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SEPTEMBER
21. 9. (So)  • Spišský zemiakarský jarmok - 11. ročník
29. 9. (Ne)  • Automobilová jazda zručnosti

OKTÓBER:
4. - 5. 10.  • 27. ročník medzinárodnej orientačnej automobilovej 
(Pi, So)  súťaže „O pohár Slavomila Rusiňáka“
5. 10. (So)  • Beliansky turistický pochod
25. 10. (Pi)  •  Výtvarná súťaž - boj proti drogám - „Nebo bez mra-

kov“ - CVČ
27. 10. (Ne)  • Automobilová jazda zručnosti
Október  • Mesiac úcty k starším
Október  • Imatrikulácia prvákov základných škôl

Kultúrne a športové podujatia 
v Spišskej Belej

„Propozície súťaže“
Súťažiaci: každá fyzická 

osoba staršia ako 18 rokov 
Podmienky účasti: 
1. Súťažným exponátom 

môže byť zdravá, umytá, osuše-
ná zemiaková hľuza, vložená do 
igelitového vrecka spolu s me-
nom a adresou súťažiaceho.

2. Odovzdať najneskôr v deň 
konania jarmoku (21. 9. 2013) 

11. Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej 
- Súťaž o najväčší zemiak

do 12.00 hod. súťažný exponát 
- zemiak organizátorom jar-
moku (t. j. vo výstavnom stán-
ku družstva SLOVSOLANUM 
Spišská Belá). Súťažný exponát 
- zemiak je možné odovzdať aj 
pred dňom konania jarmoku 
- v Regionálnom turistickom 
informačnom centre v Spišskej 
Belej (budova kina) v čase jeho 
prevádzkovej doby u p. Mgr. 
Marty Hlaváčovej. 

Hodnotiace kritériá:
Hodnotí sa hmotnosť zemia-

ka (v gramoch) a pri rovnakej 

hmotnosti objem zemiaka (sú-
ťažného exponátu).

Vyhodnotenie súťaže za-
bezpečuje: družstvo SLOVSO-
LANUM Spišská Belá

Vyhlásenie výsledkov súťa-
že bude v deň konania jarmoku 
po 14. hod. v rámci kultúrneho 
programu. 

Pre držiteľa najväčšieho ze-
miaka je pripravená zaujímavá 
„naturálna“ odmena.

Viac informácií: Mgr. Marta 
Hlaváčová, tel. 4680510, hlava-
cova@spisskabela.sk.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na zasadnutí dňa 1. 8. 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej (ďalej len MsZ) prijalo 
aj nasledovné rozhodnutia:

Nariadenie o nakladaní 
s odpadmi 

MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta č. 7/2013 o nakladaní s od-
padmi na území mesta Spišská 
Belá (nariadenie je zverejnené na 
www.spisskabela.sk).

Nariadenie o výstrojných 
súčiastkach mestskej polície 

MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta č. 8/2013 ktorým sa mení 
VZN mesta č. 2/2012 o výstroj-
ných súčiastkach príslušníkov 
Mestskej polície Spišská Belá 
(nariadenie je zverejnené na 
www.spisskabela.sk).

Predaj 1 pozemku 
v priemyselnej zóne 
na Továrenskej ulici

MsZ vzalo na vedomie vy-
hodnotenie verejnej obchodnej 
súťaže na predaj nehnuteľnos-
ti - pozemku v priemyselnej 
zóne SEVER v k. ú. Spišská 
Belá. Predložené boli 2 cenové 
ponuky.

MsZ schválilo na základe 
vyhlásenej obchodnej verej-
nej súťaže predaj pozemku 
o výmere 606 m2 na výstavbu 
priemyselnej (podnikateľskej) 
prevádzky v lokalite „Sever“ 
v meste Spišská Belá na Tová-
renskej ulici záujemcovi Bc. 
Viliamovi Theiszovi, trvale 
bytom Kežmarok, Nábrežná ul. 
790/3 (miesto podnikania Spiš-
ská Belá) za ponúknutú kúpnu 
cenu 15,80 eur/m2 a za týchto 
podmienok: 

1. Potrebné inžinierske siete 
a prístupové cesty si vybuduje 
kupujúci na svoje náklady 
(spolu s ostatnými vlastníkmi 
pozemkov v tejto lokalite)

2. Zákaz prevodu vlastníctva 
k uvedenému pozemku na inú 
osobu po dobu 10 rokov od na-
dobudnutia vlastníckeho práva 
k tomuto pozemku od mesta.

Regulácia potoka v Strážkach 
a požiadavka na nový most 

cez potok 
MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o regulácii potoka Čierna voda 
v Strážkach a o požiadavke 
niektorých obyvateľov Strážok 
na výstavbu nového mosta cez 
potok Čierna voda pri prevádzke 
píly p. Bonka. Mesto dalo urobiť 
pracovnú štúdiu možného rieše-
nia mosta, avšak problémom sú 

financie, ktoré mesto na nový 
most nemá a podľa názoru po-
slancov je na zvážení, či je tento 
most až takou nevyhnutnosťou 
a prioritou mesta vzhľadom 
na iné dlhodobé priority, ktoré 
sa dotýkajú väčšieho počtu 
obyvateľov mesta a sú odkla-
dané pre nedostatok financií. 
Otázka výstavby nového mosta 
vznikla v súvislosti s realizáciou 
regulácie potoka, pričom podľa 
projektu sa v danom mieste po-
číta s novým brodom cez potok 
(nie mostom, nakoľko náklady 
na most nie sú oprávnenými 
nákladmi). 

(Pokračovanie na 3. str.)
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PREŠOV 27. augusta (TASR) 
- Poslanci Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) dnes 
schválili, že v novembrových 
voľbách do regionálneho parla-
mentu sa bude voliť opäť 62 po-
slancov. Najviac poslancov bude 
z okresov Prešov a Poprad, a to 12 
a osem poslancov. Korešponduje 
to aj s počtom obyvateľov v týchto 
okresoch, ktoré sú v Prešovskom 
kraji najľudnatejšie. 

„Po šesť poslancov budú 
mať okresy Bardejov a Vranov, 

Voľby VÚC: V Prešovskom kraji sa bude voliť opäť 
62 poslancov

po päť okresy Humenné a Kež-
marok. Štvorčlenné zastúpenie 
v parlamente Prešovského sa-
mosprávneho kraja budú mať 
okresy Sabinov a Stará Ľubovňa. 
Trojica poslancov bude z okre-
sov Svidník, Snina a Levoča. 
Do poslaneckých lavíc by mali 
zasadnúť aj dvaja poslanci zo 
Stropkova a jeden z Medzilabo-
riec,“ konkretizoval predseda 
PSK Peter Chudík. V okresoch 
Humenné, Medzilaborce, Snina 
a Levoča nemajú podľa Chu-

díka obvodné úrady vhodné 
priestory pre činnosť obvodných 
volebných komisií a odborných 
sumarizačných útvarov, pre-
to boli sídla určené do škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávy.

Prešovský samosprávny kraj 
má viac ako 817 000 obyvateľov. 
Zastupiteľstvo určilo počet po-
slancov v pomere 12 000 až 
15 000 obyvateľov na jedného 
poslanca. Súčasný krajský par-
lament má 62 poslancov.

ČO SA KOPALO V CHOD-
NÍKU NA UL. SNP (OPRO-
TI CINTORÍNU)?
Spoločnosť Slovak Telecom 
mala poškodený káblový 
rozvod umiestnený v chod-
níku na Ul. SNP pred domom 
č. 15 - 21. Bolo nutné chodník 
rozkopať a položiť doň nový 
káblový rozvod. V súčasnos-
ti je už porucha odstránená 
a dlažba na chodníku je vrá-
tená do pôvodného stavu. 

NOVÝ BANKOMAT 
V SPIŠSKEJ BELEJ
Sieť Prima banky sa rozšírila 
o ďalší bankomat - tento 
krát v meste Spišská Belá. 
Nový bankomat je umiest-
nený pri novom supermar-
kete TESCO na Ulici SNP 9 
(pri motoreste GORAL za 
čerpacou stanicou OMV). 
Je prístupný verejnosti 24 
hodín denne, nakoľko je 
umiestnený pred vchodom 
do supermarketu. Okrem 
tohto sa v meste nachádza 
bankomat VUB a. s. a Slo-
venskej sporiteľne a. s..

DOTÁCIA NA NÁKUP 
KNÍH DO KNIŽNICE
Mesto Spišská Belá na zá-
klade podaného projektu 
získalo aj v tomto roku zo 
štátneho rozpočtu (z kapi-
toly z Ministerstva kultúry 
SR) dotáciu vo výške 800 
eur. Táto dotácie je určená na 
nákup knižničného fondu - t. 
j. nových kníh do našej mest-
skej knižnice. Mesto prispeje 
z rozpočtu mesta sumou 150 
eur (ako spolufinancovanie 
tohto projektu). Takže kniž-
ničný fond v našej knižnici 
sa zakrátko rozšíri o ďalšie 
knižné tituly. 

DAROVANIE KRVI 
- VÝZVA
Vážení bezpríspevkoví darco-
via krvi, Národná transfúzna 
služba SR sa obracia na Vás 
s výzvou o pomoc darovať 
krv - potrebné sú všetky krvné 
skupiny, najmä krvná skupina 
A Rh pozitív a všetky krvné 
skupiny s Rh negatívnym fak-
torom. Darcovia môžu prísť 
na všetky pracoviská NTS SR 
počas pracovných dní od 7.00 
do 14.00 h a každý utorok od 
7.00 do 17.00 h.

V piatok 26. júna sa primá-
tor nášho mesta Štefan Bieľak 
stretol na pracovnom obede so 
štátnym tajomníkom MŠ SR 
Štefanom Chudobom, poslan-
com Národnej rady SR Petrom 
Gažim, splnomocnenom vlády 
pre rómske komunity Petrom 
Polákom, poradcom ministra 
financií Antonom Marcinčinom 
a prednostom Obvodného úradu 

Štátny tajomník v Spišskej Belej
v Kežmarku Jánom Ferenčákom 
a s ďalšími. Témou stretnutia 
bola súčasná situácia v oblasti 
školstva, najmä vzdelávanie 
rómskej populácie a riešenie 
kapacitných problémov základ-
ných škôl v niektorých obciach 
okresu Kežmarok. Štátny tajom-
ník informoval o už prebieha-
júcej výstavbe modulovaných 
(kontajnerových) základných 

škôl v obci Krížová Ves, Pod-
horany a Stráne pod Tatrami 
a poukázal aj na ďalšie problémy 
súčasného školstva a ich riešenia. 
Avšak najmä osobná iniciatíva 
prednostu Obvodného úradu 
v Kežmarku Jána Ferenčáka 
v tejto veci priniesla daný výsle-
dok, že od septembra 2013 budú 
deti v uvedených obciach užívať 
nové priestory škôl.

• Po výstavbe spláškovej kana-
lizácie v našom meste bola ulica 
kpt. Nálepku (tzv. kačacia ulička 
- pred zdravotným strediskom) 
a Hviezdoslavova ulica (od č. 49 po 
križovatku na Novú ul.) opravená 
položením nového asfaltového povr-
chu na celú šírku cesty. Z projektu 
výstavby spláškovej kanalizácie 
financovaného z EÚ sa zrealizoval 
nový asfaltový povrch o šírke 3,0 m 
a zvyšná časť šírky cesty sa finan-
covala z rozpočtu mesta. Naviac na 
Ulici kpt. Nálepku sa osadili aj nové 
cestné obrubníky. 

MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mes-
ta o pokračovaní výstavby 
miestnej komunikácie na 
Lipovej a Agátovej ulici 
(doposiaľ ako IBV Špor-
tová) a o stavebnej úprave 
Športovej ulice (od ul. SNP). 
MsZ schválilo na tento účel 
zatiaľ 120-tis. eur v rámci 
zmeny rozpočtu mesta. Na 
túto akciu však budú však 
potrebné ďalšie finančné 
prostriedky, ktoré mesto 
bude musieť zabezpečiť 
v rozpočte mesta. 

Výstavba cesty a stavebná úprava Športovej ulice

• V súčasnosti prebieha výstavba miestnej komunikácie aj na Agátovej ulici.
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Oprava miestnych komuniká-
cii po výstavbe kanalizácie
MsZ vzalo na vedomie infor-

máciu primátora mesta o potre-
be a rozsahu opravy miestnych 
komunikácii po výstavbe spláš-
kovej kanalizácie v meste. Kon-
krétne ide o Popradskú ulicu (od 
školského majetku po futbalové 
ihrisko), Športovú ulicu (od ul. 
SNP po futbalový štadión), ulica 
kpt. Nálepku (tzv. kačacia ulička 
- pred zdravotným strediskom) 
a Hviezdoslavova ulica (od č. 
49 po križovatku na Novú ul.). 
Z projektu financovaného EÚ 
sa zrealizoval, resp. zrealizuje 
nový asfaltový povrch o šírke 
3,0 m a zvyšná časť šírky cesty 
sa musí zafinancovať z rozpoč-
tu mesta (čo nie je v súčasnosti 
jednoduché a mesto musí nájsť 
potrebné financie zmenami 
rozpočtu a ďalšími úspornými 
opatreniami). 

Výstavba cesty na Lipovej 
a Agátovej ulici a stavebná 

úprava Športovej ulice
MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o pokračovaní výstavby miest-
nej komunikácie na Lipovej 
a Agátovej ulici (doposiaľ ako 
IBV Športová) a o stavebnej 
úprave Športovej ulice (od ul. 
SNP). MsZ schválilo na tento 
účel zatiaľ 120-tis. eur v rámci 
zmeny rozpočtu mesta. Na túto 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
akciu však budú však potrebné 
ďalšie finančné prostriedky, kto-
ré mesto bude musieť zabezpečiť 
v rozpočte mesta. 

Pamätník nenarodeným 
deťom

MsZ schválilo návrh na 
umiestnenie pamätníka nena-
rodeným deťom na miestnom 
cintoríne na Družstevnej ulici 
v Spišskej Belej na základe žia-
dosti občianskeho združenia 
Magnificat Slovakia, Belinské-
ho 24, Bratislava. Iniciátormi 
umiestnenia tohto pamätníka 
v našom meste je Andrej Rusnák 
a Angela Bartkovská zo Spišskej 
Belej. Podmienkou pre umiest-
nenie pamätníka je predloženie 
návrhu dizajnového riešenia 
pamätníka a návrhu na určenie 
konkrétneho miesta, kde bude 
pamätník na cintoríne umiest-
nený, na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu. 

Zametacie vozidlo 
pre Mestský podnik

MsZ schválilo prevádzkova-
nie (výpožičku) špeciálneho za-
metacieho vozidla zn. BUCHER 
CITY CAT 2020-XL, WIN TEB 
CC20C8108430 pre Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o., 
Továrenská 30, Spišská Belá na 
dobu neurčitú pre účely letnej 
a zimnej údržby komunikácii. 
Uvedené auto zakúpilo mesto 
z dotácie zo štátneho rozpočtu 

a tiež z financií z rozpočtu 
mesta. 

Predaje a prenájmy 
pozemkov

1. MsZ schválilo predaj časti 
pozemku pri rodinnom dome 
na Kúpeľnej ul. v Spišskej Belej 
Ing. Anne Kittanovej, bytom 
Odborárska 1281/38, Bratislava 
v rámci majetkovoprávneho 
vysporiadania vlastníctva k po-
zemku 

2. MsZ schválilo prenájom 
pozemku pri Belianskom rybní-
ku v Spišskej Belej o výmere 100 
m2 pre žiadateľa Slovak Telecom, 
a. s., Bratislava - pozemok pod 
existujúcim stožiarom (vykrý-
vačom) na dobu 5 rokov.

3. MsZ schválilo prenájom 
časti pozemku (záhrada) žia-
dateľovi Vladimírovi Frindtovi, 
bytom Spišská Belá, Slnečná 43 
za rodinným domom na dobu 
5 rokov

4. MsZ schválilo prenájom 
časti pozemku pri rodinnom 
dome žiadateľovi Petrovi Zim-
mermannovi, bytom Ždiar č. 155 
pre účely poľnohospodárskej 
výroby (údržba pozemkov z es-
tetického hľadiska) na obdobie 
5 rokov (využitie pozemkov 
okolo bývalých objektov ŠL TA-
NAP-u v lokalite „Poľko“ - nad 
Ždiarom).

5. MsZ schválilo prenájom 
časti pozemkov v Ždiari za 
účelom prenájmu pre poľno-
hospodárske účely pre žiadateľa 
Ing. Pavla Bekeša, trvale bytom 
Ždiar 103 na dobu 5 rokov, na-
koľko ide o nepodnikateľské vy-
užitie pozemkov okolo bývalých 
objektov ŠL TANAP-u v lokalite 
„Poľko“ (nad Ždiarom).

6. MsZ schválilo prenájom 
časti pozemku na umiestnenie 
dočasného predajného stánku - 
Bufet s pokladňou pre žiadateľa 
SPIDER PARK v k. ú. Tatranská 
Lomnica (Areál SPIDER PARKU 
pri parkovisku v Tatranskej Kot-
line) o výmere 25 m2 na dobu do 
30. 10. 2019. 

Vecné bremeno 
pre energetikov

MsZ schválilo bezodplatné 
zriadenie vecného bremena na 
dobu neurčitú na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta pre účely 
umiestnenia stavby „Spišská 
Belá, rozdeľovací objekt PVS 
Šarpanec, SO 01 NN prípojka“ 
v prospech VSD, a. s., Mlynská 
31, 042 91 Košice spočívajúce 
v práve uloženia podzemných 
káblových rozvodov a vstupu 
na tieto pozemky za účelom 
údržby tohto podzemného 
vedenia. 

Prenájom 
vo FACE klubu

MsZ schválilo prenájom 
nebytových priestorov Face 
klubu (nízkoprahového centra) 
v Spišskej Belej na Petzvalovej 
ulici č. 16 v Spišskej Belej (na 1. 
poschodí) pre občianske zdru-
ženie Expression o. z. Spišská 
Belá na účely realizácie projek-
tu podporeného z nadácie Ho-
dina deťom na dobu určitú do 
30.04.2014. V tomto prípade ide 
o dočasný prenájom priestorov 
občianskemu združeniu, kto-
rého členmi sú dobrovoľníci 
z Face klubu, ktorí budú pre 
návštevníkov Face klubu pri-
pravovať aktivity v rámci tohto 
schváleného projektu.

Mesto Spišská Belá na zákla-
de spracovaného a podaného 
projektu pod názvom „Ochra-
na ovzdušia v meste Spišská 
Belá“ získalo dotáciu z Envi-
ronmentálneho fondu SR (t. j. 
zo štátneho rozpočtu) vo výške 
189 960 eur. Táto dotácia bola 
určená na nákup špeciálneho 
vozidla - kompaktného zame-
tacieho auta značky Bucher na 
údržbu miestnych komuniká-

(Dokončenie z 1. str.)

Nové zametacie vozidlo 
cií. Mesto na tomto projekte 
participovalo sumou 9 840 eur, 
čo tvorí 5 % z celkových nákla-
dov na nákup tohto vozidla. 
Predmetné vozidlo bude teda 
slúžiť na zametanie miestnych 
ciest, verejných priestranstiev 
a chodníkov a v zimnou období 
aj na ich zimnú údržbu (najmä 
odpratávanie snehu). Predmetné 
vozidlo dostal do užívania Mest-
ský podnik Spišská Belá, s. r. o.

Triedený zber komunálneho odpadu v Spišskej Belej september 
- december 2013 - VRECOVÝ SYSTÉM
PLASTY
KOVY

26. september • 24. október
21. november • 19. december

PAPIER, SKLO
TETRAPAKY

27. september • 25. október
22. november • 20. december

Biologicky rozložiteľný (zelený) 
odpad - každý druhý pondelok

30. september • 14. október
28. október • 11. november

Oprava termínov zberu
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Od 1. septembra 2013 už bude 
možné prideliť zvláštne evidenč-
né číslo obsahujúce písmeno C 
vozidlám, ktoré nie sú schválené 
na prevádzku v premávke na po-
zemných komunikáciách, ak sú 
používané na poľnohospodárske 
práce alebo lesné práce na zákla-
de žiadosti jeho vlastníka. Medzi 
takého vozidlá patria najmä 
podomácky vyrobené traktory 
a ich prívesy, ale aj včelárske 

Na cesty už aj s podomácky vyrobeným traktorom
vozidlá. Prevádzkovateľ vozidla 
doposiaľ nesmel v premávke 
na pozemných komunikáciách 
prevádzkovať vozidlo, ktoré 
nebolo schválené na premávku 
na pozemných komunikáciách. 
Čiže také vozidlo, ktoré nemalo 
osvedčenie o evidencii časť I a II, 
ani technické osvedčenie vozidla. 
Ministerstvo vnútra SR intenzív-
ne participovalo na tom, aby bolo 
možné v maximálnej miere vyjsť 

v ústrety prevádzkovateľom aj 
takýchto strojov, avšak za pod-
mienok dodržania dopravno-
-bezpečnostných požiadaviek. 
Od 1. septembra je možné 
požiadať dopravný inšpektorát 
o zaevidovanie takéhoto vozidla. 
K tomu je však potrebné predlo-
žiť žiadosť s týmito údajmi: 

• meno a priezvisko vlastní-
ka, dátum a miesto jeho naro-
denia a adresu pobytu, ak ide 
o fyzickú osobu, 

• názov, adresu sídla a iden-
tifikačné číslo vlastníka vozidla, 
ak ide o právnickú osobu, ako aj 
osobné údaje podľa písmena a) 
o osobe, ktorá koná v mene tejto 
právnickej osoby, 

• základné technické údaje 
vozidla, a to značku, obchodný 
názov, typ, druh, kategóriu, 
identifikačné číslo vozidla a ob-
chodné meno výrobcu vozidla, 
ak tieto údaje možno zistiť, dĺž-
ku, šírku a výšku vozidla, 

• fotografie vozidla spredu, 
zboku a zozadu, 

• odôvodnenie žiadosti 
vrátane predpokladanej trasy 
a času používania tohto vozidla 
v cestnej premávke, 

• dátum a podpis žiadateľa. 
Dopravný inšpektorát ná-

sledne vozidlo zaeviduje a pri-
delí mu zvláštne evidenčné 
číslo, ktoré môže byť pridelené 
najviac na tri kalendárne roky 
a vydá mu osvedčenie. Žiadosť 
podlieha správnemu poplatku 
za jeden kus tabuľky s evidenč-
ným číslom vo výške 33 eur. 
Takéto vozidlo bude možné 
používať na cestách III. triedy, 
miestnych komunikáciách 
a účelových komunikáciách za 
nezníženej viditeľnosti. Ak by 
občan potreboval vozidlo pou-
žívať aj na iných cestách, musí 
požiadať dopravný inšpektorát 
o povolenie výnimky, ktorej 
vydanie je už bezplatné.

