
APRÍL 2011

www.spisskabela.sk

Číslo 3
apríl 2011

9. ročník 

Viete, že v roku 2011 si v našom meste pripomíname:
740. výročie udelenia mestských práv Spišskej Belej
160. výročie narodenia MUDr. Michala Greisigera
120. výročie narodenia poslednej barónky kaštieľa Strážky Margity 
Czobelovej
100. výročie organizovaného športu v Spišskej Belej

Výročia mesta

Mesto Spišská Belá pripra-
vilo a podalo v rámci Operač-
ného programu Cezhraničnej 
spolupráce Poľská republika 
- Slovenská republika 2007 -
2013 mikroprojekt pod názvom 
Historická cesta mestom Spišská 
Belá. Tento mikroprojekt bol 17. 
marca schválený. Celkový roz-
počet predstavuje sumu 54 200 
eur, pričom spolufinancovanie 
mesta je vo výške 5 % (2 710 
eur) z uvedenej sumy a ostatné 
prostriedky sú z EÚ (85 %) a zo 
štátneho rozpočtu (10%). 

Hlavný cieľ projektu je zacho-
vanie regionálneho kultúrneho 
a historického dedičstva v meste 
Spišská Belá vytvorením turis-
tického a edukačného produktu 
(náučnej trasy) tak miestnym 
obyvateľom, ako aj domácim 
a zahraničným turistom. Špeci-

Historická cesta mestom Spišská Belá
fickým cieľom projektu je vybu-
dovanie historickej náučnej cesty 
mestom určenej tak pre miestnych 
obyvateľov, s cieľom zvýšiť ich 
povedomie a znalosti, ako aj pre 
turistov s cieľom vytvoriť im ná-
učnú turistickú trasu mestom tak, 
aby v meste mohli stráviť aspoň 
1 celý deň. Toto zahŕňa okrem 
historických a kultúrnych danos-
tí mesta aj propagáciu ďalších 
služieb a zaujímavých miest pre 
turistov a návštevníkov tak, aby 
ponuka produktov cestovného 
ruchu bola čo najkomplexnejšia. 

V rámci tohto projektu sa 
zrealizujú nasledovné aktivity 
a výstupy projektu:

1. Informačné panely - v rámci 
projektu sa vyrobia a osadia infor-
mačné kovové panely ku každej 
z vytipovaných historických za-
stávok (budova, stavba, významné 

miesto) - na tomto paneli bude uve-
dený sprievodný text o uvedenej 
kultúrnej pamiatke/významnom 
mieste (či osobnosti) min. v troch 
jazykových mutáciách (vrátane 
poľského jazyka) s vyobrazením 
daného objektu/stavby/osobnosti. 
Počet informačných kovových 
panelov (s textami a fotografia-
mi) - 20 ks.

2. Multimediálny turistický 
sprievodca (tzv. elektronický 
sprievodca) - zakúpenie týchto 
sprievodcov, ktoré sa budú dať 
bezplatne požičať v kaštieli 
Strážky, Múzeu J. M. Petzvala, 
Regionálnom turistickom a in-
formačnom centre Spišská Belá 
a ktoré nahradia fyzickú osobu 
sprievodcu - textom, ktorý je 
nahovorený min. v 3 jazykových 
mutáciách (vrátane poľského 
jazyka). Počet multimediálnych 
sprievodcov - 30 ks.

3. Skladacia turistická mapa 
- listinná (skladacia) turistická 

mapa mesta s vyznačením histo-
rickej cesty a s popisom všetkých 
historických zastávok, vrátane 
uvedenia vyobrazení (fotografií) 
s textom min. v troch jazykových 
mutáciách (vrátane poľského ja-
zyka) o predpokladanej veľkosti 
A1, ktoré sa budú bezplatne roz-
dávať návštevníkom mesta. Počet 
vytlačených máp - 3 000 ks. 

4. Exteriérová turistická mapa 
- vonkajšia mapa zobrazujúca 
historickú cestu mestom, umiest-
nená na vhodnej konštrukcii (hli-
ník, resp. drevo) o dostatočných 
rozmeroch (cca 250 x 150 cm) 
v počte 5 ks, osadená na turisticky 
najviac navštevovaných miestach, 
ako sú napr. parkoviská, resp. iné 
miesta s vysokým pohybom tu-
ristov a miestneho obyvateľstva. 
Pôjde o tú istú mapu, ako je skla-
dacia mapa. 

Tento projekt sa začne reali-
zovať v máji a má sa ukončiť do 
konca tohto roka.

Dňa 8. marca 2011 sa konal 17. 
Kongres Združenia Región Tatry 
v Ružomberku. Sídlo združenia 
je v Kežmarku (na Hradnom 
námestí) v Dome slov
sko-poľského stretávania
(riaditeľom kancelária 
je Milan Nevlazla). Na 
tomto zasadnutí  si prí-
tomní členovia vypočuli 
správu o činnosti a hos-
podárení združenia a kancelárie 
združenia za rok 2010. Kongres 
zvolil aj nové vedenie združenia.  
Za predsedu toho združenia na 
najbližšie dva roky bol zvolený 
primátor mesta Ružomberok 
Ján Pavlík. Toto združenie spolu 
s podobným združením na poľskej 
strane vytvára tzv. cezhraničný 
zväzok EUROREGIÓN TAT-

17. Kongres Združenia Región Tatry
RY. Tohto kongresu sa zúčastnil 
aj primátor nášho mesta Štefan 
Bieľak, nakoľko naše mesto je 
členom tohto združenia od jeho 

oženia. V súčasnosti má 
združenie 106 členov. 
Hlavnými zámermi 
združenia na najbližšie 
obdobie (rok 2011 

- 2012) je realizovať 
projekt „Od Euroregió nu

Tatry k Európskemu zosku-
peniu územnej spolupráce“. Cie-
ľom tohto projektu bude pripraviť 
postupnú transformáciu tohto 
združenia a cezhraničného zväzku 
s Poliakmi do  európskeho zosku-
penia územnej spolupráce (tzv. 
EZÚS) a teda posunúť cezhraničnú 
spoluprácu na vyššiu organizačnú, 
právnu a odbornú úroveň. 

• Automotoklub Spišská Belá
• DUKÁTIK - Materská škola Spišská Belá
• Jaskyniarska skupina Spišská Belá
• Mestský basketbalový klub Spišská Belá
• Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá
• Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Spišská Belá
• Rodičovské združenie pri Základnej škole J. M. Petzvala
• Združenie rodičov Základnej školy na Štefánikovej ulici
• Zlatá rybka Spišská Belá pri Špeciálnej ZŠ Spišská Belá
Prípadné bližšie kontakty na uvedené občianske združenia vám po-
skytne aj naše infocentrum. 

Komu v meste môžete darovať časť 
zo svojej dane (tzv. 2%) v našom meste?

Foto: Jozef Vaško, Spišská Belá
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Historický 
kalendár

13. 3. 1878 - Vznik Dob-
rovoľného hasičského zboru 
v Spišskej Belej

15. 3. 1947 - Spišskej Belej 
odňaté tatranské katastrálne 
územie v prospech mesta 
Vysoké Tatry nariadením 
SNR č. 52.

15. 3. 1972  - Zomrela 
barónka Margita Czóbelová, 
posledná majiteľka kaštieľa 
v Strážkach.

22. 3. 1977 - Zomrel be-
liansky kňaz, kanonik Jozef 
Vojtas, spišský historik a or-
ganizátor generálnej opravy 
rímskokatolíckeho kostola 
v Spišskej Belej.

26. 3. 1835 - Narodil sa Sa-
muel Weber, evanjelický kňaz, 
významný spišský historik 
a zakladateľ viacerých spolkov 
v Spišskej Belej, autor prvej mo-
nografie o Spišskej Belej.

31. 3. 1993 - Spišskej Belej 
vrátené mestské pozemky 
v Tatrách Správou Tatranské-
ho národného parku.

Dňa 9. marca 2011 primá-
tor mesta Štefan Bieľak prijal 
v obradnej sieni mestského úradu 
na slávnostnom obrade 32 jubilan-
tov, ktorí sa dožili v posledných 
3 mesiacoch okrúhleho alebo 
vysokého životného jubilea. Pri 
tejto príležitosti každému z nich 
odovzdal kyticu kvetov a malý 

Slávnostné prijatie jubilantov 
a novonarodených detí

finančný dar. V popoludňajších 
hodinách privítal na slávnostnom 
obrade 17 novorodencov, ktorí 
pribudli do radov občanov nášho 
mesta za posledné 3 mesiace. 
Rodičom odovzdal malý finanč-
ný dar a kyticu kvetov a poprial 
im veľa trpezlivosti a lásky pri 
výchove ich ratolestí.

Dňa 5. marca 2011 sa uskutoč-
nilo výročné Valné zhromaždenie 
Regionálneho združenia tatran-
ských a podtatranských obcí so 
sídlom v Spišskej Belej. Združenie 
má dnes 49 členov (miest a obcí) 
z tohto regiónu. Na tomto zasadnutí 
prítomní starostovia a primátori sa 
v úvode stretli so zástupcami spo-
ločnosti DEXIA BANKA, a. s., 
MUNICIPALIA, a. s., a MUN-
TECH, a. s.. Následne prerokovali 
správu o činnosti a hospodárení 
regionálneho združenia za rok 
2010. Predseda ZMOS-u Michal 
Sýkora informoval o výsledkoch 
zasadnutia RADY ZMOS-u, kto-

Zasadalo Regionálne združenie 
tatranských a podtatranských obcí

rá sa konala začiatkom februára 
v Bratislave. Hlavnými témami 
boli zmeny zákona o platových 
pomeroch starostov a primátorov, 
povinné zverejňovanie zmlúv 
a faktúr a príprava nového vo-
lebného kódexu. Rovnako veľmi 
diskutovanou témou boli návrhy na 
kandidátov na predsedu ZMOS-u, 
keďže súčasnému predsedovi 
Michalovi Sýkorovi končí funkč-
né obdobie a novým predsedom 
ZMOS-u podľa stanov by mal byť 
niekto z primátorov (tzv. rotačný 
princíp). Na záver si združenie 
zvolilo svoje orgány na najbližšie 
funkčné obdobie bez zásadných 

zmien: za predsedu regionálneho 
združenia bol zvolený doterajší 
predseda Štefan Bieľak (primátor 
mesta Spišská Belá) a za pod-
predsedov Michal Sýkora (starosta 
obce Štrba) a Ján Mokoš (primátor 
mesta Vysoké Tatry). Zvolení boli 
aj členovia revíznej komisie zdru-
ženia, ako aj zástupcovia združenia 
v Rade ZMOS-u a vo Výboroch pre 
otázky zamestnanosti pri Úradoch 
práce v Kežmarku a v Poprade. Zá-
roveň novými členmi združenia sa 
stanú Obec Malá Franková a Obec 
Spišské Hanušovce po predložení 
súhlasu obecných zastupiteľstiev 
so vstupom do združenia. 

V stredu 9. marca sa stretli 
poslanci PSK za okres Kežma-
rok s riaditeľmi stredných škôl 
v Kežmarku. Na stretnutí sme 
riešili nasledovné témy: 

1. vyradenie Strednej odbornej 
školy v Kežmarku (v Pradiarni) 
zo siete škôl - t. j. zrušenie tejto 
školy a jej pričlenenie k Strednej 
odbornej škole v Kežmarku na 
Kušnierskej bráne (bývalé poľ-
nohospodárske učilište). Cieľom 
bolo prerokovať túto situáciu 
spôsobenú zásadným znížením 
počtu žiakov (zlý demografický 
vývoj) a navrhnúť ďalší spoločný 
racionálny postup,

Stretnutie s riaditeľmi stredných škôl
2. priestorové problémy 

ďalších stredných škôl v KK - 
gymnázium, hotelová akadémia, 
Stredná umelecká škola (tieto 
školy sú v prenajatých priesto-
roch) a potreba modernizácie 
budov týchto škôl, 

3. vznik nových súkromných 
stredných škôl v regióne, resp. 
nových učebných odborov na 
súkromných stredných školách 
a ich konkurenčný tlak na školy 
v pôsobnosti PSK.

