
JÚN 2008

www.spisskabela.sk

Číslo 6
jún 2008

6. ročník 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
 Mestské zastupiteľstvo v Spiš-

skej Belej na svojom zasadnutí 
dňa 21. mája 2008 okrem iného: 

1a) vzalo na vedomie prezen-
táciu podaných zámerov - troch 
žiadostí o prenájom starého kame-
ňolomu v Tatranskej Kotline:

1. žiadosť právnickej osobe FO-
RESTER GROUP, a. s., Praha;

2. žiadosť Spolok profesio-
nálnych členov Tatranskej hor-
skej služby so sídlom v Starom 
Smokovci;

3. žiadosť občianskeho zdru-
ženia BELIANKY so sídlom 
v Poprade. 

1b) schválilo prenájom sta-
rého kameňolomu v Tatranskej 
Kotline - pozemok parc. č. KN 
„C”14705/35, o výmere 10 002 
m2, LV č. 402 v k. ú. Tatranská 
Lomnica nájomcovi - právnickej 
osoby Belianky, občianske zdru-
ženie so sídlom v Poprade, za 
týchto základných podmienok:

- účel nájmu - podľa predlo-
ženého podnikateľského zámeru, 
ktorý bude tvoriť prílohu zmluvy 
o nájme;

- uvedený zámer zrealizovať 
do doby 3 rokov od uzavretia 
nájomnej zmluvy; 

- doba nájmu - určitá - 30 
rokov;

- nájomné - ročné - vo výške 
zodpovedajúcej dane z nehnuteľ-
nosti platenej prenajímateľom za 
prenajatý pozemok - prvé nájom-
né sa začne platiť po uvedení tohto 
zámeru do prevádzky od nasledu-
júceho kalendárneho roku; 

- počas doby nájmu je možné 
tento nájom ukončiť zo strany 
prenajímateľa len z dôvodu ne-
dodržania podmienok nájomnej 
zmluvy;

- zákaz podnájmu;
- odsúhlasiť jednotlivé stupne 

projektového riešenia uvedeného 
zámeru s prenajímateľom. 

1c) súhlasilo s ukončením do-
terajšieho nájomného vzťahu na 
uvedený kameňolom so Spolkom 
profesionálnych členov Tatranskej 
horskej služby Starý Smokovec, 
Vysoké Tatry. 

2a) vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o spor-
ných vlastníckych vzťahoch 
k pozemkom v užívaní Hedvigy 
Babiakovej a spol. v Tatranskej 
Kotline.

2b) schválilo predaj pozemku 
v Tatranskej Kotline, a to časti 
pozemku parc. č. KN „E”14615/
9 - ostatná plocha zapísaná 
v LV č. 402, v k. ú. Tatranská 
Lomnica o výmere cca 900 m2 
(presná výmera pozemku bude 
určená geometrickým plánom) 
žiadateľovi MUDr. Bronislavovi 
Čikovi a manž. MUDr. Darine Či-
kovej, bytom Považská Bystrica, 
Moyzesova 868 za kúpnu cenu 
3 500 Sk/m2.

2c) schválilo návrh ponuky 
na zámenu nehnuteľností v Tat-
ranskej Kotline, k. ú. Tatranská 
Lomnica vo vlastníctve Sanatória, 
n. o., Tatranská Kotlina a Mesta 
Spišská Belá (návrh tvorí prílohu 
tohto uznesenia).

 3. schválilo plán mesta Spiš-
ská Belá na zavedenie EURA 
a časový harmonogram (plán tvorí 
prílohu tohto uznesenia). 

4a) schválilo správu o hos-
podárení Mestského podniku 
Spišská Belá, s. r. o., za rok 2007 
a návrh ročnej účtovnej uzávierky 
za rok 2007 s výhradou (výročná 
správa za rok 2007 tvorí prílohu 

tohto uznesenia).
4b) uložilo riaditeľovi Mest-

ského podniku, s. r. o., prijať 
opatrenia na zlepšenie hospodá-
renia na jednotlivých strediskách 
(najmä stavebná výroba a stredis-
ko služieb) vzhľadom na pláno-
vané a dosiahnuté hospodárske 
výsledky. 

5. vzalo na vedomie informá-
ciu konateľa Mestského podniku 
Spišská Belá, s. r. o., o pripravo-
vaných a podaných projektoch na 
získanie prostriedkov z fondov 
EÚ (na oblasť lesníctva - za-
lesňovanie, protipožiarne lesné 
cesty).

 6. schválilo návrh Všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta 
č. 1/2008 o určení názvu ulice 
v lokalite IBV za Novou ulicou 
(návrh nariadenia tvorí prílohu 
tohto uznesenia). 