Rovnako po výstavbe spláš-
kovej kanalizácie bola na časti 
Popradskej ulici zrekonštruova-
ná mestská cesta v časti od mosta 
po nové rodinné domy (tzv. „ulič-
ka“). Upravilo sa podložie cesty, 
osadili sa nové cestné obrubníky 
a položili sa dve nové vrstvy as-
faltu. Vzhľadom na úzky uličný 
priestor (medzi rodinnými do-
mami) nebolo možné umiestniť 
vedľa tejto cesty aj chodník pre 

Popradská ulica sa dočkala
peších. Pokiaľ ide o vjazdy k ro-
dinným domom, resp. priestor 
medzi cestou a oploteniami 
rodinných domov na tejto ulici 
si budú musieť upraviť všetci 
vlastníci rodinných domov už 
sami na svoje náklady. Mesto 
zabezpečí len dosypanie zeminy 
(za obrubníkmi), kde to bude po-
trebné. Náklady na úpravu tejto 
cesty boli financované z rozpočtu 
mesta.

Dňa 28. augusta sa uskutoč-
nila pietna spomienka pri príle-
žitosti 69. výročia Slovenského 
národného povstania. Túto spo-
mienku zorganizovala Základná 
organizácia slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
Spišská Belá. Jej členovia spolu 
s primátorom mesta Štefanom 
Bieľakom položili vence k pa-
mätníku 2. sv. vojny (k soche 
partizána) a tiež k pamätnej 
tabuli na budove mestského 

69. výročie SNP
úradu. Táto organizácia je 
jednou z najstarších spoločen-
ských organizácií. Tohto času 
má 22 členov, z toho ešte dvoch 
priamych účastníkov bojov proti 
fašizmu: p. Štefan Palubjak (94 
r., na snímke) a Eduard Bomba-
ra (občan Slovenskej Vsi), ktorý 
27. 8. 2013 oslávil svoje 91 naro-
deniny (na fotografii). Členovia 
ZO SZPB mu zaželali ešte veľa 
elánu a zdravia do ďalších rokov 
života. Výbor ZO SZPB

• Výstavba 17 nájomných bytov na Štefánikovej ulici č. 18 finišuje - byty 
by mali byť dokončené do konca novembra tohto roka.

Viac aktuálnych informácií 
získate na www.spisskabela.sk
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ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Základná škola J. M. Petzvala 
Školský rok 2012/13  493 žiakov
Školský rok 2013/14  466 žiakov
Základná škola Štefánikova 19
Školský rok 2012/13  475 žiakov
Školský rok 2013/14  337 žiakov
Materská škola, Mierová 1, Spišská Belá 
Školský rok 2012/13  212 detí
Školský rok 2013/14 220 detí
Základná umelecká škola, Zimná 12, Spišská Belá 
Školský rok 2012/13  508 žiakov 
Školský rok 2013/14  533 žiakov (odhad)

ŠKOLSKÉ JEDÁLNE:
Jedáleň pri ZŠ Štefánikova: 
Školský rok 2012/13  190 stravníkov + 295 (sociálne balíčky) 
 spolu 485
Školský rok 2013/14  142 stravníkov + 182 (sociálne balíčky) 
 spolu 325 (to je zatiaľ len odhad 
 - predpoklad viac stravníkov) 
Jedáleň pri MŠ Mierová 
Školský rok 2012/13  212 detí z MŠ 
 + 142 stravníci zo ZŠ J. M. Petzvala 
 + 35 dospelí stravníci 
 + 58 (sociálne balíčky) 
 - spolu 437 stravníkov 
Školský rok 2013/14  220 detí z MŠ 
 + 187 stravníci zo ZŠ J. M. Petzvala 
 + 38 dospelí stravníci 
 + 55 (sociálne balíčky) 
 - spolu 500 stravníkov (to je zatiaľ len odhad 
 - predpoklad menej stravníkov) 

ŠKOLSKÉ KLUBY („DRUŽINY“)
Školský klub pri ZŠ Štefánikova
Školský rok 2012/13  2 triedy (po 25 detí) - spolu 50 detí 
Školský rok 2013/14  2 triedy (po 25 detí) - spolu 50 detí (odhad)

Organizácia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Spišská Belá v školskom roku 2013/2014

Školský klub pri ZŠ J. M. Petzvala 
Školský rok 2012/13  3 triedy (po 25 detí) - spolu 75 detí 
Školský rok 2013/14  3 triedy (po 25 detí) - spolu 75 detí (odhad)

Centrum voľného času Spišská Belá
V školskom roku 2012/13 52 záujmových útvarov (krúžkov)
V školskom roku 2013/14 35 záujmových útvarov 

(odhad - ide o max. počet, ktorý sa nemusí naplniť 
- presný počet bude známy až k 30. 9. 2013)

Jazyková škola pri ZŠ J. M. Petzvala
Školský rok 2012/13 3 ročníky - spolu 75 žiakov
Školský rok 2013/14 predbežne (zatiaľ) 50 žiakov 
- plánujú sa otvoriť 4 ročníky:
a) 3 ročníky - budú ukončené za 2-ročné štúdium osvedčením
b) 1 ročník - jeho absolventi absolvujú len 1 ročník 
K 30. 6. 2014 sa plánuje ukončiť činnosť jazykovej školy.
Upozornenie: Uvedené čísla (počet žiakov) pre školský rok 2013/2014 sú 
ešte predbežné, presné počty budú známe až k 30. 9. 2013.

Na koniec školského roka 
a voľné letné dni sa každoroč-
ne tešia všetci školáci. Tí, ktorí 
sa počas celého roka poctivo 
pripravovali, boli usilovní 
a svedomití, zúčastňovali sa sú-
ťaží alebo inak reprezentovali 
svoju školu sa spolu so svojimi 
pedagógmi a riaditeľmi oboch 
základných škôl v našom meste 
(ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ Štefáni-
kovej) stretli dňa 25. júna 2013 
v obradnej sieni Mestského 

Prijatie najlepších žiakov škôl
úradu. Primátor mesta Štefan 
Bieľak vyzdvihol prítomných 
žiakov za ich svedomitú prácu 
a odovzdal každému knihu 
a tiež sladkú odmenu. Stretnutie 
spríjemnili svojim spolužiakom 
žiaci z oboch základných škôl 
s kultúrnym programom. Na 
záver primátor mesta vyjadril 
uznanie všetkým pedagógom 
za ich zodpovednú prácu, kto-
rá sa pre mnohých stala aj ich 
poslaním. 

Najlepší žiaci ZŠ J. M. Petzvala v školskom roku 2012/2013 
Katarína Kraváriková, žiačka 1. A triedy
Bibiana Neupauerová,žiačka 2. B triedy
Filip Mešár, žiak 3. B triedy
Matej Zemianek, žiak 4. A triedy
Klaudia Zatkovská, žiačka 5.B triedy
Karin Majerčáková, žiačka 6.A triedy
Silvester Lorenčík, žiak 7.A triedy
Jozef Žiga, žiak 8.A triedy 
Zuzana Gancarčíková, žiačka 9.A triedy 

27. júna 2013 sa v kinosále mesta zároveň uskutočnilo aj prijatie 
najlepších žiakov Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej. Žiakom 
bol udelený ďakovný list za vzornú reprezentáciu mesta a školy na 
výtvarných súťažiach v školskom roku 2012/2013.

Dňa 28. júna 2013 sa v kinosále mesta uskutočnilo aj prijatie viac 
ako 80 detí Materskej školy v Spišskej Belej, ktoré úspešne ukončili 
škôlku a rozlúčili sa s ňou pripraveným programom za prítomnosti 
plnej sály rodičov a známych. Zároveň bolo deťom z rúk primátora 
mesta odovzdané osvedčenie o ukončení materskej školy a malý 
darček. A dnes sú už z nich prváci.

Najlepší žiaci ZŠ Štefánikova v školskom roku 2012/2013
Lea Kovalčíková, žiačka 1.A triedy
Timea Penxová, žiačka 2.A triedy
Simon Škuta, žiak 3.A triedy
Zuzana Bujňáková, žiačka 4.B triedy
Radka Čekovská, žiačka 5.A triedy 
Kristína Ščigulinská, žiačka 6.A triedy
Helena Zamkovská, žiačka 7.B triedy
David Zadžora, žiak 8.B triedy
Michal Tomečko, žiak 9.B triedy

Ocenenie žiakov 
výtvarného odboru

Ukončenie dochádzky 
v materskej skole
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Dňa 14. augusta 2013 bol 
v Stredisku poľsko-slovenskej 
spolupráce v Nowom Targu 
slávnostne podpísaný Dohovor 
o založení Európskeho zoskupe-
nia územnej spolupráce TATRY 
s ručením obmedzeným. Doho-
vor v mene Združenia Región 
„Tatry“ podpísal predseda Rady 
Jozef Ďubjak a v mene Zväzku 
Euroregión „Tatry“ predseda 
Rady Bogusław Waksmundzki. 
Podpísaniu Dohovoru pred-
chádzalo niekoľkoročné úsilie 
Združenia Región „Tatry“ 
a Zväzku Euroregión „Tatry“ 
zamerané na vytvorenie spo-
ločného, poľsko-slovenského 
právneho subjektu. Samotný 
vstup oboch združení do EZÚS 
TATRY s r. o. a návrhy Doho-
voru a Stanov pred ich samot-
ným podpísaním schválili na 
základe uznesení oba národné 
Kongresy - dňa 4. 4. 2013 XIX. 
Kongres Zväzku Euroregión 
„Tatry“ v Jablonke a dňa 23. 4. 
2013 XIX. Kongres Združenia 
Región „Tatry“ v Trstenej. 

V tejto súvislosti bolo taktiež 
potrebné získať rozhodnutia od 
príslušných orgánov oboch 
krajín. Rozhodnutím zo dňa 14. 
06. 2013 Minister zahraničných 
vecí Poľskej republiky vyjadril 
súhlas s pristúpením Zväzku 
Euroregión „Tatry“ do Európ-
skeho zoskupenia územnej 

Založili sme Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY 
s ručením obmedzeným 

spolupráce TATRY s ručením 
obmedzeným. Listom zo dňa 
16. 7. 2013 Úrad vlády Sloven-
skej republiky udelil súhlas 
s účasťou Združenia Región 
„Tatry“ v Európskom zoskupe-
ní územnej spolupráce TATRY 
s ručením obmedzeným. 

Po slávnostnom podpísaní 
Dohovoru v Nowom Targu 
predsedovia Rád v Kežmarku 
podpísali Stanovy Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce 
TATRY s ručením obmedzeným, 
v ktorých sú zakotvené zásady 
spolupráce medzi zakladajúcimi 
členmi Zoskupenia. Následne sa 
konalo prvé zasadnutie Zhro-
maždenia EZÚS TATRY s r. o. 