Prítomní poslanci za PSK sa 
zhodli na tom, že si počkajú na 
stanovisko Strednej odbornej 
školy v Kežmarku (v Pradiarni). 

Na druhý deň bolo doručené 
stanovisko školy, ktorá žiada 
zrušiť rozhodnutie zastupiteľstva 
PSK o jej zrušení, príp. navrhu-
je alternatívne riešenie, že ak 
zastupiteľstvo nezmení svoje 
rozhodnutie, tak požadujú, aby 
zostali v tejto budove v Pradiarni 
ešte počas 2 nasledujúcich rokov 
(ako elokované pracovisko už 
pod SOŠ Kušnierska brána), aby 
sa mohli dokončiť tie učebné od-
bory, pre ktoré nie sú vytvorené 
najideálnejšie podmienky na SOŠ 
KK (Kušnierska brána).

O definitívnom riešení rozhod-
nú poslanci PSK na najbližšom 
zasadnutí zastupiteľstva PSK 
v apríli. 

V rámci európskeho projektu štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia 
bude Štatistický úrad SR vykonávať zisťovanie o príjmoch a životných 
podmienkach domácností na Slovensku, a to v čase od 1. do 30. apríla 
2011. Uvedené zisťovanie bude prebiehať aj v našom meste. V tomto ob-
dobí vybrané domácnosti v našom meste navštívi poverená osoba, ktorá 
je povinná sa preukázať osobitným poverením na toto sčítanie vystavené 
Štatistickým úradom a preukazom totožnosti. Všetky informácie a názory, 
ktoré budú Vami poskytnuté, budú anonymné a použité výlučne na štatis-
tické účely.  Ďakujeme za pomoc a Vašu ochotu.   Štatistický úrad SR  

Zisťovanie o príjmoch a životných 
podmienkach domácností 
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Na svojom zasadnutí dňa 
4. marca 2011 Mestské zastupi-
teľstvo v Spišskej Belej (MsZ) 
okrem iných prijalo nasledovné 
rozhodnutia:

Určenie školských obvodov 
Poslanci schválili návrh Všeo-

becne záväzného nariadenia č. 1/
2011, ktorým sa doplnilo VZN 
č. 1/2004 o určení školských 
obvodov, takže do školského 
obvodu ZŠ J. M. Petzvala patria 
tieto nové ulice: 

13 Greisigerova ulica

14 Vojtasova ulica

15 Weberova ulica

16 Kaltsteinova ulica

17 Lipová ulica

18 Športová ulica

19 Agátová ulica

20 Ulica Nad kaštieľom

21 Ulica M. Czobelovej

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. 
je povinnosťou mesta ako zriaďo-
vateľa základných škôl určiť tzv. 
školské obvody. Z dôvodu vytvo-
renia nových ulíc v meste Spišská 
Belá a určenia ich názvu je potreb-
né v tomto nariadení určiť, do 
ktorého školského obvodu budú 
zaradené uvedené ulice, a teda do 
ktorého „zákonného“ školského 
obvodu budú patriť žiaci majúci 
trvalý pobyt na týchto uliciach 
(kde majú nárok si plniť povinnú 
školskú dochádzku). 

Menšie obecné služby
Poslanci schválili návrh Vše-

obecne záväzného nariadenia 
č. 2/2011 o menších obecných 
službách. Ide o určenie podmienok 
vykonávanie menších obecných 
služieb u tých nezamestnaných, 
ktorí ju vykonávajú podľa zákona 
o obecnom zriadení. Podľa tohto 
nariadenia nezamestnaní musia 
týždenne odpracovať 20 hodín, 
aby mohli získať od štátu akti-
vačný príspevok 63 eur. Okrem 
týchto prípadov sa menšie obecné 
služby vykonávajú aj podľa zákona 
o zamestnanosti. Aj v tom prípade 
je výška aktivačného príspevku 
rovnaká, počet odpracovaných 
hodín je rovnaký, avšak rozdiel 
je v tom, že na týchto nezamest-
naných mesto dostáva od štátu fi-
nančný príspevok na zabezpečenie 
výkonu týchto menších obecných 
služieb (na mzdu koordinátorov, na 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 
náradie, a pod.). Avšak počet tých-
to nezamestnaných štát znižuje, na-
koľko nemá prostriedky na tento 
príspevok pre obce a mestá. 

Komisie mestského 
zastupiteľstva 

Poslanci zvolili členov jednot-
livých komisií nasledovne (kaž-
dý, kto prejavil záujem pracovať 
v komisii, bol do danej komisie 
zvolený, keďže záujem nebol 
príliš veľký): 

1. Komisia pre hospodárenie 
s majetkom mesta: Ing. Mária 
Buricová (predseda komisie), 
Ing. Mária Kleinová (tajomník 
komisie) a členovia Pavol Bekeš, 
Michal Holod, Štefan Šelep, 
Marek Šelep, Ing. Július Zentko, 
Jaroslav Línek, Viera Sisková, 
Branislav Mačura, Ľudmila Gan-
carčíková. 

2. Komisia výstavby, do-
pravy a investičného rozvoja 
mesta: Gabriel Gemza (predse-
da komisie), Ing. Štefan Vilga 
(tajomník komisie) a členovia 
MUDr. Andrej Novák, Peter 
Tetemonte, Ing. Anton Olekšák, 
Ing. Ján Rexa, Bc. Františka Dep-
ta, Ing. Martin Matava, Bohumil 
Bohunický, Marián Miklas, Peter 
Milaňák. 

3. Finančná komisia: Daniela 
Deptová (predseda komisie), Ing. 
Mária Kušmíreková (tajomník ko-
misie) a členovia Mgr. Branislav 
Zibura, Ing. Vladimír Matfiak, 
Katarína Legutková, Mgr. Lívia 
Dobešová, Ružena Olšavská, 
Bc. Jana Adamjaková, Helena 
Neupauerová. 

4. Komisia regionálneho roz-
voja mesta: Jozef Kuna (predseda 
komisie), Bc. Eva Ďurišová (ta-
jomník komisie) a členovia Mgr. 
Marta Britaňáková, Ing. Silvia 
Slavkovská, František Polaček, 
Ján Neupauer, Bc. František Za-
džora, Mgr. Katarína Hradická. 

5. Sociálna komisia: Bc. Peter 
Novajovský (predseda komisie), 
Marta Klokočová (tajomník 
komisie), členovia Ján Halčin, 
Mária Kuchtová, Jarmila Čupko-
vá, Mgr. Helena Zadžorová, Bc. 
Tamara Čarnogurská. 

6. Komisia na ochranu verej-
ného záujmu (podľa ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochra-
ne verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov): 
MUDr. Andrej Novák (predseda 
komisie) a členovia Mgr. Brani-
slav Zibura a Peter Tetemonte. 

V prípade, že by niekto mal 
ešte záujem byť členom niek-
torej z komisií, tak môže o to 
kedykoľvek požiadať - rozhodne 
mestské zastupiteľstvo. Zloženie 
komisií sa môže počas celého 
volebného obdobia kedykoľvek 
meniť (po schválení mestským 
zastupiteľstvom). 

Mestské budovy v Strážkach 
Mestské zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie možnosti ďalšieho vy-
užitia spoločenskej sály v Stráž-
kach, budovy bývalej hasičskej 
zbrojnice a budovy bývalej ma-
terskej školy. Predmetné budovy 
si poslanci fyzicky obhliadli dňa 
18. 2. 2011. Viac v samostatnom 
článku. 

 
Rozšírenie skládky odpadov

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciou primá-
tora mesta o potrebe rozšírenia 
riadenej skládky odpadov na 
odpad nie nebezpečný v Spišskej 
Belej. Doplnilo plán investičných 
aktivít mesta na rok 2011 o rozší-
renie riadenej skládky odpadov na 
odpad nie nebezpečný v Spišskej 
Belej - výstavba 2. úložnej kazety 
a schválilo výstavbu 2. úložnej ka-
zety skládky. Viac v samostatnom 
článku. 

Fotovoltaická elektráreň 
v Strážkach

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie zámer spoločnosti 
DREPAL, s. r. o., Spišská Belá na 
výstavbu fotovoltaickej elektrárne 
v Strážkach pri kaštieli (na tom 
pozemku, kde mal stáť priemy-
selný park). Poslanci sa opätovne 
vrátili k uvedenému zámeru, keď-
že sa týmto zámerom zaoberali na 
jeseň minulého roku, avšak vtedy 
o tom nerozhodli. V danej veci je 
súhlas mesta potrebný na začatie 
obstarávania čiastkovej zmeny 
územného plánu mesta, keďže 
územný plán nepočíta s výstav-
bou v danom území. Táto vec 
bola vzatá na vedomie a počká 
sa na stanovisko pamiatkového 
úradu, ako aj Správcu kaštieľa 
- SNG Bratislava. Aj poslanci 
konštatovali, že v danom prípa-
de stoja proti sebe dva záujmy 
- ochrana národnej kultúrnej pa-
miatky kaštieľa Strážky a výstav-
ba tejto fotovoltaickej elektrárne 
(ako alternatívny zdroj elektrickej 
energie). Rovnako sa zvažuje 
možnosť definitívne vyriešiť 
daný problém tak, že predmetný 
pozemok pri kaštieli v Strážkach 

by mesto odkúpilo od súčasného 
vlastníka, resp. zamenilo s ním 
za iný pozemok, kde by sa takéto 
aktivity mohli realizovať. 

Pozemok v Tatranskej Kotline 
Mestské zastupiteľstvo schváli-

lo na predaj pozemok v Tatranskej 
Kotline (pri trafostanici) o celko-
vej výmere určenej na predaj 371 
m2, za minimálnu kúpnu cenu 35 
€/m2 formou obchodnej verejnej 
súťaže za určených podmienok 
(viď vyhlásenie obchodnej verej-
nej súťaže).

Prenájom pôdy 
na poľnohospodárske účely 
Mestské zastupiteľstvo 

schválilo prenájom pozemku - 
ornej pôdy v meste Spišská Belá 
v lokalite za Ul. Osloboditeľov 
o výmere 2158 m2 za minimálnu 
cenu 40 € za ha/ročne formou ob-
chodnej verejnej súťaže za urče-
ných podmienok (viď vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže).

Pridelenie uvoľnených bytov
Mestské zastupiteľstvo schvá-

lilo prenájom dvoch 3-izbových 
nájomných bytov na Ulici 1. mája 
č. 44 v Spišskej Belej na dobu 3 
rokov a za ďalších podmienok 
uvedených v uznesení MsZ 
č. 76/2006 žiadateľovi 

1. Lucii Lopatovskej, trvale 
bytom Spišská Belá, Petzvalova 
27 (výmena bytu),

2. Kristíne Krempaskej, trvale 
bytom Spišská Belá, Oslobodite-
ľov č. 7.

Uvoľnený dvojizbový byt na 
Petzvalovej 27 (po p. Lopatov-
skej) sa musí opraviť (zateká 
strecha) a následne sa pridelí 
ďalším záujemcom.

Organizačná štruktúra 
mestského úradu

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie zmeny v organizačnej 
štruktúry Mestského úradu Spiš-
ská Belá, ktoré vykonal primátor 
mesta. Podľa právnej úpravy 
platnej od minulého roka pri-
mátor mesta určuje organizačný 
poriadok a organizačnú štruktúru 
mestského úradu a o zmene infor-
muje mestské zastupiteľstvo. 

Správy o činnosti
Mestské zastupiteľstvo schvá-

lilo Správu o činnosti Mestskej 
knižnice v Spišskej Belej a Mú-
zea Dr. Greisigera v Spišskej 
Belej za r. 2010, Správu o čin-

(Pokračovanie na 4. str.)



