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Dni mesta Spišská Belá

• V rámci Dní mesta Spišská Belá prebiehala aj Regionálna hasičská 
súťaž o Pohár primátora nášho mesta.

• Veľmi príjemným spestrením bola znovuobnovená Belianska dychovka 
pod vedením Júliusa Zentka. Ďakujeme a drží jej palce...

• Uskutočnil sa tradičný Poľovnícky juniáles v réžii domáceho Mest-
ského poľovníckeho spolku  Poľana.

Tohtoročné dni mesta sa 
uskutočnili v dňoch 12. - 14. júna, 
počas ktorých prebiehal celý rad 
kultúrno-športovo-spoločenských 
akcií: Poľovnícky juniáles, Súťaž 
vo varení gulášu, Prezentácia spiš-
skobelianskych spolkov, Streetba-
lový turnaj, Hokejbalový turnaj, 
Hasičské preteky a mnohé ďalšie 
aktivity. 

 
Poľovnícky juniáles

Už tradične sobota počas 
Dní mesta patrila belianskym 
poľovníkom, ktorí širokej verej-
nosti prezentovali svoje umenie 
a svoje spolkové tradície. Nielen 
pre najmenších bolo priprave-
ných množstvo súťaží - napr. hod 
puškou „do žita“, či chytanie rýb 
holými rukami. A nechýbala ani 
poľovnícka pasovačka - ukáž-
ka prijímania nových členov 
do stavu poľovníkov a tiež na 
záver zaujímavá tombola. Zau-
jímavý program na záver večera 
vyvrcholil vystúpením skupiny 
Polemic a veľkou „predjanskou“ 
vatrou. Veľkým ťahákom bola aj 
zinscenovaná záchranná akcia 
profesionálnych kežmarských 
hasičov a záchranárov rýchlej 
zdravotnej pomoci. Zaujímavý 
kultúrny program pokračoval 
aj v nedeľu a zaujímavým bolo 
určite vystúpenie „obnovenej“ 

belianskej dychovky. No a po-
čas oboch dní si prišli na svoje 
aj najmenší v podobe množstva 
atrakcií. Ďakujeme všetkým 
spolkom za ich prezentáciu počas 
uvedeného podujatia - automobi-
lovému klubu, rybárom, hasičom, 
poľovníkom, paraglajdistom, Ka-
tolíckej jednote Slovenska, klubu 
dôchodcov, futbalistom a ďalším. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa podieľali na príprave a priebe-
hu týchto osláv mesta. 

Putovný spišskobeliansky 
kotlík

Súťaže vo varení gulášu o Pu-
tovný spišskobeliansky kotlík sa 
zúčastnilo 8 súťažných družstiev: 
Ilič a Friďo, Hasiči, Anonym, Ka-
tolícka jednota Slovenska (Spiš-
ská Belá), Automobilový klub, 
Futbalový klub, poľovníci. 

Súťažili v dvoch súťažiach 
s nasledovnými výsledkami. 
Súťaž o najchutnejší guláš 
(hodnotila osobitná komisia): 
1. miesto - Katolícka jednota 
Slovenska Spišská Belá (guláš 
varil Pavol Kačmarčík) - získali 
Putovný kotlík na 1 rok, 2. miesto 
- Dobrovoľný hasičský zbor Spiš-
ská Belá, 3. miesto - Anonym 
(Dušan Kureja a spol.). V súťaži 
o najskôr rozdaný guláš bolo na-
sledovné poradie: 1. miesto - Ilič 

a Friďo, 2. miesto - Katolícka 
jednota Slovenska Spišská Belá 
(guláš varil Pavol Kačmarčík) 
a 3. miesto - Dobrovoľný hasič-
ský zbor Spišská Belá.

Hasičské preteky 
o pohár primátora

Dňa 14. júna sa vrámci Dní 
mesta Spišská Belá uskutočnil už 
17. ročník Regionálnych hasič-
ských pretekov o Pohár primá-
tora mesta. Tejto tradičnej súťaže 
sa zúčastnilo 17 dobrovoľných 
hasičských družstiev zo širokého 
okolia. Súťažilo sa v disciplíne 
požiarny útok s vodou. V kate-
górii žien sa súťaže zúčastnili 

2 družstvá žien - zo Žakoviec 
a z Tvarožnej, pričom lepší čas 
dosiahli ženy zo Žakoviec (24,90 
sek.). V kategórii mužov bolo na-
sledovné poradie: 1. Žakovce (čas 
17,17 sek.), 2. Spišské Hanušovce 
(čas 18,76 sek.) a 3. Podhorany 
(čas 20,58 sek.). Naši hasiči 
obsadili 7. miesto (čas 22,68 s.). 
Súťaže sa zúčastnilo mimo pora-
dia aj hasičské družstvo hasičov 
- profesionálov z Kežmarku, 
ktorý dosiahli 2. najlepší čas (17, 
70 sek.). Víťazom gratulujeme 
a ďakujeme domácim hasičov za 
prípravu celých pretekov. 

 (Pokračovanie na 3. strane)
(Dokončenie z 1. strany)
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Historický 
kalendár mesta 

2. 5. 1949 - V Spišskej Be-
lej založené Jednotné roľnícke 
družstvo.

3. 5. 1811 - Uhorský kráľ 
František I. v privilégiu pri-
dal Spišskej Belej k piatim 
dvojdňovým výročným trhom 
(jarmokom) ešte dva, do cel-
kového počtu sedem. Prvý deň 
bol vždy kramársky, druhý deň 
bol dobytčí.

5. 5. 1647 - Navrátenie 
belianskej farnosti katolíkom 
a prevzatie fary a kostola sv. 
Antona rehoľou piaristov 
z Podolínca.

7. 5. 1784  - Položený 
základný kameň výstavby 
evanjelického kostola v Spiš-
skej Belej.

10. 5. 1769 - Na príkaz 
Márie Terézie vojenské jed-
notky obsadili Spišskú Belú 
a Ľubicu, neskôr aj ostatné 
dovtedy Poľsku zálohované 
spišské mestá.

18. 5. 1908 - Zomrel Samuel 
Weber, beliansky evanjelický 
kňaz a spišský historik, pocho-
vaný na cintoríne v Spišskej 
Belej.

19. 5. 1991 - Slávnostné 
sprístupnenie kaštieľa v Stráž-
kach verejnosti po generálnej 
oprave.

Nový asfalt na Družstevnej ulici 
Koncom mája sa uskutočnila plánovaná asfaltácia Družstevnej 

ulici v časti zástavby rodinných domov. Tak najhorší povrch mestskej 
komunikácie na tejto ulici v našom meste je dnes najlepším. 

Mestskému podniku Spišská 
Belá, s. r. o., sa podarilo získať 
nenávratný finančný príspevok vo 
výške 238 708 eur (7,2 mil. Sk) 
z fondov EÚ na obnovu mestských 
lesov. Ešte minulý rok Mestský 
podnik vypracoval projekt na zís-
kanie tejto finančnej pomoci a až 
v apríli tohto roka bolo rozhodnuté 
o schválení tohto projektu a v máji 
bola podpísaná zmluva o poskyt-
nutí tohto finančného príspevku. 
Uvedené finančné prostriedky sú 

Finančná pomoc z EÚ 
pre Mestský podnik

určené na obnovu poškodených 
mestských lesov - na zalesňovanie 
počas roku 2008 - 2010 (na nákup 
sadeníc a na pestovné práce v le-
se). Výhodou je, že ide o 100 % 
financovanie projektu (bez povin-
nej finančnej spoluúčasti podniku). 
Menšou nevýhodou je, že najprv 
treba tieto práce zaplatiť z vlast-
ných prostriedkov a až následne 
(po zrealizovaní zalesňovacích 
prác) nám budú tieto finančné 
prostriedky refundované. 

Mestský podnik Spišská Belá 
má ďalšie 2 úspešné projekty na 
získanie finančnej pomoci z EÚ. 
V tomto prípade by sa mali reali-
zovať z Programu podpory rozvoja 
vidieka na lesné hospodárstvo - na 
výstavbu nových lesných (protipo-
žiarnych) ciest v našich mestských 
lesoch. Prvý projekt bude riešiť 
výstavbu 3 menších lesných ciest 
v lokality nad Šarpancom v hodnote 
782 465 eur (cca 23,5 mil. Sk) a tie-

Úspešné projekty na lesné cesty
to práce sa už realizujú a ukončia 
sa v roku 2009. Druhý projekt bude 
riešiť výstavbu jednej novej lesnej 
cesty medzi T. Kotlinou a Lenda-
kom v hodnote 624 134 eur (cca 
18,8 mil. Sk) a tieto práce by sa 
mali realizovať v roku 2010. Za 
získanie týchto prostriedkov z EÚ 
patrí poďakovanie predchádzajú-
cemu vedeniu Mestského podniku 
(Ing. Urbanovi, Ing. Hukelovi a Ing. 
Dudasovi). 

• V súčasnosti mesto zabezpečuje výstavbu dažďovej kanalizácie a vo-
dovodu na novej Športovej ulici.

Začala výstavba 
na ul. S. Webera

V mesiaci jún 2009 začala vý-
stavba prvých rodinných domov 
na novej ulici Samuela Webera. 
Boli odpredané prvé stavebné 
pozemky a vydané prvé stavebné 
povolenia. 

Primátor nášho mesta vyzýva 
vlastníkov garáži na Družstevnej 
ulici pri bývalom futbalovom 
ihrisku, aby si majetkoprávne 
vysporiadali uvedené garáže, 
nakoľko až na pár výnimiek 
väčšina týchto garáži nie je za-
písaná v katastri nehnuteľností. 
To znamená, že garáže právne 
„neexistujú“ a ich vlastníci sa 
nemajú ako preukázať vlastníc-
tvom k nim (nemajú na tieto 
garáže list vlastníctva). Preto je 
potrebné, aby si každý vlastník 
takejto garáže dal zamerať túto 
garáž geodetovi, následne požia-

Výzva dal mesto - stavebný úrad o vy-
danie kolaudačného rozhodnutia 
(ak nebola garáž skolaudovaná). 
Potom požiadať mesto o pridele-
nie súpisného čísla pre garáž a ako 
posledný krok zapísať túto garáž 
do katastra nehnuteľnosti. 