Zhromaždenie je najvyšším 
orgánom Zoskupenia. Zhro-
maždenie sa v našom prípade 
skladá zo 14 zástupcov členov 
Zoskupenia, z ktorých 7 zá-
stupcov reprezentuje Zväzok 
Euroregión „Tatry“ (páni Wła-
dysław Bieda, Paweł Dziuban, 
Antoni Karlak, Michał Jarońc-
zyk, Stanisław Łukaszczyk, 
Grzegorz Niezgoda, Bogusław 
Waksmundzki) a 7 zástupcov 
reprezentuje Združenie Región 
„Tatry“ (páni Štefan Bieľak, Mi-
chal Biganič, Jozef Ďubjak, Igor 
Kredátus, Štefan Kubík, Peter 
Petko, Jozef Repaský). Za pred-
sedu Zhromaždenia bol zvolený 
pán Štefan Bieľak, primátor mes-

ta Spišská Belá, ktorý bol záro-
veň spolupredsedom spoločnej 
slovensko-poľskej Komisie vo 
veci EZÚS, ktorá sa venovala 
príprave Dohovoru a Stanov 
Zoskupenia. Za podpredsedu 
Zhromaždenia bol zvolený pán 
Bogusław Waksmundzki, pred-
seda Rady Zväzku Euroregión 
„Tatry“. 

Za Riaditeľku Zoskupenia 
bola zvolená Agnieszka Py-
zowska, pracovníčka kancelá-
rie Zväzku Euroregión „Tatry“ 
a koordinátorka cezhraničného 
sieťového projektu Od Eurore-
giónu „Tatry“ k Európskemu 
zoskupeniu územnej spoluprá-
ce. Riaditeľ je štatutárny orgán 
Zoskupenia, ktorý riadi činnosť 
Zoskupenia a koná v jeho mene. 
Sídlo kancelárie Riaditeľa je 
v Nowom Targu, kde je sídlo 
celého EZÚS. 

Zhromaždenie zvolilo taktiež 
členov Dozornej Rady, ktorá je 
kontrolným orgánom Zoskupe-
nia zriadeným na vykonávanie 
dozoru. Dozorná rada sa skla-
dá zo šiestich členov, z ktorých 
traja členovia reprezentujú Zvä-
zok Euroregión „Tatry“ (Paweł 
Cetera, Adam Sawina, Edward 
Tybor) a traja reprezentujú 
Združenie Región „Tatry“ 
(Ľudmila Gnojčáková, Ján Pavlík 
a Alexander Slafkovský). 

Čo je Európske zoskupenie 
územnej spolupráce? 

Európske zoskupenie územ-
nej spolupráce (EZÚS) je práv-
nym nástrojom zavedeným 
právom Európskej únie, ktorý 
umožňuje vytvárať verejným 
subjektom z rôznych členských 
štátov formalizované skupiny 
spolupráce. EZÚS má právnu 
subjektivitu a prispieva k pre-
konávaniu prekážok, ktoré 
sťažujú územnú spoluprácu 
a prispieva k rozvoju tejto spo-
lupráce. Môže vykonávať osobit-
né činnosti územnej spolupráce 
s finančnou podporou EÚ alebo 
bez nej. EZÚS má právnu sub-
jektivitu podľa práva Európskej 
únie, má právnu spôsobilosť a je 
spôsobilé na právne úkony.

Cieľom EZÚS TATRY s r. o. je 
ďalší rozvoj, uľahčovanie a roz-
širovanie poľsko-slovenskej ce-
zhraničnej spolupráce s cieľom 
posilniť sociálnu a hospodársku 
súdržnosť územia pôsobnosti 

Zoskupenia na poľskej a na 
slovenskej strane Tatier. 

Zhrnutie
Európske zoskupenie územ-

nej spolupráce TATRY je nová 
inštitúcia cezhraničnej spolu-
práce, založená Zväzkom Euro-
región „Tatry” na poľskej strane 
a Združením Región „Tatry” 
na slovenskej strane, ktorá má 
právnu subjektivitu podľa práva 
Európskej únie, je právne spô-
sobilá a má právnu spôsobilosť. 
Doterajšia spolupráca medzi 
Zväzkom Euroregión „Tatry” 
a Združením Región „Tatry” 
fungovala na základe dohody 
z roku 1999, zriaďujúcej ne-
formálny Cezhraničný Zväzok 
Euroregión „Tatry”, ktorý nemal 
právnu subjektivitu.

EZÚS TATRY s r. o. založil 
svoju činnosť na základe Do-
hovoru podpísanom Zväzkom 
Euroregión „Tatry” a Zdru-
žením Región „Tatry” dňa 14. 
augusta 2013 v Nowom Targu 
a Stanovách podpísaných dňa 
14. augusta 2013 v Kežmarku. 
Dohovor a Stanovy sú povinný-
mi a základnými dokumentmi, 
na základe ktorých sa uskutoční 
registrácia EZÚS. EZÚS TATRY 
získava právnu subjektivitu 
dňom zapísania do registra ve-
deného ministrom zahraničných 
vecí Poľskej republiky. Násled-
ne bude informácia o založení 
EZÚS zverejnená v Úradnom 
vestníku Európskej únie. 

Našim cieľom je, aby sa 
EZÚS TATRY s r. o. stal nástro-
jom na realizáciu spoločných 
poľsko-slovenských projektov. 
V súčasnosti sa pripravuje 
nový Program cezhraničnej 
spolupráce PL-SK 2014 - 202, čo 
je pre nás šanca pripraviť spoloč-
né strategické projekty. 

Mgr. Jana Majorová Garstko-
vá, riaditeľka kancelárie Zdru-

ženia Región „Tatry“

• Otvorenie lesníckeho náučného chodníka Fľak s kaplnkou sv. Huberta 
v Tatranskej Kotline na starej kotlinskej ceste (na území našich mestských 
lesov). Viac informácií v budúcom čísle spravodaja.
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Návrh záujmových útvarov v CVČ - šk. rok 2013/14
1.  Futbal - predprípravka II. - J. Dobeš 
2.  Futbal - prípravka U10 (chlapci 3. a 4. roč.) - P. Tomas 
3.  Futbal - mladší žiaci (chlapci 5. - 7. roč.) - Ľ. Gumulák 
4.  Futbal - starší žiaci (chlapci 7. - 9. roč.) P. Tomas 
5.  Futbal - mladší dorast - M. Novoroľník 
6.  Futbal - starší dorast - M. Novoroľník 
7.  Futbal - predprípravka I. - Ľ. Gumulák 
8.  Basketbal (chlapci, dievčatá) - Y. Tomaľová 
9.  Hokejbal U10 (chlapci) - M. Burdíček 
10. Hokejbal U14 (chlapci) - M. Burdíček 
11.  Hokejbal U16 (chlapci) - M. Burdíček 
12.  Hokejbal U19 (chlapci) - P. Pavličko 
13.  Volejbal (dievčatá 5.-9. roč.) - Ľ. Gumulák 
14.  Bedminton (1.-9. roč.) - R. Lech 
15.  Relaxačné plávanie (5. - 9. roč.) - A. Schurdaková 
16.  Relaxačné plávanie (1. - 4. roč.) - M. Budzáková 
17.  Stolný tenis (1. - 9. roč.) - M. Smik 
18. Tenis - Y. Tomaľová

19.  Florbal (chlapci 5. - 9. roč.) J. Dobeš 
20. Florbal (dievčatá 5. - 9. roč.) - Ľ. Gumulák 
21.  Florbal (chlapci 5. - 9. roč.) - Ľ. Gumulák 
22.  Športové hry (5. - 9. roč.) - J. Dobeš 
23.  Športové hry (5. - 9. roč.) - Džuganová 
24.  Športové hry (1. - 2. roč.) - Michlíková 
25. Športové hry (3. - 4. roč. ) - Kriššáková 
26.  Pohybové hry (1. - 4. roč. chlapci) - M. Burdíček 
27.  Športové hry (1. - 4. roč. dievčatá) - Gotzmannová 
28.  Lezecký (1. - 9. roč.) - M. Grivalský
29.  Žabky- tanečno pohybové hry (4 - 6-ročné deti) - M. Čižiková 
30. Tanečný (1. - 4. roč.) - M. Pavlarčíková 
31.  Mažoretky - Nanyštová A.
32.  Hasičský (5. - 9. roč.) - J. Lorenčík 
33. Poľovnícky (1. - 9. roč.) - F. Čarnogurský 
34.  spevácko-tanečný - B. Gotzmannová 

Prihlásiť sa osobne u jednotlivých vedúcich záujmových útvarov, 
prípadne v kancelárii CVČ na Mestskom úrade.

Centrum voľného času, Zimná 47, Spišská Belá
cvcspbela@gmail.com, tel.: 052/468 05 05, mob.: 0918 806 361

V školskom roku 2013/2014 
bude v našom meste sa záujmo-
vá činnosť pre deti (tzv. krúžky) 
vykonávať dvoma spôsobmi:

1. krúžky v rámci centra 
voľného času 

2. krúžky vykonávané na zá-
klade vzdelávacích poukazov 
pri základných školách.

Krúžky v rámci centra voľ-
ného času budú vykonávané 
tak ako doposiaľ napriek tomu, 
že centrum voľného času (ďalej 
len CVČ) prešlo niekoľkými 
zmenami. Z dôvodu zmeny 
financovania zo strany štátu 
poklesli príjmu (dotácia zo 
štátneho rozpočtu) na činnosť 
CVČ na úroveň len 15% opro-
ti predchádzajúcim rokom. 
Vzhľadom na to mesto muselo 
prijať niektoré zásadné úsporné 

Záujmová činnosť pre deti v novom školskom roku 
opatrenia, aby na jednej strane 
zabezpečilo záujmovú činnosť 
pre deti v dostatočnom roz-
sahu a na druhej strane vyšlo 
s finančnými prostriedkami, 
ktoré mu na tento účel prídu 
zo štátneho rozpočtu. Takže 
CVČ už dnes má len 1 riadneho 
zamestnanca - riaditeľku CVČ 
a zamestnancov - vedúcich 
krúžkov pracujúci na dohodu 
o pracovnej činnosti. Mimo-
krúžková činnosť CVČ bola 
zredukovaná len na tie aktivity, 
ktoré sa týkajú väčšieho okruhu 
detí (sú to rôzne súťaže a väčšie 
podujatia). Tieto aktivity budú 
organizačne zabezpečované 
v spolupráci s oddelením kul-
túry mestského úradu. 

Krúžky v CVČ budú pre 
deti bezplatné - nebude sa zo 

strany rodičov platiť popla-
tok (úhrada za účasť dieťaťa 
v krúžku). Krúžky v CVČ budú 
financované z rozpočtu mesta 
(krúžky pri základných školách 
realizované cez vzdelávacie po-
ukazy sú hradené zo štátneho 
rozpočtu). Minimálny počet 
detí v jednom krúžku pri CVČ 
musí byť 15 detí. V prípade níz-
keho záujmu sa krúžok neotvorí. 
Niektoré krúžky už začali svoju 
činnosť od septembra, iné začnú 
až od 1. októbra. Viac informácii 
vám poskytne p. riaditeľka CVČ 
- Mgr. Alena Schurdáková (cv-
cspbela@gmail.com), tel.: 0918 
806 361. 

V prílohe článku je Ponuka 
záujmových krúžkov (útvarov) 
Centra voľného času Spišská 
Belá pre školský rok 2013/2014. 