APRÍL 2011Spišskobeliansky spravodajSTRANA 4

Vo svete je veľký deficit lásky, 
porozumenia a pozornosti k iným, 
i k svojim blízkym. Mnohí naši 
starší členovia rodín sú opustení 
a zabudnutí. Myslíme si, že starší 
občan je už nepotrebný, zbytočný, 
je na obtiaž. V spoločnosti často 
prevláda názor, že starší už nemá 
čo ponúknuť...

Zariadenie opatrovateľskej 
služby v Strážkach chce aspoň 
trochu tento stav zmeniť. Chce 
ukázať, že to nie je pravda, len sa 
skúsme okolo seba viac pozerať 
a vidieť to, čo je dobré a krásne. 
Skúsme vidieť to, čo mnohí starší 
pre nás, pre spoločnosť robia, čo 
nám všetkým dávajú, vidieť to, že 
sú pre nás užitoční a potrební. Oni 
sú zdrojom múdrosti, skúsenosti, 

Šieste fašiangové posedenie pre dôchodcov
sú koreňmi našich rodín, našej 
spoločnosti, sú našou súčasťou. 
A práve preto sme chceli ukázať, 
koľko úžasných a dobrých ľudí žije 
medzi nami, práve týmto poduja-
tím, v ktorom sme im chceli dať 
určitú nádej, že môžeme spolu veľa 
zmeniť, že svet môže byť plný lá-
sky, radosti a pohody. Preto 
vôbec nie je náhoda, že práve vo 
fašiangovom čase, a to 20. febru-
ára 2011 sme opäť pod záštitou 
primátora Štefana Bieľaka zor-
ganizovali, už šieste fašiangové 
posedenie pre dôchodcov, ktoré 
sa konalo v nádhernom prostre-
dí kaštieľa a ktoré pani vedúca 
Renáta Charitunová, vo svojom 
príhovore nazvala: „...darom srd-
ca a darom lásky tým, ktorí si to 

naozaj zaslúžia...“
Ďakujeme sponzorom, p. 

Mešárovi - veľkosklad zeleniny 
a ovocia, p. Kušmirekovi - po-
traviny, firme Proeuro a predo-
všetkým vedeniu SNG - kaštieľ 
Strážky, ktoré nám umožnilo 
a sprístupnilo priestory, v kto-
rých sa do večerných hodín 
ozývala ľudová hudba, spev 
a tance, pri ktorom pookriali 
nielen naši klienti, ale i mnohí 
naši spoluobčania. 

V nedeľu 27. marca 2011 nav-
štívil ZOS detský folklórny súbor 

Belanček pod vedením Anny 
Poláčekovej. Svojím milým, ve-
selým a humorným programom 
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc 
príde“ pobavili našich klientov 
a pripomenuli im časy a zvyky 
z ich mladosti. Deťom dodatočne 
ďakujeme, že nezabúdajú na na-
šich seniorov. V družnej debate 
pri šálke čaju a kávy si s deťmi 
vymenili veľa názorov, ale pre-
dovšetkým spríjemnili krásne 
marcové popoludnie.

Alena Konkoľová,
 zamestnanec ZOS Strážky

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
GARBIARSKA 1, 060 01 KEŽMAROK

Čo možno na našej škole 
študovať?

UČEBNÉ ODBORY
2-ročné učebné odbory
Výroba konfekcie (dievčatá i chlapci)
Stavebná výroba (chlapci)

3-ročné učebné odbory (končiace záverečnou skúškou - výučný list)
3152 2 Krajčír 3678 2 Inštalatér
6456 2 Kaderník 3663 2 Tesár
6460 2 Predavač 3673 2 Kachliar
6489 2 Hostinský (kuchár čašník) 3675 2 Maliar
3370 2 Čalúnnik 3355 2 Stolár
3661 2 Murár

Po ukončení týchto učebných odborov môžu žiaci pokračovať 
v nadstavbovom štúdiu:
2-ročné denné nadstavbové študijné odbory (končiace 
maturitnou skúškou)
3152 4 odevníctvo 6411 4 prevádzka obchodu
3343 4 drevárska a nábytkárska výroba  3659 4 stavebníctvo 
6426 4 vlasová kozmetika 6421 4 spoločné stravovanie

ŠTUDIJNÉ ODBORY
4-ročné študijné odbory (končiace maturitnou skúškou)
6352 6 obchod a podnikanie 
3759 4 06 komerčný pracovník v doprave
6446 4 00 kozmetik 
6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu

Telefón:  052/452 30 38
 052/452 33 53
 052/452 57 13
Fax:   052/468 11 21

052/452 30 68 - dielne I
052/452 27 17 - dielne II.
e-mail:souskk@isternet.sk
web: www.sos-garbiarska1-kk.sk

(Dokončenie z 3. str.)

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 

nosti Regionálneho turistického 
informačného centra v Spišskej 
Belej za rok 2010, Správu o čin-
nosti Mestskej polície v Spišskej 
Belej za r. 2010. 

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo správu hlavného kontrolóra 
mesta o kontrolnej činnosti za 
rok 2010 a správu hlavného 
kontrolóra mesta o vykonaných 
kontrolách v r. 2011 

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu primá-
tora mesta o prebiehajúcich 
a pripravovaných investičných 
aktivitách mesta a verejných 
obstarávaniach.

V rámci bodu „Rôzne“ primá-
tor mesta: 

1. informoval o petícii proti 
výstavbe polyfunkčných objek-

tov za obchodným domom (pred 
bytovkami na Mierovej ulici); 

2. informoval o pripravovanej 
2. lesníckej konferencie, ktorú 
usporiada Mestský podnik dňa 
18. 3. 2011 v Tatranskej Kotline;

3. informoval o návrhu pro-
jektovej štúdie na rekonštrukciu 
budovy bývalej materskej školy 
na Letnej č. 5, ktorú dnes užíva 
ZŠ Štefánikova na vyučovacie 
účely; 

4. informoval o zámere moder-
nizácie agroturistiky na Skaľane; 

5. informoval o zámere pri-
praviť niekoľko podujatí a aktivít 
k 160. výročiu narodenia Dr. 
Michala Greisigera (ktoré si pri-
pomíname v tomto roku);

6. informoval o ponuke na od-
kúpenie budovy VSE v Spišskej 
Belej (Petzvalova 1) - vzhľadom 
na súčasné finančné možnosti 
mesta - mesto nemá záujem 
o kúpu tejto budovy. 

Spoločenská kronika - február 2011
Narodili sa:
Jakub Kostka, Ela Klimeková

Životného jubilea sa dožívajú:
Ema Kertiová 95 rokov, Eleonóra Krettová 90 rokov, Františka 
Rojeková 90 rokov, Žofia Gibláková 85 rokov, Juraj Pešta 85 rokov, 
Rudolf Vnenčák 85 rokov, Anna Šimonovičová 80 rokov, Mária Tr-
zopová 80 rokov, Mária Voščeková 80 rokov, Rozália Lorenčíková 
80 rokov, Margita Labusová 75 rokov, Jakub Rušin 70 rokov, Osvald 
Mayer 70 rokov, Ján Palka 70 rokov, Michal Kušion 70 rokov

Navždy nás opustili:
Peštová Mária vo veku 90 rokov, Jozef Mačura vo veku 89 rokov, 
Ján Koščák vo veku 82 rokov, Mária Valigurská vo veku 82 rokov, 
Margita Munková vo veku 81 rokov, Ján Čenščak vo veku 74 rokov, 
Ján Pjatek vo veku 77 rokov, Jozef Kromka vo veku 63 rokov
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Starostovia a primátori Regio-
nálneho združenia tatranských 
a podtatranských obcí sú nespo-
kojní, že sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov sprevádzajú tech-
nické problémy a zabezpečujú ho 
zatiaľ bez reálneho finančného 
krytia. Konštatovali to na svojom 
zasadnutí dňa 4. 3. 2011 vo Svite. 
Samospráva dodnes nedostala ani 
euro a musí hradiť všetky náklady. 
Ľudia cestujú na školenia, použí-
vajú úrad a dodnes nedostali ani 
euro na krytie týchto nákladov, 
čo je neprípustné pre zabezpečo-
vanie prenesených kompetencií 
štátu. Starostovia a primátori 
odmietajú, aby sponzorovali štát 
a jeho orgány z rozpočtov samo-
správy. Doterajší proces prípravy 
sčítavania je značne chaotický, 
bez jednoznačného určenia úloh. 
Harmonogram prác obdržali 
obce až 16. februára 2011, pri 
sčítaní v roku 2001 boli obce 
oboznámené s harmonogramom 
už v septembri 2000. Uzatvore-

Problémy s plánovaným 
sčítaním obyvateľov

nie sčítacích obvodov všetkých 
miest a obcí bolo stanovené na 
28. február 2011, čo bolo vzhľa-
dom k celej situácii nereálne. 
Problémy sú aj so softvérovým 
vybavením. Na štátom určenom 
webovom portáli sa nedajú robiť 
potrebné opravy, čo značne časo-
vo predlžuje úpravu potrebných 
nepresných údajov, ktoré nám 
poskytol štát. Na margo technic-
kých problémov treba uviesť, že 
tvorba sčítacích obvodov sa na 
Slovensku po prvý raz v histórii 
uskutočňuje elektronicky. 

Kým zoberiete do rúk zápalku, 
uvedomte si, aké škody to môže 
zanechať na prírode. Každoročne 
sa opakuje jarné vypaľovanie rôz-
nych plôch zarastených vlaňajšou 
trávou, či burinami, ktoré sú han-
bou každej záhrady, či trávnatej 
plochy. Problém vypaľovania, 
ktorý má rôznorodé pozadie, je na 
Slovensku obmedzený via cerými 
právnymi predpismi, a to predo-
všetkým zákonom NR SR č. 314/
2001 Z. z. o ochrane pred požiar-
mi v znení neskorších predpisov 
a zákonom NR SR č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
Aj keď zákon o ochrane pred 
požiarmi hovorí o sankciách za 
vypaľovanie kríkov a bylín, aj 
napriek tomu sa to každoročne 

„Nevinné” vypaľovanie?
opakuje s nezmenšenou intenzi-
tou. Vypaľovanie má negatívny 
vplyv nielen na ovzdušie, ale 
dlhodobo i na živočíšnu ríšu. 
Následok vypaľovania je tým ni-
čivejší, čím je pokročilejší rozvoj 
vegetácie a čím je väčšia intenzita 
ohňa. Najcitlivejšie sú rastliny na 
začiatku vegetačného obdobia 
- jar, kedy sú poškodzované ich 
obnovovacie pletivá a na konci 
obdobia - semená - jeseň. Vypa-
ľovanie rastlinných spoločenstiev 
spôsobuje aj ďalšie problémy, ako 
sú strata biomasy a živín, obna-
ženie vypálených slabo stabilizo-
vaných plôch pre plošnú eróziu, 
strata diverzity krajiny. 

Ing. Kolodzejová, 
OR HaZZ Kežmarok

Obyvatelia nášho mesta sa môžu celoročne bezplatne zba vovať 
nadrozmerného odpadu v areáli skládky odpadov v Spišskej Belej 
a okrem toho tiež v rámci jarného upratovania mesta v dňoch:

piatok 1. 4. 2011 a sobota 2. 4. 2011
piatok 15. 4. 2011 a sobota 16. 4. 2011

Pre tento účel budú prista vené veľkoobjemové kontajnery (VOK-ky) 
na obvyklých miestach v meste. Bude tu možné uložiť veľkoobjemový 
komunálny od pad - vyradené predmety z do mácností, ktoré pre ich 
rozmery nie je možné umiestniť do odpadkových nádob.

Žiadame občanov o dodržiava nie jednoduchých pravidiel pri tomto 
zbere:
-  pristavené kontajnery nepre plňujte,
-  je zakázané tu ukladať nebez pečný odpad, bielu techniku, elektronic-

ký odpad a stavebnú suť v akomkoľvek množstve - na to je určený 
zberný dvor na Mestskom podniku na Továrenskej ulici (tam to 
môžete bezplatne umiestniť),

-  drevený odpad (konáre, krí ky...) dávajte vedľa kontajnerov,
-  do týchto kontajnerov nepatrí bežný domový (komunálny) odpad,
-  kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu 

zo svojich prevádzok!!! 