Až po zapísaní garáže do 
katastra nehnuteľností je možné 
riešiť elektrické prípojky k tým-
to garážam, na ktoré sa niektorí 
z vás pýtali. Na tieto prípojky je 
potrebné spracovať projektovú 
dokumentáciu, vydať príslušné 
povolenie a fyzicky ich zreali-
zovať. Tieto prípojky sa môžu 
zrealizovať len na náklady 
vlastníkov všetkých garáží, ak  

vlastníci prejavia záujem o túto 
prípojku. 

Mesto (mestský úrad) v záuj-
me pomoci a ústretovosti týmto 
vlastníkom ponúka spoluprácu 
pri zabezpečení prípravy (projekt, 
povolenie, komunikácia s VSE, a. 
s.) a pri realizácii týchto prípojok, 
nakoľko tieto prípojky nie je mož-
né riešiť individuálne a všetkých 
vlastníkov je potrebné skoordino-
vať. Podmienkou však je záujem 
vlastníkov garáži o túto prípojku 
a zaplatenie ich finančného 
podielu. Ale najprv je potrebné 
tieto garáže zapísať do katastra 
nehnuteľností a to si musí každý 
vlastník vybaviť sám! 

Ďalšie stretnutie 
k príprave parko-
viska v T. Kotline 

Dňa 16. júna sa uskutočnilo 
ďalšie spoločné rokovanie mes-
ta Spišská Belá, mesta Vysoké 
Tatry, Slovenskej správy jaskýň 
a Sanatória Tatranská Kotlina 
n.o. ohľadne prípravy výstavby 
nového parkoviska v Tatranskej 
Kotline v súlade s pripravovaným 
novým územným plánom mesta 
Vysoké Tatry. 
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• Bela Streetbal cup.

Dni mesta Spišská Belá
6. ročník Belá streetbal cup-u

V sobotu 13. júna 2009 bol 
v rámci Dní mesta Spišská Belá 
odohraný 6. ročník basketbalové-
ho turnaja Streetball Belá Cup na 
viacúčelovom ihrisku na Tatran-
skej ulici. Turnaja sa zúčastnilo 17 
domácich i cezpoľných družstiev 
rozdelených do 4 kategórií. Po 6 
hodinovom streetballovom kolo-
toči sa rozhodlo o víťazoch.

V kategórii dievčat do 15 ro-
kov: na 1. mieste -Green Angels, 
na 2. mieste - Jordanky, na 3. 

• Tak takúto tortu upiekli šikovné ruky členiek Klubu dôchodcov.

• Zaujímavo sa odprezentovali aj záchranné zložky - profesionálni 
hasiči z Kežmarku a záchranári z rýchlej zdravotnej pomoci EMS, 
s. r. o., Kežmarok pri cvičnej akcii - záchrana ľudí pri dopravnej 
nehode. Ďakujeme...

mieste Balamutky. 
V kategórii chlapcov do 15 ro-

kov: prvenstvo získal tím Beton B, 
na 2. mieste tím Joint, na 3. mieste 
tím Zaspatí. 

V kategórii žien sa na 1. mieste 
umiestnil tím Cmar, na 2. mieste 
tím Cunamy a na 3. mieste tím 
Načo názov. 

V kategórii mužov sa na 1. 
mieste umiestnil tím Chleba tre-
ba, na 2. mieste tím Betón A a na 
3. mieste tím Selekta.

Výsadba kvetov okolo stromov
Mesto pokračuje v postupom skrášľovaní nášho mesta kvetinovou 

výzdobou. Okrem nových kvetov, ktoré sme umiestnili na stĺpoch ve-
rejného osvetlenia pred cintorínom, vysadili sa kvety aj okolo stromov 
vedľa chodníka k cintorínu (od autob. zastávky) a pred cintorínom. 

Na základe spolupráce vedenia 
mesta so Slovenskou technickou 
univerzitou Bratislava, fakultou 
Architektúry študenti tejto fakulty 
vrámci svojich diplomových (roč-
níkových) prác spracovali 5 varian-
tov možného riešenia územia nad 
Belianskymi kúpeľmi medzi Spiš-
skou Belou a Strážkami. Uvedené 
návrhy sú zverejnené na chodbách 
v budove mestského úradu a budú 
zverejnené aj na www.spisskabe-

Návrhy urbanistických štúdií lokality 
nad Belianskymi kúpeľmi 

la.sk. Široká verejnosť má možnosť 
pripomienkovať tieto návrhy, resp. 
vyjadriť názor, ktorý alebo ktoré 
z týchto návrhov (v určitej kombi-
nácii) by sa mali realizovať na tom-
to území (svoje názory zasielajte 
na jneupauerova@spisskabela.sk 
alebo osobne u p. Neupauerovej 
alebo písomne na adresu mestské-
ho úradu). O využití niektorej zo 
štúdii bude rozhodovať mestské 
zastupiteľstvo. 

Dňa 18. júna poslanci mestské-
ho zastupiteľstva spolu s primáto-
rom a vedením mesta uskutočnili 
poslanecký prieskum. V rámci 
neho sa vykonala obhliadka 
prevádzky píly a prevádzky 
separačnej haly (na separovaný 
zber odpadu) na mestskom pod-
niku. V tejto súvislosti sa najviac 
otázok týkalo separovaného zbe-
ru a v súčasnosti problémového 
odbytu jednotlivých komodít 

Poslanecký prieskum
(plastov, skla, papiera). Ako 
informoval riaditeľ Mestského 
podniku Ing. Klein, podarilo sa im 
pred niekoľkými dňami nájsť aj 
ďalších odberateľov na tieto zlož-
ky odpadov, a tak by sa separačná 
hala mala postupne vyprázdňovať. 
Následne sa obhliadla chatová 
osada Šarpanec, ktorú má v pre-
nájme Pavol Kačmarčík zo Sp. 
Belej, nakoľko jej technický stav 
je veľmi vážny. Avšak vzhľadom 

na iné priority mesta a rozbehnuté 
aktivity, rekonštrukcia tejto osa-
dy na náklady mesta je ne reálna. 
Preto je potrebné sa zásadne roz-
hodnúť, ako ďalej s celou touto 
osadou, avšak ponechanie súčas-
ného stavu je len predlžovaním 
jej postupného rozpadu (zániku) 
tejto osady. Boli obhliadnuté aj 
niektoré lokality v Tatranskej Kot-
line (plánované nové parkovisko, 
turistická atrakcia - lanová dráha 
a psie záprahy pri súčasnom parko-

visku). Všetkým zúčastneným bol 
odprezentovaný nový zámer plá-
novanej Zóny rozvoja cestovného 
ruchu ŠARPANEC (na území 63 
ha) v súlade so schváleným územ-
ným plánom mesta. Tento zámer 
odprezentovali Slavomír Smrek 
a František Holuj zo Sp. Belej 
zastupujúci anglického investora, 
ktorý má záujem investovať na 
celom tomto území. O tomto zá-
mere bude mestské zastupiteľstvo 
ešte rokovať. 

Výstražné blikáče
V záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov v cestnej premávke na 

štátnej ceste v našom meste mesto na svoje náklady dalo zakúpiť 
a dalo nainštalovať svetelné oranžové blikajúce svietidlá (blikáče). 
Tieto svietidlá sú umiestnené na priechode pre chodcov pri cintoríne. 
V prípade, že sa tieto svietidlá osvedčia v praxi, mesto ich postupne 
osadí aj na iných priechodoch pre chodcov na štátnych cestách. 
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Dotácia na knihy
Mesto na základe podaného projektu získalo od Ministerstva kultúry 

SR nenávratnú dotáciu na nákup kníh pre mestskú knižnicu vo výške 
1000 EUR (30 126 Sk). Z vlastného rozpočtu v tomto roku mesto dá 
na kúpu kníh pre mestskú knižnicu ďalších približne 660 EUR (cca 
20 tis. Sk). Takže bude možné nakúpiť približne 120 nových kníh pre 
čitateľov knižnice. 

V rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce 2007 - 2013 
Slovenská republika - Poľská 
republika Mesto Spišská Belá 
podalo spolu s Gminou Bukowina 
Tatranszka spoločný projekt pod 
názvom „Belianske Tatry - spolu 
a lepšie“ na podporu rozvoja 
cezhraničnej spolupráce v oblasti 
turizmu. Koncom mája bol tento 
projekt vyhodnotený ako úspeš-
ný a mesto Spišská Belá získa 
nenávratný finančný príspevok 
vo výške 1 745 000 eur (95 % 
z celkových nákladov projektu), 
pričom celkové náklady projektu 
sú 1 836 844 eur (cca 55,3 mil. 
Sk) a spolufinancovanie z roz-
počtu mesta je vo výške 91 842 
eur (cca 2,8 mil. Sk). Hlavným 
cieľom tohto projektu je vybudo-
vanie cyklotrasy medzi Spišskou 
Belou a Tatranskou Kotlinou 
v dĺžke cca 9 km. Pôjde o cyk-
lochodník rovnaký, aký je dnes 
vybudovaný od konca mesta po 
Beliansky rybník - čiže s asfal-
tovým povrchom o šírke 3 m s 4 
premosteniami - po celej dĺžke po 
pravej strane veda štátnej cesty. 
Cyklotrasa bude začínať v Spiš-
skej Belej pri parkovisku na kon-

Cyklotrasa bude realitou 
ci už existujúceho cyklochodníka 
k Belianskemu rybníku. Pokra-
čuje pozdĺž Belianskeho potoka, 
štátnej cesty I/67, okolo Šarpanca 
a penziónu Limba, až po zastávku 
Čarda v Tatranskej Kotline. Na 
trase sú navrhnuté 4 odpočívadlá 
- drevené prístrešky s osadenými 
exteriérovými mapami regiónu 
Belianskych Tatier a s príslušen-
stvom (lavičky, stôl, odpadkový 
kôš, stojan na bicykle). 