 Krúžky vykonávané na zá-
klade vzdelávacích poukazov 
budú organizačne zabezpečovať 
základné školy. Obe základné 
školy si určia aké krúžky popri 
škole budú organizované. Účasť 
na týchto krúžkoch bude bez-
platná. Podmienkou pre účasť 
v týchto krúžkoch je odovzdanie 
vzdelávacieho poukazu vedúce-
mu tohto krúžku. Vzdelávacie 
poukazy boli deťom rozdané 
v základných školách v uplynu-
lých dňoch. Ďalšie podmienky 
organizovania týchto krúžkov si 
určujú riaditelia oboch základ-
ných škôl. Viac informácii vám 
poskytnú základné školy. 

Takže deti a rodičia si majú 
možnosť vybrať z dvoch skupín 
záujmových krúžkov. Treba si 
len vybrať.

• Regulácia Belianskeho potoka v dolnom úseku prebieha vo veľmi zložitých 
priestorových podmienkach.

• Výstavba bytov do osobného vlastníctva na Zimnej 46 rýchlo napreduje. 
O podmienkach odkúpenia týchto bytov vás budeme informovať v ďalšom 
čísle spravodaja.
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Mesto Spišská Belá podalo 
v rámci Programu Cezhra-
ničnej spolupráce Slovensko 
- Poľská republika 2007 - 2013 
mikroprojekt pod názvom 
„Zlepšenie turistických služieb 
v meste Spišská Belá“, Na zákla-
de tohto projektu mesto získalo 
nenávratný finančný príspevok 
z fondov EÚ vo výške 54 500 €, 
z rozpočtu mesta mesto prispelo 
sumou 2 700 €. V rámci daného 
projektu sa uskutočnil nákup 
špeciálneho stroja - malotrak-
tora s príslušenstvom na letnú 
a zimnú údržbu cyklotrasy. 
Ďalšou aktivitou bola stavebná 
úprava cyklotrasy v Spišskej Be-

Projekt: „Zlepšenie turistických služieb v meste Spišská Belá“
lej - v úseku pri kaštieli v Stráž-
kach (v dĺžke cca do 300 m), 
ktorú už zrealizoval Mestský 
podnik Spišská Belá s.r.o. a táto 
cyklotrasa má len štrkový po-
vrch (možno v budúcnosti sa 
nájdu financie aj na asfaltový 
povrch). Mesto usporiadalo 
slovensko-poľské športové 
podujatie pod názvom Cyk-
lodeň v Spišskej Belej na cyk-
lotrase Spišská Belá - Tatranská 
Kotlina a pri vstupoch do mesta 
osadilo informačno-propagačné 
panely, ktoré plnia informačnú 
aj reklamnú funkciu a budú 
v priebehu roka propagovať 
akcie a aktivity mesta.

Mesto Spišská Belá a Miasto Sczawnica
 spoločne implementujú projekt
Zlepšenie turistických služieb 

v meste Spišská Belá
PL-SK/PO/IPP/III/079

Spoločenská kronika 
• jún 2013
Narodili sa: Ján Badžo, Marko Pichnarčík, Gabriel Badovský, 
Nina Džadoňová.
Navždy nás opustili: Ján Krišanda - vo veku 85 rokov, Julia Gilde-
inová - vo veku 78 rokov, Ondrej Hadzima - vo veku 62 rokov.
Životného jubilea sa dožívajú: Peter Purdeš - 92 rokov, Mária 
Čekovská - 91 rokov, Jolana Frindtová - 85 rokov, Margita Ada-
mičková - 80 rokov, Margita Boronová - 80 rokov.

• júl 2013
Narodili sa: Peter Badžo, Dominik Brežina, Florian Schmogner, 
Samuel Madeja, Matias Blanár, Michal Polaček, Maximilián 
Cieslik.
Navždy nás opustili: František Stoklasa - vo veku 76 rokov, 
Michal Tomas - vo veku 73 rokov, Vojtech Džadoň - vo veku 70 
rokov, Žofia Gabrišová - vo veku 69 rokov, Jozef Barlák - vo veku 
63 rokov, Ján Kováčik - vo veku 37 rokov.
Životného jubilea sa dožívajú: Anna Slodičáková - 94 rokov, 
Mária Romanová - 93 rokov, Anna Marušinská - 92 rokov, Jozef 
Jakubčák - 80 rokov, Ida Pitoňaková - 75 rokov, Mária Ridziková 
- 70 rokov.

• august 2013
Narodili sa: Radoslav Oračko, Diana Šimková, Salome Bočka-
iová, Maroš Ružbaský.
Navždy nás opustili: Mária Bederková - vo veku 89 rokov, Jakub 
Fedor, - vo veku 82 rokov, Jozef Batory - vo veku 81 rokov, Alojz 
Zibura - vo veku 79 rokov, Ján Ovšonka - vo veku 73 rokov, Mária 
Porubovičová - vo veku 59 rokov.
Životného jubilea sa dožívajú: Michal Krajňák - 85 rokov, Anna 
Vnenčáková 85 rokov, Júlia Bachledová - 80 rokov, Ľudmila Hu-
dáková - 75 rokov. Štefan Koščák - 75 rokov, Ján Kovalčík - 75 
rokov, Elena Kurucová - 75 rokov, Mária Ovčariková - 75 rokov, 
Edita Rezničáková - 75 rokov, Alžbeta Zemjaneková 70 rokov.

Mesto zabezpečilo výme-
nu dreveného kríža v centre 
starého cintorína v Spišskej 
Belej. Doterajšia drevená 
konštrukcia už bola značne 
poškodená vekom a kríž bol 
v mieste uchytenie nalomený 
a hrozilo jeho padnutie. Stará 
konštrukcia bola odovzdaná 
na rímskokatolícky farský 
úrad a telo Ježiša bolo pre-
montované z doterajšieho 
kríža na novú drevenú kon-
štrukciu.  Drevo na výrobu 
nového kríža poskytol a jeho 
výrobu zabezpečil p. Jozef 
Pajer (Remeslá Belá), ktoré-

mu týmto ďakujeme a samotnú demontáž a montáž zabezpečili 
nezamestnaní pracujúci na menších obecných službách v našom 
meste. 

Nový kríž na starom cintoríne

• Výstavba cyklotrasy v Strážkach pri kaštieli
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 11. septembra 2013 primátor 
mesta Štefan Bieľak už tradične 
prijal v obradnej sieni mestského 
úradu na slávnostnom obrade ju-
bilantov, ktorí sa dožili v posled-
ných 3 mesiacoch okrúhleho alebo 
vysokého životného jubilea. Pri 
tejto príležitosti každému z nich 

Prijatie jubilantov 
a novonarodených detí

odovzdal kyticu kvetov a malý 
finančný dar. V popoludňajších 
hodinách privítal na slávnostnom 
obrade osemnásť novorodencov, 
ktorí pribudli do radov občanov 
nášho mesta za posledné 3 me-
siace. Primátor mesta odovzdal 
rodičom malý finančný dar 
a kyticu kvetov a poprial im veľa 
trpezlivosti a lásky. 

V Hong Kongu sa v tomto 
roku konal prvý ročník me-
dzinárodnej detskej výtvarnej 
súťaže. Hlavným organizáto-
rom bol p. Henry Lau, umelec, 
ktorý ako porotca už niekoľko 
rokov hodnotí podobné pod-
ujatie s 30 ročnou tradíciou 
v Bitole v Macedónsku, ktorej 
sme sa zúčastnili. Súťaž bola 
dvojkolová. V prvom kole sa 
súťaže zúčastnilo viac ako 500 
škôl z 52 krajín sveta. Porota 
tak hodnotila 11 543 detských 
kresieb, malieb a grafík, medzi 
ktorými boli aj práce žiakov 
našej školy. 

Z tak obrovského množstva 
zaslaných prác získali naši žiaci 
2 medaile a niekoľko čestných 

ZUŠ Spišská Belá a jej medzinárodný úspech: 
International Children Painting Competition in Hong Kong

uznaní. Zároveň bola ZUŠ 
Spišská Belá vybraná medzi 20 
najlepších škôl z celého sveta 
a pozvaná do druhého kola 
súťaže priamo do Hong Kongu. 
Na túto príležitosť reprezento-
vať našu školu v druhom kole 
(trvajúcom týždeň) boli vybra-
né (podľa prísnych pravidiel 
súťaže) 3 žiačky so sprievodom 
učiteľky. Žiačky Zuzana Mod-
lová, Alexandra Pavličková 
a Klaudia Fabianová s p. uč. 
Janette Kubalovou vycestovali 
do Hong Kongu koncom au-
gusta. Stretli sa so študentmi 
a učiteľmi z takých krajín ako je 
India, Rusko, Slovinsko, Bielo-
rusko, Poľsko, Česko, Maďarsko, 
Čína, Macedónsko, Chorvátsko, 

Thajsko, Malajzia a iné. 
Z celotýždňového progra-

mu, ktorý absolvovali účastníci 
súťaže odhalíme asi toľko, že bol 
veľmi bohatý ako na zážitky, tak 
na spoznávanie úžasných ľudí 
a prostredia. Žiaci kreslili na 
rôznych zaujímavých miestach 
(Ocean Park, Stanley Street & 
Plaza, Tai O, Tsim Sha Tsui and 
Victoria Harbor a iné) denno-
denne približne v časovom 
rozpätí 9.00 - 17.00 h. 

Ako dodali účastníčky súťa-
že: „Sme nesmierne vďační za 

možnosť stretnúť sa s týmito 
ľuďmi. Naozaj veľká vďaka 
patrí všetkým zainteresovaným 
osobám od organizátorov až 
po dobrovoľných pomocníkov, 
ktorí sa starali o naše potreby 
a dohliadali na plynulý chod 
súťaže. Vďaka účasti v tejto 
súťaži sme získali množstvo 
skúseností, zážitkov a v prvom 
rade priateľov z rôznych kútov 
sveta. Spomienky sú v nás zapí-
sané natrvalo.“

Janette Kubalová, 
učiteľka ZUŠ

V dňoch 29 a 30. júna 
2013 sa v parku kaštieľa 
Strážky uskutočni ďalší 
ročník Kaštieľnych hier 
2013. V sobotu večer 
patrilo javisko herečke zo 
Štúdia L + S Zuzane Kró-
nerovej, ktorá sa predvie-
dla v hre - v monodráme 
„Shirley Valentine“. A 
predstavenie skutočne 
stálo za to... bolo vynikajú-
ce. Nedeľa patrila deťom, 
ktoré počas celého dňa 
sprevádzali rozprávkové 
postavičky. Okrem det-
ských divadelných pred-
stavení to boli zaujímavé 
tvorivé dielne a aj množ-
stvo detských atrakcií. 

Kaštieľne hry 2013

• Dňa 23. júla bolo v našom meste slávnostné otvorenie prevádzky supermarketu TESCO na Ul. SNP za čerpacou 
stanicou OMV. Otvorené je denne od 6.00 do 22.00 h.

Mesto ukončilo výstavbu 
miestnej komunikácie s chod-
níkmi pre peších v IBV Samuela 
Webera v Spišskej Belej. Dokon-
čili sa posledné úseky položením 
dvoch vrstiev asfaltu a rovnako sa 
upravila križovatka ciest s Novou 
a Záhradnou ulicou. Ešte je po-
trebné postupne upraviť okolie 
cesty (terénne úpravy). Zároveň 
bolo umiestnené zvislé doprav-
né značenie, aby sa určili hlavné 
a vedľajšie cesty v tejto lokalite.

