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7. ročník 

Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej na svojom zasadnutí 
dňa 30. apríla 2009 prijalo na-
sledovné uznesenia:

1. k hospodáreniu mesta za 
rok 2008:

a) vzalo na vedomie stano-
visko hlavného kontrolóra mesta 
k záverečnému účtu mesta za rok 
2008, 

b) vzalo na vedomie správu au-
dítora o výsledku auditu účtovnej 
závierky mesta za rok 2008,

c) schválilo záverečný účet 
mesta Spišská Belá za rok 2008 
a hospodárenia mesta Spišská 
Belá za rok 2008,

d) schválilo vysporiadanie hos-
podárskeho výsledku mesta za rok 
2008 tak, že rozdiel v hospodárení 
vo výške 3 423 752,09 Sk (kladný 
hospodársky výsledok) bude po-
užitý na tvorbu rezervného fondu 
mesta; 

2. k hospodáreniu Mestského 
podniku Spišská Belá, s. r. o., za 
rok 2008:

a) berie na vedomie výročnú 
správu Mestského podniku Spiš-
ská Belá, s. r. o., za rok 2008 spo-
lu s výsledkami hospodárenia za 
rok 2008 (správa a vyhodnotenie 
plnenia plánu za rok 2008 tvoria 
prílohu tohto uznesenia),

b) berie na vedomie stano-
visko hlavného kontrolóra mes-
ta k hospodáreniu Mestského 
podniku Spišská Belá, s. r. o., za 
rok 2008, 

c) schvaľuje s výhradou hos-
podárenie Mestského podniku 
Spišská Belá, s. r. o., za rok 
2008, 

d) schvaľuje finančné vyspo-
riadanie dosiahnutého hospodár-
skeho výsledku Mestského pod-
niku Spišská Belá za hospodársky 
rok 2008 - zisku po zdanení vo 
výške 56 638 Sk na tvorbu rezerv-
ného fondu spoločnosti, 

e) ukladá riaditeľovi Mest-
ského podniku Spišská Belá, 
s. r. o., predložiť informáciu 
o opatreniach na zlepšenia hos-
podárenia Mestského podniku 
a zvýšení efektívnosti činnosti 
mestského podniku v termíne do 

30. 6. 2009,
f) ukladá hlavnému kontro-

lórovi mesta spracovať písomnú 
správu o záväzkoch a pohľadáv-
kach voči Mestskému podniku 
Spišská Belá, s. r. o., podľa stavu 
k 30. 4. 2009 na najbližšie rokova-
nie mestského zastupiteľstva; 

3. schválilo určenie rozsahu 
oprávnenia na nákup dlhodobého 
hmotného investičného majetku 
pre Mestský podnik Spišská Belá, 
s. r. o., nasledovne: 

a) o nákupe tohto majetku 
v hodnote do 3 000 € (bez DPH) 
rozhoduje konateľ spoločnosti, 

b) o nákupe tohto majetku 
v hodnote do 6 000 € (bez DPH) 
rozhoduje valné zhromaždenie 
spoločnosti (t. j. primátor mesta),

c) o nákupe tohto majetku 
v hodnote nad 6 000 € (bez DPH) 
rozhoduje valné zhromaždenie 
spoločnosti po predchádzajúcom 
súhlase mestského zastupiteľstva;

 4. vzalo na vedomie novú 
organizačnú štruktúru Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o., 
(nová organizačná štruktúra tvorí 
prílohu tohto uznesenia);

 5. vzalo na vedomie prie-

bežnú informáciu hlavného kon-
trolóra mesta o vykonávaných 
kontrolách a schválilo plán práce 
hlavného kontrolóra mesta na 1. 
polrok 2009; 

6. schválilo návrh Všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta 
Spišská Belá č. 1/2009, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2006 
o ochrane pred zneužívaním alko-
holických nápojov; 

7. schválilo návrh Všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta 
Spišská Belá č. 2/2009, ktorým 
sa určujú miesta na umiestňova-
nie volebných plagátov a iných 
nosičov informácií na verejných 
priestranstvách v meste Spišská 
Belá počas konania volieb; 

8. schválilo návrh projektovej 
štúdie na prístavbu Materskej 
školy na Mierovej ulici v Spišskej 
Belej a vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o mož-
nosti realizácie tejto prístavby MŠ 
z prostriedkov štrukturálnych fon-
dov EÚ a prípravu žiadosti mesta 
na získanie týchto prostriedkov 
v priebehu roka 2009; 

9. schválilo zámenu pozemku 
parc. č. KN „C“ 511 o výmere 
1123 m2 k. ú. Tatranská Lomnica 
v Tatranskej Kotline vo vlastníc-

tve mesta Spišská Belá za časť 
pozemku parc. č. 1856/4 o vý-
mere cca 2200 m2 v k.ú. Spišská 
Belá (areál bývalej kolkárne) vo 
vlastníctve Petra Krišandu, bytom 
Tatranská Kotlina č. 24; 

10. schválilo návrh projekto-
vej štúdie na výstavbu garáží na 
Družstevnej ulici;

11. schválilo predloženie 
žiadosti o NFP v rámci opatrenia 
1.2 OP ŽP na realizáciu projektu 
Environmentálna infraštruktúra 
Spišská Belá - rozšírenie spláš-
kovej kanalizácie ktorým sa rieši 
dobudovanie spláškovej kanali-
zácie v Spišskej Belej (odkana-
lizovanie Belianskeho potoka) 
a vybudovanie kompletnej spláš-
kovej kanalizácie v Strážkach 
v celkových predpokladaných 
nákladoch cca 4 813 120 EUR 
(cca 145 mil. Sk); 

12. schválilo predloženie 
žiadosti o NFP v rámci opatrenia 
1.2 OP ŽP na realizáciu projektu 
Environmentálna infraštruktúra 
Spišská Belá - rozšírenie vodo-
vodu, ktorým sa rieši rozšírenie 
vodojemu na Myšom vrchu na ka-
pacitu 2x600m3 a nový vodovod 
od vodojemu až k Športovej ulici 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 

(Pokračovanie na 3. strane)

Program
� 14.00 h   otvorenie interaktívnym predstavením Mira 

Kasprzyka - Zahrajme sa na rozprávku
� 14.20 h   Beliansky škovránok - 6. ročník folkórneho 

festivalu detí v speve
� 16.20 h  neverbálna rozprávka Mira Kasprzyka - Zlý kráľ 

- s aktívnym zapojením detí
� 17.00 - 18.00 h  detská diskotéka 

Atrakcie - streľba z repliky pištole na terč - nafukovacie skákadlo Klaun 
- detská lanová dráha - tvorivé dielne - maľovanie na tvár - maľovanie 
na kamene - súťaže - jazda na koníkoch
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Historický 
kalendár mesta 

5. 4. 1739 - Poľský kráľ 
August III. v privilégiu zvý-
šil Spišskej Belej počet vý-
ročných dvojdňových trhov 
(jarmokov) z troch na päť, čo 
potvrdil 13.8.1739 aj uhorský 
kráľ Karol VI. 

17. 4. 1919 - Vo Viedni zo-
mrel Ladislav Mednyánszky, 
významný európsky maliar, 
ktorý žil a tvoril aj v rodinnom 
kaštieli v Strážkach.

23. 4. 1852 - V Beckove sa 
narodil Ladislav Mednyánszky.

30. 4. 1572 - V Ľubici zo-
mrel kňaz a reformátor Lau-
rentius (Vavrinec) Serpilius 
Quendel, rodák zo Spišskej 
Belej, ktorý previedol v ro-
ku 1545 celý cirkevný zbor 
v Spišskej Belej na evanjelic-
ké náboženstvo augsburského 
vyznania.

Dňa 16. apríla sa uskutočnilo 
diskusné fórum poslancov mest-
ského zastupiteľstva a primátora 
mesta. Predmetom diskusie boli 
nasledovné témy:

1. projekt rekonštrukcie centra 
mesta (2. etapa) - rekonštrukcia 
určených chodníkov, niektorých 
ulíc, verejného osvetlenia, verej-
nej zelene; 

2. návrh projektovej štúdie 
na rozšírenie Materskej školy na 
Mierovej ulici;

3. príprava projektu na rozší-

Diskusné fórum renie vodovodu (v dĺžke 5,2 km), 
rozšírenie vodojemu (z doteraj-
ších 2x150 m3 na 2x600 m3) a vy-
budovanie splaškovej kanalizácie 
v Spišskej Belej (odkanalizovanie 
Belianskeho potoka - zrušenie 
najväčších vyústi spláškovej 
kanalizácie v potoku + vybudo-
vanie splaškovej kanalizácie pre 
celé Strážky) - koncom mája 2009 
sa projekt podá na Min. životného 
prostredia SR a budeme čakať na 
jeho úspešnosť; 

4. návrh na zámenu pozemkov 
pri zdravotnom stredisku ako aj 
návrh úpravy celého okolia 

zdravotného strediska - chodní-
ky, cesty, parkoviská, verejné 
osvetlenie;

5. návrh zámeny pozemkov 
v areáli bývalej kolkárne - v snahe 
vysporiadať tento pozemok v pro-
spech mesta za účelom zriadenia 
športovo-oddychového miesta;

6. návrh na výstavbu garáži na 
Družstevnej ulici - pri družstev-
níckej bytovke - v zmysle nového 
územného plánu mesta - plánova-
ná je výstavba cca 20 garáží.