Práce na výstavbe cyklo-
chodníka sa môžu začať až po 
výberovom konaní dodávateľa 
stavebných prác, čo bude trvať 
niekoľko mesiacov, ale našou 
snahou je začať práce ešte v tomto 
roku a dokončiť ich niekedy v lete 
2010. Tento projekt je 1. etapou 
veľkého projektu budovania 
cyklotrás v podhorí Belianskych 
Tatier, ktoré máme naprojekto-
vané a na ktoré budeme rovnako 
sa snažiť získať finančné zdroje. 
Na samotnú túto cyklotrasu je 
predbežne určených 1 571 284 
eur (47,3 mil. Sk). 

V rámci tohto schváleného 
projektu sa okrem výstavby cyk-
lotrasy zrealizuje aj veľká mar-
ketingová kampaň nášho mesta 

a okolia Belianskych Tatier za 
153 208 eur (takmer 4,7 mil. Sk), 
v rámci ktorej sa vydajú resp. 
vyrobia nasledovné produkty na 
podporu cestovného ruchu: 

• Obrazová publikácia - kniha 
„Spoznajme krásy Belianskych 
Tatier“ - počet 5 000 ks

• Informačný bulletín „Re-
gión Belianske Tatry“ - počet 
10 000 ks

• Turistický sprievodca regió-
nom Belianskych Tatier - počet 
10 000 ks 

• Propagačné DVD „Spoločný 
región Belianske Tatry“ - počet 
5 000 ks

• Exteriérové turistické mapy 
Belianskych Tatier a okolia - po-
čet 12 ks

V rámci tohto projektu sa teda 
uskutočnia nasledovné aktivity:
Aktivita 1 - Úvodná konferencia 
projektu;
Aktivita 2 - Technicko - organi-
začná príprava implementácie 
projektu;
Aktivita 3 - Výstavba cyklotrasy 
zo Spišskej Belej do Tatranskej 
Kotliny;
Aktivita 4 - Realizácia zahraničnej 
pracovnej cesty - získať praktické 
skúsenosti s prevádzkovaním cyk-

lotrás a cyklistických chodníkov 
v renomovaných strediskách ces-
tovného ruchu v zahraničí;
Aktivita 5 - Vypracovanie modelu 
prevádzkového a organizačného 
poriadku cyklotrás;
Aktivita 6 - Spoločná propagá-
cia SR-PL regiónu Belianskych 
Tatier;
Aktivita 7 - Publicita projektu;
Aktivita 8 - Záverečná konferencia 
projektu;
Aktivita 9 - Administrácia imple-
mentácie, zúčtovania, monitorin-
gu a evaluácie projektu.

Celý tento projekt by sa mal 
zrealizovať do konca roka 2010. 

Základná umelecká škola 
v Spišskej Belej sa tohto škol-
ského roku po dlhšej prestávke 
opäť zúčastnila Medzinárodnej 
detskej výtvarnej súťaže Lidice 
2009 (Česká republika). Bol to už 
37. ročník tejto prestížnej súťaže 
a naša škola v nej dosiahla veľký 
úspech. Porota hodnotila 21 731 
výtvarných prác z 53 krajín sveta 
a naši žiaci Frederika Krempaská 
a Dominika Kubov získali naj-

Medzinárodná detská 
výtvarná súťaž Lidice 2009 

vyššie ocenenie - medailu Lidic-
ká ruža. Každý rok organizátori 
pozývajú dvoch zahraničných me-
dailistov na slávnostné otvorenie 
výstavy za účasti predstaviteľov 
ministerstiev, ktoré prevzali zášti-
tu nad súťažou. Sme veľmi radi, že 
tohto roku vybrali Frederiku, ako 
autorku najkrajšej výtvarnej práce 
zaslanej zo Slovenska. Škola ďalej 
získala medailu za kolekciu maľ-
by a 7 čestných uznaní.

• Regionálna súťaž detí z materských škôl v speve a tanci Beliansky 
škovránok sa tento rok  uskutočnila 31. mája v rámci mestských osláv 
MDD. Žiaľ, zlé počasie spôsobilo, že sa tento ročník neuskutočnil 
v parku kaštieľa v Strážkach, ale v kinosále mesta. Za organizáciu 
podujatia patrí poďakovanie našej Materskej škole na Mierovej ulici. 
Zároveň sa ospravedlňujeme všetkým, ktorí nemali možnosť sa dostať 
do kinosály z kapacitných dôvodov. 



JÚL 2009STRANA 5 Spišskobeliansky spravodaj

Piaty jún 2009 bol slávnost-
ným dňom Základnej umeleckej 
školy v Spišskej Belej. Týmto 
dňom vyvrcholilo celoročné 
snaženie vedenia školy a celého 
kolektívu dôstojne prezentovať 
školu pri príležitosti 50. výročia 
založenia hudobného školstva 
v Spišskej Belej.

Slávnostnú akadémiu, ktorej 
sa zúčastnili pozvaní hostia, 
sponzori, naši bývalí a terajší 
žiaci, rodičia a široká verejnosť, 
otvorila „ZVUČKA” z pera Mgr. 
Petra Pavličku, pedagóga tejto 
školy.

Prostredníctvom  videoprojek-
cie sme mohli nahliadnuť do jed-
notlivých tried  v hudobnom, vý-
tvarnom a literárno-dramatickom 
odbore v Spišskej Belej, ako aj na 
alokovaných pracoviskách v Slo-
venskej Vsi, Spišskej Starej Vsi 
a Spišských Hanušovciach. Ná-
sledne sa prítomným prihovorila 
riaditeľka ZUŠ Alena Rančáko-
vá. Autorom videoprojekcie bol 
Milan Kubala.

Záver videoprojekcie bol ve-
novaný spomienke na v novembri 
zosnulého kolegu, bývalého riadi-
teľa,  Vladimíra Raaba, ktorý bol 
súčasťou školy od jej vzniku.

Vyvrcholením osláv 50. vý-
ročia ZUŠ, bol koncert v podaní 

50 rokov umeleckého vzdelávania v Spišskej Belej skej Belej 
bývalých absolventov a súčas-
ných pedagógov školy.

Na záver riaditeľka školy 
poďakovala:

- Irene Pitoniakovej, manželke 
Štefana Pitoniaka, ktorý sa veľkou 
mierou zaslúžil o otvorenie Kur-
zu hudobnej výchovy v Spišskej 
Belej už v roku 1956, ktorého bol 
zároveň aj vedúcim. V školskom 
roku 1958/1959 sa z kurzu hudob-
nej výchovy zriadila pobočka hu-
dobnej školy v Kežmarku. V sep-
tembri 1969, keď bola pobočka 
Spišská Belá odlúčená od Ľudovej 
školy umenia v Kežmarku a stala 
sa samostatnou Ľudovou školou 
umenia v Spišskej Belej, stal sa 
jej prvým riaditeľom,

- Jane Horanskej, za dlhoročnú 
prácu vo funkcii riaditeľky školy, 
ktorá obohatila školu založením 
výtvarného odboru a zabezpečila 
plnú kvalifikovanosť pedagógov,

- Marcele Rejskupovej, Da-
niele Tyborovej,  akad. mal. Eve 
Končekovej, Edite Vejrovej a Va-
lérii Lorenčíkovej za ich dlhoroč-
nú prácu so žiakmi v škole.

Medzi prvými  gratulantmi 
bol primátor Spišskej Belej JUDr. 
Štefan Bieľak, ktorý sa poďako-
val všetkým bývalým i súčas-
ným pedagógom, žiakom a ich 
rodičom za ich tvorivú prácu a za 

• Pedagógovia ZUŠ Spišská Belá počas osláv 50. výročia hudobného 
školstva v našom meste.

vynikajúcu reprezentáciu mesta 
na rôznych domácich i medziná-
rodných podujatiach, a zároveň 
poprial škole do budúcnosti  veľa 
úspechov, výborných pedagógov 
a nadaných žiakov.

Pri príchode na slávnostnú 
akadémiu, každý účastník ob-
držal k programu aj bulletin 
venovaný 50. výročiu školy, 
ktorý zostavili Mgr. Katarína 
Labusová a Alena Rančáková. 
Pozvaným hosťom a účinkujúcim 
na pamiatku bol venovaný kalen-
dár na rok 2010, zostavený z prác 
žiakov výtvarného odboru. Kalen-
dár tvorili Bc. Janette Kubalová, 
Mgr. Katarína Labusová a Mgr. 
Zuzana Chorogwická. Učiteľky 
výtvarného odboru, ktoré boli 
aj autorkami pozvánok, plagátov 
k Slávnostnej akadémii a tiež 
panelov s množstvom fotografií 
vystavených v motoreste Goral, 
vypovedajúcich o živote v škole 
od jej začiatkov po súčasnosť. 
Práce žiakov výtvarného odboru 
tvorili mini výstavku vo vestibule 
kinosály pred koncertom.

Po Slávnostnej akadémii 
si pozvaná  spoločnosť mohla 

zaspomínať a zabaviť sa pri ob-
čerstvení v motoreste Goral za 
zvukov melódií ľudovej hudby 
Fera Kačicu, pedagóga školy.

Spestrením príjemného večera 
bola aj aukcia výrobkov z kera-
mickej dielne žiakov výtvarného 
odboru školy. Rôzne vázičky, 
dózy, krčiažky, podnosy, ale 
i Dáma - tanečnica, ktoré budú 
svojím novým majiteľom pripo-
mínať milé stretnutie a šikovnosť 
žiakov školy.