Zber veľkoobjemového odpadu 
(jarné upratovanie)

„Keď Gašparko sviatok mal, 
usporiadal karneval“ takto znejú 
slová jednej z karnevalových 
piesní, ktoré sa učia spievať deti 
našej MŠ v období fašiangov. 
Inak to nebolo ani tento rok, 
no karneval namiesto Gašparka 
usporiadala pani riaditeľka spolu 
s pedagogickými i nepedago-
gickými zamestnancami škôl-
ky. Všetky triedy už po Troch 
kráľoch začali meniť vianočnú 
výzdobu za fašiangovú. Deti 
sa oboznámili s fašiangovými 
zvykmi, ktoré kedysi spestrovali 
dlhé zimné večery našich starých 
rodičov. Hoci o páraní peria, za-
káľačkách, pečení šišiek deti len 
počúvali, nenechali si ujsť zhoto-

Keď Gašparko sviatok mal...
vovanie karnevalových masiek. 
No najviac sa tešili na samotný 
karneval. Šikovné mamičky zho-
tovili krásne masky, menej zručné 
či zaneprázdnené si pomohli zapo-
žičaním. Najdôležitejšie bolo, že 
23. februára 2011 v MŠ asi nebolo 
dieťaťa, ktoré by nepredstavovalo 
rozprávkovú postavičku, zvieratko 
či inú fantastickú bytosť. Predsta-
venie masiek, malé pohostenie 
v triede a k tomu veselá hudba 
do tanca prispeli ku karnevalovej 
atmosfére rovnako, ako chutné 
šišky na obed. Hoci na tohtoročný 
karneval ostali len spomienky či 
zopár fotiek, všetci sa tešíme, čo 
nám prinesú fašiangy 2012. 

Mgr. Alžbeta Kisková
Psík Adel sa stal kamarátom 

a terapeutom šiestich detí s ťaž-
kým mentálnym a kombinova-
ným postihnutím počas realizá-
cie projektu „Psík terapeut tela 
i duše“. Tento projekt prebiehal 
od decembra 2010 do februára 
2011 v Špeciálnej základnej 
škole za finančnej pomoci OZ 
Zlatá rybka. Canisterapiu vied-
la skúsená terapeutka Katarína 
Janovová z Popradu. Stretnutia 
s Adel podnecovali deti k spon-
tánnym pohybovým aktivitám, 
snažili sa komunikovať verbálne 
aj neverbálne. Mali veľký záujem 

Povedz HAV, HAV...
starať sa o Adel,  kŕmiť ju a česať. 
Prítomnosť psíka ich udržiavala 
v aktivite, záujme a pozornosti, 
čo je pre tieto deti veľký prob-
lém.  Dôležitý bol aj telesný kon-
takt v čase spoločnej relaxácie. 
Hry, maznanie a hladenie psíka 
upokojujúco pôsobilo na citové 
potreby a nežnosť, s akou tieto 
deti spolupracovali so psíkom 
nás presvedčili o tom, že práve 
takýto spôsob im dodáva ener-
giu, ktorú potrebujú na zvládnutie 
svojich každodenných školských 
povinností.      

ŠZŠ Spišská Belá
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Riadená skládka odpadov, kde 
sa ukladá odpad nie nebezpečný, 
bola vybudovaná v rokoch 2001 
- 2004 a uvedená do prevádzky 
bola od roku 2005. Vybudova-
né bolo celé potrebné zázemie 
skládky, avšak len 1 úložná ka-
zeta a v rezerve zostal priestor pre 
ďalšie 2 úložné kazety.

Uvedená skládka je majetkom 
mesta Spišská Belá a skládku pre-
vádzkuje na základe príslušných 
osobitných povolení Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o. 
Prvá kazeta (30 000 t = 30 000 
m3) sa začala plniť od roku 2005 
a v roku 2011 bude táto kazeta 

Rozšírenie riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej - výstavba 2. úložnej kazety
naplnená vzhľadom na nižšie 
uvedené množstvá uloženého 
odpadu (viď tabuľka). 

Pre ilustráciu situácie uvádza-
me nasledovné: 

Množstvo odpadu uloženého 
na tejto skládke v roku 2010 cel-
kom 4463,78 ton, z toho 
a)  mesto Spišská Belá - 42,55 % 

z celkového množstva,
b)  21 okolitých obcí - 37,93 % 

z celkového množstva,
c)  iné subjekty (podnikatelia) - 

19,52 % z celkového množstva.

Investičné náklady sa odhadu-
jú (podľa výkazu výmer z projek-

Rok Uložené množstvo odpadu Voľná kapacita skládky
2005 4060,33 t 25 939,67 t
2006 4267,23 t 21 672,44 t
2007 4271,98 t 17 400,46 t
2008 4092,78 t 13 307,68 t
2009 4803,76 t 8503,92 t 
2010 4463,78 t 4040,14 t - pre rok 2011

tovej dokumentácie) na sumu:
a)  pre 2. a 3. kazetu - 270 tis. eur 

s DPH,
b)  pre 2. kazetu - 114 tis. eur 

s DPH.
Mestské zastupiteľstvo na 

svojom zasadnutí dňa 4. 3. 2011 
doplnilo plán investičných aktivít 
mesta na rok 2011 o rozšírenia ria-
denej skládky odpadov na odpad 
nie nebezpečný v Spišskej Belej 

- výstavba 2. úložnej kazety a teda 
schválilo výstavbu tejto 2. úlož-
nej kazety vzhľadom na finančné 
možnosti mesta. Náklady na túto 
stavbu budú hradené z rozpočtu 
mesta. Stavebné práce sa zrea-
lizujú v roku 2011 - v priebehu 
dvoch - troch mesiacov a práce 
zrealizuje ako hlavný zhotoviteľ 
stavby - Mestský podnik Spišská 
Belá, s. r. o. 

Regionálne úrady verejného 
zdravotníctva pod gestorstvom 
RÚVZ Banská Bystrica sa po-
dieľajú na príprave celonárodnej 
kampane „Vyzvi srdce k pohybu“, 
ktorá je zameraná na zvýšenie fy-
zickej aktivity dospelej populácie. 
Štúdie o spôsobe života nášho 
obyvateľstva potvrdzujú veľmi 
nízky stupeň pohybovej aktivity 
nielen u osôb so sedavým zamest-
naním, ale aj u mladej generácie. 
Veľmi málo ľudí si uvedomuje, že 
nedostatočná intenzita pohybovej 
aktivity je pri vzniku srdcovociev-
nych a ostatných civilizačných 
ochorení rovnakým rizikovým 
faktorom, ako je napr. fajčenie, 
vysoký krvný tlak, vysoké hodno-
ty cholesterolu a ďalšie, ktoré sú 
vo verejnosti ako rizikové faktory 
všeobecne akceptované. Z uve-
deného dôvodu sa propagácia 
pohybovej aktivity s cieľom jej 
zvýšenia javí ako jeden z najúčin-
nejších preventívnych opatrení na 
zlepšenie zdravotného stavu oby-
vateľstva. Ak pohybovej aktivite 
človek venuje minimálne 20 min. 
denne a vykonáva ju aspoň 4 dni 
v týždni s dostatočnou intenzitou, 
výrazne si znižuje riziko nielen 

4. ročník kampane „Vyzvi srdce 
k pohybu“ - 14. 3. - 22. 5. 2011

srdcovocievnych ochorení ale aj 
vysokého krvného tlaku, obezity, 
cukrovky, osteoporózy, nádoro-
vých ochorení hrubého čreva 
a ďalších poškodení zdravia. Pa-
leta pohybových aktivít, ktoré 
pomáhajú k zlepšeniu zdravia, 
je široká a každý si môže vybrať 
druh, ktorý mu najviac vyhovuje. 
Sú to pohybové aktivity vytrva-
lostného charakteru, do ktorých sú 
zapojené veľké svalové skupiny, 
ako chôdza, beh, plávanie, bicyk-
lovanie, aerobik a pod. 

Preto by bolo vhodné, aby 
sa v dňoch 14. 3. - 22. 5. 2011 
do kampane „Vyzvi srdce k po-
hybu“ zapojilo čo najviac osôb. 
Vítané sú aktivity v rámci celých 
rodín. Podrobnejšie informácie 
o zapojení do súťaže nájdete na 
webovej stránke www.ruvzpp.sk. 
Podmienkou prihlásenia sa do sú-
ťaže a zaradenia do zlosovania je 
vykonávať a evidovať počas šty-
roch týždňov pohybové aktivity 
v rozsahu nad 30 minút denne. 

Každý, kto sa kampane zúčast-
ní, zaručene vyhrá, aj keď nebude 
vylosovaný. Kto v aktivitách bude 
naďalej pokračovať, vyhrá zdra-
vie. Je to málo? 

Je mesiac marec „Mesiac kni-
hy“ a tak sa skúsme zamyslieť nad 
tým, kedy sme naposledy listovali 
v knihe, kedy sme prečítali aspoň 
krátku rozprávku svojim najmen-
ším. S knihami sa stretávame od 
útleho detstva a aj dnes v dobe 
nových informačných technológií 
mnohí z nás uprednostnia trávenie 
voľných chvíľ práve pri knihe.

V tomto čase svoju činnosť 
aktivizuje aj Mestská knižnica 
častými stretnutiami s používateľ-
mi knižničných služieb. Zúčastnili 
sa ich najmladšie deti - škôlkári, 
deti, ktoré navštevujú školské 
kluby, a žiaci oboch základných 
škôl 1. - 9. ročníka.

Pre najmenších sme prichystali 
krásne ilustrované knihy, hovorili 
sme o rozprávkach, v ktorých ví-
ťazí dobro nad zlom. Deti spozná-
vali prvé jarné kvety a nezabudli 
pripomenúťaj blížiace sa sviatky 
jari - Veľkú Noc a s ňou spojený-
mi zvykmi. Knižný trh je v súčas-
nej dobe veľmi bohatý, nájdeme tu 
knihy pre všetky kategórie.

Že čítanie môže byť aj malým 
dobrodružstvom sa presvedčili 
žiaci I. vekového stupňa, ktorým 
sme predstavili knihy s pomôcka-
mi (superlupa, magická hviezda, 
okuliare 3D, CD). Nechýbali ani 
poučné rozprávky od slovenskej 
spisovateľky M. Mikovej s témou 
ochrany prírody „Sídlisková víla“, 
dodržiavanie osobnej hygieny 
„Nahnevaný zúbok“ a o dobrých 

Marec - mesiac knihy v Mestskej knižnici
ľudských vlastnostiach „Schody 
do neba“.

Starší žiaci sa na návštevách 
dozvedeli o možnostiach využitia 
knižničných služieb - online kata-
lóg, zoznamy literatúry na určité 
témy (rešerše), ako získať knihu 
prostredníctvom medziknižničnej 
výpožičnej služby. Čo je literatúra 
faktu? Aj na takéto otázky dostali 
návštevníci odpoveď.

Dňa 17. marca prijal naše 
pozvanie známy slovenský as-
tronóm, cestovateľ, rodák z ne-
ďalekých Spišských Hanušoviec 
RNDr. Vojtech Rušin Dr.Sc., 
autor kníh o M. Rastislavovi 
Štefánikovi a novinky „Zážitky 
v tieni Mesiaca“. Autor prezen-
toval svoju prácu, cestovateľské 
zážitky za zatmeniami slnka 
v rôznych krajinách sveta žiakom 
obidvoch ZŠ. Tohto podujatia sa 
zúčastnili aj občania so záujmom 
o tieto témy. Bolo to krásne, veľ-
mi poučné stretnutie.