 7. schválilo návrh na zmenu 
rozpočtu Mesta Spišská Belá na 
rok 2008 (návrh zmeny rozpočtu 
mesta tvorí prílohu tohto uzne-
senia).

 8. schválilo prevod nájmu ne-
bytových priestorov - prevádzka 
„Lahôdky” vo vlastníctve mesta, 
nachádzajúcich sa v bytovom 
dome na ulici Hviezdoslavovej 
č. 1 v Spišskej Belej o celkovej 
výmere 119,38 m2 z nájomcu p. 
Štefana Slodičáka, bytom Spiš-
ská Belá, Krátka 35 na nájomcu 
p. Barboru Rothovú, bytom Po-
prad, Slovenského odboja 182/1 
za podmienok: 

1.) doba nájmu: doba neurčitá 
- s trojmesačnou výpovednou 
lehotou; 

2.) účel nájmu: prevádzko-
vanie maloobchodnej predajne 
lahôdok, v opačnom prípade je 
to dôvod na okamžité odstúpenie 
od zmluvy;

3.) výška nájomného: podľa 
VZN č. 6/2003;

4.) zákaz podnájmu;
5.) zákaz vykonávania akých-

koľvek stavebných úprav bez 
predchádzajúceho písomného 
súhlasu prenajímateľa.

 9. schválilo návrh na vydanie 
malej monografie o Samuelovi 
Weberovi pri príležitosti 100. 
výročia jeho úmrtia (návrh ak-
tivít mesta k tejto udalosti tvorí 
prílohu tohto uznesenia).

 10. schválilo prevod plynovej 
prípojky pre Centrum voľného 
času v Spišskej Belej na ulici 
Zimnej č. 443/47 na kupujúceho 
SPP - distribúcia, a. s., Bratislava 
za cenu 14 604 Sk. 

 11. schválilo na základe 
žiadosti Márie Kundlovej, by-
tom Spišská Belá, Moskovská 
ulica, predĺženie prevádzkovej 
doby v prevádzke Bistro „M” na 
ulici Záhradnej v Spišskej Belej 
v prípadoch konania rodinných 
a obdobných osláv v dňoch piatok 
a sobota do 2.00 h na skúšobnú 
dobu do 31. 12. 2008 s povinnos-
ťou oznamovať akciu Mestskej 
polícii v Spišskej Belej. 

 (Pokračovanie na 2. strane)

• V súčasnosti prebieha oprava fasády budovy kina, ktorú realizuje 
stavebná skupina Jána Pitoňáka zo Spišskej Belej. 

V máji tohto roku primátor 
nášho mesta rokoval v Bratislave 
s generálnym riaditeľom Sloven-
skej správy ciest o pokračovaní 
rekonštrukcie štátnej cesty 1/67 
medzi Spišskou Belou a Tatran-
skou Kotlinou. Napriek požia-
davkám nášho mesta o zaradenie 

Stretnutie s riaditeľom SSC 
tejto rekonštrukcie do plánu na 
rok 2008, Slovenská správa ciest 
síce túto akciu zaradila do svojho 
plánu pre tento rok, avšak pre 
nedostatok finančných prostried-
kov je pokračovanie opravy tejto 
štátnej cesty v roku 2008 zatiaľ 
otázne (skôr nereálne).
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Historický 
kalendár mesta 

19. 6. 1596 - Pri obrane sta-
rodávnych chotárnych hraníc 
Spišskej Belej v tatranských 
Zadných Meďodoloch, počas 
nočného prepadu žoldniermi 
Juraja Horvátha z Dunajecké-
ho (Nedeckého) panstva, padli 
občania Spišskej Belej Tobias 
(Tobiáš) Schlosser a Blasius 
(Blažej) Schuster, ďalších 
15 občanov bolo zranených, 
z toho traja ťažko.

Ulica Samuela 
Webera

Za Novou ulicou mesto pripra-
vuje výstavbu nových rodinných 
domov v zmysle štúdie schválenej 
mestským zastupiteľstvom. Dňa 
21. mája poslanci mestského 
zastupiteľstva po dlhšej diskusii 
(návrhov bolo niekoľko) prijali 
všeobecne záväzné nariadenie, 
ktorým určili názov ulice pre 
celú túto novú lokalitu - ulica 
Samuela Webera. 

Otvorenie 
verejných WC

Od začiatku tohto mesiaca 
v našom meste opätovne fungu-
jú verejné WC, ale už v nových 
priestoroch - za parkoviskom pri 
obchodnom dome. Prevádzka 
týchto WC bude zabezpečovaná 
pod stálym dozorom - 1 zamest-
nanou osobou (ktorá už predtým 
pracovala vo verejných WC) a 2 
nezamestnanými osobami (z tzv. 
menších obecných služieb). 
Použitie WC bude bezplatné. 
Prevádzková doba bude ponde-
lok až piatok od 7.00 do 18.00 h 
a v sobotu od 8.00 do 17.00 h. 