Päťdesiate výročie nie je len 
ohliadnutie sa späť, či konfrontá-
cia, ale tiež plány do budúcna, ako 
svoju prácu neustále vylepšovať 
a odovzdávať žiakom kus svojho 
kumštu zo seba. Tých najnadanej-
ších pripraviť na ďalšie štúdium 
profesionálneho života a pritom 
„zaštepiť“ lásku k umeniu, kultúre 
a hrdosť na svoju ZUŠ-ku. 

Na záver chcem poďako-
vať  všetkým sponzorom, aj tým, 
ktorí nechceli byť menovaní, za 
finančné a materiálne príspevky, 
vďaka ktorým sme mohli zrealizo-
vať túto slávnostnú akadémiu. 

Mgr. J. Šavelová, 
pedagóg školy

Únia nevidiacich a slabozrakých
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pozýva  občanov mesta 

Spišská Belá na bezplatné sociálno-rehabilitačné poradenstvo týkajúce 
sa problematiky zrakového postihnutia. Poradenstvo sa koná v našich 
priestoroch na ulici Nábrežie Jána Pavla II. 439/16 (budova úradu práce) 
v Poprade, každý utorok od 10.00 do 14.30 h. Poradenstvo vykonáva 
sociálno-rehabilitačná pracovníčka z KS ÚNSS Prešov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Podtatranská orga-
nizácia č. 28, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 058 01 Poprad, tel. č. 
0904 913 701

• MDD v Centre voľného času.

• Aj okolie kostola zvonice v Strážkach postupne dostáva nový vzhľad 
(akciu financuje mesto zo svojho rozpočtu a práce realizuje Mestský 
podnik Spišská Belá).
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 Máme za nami športový deň 
v meste Spišská Belá, ktorý sa 
konal 27. 5. 2009. Do športova-
nia sa zapojili občania všetkých 
vekových skupín, ale hlavne deti, 
ktorých záujem o športové a sú-
ťažné aktivity bol najväčší. 

Napriek nepriaznivému 
počasiu, ktoré zavládlo hlavne 
v popoludňajších hodinách, bola 
účasť na jednotlivých športovis-
kách dobrá. Najväčší záujem bol 
o aktivity na základných školách 
nielen priamo v Spišskej Belej, ale 
aj na školách v obvode školského 
úradu Spišská Belá. Športové akti-
vity sa koncentrovali prevažne do 
telocviční a areálov škôl, kde sa 
o športovcov starali koordinátori 
podujatia. Aktivity (športové, sú-
ťaže, pohybové, silové...) prevá-
dzali na jednotlivých základných 
školách (ZŠ J. M. Petzvala, ZŠ 

CHALLENGE DAY 2009
Štefánikova, ZŠ a MŠ Slovenská 
Ves, ZŠ Podhorany, ZŠ Toporec, 
ZŠ Jurské, ZŠ s MŠ Holumnica, 
ZŠ Krížová Ves), ŠZŠ Spišská 
Belá, MŠ Spišská Belá a v Cen-
tre voľného času v dopoludňajších 
hodinách, kde sa hlavne deti, ale 
aj učitelia zapájali do aktivít ako: 
skok do diaľky z miesta, skok vo 
vreci, skákanie na švihadlách 
na vzdialenosť a rýchlosť, pre-
ťahovanie lanom, stoličky, hod 
na presnosť, streľba na bránu 
s brankárom z určitej vzdialenos-
ti, slalom s loptou na čas, streľba 
na presnosť z určitej vzdialenosti, 
minifutbal na malé bránky, volej-
bal v kruhu, štafety v družstvách, 
naháňačky, kolobežky, rýchla 
chôdza, pohybové hry, beh, bi-
cykle, kolieskové korčule, Hrn-
ček var, presná muška, Janko 
Hraško s haluškami, Sedemmí-
ľové čižmy, čudo vo vreci, zlatá 
rybka, striga na metle, futbalový 
maratón chlapcov, futbalový ma-
ratón dievčat, triedna pasovačka, 
florbalové zručnosti, košománia, 
lezieme o život, ping-pongový ko-
lotoč, dopravná výchova. Všetci 
zúčastnení mali z toho zážitok 
a hlavne veselú náladu.

Aktívne sa do Challenge day 
zapojili aj naši najstarší občania 
a to v klube dôchodcov a v Zaria-
dení opatrovateľskej služby, kde 
sa nenechali v športových aktivi-
tách zahanbiť. Boli rovnocennými 
partnermi aj mladším obyvateľom 
nášho mesta.

Najvyššia účasť športovcov 
bola na umelom trávniku a v te-
locvični ZŠ J. M. Petzvala, kde 
sa prevádzali športy ako halový 
futbal, posilňovanie, cvičenia na 

OFICIÁLNE VÝSLEDKY

Mesto Počet obyvateľov Počet účastníkov % zapojenosti Účasť detí a mládeže
Košice 240 000 10 949 4,56 8 800

Banská Bystrica 79 060 8 669 10,97 7 204
Humenné 35 000 7 095 20,27 6 190

Poprad 52 899 7 840 14,82 6 724
Želiezovce 7 334 1 336 18,22 983

Trstená 7 436 1 141 15,34 1 000
Nováky 4 350 1 929 44,34 1 444

Tvrdošín 9 230 3 156 34,19 1 987

BA - Nové Mesto 43 200 2 700 6,25 2 000

Spišská Belá 6 527 3 089 47,33 2 506

Spolu 485 036 47 904 9,88 38 838

• Aj deti z materskej školy sa zapojili od akcie...

• Chalange Day 2009 aj v Spišskej Belej.

rovnováhu, žonglovanie, beh, 
kondičné cvičenia, skákanie cez 
lavičku a iné pohybové aktivity, 
ktoré sa tešili záujmu svojich 
priaznivcov. 

Pohybové aktivity obča-
nov a návštevníkov Spišskej Belej 
boli aj pri obchodnom dome, kde 
si vyskúšali svoju zručnosť v hode 
s loptou na cieľ, skákanie na švi-
hadle, aerobné cvičenia. 

Po vyhodnotení výsledkov 
zapojených občanov v meste 
môžeme uviesť tieto výsledky: 
Challenge Day mesta Spišská 
Belá s 47,33 % účasťou všetkých 
obyvateľov v meste (do športova-
nia sa zapojilo 3 089 obyvateľov, 
z toho 2 506 detí a mládeže).   

Veľké poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
akcii a to hlavne organizátorom, 
sponzorom, školstvu v meste 
a športovým klubom. Dúfame, 
že podobne sa stretneme aj na 
budúci rok a s ešte väčšou účas-
ťou urobíme niečo pre seba, svoje 
zdravie a svoje mesto. 

• Do akcie sa zapojili aj deti zo Základnej špeciálnej školy v Spišskej 
Belej. Ďakujeme...
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Dňa 11. 6. 2009 pripravilo 
Centrum voľného času v spo-
lupráci s mestom Spišská Belá 
športové popoludnie všetkým 
chlapcom, ale i odvážnym diev-
čatám cyklistickú súťaž „Jazda 
zručnosti na bicykloch”. Súťaži-
lo sa v staršej i mladšej kategórii. 
Nad pravidlami súťaže dohliadala 
spolu s ostatnými občanmi mesta, 
ktorí už tradične každý rok chodia 
povzbudzovať svoje deti, či vnú-

Jazda zručnosti na bicykloch
čatá p. Dlugošová a p. Budzáková 
z CVČ.

Výsledky:
Staršia kategória 
I. miesto: Dominik Šelep
II. miesto: Miloš Žaludko
III. miesto: Denis Štefaniak
Mladšia kategória
I. miesto: Adrián Hradický
II. miesto: Slavomír Fudaly
III. miesto: Lenka Líneková 

• Aj dôchodcovia z nášho Klubu dôchodcov nezáhaľali...• Žiaci zo Základnej školy J. M. Petzvala počas Chalange day.

CHALLENGE DAY 2009

Mesto pripravilo a podalo 
projektové žiadosti na získanie 
prostriedkov z fondov EÚ 

1. na rekonštrukciu a moder-
nizáciu oboch základných škôl 
v našom meste; 

2. na rekonštrukciu ostatnej 
časti centra mesta (2. etapa) v na-
sledovnom rozsahu:

• Slnečná ul. č. 1 - 59 - nová 
úprava chodníka, nové osvetlenie, 
výsadba stromov a úprava zelene; 

• Hviezdoslavova od 29 po 
Novú ulicu - nová úprava chod-
níka, nové osvetlenie, výsadba 

Podali sme ďalšie projekty
stromov a úprava zelene; 

• Petzvalova ulica (od elektri-
károv až po hasičskú zbrojnicu) 
- nová úprava cesty, chodníkov, 
parkoviska, nové osvetlenie, vý-
sadba stromov; 

• okolie mestského úradu - vy-
tvorenie zhromažďovacej plochy 
medzi úradom a zvonicou + ve-
rejné WC pod úradom + úprava 
chodníkov a parkoviska pod 
úradom + nové osvetlenie; 

• Štefánikova ulica - nové 
osvetlenie - typovo ako v celom 
centre mesta. 

• V súčasnosti finišujú práce na výstavbe novej miestnej cesty v loka-
lite IBV Strážky - Nad kaštieľom.

Čo sme pre Vás pripravili
BELA MIX Volley Cup

Dňa 18. júla 2009 (sobota) sa na futbalovom ihrisku v Strážkach usku-
toční už 11. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev (aj pre 
amatérov). Začiatok turnaja od 9.00 h. Po skončení turnaja pokračuje 
voľná zábava na ihrisku. 

Belianske jedenástky
Dňa 19. júla 2009 (nedeľa) sa na futbalovom ihrisku v Strážkach 
uskutoční regionálna súťaž v kopaní futbalových jedenástok. Začiatok 
súťaže od 12.00 h, vyhlásenie výsledkov cca o 18.00 h. Na súťažiacich 
čakajú zaujímavé finančné odmeny. Pre deti sú pripravené zaujímavé 
atrakcie. 