Cesta v IBV 
S. Webera 
dokončená 



SEPTEMBER 2013Spišskobeliansky spravodajSTRANA 10 SEPTEMBER 2013STRANA 11 Spišskobeliansky spravodaj

1. júl
 Prvý prázdninový podvečer 

bol pre hliadku MsP pomerne 
rušný. Počas pešej pochôdzky 
bola na Letnej ulici v areáli ZŠ 
Štefánikovej (bývalá materská 
škola) spozorovaná dvojica 
našich „trvaliek“ v zložení Vla-
dimír F. zo Slnečnej a Milan B. 
zo Štefánikovej ulice. Svojou prí-
tomnosťou v uvedenom priesto-
re síce muži nerobili nič zlé, ale 
ich nerozlučný spoločník, lacné 
ovocné víno im opäť skompliko-
val život a obaja boli riešení za 
požívanie alkoholického nápoja 
na verejne prístupnom mieste.

Necelé dve hodiny po pre-
jednaní prvých priestupkov pri 
škole, prijali mestskí policajti 
oznámenie od neznámeho obča-
na, ktorý sa sťažoval na hlučnú 
skupinu podnapitých mladíkov 
na Kúpeľnej ulici. Krátko po pri-
jatí oznámenia hliadka dorazila 
na tvar miesta, kde ich už z diaľ-
ky upútal hluk pripomínajúci 
zvadu hladných paviánov. Po 
bližšom preskúmaní zdroja 
hluku bolo zistené, že ho spô-
sobujú Ľubomír P. s Lukášom 
M. z Krížovej Vsi a Vladimír 
P. zo Slnečnej ulice. Dôvodom 
ich hlučného správania bol 
ako inak alkohol. A nevypili 
ho málo. Po vykonaní dychovej 
skúšky im boli namerané hodno-
ty od 1,5 do 2 promile a nakoľko 
ani jeden z nich nedovŕšil vek 18 
rokov, budú riešení za spáchanie 
správnych deliktov v správnom 
konaní.

 
3. júl
Uvedený deň v popolud-

ňajších hodinách bol obsluhou 
kamerového systému spozo-
rovaný neznámy muž, ktorý 
kráčal po Slnečnej ulici a niesol 
na pleciach plechovú odpado-
vú nádobu. Vec bola obratom 
hlásená hliadke MsP, ktorá 
podozrivého zadržala na Letnej 
ulici. Preverením totožnosti 
muža bolo zistené, že sa jedná 
o Milana B. z Krížovej Vsi, ktorý 
uviedol, že smetnú nádobu nesie 
zo skládky TKO v Spišskej Belej. 
Zákaz vyberania odpadkov zo 
skládky, ani nelegálny vstup 
do jej areálu ho netrápili. Veď 
je „marginalizovaný“ a zákon 
by pre neho mal platiť trochu 
inak. Pokuta, ktorá mu za 
uvedený skutok bola uložená 
správnym orgánom, ho možno 

Z denníka mestskej polície (júl, august 2013)
presvedčí o opaku... Alebo nie? 
Možno pomôže len likvidácia 
pokútnych výkupcov kovov, 
u ktorých končí všetok ukrad-
nutý materiál.

15. júl 
O kvalite „vlastnoručnej“ 

práce sa pokúšal presvedčiť ob-
čanov nášho mesta pán Dávid 
P. až z ďalekej obce Stráne pod 
Tatrami.  Neúnavným vyzvá-
ňaním po všetkých zvončekoch 
na bytoch na Družstevnej ulici 
sa pokúšal presvedčiť jej obyva-
teľov na kúpu lesných plodov. 
Možno by sa mu to aj podarilo, 
keby sa nestretol s hliadkou MsP 
práve prechádzajúcou okolo 
ziskuchtivého „podnikateľa“. 
Jeho počínanie bolo vyriešená 
na mieste pokutou. 

19. júl
Dvom „turistom“ z Rumun-

skej republiky bolo v dopo-
ludňajších hodinách hliadkou 
MsP klepnuté po prstoch pri 
nedovolenom podomovom 
predaji kobercov, ktorého sa 
obaja dopúšťali na parkovisku 
pri obchodnom dome. Snaha 
privyrobiť si v rozpore zo záko-
nom ich nakoniec stála niekoľko 
euro ako udelená pokuta. 

22. júl 
Do úspešného boja s nele-

gálnym podnikaním sa pustili 
okrem finančnej správy aj poli-
cajti z MsP. Okrem predaja húb 
na Šarpanci riešili aj predajcov 
lesných plodov v uliciach mesta. 
Medzi oboma skupinami predaj-
cov, však nie je žiaden rozdiel. 
Všetci okrem plienenia lesov po-
čas zimných mesiacov úspešne 
pokračujú v „love“ aj v lete. Ak 
by získané dary prírody použí-
vali pre vlastnú potrebu, tak by 
neboli v našom „hľadáčiku“. 
Všetci predajcovia však svojím 
„vtieravým“ spôsobom predaja 
skôr terorizujú ľudí v ich bytoch, 
alebo na ceste...

3. august 
Krátko po 22. hodine spo-

zorovala obsluha kamerového 
systému náhodne sa „zgrupe-
nú“ skupinku z nášho mesta 
pred budovou MsÚ. To, že išlo 
naozaj o náhodnú skupinu sved-
čí aj menoslov dnešných aktérov 
v podaní: „Adriany M. z Letnej 
ulice, Rastislava M. a Petra 

P. z Petzvalovej ulice, Josefa V. 
z Hviezdoslavovej ulice a Jána 
R. bytom Nižné Ružbachy“. 
Spoločným stmeľujúcim prv-
kom tejto skupiny bola fľaša 
kvalitnej „Ríbezky“, ktorá až 
do príchodu policajtov kolovala 
medzi zúčastnenými. 

14. august 
Počas vozidlovej patroly 

„natrafili“ policajti na muža le-
žiaceho na chodníku pred budo-
vou Belianskej vinárne v tuhom 
objatí nedopitej fľaše borovičky. 
To, však už bolo policajtom jas-
né, že pánovi Jánovi K. z ulice 
SNP neprišlo zle, ale je ďalším 
v poradí, ktorý prehral boj..... Po 
odvezení menovaného domov 
prebehol štandardný postup. 
Predvolanie na oddelenie MsP 
a vystavenie „účtu“ vo forme 
pokuty za takúto „službu“. 

19. august
Do konania schôdzke spolu-

vlastníkov bytového domu na 
Družstevnej ulici budú okrem 
spolumajiteľov bytov prizvaní 
aj príslušníci MsP. Títo „exter-
ní“ pracovníci však budú riešiť 
občianske spolunažívanie medzi 
dvoma spoluvlastníkmi, ktorí 
svoj spor ukončili niekoľkými 
„slovnými“ spojeniami. 

22. august
Na policajnú brutalitu sa 

na čísle 158 sťažoval Tomáš H. 
z Mierovej ulice. Pred budovou 
potravín na Letnej ulici sa za 
asistencie svojich kamarátov 
pokúsil provokovať práve 
okolo idúcu hliadku MsP kon-
zumáciou piva. Pred nejakým 
časom došlo pri podobnej 
provokácii k napadnutiu prí-
slušníka MsP. Pri prejednávaní 
priestupku na mieste sa Tomáš 
„hral na hrdinu“. Vzhľadom na 
pretrvávajúce výpadky pamäte 
u menovaného, kedy si nevedel 
spomenúť na svoj dátum naro-
denia a bydlisko bol predvedený 
na oddelenie MsP. Hoci na odde-
lenie MsP s predvádzanou oso-
bou dorazila aj hliadka OOPZ 

žiadna brutalita sa nekonala. 
Kolegovia menovanému „vy-
svetlili“, že mestskí policajti si 
robia len svoju prácu a každý 
je povinný počas služobného 
zákroku strpieť úkony policaj-
ta. A výsledok? Za porušenie 
zákazu požívania alkoholických 
nápojov menovaný zaplatil blo-
kovú pokutu. 

23. august
„Priestor je snímaný kame-

rovým systémom ...“ Určite ste 
si uvedený nápis všimli aj vy. 
Niektorým ľudom však uvede-
ný zhluk písmen nič „nevraví“. 
Takýto nápis je vylepený aj na 
vchodových dverách do pre-
dajne potravín na ulici 1.mája. 
Záznam z bezpečnostnej kame-
ry tak pomohol identifikovať 
dlhoprstú zlodejku, ktorá si aj 
napriek množstvu zákazníkov 
na predajni neváhala prisvojiť 
zabudnutú tašku s nákupom 
a „drzo“ tvrdiť predavačke, že 
uvedená taška patrí jej. Vďaka 
rýchlemu oznámeniu krádeže 
a záznamu z mestskej kamery 
sa podarilo vo veľmi krátkom 
čase páchateľku identifikovať. 
Hoci policajti robili čo mohli, 
nákup sa im však už nepodarilo 
zachrániť a tak vzniknutú škodu 
zlodejka majiteľovi tašky vrátila 
v eurách. 

Veľký oplotený areál na 
Družstevnej ulici by mal byť 
najpokojnejším miestom v na-
šom meste. O tom, že to tak 
nie je nás presvedčilo hlásenie 
neznámej ženy. Tá policajtom 
oznámila, že v areáli cintorína 
sa pohybuje neznáma podo-
zrivo vyzerajúca osoba a prav-
depodobne kradne z hrobov 
sviečky. V uvedenej dobe sa na 
oddelení MsP nachádzal ešte aj 
kolega, ktorý hoci už skončil 
pracovnú zmenu ochotne kole-
gom „vypomohol“ a spoločne sa 
im podozrivého muža podarilo 
chytiť a predviesť na oddelenie 
MsP. Tam už veci nabrali rýchly 
priebeh. Pri osobnej prehliadke 
Emilovi D. zo Slnečnej ulice bolo 

KONTAKTY 
na Mestskú políciu v Spišskej Belej:

tel.: 052/459 15 55 • mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk
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Po roku 1951 keď v obciach 
a mestách Československej rep-
liky boli pod dohľadom KSČ 
zakladané nové,, pokrokové“ 
dobrovoľné spoločenské orga-
nizácie, tak aj občania Spišskej 
Belej si založili svoje organi-
zácie. Takými boli organizácie 
s názvom Sväz pre spoluprácu 
s armádou používajúce aj po-
menovanie Sväzarm (neskôr 
premenované na Zväzarm). 
Boli to nevojenské ale s armádou 
úzko spolupracujúce organizá-
cie s ústredným sekretariátom 
v Prahe.

V Spišskej Belej si občania 
založili dve ZO (základné or-
ganizácie) Sväzarmu. Jednu, 48. 
základnú organizáciu Sväzarmu 
si založili zamestnanci Česko-
slovenského tabakového prie-
myslu, n. p., v Spišskej Belej, 
asi v máji v roku 1956. Každý 
člen tejto ZO vlastnil členský 
preukaz, do ktorého si musel 
vlepovať každý štvrťrok zakú-
penú 2 Kčs známku. Táto ZO 
svoju činnosť ukončila v roku 
1960. Iní občania Spišskej Belej 
si založili 36. základnú organi-
záciu Sväzarmu. Podľa Knihy 
členov, prví občania ustúpili 

O bývalom zväzarme
do radov zväzarmovcov už 26. 
januára v roku 1953, a tak tento 
dátum môžeme považovať za 
dátum založenia Sväzarmu - 
Zväzarmu v Spišskej Belej.