Stretnutia, stretnutia... Stretnu-
tia s ľuďmi, s literatúrou s knihami, 
ktoré od svojho vzniku prechádza-
jú neustálym vývojom od svojej 
rukopisnej podoby cez tlačenú 
formu až do modernej elektronic-
kej podoby. Čo sa však po stáročia 
nezmenilo je dôležitosť a funkcia 
knihy, naďalej zostáva zdrojom 
informácií, vzdelania i zábavy, 
je zložkou kultúrneho dedičstva 
každého moderného národa.

Janusová
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Rybársky spolok v Spišskej 
Belej bol založený v roku 1889. 
Bol toho času najmladším spol-
kom v meste a mal 10 členov. 
Prvým predsedom bol Georg 
(Juraj) Koromzay (podnikateľ) 
a pokladníkom MUDr. Michal 
Greisiger (mestský lekár). Hneď 
v nasledujúcom roku spolok 
vypustil 5 000 lososov a 5 000 
pstruhov (pravdepodobne plôdi-
kov) do obecného potoka pod 
Šarpancom. Okrem uvedenej 
správy od S. Webera sa z prvých 
rokoch spolku nezachovali žiad-
ne zápisy. V rôznych iných pra-
meňoch sa uvádza, že v našich 
riekach bol dostatok rýb, najmä 
pstruhov, lososov, úhorov a belíc. 
Lovili sa však aj iné druhy rýb ako 
miene a lipne.

Spolok vznikol na základe už 
spomenutého rakúsko-uhorského 
zákona z roku 1888, ktorý bol pr-
vou právnou normou v organizo-
vaní rybárstva po zániku cechov. 
Podľa tohto zákona právo rybo-
lovu patrilo vlastníkovi koryta - 
toku, ktorý ho prenajímal spolku 
za poplatok. Členstvo v spolku 
bolo vyhradené poväčšine privi-
legovaným jednotlivcom.

Rybársky revír
Revír MO-SRZ v Spišskej Be-

lej je scenerický a krásny. Toky 
sú štrkovité, prívalovej povahy, 
najmä v oblasti Vysokých Tatier 
a Belianskych Tatier i Spišskej 
Magury, voda je pomerne čistá, 
ale s rozvojom priemyslu, najmä 

História MO SRZ Spišská Belá
pod vplyvom chémie, sa kvalita 
vody zhoršuje a vyskytujú sa aj 
havárie, hromadné otravy rýb. 
Rozlohu revíru pri založení spolku 
nepoznáme. Možno predpokladať, 
že ho tvorili všetky chotárne toky. 
Neskôr podľa hlásenia minister-
stva poľnohospodárstva v Prahe 
zo dňa 30. januára 1928 bola 
dĺžka revírnych tokov 113,5 km. 
Boli tam už i toky niektorých su-
sediacich obcí. Kronika uvádza 
tieto: Čierny potok, Beliansky 
potok s prítokmi: Čierna voda, 
Hučava, Glinik a Grabka, potok 
Biela s prítokmi: Suchý potok, 
Babilovský potok, Rigliany po-
tok, Belá, Lendacký potok, Vý-
borňanský potok. Hlboký potok 
a rieka Poprad s Krížovoveskými 
prítokmi. Hranice revíru sa menili 
v detailoch, napr. podľa nájomnej 
zmluvy z roku 1940 v potoku Bie-
la v úseku Vysoká medza, mohli 
na ľavom brehu loviť kežmarskí 
rybári a na pravom brehu k bu-
šovskej hranici lovili Beľania. 
Na rieke Poprad v katastri obce 
Krížová Ves po bušovskú hranicu 
belianski rybári lovili na pravom 
brehu, kežmarskí na ľavom brehu 
od Hlbokého potoka po bušov-
skú hranicu. V roku 1952/53 sa 
vytvorili nové záväzné rybárske 
revíry. Ubúdaním vody v tokoch 
spôsobením jej veľkým odberom 
do vodovodov, vysúšaním mo-
čarísk, reguláciami a výrubom 
lesov v určitých lokalitách, sa 
z niektorých uvedených potokov 
ryby úplne stratili a tieto prestali 

byť revírmi. V ostatných tokoch 
vplyvom uvedeného a znečisťova-
ním sa stavy rýb podstatne znížili. 
Z revíru uvedeného v roku 1928 
po zlúčení MO s organizáciou 
v Starej Ľubovni bol potok Čierna 
voda pridelený MO Kežmarok.

Rozsah belianskeho revíru v ro-
ku 1973, t. j. v roku osamostatne-
nia sa organizácie, bol nasledovný: 
na rieke Poprad - úsek od ústia po-
toka Čierna voda v Strážkach po 
ústie potoka Biela pri Bušovciach 
- revír mimopstruhový. Potok 
Biela od ústia pri Bušovciach po 
hranice TANAP-u, t. j. cestný most 
do Lendaku v Tatranskej Kotline 
s prítokmi a Beliansky potok od 
ústia po hranice TANAP-u s prí-
tokmi, voda pstruhová. Potok 
Čierna voda po osamostatnení sa 
MO nebol navrátený. Plôch vôd 
mimopstruhového revíru je 24 ha 
a dĺžka 8 km, plocha tečúcich vôd 
pstruhových revírov - 9 ha a dĺžka 
27 km.

Rozsah revírov MO-SRZ 
v Spišskej Belej v roku 1989 t. j. 
v roku stého výročia od založenia 
rybárskeho spolku je podobný ako 
v roku 1973. Pribudol však lov-

ný rybník o ploche 5 ha - voda 
pstruhová so zmiešanou obsad-
kou. V roku 1988 sa dokončila 
výstavba 3 odchovných rybníkov 
o rozlohe 1,5 ha.

V súčastnosti je okolie lovného 
rybníka využívané ako oddychová 
zóna obyvateľmi mesta. Je veľmi 
dobre prístupný, pretože okolo 
vedie nový cyklochodník až do 
Tatranskej Kotliny.

Skrýša je umiestnená na 
ostrovčeku lovného rybníka. 
V skutočnosti sa nachádzajú na 
rybníku dva ostrovčeky, ale tento 
je dosiahnuteľný suchou nohou 
iba v prípade dostatočne mrazivej 
zimy. Ak to podmienky dovoľujú, 
je rybník využívaný ako prírodné 
klzisko. V lete je tu možnosť 
posedenia, občerstvenia, samo-
zrejme rybárčenia s hosťovacím 
povolením a športovania (bicy-
kel, inline...). Na skok sú Belian-
ske Tatry so známou Belianskou 
jaskyňou, pri nej Spider park 
- lanová dráha, chata Plesnivec. 
Samozrejmosťou je parkovisko 
pre štvorkolesové tátoše.

Zdroj: www.smrek.sk, 
www.spisskabela.sk

Ak nebudeme viac separovať odpad, tak nám bude narastať 
množstvo komunálneho odpadu uloženého do skládky odpadov, čo 
bude zvyšovať náklady mesta na uloženie tohto odpadu, a to spôsobí 
zvyšovanie poplatkov za odpad pre obyvateľov mesta. ZAČNEME 
UŽ VŠETCI SEPAROVAŤ? Každý kg vyseparovaného odpadu 
je reálnym znížením narastajúcich nákladov za uloženie odpadu. Je 
lacnejšie separovať, ako ukladať odpad na skládke!!! Ak nechceme 
všetci platiť viac, tak separujme viac a všetci.  

TZV. VRECOVÝ SYSTÉM ZBERU
• Plasty, kovy, odev - 7. 4. 28. 4., 19. 5., 9. 6., 30. 6. (každý tretí 

týždeň)
• Sklo, papier, tetrapaky - 8. 4., 29. 4., 20. 5., 10. 6., 1. 7. (každý 

tretí týždeň)
• Biologicky rozložiteľný („zelený“) odpad - 18. 4., 2. 5., 16. 5., 

30. 5., 13. 6., 27. 6. (každý druhý týždeň) 
TZV. SEPARAČNÉ HNIEZDA (SYSTÉM ZBERU DO NÁDOB)

Zber a vývoz nádob (kontajnerov)na separovaný zber na sídliskách 
ale aj na uliciach (v tzv. separačných miestach) sa bude uskutočňovať 
podľa potreby (len v prípade naplnenia týchto nádob). 

Separovaný zber odpadov - 1. polrok 2011
Bicykle KostkaBicykle Kostka
• Predajňa Bicykle Kostka je predajňou, ktorá má v Spišskej Belej už 20 ročnú históriu. 
Každoročne však prináša svojim zákazníkom okrem štandardne kvalitného tovaru a služieb 
tiež novinky a zaujímavé akcie. Čo ste si pre zákazníkov pripravili tento rok?
- Pre sezónu 2011 pripravila predajňa Bicykle Kostka pre zákazníkov:  Celoroč-
né zľavy 10 - 20% + jednorázové vstupy do Aquacity. Vstupy budú rozdelené 
do 2 tried:  pri kúpe bicykla do 299 eur ponúkame 1 hod. vstup (bazén + parné 
sauny), zľavu 10% na doplnky zakúpene pri kúpe bicykla, 3 záručné kontroly 
zdarma. Pri kúpe bicykla nad 299 eur ponúkame 1 hod. vstup do Aquacity, 
prilbu zdarma, 10% zľavu na doplnky zakúpené pri kúpe bicykla, 3 záručné 
kontroly zdarma, stálu zľavu 10% na cyklistické a športové oblečenie. Pri kúpe 
bicykla od 499 eur ponúkame celodenný vstup do Aquacity, prilbu zdarma, 
10% zľavu na doplnky zakúpene pri kúpe bicykla, 3 záručné kontroly zdarma, 
stálu zľavu 10% na cyklistické a športové oblečenie.
• Rozšírili ste tiež ponúkaný sortiment tovaru?
- Okrem stálych značiek Merida, Ctm, Leader Fox, Dema, sme pripravili pre 
zákazníkov možnosť výberu ďalších svetových značiek Giant, Ghost, GT, Trek. 
O novinkách budeme zákazníkov informovať na našej stránke: www.bicykle-
-kostka.sk. V sezóne 2011 pokračujeme v predaji kolieskových korčúľ reno-
movanej značky Sulov, kde ponúkame celoročnú zľavu 10%. Naša ponuka 
obsahuje aj doplnky výživy Nutrend, funkčné oblečenie Craft, Merida, doplnky 
značky Fox.   Tešíme sa na Vašu návštevu.
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Po deviatich mesiacoch prí-
prav a rekonštrukcie priestorov 
v sobotu 19. marca 2011 v Spiš-
skej Belej otvorili mládežnícky 
nízkoprahový klub pod názvom 
Face Club. Klub sa nachádza 
nad starou lekárňou na Petzva-
lovej ulici č.16. Mládeži ponúk-
ne  priestor pre zábavu a oddych, 
pre rodičov má byť bezpečným 
miestom, kam sa neboja pustiť 
svoje deti. V ponuke klubu bude 
nealkoholický bar a mnoho sprie-
vodných aktivít. Založili ho mladí 
ľudia zo Spišskej Belej.

Klub bude tínedžerom sprí-
stupnený v popoludňajších a ve-
černých hodinách. Jeho súčasťou 
bude nealko bar a čajovňa. Mini 
herňa poskytne priestor na zábavu 
pri spoločenských hrách. K dispo-
zícii bude aj biliard, stolný futbal 
a pingpongový stôl. „V klube 
plánujeme aj premietanie filmov, 
koncerty, tanečné, výtvarné či 
hudobné aktivity. Nebudú chýbať 
workshopy, diskusie s pozvanými 
hosťami a rozličné zážitkové akti-
vity,“ uviedla Helena Zadžorová, 
zodpovedná za projekt.

Na prípravách klubu pracovali 
desiatky mladých dobrovoľníkov. 
Posledné mesiace tam trávili vše-
tok svoj voľný čas. „Najaktívnejší 
dobrovoľník odpracoval na tom-
to projekte viac ako 350 hodín,“ 
uviedol Branislav Pitoňák, zod-
povedný za dobrovoľníkov. Bez 
nároku na odmenu pracovali aj 
majstri, kúrenári, vodoinštalatéri 
či elektrikári a ďalší odborníci 
i pomocníci. 