 
Futbalový turnaj O pohár primátora mesta Spišská Belá

Dňa 26. júla 2009 (nedeľa) na futbalovom ihrisku v Strážkach Mesto
Spišská Belá usporiada futbalový turnaj O pohár primátora mesta Spiš-
ská Belá. Turnaja sa zúčastnia 4 družstvá dospelých - MŠK Slavoj 
Spišská Belá „A“, MŠK Slavoj Spišská Belá „B“ a ďalšie 2 družstvá 
z regiónu. Začiatok turnaja je o 9.30 h. 

Anna bál 
Mesto Spišská Belá Vás pozýva na Anna Bál, ktorý sa uskutoční dňa
26. júla 2009 (nedeľa) od 14.00 h v parku kaštieľa v Strážkach. Pose-
denie v príjemnom prostredí so živou hudbou a bohatým kultúrnym 
programom pre veľkých aj malých. Vystúpiť by mala Katka Koščová 
so svojou kapelou. Všetkých Vás srdečne pozývame!
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Je tu jún a za nami ďalší 
školský rok. Ako sme ho prežili 
v našej Materskej škole?

Len čo v septembri zmizli 
posledné slzy z líčok tých naj-
menších, ktorí prišli prvý krát, 
deti z tried predškolákov začali 
s pani učiteľkami pripravovať 
darčeky a krátky program pre 
starých rodičov. Na návštevu ich 
pozvali v októbri pri príležitosti 
Dňa úcty k starším. Pretože jeseň 
je bohatá na úrodu v záhradách, 
deti v triedach ovocie a zeleninu 
nielen poznávali, ale počas Dňa 
ovocníčkov ochutnávali v podo-
be šalátov, pomáhali pri príprave 
a servírovaní. Sami nazbierali na 
lúkach trnky, aby si vlastnoručne 
vyrobili mušt. 

December sme privítali spolu 
s Mikulášom, ktorý so svojim 
sprievodom obdaroval malých 
i veľkých. Spolu s darčekmi pri-
niesol atmosféru Vianoc, a tak 
deti miesili, váľali a vykrajovali 
medovníčky, aby aj oni prispeli 
k vianočnej nálade. Chrumkavé 
pečivo zdobilo stoly, vianočný 
stromček triedu a škôlkari svojim 
programom rozveselili najbliž-
ších, ktorí si v predvianočnom 
zhone našli chvíľku.

Nový rok začali predškoláci 
školácky. V sprievode učiteliek 
navštívili obidve základné školy, 
kde ich privítali prváci, aby im 
ukázali, že aj tu je to fajn.

Pod názvom Babkulienka si 
naši najväčší kamaráti pripravili 
krátke scénky, a že sa neboja, to 
smelo ukázali všetkým v škôlke.

Škôlkari majú bystré nielen 
hlavy, ale aj šikovné rúčky, ktoré 
pod dohľadom pani učiteliek do-
kážu vyrobiť všeličo. A tak nebol 
problém zhotoviť domčeky, ulicu, 
hospodársky dvor, kombajn na 
poli, detské ihrisko, ale i množ-
stvo výkresov na tému Mesto 
a dedina, ktoré si mohli prezrieť 
nielen naši rodičia, ale aj návštev-
níci galérie Barónka v Kežmarku, 
kde sa vo februári konala výstava 
detských prác.

O šikovnosti a fantázii ma-
mičiek sme sa presvedčili počas 
karnevalu, keď fašiangové masky 
roztancovali celú škôlku.

Rok v Materskej škole
17. marca štyri dievčatá so 

svojimi bábikami ukázali, ako im 
zaspievajú uspávanky na obvod-
nej súťaži Miss bábika.

Mesiac knihy sme si vo 
všetkých oddeleniach pripome-
nuli výstavkou detských publi-
kácií aj aktivitami pod názvom 
Z rozprávky do rozprávky.

Deti z predškolských odde-
lení navštívili mestskú knižnicu 
v dňoch 2. a 3. apríla, kde pri 
príležitosti Dňa detskej knihy 
prebiehal týždeň hlasného číta-
nia. Predstavitelia mesta a cirkví 
prečítali deťom rozprávky. Číta-
nie spestrilo hľadanie pokladu 
pomocou indícií, ktoré pripravili 
pani učiteľky.

O Dni zeme sa deti dozvedeli 
pri prezeraní výstavky v ma-
terskej škole a pri ekohrách na 
školskom dvore, kde „zbierali 
farebné dážďovky, prekonávali 
bariny“, či hmatom rozoznávali 
prírodniny.

Týždeň zdravia začal 27. 
apríla, keď našu MŠ navštívili 
pracovníci záchrannej zdravot-
níckej služby. Nie, nikomu sa nič 
nestalo. To sa len deti mohli do-
zvedieť, ako vyzerá ich práca, čo 
k nej potrebujú, ba každý si mohol 
prezrieť interiér sanitky. Do sve-
ta liečivých rastlín nás uviedla 
výstavka v priestoroch budovy, 
ktorú doplnili škôlkari výkresmi 
na tému Dobrú chuť, deti.

Májový sviatok našich mami-
čiek nám dal príležitosť opätovať 
im ich lásku malým darčekom 
a krátkym programom. 26. mája 
sa deti zúčastnili okresnej zdravot-
níckej súťaže Evička nám ochore-
la. Na túto súťaž deti pripravili p. 
učiteľka Bc. Anna Rojková. 

27. mája sa materská škola pri-
pojila aktivitami k Medzinárodné-
mu športovému dňu, prezrela si 
ukážky práce príslušníkov Poli-
cajného zboru v našom meste.

Posledný májový deň sa v ki-
nosále mesta konal VI. ročník 
detského folklórneho festivalu 
Beliansky škovránok. O čo me-
nej nám prialo počasie, o to bola 
hojnejšia účasť. Festival otvorili 
svojim vystúpením deti z našej 
materskej školy, ktoré tancujú 

a spievajú v súbore Dukátik. 
Ľudové zvyky a tradície, piesne 
a detské hry sme mohli sledo-
vať aj počas vystúpenia ďalších 
trinástich materských škôl z blíz-
keho okolia.

Prvý júnový týždeň sa niesol 
a atmosfére Medzinárodného dňa 
detí. Deň klobúkov, kreslenie na 
chodník, jazda na kolobežke, deň 
obľúbenej hračky, ale aj návšteva 
kamarátov v CVČ vyplnili Týždeň 
detských radostí. A že sa školský 
rok ešte nekončí, o tom svedčí aj 
to, že prídu medzi nás požiarnici, 
navštívime Kežmarský hrad, aby 
sme sledovali divadelné predsta-
venie. Prekonáme pešo cestu do 
kaštieľa v Strážkach a posilníme 
sa tam opekanými špekáčikmi. 

23. júna sa uskutoční v kino-
sále rozlúčka s predškolákmi, kde 
všetci dostanú Osvedčenie o ab-
solvovaní predprimárneho vzde-
lávania z rúk pána primátora.

Počas celého roka sa deti 
zúčastňovali na divadelných 
predstaveniach, na koncertoch 
ZUŠ. Žiaci predškolských od-
delení pravidelne každý mesiac 
navštevovali mestskú knižnicu, 
kde si nielen knihy zapožičiavali, 
ale získali poznatky o autoroch 
a ilustrátoroch detských kníh, 

o práci v knižnici.
Pri našej Materskej škole pra-

cuje pod vedením pani učiteľky 
M. Čížikovej folklórny súbor 
Dukátik, pani Piegerová vyučuje 
nemecký jazyk, lektorka Mgr. 
Ivana Kocúreková angličtinu. 
Výtvarný odbor ZUŠ zastrešuje 
výučbu dvoch skupín našich 
predškolákov. 

Práca pedagógov materskej 
školy nespočíva len vo výučbe 
a aktivitách, ktoré som menovala. 
Každý deň prináša nové neočaká-
vané situácie, ktoré musíme riešiť 
v prospech detí, aby boli uspoko-
jené nielen ich fyziologické po-
treby. Deti potrebujú mať pocit 
istoty, cítiť porozumenie, lásku. 
O to všetko sa snažia pedagogickí 
i nepedagogickí zamestnanci pod 
vedením pani riaditeľky Margity 
Labisovej, ktorá nemalou mierou 
prispieva k priaznivej pracovnej 
atmosfére počas celého roka. 

Prajem všetkým spolupracov-
níkom, rodičom aj deťom, aby 
počas letných prázdnin nabrali 
veľa nových síl, elánu a energie, 
aby budúci školský rok bol ešte 
úspešnejší, radostnejší a bohatší 
na zážitky.

Mgr. Alžbeta Kisková,
učiteľka MŠ

Knižnica počas leta
Mestská knižnica v našom meste bude počas letných prázdnin 

otvorená nasledovne (tak ako po predchádzajúce roky):
utorok a štvrtok v čase od 8.00 do 17.00 h.
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Výsledky volieb od Európskeho parlamentu v meste Spišská Belá - 6. júna 2009

Obec
Počet osôb zapísaných 
v zoznamoch voličov

Účasť voličov 
vo voľbách v %

Počet platných hlasov 
spolu

Podiel platných hlasov 
spolu v %

Spišská Belá 4 725 14,24 653 97,02

Spolu za okres KK 47 508 15,36 7 036 96,46

Výsledky volieb podľa 
politických strán 
v Spišskej Belej 

1 KDH 31,54%

2 SMER 24,96%

3 SDKÚ-DS 19,90%

4 ĽS-HZDS 8,88%

5 SaS 3,36%

6 KDS, OKS 3,06%

7 SNS 2,14%

8 SZ 1,68%

9 KSS 1,37%

Ostatné politické strany mali me-
nej ako 1 % platných hlasov.