Zakladajúcimi členmi tejto 
ZO boli: M. Hudaček, J. Jašňák, 
F. Tomaško, V. Kušion, E. Kure-
ja, V. Knizner, R. Holuj, R. Hoza, 
O. Jakubják, K. Kozub, J. Krigov-
ský E. Tomala, R. Šelep, V. Bekeš, 
F. Tomala, P. Tomala, E. Mlynar-
čík, R. Tomaško, R. Majerčák, 
J. Drugáč, E. Pajgert, I. Pjatek, 
J. Jirásek, U. Laufik. V nasle-
dujúcom období do konca roku 
1960 bolo v ZO odovzdaných 93 
členských preukazov.

O činnosti tejto ZO v jej 
prvých rokoch,,života“ ne-
vieme veľa. Viac vieme o jej 
pôsobení v meste až v čase od 
1. novembra 1959, keď sa zišiel 
pod predsedníctvom A. Prištica 
výbor ZO, hodnotil svoju čin-
nosť, prejednal nový plán čin-
nosti a pridelil svojim členom 
vedúcim krúžkov - klubov, 
nové úlohy. V novembrovom 
čase rádiokrúžok riadil Vacho, 
modelársky Halčin, autoklub 
R. Kulka, strelecký D. Dufala. 
Za všenárodnú prípravu zod-

povedal J. Kasický. V nasledu-
júcich rokoch riadili túto ZO 
aj jej ďalší členovia: E. Pajgert, 
M. Hudaček,V. Hroza, J. Adam-
ják, V. Pavličko, I. Andraš, J. Ma-
čura, R. Nikerle a Ľ. Pisarčík. 
Vieme, že pod vedením svojich 
vedúcich sa schádzalo, pracova-
lo vo Zväzarme veľa mladých 
dievčat a chlapcov. Napríklad: 
v rádiokrúžku sa teoreticky 
vzdelávali a potom zhotovovali 
jednoduché elektrónkové rádio-
prijímače. Učili sa,,morzeovku“ 
a pracovali s rádiostanicami. 
Úspešne súťažili s rádioamatér-
mi celej republiky a sveta. 

Strelecký krúžok vlastnil 
pušky a venoval sa streľbe 
na terč. Organizoval tréningy 
a strelecké súťaže. Najlepší 
strelci sa zúčastňovali rôznych 
okresných súťaží. Strelci ZO or-
ganizovali v spolupráci s inými 
organizáciami v meste a okrese 
medzi mládežou populárne 
letné Dukelské preteky bran-
nej zdatnosti, (DPBZ) a v zime 
Sokolovské preteky brannej 
zdatnosti (SPBZ). 

Motoristi ZO, v prvých ro-
koch prevažne motorkári, orga-
nizovali súťaže, ale aj spoločné 

výlety po Slovensku. V 70-tých 
rokoch, keď už bolo v Spišskej 
Belej viac vodičov a priazniv-
cov motorizmu, dostala sa 
práca automotoklubu na vyso-
kú úroveň. Klub mal v Dome 
Zväzarmu svoju autodielňu, 
učebňu a organizoval kurzy 
nových a preškolenie starších 
vodičov. Organizoval miestne, 
okresné, krajské a republikové 
automobilové súťaže. Členky 
a členovia klubu sa zúčastňo-
vali rôznych súťaži po celej 
republike a strednej Európe, 
šírili dobré meno ZO, svojho 
klubu a mesta. 

Členovia 36. ZO Zväzarmu 
sa v minulosti venovali aj iným 
aktivitám. Pracovali pri výstav-
be strelnice, Domu Zväzarmu, 
spoluorganizovali privítanie,,-
Štafety mieru a priateľstva“, 
zúčastňovali sa 1. májového 
sprievodu, vypomáhali so 
svojimi rádiostanicami počas 
vodného slalomu na Dunajci, 
cvičili brancov, školili občanov 
v CO a spolupodieľali sa na 
organizovaní MDD v Spišskej 
Belej.

Spracoval: 
Vladimír Pavličko

zabavených 19 kusov sviečok. 
Vzhľadom na pomerne vysoký 
obsah alkoholu v tele nebolo 
možné menovaného na mieste 
vyriešiť a tak s nevôľou musel 
byť prepustený domov. 

24. august
Dupot koní, vôňa ťahaného 

dreva a nádherný slnečný deň 
na Nižných lúkach zabezpeči-
lo nádherný kultúrny zážitok 
všetkým prítomným hosťom. 
Zapadajúce slnečné lúče 
a „zostatok“ podgurážených 
návštevníkov zase zabezpečilo 
kultúrne vyžitie hliadke MsP. 
Medzi dvoma „kamarátmi“ 
z obce Krížová Ves došlo k vzá-
jomnému fyzickému konfliktu, 
ktorý bol nakoniec ukončený 
predvedením jedného z aktérov 
na oddelenie MsP. Keďže noc sa 
len začala a mládež sa presunula 
na miestnu diskotéku bolo len 
otázkou času, kedy „prídu“ po-
licajti aj na Tatranskú ulicu. Pr-
výkrát po menšej ručnej výmene 
názorov zasahovali policajti 
krátko po polnoci. Vzniknutý 
konflikt bol však ešte vyriešený 

pred príchodom hliadky. Pokra-
čovanie bitky však nastalo opäť 
krátko pred svitaním. 

27. august
V dnešné dopoludnie sa 

dostavil na oddelenie MsP 
pán z Družstevnej ulice, ktorý 
podal oznámenie o priestupku. 
Ešte v nedeľu popoludní túlavý 
pes ryšavej farby, bez chvosta 
s krycím menom „PINGUS“ 
zaútočil na zajačika jeho dcéry, 
s ktorým bola na prechádzke 
na Družstevnej ulici. V uvede-
ný deň si to však odniesol „iba“ 
zajačik, ale čo by sa stalo, keby 
zaútočil na človeka ?? Pýtame sa 
len preto, lebo tento pes sa túla 
našimi ulicami už dlhšie a aký-
koľvek pokus o jeho odchytenie 
z našej strany je neúspešný. Vie-
me o tom, že veľa ľudí v meste 
uvedeného psa pravidelne kŕmi 
a boli by sme radi, keby ste nám 
ho pomohli odchytiť. Nájde sa 
niekto, kto nám pomôže, alebo 
na budúce pohryzie možno prá-
ve Vaše dieťa???

Spracoval: 
kolektív príslušníkov MsP
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Malá kopa robí väčšiu kopu. 
Toto platí určite o nelegálnych 
skládkach odpadu aj v našom 
meste. Aj keď možností, ako sa 
legálne zbaviť odpadu v našom 
meste, je dostatok, tak u niekto-
rých z nás stále pretrváva leni-
vosť, pohodlnosť a ľahostajnosť 
k nášmu okoliu pri zbavovaní sa 
odpadov, ktorá vyprodukujeme. 
Aj v našom meste sa potýkame 
s týmto problémom, aj keď nie 
je taký vypuklý ako v iných 
mestách či obciach. 

Ako ide mesto v tejto veci 
postupovať? Miesta nelegál-
nych skládok budú častejšie 
monitorované mestskou polí-
ciou. Na niektorých miestach 
plánujeme osadiť dočasné 
kamery. Takýchto páchateľov 
budeme pokutovať najvyššími 
možnými pokutami a zároveň 
budú musieť aj tak odpad 
umiestniť na skládku odpadov! 
Ale mnohokrát bez svedkov 
nevieme usvedčiť takýchto pá-
chateľov. A teda bolo by vhodné, 
aby ste nás len neupozorňovali 
na to, že niekde vzniká nele-
gálna skládka odpadu, za čo 
sme vám tiež vďační, ale aby 

Výzva
ste nám poskytli aj informácie 
o tých osobách, ktorí to majú 
na svedomí. Takže každému 
oznamovateľovi, ktorého jeho 
informácia bezprostredne po-
vedie k potrestaniu konkrétneho 
páchateľa takého priestupku, 
vyplatíme odmenu do výšky 
50 % z výšky pokuty, ktorú 
zaplatí tento páchateľ. Tieto 
skutočnosti môžete oznamovať 
Mestskej polícii v Spišskej Belej 
(tel.: 0915 a e-mail: msp@spis-
skabela.sk) alebo na mestskom 
úrade (nižšie uvedené mená 
a kontakty). 

Každý obyvateľ nášho mesta 
má možnosť sa odpadu zbaviť 
legálnym spôsobom - buď ho 
zhodnotiť alebo umiestniť na 
legálnu skládku odpadov, ktorú 
máme priamo v našom meste. 
Komunálny odpad zbierame 
od všetkých a bez množstev-
ného limitu (ak ho umiestnite 
v deň zberu k vašej zberovej 
nádobe - konve, všetok vám 
bude odvezený). Okrem toho 
funguje v našom meste triedený 
zber odpadu, kde sa určitý od-
pad bezplatne zbiera v určitých 
intervaloch. Zároveň funguje aj 

zberný dvor v areáli Mestského 
podniku na Továrenskej ulici (aj 
tam máte možnosť bezplatne 
odovzdať tie zložky odpadu, 
ktoré sa separujú). V prípade 
stavebného odpadu, prípadne 
čistej stavebnej sute alebo pre-
bytočnej zeminy je možné takýto 
druh odpadu (okrem uskladne-
nia na skládke, za čo sa zaplatí 
určitý u nás prijateľný poplatok) 
v niektorých prípadoch aj bez-
platne zhodnotiť. Napríklad, 
prebytočnú nekvalitnú zeminu 
alebo čistú stavebnú suť vieme 
spravidla použiť na zásypy 
rôznych miest alebo stavieb (na 
čo má mesto vybavené potreb-
né povolenie úradu životného 
prostredia). Len treba kontak-
tovať zodpovedné osoby, t. j. 
najlepšie kontaktovať mestský 
úrad a pýtať sa na možnosť ako 
naložiť s odpadom, ktorého sa 
potrebujete zbaviť. Zamestnan-
ci mestského úradu zvážia mo-
mentálne možnosti a následne 
(aj keď možno nie hneď) vám 
poskytnú potrebnú informáciu. 
Tak predídete možným prob-
lémom a prípadným pokutám 
a následne odstráneniu tohto 

odpadu na riadenú skládku 
odpadov. Na mestskom úrade 
môžete za týmto účelom kon-
taktovať napr. Ing. Kleinovú, 
Ing. Vilgu, Mgr. Mačurovú, 
Mgr. Neupauerovú. 

Vzhľadom na uvedené sa 
pýtame, prečo odpad končí na 
miestach, ktoré nie sú na to urče-
né, ak máte takéto možnosti??? 

Mesto sa zároveň rozhodlo 
označiť miesta s výskytom 
nelegálnych skládok odpadu 
veľkými informačnými tabuľa-
mi s nasledovným textom: 

 
ZÁKAZ SYPANIA ODPADU!