Pomocnú ruku pri zriadení 
klubu podal mladým ľuďom 
najmä primátor mesta a poslanci 
mestského zastupiteľstva. Pri 
otvorení tohto klubu primátor 
mesta odpovedal aj na otázku, 
prečo ho oslovil tento zámer 
a prečo sa ho rozhodli zo strany 
mesta podporiť. „S týmto záme-
rom prišli práve samotní mladí 
ľudia z nášho mesta.  Navrhli, že 
tento zámer sami zrealizujú, že si 
na to zoženú aj nejaké finančné 
prostriedky a tiež si tento klub 
budú aj sami prevádzkovať a to 
ako nízkoprahové centrum pre 
mladých“. Najprv mesto odsúhla-
silo tento zámer, poskytlo bezplat-
ne priestory na frekventovanom 
mieste - priamo v centre mesta 
na činnosť tohto klubu, schvá-
lilo z rozpočtu mesta potrebné 
financie na rekonštrukciu týchto 
mestských priestorov. Zároveň sa 

Nový klub pre mladých - FACE CLUB
mesto zaviazalo, že bude uhrádzať 
prevádzkové náklady (na energie) 
na činnosť tohto klubu, nakoľko 
tento klub je mestským klubom, 
hoci si ho budú prevádzkovať 
sami mladí ľudia z nášho mesta. 
Časť finančných prostriedkov si 
zabezpečili aj samotní mladí ľudia 
cez rôzne menšie projekty, a preto 
na zriadenie a fungovanie klubu 
finančne prispeli aj Nadácia pre 
deti Slovenska z fondu Hodina de-
ťom, Nadácia Intenda a program 
Mládež v akcii. 

Nezvyčajnosťou klubu budú 
dobrovoľné príspevky za nápoje 
a ostatné služby. „Tento krok je 
dosť odvážny. Je  však výzvou 
k tomu, ako ukázať mladým 
ľuďom cestu k zodpovednosti,“ 
vysvetlila H. Zadžorová. Obavy 
z toho, ako bude klub fungovať, 
zriaďovatelia nemajú. Inšpiráciou 
pre nich bolo podobné zariadenie 
v Trstenej na Orave, ktoré takto 
funguje už viac ako rok.  

Ako uviedol primátor mesta 
„za zriadením toho klubu stojí 
viacero šikovných ľudí, ktorým 
patrí moje osobné uznanie a po-
ďakovanie, ale osobitne chcem 
poďakovať najmä dvom ľuďom: 
Helene Zadžorovej, koordinátorke 
celého projektu a Ferovi Zadžo-
rovi, koordinátorovi rekonštrukč-
ných prác“. 

Klub je otvorený každý deň 
okrem nedele: pondelok až 
štvrtok: 14.00 - 20.00 h; piatok 
a sobota: 16.00 - 22.00 h.

Zaželajme, aby tento klub slú-
žil čo najdlhšie svojmu účelu, aby 
tento klub bol stále plný mladých 
ľudí, aby tento klub mal svojich 
zástancov i podporovateľov.

Filozofia Face klubu
1. Filozofiou tohto klubu je 

ponúknuť alternatívu prežíva-
nia voľného času v príjemnom 
prostredí s „fajn“ ľuďmi.

2. Face klub je určený pre-
dovšetkým mladým ľuďom, 
ale...“svoj kútik“ si tu môžu nájsť 
úplne všetci.

3. Keďže v Face nealko bare 
treba neustále dopĺňať zásoby, 
máš možnosť dobrovoľne prispieť 
na chod nealkobaru a klubu do po-
kladničky. Treba si uvedomiť, že 
„dobrovoľný príspevok“ nezna-
mená, že všetko je zadarmo a že 
ak neprispeješ Ty sám za to, čo 
si v bare objednáš, Tvoj kamarát 
„účet“ nedorovná...a môže sa stať, 
že na ďalší deň jednoducho Tvoj 

obľúbený nápoj už v bare nebude 
a že životnosť baru je v rukách 
nás všetkých.

4. Pozývame Ťa aj do Herne. 
K dispozícii je biliard, calcetto, 
spoločenské hry a pingpong. 
Všetky hry sú k dispozícii tebe 
ale aj všetkým, ktorí prídu po 
tebe. Ak niečo zničíš budeš to 
musieť nahradiť. Budeme sa 
snažiť hry dopĺňať. V klube budú 
spoločenské hry zapojené aj do 
jeho pravidelného programu.

5. Do Face klubu má prístup 
len človek, ktorého pracovne 
nazývame „čistým“ čo znamená: 
triezvy, nezaťažený alkoholom 
a drogami, bez cigariet. Spomí-
nané návykové látky sú v celom 

Face klube a jeho okolí zakázané 
a porušením tohto pravidla strácaš 
právo zostať v Activ clube.

6. Chceme, aby sa tu všetci cí-
tili príjemne...nielen ty. Preto sa 
vždy pozri, čo si po sebe zanechal 
a taktiež je dôležité dodržiavanie 
hygienických zásad na WC.

7. Dobrovoľník v klube Ti 
vždy rád pomôže a poradí, ale 
pamätaj, nie je Tvojím sluhom.

8. Zariadenie šetríme, ochra-
ňujeme ako svoje. V prípade 
poškodenia, uhradíš spôsobenú 
škodu. Čo si požičiaš, vráť tam, 
odkiaľ si to vzal.

9. Vo Face clube sa hrá fair-
-play, hazard, násilie a vulgariz-
my tu nemajú miesto.

Dňa 19. februára sa v Spišskej 
Belej v Belianskej vinárni usku-
točnil už 10. ročník Mariášového 
turnaja o pohár primátora mesta 
Spišská Belá. Bol to ročník s vy-
sokou účasťou - zúčastnilo sa ho 
39 hráčov zo Spišskej Belej 
i širokého okolia. Mariášových 
nadšencov prišiel povzbudiť aj 
primátor mesta Štefan Bieľak, 
ktorý oficiálne otvoril turnaj. Po 

Mariášový turnaj o pohár primátora 
niekoľkohodinovej sústredenej 
hre a taktizovaní sa na 1. mieste 
umiestnil Peter Kmeč zo Starej 
Ľubovne, 2. miesto obsadil Fran-
tišek Stupeň zo Spišskej Belej 
a 3. miesto získal Peter Stoklasa 
z Ľubice. Víťazom blahoželáme 
a všetkým hráčom prajeme veľa 
ďalších úspechov. Za organizáciu 
turnaja ďakujeme Jánovi Pašin-
skému zo Spišskej Belej.

V marci sa v Kaštieli Strážky 
premietali dokumentárne filmy 
v rámci festivalu Jeden svet 
2010. Tento filmový festival sa 
koná každoročne pod záštitou 
občianskeho združenia Človek 
v ohrození. Toto združenie je 
nezisková, mimovládna orga-
nizácia, založená na Slovensku 
v roku 1999. Jeho poslaním je 

Jeden svet 2010 účinne pomáhať ľuďom, ktorí 
trpia dôsledkami vojnových 
konfliktov, prírodných katastrof 
a autoritárskych režimov. Doku-
menty majú rôzne témy, týkajú 
sa problémov našej spoločnosti, 
ako napríklad globálne otepľo-
vanie, prírodné katastrofy, prob-
lémy dospievania a zaradenie sa 
jedincov do spoločnosti. Filmy sa 
nevyhýbajú ani téme týkajúcej sa 
politickej scény do roku 1989. 

Pozývame Vás na premietanie dokumentárnych filmov o rekon-
štrukcii tragickej havárie lietadla Caproni, smrti Štefánika a vzťahov 
vtedajšej politickej reprezentácie ČSR, o Štefánikovej astronomickej 
expedícii na ostrov Tahity a o súčasných cestovateľských aktivitách 
po stopách Štefánika. Krátke dokumenty nám poskytol Vojtech Rušín. 
Filmy sa budú premietať, spolu so sprievodným slovom v bývalej ki-
nosále mesta Spišská Belá, dňa 5. 4. 2011, t. j. v utorok, so začiatkom 
o 17.00 h. Vstup zdarma. 
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Nižšie uvedené otázky boli 
predmetom rokovania mestského 
zastupiteľstva, ako aj fyzickej 
obhliadky týchto budov poslan-
cami s primátorom mesta. Po-
slanci o daných otázkach zatiaľ 
nerozhodli a chcú poznať názor 
obyvateľov mesta, najmä Strážok 
na ďalšie využitie, resp. ďalšiu 
existenciu týchto budov. 

Spoločenská sála v Strážkach 
Predmetný objekt je tvorený 

z dvoch častí - zo starej časti 
a z novšej prístavby (tam je situo-
vaná kuchyňa, barová miestnosť, 
WC). Uvedený objekt (ako bývalé 
kino) bol donedávna využívaný na 
kultúrno-spoločenské účely. Ob-
jekt sa nachádza na brehu potoka 
„Čierna voda“. 

Uvedený objekt sály ako taký 
je právne samostatný, avšak z ar-
chitektonického hľadiska je spoje-
ný s vedľajším objektom potravín 
a pohostinstva, ktoré sú v súkrom-
nom vlastníctve. Uvedený objekt 
má sťažený prístup z hlavnej 
komunikácie (nakoľko okrem 
prístupu pre peších nie je možný 
priamy prístup vozidlom).

Po povodniach 4. - 5. júna 2010 
sa v budove prístavby objavili na 
obvodových, ale aj vnútorných 
stenách značné (veľkosťou i po-
četnosťou) praskliny o veľkosti 2 
- 3 cm, ktoré sa následne po ďalšej 
povodni 1. septembra 2010 zväč-
šili na cca 5 - 7 cm hrúbky. Uve-
dené statické poruchy sa prejavujú 
tak vo vnútri, ako aj na vonkajšej 
fasáde objektu.

Následne po tomto zistení 

VÝZVA
Mesto Spišská Belá 
vyzýva obyvateľov mesta, predovšetkým mestskej časti Strážky, 
aby sa vyjadrili k ďalšiemu využitiu majetku mesta - budovy 
spoločenskej sály v Strážkach, budovy bývalej materskej školy 
a bývalej hasičskej zbrojnice 

mesto okamžite zakázalo užívať 
túto spoločenskú sálu a obrátilo 
sa na odborne spôsobilú osobu 
v oblasti statiky budov na spra-
covanie tzv. statického posudku. 
Ten po obhliadke tohto objektu 
prijal nasledovný záver: 

Zistený skutkový stav na uve-
denom objekte je spôsobený:
1. Nesprávnym riešením zákla-

dového muriva prístavby.
2. Nesprávnym odkanalizovaním 

budovy (spláškových vôd).
3. Vplyvom blízkosti potoka 

a podmáčaním brehu potoka 
najmä výdatnými zrážkami 
(počas povodní) - postupný 
zosuv svahu (brehu), na kto-
rom stojí predmetný objekt.
Uvedený stav statik charakteri-

zoval ako havarijný s možnosťou 
nekontrolovaného zrútenia (kedy-
koľvek) a s potrebou okamžitého 
riešenia. Odporúča asanovať 
(odstrániť) predmetnú prístavbu, 
nakoľko jej oprava je nerenta-
bilná. Uvedené zistenia sa však 
týkajú len novšej časti - prístav-
by, nie pôvodného objektu, ktorý 
je však bez uvedenej prístavby 
nefunkčný.

Vzhľadom na uvedené skutoč-
nosti je potrebné zo strany mesta 
ako vlastníka tohto objektu riešiť 
prioritne danú vec pri zohľadne-
ní najmä týchto 2 skutočností:
1. ide o havarijný stav budovy 

ohrozujúcich život a zdravie; 
2. v tom objekte je spoločenská 

sála využívaná na rôzne 
spoločenské účely (je tam 
volebná miestnosť, konajú sa 
tam oslavy narodenín, zába-

vy, kary a pod.) - takže takáto 
sála je potrebná pre potreby 
Strážok.
Reálne možné riešenia:
1. zbúrať prístavbu a k prednej 

(pôvodnej) časti objektu vybudo-
vať novú prístavbu - avšak vysoké 
riziko zosuvu svahu - nestabilné 
podložie v blízkosti potoka (ne-
odporúča sa). 