O uvedených témach v blíz-
kej budúcnosti prinesieme viac 
informácií. 

V pondelok 20. apríla zasadala 
dozorná rada Mestského podniku 
Spišská Belá, s. r. o. Od 26. marca 
táto Dozorná rada funguje ako 
5-členná v zložení Ľubomír Vnen-
čák, Ing. Mária Kušmíreková, Ing. 
František Čarnogurský (poslanec), 
Peter Milaňák (poslanec) a Jozef 
Kuna (poslanec). Rokovanie do-
zornej rady sa uskutočnilo aj za 
účasti ďalších pozvaných, a to 
primátora mesta, hlavného kon-
troĺóra mesta a nového vedenia 
Mestského podniku. Jediným 
bodom rokovania bolo preroko-
vanie návrhu novej organizačnej 
štruktúry Mestského podniku. 
Táto nová štruktúra zriaďuje 
dve správy - správu mestských 
lesov a správu stavieb a služieb 

Zmenená organizačná štruktúra v Mestskom podniku
(predtým tri strediská - lesy, 
stavby, služby). Správa lesov 
zahŕňa mestské lesy a mestskú 
pílu. Zároveň sa znižuje počet 
lesných obvodov z 5 na 4 obvo-
dy (takže jeden lesník sa presunie 
na prevádzku píly - bolo neobsa-
dené miesto vedúceho píly). 
Správa stavieb a služieb v sebe 
zahŕňa stavebnú výrobu, skládku 
odpadov, separovaný zber odpa-
dov, zber komunálneho odpadu, 
údržbu verejného osvetlenia, 
údržbu miestnych komunikácii, 
správu kameňolomu v T. Kotli-
ne. V prípade tejto štruktúry však 
nedôjde k navýšeniu celkového 
počtu administratívnoriadiacich 
zamestnancov. Návrh tejto novej 
organizačnej štruktúry dozorná 

rada podniku odporučila valnému 
zhromaždeniu schváliť. Primátor 
mesta ako predseda valného 
zhromaždenia mestského podniku 
túto novú organizačnú štruktúru 
schválil. Nová organizačná štruk-
túra je zverejnená na www.spis-
skabela.sk. 

Nový riaditeľ metského pod-
niku Ing. Vladimír Klein si na 
základe uvedenej novej organi-
začnej štruktúry vybral aj svojich 
nových vedúcich zamestnancov 
(výber všetkých zamestnancov 
je plne v kompetencii riaditeľa 
podniku). Novým vedúcim sprá-
vy lesov sa stal Ing. Miroslav 
Andráš (zo Spišskej Belej - Strá-
žok), ktorý nahradil Ing. Vojtecha 
Hukela. Novým vedúcim správy 
stavieb a služieb sa stal Ing. 
Petrek (z Kežmarku). Na základe 
tejto organizačnej štruktúry budú 
vykonané podľa predstáv nového 
riaditeľa podniku aj ďalšie perso-
nálne zmeny. 

Nové osvetlenie
Minulý týždeň bolo dané do 

prevádzky nové osvetlenie na 
starom cintoríne v našom meste. 
Výstavbu osvetlenia realizoval zre-
alizoval Mestský podnik Spišská 
Belá, s. r. o. Uvedené osvetlenie je 
zapínané časovým spínačom v ča-
se od zotmenia do 21.30 h (keďže 
cintorín sa v lete uzamyká o 21.00 

V dňoch 1. - 3. mája sa 
uskutočnilo v poľskej Szczaw-
nici stretnutie partnerských miest 
tohto mesta. Stretnutia sa zúčast-
nili okrem domácej Szczawnice 
zástupcovia mesta Chmeľnik 
z Ukrajiny, Harkany z Maďarska 
a nášho mesta (delegáciu viedol 
primátor nášho mesta). Práve na 
tomto stretnutí sa uskutočnili spo-
ločné zatiaľ „nezáväzné“ rokova-
nia medzi našim mestom a ukra-
jinským 20-tisícovým kúpeľným 
mestom Chmeľnik. Okrem toho 
sa primátori Szczawnice a nášho 
mesta dohodli na príprave spoloč-
ných cezhraničných projektov na 
získanie finančných prostriedkov 
z fondov EÚ. 

Stretnutie partner-
ských miest

Noc múzeí 
a galérií

Dňa 16. mája sa z príležitosti 
Medzinárodného dňa múzeí a ga-
lérií uskutočnili zaujímavé sprie-
vodné akcie v kaštieli v Strážkach 
a rovnako bolo možné bezplatne 
navštíviť múzeum Dr. Greisigera 
v Sp. Belej (v budove knižnice). 

Zasadal 
Euroregión 
TATRY

V piatok 17. apríla sa v poľskej 
Muszsine uskutočnilo zasadnutie 
kongresu slovensko-poľského 
Euroregiónu TATRY pri príleži-
tosti jeho 15. výročia založenia. 
Predmetom rokovania bolo okrem 
iného aj vyhodnotenie doterajšej 
činnosti ako aj návrhy ďalšej spo-
lupráce medzi obcami a mestami 
v slovensko-poľskom pohraničí 
v rámci programu Cezhraničnej 
spolupráce 2007 - 2013 s cieľom 
získania aj potrebných finančných 
prostriedkov zo zdrojov EÚ. 
Rovnako sa obe strany dohodli 
na vytvorení nového Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce 
ako pokračovateľa doterajšieho 
Euroregiónu TATRY. Uvedeného 
rokovania sa zúčastnil aj primátor 
nášho mesta.

h). Tento rok sa niekedy na jeseň 
ešte kompletne opravia chodníky 
na celom starom cintoríne - položí 
sa nový asfalt a rovnako sa plánujú 
opraviť ďalšie historické náhrobné 
portály a upraví sa aj stojisko na 
kontajnery. Žiaľ plánovaná oprava 
vonkajšieho múra cintorína sa ten-
to rok neuskutoční pre nedostatok 
finančných prostriedkov - dopady 
hospodárskej krízy.
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Výsadba stromov 
Mesto pokračuje v postupnej plánovanej obnove verejnej zelene 

v našom meste. Koncom mesiaca apríla bolo vysadených 15 líp (na 
Zimnej ulici a ulici Novomeského), 13 agátov (na ul. 1. mája) a 3 
javory (na Tatranskej ulici). Na jeseň je naplánovaná výsadba ďalších 
20 stromov v novej lokalite IBV Strážky (nad kaštieľom).

6. júna v sobotu sa uskutočnia 
voľby poslancov do Európskeho 
parlamentu. Účasťou v týchto 
voľbách rozhodneme, kto ovplyv-
ní našu budúcnosť a každodenný 
život takmer 500 miliónov eu-
rópskych spoluobčanov. Ak to 
netrápi nás, rozhodne niekto iný 
-- a vyberie našich zástupcov do 
jediného priamo voleného celoeu-
rópskeho zhromaždenia. Zvolení 
poslanci Európskeho parlamentu 
budú formovať budúcnosť Európy 

Voľby do Európskeho parlamentu
nasledujúcich päť rokov. Hlasova-
nie v Parlamente formuje konečné 
znenie právnych predpisov EÚ 
ovplyvňujúce váš každodenný 
život, či už ide o jedlo na tanieri, 
ceny nákupov, kvalitu vzduchu, 
ktorý dýchame, cenu hovorov 
mobilných telefónov alebo bez-
pečnosť hračiek pre naše deti 
a pod.. Mnohé (zrejme väčšina) 
právne normy zavedené na Slo-
vensku sú povinne prevzaté z eu-
rópskych zákonov schválených 

poslancami Európskeho parla-
mentu. Nejde však len o zákony. 
Peniaze na nové cesty, vodovody 
a kanalizácie, ochranu životného 
prostredia, výskum, vzdelávanie, 
sociálnu inklúziu, rozvojovú po-
moc... Poslanci takto rozhodujú 
o tom, na čo sa vynaložia naše eu-
rópske finančné prostriedky z tzv. 
Európskych fondov. Európa nie je 
len o možnostiach, ale aj zodpo-
vednosti. A rozhodne tieto voľby 
sú o zodpovednosti nás všetkých 
a osobitne v súčasnej dobe ich 
vôbec netreba podceňovať, aj keď 

si zvolíme 13 našich poslancov, 
niekedy rozhodne pár hlasov. Na 
záver treba povedať len jedno : 
Kto nevolí, nech sa nesťažuje. 
Takže nezabudnime: 6. júna!

