská Teplica 14 5 2 7 134:118 26
8. Fort. Kežmarok D14 4 0 10 94:158 22
9. Sev. Kežmarok E 14 3 1 10 83:169 21
10. Sp. Stará Ves B 14 2 2 10 87:165 20
11. Regina Poprad B14 3 0 11 70:182 20
12. Sp. Štvrtok C 14 2 2 10 79:173 20

Rozpis najbližších zápasov: 
15. kolo nedeľa 12.2.2012 o 
10.00 hod.
MŠK Slavoj Spišská Belá - TJ 
Baník Hôrka
16. kolo nedeľa 19.2.2012 o 
10.00 hod.
STT klub Toporec - MŠK Slavoj 
Spišská Belá
17. kolo nedeľa 26.2.2012 o 
10.00 hod.

TJ Obce Spišský Štiavnik „B“ - 
MŠK Slavoj Spišská Belá
18. kolo nedeľa 4.3.2012 o 10.00 
hod.
MŠK Slavoj Spišská Belá - 1. PPC 
Fortuna Kežmarok „B“
15. kolo nedeľa 12.2.2012 o 10.00 
hod.
MŠK Slavoj Spišská Belá „B“ - TJ 
Baník Hôrka „B“
16. kolo nedeľa 19.2.2012 o 10.00 

hod.
1. PPC Fortuna Kežmarok „D“ - 
MŠK Slavoj Spišská Belá „B“
17. kolo nedeľa 26.2.2012 o 10.00 
hod.
TJ Severka Kežmarok „E“ - MŠK 
Slavoj Spišská Belá „B“
18. kolo nedeľa 4.3.2012 o 10.00 
hod.
MŠK Slavoj Spišská Belá „B“ - TJ 
Obec Spišská Teplica

Skupina B 
1.FC  Nám sa nechce – RIS           
9 : 1
1.FC  Nám sa nechce – Papagáje   
               8 : 1
RIS – Papagáje                      2 : 5
Skupina C
Šariš Team – The Reds         4 : 3
Šariš Team – Do počtu         4 : 5
The Reds – Do počtu            4 : 6
Skupina D
Balamuty – Magori 4            7 : 3
Balamuty – Corgoň Team    5 : 0
Magori 4 - Corgoň Team     3 : 4
Štvrťfinále 
Gunners – Corgoň Team     7 : 2
Rejesovci – Balamuty           1 : 3
1.FC Nam sa nechce – 
Šariš Team                              1 : 3
Papagáje – Do počtu          2 : 11
Semifinále
Gunners – Šariš Team          1 : 4
Balamuty – Do počtu           1 : 3
o 3.miesto
Gunners – Balamuty            2 : 6
Finále
Do počtu – Šariš Team       4 : 3
Zloženie víťazného teamu – Do 
počtu : Andráš J., Bednarčík D., 
Šavel J., Bednár M., Pokrivčák P., 
Gáborčík J. 

kolách po 50 minút. Hráči 
mariášu v Spišskej Belej hrajú 
„pod hlavičkou“ Mariášový klub 
Vysoké Tatry a tento klub sa v roku 
2011 stal majstrom Slovenska v 
mariáši. Počas roka sa mariáš hráva 
každý mesiac / 12 kôl / a členov 
mariášového klubu Vysoké Tatry 
najbližšie čaká turnaj Východnej 
ligy /východoslovenský kraj / a 
Slovenskej ligy  v Pezinku. 
Výsledky Mariášového turnaja o 
pohár primátora mesta  Spišská 
Belá - 04.02.2012 
1. Oros Jozef - Prešov
2. Belíš Anton – Vysoké Tatry
3. Sedlák František – Sp. Nová Ves
4. Malák Štefan – Spišská Nová Ves
5. Grunvalský Ján – Spišská Belá
6. Petráš Miroslav - Poprad  
Za organizáciu tohto trnaja 
ďakujeme najmä p. Jánovi 
Pašinskému st. zo Spišskej Belej. 

Jozef Oros z Prešova – víťaz turnaja
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Riaditeľka Materskej školy, 
Mierová 1, Spišská Belá  

 podľa § 3 ods. 1 a 2 Vyhlášky 
Ministerstva školstva SR č. 