Z denníka mestskej polície v Spišskej Belej (máj 2009)
4. máj 
S príchodom teplejších dní sa 

zaktivizovali podomoví predajco-
via rôzneho tovaru, prichádzajúci 
do nášho mesta so snahou zarobiť 
si nejaké to euro. Prvou odchy-
tenou lastovičkou bol pán Lajoš 
Gábor z Rumunska s plne nalo-
ženým autom kobercov. Hliadka 
MsP ho však za takýto spôsob 
predaj tovaru odmenila blokovou 
pokutou. 

5. máj 
V skorých ranných hodinách 

sme zorganizovali menšiu akciu 
na kontrolu dodržiavania VZN 
č. 6/2006 o ochrane pred zneuží-
vaním alkoholických nápojov na 
území mesta. Tentokrát sme sa 
zamerali na verejné priestranstvo 
pred predajňou potravín Belan 
na ulici Letnej. A výsledok? Pán 
Jirko M. z Ulice Hviezdoslavo-
vej hneď o 6.20 hodine pokoril 
rekord. Dychovou skúškou bolo 
z neho zistené viac ako 1,5 pro-
mile. Ranná fľaša vína bola tak 
predražená o udelenú blokovú 
pokutu. Ďalší odvážlivci, ktorí 
boli v danú chvíľu na mieste 
pravdepodobne už nepokúšali 

osud a radšej z miesta odišli, 
lebo pri opätovnej kontrole sme 
už nikoho nenašli. 

13. máj 
Pozornému očku predavačky 

v predajni Milk Agro padlo niečo 
do oka. Nebola to však smietka, 
ale Ondrej H. z Podhoran. Miesto 
rannej cesty do školy si to namie-
ril do predajne potravín a pri 
množstve tovaru, ktorý uvidel asi 
nedokázal odolať a tak si k svoj-
mu nákupu „pribalil“ aj vrecko 
cukríkov. Pri platení však veci 
nadobudli úplne iný scénar. Tovar 
putoval späť do regálu a zlodej bol 
predvedený príslušníkmi MsP na 
oddelenie MsP. Keďže sa jednalo 
o maloletého páchateľa bola vec 
odložená záznamom. 

17. máj 
V uvedený deň sa na rybníku 

konal Belanský majáles. Tak, ako 
je „asi zvykom“ v našom meste 
aj tentokrát sa našiel jednotlivec, 
ktorému bola asi jeho koža prites-
ná. Svoje problémy sa rozhodol 
riešiť svojsky a to rozbitím zrka-
dla v priestore WC. Vec je ešte 
v štádiu riešenia a ani v tomto 
prípade náhrada škody a bloková 

pokuta menovaného neminú. 
21. máj 
Iste mi všetci dáte za pravdu, 

že nie je nič lepšie ako relaxovať 
v tieni stromov, na lavičke v par-
ku. To bol prípad aj pána Ľudovíta 
H. z ulice Štefánikovej. Škoda, že 
ho v tomto relaxe vyrušila hliadka 
MsP vo chvíli, keď popíjal pivo. 
Menovaný muž však na mieste 
začal hliadke odporovať a tak 
ho nakoniec museli policajti 
predviesť na oddelenie MsP 
k podaniu vysvetlenia. Keďže pá-
novi Ľudovítovi bolo ľúto zaplatiť 
blokovú pokutu, bol spracovaný 
priestupkový spis a odoslaný na 
prejednanie do Kežmarku na 
priestupkové konanie. 

25. máj 
V poobedňajších hodinách 

sme na žiadosť predsedu rybár-
skeho zväzu p. Rudolfa Frindta 
st. vykonali spoločnú kontrolu 
rybárskeho revíru na rieke 
Poprad. Chuti na mladú „ryba-
cinku“ nedokázali odolať dvaja 
občania z Krížovej Vsi. Priamo 
pri čine a s pomerne luxusnou 
výbavou boli prichytení členmi 
rybárskej stráže a príslušníkmi 

MsP. Keďže v tomto prípade sa 
jednalo o trestný čin pytliactva 
obe osoby boli predvedené na 
Obvodné oddelenie PZ Spišská 
Belá k ďalšiemu riešeniu. 

27. máj 
V dopoludňajších hodinách 

nám bola oznámená krádež 2 lia-
tinových výpustných uzáverov 
z chovných rybníkov z Belian-
skeho rybníka. Vec je v štádiu 
šetrenia. Ak má však niekto ne-
jaké informácie a vedel by nám 
pomôcť objasniť uvedenú krá-
dež, môže sa kedykoľvek obrátiť 
na príslušníkov MsP a pomôcť. 
Ďakujeme! 

V polovici mesiaca máj 
nám pribudli 2 nové dopravné 
značky, a to na parkovisku pri 
OD a pri cintoríne. Jedná sa 
o vyhradené parkoviská pre 
osoby so ZŤP. Vyzývame obča-
nom mesta, aby boli pozornejší 
a lepšie si všímali nové doprav-
né značenia. V 16 prípadoch 
sme tak boli nútení použiť tzv. 
„papuču“ a všetkým vodičom 
udeliť blokové pokuty. 

Spracoval: 
Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP 

Centrum voľného času v Spiš-
skej Belej touto cestou vyjadruje 
poďakovanie sponzorom, ktorí 
počas školského roka 2008/2009 
svojimi darmi podporili činnosť 
tohto centra: J. Hudačeková - 
Kvety Gerbera, J. Praženica (pre-
vádzka na obchodnom dome), Ján 
Mešár - Drogéria, M. Prelichová 
- Kvetinártsvo, František Monka 
- Dekoračné predmety, J. Jezerčák 
- Záhradníctvo, Ľ. Pogádlová - To 
i To, F. Holluj - všetci zo Spišskej 
Belej.

Poďakovanie 
sponzorom

V mesiaci jún sa uskutočnili 
voľby riaditeľa materskej školy 
a voľby riaditeľa základnej školy 
z dôvodu uplynutia ich funkčného 
obdobia. 

Rada školy pri materskej školy 
vyberala z dvoch kandidátov - me-
dzi súčasnou riaditeľkou Margitou 
Labisovou a druhou uchádzačkou 
Luciou Holzbachovou (rod. Pisar-
číkovou) tiež zo Spišskej Belej. 
A Rada školy sa rozhodla potvr-

Výsledky volieb riaditeľov 
diť vo funkcii na ďalšie 4 roky 
doterajšiu riaditeľku - Margitu 
Labisovú. Na ZŠ Štefánikova si 
rada tejto školy vyberala zo 4 
uchádzačov: Beáta Gottzmanová, 
Helena Stachová, Stanislav Pito-
niak (súčasný riaditeľ). Napokon 
žiadny z nich nezískal podporu 
nadpolovičnej väčšiny všetkých 
členov rady školy a tak sa voľba 
musí opakovať a bude začiatkom 
augusta. 

Súhrnné výsledky za SR
Účasť voličov vo voľbách za celé SR  19,64 %

Obec

Počet 
platných
hlasov 
spolu

Platné hlasy (počet/podiel)

ĽS
-HZDS

SaS SMER SZ
SDKÚ

-DS
DS Misia 21 ASV KDS, OKS

SMK
-MKP

KSS SNS LIGA SDĽ SF KDH

Spišská 
Belá

653 58 22 163 11 130 1 5 5 20 0 9 14 0 4 5 206

 % 8,88 3,36 24,96 1,68 19,90 0,15 0,76 0,76 3,06 0,00 1,37 2,14 0,00 0,61 0,76 31,54

Okres 
Kežmarok

7 036 778 223 1 664 83 1 438 38 100 17 235 7 77 281 12 45 133 1 905
% 11,05 3,16 23,64 1,17 20,43 0,54 1,42 0,24 3,33 0,09 1,09 3,99 0,17 0,63 1,89 27,07
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• Belianske kúpele majú nového prevádzkovateľa - skončili diskotéky 
a už sa v nich obnovili svadby, budú aj plesy, zábavy, rodinné posedenia 
a iné spoločenské akcie vo veľmi príjemne vynovených priestoroch. 
A k dispozícii je aj tradičná kaviareň... 

Lekárska služba prvej pomo-
ci pre dospelých v Kežmarku 
zabezpečuje všeobecnú ambu-
lantnú starostlivosť v čase mimo 
ordinačných hodín všeobecných 
lekárov pre dospelých, tzn. 
v pracovné dni v čase od 15.30 
h do rána 7.00 h nasledujúceho 
dňa a v dňoch pracovného voľna 
a pracovného pokoja nepretržite 
24 hodín. Ošetrenie poskytujeme 
pri akútnych ochoreniach a ná-
hlych zhoršeniach zdravotného 
stavu. Telefonicky kontaktujte 
LSPP dospelých na čísle: 052/
45 22 555! Prepojení budete 
taktiež v prípade potreby na 
všeobecného lekára LSPP v Kež-
marku operátorkou krajského 
operačného strediska záchrannej 
zdravotnej služby Prešov z tele-
fónnej linky tiesňového volania 
číslo 112! 

Činnosť LSPP pre dospelých 

Lekárska pohotovosť od 1. júla po novom 
v okrese Kežmarok organizuje 
Nemocnica Poprad, a. s., v spolu-
práci so všeobecnými lekármi pre 
dospelých z okresu Kežmarok. 

Sídlo LSPP pre dospelých 
v Kežmarku sa nachádza oproti 
čerpacej stanici Slovnaft na 
Nižnej bráne č. 6 v budove vedľa 
polície.

Pred objektom LSPP sa na-
chádza vyhradené parkovisko pre 
motorové vozidlá pacientov.  

Telefónne číslo pohotovosti je 
052/45 22 555. 

Vedúca sestra LSPP pre do-
spelých: Bc. Danka ŠKUTOVÁ  
- 0917 408 208   

Vedúci lekár LSPP pre dospe-
lých: MUDr. Michal MESÁROŠ 
- 0907 104 002

Aktuálne informácie budú pra-
videlne zverejňované na stránke 
www.pohotovost-kezmarok.web-
node.sk.