Dňa 14. mája sa uskutočnilo 
diskusné fórum primátora mesta 
s poslancami mestského zastu-
piteľstva. Prediskutovali návrh 
projektovej štúdie na rekonštruk-
ciu parku na Štefánikovej ulici. 
Poslanci dostali od primátora 
mesta informáciu o pripravova-
nej výstavbe futbalového štadió-

Diskusné fórum - 14. mája 2009 
na (ihriska s umelou trávou a tri-
búny). Predmetom diskusie bolo 
aj prípadne určenie názvu nových 
ulíc v rámci IBV S. Webera, IBV 
Strážky a IBV Športová, kde sa 
zvažuje, aby každá ulica mala 
svoj názov (nie celá lokalita) - 
z dôvodu lepšej orientácie a skú-
senostiam z iných miest. 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 

v Spišskej Belej v dĺžke 5,2 km 
v celkových predpokladaných 
nákladoch cca 2 323 500 EUR 
(cca 70 mil. Sk); 

13. zriadilo v súlade s ust. 
§10 písm. a) zákona č. 387/2002 
Z. z. o riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny 
a vojnového stavu, krízový štáb 
mesta Spišská Belá ako výkon-
ný orgán krízového riadenia na 
analyzovanie krízovej situácie, 
na navrhovanie opatrení na jej 
riešenie a koordináciu činnosti 
zložiek v pôsobnosti mesta 
v období krízovej situácie mimo 
času vojny a vojnového stavu 
a vymenovalo:

- za predsedu krízového štábu 
primátora mesta JUDr. Štefan 
BIEĽAKA,

- za podpredsedu krízového 
štábu Jozefa KUNU,

- za tajomníčku krízového štá-
bu Janu NEUPAUEROVÚ,

- za člena krízového štábu Ing. 
Pavla ŠČIGULINSKÉHO,

- za člena krízového štábu 
Ľubomíra VNENČÁKA,

- za člena krízového štábu Ing. 

Jána MAJERČÁKA, 
- za člena krízového štábu Ing. 

Vladimíra KLEINA,
- za člena krízového štábu 

Dušana NEUPAUERA; 
14. zriadilo Jednotku ci-

vilnej ochrany mesta v zmysle 
§15 ods.1 písm. h) zákona NR 
SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov a § 7 ods. 
1 písm. a) Vyhlášky MV SR č. 
523/2006 Z. z. o podrobnostiach 
na zabezpečenie záchranných prác 
a organizovania jednotiek civilnej 
ochrany v zložení:

• štáb CO mesta - 8 osôb,
• záchranná jednotka CO 

mesta: 
-  poriadková jednotka - 4 osoby,
-  jednotka zdravotníckej pomoci 

- 4 osoby, 
• špeciálna jednotka CO mesta 

- sklad materiálu CO - 3 osoby
a vymenovalo za členov štábu 

civilnej ochrany 
• za vedúceho štábu JUDr. 

Štefana BIEĽAKA.
• za člena štábu Jozefa 

KUNU, 
• za člena štábu Janu NEU-

PAUEROVÚ,
• za člena štábu Ľubomíra 

VNENČÁKA,
• za člena štábu Ing. Vladimíra 

KLEINA,
• za člena štábu Ing. Jána MA-

JERČÁKA,
• za člena štábu Dušana NEU-

PAUERA;
 15. zriadilo v zmysle zákona 

č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej 
mobilizácii v znení neskorších 
predpisov, Vyhlášky MH č.125/
2003 Z. z., ktorou sa upravujú 
podrobnosti o predaji životne 
dôležitých výrobkov alebo život-
ne dôležitých tovarov s využitím 
mimoriadnych regulačných opat-
rení a o odberných oprávneniach 
a Metodického pokynu Minis-
terstva hospodárstva Slovenskej 
republiky č. 4/2003 Výdajňu 
odberných oprávnení mesta Spiš-
ská Belá č. 31 na Mestskom úrade, 
Petzvalova 18, Spišská Belá a Vý-
dajňu odberných oprávnení mesta 
Spišská Belá č. 32 na Základnej 
škole J. M. Petzvala, Moskovská 
20, Spišská Belá;

16. vzalo na vedomie vyhlá-
senie voľby riaditeľa Materskej 

školy na Mierovej ulici a riaditeľa 
Základnej školy na Štefánikovej 
ulici v Spišskej Belej z dôvodu 
uplynutia funkčného obdobia 
(podmienky vyhlásenia voľby 
tvoria prílohu tohto uznesenia);

17. schválilo predaj rekreačnej 
chatky č. 1, súp. č. 279 (v areáli 
Belianske kúpele) na pozemku 
KN“C“ parc. č. 1840 a pozemok 
KN“C“ parc. č. 1840 o výmere 55 
m2 a priľahlý pozemok KN“C“ 
parc. č. 1850/37 o výmere 354 m2 
v k. ú. Spišská Belá na LV č. 1 za 
dohodnutú kúpnu cenu 21.576 € 
(650.000,-SK) kupujúcemu Karo-
lovi Marcinovi Kozielovi, bytom 
Lobzow 246, A 32340 Wolbrom, 
Poľská republika; 

18. poverilo primátora mesta 
schvaľovať predĺženie doby náj-
mu pozemkov (poľnohospodár-
skej pôdy) vo vlastníctve mesta 
na dobu max. 5 rokov, ktoré boli 
prenajaté na základe predchádza-
júceho rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva;

19. schválilo niekoľko ďalších 
žiadostí o prenájom, odpredaj ale-
bo majetkoprávne vyporiadanie 
pozemkov vo vlastníctve mesta. 

(Dokončenie z 1. strany)
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Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej schválilo dňa 30. apríla 
2009 výstavbu garáží na Družstev-
ne ulici (viď štúdia a vizualizácia). 
Plánovaná je výstavby spolu 24 
garáži (3x8 garáží). Do konca 
júna bude spracovaná projekto-
vá dokumentácia, následne sa 
uskutoční stavebné konanie a dá 
sa vyhotoviť geometrický plán na 
určenie pozemkov a koncom au-
gusta, resp. v priebehu septembra 
sa uskutoční pridelenie pozemkov 

Výstavba garáží konkrétnym záujemcom - výber 
budúcich stavebníkov. Podmien-
ky pre pridelenie pozemku ako 
aj podmienky výstavby garáží 
zatiaľ nie sú určené, určia sa do 
konca júna 2009 a následne budú 
všetkým žiadateľom zaslané do-
tazníky na získanie potrebných 
údajov - informácii. Je potrebné, 
aby všetci, ktorí majú záujem 
o tento stavebný pozemok, si 
podali žiadosť práve na pridele-
nie pozemku na výstavbu garáže 
v tejto lokalite. Žiadosti môžete 
zasielať na adresu Mestského 

Spomienka 
na 8. máj

Dňa 7. mája si položením 
kytice kvetov a venca zástup-
covia nášho mesta a Miestnej 
organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
v Spišskej Belej pod vedením 
RNDr. Stanislava Pavlarčíka pri-
pomenuli 64. výročie ukončenia 
2. svetovej vojny v Európe, ktorý 
je zároveň Dňom oslobodenia 
Československa. 

Deň narcisov
17. apríla prebiehal 13. ročník 

dňa narcisov a ZŠ Štefánikova 
19, sa do tohto projektu zapojila 
už po 6. krát. Tento rok ponúkali 
narcisy žiačky 9. ročníkov: Tea 
Boďová, Janka Galliková, Nikola 
Kaňuková, Barbora Šmajdová, 
Simona Fedorová, Karin Kopecká, 
Katarína Hudačeková, Katarína 
Bjalončíková, Lívia Voščeková, 
Adela Andrášová, Simona Lacková 
a Michaela Mruková pod vedením 
pani učiteliek D. Baksovej, M. Dlu-
gošovej a D. Kostkovej. Vyzbierala 
sa suma 616 €. Všetkým prispieva-
teľom srdečne ďakujeme.

úradu v Spišskej Belej už teraz. 
Avšak viac informácií získate až 
po určení uvedených podmienok 
koncom júna. 

Zákaz vstupu do lesa 
Krajský lesný úrad v Prešove 

zakázal využívanie lesov verej-
nosťou pre ochranu lesa proti 
vzniku požiaru. Zákaz začal platiť 
1. mája a potrvá až do 15. júna, 
vzťahuje sa na obce v okresoch 
Poprad, Kežmarok a Stará Ľu-
bovňa. Zákaz sa nevzťahuje na 
vyznačené turistické chodníky 
a pevné dolinové cesty. Za ne-
dodržanie zákazu hrozí na mieste 
pokuta až do 66 eur. 
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• V záhrade Centra voľného času mesto vybudovalo nové detské ihrisko. 

Síce na uvedenom ihrisku je potrebné dotiahnuť niekoľko detailom okolo 

úpravy samotnej plochy, ale samotné detské ihrisko je už možné využívať. 

Uvedené ihrisko je voľne prístupné aj širokej verejnosti, ktorá ho môže 

využívať kedykoľvek v čase prevádzky Centra voľného času (v pondelok 

- piatok od 8.00 do 18.00 h). Ihrisko je určené pre deti od 3 do 12 rokov. 