Mesto pokračuje v plánovanej postupnej obnove hrobiek a portálov 
na miestnom cintoríne. Už od marca prebiehajú práce na oprave urče-
ných hrobiek. V mesiaci máj bola opravená aj hrobka Samuela Webera. 
Oprava väčšiny týchto hrobiek a portálov bola financovaná z dotačných 
zdrojov z Ministerstva kultúry SR a z VÚC Prešov (z NEFO Fondu). 

Oprava hrobiek a portálov pokračuje

Pripravujeme 
nové VZN

Mesto pripravuje dve nové 
všeobecne záväzné nariadenia 
mesta - VZN o ochrane a pou-
žívaní symbolov mesta a VZN 
o nakladaní odpadov na území 
mesta. Návrhy uvedených VZN 
nájdete na www.spisskabela.sk 
v časti úradná tabuľa.

Jánske ohne 2008
Pozývame Vás na tradičné pá-

lenie jánskeho ohňa dňa 21.júna 
2008 (sobota) od 20.00 h na 
belianskom rybníku s OLDIES 
diskotékou a tromi DJ: Boky, 
Maroš, Miki.Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

(Dokončenie z 1. strany)
12. schválilo bezplatné poskyt-

nutie palivového dreva v samovýro-
be v množstve 15 m3 z mestských 
lesov Spišská Belá pre Rímskokato-
lícku cirkev, farnosť Spišská Belá.

 13. vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o pre-
biehajúcich stavebných akciách 
mesta (oprava fasády budovy 
kina, príprava asfaltácie miestnej 
komunikácie za panelákmi na 
Družstevnej ulici, reštaurovanie 
sochy Immaculaty, úprava parku 
vedľa kina). 

14. vzalo na vedomie: 
a) informáciu primátora mesta 

o príprave začatia prevádzky ve-
rejných WC v Spišskej Belej od 
júna tohto roku a o podmienkach 
tejto prevádzky, 

b) mení organizačnú štruktúru 
mestského úradu v Spišskej Belej 
a schvaľuje vytvorenie pracovné-
ho miesta vo verejných WC,

c) mení uznesenie č. 167/2007 

zo dňa 13. decembra 2007 tak, že 
dopĺňa sa doba nájmu na neur-
čito s minimálnou dobou nájmu 
20 rokov.

15. schválilo:
a) výmenu mestského ná-

jomného bytu nájomcovi Jánovi 
Rezničekovi, trvale bytom Spiš-
ská Belá ulica Petzvalovej č. 16: 
1-izbový byt č. 1, II. kategórie, 
na poschodí domu na Petzva-
lovej č. 16 v Spišskej Belej za 
1-izbový byt č. 1, II. kategórie na 
prízemí domu na Hviezdoslavovej 
ulici č. 8 v Spišskej Belej;

b) výmenu mestského nájom-
ného bytu nájomcovi Marekovi 
Červenkovi, trvale bytom Spišská 
Belá, Hviezdoslavova č. 8: 1-izbo-
vý byt č. 1, II. kategórie, na príze-
mí domu na Hviezdoslavovej ulici 
č. 8 v Spišskej Belej za 1-izbový 
byt č. 1, I. kategórie, na 1. poscho-
dí domu na Hviezdoslavovej ulici 
č. 1 v Spišskej Belej.

16. schválilo výmenu mest-

ských nájomných bytov medzi 
nájomníčkou Zuzanou Hradickou, 
trvale bytom Spišská Belá, Štefá-
nikova č. 18: 1-izbový byt č. 3, II. 
kategórie (zadný trakt) na prízemí 
domu na Štefánikovej č. 18 a ná-
jomcom Dušanom Hradickým, 
trvale bytom Spišská Belá, Šte-
fánikova č. 18 - 4-izbový byt 
č. 2, II. kategórie (predný trakt) 
na prízemí domu na Štefánikovej 
č. 18 v Spišskej Belej.

17. vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta 

a) o plánovanej výstavbe po-
lyfunkčného objektu na Mierovej 
ulici v Spišskej Belej za obchod-
ným domom (stavebník - Ľudovít 
Krempaský zo Spišskej Belej; 

b) o problémoch s plánovanou 
výstavbou fontány (podľa predlo-
ženého návrhu) pred obchodným 
domom COOP Jednota v Spišskej 
Belej a o hľadaní iného technické-
ho prevedenia tejto fontány;

c) o postupe prác pri tvorbe 
nového územného plánu mesta 
Spišská Belá.