Alebo: 
2. celú budovu ponúknuť 

na odpredaj a získané finančné 
prostriedky použiť spolu s ďalší-
mi prostriedkami rozpočtu mesta 
na rekonštrukciu iných priestorov 
v objektoch, ktoré sú vo vlastníc-
tve mesta v Strážkach (bývalá 
materská škola, bývalá hasičská 
zbrojnica) a v nich zriadiť aj 
spoločenskú sálu.

Objekt bývalej hasičskej 
zbrojnice a obecného úradu 

Treba zvážiť jeho ďalšie využi-
tie po vybudovaní futbalového ih-
riska v Sp. Belej - dnes sú v tomto 
objekte šatne futbalového klubu. 

Možnosti riešenia: 
1. ponechanie budovy bez 

využitia (v budúcnosti sa nájde 
nejaký účel využitia) - avšak 
budova bude ďalej chátrať;

2. celú budovu ponúknuť 
na odpredaj a získané finančné 

prostriedky použiť spolu s ďalšími 
prostriedkami rozpočtu mesta na 
rekonštrukciu iných priestorov - 
nevýhoda je blízkosť autobusovej 
zastávky; 

3. asanácia budovy za účelom 
zväčšenia parkovej zelene a roz-
šírenie miestnej komunikácie 
za budovou a zlepšenie výjazdu 
na štátnu cestu a skrášlenie 
daného územia -„malé parkové 
centrum“; 

4. rekonštrukcia budovy na 
nejaký účel - napr. v rámci tejto 
budovy riešiť spoločenskú miest-
nosť - napr. nadstavbou tejto bu-
dovy - nevýhoda : nie je miesto na 
parkovanie vozidiel.

Objekt bývalej 
materskej školy 

1. Ponechanie budovy bez 
využitia (v budúcnosti sa nájde 
nejaký účel využitia) - avšak 
budova bude ďalej chátrať.

2. Celú budovu ponúknuť 
na odpredaj a získané finančné 
prostriedky použiť spolu s ďalšími 
prostriedkami z rozpočtu mesta na 
rekonštrukciu iných priestorov. 

3. Asanácia budovy a pozemok 
využiť na nejaký iný účel. 

4. Rekonštrukcia budovy na 
nejaký účel - napr. v rámci tejto 
budovy riešiť spoločenskú miest-
nosť - napr. prestavbou a prístav-
bou tejto budovy - výhoda: je 
miesto na parkovanie vozidiel 
pre budovou (cca 16 parkovacích 
miest) a veľká záhrada za budo-
vou na ďalšie aktivity. 

Vaše názory, návrhy, či pri-
pomienky zasielajte na mail: 
jneupauerova@spisskabela.sk 
alebo písomne alebo faxom na 
adresu mestského úradu, príp. 
telefonicky na tel. č. 468 05 11, 
a to v lehote do 26. 4. 2011!!!

Vopred ďakujeme za vaše 
vecné postrehy a konštruktívne 
návrhy.

• Spoločenská sála v Strážkach 

• Bývalá materská škola • Bývalá hasičská zbrojnica
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2. február 
Pán Roman F. z Fiľakova sa 

rozhodol trošku si privyrobiť 
podomovým predajom paplónov 
v uliciach nášho mesta. Plán mu 
však nevyšiel, nakoľko peniažky 
namiesto do „kešene“ putovali 
z „kešene“ von a to na pokutu, 
ktorú si za tento priestupok vy-
slúžil od hliadky, ktorá ho pri ňom 
pristihla. Návšteva nášho mesta 
a krátka prehliadka Štefánikovej 
ulice, kde mu hliadka klepla po 
prstoch, ho týmto pádom vyšla na 
niekoľko desiatok eur. 

5. február 
Remeslu dlhoprstých sa rozho-

dol priučiť iba 19-ročný Štefan B. 
z obce Lendak, ktorý si so svojím 
koníkom odskočil z domu do 
mestských lesov v časti nazvanej 
Gedzery. Typická výhovorka len-
dačana o „prebehnutí koňa“ a za 
ním 2 kmeňov dreva, „aby ho za-
priahol po zime“ mala za následok 
privolanie kolegov z OOPZ, ktorá 
tento prípad rieši ako krádež dreva 
podľa trestného zákona. 

6. február 
Ani „24 hodín“ nestihlo ubeh-

núť a hliadka mestskej polície 
v lesoch na Šarpanci pristihla 
dvojicu rómov z obce Rakúsy, 
ako sa „trápia“ so stojacím stro-
mom jelše. Po hrdinskom výko-
ne rúbania s náradím, ktoré by 
im mohli závidieť aj v expozícii 
múzea doby kamennej skončili 
obaja „drevorubačí“ v rukách 
policajtov. Za tento hrdinský čin 
boli hliadkou pozvaní na krátku 
pracovnú návštevu oddelenie 
MsP, kde tento svoj čin museli 
popísať od samého začiatku až 
do momentu ich dolapenia. 

7. február 
V dopoludňajších hodinách 

natrafila hliadka MsP na „od-

Z denníka mestskej polície (február 2011)
vážneho a nebojácneho“ Rudolfa 
H. zo Štefánikovej ulice ako za 
predajňou Gerbera vykonával 
malú osobnú potrebu. „Keď prí-
roda volá, tak volá “ boli slová 
menovaného. Množstvo ľudí po-
hybujúcich sa v blízkosti zastávky 
SAD a bezplatné WC v blízkom 
okolí ho v danej chvíli asi veľmi 
nezaujímalo. Ale niet sa čomu ču-
dovať. Tento postarší pán si takto 
svoje teritórium v meste označuje 
už niekoľko rokov. 

8. február 
Vstupom do EU sme sa začali 

čoraz častejšie stretávať s rôznymi 
pojmami. Jedným z nich je aj ope-
račný program životné prostredie, 
ktorý si svojským spôsobom vy-
svetlil Koloman H. z Hviezdosla-
vovej ulice. V rámci zlepšovania 
životného prostredia na ulici 
Letnej začal za pomoci kladiva 
s recykláciou starého vysávača. 
Za niekoľko medených káblov 
v ruke a nesčítateľné množstvo 
rôznych plastov nachádzajúcich 
sa v jeho blízkosti mu policajti 
udelili blokovú pokutu za znečis-
tenie verejného priestranstva. 

18. február 
Husársky kúsok sa podaril 

jednému z našich pomocníkov, 
keď bol „správny čas na správ-
nom mieste“. V centre mesta 
pohotovo zareagoval a po kriku 
jednej dievčiny zadržal fantóma 
pohybujúceho sa po našom mes-
te. Ten viac ako 2 týždne v pra-
videlných intervaloch pociťoval 
„túžbu“ pochváliť sa nič netušia-
cim sa ženám „svojou mužskou 
výbavou.“ Po zadržaní menova-
ného bolo zistené, že fantómom 
ulíc je miestny muž J. K. z Ul. kpt. 
Nálepku, ktorý bol predvedený 
na oddelenie OOPZ Spišská Belá 
k ďalšiemu riešeniu veci. 

22. február 
Zberači kovov pohybujúci sa 

ulicami mesta sa naozaj neštítia 
ničoho. Pre pár centov za trochu 
železa, ktoré dokážu speňažiť 
v zberných surovinách neváhajú 
spôsobiť škodu za niekoľko de-
siatok eur. Tentokrát im za obeť 
padol včelí úľ aj so včelami, ktorý 
páchatelia hodili na zem a železný 
stojan predali. 

25. február 
Piatkovú večernú párty sa 

podarilo prekaziť hliadke MsP, 
keď na Slnečnej ul. spozorovali 
mladistvého Pavla B. z Mierovej 
ulice ako s fľašou pálenky v jed-
nej a fľašou nealko v ruke druhej 

odchádzal z predajne večierky. Za 
porušenie zákazu predaja alkoho-
lického nápoja osobe mladšej ako 
18 rokov bola predavačka vyrie-
šená blokovou pokutou a Pavol 
„chtiac-nechtiac“ musel fľašu 
Gazdovej slivovice vrátiť do pre-
dajne späť. Tento prípad nech je 
ponaučením pre všetkých preda-
vačov v meste, aby si dôkladne 
skontrolovali vek kupujúceho. 
Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP

Mesto Spišská Belá
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Verejná ponukaVerejná ponuka
Investujte v Spišskej Belej 

(ponuka pre súkromných investorov)

Výstavba tenisovej haly, bowlingového centra, Výstavba tenisovej haly, bowlingového centra, 
fi tnescentra, squashovej haly... fi tnescentra, squashovej haly... 

Zámerom mesta je vybudovať vyššie uvedené športové a rela-
xačné zariadenia (všetky alebo niektoré z nich), ktoré chýbajú 
v Spišskej Belej a po ktorých je dopyt zo strany obyvateľov 
mesta už niekoľko rokov.   

Mesto Spišská Belá:
1. pre investora ponúka vhodný pozemok na výstavbu ta-
kýchto zariadení za zvýhodnenú cenu a za ďalších vzájomne 
dohodnutých podmienok   
2.  investorovi garantuje určité využitie týchto zariadení zo 
strany mesta (napr. formou objednávania si určitého počtu 
hodín pre potreby mesta, mestských organizácii, mestských 
športových klubov a pod.) s cieľom znížiť prevádzkovú réžiu 
týchto zariadení. Aj tieto podmienky sú vecou vzájomných 
rokovaní s investorom. 
 
Pozemky vhodné na túto výstavbu (k dispozícii sú dnes 
2 lokality):
1. pozemok v Beliansky kúpeľoch - po zbúraní hotela Belan 
(cca 3000 m2)
2. pozemok vedľa plánovanej športovej haly (na Športovej 
ulici - cca 3000 m2)

Eventuálne je i možnosť uvedené zariadenia nebudovať všet-
ky na jednom mieste, ale aj na iných menších pozemkoch (aj 
vzhľadom na požiadavky investora). 

V prípade záujmu kontaktujte sekretariát 
primátora mesta (Bc. Janu Neupauerovú), 

tel. 468 05 11 alebo  jneupauerova@spisskabela.sk.

KONTAKTY 
tel.: 052/459 15 55 

mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk
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V zákone č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov nájdete 
nasledovné ustanovenia:

§55
Osobitné ustanovenia 

o cyklistoch

(1) Na bicykli sa jazdí predo-
všetkým po cestičke pre cyklistov. 
Po cestičke pre cyklistov sa jazdí 
vpravo. Kde cestička pre cyklistov 
nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa 
pri pravom okraji vozovky. Ak sa 
tým neohrozujú ani neobmedzujú 
chodci, smie sa jazdiť po pravej 
krajnici vozovky.

Poznáte pravidlá jazdy na bicykli?
(2) Cyklisti smú jazdiť len jed-

notlivo za sebou; to neplatí pri jaz-
de po cestičke pre cyklistov, kde 
smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa 
seba, ak tým neobmedzujú a ne-
ohrozujú ostatných účastníkov 
cestnej premávky. Cyklista ne-
smie jazdiť bez držania riadidiel, 
držať sa iného vozidla, viesť počas 
jazdy druhý bicykel, ručný vozík, 
psa ani iné zviera a voziť pred-
mety, ktoré by sťažovali vedenie 
bicykla alebo ohrozovali iných 
účastníkov cestnej premávky. Pri 
jazde musí mať cyklista nohy na 
pedáloch. Za zníženej viditeľnos-
ti musí mať cyklista jazdiaci po 
krajnici alebo po okraji vozovky 

na sebe viditeľne 
umiestnené reflexné 
prvky alebo obleče-
ný reflexný bezpeč-
nostný odev.