Pozvanie na Kaštieľne hry 2009 
Slovenská národná galéria - kaštieľ Strážky a mesto Spišská 

Belá spoločne pripravujú kultúrno-spoločenskú akciu Kaštielné hry 
2009. Dňa 27. júna v sobotu sú pre vás pripravené dve divadelné 
predstavenia pre dospelých a dňa 28. júna v nedeľu sú pripravené 
divadelné predstavenia pre najmenších a ťahákom pre deti bude 
známe „ELA HOP“. 

Po takmer jednom roku sa dňa 
21.5.2009 opätovne sprístupnilo 
pre širokú verejnosť Múzeum 
J. M. Petzvala s úplne novou 
expozíciou a rovnako s novým 
interiérom (po jeho rekonštruk-
cii). Exponáty na prízemí múzea 
majú za úlohu dobovo predstaviť 
život a dielo J. M. Petzvala. Pri 
vstupe majú návštevníci možnosť 
zhliadnuť ukážku jeho pracovne, 
ktorú využíval pri svojej práci vo 
Viedni. 2. časť novej expozície je 
venovaná tiež bratovi J. M. Pe-
tzvala - Ottovi Petzvalovi. Prvé 
poschodie je venované klasickej 
expozícii, ktorá je však obohate-
ná o malý dobový fotografický 
ateliér, kde je návštevníkom po-
núknutá možnosť odfotografovať 
sa na dobovom pozadí. Zaujíma-

Otvorenie novej expozície múzea 
vá pre verejnosť bude určite tiež 
historická komora na vyvolávanie 
fotografií. Záver výstavy je veno-
vaný kinematografii. Navštívte 
novú expozíciu toho múzea. 

Oslávi 
už 50. výročie

Základná umelecká škola 
v Spišskej Belej si tohto roku 
pripomína 50. výročie od svojho 
vzniku. S tejto príležitosti je na 
5. júna pripravená slávnostná 
akadémia v kinosále mesta a tiež 
niekoľko ďalších sprievodných 
aktivít. Na akadémii budú účin-
kovať bývalí absolventi a terajší 
pedagógovia Základnej umeleckej 
školy. 

Už tretí rok sa na ZŠ Štefá-
nikovej 19 organizuje v rámci 
„marca - mesiaca kníh“ literár-
no-vedná súťaž Harry Potter. 
Touto súťažou chceme žiakov 
povzbudiť k čitaniu kníh a ukázať 
krásu písaného slova. Tohto roku 
sa čítali knihy: Gabriela Futová, 
„Nezblázni sa mamička“ a J. K. 
Rowlingová, „Harry Potter 7“. 
Do súťaže sa zapojilo 33 žiakov, 

Literárno-vedná súťaž Harry Potter
ktorí utvorili 11 družstiev v dvoch 
kategóriách. 

V 1. kategórii vyhrali druž-
stvá: 1. miesto 5.A, 2. miesto 5.B 
a 3. miesto 6.B.

V 2. kategórii to boli druž-
stvá: 1. miesto 8.A, 2. miesto 9.A 
a 3. miesto 9.B.

Atmosféra bola napätá, no zá-
roveň príjemná a my sa už tešíme 
na ďalší ročník.

Naša jazyková škola sa môže 
pochváliť už druhým úspešným 
rokom svojej existencie. Úspeš-
ným preto, lebo vzhľadom na 
to, aké sme malé mesto, počet 
našich poslucháčov sa pohybuje 
okolo čísla osemdesiat. Okrem 
toho sa nám z peňazí určených pre 
jazykovú školu podarilo zakúpiť 
učebné pomôcky, ktoré vo veľkej 
miere prispievajú k modernizácii 
vyučovacieho procesu. Potešujúce 
a pre ďalšiu prácu motivujúce sú 
i štúdijné výsledky našich poslu-
cháčov. 

V tomto školskom roku sa 
Základnej škole J. M. Petzvala 
podarilo zriadiť už druhé jazyko-
vé laboratórium, ktoré je okrem 
štandardného zariadenia vyba-
vené aj interaktívnou tabuľou. 
Naši učitelia sa už teraz zapájajú 
do ďalšieho projektu, aby sme 

Čo je nové v jazykovej škole?
aj druhé jazykové laboratórium 
mohli dovybaviť touto vše-
stranne využiteľnou pomôckou. 
Poslucháči našej jazykovej školy 
sa teda učia anglický a nemecký 
jazyk netradičným a zaujíma-
vým spôsobom. Okrem učebníc 
a pracovných zošitov, ktorých 
súčasťou je aj interaktívne DVD 
k učebnici určené na samostatnú 
prácu študentov, je súčasťou hodín 
aj práca s projektorom, samozrej-
mosťou je využívanie zariadenia 
laboratória určeného na posluch 
s porozumením, pričom každý 
poslucháč má k dispozícii vlast-
né slúchadlá a jeho odposluch 
nie je rušený vplyvmi okolia, ale 
dôležitou súčasťou hodín sa stáva 
i využívanie interaktívnej tabule, 
ktorá sa dá použiť ako slovník, 
či cvičebnica gramatiky alebo 
slovnej zásoby. Vyučovanie je 

organizované do dvoch stretnutí 
týždenne v deväťdesiat minúto-
vých blokoch. Takáto organizá-
cia vyučovacích hodín umožňuje 
efektívnejšiu prácu a tým aj lepšie 
výsledky. Obzvlášť úspešnými 
sú naši dospelí poslucháči, ktorí 
k štúdiu pristupujú veľmi zodpo-
vedne a nadšene. 

Tento školský rok bude mať 
jazyková škola prvých absolven-
tov. Ide o poslucháčov, ktorí po-
čas dvoch rokov dosiahli výborné 
výsledky a dochádzku minimálne 
70%. S osvedčením, ktoré dosta-
nú môžu pokračovať v štúdiu 
jazykov na akejkoľvek jazykovej 
škole na Slovensku a dopracovať 
sa k štátnej jazykovej skúške. 

V rámci prípravy zápisu do 
jazykovej školy i ako súčasť pro-

jektu na modernizáciu jazykové-
ho laboratória sa v júni uskutoční 
otvorená hodina pre verejnosť 
nášho mesta i okolia. Na nej chcú 
učitelia cudzích jazykov prezen-
tovať výučbu v jazykovej škole, 
dostať sa do povedomia verej-
nosti, ako aj motivovať ľudí, aby 
využili možnosti, ktoré naša ško-
la ponúka. Veď napriek tomu, že 
ceny stúpajú, nám sa s podporou 
pána primátora a mesta podarilo 
udržať ceny nezmenené a teda aj 
v porovnaní s inými školami bez-
konkurenčne nízke. 

Bližšie informácie o termíne 
a podmienkach zápisu sú zve-
rejnené na internetovej stránke 
školy a letákoch dostupných 
v informačnom centre mesta 
alebo na vrátnici školy. 
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Projekt rekonštrukcie parkových 
(zelených) plôch okolo evanjelické-
ho kostola sa bude týkať 5 nasledov-
ných oblastí, pričom sa navrhujú 
niektoré zásadné zmeny: 

1. Zeleň pred hlavným vcho-
dom do evanjelického kostola

- v rámci tejto časti sa odstráni 
betónový oporný múrik (z kame-
ňa) a celý terén sa vyspáduje 
k jestvujúcim chodníkom

- vyrúbu sa poškodené stromy 
a nasadia sa nové stromy (v men-
šom počte v snahe celý priestor 
pred kostolom „prevzdušniť“)

- stredom plochy sa vybuduje 
nový „spojovací“ chodník

- vysadí sa nový trávnik (táto 
lokalita bude bez lavičiek) 

2. park medzi potokom 
a štátnou cestou 

- do tejto časti sa premiestni Pa-
mätník 2. svetovej vojny - socha 
partizána (od mestského úradu),

- cez potok sa vybuduje nový 
mostík - lávka pre peších a vyme-
ní sa zábradlie okolo potoka 

- na novo sa upraví aj trasa 
prístupovej cesty k Reštaurácii 
v mlyne (cesta sa posunie bližšie 
k potoku)

- navrhujú sa tu nové parkové 
chodníky

Rekonštrukcia zelených plôch okolo evanjelického kostola (Park Štefánikova)
- navrhuje sa nové verejné 

osvetlenie (popri potoku a popri 
štátnej ceste)

- osadia sa nové lavičky a od-
padkové koše

- vyrúbu sa poškodené stromy 
a nasadia sa nové stromy a nízke 
dreviny a vysadí sa nový trávnik 

- navrhuje sa nové kovové 
zábradlie okolo potoka

3. záhrada bývalej materskej 
školy (dnes priestory užíva zá-
kladná škola) 

- záhrada sa z oboch strán 
otvorí - zruší sa brána od ZŠ 
a oplotenie z opačnej strany a vy-
buduje sa nový chodník - pasáž, 
ktorá umožní prechod ľudí

- upraví sa zeleň - vysadí sa 
nová nízka zeleň, upraví sa exis-
tujúca zeleň

- umiestni sa tu nové malé 
detské ihrisko

- z tejto plochy sa bude môcť 
priamo prejsť cez potok po novom 
mostíku na druhú stranu parku

- „Dom remesiel“ - je to len 
ilustratívne označenie zo strany 
projektanta - nejde o konkrétny 
zámer (zatiaľ tam naďalej zostá-
vajú priestory školy) 