Nasvietenie priechodov pre chodcov
V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na nasvetlení priechodov pre 

chodcov - pri VUB, nižšie lekárne a pri predajni lahôdky. Rovnako bude 
7 najdôležitejšich priechodov pre chodcov na štátnych cestách v našom 
meste vyznačených (zvýraznených) aj červenou farbou. Všetky tieto 
aktivity vznikli z iniciatívy mesta a sú hradené z rozpočtu mesta. 

Spoločenská kronika - marec 2009
Narodili sa: 
Nikola Labusová, Natália Horváthová, Tamara Mirgová, Juraj 
Olekšák, Diana Firmentová, Olina Pištová, Milan Labus, Dominika 
Poláková, Leila Bainská
Životného jubilea sa dožívajú: 
Katarína Lizáková 85 rokov, Ema Grigerová 85 rokov, Mária Ho-
vaňáková 80 rokov, Anna Dubecová 75 rokov, Emil Rezničák 75 
rokov, Albín Pitoňák 75 rokov, Jozef Ferencko 70 rokov, Mária 
Pajgertová 70 rokov, Jozef Olekšák 70 rokov, Tomáš Kiška st. 70 
rokov, Magdaléna Šterbaková 70 rokov
Navždy nás opustili: 
Jozef Pudič vo veku 84 rokov, Ján Kalafut vo veku 82 rokov, Dušan 
Burica vo veku 82 rokov, Ladislav Bombala vo veku 61 rokov, Jozef 
Labis vo veku 59 rokov

Spoločenská kronika - apríl 2009
Narodili sa: 
Alexander Wožniak, Cynthia Pavličková, Adam Grivalský, Zoran 
Grivalský, Cynthia Hangurbadžová.
Životného jubilea sa dožívajú: 
Margita Bachledová 85 rokov, Žofia Žideková 85 rokov, Katarína 
Zimmermannová 80 rokov, Anna Monková 75 rokov, Žofia Hrobáko-
vá 75 rokov, Helena Mlaková 75 rokov, Mária Kundlová 70 rokov
Navždy nás opustili: 
Ján Gallschneider vo veku 87 rokov, Margita Birošíková vo veku 
84 rokov, Anna Vnenčáková vo veku 81 rokov, Robert Gallik vo 
veku 73 rokov

Spoločenská kronika - máj 2009
Narodili sa: 
Adam Pisarčík, Leo Podolský, Aneta Budošová.
Životného jubilea sa dožívajú: 
Anna Štefaniaková 97 rokov, Pavla Hotová 94 rokov, Jozefa Palub-
jaková 85 rokov, Helena Straková 80 rokov, Mária Majerčáková 75 
rokov, Žofia Chamillová 75 rokov, Mária Polačková 75 rokov, Karol 
Jančík 70 rokov, Gabriela Pavličková 70 rokov, Žofia Čenščaková 
70 rokov, Amália Galliková 70 rokov
Navždy nás opustili: 
Alfonz Olekšák vo veku 87 rokov, Alžbeta Urbanská vo veku 66 
rokov
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Zria ovate

     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

opätovne  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 20. 7. 2009. 

V dňoch od 15. do 17. mája sa 
Školské stredisko záujmovej čin-
nosti pri ZŠ Štefánikova Spišská 
Belá zúčastnilo s dvoma vekový-
mi kategóriami majstrovstiev Slo-
venska v hokejbale v Pruskom. 
Na takomto turnaji sa uvedená 
škola zúčastnila prvýkrát.

Do družstiev boli zaradení 
chlapci z obidvoch základných 
škôl a taktiež bývalí chlapci ZŠ, 
ktorí ešte patrili do kategórie 
16-ročných. „Ešte pred týmto 
turnajom sme odohrali spolu 12 
zápasov s Kežmarkom a Fighters 
Spišská Belá. V zápasoch sme 
sa snažili zlepšiť herné činnosti, 
zdokonaliť herné kombinácie 
a systém hry. Vybratí chlapci na-
ozaj ukázali počas prípravy, ale aj 
počas turnaja, že majú srdiečko na 
správnom mieste a nemožno im 
vytknúť snahu reprezentovať naše 
mesto v najlepšom svetle. Na MS 
ako nováčik sme to nemali vôbec 
ľahké, lebo súperi mali často vo 
svojich družstvách hráčov, ktorí 

Majstrovstvá SR v hokejbale, Pruské 15. - 17. 5. 2009
hrávajú hokejovú či hokejbalovú 
extraligu“ povedal tréner Miro-
slav Burdíček. 

Naše družstvo - kategória U 14 
sa umiestnilo na 6. mieste a v ka-
tegórii U 16 na 8. mieste. Chlapci 
počas týchto troch dní odohrali 
naozaj ťažké zápasy s kvalitnými 
družstvami a odniesli si nezabud-
nuteľné zážitky, ktoré ako veríme, 
ich poženú vo výkonnostnom ras-
te vyššie. Najmä mladšej kategórii 
sa podaril krásny výsledok s Bra-
tislavou, s ktorou remizovali 3:3, 
pričom ešte pred koncom zápasu 
viedli 3:1. Starší chlapci dokázali 
remizovať s družstvom Pruské 1:
1 (hráva hokejbalovú extraligu). 
Po každom zápase sa vyhlasoval 
najlepší hráč z každého družstva 
a postupne cenu najlepšieho hrá-
ča získali v kategórií U14 Lukáš 
Zadžora, Peter Kiska a Šimon Ho-
táry, v kategórii U16 to boli Jakub 
Lenkavský, Ján Krigovský, Marek 
Šelep a Patrik Kaňuk. 

Chlapcov na MS viedli Mgr. 

M. Burdíček, Mgr. Ľ. Gumulák 
(učitelia ZŠ) a za rodičov Ján 
Zadžora. Chlapci ďakujeme za 
reprezentáciu mesta.

Reprezentovali nás:
U16 - Kaňuk Patrik, Ivančák 

Patrik, Šelep Marek, Povec Mi-
chal, Nálepka Viliam, Bachleda 
Matúš, Hradický Maroš, Krigov-
ský Ján, Ščigulinský Filip, Labus 
Lukáš, Vadovský Matúš, Piatak 
Oliver, Richter Peter, Britaňák 
Denis, Lenkavský Jakub, Roth 
Martin, Suchanovský Kristián
Výsledky: 
HBK Kométa Vrútky - ZŠ Štefá-
nikova Spišská Belá  7:0
ŠK 98 Pruské - ZŠ Štefánikova 
Spišská Belá  1:1
JK AFE Medokýš Martin - ZŠ 
Štefánikova Spišská Belá  5:0
O 7. miesto 
ZŠ Štefánikova Spišská Belá - 
CVČ Worms Kežmarok  2:6

U14 - Kiska Peter, Bekeš Sta-
nislav, Milaňák Adam, Kysela 
Štefan, Hotáry Šimon, Zadžora 
Lukáš, Čupka Daniel, Odumorek 
Róbert, Pisarčík Stanislav, Cho-
vaňák Marcel, Kiska Kristián, 

Hájek Anton, Kovalčík Matej, 
Labus Peter, Mitura Augustín, 
Birošík Jozef 
Výsledky:
ZŠ Štefánikova Spišská Belá - 
HBK Kométa Vrútky  1:5 
ZŠ Štefánikova Spišská Belá - 
CTM Bratislava  3:3
O 5. miesto
ZŠ Štefánikova Spišská Belá - JK 
AFE Medokýš Martin  1:5

Konečné poradie:
U14
1.  Red Shark Nové Zámky
2.  CVČ Worms Kežmarok
3.  HBK Kométa Vrútky
4.  CTM Bratislava
5.  JK AFE Medokýš Martin
6.  ZŠ Štefánikova Spišská Belá
7.   ŠK Rebels 91 ABC Topoľča-

ny

U16
1.  Nové Zámky
2.  HBK Kométa Vrútky
3. SO Trenčín
4.  CTM Bratislava
5.  ŠK 98 Pruské 
6.  JK AFE Medokýš Martin
7.  CVČ Worms Kežmarok
8.  ZŠ Štefánikova Spišská Belá
9.  ŠK Harvard PartizánskeVeľký úspech dosiahli futba-

loví dorastenci TJ Slavoj Spišská 
Belá, ktorí ukončili tohtoročnú 
sezónu na 1. mieste 5. ligy - 
skupina Severovýchod. A tak od 
augusta v novej sezóne budú naši 
dorastenci hrávať v 4. sloven-
skej futbalovej lige spolu napr. 
s Kežmarkom, Svitom, Levočou 
či Ľubicou. Za tento úspech patrí 
veľká vďaka všetkých chalanov, 
ale tiež trénerovi mužstva Majovi 
Novoroľníkovi (Levikovi) a jeho 
asistentom Marekovi Milaňákovi 
(Pinďovi) a Petrovi Tomasovi 
(Tomsonovi). Chalani ĎAKUJE-
ME, GRATULUJEME a prajeme 
veľa úspechov v 4. lige. 