306/2008 Z.z. o materskej škole 
v znení zmien a doplnkov Vyhlášky 

Ministerstva školstva SR č 
308/2009 Z.z. 

 
vyhlasuje 

Prijímame prednostne:  
 deti na predprimárne 

vzdelávanie (5-6-ročné) 
 deti s odloženou 

povinnou školskou 
dochádzkou  

 deti so špeciálnymi 
potrebami  

 v prípade voľných miest 
2-3 – ročné deti 

Pracujeme ako: 
škola rodinného typu 
podporujúca zdravie, 

ľudové tradície a 
folklór 

ZÁPIS 
DO MATERSKEJ ŠKOLY 
od 15. februára 2012 
do 15. marca 2012 

 

  

Ponúkame: 
výučbu anglického a  
nemeckého jazyka 
prácu vo výtvarnom 

krúžku 
prácu vo folklórnom 

súbore 

Materská škola má:  
 plne kvalifikovaný kolektív 

pedagogických zamestnancov 
 pokojné prostredie pre  

výchovno-vzdelávaciu činnosť  
 moderne vybavenú školskújedáleň  
 školskú záhradu vybavenú novými 

preliezkami, hojdačkami, šmýkačkami a 
pieskoviskami 

Spolupracujeme:  
 s logopedickou poradňou  
 Centrom voľného času Spišská Belá  
 Základnou školou J.M.Petzvala , Moskovská 20, 

Spišská Belá  
 Základnou školou, Štefánikova 19, Spišská Belá  
 Základnou umeleckou školou Spišská Belá  
 Mestskou knižnicou Spišská Belá  
 Centrom  pedagogicko – psychologického 

poradenstva a prevencie Kežmarok 

   
Organizujeme:  

 rôzne podujatia,  
 tvorivé dielne,  
 divadelné 

predstavenia 
 športové aktivity,  
 výstavky 

výtvarných  
prác detí   

Mamičky s malými 
deťmi môžu priamo 

navštíviť naše 
zariadenie. 

 
Margita Labisová 

riaditeľka materskej 
školy 
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DIVADELNÍCI A NADŠENCI 
VÁS POZÝVAJÚ  

 
 NA FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD 

 
PRIPOJTE SA A PRÍĎTE S NAMI 

„POCHOVAŤ BASU“ 
 

Dňa 19. februára (nedeľa) 2012 
O 12.00 hod. spred MsÚ sa vydá sprievod do ulíc mesta 

POCHOVÁVANIE BASY O 17.00 hod. pred MsÚ 
 

PRÍĎTE SPOLU S NAMI OŽIVIŤ TRADÍCIU FAŠIANGOV  
A UŽIŤ SI POSLEDNÚ ZÁBAVU PRED NADCHÁDZAJÚCIM 

PôSTOM!!! 

Spišskobeliansky spravodaj - vydáva Mesto Spišská Belá. Redakčná rada: Ing. Pavol Ščigulinský - predseda, Mgr. Petra Fridmanská - podpredseda, Mgr. Marta Hlaváčová, Mgr. Alena Schurdáková, 
Eva Janusová - členovia redakčnej rady. Adresa redakcie: Regionálne turistické informačné centrum, Petzvalova 17, Spišská Belá, tel. 052/4680 517, 4680 510, fax. 052/4680 520, mail: fridman-
ska@spisskabela.sk, hlavacova@spisskabela.sk. Registračné číslo: EV 3567/2009, tematická skupina: A11. NEPREDAJNÉ

Sadba a tlač: Zipsernet s.r.o., prev. :Hviezdoslavová 31, 059 01, Spišská Belá                    

Plán fašiangového sprievodu – 19.02.2012

Začiatok - Mestský úrad – 12.00 hod. - Zimná ulica / „Laktáreň“/ - ul. kpt. Nálepku  - ul. Gen. Svobodu - ul. Novomeského - ul. Družstevná / od 
Drepalu / - ul. Družstevná /bytovky/ - ul. SNP /smer Kežmarok/ - ul. SNP / smer Sp. Belá / - ul. Kúpeľná - ul. Moskovská - ul.1.mája /k ZŠ/ - ul. Kú-
peľná / ku kúpeľom/ - ul. Nová - ul. Záhradná - ul.1. Mája - ul. Krátka - ul. Nová – ul. Hviezdoslavova – Petzvalova /smer MsÚ/ - ul. Slnečná – Let-
ná - ul. Osloboditeľov - ul. Tatranská- ul. kpt. Nálepku /“Kačacia“/ - ul. Štefánikova - ukončenie – pred MsÚ – pochovávanie basy, cca o 17.00 hod.