4. záhrada evanjelického 
kostola

- obnovia sa pôvodné chodní-
ky v tejto záhrade použitím dlažby 
z prírodného kameňa

- upraví sa zeleň - dôjde k vý-
rubu niektorých stromov, ktoré 
sa nahradia novými stromami

- zrekonštruuje sa oplotenie kos-
tola od záhrady bývalej materskej 
školy - nahradí sa novým plotom 
(na súčasnom betónovom základe)

- navrhuje sa nasvetlenie bu-
dovy kostola

- zámerov cirkvi je záhradu 
sprístupniť aj širokej verejnosti 
(v určitom čase) 

5. zeleň na Štefánikovej ulici 
(od č. 2 po č. 19)

- vyrúbu sa niektoré poškodené 
stromy a vysadia sa nové stromy 
(vo väčšom počte)

- nové osvetlenie na tejto 
ulici - sa plánuje v rámci iného 
projektu

 Autorom návrhu projektovej 
dokumentácie je skúsená projek-
tantka na zeleň - Ing. Arch. He-
lena Sarvašová z Popradu. Pred 
samotným začatím projektových 
prác sa v uvedenej lokalite urobil 
podrobný (detailný) dendrologic-
ký prieskum, t.j. odborné (kvali-
fikované) posúdenie zdravotného 
a estetického stavu všetkých stro-

mov a ostatných drevín, ktoré sa 
tam nachádzajú. Tento prieskum 
určil, ktoré dreviny v tejto loka-
lite zostanú a ktoré sa odstránia 
a nahradia novými drevinami 
(stromami a kríkmi), resp. ktoré 
dreviny sa nechajú „na dožitie“ 
a až následne sa nahradia novými 
stromami. V samotnom projekte 
sú znázornené dreviny, ktoré sa 
v tejto lokalite budú nachádzať po 
rekonštrukcii a nové (navrhované) 
dreviny sú označené číslom (viď 
samotný návrh projektu - v časti 
dôležité dokumenty). Až na zákla-
de takto spracovaného posúdenia 
existujúcich drevín a zelene sa 
navrhli ostatné parkové úpravy 
- chodníky, mostík, prístupová 
cesta a pod. (takže prednosť má 
zeleň pred ostatnými stavebnými 
úpravami a preto tento projekt 
spracováva projektant špeciali-
zujúci sa na zeleň). 

Uvedené územie sa nachádza 
v pamiatkovej zóne mesta, takže 
celý návrh bol a je pripravovaný 
za stálej prítomnosti zástupcov 
pamiatkového úradu, ktorý ho 
v konečnej fáze budú schva-
ľovať. Zároveň tento návrh už 
pripomienkovali aj zástupcovia 
evanjelickej cirkvi. 

Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej prijalo nariadenie č. 
2/2009. Toto nariadenie určuje 
miesta na umiestňovanie voleb-
ných plagátov a iných nosičov 
informácií na verejných priestran-
stvách v meste Spišská Belá (ďa-
lej len „vyhradené miesto“) pre 
účely konania volieb do orgánov 
samosprávy obce, volieb do orgá-
nov samosprávnych krajov, volieb 
do Národnej rady Slovenskej re-
publiky, prezidenta Slovenskej 
republiky, volieb do Európskeho 
parlamentu. Vyhradené miesta sú 
určené na týchto miestach v meste 
Spišská Belá:
a)  pred budovou mestského úradu 

na Petzvalovej ulici; 
b)  na prístrešku autobusovej za-

stávky 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 

Vylepovanie volebných plagátov 
zastávky na Továrenskej ulici 
pri dome č. 3 v oboch sme-
roch; 

g)  na prístreškoch autobusovej 
zastávky na Medňanského 
ulici v oboch smeroch.
Na vyhradených miestach sa 

nachádzajú dočasné vyhradené 
plochy o rozmeroch min. 1,5 m 
x 1,2 m určené na vylepovanie 
volebných plagátov. Na týchto 
vyhradených miestach sa nesmú 
umiestňovať materiály, ktoré ne-
súvisia s prebiehajúcimi voľbami. 
Mesto je oprávnené takéto materi-
ály z týchto plôch odstrániť. 

Uvedené vyhradené miesta 
sú navrhnuté tak, aby boli dobre 
a nepretržite verejne dostupné 
a aby boli na miestach, kde je 
predpoklad najväčšej koncen-
trácie pohybu osôb a aby boli 
rovnomerne rozmiestnené po 
celom území mesta. Na vyhra-
dených miestach budú umiest-
nené vyhradené plochy, t.j. 
dočasne montovateľné plochy 
s označením, že ide o miesto na 
vylepovaníe volebných plagátov. 
Tieto plochy budú o minimál-

nych rozmeroch 1,5 m x 1,2 m. 
Montáž a demontáž týchto plôch 
bude zabezpečovať mestský úrad. 
O estetický vzhľad týchto plôch 
sa bude starať rovnako mestský 
úrad, ktorý však nebude zodpo-
vedať za obsahovú stránku týchto 
plôch (čo bude na nich vylepené) 
s výnimkou práva mesta odstra-
ňovať z týchto plôch materiály, 

ktoré nesúvisia s prebiehajúcimi 
voľbami (prebiehajúcou vo-
lebnou kampaňou). V prípade 
takejto výlepnej plochy pri 
predajni Sintra a pri predajni 
potravín na Slnečnej ulici (p. 
Gemza) budú tieto plochy trvalé 
a budú mimo volebnej kampane 
slúžiť aj na iné účely pre potreby 
širokej verejnosti. 

Základná umelecká škola Spišská Belá 

oznamuje, že zápis žiakov na školský rok 2009/2010 

sa uskutoční v dňoch 

25. - 29. mája 2009 od 13.00 do 17.00 hod.

v priestoroch ZUŠ Spišská Belá 

na Hudobný, Výtvarný, Tanečný, 

Literárno - dramatický odbor

Rovnaký čas je na vysunutých pracoviskách v

• Slovenskej Vsi: Hudobný odbor, Výtvarný odbor

• Spišských Hanušovciach: Hudobný odbor

• Spišskej Starej Vsi: Hudobný odbor

Na zápis príde dieťa v sprievode dospelej osoby a je po-

trebné priniesť rodný list dieťaťa.

Informácie na t.č. ZUŠ Spišská Belá 052/4591283

  ZUŠ Spišská Stará Ves 052/482 23 43
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V súvislosti s vytváraním 
možnosti výstavby Kežmarskej 
chaty priaznivci Tatier oprašujú 
svoje spomienky zo života tejto 
už desiatky rokov neexistujúcej 
„Alma Mater” v Tatrách. Be-
lianske Tatry, pod ktorými sa 
nachádza Kežmarská chata boli 
vlastne desiatky rokov centrom 
turistických záujmov Kežmar-
čanov a Beľanov. Legendárny 
kežmarský horolezec, historik, 
pedagóg a popularizátor Tatier 
profesor Alfréd Grosz zanechal 
vo svojich rukopisoch veľmi zau-
jímavé opisy aj z tejto časti Tatier. 
Pozrime sa teda ako opisuje to-
pografické objekty, najmä hlavné 
vrcholy Belianskych Tatier, ktoré 
sú viditeľné aj z Kežmarku.

Bujačí vrch (1946,9), Stirn-
berg (nem.), Čelný vrch (v slo-
venskom preklade), Holica 
(slov. hist.), Bielska Holica(poľ.), 
Homlokós (maď.), Drechsler-
berg (Drechslerov vrch)

Aj keď sa hlavný hrebeň 
Belianskych Tatier tiahne od Ko-
bylieho vrchu (1108,5) a pokra-
čuje Faixovou poľanou (1619,5), 
Skalnými vrátami (1619,5), 
predsa najdominantnejším, akoby 
začínajúcim vrcholom „Belaniek” 
z pohľadu od Kežmarku a jeho 
okolia je Bujačí vrch. 

Takto sa však volá vrch, kto-
rý z Kežmarku, Spišskej Belej 
a Rakús vyzerá ako čelo hlavy 
(die Stirn - čelo). Nemecký a ma-
ďarský názov vychádza z charak-
teristickej formy vrcholu ako čela 
hlavy začínajúceho pohoria. 

Terajší slovenský názov Bu-
jačí vrch pravdepodobne vznikol 
z mylného prekladu Stirberg 
- Bujačí vrch (der Stier - býk) 
v slovenskej nomenklatúrnej 
tvorbe vrcholov Tatier po vzniku 
1. ČSR. Pred vyše 150 rokmi Bu-
jačí vrch Slovaci nazývali Holica. 
Pravdepodobne preto, že je holou 
trávnatou hlavou začínajúceho po-

Belianske Tatry očami prof. Alfréda Grosza (1. časť)
horia Belianskych Tatier.