Z futbalových trávnikov
Dospelí - 1. trieda PFZ
24. 5. 2009 
Spišská Belá - Poprad Stráže  2:2
31. 5. 2009 
Sp. St. Ves - Spišská Belá  6:1
7. 6. 2009 
Spišská Belá - Batizovce  5:1 
14. 6. 2009 
Kravany - Spišská Belá  3:1
20. 6. 2009 
Spišská Belá - Mlynčeky  8:2 

Dospelí - 2. trieda PFZ
24. 5. 2009 
Hôrka - Strážky  2:0
31. 5. 2009 

Postup do 4. slovenskej ligy
Strážky - Podhorany  1:3
7. 6. 2009 
Hozelec - Strážky  2:1
14. 6. 2009 
Strážky - Teplica  5:3
20. 6. 2009 
Výborná - Strážky 

Dorast - 5. liga SFZ - skupina 
severozápad
23. 5. 2009 
Spišská Belá - Pušovce  5:1
30. 5. 2009 
Spišská Belá - Hranovnica  4:2
6. 6. 2009 
Ľubotín - Spišská Belá  0:2
13. 6. 2009 
Spišská Belá - Župčany  4:1
20. 6. 2009 
V. Šebastová - Spišská Belá  0:1

Žiaci - 1. trieda PFZ
23. 5. 2009 
Spišská Belá - L.Teplička  3:2
30. 5. 2009 
Hranovnica - Spišská Belá  5:3
6. 6. 2009 
Spišská Belá - Ľubica  1:4
13. 6. 2009 
Výborná - Spišská Belá  2:1

Žiaci - 2. trieda PFZ
23. 5. 2009 
Žakovce - Strážky  2:2
30. 5. 2009 
Strážky - Vlkovce  1:2
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1. SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA - ŽENY 

SKUPINA VÝCHOD - KONEČNÉ PORADIE 
 Team Z B+ B- V P S B

1. MBK Ružomberok „B“ 18 2060 794 18 0 1266 36

2. Cassovia Košice „B“ 18 1515 1056 15 3 459 33

3. MBK Liptovský Mikuláš 18 1388 1058 14 4 330 32

4. ŠŠK TYDAM Košice 18 1373 1073 12 6 300 30

5. EILAT Prešov 18 1125 1152 9 9 -27 27

6. ŠKBD Spišská Nová Ves 18 1067 1228 8 10 -161 26

7. 1.BK-D Michalovce 18 1036 1340 7 11 -304 25

8. BKM Bardejov 18 958 1488 3 15 -530 21

9. ŠKM Stará Ľubovňa 18 824 1420 3 15 -596 21

10. ŠBK Spišská Belá 18 780 1517 1 17 -737 19

V piatok 12. júna 2009 sa na 
hokejbalovom ihrisku na Tatran-
skej ulici uskutočnil hokejbalový 
turnaj pri príležitosti Dní mesta 
Spišská Belá, ktorý usporiadala 
Základná škola Štefánikova 19 
v spolupráci s mestom Spišská 
Belá. Turnaja sa zúčastnili chlapci 
z tunajších základných škôl ako aj 
iných škôl z okolia. 

Ako prví začali žiaci 1. a 4. 
ročníkov. Bolo vidieť, že chlapci 
majú obrovskú chuť a radosť z tej-
to hry. Ich radosť sa preniesla na 
divákoch, ktorými boli aj ich 
rodičia, spolužiakov i usporia-
dateľov.
Výsledky skupiny: 
1.  Boston (ZŠ J. M. Petzvala)
2.   Červené krídla (ZŠ Štefániko-

va 19)
3.  Ducks (ZŠ J.M.Petzvala)
4.  Pitzburg (ZŠ Štefánikova 19)

V ďalšej časti pokračovali 
žiaci 5. a 9. ročníkov. V tejto 

Hokejbalový turnaj pri príležitosti 
Dní mesta Spišská Belá

kategórii sa zúčastnili školy - ZŠ 
Štefánikova, ZŠ J.M.Petzvala, ZŠ 
Nižná brána, ZŠ Ľubica, ZŠ Hun-
covce, Spišská Belá - výber.

Aj tu bolo cítiť nadšenie 
a entuziazmus z hry. Chlapci 
podávali vynikajúce výkony, 
nakoľko väčšina z nich hráva 
hokejbalovú ligu.
Výsledky skupiny:
1.  ZŠ Nižná brána
2.  Spišská Belá - výber
3.  ZŠ Ľubica
4.  ZŠ Štefánikova 19
5.  ZŠ Huncovce
6.  ZŠ J. M. Petzvala

Mesto Spišská Belá zabez-
pečilo občerstvenie, podávali sa 
párky. Zároveň prispelo na ceny 
pre víťazov a najlepších hráčov 
turnaja. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a organizo-
vaní tejto športovej akcie.

KEŽMARSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA V SEZÓNE 2008/09

CELKOVÉ PORADIE MUŽSTIEV MUŽI
1.  HC Sokol MATRIX Kežmarok 
2.  ŠATEX Poprad 
3.  HBC LEOPOLDOV Poprad 
4.  The REDS Rats Kežmarok 
5.  FIGHTERS Spišská Belá 
6.  TORNÁDO Kežmarok 
7.  HBC KUBACHY Spiš. Bystré 
8.  Bad COMPANY Ľubica 
9.  GTC Hoffmann Kežmarok 
10.  SNIPERS Kežmarok 

Od septembra 2008 do júna 
2009 prebiehala na hokejovom 
ihrisku žiacka hokejbalová liga 
medzi žiakmi narodenými v roku 
1993 a mladších. Súťaž sa kona-
la pod záštitou mesta a Školského 
strediska záujmovej činnosti pri 
Základnej škole Štefánikova 19. 
Za súťaž bol zodpovedný Mgr. M. 
Burdíček, pedagóg školy. 

Cieľom tejto súťaže bolo pri-
tiahnuť chlapcov „z ulíc“ k pra-
videlnej športovej súťaži a tak 
vyplniť chlapcom voľný čas. Zá-
pasy sa hrali každý piatok okrem 
zimnej prestávky. V mesiaci máj 
bola súťaž prerušená, keďže výber 
chlapcov z tejto súťaže rozdelená 
do dvoch kategórií U14 a  U16 sa 
zúčastnil Majstrovstiev Slovenska 
v hokejbale v Pruskom. 

Každé družstvo odohralo 24 
zápasov základnej časti, po kto-
rej nasledovalo play off medzi 
najlepšími štyrmi družstvami 
súťaže základnej časti. Do finále 
sa nakoniec prebojovali favoriti 
: družstvo Hawks , ktoré tvorili 
zväčša chlapci zo ZŠ Štefániko-
va 19 a družstvo Lamy, ktoré bolo 
tvorené z chlapcov zo ZŠ J. M. 

Belianska hokejbalová liga 2008/2009
Petzvala. Vo finále sa nakoniec 
žiadne prekvapenie nekonalo, 
keďže Hawks vyhrali dvakrát 2:
0 a na zápasy 2:1, a tak potvrdilo 
svoju suverenitu v tomto ročníku. 
Za družstvo Hawks hrali: Krigov-
ský, Britaňák, Šelep, Sčigulinský, 
Ivančák, Kaňuk, Matava, Vadov-
ský, Richter, Nálepka, Jakub 
Lenkavský. 

V súťaži sa vyhodnocovalo 
aj kanadské bodovanie, kde 
spolu bodovalo až 54 chlapcov. 
Najviac bodov nazbieral Denis 
Britaňák (105 bodov) pred Pat-
rikom Ivančákom (80 bodov) 
a  Patrikom Kaňukom (60 bodov). 
Odovzdanie cien pre najlepších 
sa uskutočnilo za prítomnosti 
primátora mesta JUDr. Štefana 
Bieľaka. Chlapcom ďakujeme za 
účasť v tejto súťaži a veríme, že 
sa na jeseň tohto roka stretneme 
opäť v takom zápale a entuziazme 
ako v prvom ročníku hokejbalovej 
ligy. 
Individuálne ocenenia:
Najlepší útočník: Patrik Ivančák
Najlepší brankár: Jakub Len-
kavský
Najlepší obranca: Marek Šelep 

Najproduktívnejší hráč: Denis 
Britaňák
Skokan roka: Daniel Čupka

Tabuľka základnej časti:
1. Hawks  24  23  0  0  1  177:23  69
2. Lamy  24  18  0  0  6  97:36  54
3. Red Tufel  24  11  2  1  10  56:82  38
4. Fiery Bird  24  4  2  0  18  36:91  16
5. Kladivári  24  4  0  4  16  27:88  16
6. Washington - nedohrali súťaž

PLAY OFF 
Semifinále:
Prvé zápasy
Lamy - Red Tufel  3:2 (1:0)
Hawks - Fiery Bird  7:2 (1:0)
Druhé zápasy
Lamy - Red Tufel  6:7 (1:1)

Hawks - Fiery Bird  13:5 (2:0)
Tretí zápas
Lamy - Red Tufel  4:2 (2:1)
O 3. miesto: 
Fiery Bird - Red Tufel  4:2 (1:0)
Fiery Bird - Red Tufel  0:2 (1:1)
Fiery Bird - Red Tufel  3:2 (2:1)

Finále:
Hawks - Lamy  2:1 (1:0)
Hawks - Lamy  2:0 (2:0)

Konečná tabuľka:
1.  Hawks
2.  Lamy
3.  Fiery Bird
4.  Red Tufel
5.  Kladivári
6.  Washington

Výborný úspech našich mlad-
ších žiakov. Na finálovom turnaji 
výberov oblastných futbalových 
zväzov o pohár predsedu Vý-
chodoslovenského futbalového 
zväzu, ktorý sa konal dňa 10. 6. 
2009 v Ličartovciach obsadili 
chlapci hrajúci za podtatranský 
FZ po dramatickom závere 
krásne 2. miesto, keď v druhom 
stretnutí proti Humennému obrá-
tili zo stavu 0:2 na 4:2 a ak by sa 

Podtatranský futbalový zväz Poprad
im podarilo vsietiť ešte jeden gól, 
stali by sa víťazmi turnaja.

Výsledky: Poprad - Prešov 1:
1 - gól Erik Lačný (PK 1:3), Po-
prad - Humenné 4:2 (góly: Dobeš 
Matej 3, Repiščák Leo), Prešov - 
Humenné 3:1. 

Popradský (podtatranský) výber 
reprezentovali aj Dobeš Matej, Cho-
vaňák Marcel, Mlak Silvio (Slavoj 
Sp. Belá). Najlepším strelcom sa 
stal náš chlapec Dobeš Matej. 