 
Toto miesto nie je skládkou 

odpadu!
 Ak sa potrebujete zbaviť 

odpadu, prebytočného 
materiálu alebo zeminy,

kontaktujte mestský úrad 
- pomôžeme vám.
Tel.: 052/468 05 24, 

052/468 05 12, 052/468 05 11 
Ale nesypte odpad alebo iný 

materiál na toto miesto.
Vyhnete sa problémom 

a pokute. 
ĎAKUJEME! 
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Začal sa nový ročník Slovenskej extraligy v hokejbale v kategórii 
chlapcov do 19 rokov. Darilo sa našich hokejbalistom MŠK Spišská 
Belá, ktorí naplno zabodovali v Banskej Bystrici, kde odohrali v je-
den deň 2 zápasy. Viac informácií na www.tophbl.sk.
1. kolo - 7. 9. 2013
N-Sport SŠaTZM B. Bystrica - MŠK Sp. Belá   5:7 (1:2, 0:3, 4:2) 
Góly: Gavrilo 2, Tužinský, Nemec, Majerík - Čupka 2, M. Krempaský, 
Miklas, Bednarčík, P. Kiska, K. Kiska
Predohrávka 16. kola - 7. 9. 2013
N-Sport SŠaTZM B. Bystrica - MŠK Sp. Belá  0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: L. Zadžora, Miklas, Bednarčík

Vstup našich holejbalistov 
do ligy úspešný

V dňoch 12. a 13. júla 2013 
sa uskutočnil v parku kaštieľa 
v Strážkach už 15. ročník Belá 
mix volley cup 2012- volejbalo-
vý turnaj zmiešaných družstiev 
(3 muži + 3 ženy) pod organi-
začnou záštitou Mesta Spišská 
Belá. Turnaja sa zúčastnilo 19 
družstiev a hralo sa na 4 ihris-
kách na tráve. 

Poradie na prvých štyroch 
miestach:

1. tím Školkári
2. tím V skutku solídne
3. tím Vegeťáci
4. tím Kvietky

15. ročník Belá mix Voley cup-u
Prvé tri mužstvá si odniesli 

poháre a finančné a vecné ceny. 
Najlepším hráčom turnaj bol Mi-
chal Hudák a najlepšou hráčkou 
Zuzana Harčárová obaja z Pre-
šova. Poďakovanie za perfektne 
zvládnutú organizáciu turnaja 
patrí najmä Jozefovi (Edovi) 
Kunovi, Marekovi Červenkovi 
a Jarovi Dobešovi. Za pomoc 
pri zorganizovaní turnaja patrí 
poďakovanie aj Mestu Spišská 
Belá a SNG Strážky za poskyt-
nutie priestorov parku kaštieľa. 
Ďakujeme aj sponzorom za 
podporu tohto turnaja. 

Bedminton prekonal niekoľko 
storočí a je čoraz populárnejší. 
Fyzickú náročnosť tohto športu si 
hráči dokážu veľmi dobre regulo-
vať. Aj preto bedminton prináša 
veľa zábavy. Človek, ktorý si ani 
raz v živote bedminton nezahral, 
sa asi ani nenájde a väčšina z nás 
si s ním spája príjemné spo-
mienky. Bedminton pripomína 
dovolenku, leto, piesočné pláže 

Prečo hrať bedminton? 
a teda zlepšuje nielen kondíciu, 
ale aj náladu. Bedminton sa určite 
zapáči všetkým, ktorí sa po dlh-
šom čase rozhodli “nesedieť” len 
doma, ale spraviť niečo pre svoje 
zdravie. A ostatným netreba vy-
svetľovať prečo hrať. Ponúkam 
Vám teda opäť aj v novej sezóne 
2013/2014 si zahrať bedminton 
v telocvični na ZŠ J. M. Petzvala 
od 15. 9. 2013.  Rasťo Lech

Reklama pre podnikateľské subjekty bude v spravo-
daji spoplatnená za každé zverejnenie, podľa veľkosti 
požadovanej plochy reklamy nasledovne: 

A4 - 50 €, A5 - 35 €, A6 - 20 €, 
1⁄2 z A6 - 10 €, 1⁄4 z A6 - 5 €. 

Požiadavky na uverejnenie reklamy už v hotovej 
grafickej forme môžete zasielať na e-mailové adresy 
redakčnej rady. 

Redakčná rada si vyhradzuje právo 
na posúdenie vhodnosti danej reklamy.

Možnosti reklamy 
v Spravodaji
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V nedeľu 8. septembra 
2013 sa uskutočnil už 2. ročník 
cyklistických pretekov Belian-
ska 25-tka, ktoré organizačne 
pripravilo Mesto Spišská Belá 
a Obec Ždiar. Trať merala 25 km 
a začínala v Spišskej Belej pri Be-
lianskom rybníku - pokračovala 
po cyklotrase do Tatranskej Kot-
liny a následne po štátnej ceste 
a pri lokalite Kardolína za Tat-
ranskou Kotlinou sa trať odklo-
nila do lesa po lesných cestách 
až do Monkovej doliny v Ždiari 
a odtiaľ to hore do lyžiarskeho 
strediska Strednica.

Oproti minulému roku sa 
tento rok cyklomaratónu zú-
častnilo takmer dvojnásobný 
počet cyklistov - 69 účastní-

CYKLOMARATÓN BELIANSKA 25 - 2. ročník 
kov, z toho 8 žien (a to takmer 
z celého Slovenska). A rovnako 
oproti minulému roku sa dosa-
hovali aj lepšie časy, pod čo sa 
podpísalo aj výborné slnečné 
počasie, však najlepší čas bol 46 
min. (a to v náročnom horskom 
prevýšení). Po skončení čakal na 
všetkých súťažiacich občerstve-
nie a krásny pohľad na slnečné 
Belianske Tatry a pre víťazov 
jednotlivých kategórii medaily 
a finančné odmeny. Poďakova-
nie patrí všetkým, ktorí prispeli 
k organizácii tohto podujatia 
(najmä zamestnancom mest-
ského úradu v Spišskej Belej 
a obecného úradu v Ždiari) 
a sponzorom. Veľké poďako-
vanie však patrí všetkých súťa-

žiacim, ktorí sa zúčastnili tohto 
preteku a organizátori dúfajú, že 
ich o rok bude opäť viac. 

Konečné výsledky:

Kategória muži 15 - 30 rokov
1. miesto: Michal Alexaj 

(0 hod. 46 min. 0 sek.)
2. miesto: Adrián Babič 

(0:47:25)
3. miesto: Martin Zapalač 

(0:48:19)

Kategória muži 31 - 45 rokov
1. miesto: Peter Diča  (0:46:32)
2. miesto: Peter Martančík 

(0:46:39)
3. miesto: Radoslav Ilienčík 

(0:47:56)

Kategória muži nad 46 rokov
1. miesto: Vladimír Olejár 

(0:46:53)
2. miesto: Jozef Potok  (0:49:46)
3. miesto: MariánLisoň 

(0:50:00)

Kategória ženy 15 - 30 rokov
1. miesto: Alica Bekešová 

(1:03:26)
2. miesto: Zuzana Grotkovská   
 (1:09:59)
3. miesto: Kristína Michlíková   
 (1:14:39)

Kategória ženy 31 - 45 rokov
1. miesto: Daniela Sokolová   
 (0:56:00)
2. miesto: Petra Fridmanská   
 (1:16:23)
3. miesto: neobsadené

Kategória ženy nad 46 rokov
1. miesto: Mária Bobáková   
 (1:56:32)
2. miesto: neobsadené
3. miesto: neobsadené

Dňa 24. augusta sa usku-
točnil na tzv. Nižných lúkach 
v Spišskej Belej už 2. ročník 
Furmanských pretekov pod ná-
zvom Belianska podkova. Orga-
nizátormi podujatia bol Spolok 
priateľov koní zo Spišskej Belej 
(zastúpený Michalom Šelepom) 
a Mesto Spišská Belá. Pretekov 
sa zúčastnilo 9 posádok (dvojíc) 
z Lendaku (2 posádky), Jaku-
bian, Štôle, Podolínca, Vikarto-
viec, Torysy, Pavloviec a jedna 
domáca posádka zo Spišskej 
Belej. Súťažiaci si merali svoje 

Furmanské preteky
sily v troch disciplínach: 1. sla-
lom s furmanským vozom, 
2. manipulácia z drevom, 3. si-
lová disciplína. Celé preteky 
prebiehali pod dohľadom roz-
hodcov: Jozef Michňa, Viliam 
Grega, Daniela Adamjaková st., 
Daniela Admajaková ml.. 

Okrem koní bol pre všetky 
vekové skupiny zabezpečený 
celodenný program so zaujíma-
vými kultúrnymi vystúpeniami 
a zábavou. Ocenenia najlepším 
odovzdal primátor mesta Štefan 
Bieľak spolu s ďalšími organizá-

tormi. Za organizačné zabezpe-
čenie celého podujatia patrí 
poďakovanie najmä Jozefovi 
Kunovi a Michalovi Šelepovi, 
ale aj ich ďalším pomocníkom. 

Celkové konečné poradie:
1. Peter Chobor z Pavloviec 

(kone Dežo a Cigáň)
2. Jaroslav Petrenka z Vikar-

toviec (kone Kaťa a Jula)
3. Ján Čopjak z Jakubian 

(kone Pejo a Kalina)
ĎAKUJEME aj sponzorom 

tohto podujatia: Mesto Spišská 
Belá, AT TATRY s. r. o., PD 
TATRY Spišská Belá, PDP Kež-

marok, ÚKSUP Spišská Belá, 
Mestský podnik s. r. o. Spišská 
Belá, TLM Invest Spišská Belá, 
Elektráreň Spišská Belá (p. Ni-
kerle a Vdovjak), Železiarstvo 
KOVOSPOL p. Blažko Kež-
marok, Železiarstvo p. Špak 
Spišská Belá, Železiarstvo 
VAV CO p.Višňovský Spišská 
Belá, INPRO s. r. o. Poprad, 
ZipserNet, s. r. o. Spišská Belá, 
p. Štefan Bachleda Spišská Belá, 
p. Zakopjan Tvarožná, Staveb-
niny Danka Hadzimová Spišská 
Belá, p. Jozef Pajer, p. Ľubomír 
Mešár.

Chlapci z futbalovej príprav-
ky MŠK Slavoj Spišská Belá majú 
za sebou úspešný vstup do novej 
futbalovej sezóny. Ide o futbalo-
vú prípravku v kategórii 10-roč-
ných a 11-ročných chlapcov. 
Obe prípravky majú za sebou 
už prvý rok svojej činnosti. Obe 
prípravky hrávajú súťaž (kraj-
skú futbalovú ligu) formou 4 
turnajov na jeseň a 4 turnajov 
na jar - sú začlenený (rozloso-

Úspešný vstup futbalovej prípravky
vaný) do skupiny s Popradom, 
Starou Ľubovňou a Lendakom. 
Trénermi tejto prípravky sú 
Peter Tomas, Ľudovít Gumulák 
a Jaroslav Dobeš. Poďakovanie 
patrí za ústretovosť aj riadite-
ľom oboch základných škôl, 
ktorí chlapcov (žiakov), ako aj 
učiteľov (trénerov) uvoľňujú 
z vyučovania. Prvý turnaj sa 
uskutočnil 10. septembra v Po-
prade s týmito výsledkami:

Prípravka U11:
FK Poprad - Sp. Belá  3:6
FK Lendak - Sp. Belá   0:1
MFK St. Ľubovňa - Sp. Belá 3:4

Prípravka U10:
FK Poprad - Sp. Belá  2:3
FK Lendak - Sp.Belá  1:3
MFK St. Ľubovňa - Sp. Belá  2:0

Chlapcom za predvedený vý-
kon gratulujeme a ďakujeme.

Inzerát 
• Dám do prenájmu nebytové 
priestory cca 90 m2 so sociálnym 
zariadením na ulici Slnečnej č. 
17 v Spišskej Belej. Kontakt: 
052/428 32 17.
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