 Na najstaršej panoráme Tatier 
z r. 1717 od kežmarského rektora 
ev. lýcea Georga Buchholtza ml. 
je pod č. 19 zakreslený a zapísaný 
tento vrch ako Drechslerberg. Je 
pomenovaný podľa obyvateľa 
Rakús Drechslera, ktorý pod 
dnešnou chatou Plesnivec pri 
Siedmych prameňoch pod blíz-
kymi Skalnými vrátami postavil 
malý domček (Drechslerhaus). 
V okolí hľadal a kopal rudu, ktorú 
v letných mesiacoch spracovával 
vo svojom domčeku. Odtiaľ po-
chádzali mnohé názvy blízkych 
topografických objektov, ba aj 
Bujačieho vrchu. Drechslerov 
domček už od r. 1912 neexistuje. 
V jeho blízkosti v r. 1932 po-
stavil Beľan Tibor Gresch chatu 
Plesnivec.

 Aj kežmarský priekopník 
Tatier tatranskej floristiky a za-
kladateľ Starého Smokovca Tho-
mas Mauksch uvádza vo svojich 
opisoch Tatier názov Bujačieho 
vrchu: Die Stirne des Drechsler-
hauschentales - Čelo doliny Dre-
chslerovho domčeka.

Juhaská skala (Hirtenfels 
nem.), Juhaszbére (maď.)

Nachádza sa takmer na konci 
rázsochy vychádzajúcej z Buja-
čieho (Čelného) vrchu čo naj-
bližšie k Monkovej doline. Toto 
pomenovanie dostala po jednej 
z tragédii, keď sa preľaknuté ovce 
splašili a pádom sa ich zabilo veľ-
ké množstvo. Zodpovedný pastier 
otrasený touto tragédiou si sám 
zobral život tak, že skočil z tejto 
skaly do priepasti.

 Na tento mohutný vrch sa 
viaže viacero povestí, ktoré prof. 
Alfréd Grozs vyzbieral a publi-
koval. 

Predné a Zadné Jatky 
(2012,4; 2019,8), Vordere und 
Hintere Fleischbänke (nem.), 
Mészárszékek (maď.)

Profesor A. Grosz tu uvádza 

7 kôt parciálnych vrcholov ktoré 
patria k Jatkám. 

Celý hrebeň Belianskych 
Tatier je trávnatý a tak celé stáda 
oviec sa v minulosti vyháňali na 
túto chutnú pašu. Avšak oproti 
Doline Zeleného Plesa, ale aj 
severnej Doline pod Košiarmi 
sa nachádzajú v 60 - 80 m výške 
hladké skalné steny Jatiek.

Keď sa v týchto priestoroch 
ovčie stáda niečoho zľakli, čas-
to sa v divokom úteku rozbehli 
k blízkej priepasti. Keď k nej 
predné jahnence pribehli a chceli 
sa obrátiť, divoké stádo oviec 
ich aj tak v divokom behu strhlo 
dolu. Pri tejto panike bezhlavo 
popadali do priepasti celé stáda 
oviec. V živote prof. Grosza sa 
to stalo 5, alebo 6-krát. Niekedy 
spadlo 50 - 60 oviec, raz dokonca 
90 ks. Takto tieto vrcholy prišli 
k  tomuto charakteristickému 
pomenovaniu.

 Zaujímavosťou Zadných Ja-
tiek je Kamzičia jaskyňa, ktorá 
prebieha cez ich vrchný hrebeň 
od severu na juh.Aj kežmarský 
historik, pedagóg a ev. kňaz 
Christian Genersich vo svojom 

diele Tatraschilderung ....uvádza 
masové tragédie oviec v minu-
losti. 

Na severnej strane Tatier sa 
v Poľsku západne od Zakopané-
ho nachádzajú Jatki (poľ.) a dví-
hajú sa medzi dolinami Bramka 
a Strazyska. 

Za zmienku stojí pripomenúť, 
že medzi Bujačím (Čelným) 
vrchom a Prednými jatkami sa 
na hrebeni nachádzajú Apoštol-
ské skaly (Apostelfelsen nem.). 
Z nich vychádza na sever hre-
beň končiaci Jahňacou, alebo 
Rakúskou vežou (Lämmerturm, 
Rokserturm nem.). Nezvyčajne 
nápadné skalné kruhové útvary 
tvaru amfiteátra na severnej 
strane Predných a Zadných jatiek 
sú Malý a Veľký košiar (Kleiner 
Kirhof, Groszer Kirhof - Malý 
a Veľký cintorín). Pripomínajú 
kruhový múr ovčieho košiara. 
Stadiaľ pochádza aj ich pome-
novanie.

V budúcom čísle opíšeme 
vrcholy Bujačí (Čelný) vrch 
a Predné i Zadné Jatky, ale aj 
Skalné vráta povesťami prof. 
Alfréda Grosza.

 Z rukopisu prof. A. Grosza 
upravil M. Choma

Spoločenská kronika - február 2009
Narodili sa:
Maxim Milaňák, Nela Ferencková

Životného jubilea sa dožívajú:
Žofia Ďurná 95 rokov, Ema Kertiová 93 rokov, Juliana Kovalčíková 
85 rokov, Mária Valigurská a Pavol Britaňák 80 rokov, Emil Vdo-
vjak a Anna Pudzisová 75 rokov, Jozef Rezničák, Rudolf Gainda, 
Jozef Gancarčík, Ružena Tomalová 70 rokov

Navždy nás opustili:
Ján Varga vo veku 64 rokov, František Blanár vo veku 43 rokov
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PONUKA
diaľkového maturitného štúdia

Stredná odborná škola Kežmarok, 
Kušnierska 2, PSČ 060 01

otvára v školskom roku 2009/2010 
diaľkovú formu štúdia 

v týchto odboroch:

3757 4 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
- vhodný pre absolventov odboru autoopravár, automechanik

2982 4 01 potravinárska výroba - mäsová a údenárska výroba
- vhodný pre absolventov odborov mäsiar - údenár, mäsiar 
a mäsiar, lahôdkar

2982 4 02 potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba
- vhodný pre absolventov odborov cukrár a pekár

4512 4 00 poľnohospodárstvo
- vhodný pre absolventov 3-ročných poľnohospodárskych 
učebných odborov

Dĺžka štúdia:  2 roky
Spôsob ukončenia:  maturitná skúška
Podmienky prijatia:  výučný list v príslušnom odbore
  zdravotná spôsobilosť
Termín prihlášky:  do 31. augusta 2009 
Kontaktná osoba:  Ing. Tomáš Hudáček
  tel.: 0915 946 232

Zriadovate

     Mesto Spišská Belá 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

v zmysle  § 4 zákona . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona   

. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
riadite a Základnej školy, Ul. Štefánikova 19 

v Spišskej Belej  

Kvalifika né predpoklady a požiadavky:

- odborná a pedagogická spôsobilos  pre daný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR .
41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej  spôsobilosti v znení neskorších predpisov  

- predpoklady pre výkon funkcie pod a § 3 zákona . 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov  

- bezúhonnos  (ktorá sa preukazuje výpisom  z registra trestov  nie starším ako 3 mesiace) 
- zodpovednos , vysoké pracovné nasadenie  
- kreatívnos  a komunika ná schopnos
- riadiace schopnosti  
- odborné skúsenosti a odborná pedagogická  prax najmenej 5 rokov   

K žiadosti je potrebné doloži :
-    overené  kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní   
-    výpis z registra trestov  
-    profesijný životopis 
-    písomný návrh koncepcie rozvoja školy  
     (v zmysle § 4 ods. 1 zákona . 596/2003 Z. z.) 
-    potvrdenie o pedagogickej  praxi
-    súhlas uchádza a na použitie osobných  údajov pre potreby výberového konania  
     (v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)  

Prihlášky  s uvedenými dokladmi v obálke  s ozna ením  
„výberové konanie – riadite  Základnej školy, Štefánikova 19, Spišská Belá”  

zasielajte na adresu:
Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

Uzávierka prihlášok do 29. 5. 2009. 

Zriadovate

     Mesto Spišská Belá 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
v zmysle § 4 zákona . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 
zákona . 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
riadite a Materskej školy, Mierová 1

v Spišskej Belej

Kvalifika né predpoklady a požiadavky:  

- odborná a pedagogická spôsobilos  pre daný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR .
41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej  spôsobilosti v znení neskorších predpisov  

- predpoklady pre výkon funkcie pod a § 3 zákona . 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov  

- bezúhonnos  (ktorá sa preukazuje výpisom  z registra trestov nie starším ako 3 
mesiace ) 

- zodpovednos , vysoké pracovné nasadenie  
- kreatívnos  a komunika ná schopnos
- riadiace schopnosti  
- odborné skúsenosti a odborná pedagogická  prax najmenej 5 rokov   

K žiadosti je potrebné doloži :
-    overené  kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní   
-    výpis z registra trestov  
-    profesijný životopis 
-    písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy 
     (v zmysle § 4 ods. 1 zákona . 596/2003 Z. z.) 
-    potvrdenie o pedagogickej praxi
-    súhlas uchádza a na použitie osobných  údajov pre potreby výberového konania  
     (v zmysle  § 7 ods. 1 a 2 zákona . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)  

Prihlášky s uvedenými dokladmi v obálke s ozna ením  
„výberové konanie – riadite  Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá” zasielajte na adresu: 

Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

Uzávierka prihlášok  do 29. 5. 2009.  