(3) Na jedno-
miestnom bicykli 
nie je dovolená 
jazda viacerým oso-
bám. Ak je bicykel 
vybavený pomoc-
ným sedadlom na 
prepravu dieťaťa 
s pevnými opierka-
mi na nohy, smie osoba staršia 
ako 15 rokov viezť osobu mladšiu 
ako 10 rokov.

(4) Osoba mladšia ako 10 
rokov smie na ceste s výnimkou 
cestičky pre cyklistov, poľnej 
cesty, lesnej cesty a obytnej zóny 
jazdiť na bicykli len pod dohľa-
dom osoby staršej ako 15 rokov, 
ktorá je dostatočne spôsobilá, 
aby na ňu riadne dozerala, a kto-
rá zodpovedá za dodržiavanie 
povinností podľa tohto zákona 
touto osobou.

(5) Pomaly idúce alebo stojace 
vozidlo môže cyklista idúci rov-
nakým smerom predchádzať aj 
po pravej strane vozovky alebo 
krajnici, pritom je povinný dbať 
na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, 
ak vodič takého vozidla dáva 
znamenie o zmene smeru jazdy 
doprava.

(6) Ak je zriadená cestička pre 
chodcov a cyklistov označená prí-
slušnou dopravnou značkou, cyk-
lista nesmie ohroziť chodca. Ak 
cestička pre chodcov a cyklistov 
má oddelené pruhy pre chodcov 
a cyklistov, sú chodci a cyklisti 

povinní použiť len 
pruh pre nich určený; 
to neplatí pri obchá-
dzaní, predchádzaní, 
odbočovaní, otáčaní, 
pri vchádzaní na 
cestičku pre chodcov 
a cyklistov a vychá-
dzaní z nej, pričom 
sa nesmú vzájomne 
ohroziť.

(7) Cestičku pre 
cyklistov môže použiť 
aj osoba pohybujúca 

sa na kolieskových korčuliach, 
lyžiach alebo na obdobnom športo-
vom vybavení, ak tým neobmedzí 
ani neohrozí cyklistov.

(8) Pred vjazdom na priechod 
pre cyklistov sa cyklista musí 
presvedčiť, či tak môže urobiť 
bez nebezpečenstva. Cyklista 
môže prechádzať cez vozovku, 
len ak s ohľadom na vzdialenosť 
a rýchlosť jazdy prichádzajúcich 
vozidiel nedonúti ich vodičov 
k zmene smeru alebo rýchlosti 
jazdy. Na priechode pre cyklistov 
sa jazdí vpravo.

(9) Cyklista je povinný počas 
jazdy na bicykli mimo obce chrá-
niť si hlavu riadne upevnenou 
ochrannou prilbou. Ak je cyklis-
tom osoba mladšia ako 15 rokov, 
táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
jazdu v obci.

Okrem týchto osobitných usta-
novení o cyklistoch vo všeobec-
nosti platia pre cyklistov aj ostatné 
pravidlá premávky na pozemných 
komunikáciách - keďže cyklista 
je účastníkom cestnej premávky 
(napr. aj zákaz jazdy na bicykli 
pod vplyvom alkoholu a pod.)

Sadzobník pokút
Výšky pokút pri porušení pravidiel cestnej premávky §55

Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením 
druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, vedením psa alebo 
iného zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali 
vedenie bicykla.

60 €

Porušenie povinnosti cyklistu jazdiaceho po krajnici alebo po 
okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne 
umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev

30 €

Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku 
pre cyklistov osobou pohybujúcou sa na kolieskových korčuliach, 
lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení 

30 €

Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej 
prilby na hlave

10 € 

Výber niektorých ďalších pokút

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia 
(podľa typu)

30 - 150 €

Prekročenie max. dovolenej rýchlosti (podľa prekročenia) od 50 €

Jazda pod vplyvom alkoholu, odmietnutie podrobiť sa testu požitia 
alkoholu a iných návykových látok - odstúpenie prípadu príslušnému 
správnemu orgánu, ktorý rozhodne o výške pokuty.

• Dopravná značka 
označujúca cestičku 
pre cyklistov 

Mesto Spišská Belá
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

Oznámenie o zámere odpredať pozemky 
v k. ú. Spišská Belá 

1. Predávajúci: Mesto Spišská Belá
Špecifi kácia pozemku: časť pozemku KN „E“ 14851/
1- ostatná plocha o výmere 3738 m2, zapísaného v liste 
vlastníctva č. 4429 - dielč. 2 o výmere 19 m2 podľa GP 
146/2010 na Ul. 1. mája 
Predpokladaný dátum odpredaja pozemku: na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva 7. 4. 2011 

2. Predávajúci: Mesto Spišská Belá
Špecifi kácia pozemku: 
Pozemok KN „C“ 6736/169 - orná pôda o výmere 215 m2

Pozemok KN „C“ 6736/400 - orná pôda o výmere 268 m2

Pozemok KN „C“ 6736/401 - orná pôda o výmere 102 m2

V lokalite IBV Webera
Predpokladaný dátum odpredaja pozemku: na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva 7. 4. 2011 

3. Predávajúci: Mesto Spišská Belá
Špecifi kácia pozemku: časť pozemku KN „E“ 7560/
102 -  orná pôda o výmere 307 m2 zapísaného v liste 
vlastníctva č. 1 - diel č. 1 o výmere 47 m2 podľa GP 089/
2007 na Lipovej ul.
Predpokladaný dátum budúceho odpredaja pozemku: na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva 7. 4. 2011. 

4. Predávajúci: Mesto Spišská Belá
Špecifi kácia pozemku: časť pozemku KN „C“ 150/1 
- ostatná plocha o výmere 1 710 m2 zapísaného v liste 
vlastníctva č. 1 - odčleneného podľa GP na Družstevnej ul.
Predpokladaný dátum odpredaja pozemku: na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva 7. 4. 2011. 

5. Predávajúci: Mesto Spišská Belá
Špecifi kácia pozemku: časť pozemku KN „C“ 1001- 
zast. pl. a nádvoria o výmere 324 m2 zapísaného v liste 
vlastníctva č. 1 - odčleneného podľa GP na Slnečnej ul. 
Predpokladaný dátum odpredaja pozemku: na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva 7. 4. 2011. 



APRÍL 2011Spišskobeliansky spravodajSTRANA 12

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: frid-
manska@spisskabela.sk, hlavacova@spisskabela.sk. Registračné číslo: EV 3567/2009, tematická skupina: A11. NEPREDAJNÉ

Por. Družstvo Poč. záp. Víťazstvá Prehry Dal Dostal Body
1. MBK Ružomberok B 11 8 3 685 627 19
2. ŠŠK SOUŽ Košice 12 6 6 869 829 18
3. TYDAM UPJŠ Košice 10 7 3 645 602 17
4. MBK Spišská Belá 11 5 6 659 734 16
5. BK EILAT Prešov 10 5 5 588 565 15
6. MBK Liptovský Mikuláš 10 5 5 639 630 15
7. ŠKBD Spišská Nová Ves 10 1 9 535 633 11

Priebežná tabuľka 1. Slovenskej basketbalovej ligy žien - 
skupina Východ

Kežmarská hokejbalová liga
Fighters - South Park 2:4
Rats - Fighters 6:3
Ľubica - Fighters 14:3
GTC - Fighters 1:9
Fighters - Tornádo 2:8
Kubachy - Fighters 2:5
Fighters - Huncovce 2:1
Matrix - Fighters 4:3
South Park - Fighters 9:2
Fighters - Rats 2:6
Leopoldov - Fighters 8:4
Fighters - Ľubica 3:9
Fighters - GTC 8:0
Tornádo Fighters 3:1
Fighter - Kubachy 6:2

Tabuľka
1. Rats 17 78:37 45
2. South Park 17 95:42 39
3. Ľubica 17 134:79 34
4. Leopoldov 16 101:61 33
5. Matrix 16 68:53 31
6. Tornádo 17 68:77 21
7. Fighters 16 56:80 15
8. Huncovce 16 46:86 13

Výsledky Hokejbalového klubu FIGH-
TERS Spišská Belá v sezóne 2010/11

9. Kubachy 16 58:93 8
10. GTC 16 36:130 5

* do Play-off postupuje 7 mužstiev

Tatranská extraliga
Košice Youth - Sp. Belá 5:0k

Sp. Belá - Košice Old-Boys 3:6

Bardejov - Sp. Belá 2:6

South Park KK - Sp. Belá 6:4

Prešov - Sp. Belá 11:4

Sp. Belá - Rats Kežmarok 2:8

Sp. Belá - Košice Youth 6:9

Košice Old Boys - Sp. Belá 9:5

Sp. Belá - SouthPark KK 2:6

Sp. Belá - Prešov 0:12

Rats Kežmarok - Sp. Belá 5:3

Tabuľka
1. Košice OB 11 76:35 27

2. Rats KK 10 74:48 23

3. Prešov 10 68:38 22

4. South Park KK 12 59:54 17

5. Košice Youth 9 39:55 14

6. Bardejov 10 34:75 5

7. Spišská Belá 11 34:79 3

Posledný februárový ví-
kend sa v telocvični Strednej 
odbornej školy v Poprade-
-Matejovciach konali futbalové 
halové turnaje Podtatranského 
futbalového zväzu v kategóriách 
dospelých, dorastencov i žiakov. 
Medzi dospelými sa predstavilo 
jedenásť kolektívov rozdelených 
do dvoch skupín, z ktorých ví-
ťazi postúpili do finále a druhí 
do súboja o tretie miesto. Turnaj 
vyhrala Veľká Lomnica, ktorá 
v záverečnom dueli zdolala Po-
prad-Stráže B 2:1. Tretie miesto 
patrí Spišskej Belej A a štvrté 
prvému mužstvu Popradu-Stráží. 

Najlepším hráčom turnaja sa 
stal Peter Beller z V. Lomnice, 
najlepším brankárom Michal 
Holod zo Sp. Belej A. V súťaži 
dorastencov sa v dvoch základ-
ných skupinách predstavilo 
deväť tímov. Víťazom turnaja sa 
stala Spišská Belá, ktorá porazila 
vo finále Spišské Bystré 5:3, tretí 
skončil Svit, ktorý rovnakým vý-
sledkom zdolal v súboji o bronz 
Poprad-Stráže. Najlepším hráčom 

Futbalový turnaj PFZ
dorasteneckého halového turnaja 
sa stal Marek Siska z víťazného 
kolektívu, za najlepšieho brankára 
bol vyhlásený jeho oddielový spo-
luhráč Marek Gancarčík. Najviac 
družstiev, až trinásť, svoje futba-
lové umenie predviedlo v troch 
skupinách žiackeho turnaja. 
Z nich potom víťazi postúpili do 
finálovej skupiny, v ktorej hrali 
systémom každý s každým. FK 
Poprad zdolal Svit 4:2, Lendak 
porazil Svit 5:0 a Poprad 3:1 
a stal sa tak víťazom turnaja žia-
kov. Druhí skončili Popradčania, 
tretí Sviťania. Najlepším hráčom 
bol Marek Turlík z Popradu 
a najlepším brankárom Ondrej 
Hudaček z Lendaku.

(prevzaté z Podtatranských 
novín)

Vzhľadom na veľký dopyt po 
uverejnení reklamy v Spišsko-
belianskom spravodaji, sme sa 
rozhodli občanom ponúknuť túto 
možnosť. Reklama pre podnika-
teľské subjekty bude v spravodaji 
spoplatnená za každé zverejnenie, 
podľa veľkosti požadovanej plo-
chy reklamy nasledovne: 
A4 - 50 €, A5 - 35 €, A6 - 20 €, 

½ z A6 - 10 €, ¼ z A6 - 5 €. 
Požiadavky na uverejnenie re-

klamy už v hotovej grafickej for-
me môžete zasielať na e-mailové 
adresy redakčnej rady. Redakčná 
rada si vyhradzuje právo na posú-
denie vhodnosti danej reklamy.

Možnosti reklamy 
v Spravodaji