Verejná ponuka na odpredaj pozemkov 
v k. ú. Lendak - lokalita „Pri kovovýrobe” 

 Na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva
 v Spišskej Belej č. 156/2008 zo dňa 25. 9. 2008 

Mesto Spišská Belá 

vyhlasuje verejnú ponuku 

na odkúpenie pozemku pre výstavbu rodinného domu 
v obci Lendak v lokalite „Pri kovovýrobe”, k. ú. Lendak. 

1.   Jednotlivé pozemky a ich výmery sú určené podľa parcelných 
čísel (v zmysle geometrického plánu č. 12/2009).

 
2.   Minimálna kúpna cena pozemku je určená na sumu 21,58 eur/

m2 (650 Sk/m2). Táto cena pozemku je bez inžinierskych sietí. 

3.  Cenová ponuka musí obsahovať :
 1.) meno, priezvisko a adresa záujemcu
 2.)  parcelné číslo pozemku (podľa geometrického plánu), ktorý 

chce záujemca kúpiť
 3.) záujemcom ponúknutá kúpna cenu za 1 m2 pozemku.
 
4.   Jednotlivé pozemky budú odpredané tým záujemcom, ktorý 

ponúknu najvyššiu cenu.

5.   Cenové ponuky zasielajte na Mestský úrad v Spišskej Belej 
v lehote do 5. júna 2009! v zalepenej obálke s uvedením hesla 
„Neotvárať - pozemky - Lendak”. 

 
6.   Geometrický plán s jednotlivými pozemkami je k dispozícii u Ing. 

Kleinovej, tel. 4680512, kleinova@spisskabela.sk (mestský úrad 
v Spišskej Belej - oddelenie pozemkov, kanc. č. 4, prízemie), 
ktorá poskytne viac informácií. 
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Z denníka mestskej polície v Spišskej Belej (apríl 2009)
7. apríl 
Čo oko nevidí, to srdce nebolí 

- taký bol asi postoj občana nášho 
mesta. Ten sa svojským spôsobom 
zbavil domáceho odpadu. Vynie-
sol ho len niekoľko metrov od 
svojho domu a to k Belianskemu 
potoku na ulici Tatranskej. Podľa 
dôkazov zanechaných na mieste 
sme sa dopátrali k podozrivej oso-
be. Vec je ešte v štádiu riešenia. 
Dotyčnému občanovi hrozí po-
kuta do výšky 166 EUR a pritom 
uloženie tohto odpadu na mestskej 
skládke je v danom množstve (do 
500 kg) bezplatné. 

11. apríl 
Zastávka SAD pri predajni 

Orange sa „postavila“ do cesty 
Ľudovítovi M. z ulice Slnečnej. 
Klobúk dolu, veď to bol boj ne-
rovný: Zastávka je priestorovo 
„objemnejšia“ a tak menovaný 
svoj boj zvládol na jednotku a  
uštedril jej niekoľko hrdinských 
úderov. Záver bol celkom jedno-
duchý! Bloková pokuta, za poško-
dzovanie majetku mesta obohatila 
aj v tomto prípade rozpočet mest-
skej pokladne. Taktiež chceme aj 
touto cestou poďakovať inému 
občanovi nášho mesta, ktorý sa 
nebál a jeho svedectvo pomohlo 
usvedčiť páchateľa skutku. 

13. apríl
V skorých ranných hodinách sa 

vracal z miestnej diskotéky domov 
Ján K. z Hviezdoslavovej ulice aj 
so svojimi kamarátmi. Cesta z uli-
ce Tatranskej domov však musela 
byť asi dlhá. To, že bol niekoľ-
kokrát hliadkou upozornený na 
rušenie nočného kľudu menovaný 
bral na ľahkú váhu. Nakoniec sa 
rozhodol, že zdvihne adrenalín 

„všetkým“ policajným hliadkam 
a to jednoduchým spôsobom. Ko-
paním do koniev na ulici Štefáni-
kovej ulici. Páchateľ bol hliadkami 
prichytený, kde však jeho konanie 
pokračovalo ďalej. Slovné napáda-
nie príslušníka MsP menovaným 
vyústilo jeho výzvou: „do troch 
sekúnd Ťa vyzlečiem z uniformy, 
spútam a zoberiem Ti pištoľ.“ 
Výsledok? Do troch sekúnd sa 
splnilo niečo iné: príslušníc MsP 
už spacifikovaného občana pred-
vádzali v putách na oddelenia MsP 
k ďalšiemu prejednaniu priestupku 
a uloženiu pokuty. 

Ani nie o niekoľko minút 
neskôr sa objavil ďalší prípad. 
Občan sa rozhodol poštekliť po-
licajné hliadky podobným spôso-
bom. Kopanie do stĺpu verejného 
osvetlenia, zábradlia a nakoniec 
odpadkového koša sa mu stalo 
osudným. Nakoniec sa Peter N. 
taktiež z Hviezdoslavovej ulice 
stretol s policajnou hliadkou, kde 
sa aj na základe záznamov z ka-
merového systému bol usvedčený 
zo svojho konania. Aj v tomto prí-
pade bola menovanému udelená 
„mastná“ pokuta. 

15. apríl 
Odovzdaním kúsku železa 

sa rozhodli prilepšiť rodinnému 
rozpočtu piati páni z Krížovej Vsi. 
Nuž nakoľko doma nijaké nemali, 
tak si jednoducho „požičali“ ko-
vové tyče z firmy EBA, ktoré sa 
rozhodli speňažiť v miestnej zber-
ni. Takýto počin však nenašiel 
pochopenie u službu konajúcej 
hliadky, ktorá už minulý mesiac 
riešila podobnú krádež. Páchate-
lia krádeže skončili na oddelení 
MsP a po spracovaní potrebných 
úkonov bol priestupkový spis 

odovzdaný na prejedanie Obvod-
nému úradu v Kežmarku. 

16. apríl 
O tom, že jarné upratovanie 

je už v plnom prúde, svedčí aj 
ďalší prípad. Staršia pani z ulice 
Slnečnej v popoludňajších hodi-
nách oznámila hliadke, že nezná-
ma osoba im navozila na roľu za 
ich rodinným domom posypový 
materiál zo zimnej údržby. Mra-
venčou prácou sa nám podarilo 
podozrivého páchateľa vypátrať, 
ale keďže sa toho času zdržiava 
v zahraničí, tak vec je ešte v štádiu 
riešenia. 

21. apríl 
Zmena je život a tak sme sa 

zúčastnili v skorých ranných 
hodinách spoločnej akcie riade-
nej príslušníkmi Colnej správy 

SR. Počas tejto akcie sme sa ako 
nezúčastnené osoby asistovali pri 
domových prehliadkach zamera-
ných na nelegálnu činnosť. 

25. apríl 
V skorých ranných hodinách 

sa rozhodol otestovať svoje vo-
dičského schopnosti v stave „pod 
parou“ v meste známy Karol 
N. Test však dopadol neslávne. 
Škodovečka zapichnutá zadnou 
časťou skončila vo zvodidlách 
na ulici Štefánikovej. Privolaná 
hliadka štátnej polície neverila 
vlastným očiam, keď sa podarilo 
zistiť vodiča. To, že náš známy 
Karol jazdil po meste s vozid-
lom bez svetiel, bez vodičského 
oprávnenia a pod vplyvom al-
koholu prekvapilo aj samotných 
policajtov. Vec je v riešení štátnej 
polície. 
Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP 

Z nedele na pondelok, t. j. 
z 13. apríla na 14. apríla 2009, 
sa v Spišskej Belej uskutočnila 
v poradí už 8. bezpečnostno-
-preventívna kontrolná akcia prí-
slušníkov Obvodného oddelenia 
PZ v Spišskej Belej a Mestskej 
polície v Spišskej Belej. 

Tak ako aj v predchádzajúcom 
období bola aj táto kontrolná akcia 
zameraná na podávanie alkoholic-
kých nápojov osobám mladším 
ako 18 rokov. V skorých ranných 
hodinách pri kontrole v Klube 
501 ( v bývalej kolkárni) bolo 
kontrolovaných viac ako 30 osôb 

Bezpečnostno-preventívna akcia 
z toho bolo 15 mladších ako 18 
rokov. Draeger bol použitý v 8 
prípadoch. U kontrolovaných 
osôb nebolo zistené požitie al-
koholického nápoja. Po skončení 
tejto akcie kombinované hliadky 
polície pokračovali v dopravno-
-preventívnej akcii, ktorej cieľom 
bola kontrola vodičov vozidiel 
jazdiacich v našom meste. Prio-
ritne bola táto akcia zameraná na 
požívanie alkoholických nápojov 
u vodičov. Čo je chválihodné, tak 
ani v jednom prípade nebolo zis-
tené požitie alkoholického nápoja 
u vodičov. 

Kalendár kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí 

JÚN 
� 12. - 14. 6. - Dni mesta Spišská Belá (vrátane regionálne hasičské 

preteky XVIII. Ročník „O putovný pohár primátora mesta“)
� 13. 6. - Streetball Bela Cup 2008 - otvorený basketbalový turnaj 

amatérskych družstiev mužov a žien - na námestí pred mestským 
úradom

� 17. 6. - Koncert absolventov ZUŠ Spišská Belá a výstava výtvar-
ných absolventských prác ZUŠ Spišská Belá

� 27. - 28. 6. - Kaštieľne hry 2009 (v kaštieli v Strážkach)
� Junior cup - futbalový turnaj o pohár primátora mesta (organizuje 

CVČ + mesto)
� 28. 6. - 6. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 

Stredná odborná škola elektrotechnická
Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce

Kód školy: 575 524

V školskom roku 2009/2010 
pre absolventov základných škôl otvárame:

5-ročný študijný odbor ( maturita + výučný list):
2679 4  mechanik - mechatronik 

4-ročný študijný odbor ( maturita + výučný list):
2398 1  základy techniky - so zameraním na elektro a strojárstvo 
6442 4  obchodný pracovník

3-ročné učebné odbory (výučný list):
2683 2 11  elektromechanik so zameraním na silnoprúdovú techniku
2683 2 15  elektromechanik so zameraním na úžitkovú techniku
2423 2  nástrojár

Prijímacie konanie bude bez prijímacej skúšky.
Možnosť ubytovania v Školskom internáte.

tel.: 052/7731696 • e-mail: skola@soumatej.sk
www.soumatej.sk
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Primátor mesta sa spolu so zá-
stupcami oboch futbalových klubov 
Spišskej Belej a v Strážkach dohod-
li na spojení oboch klubov. Uvede-
né spojenie sa uskutoční s cieľom 
spojiť futbal v našom meste a začať 
jeho organizované riadenie za úče-
lom zvýšiť kvalitu futbalu v našom 
meste po každej stránke. Uvedené 
spojenie umožní v kategórii dospe-
lých mužov vytvoriť okrem A-tímu 
aj B-tím (dnes družstvo Strážok). 
Uvedené spojenie umožní strie-
davý štart hráčov medzi A-čkom 
a B-čkom a umožní aj zapojenie 
končiacich dorastencov do súťaže 
dospelých (buď priamo do A-tímu 

Nový mestský športový klub
alebo najprv do-B tímu a potom do 
A-tímu). Zároveň by to malo pri-
niesť skvalitnenie futbalu a väčšiu, 
širšiu hráčsku základňu pre A-tím 
ako aj postupné posilnenie B-tímu. 
Týmto zlúčením sa zároveň má 
vytvoriť z dvoch žiackych družstiev 
družstvo starších žiakov a družstvo 
mladších žiakov (dnes hrajúci pod 
2 klubmi - Spišskou Belou a Stráž-
kami v rôznych vekových hrani-
ciach - mladší spolu so staršími). 
Uvedené zlúčenie klubov sa má 
uskutočniť tak, že oba uvedené 
kluby hrajúce dnes pod názvom TJ 
SLAVOJ Spišská Belá a TJ Strážky 
sa spoločne zlúčia do nového klu-

V sobotu 25. apríla 2009 sa 
v našom meste uskutočnil fut-
balový turnaj mužov venovaný 
pamiatke Mikuláša Garaniča, 
ktorý sa venoval športu v Spišskej 
Belej viac ako 32 rokov. Turnaj 
sa odohral na Moskovskej ulici na 
malom ihrisku s umelou trávou. 
Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev 
(6 zo Spišskej Belej a 1 z KK). 
Víťazom turnaja sa po takmer 9 
hodinách a odohraní celkovo 14 
zápasov stal tím Balamuty, ktorý 

3. ročník Memoriálu Mikuláša Garaniča 
obhájil prvenstvo z minulého 
roka. Ďalšie poradie: 2. Corgoň 
team, 3. Gunners (dorastenci), 4. 
Nera Zuri z Kežmarku, 5. Modrý 
blesk, 6. Flamengo, 7. Biely balet. 
Ocenený bol a aj najlepší hráč, kto-
rým sa stal Juraj Andrášz družstva 
Corgoň team a najlepší strelec Ján 
Podolský z družstva Balamuty, 
ktorý si na svoje konto pripísal 
21 gólov. Za servis s občerstve-
ním vyjadrujeme poďakovanie 
zamestnancom V - Penziónu.

Z futbalových trávnikov
Dospelí - Spišská Belá (1. trieda Podtatranský futbalový zväz) 
 19. 4.  Vikartovce - Spišská Belá  2:1 
 26. 4.  Spišská Belá - T. Lomnica  4:0
 1. 5.  Veľký Slávkov - Spišská Belá  2:1
 3. 5.  Jánovce - Spišská Belá  1:1
 10. 5.  Spišská Belá - Hranovnica  3:1
Dorast - Spišská Belá (5. liga Východoslovenský kraj - skupina SZ) 
 19. 4.  Lendak - Spišská Belá  1:4 
 2. 5.  Spišská Belá - Liptovská Teplička  2:4 
 9. 5.  Spišská Belá - Gaboltov  1:0
Žiaci - Spišská Belá (1. trieda Podtatranský futbalový zväz) 
 19. 4.  Stará Lesná - Spišská Belá  1:3 
 26. 4.  Spišská Belá - Poprad Stráže  0:1
 2. 5.  Vysoké Tatry - Spišská Belá  2:2 
 9. 5.  Spišská Belá - Veľká Lomnica  2:3
Strážky - Dospelí (2. trieda Podtatranský futbalový zväz) 
 19.4.  Strážky - Šuňava  2:0
 26. 4.  Mengusovce - Strážky  4:2
 3. 5.  Strážky - Slovenská Ves  2:0
 10. 5.  Lendak - Strážky  3:1
Strážky - žiaci (2. trieda Podtatranský futbalový zväz) 
 4. 4.  Strážky - Vrbov  4:0
 25. 4.  Toporec - Strážky  6:0 
 2. 5.  Strážky - Mlynčeky  0:2
 9. 5.  Huncovce - Strážky 

Mestská futbalová 
liga opäť začala

Od 14. mája opätovne začala 
mestská futbalová liga. Prihlásilo 
sa do nej 8 družstiev z nášho mes-
ta . Zápasy sa hrávajú v pondelok 
a štvrtok na ihrisku s umelou 
trávou na Moskovskej ulici. 
Kontaktnou osobou je Majo No-
voroľník (Levik). Viac info na: 
www.spisskabela.sk

bu - Mestského športového klubu 
SLAVOJ Spišská Belá (skratka 
MŠK SLAVOJ Spišská Belá). 
V súčasnosti prebieha registrácia 
tohto nového klubu a k zlúčeniu 
by malo dôjsť v priebehu mesiaca 
máj). Uvedený nový mestský 
športový klub bude fungovať ako 
občianske združenie, nie mestská 
organizácia, avšak s podporou 
mesta (minimálne ako doposiaľ). 
Zatiaľ v tomto klube bude fungovať 
len futbal, avšak pre budúcnosť je 
tu možnosť aj pre iné už existujúce 
športové kluby pridať sa do tohto 
MŠK, resp. zriadiť nové športové 
oddiely, ktoré by fungovali pod 
týmto MŠK (tak ako v minulosti 
TJ v Spišskej Belej). 

Rybárske preteky detí
Dňa 9. 5. 2009 sa konali na 

Belianskom rybníku rybárske 
preteky detí, ktoré organizovala 
Miestna organizácia Slovenské-
ho rybárskeho zväzu v spolu-
práci s Centrom voľného času 
a Mestom. Zúčastnilo sa na nich 
16 detí. Preteky skončili v tomto 
poradí: 
1. Pavličko Jakub 403 bodov
2. Stupeň Tomáš 282 bodov
3. Schurdak Sebastián 240 bodov

Najväčší kapor mal 50 cm - 
chytil ho Matúš Pavličko. 

Jediné dievča, ktoré sa zúčast-
nilo pretekov, bola na 4. mieste 
Diana Žingorová - 205 bodov.

 
Rybárske preteky dospelých

Dňa 10. 5. 2009 sa od 9.00 h 
konali preteky v love rýb udicou. 
Pretekov sa zúčastnilo 46 prete-
károv. Preteky sa skončili v tomto 
poradí:
1. Britaňák Denis 763 bodov
2. Palovčík Jozef 510 bodov

Otvorenie rybárskej sezóny
3. Palovčík Rastislav 396 bodov

Najväčší kapor mal 60 cm - 
ulovil ho Ľudovít Bucha. 

Najväčší počet ulovených rýb 
- 20 ks -  Britaňák Denis.

Jediná žena, ktorá sa zúčastnila 
pretekov, bola na 4. mieste Petra 
Lenďaková.

Sponzori pretekov: 
• Hrušovský František - Tat-

ravýkop;
• Damián Strišovský - Pekáreň 

Slovenská Ves;
• Hrušovská Martina - De-

korkvet;
• Benko Stanislav - Kofola;
• Fudaly Ján - Pohostinstvo 

Podhorany;
• Mesto Spišská Belá.