Mesto Spišská Belá má 
Obvodným úradom životného 
prostredia v Kežmarku udelené 
nové rozhodnutie na nakladanie 
s nebezpečnými odpadmi. Podľa 
tohto rozhodnutia má mesto sú-
hlas na nakladanie s nasledovný-
mi druhmi odpadu: 

- obaly obsahujúce zvyšky ne-
bezpečných látok alebo kontami-
nované nebezpečnými látkami;

- žiarivky a iný odpad obsahu-
júci ortuť;

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v meste Spišská Belá
- vyradené zariadenia obsa-

hujúce chlórfluórované uhľo-
vodíky;

- oleje a tuky; 
- farby, lepidlá a živice;
- cytotoxické a cytostatické 

liečivá;
- batérie a akumulátory;
- vyradené elektrické a elektro-

nické zariadenia.
Miestom nakladania s uvede-

nými odpadmi a zberným miestom 
je podľa prevádzkového poriadku 

areál Mestského podniku Spišská 
Belá, s. r. o., na ulici Továrenská 
30. Žiadame preto obyvateľov 
mesta, aby nebezpečný odpad 
nevozili na skládku odpadov.

Viete, že...
• prebieha asanácia stodoly 

pri čerpacej stanici OMV. Túto 
stodolu odkúpila spoločnosť 
SLOVKRED (Dr. Hrivko) 
za účelom zlepšenia výjazdu 
vozidiel od OMV a motorestu 
Goral na hlavnú (štátnu) cestu 
a teda aj za účelom zvýšenia 
bezpečnosti ľudí. Po asanácii 
bude táto plocha v spolupráci 
s mestom upravená za uvede-
ným účelom. 

• Centrum voľného času 
v Spišskej Belej a občian-
ske združenie CEDIMA pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa detí zorganizovali 30. 
mája oslavu tohto sviatku 
najmenších v záhrade CVČ. 
Počas celého dňa boli pre deti 
pripravené rôzne súťaže, hry, 
občerstvenie, hudba.
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Dni mesta Spišská Belá 2008
v dňoch 13. - 15. 6. 2008

prevažne v areáli bývalej kolkárne na Tatranskej ulici.

Program podujatia:
13. 6. 2008 (piatok) 
- školská športová olympiáda v areáli ZŠ J. M. Petzvala 

14. 6. 2008 (sobota) 
• od 10.00 h  - Poľovnícky juniáles (v areáli bývalej kolkárne)
 -  Súťaž vo varení guláša - O putovný spišskobeliansky 

kotlík
 - zaujímavé súťaže pre deti 
 - zaujímavosti zo života poľovníkov
 - súťaž vo vábení lesnej zveri, poľovnícke psy, sokoliari 
 - ďalšie poľovnícke i nepoľovnícke atrakcie
 - súťaž vo varení jagerka
• 18.00 h -  Milan Hrčka - populárny oravský spevák s pesničkami 

rôznych žánrov od 70 rokov až po súčasnú pop muziku
• 20.00 h - Puding pani Elvisovej - hudobná skupina
• 22.00 h - DJ Boky - belianska diskotéka

15. 6. 2008 (nedeľa)
• 9.00 h -  Regionálne hasičské preteky o pohár primátora mesta - na 

námestí pred mestským úradom
• od 14.00 h - Kultúrny program - v areáli bývalej kolkárne 
•  14.00 h - goralská muzika
•  14.30 h -  jarmočné divadlo Slanina a ich Fúzatá love story - pre 

veľkých aj malých
•  15.30 h -  ľudová rozprávačka Araňa a hudobná skupina Jasenov-

ský šestnástorák - hudba na spôsob Drišľaku
• od 17.30 h - Vás roztancujú Šajtiovci
• atrakcie pre deti, jazdenie na koni a pod.

V dňoch 22. - 24. mája 2008 
sa uskutočnilo pracovné stret-
nutie medzinárodného projektu 
pod názvom - Spoločne proti 
alkoholu a drogám - medzi uči-
teľmi družobného mesta Ožarow 
a učiteľmi, žiakmi a študentami 
mesta Spišská Belá. Predmetom 
ich spoločného záujmu bolo 
hľadanie spoločného riešenia ako 
postupovať pri znižovaní alko-
holizmu a trestnej činnosti, ktoré 
sa s nim spájajú. Zúčastnených 
z obidvoch miest školili dve špe-
cializované pracovníčky na drogy 
a psychotropné látky z Krakowa. 

Spoločne proti drogám a alkoholu
Podstatou projektu bolo porovna-
nie situácii v obidvoch mestách, 
predovšetkým v centre záujmu 
stála mládež a žiaci druhého stup-
ňa základných škôl. Prínosom bola 
formulácia spolupráce na najbližšie 
3 roky v tomto smere v rámci dru-
žobných aktivít medzi obidvoma 
mestami, ktorá bude zastrešovať 
predovšetkým osvetu, šport, tu-
ristiku a kultúru ako alternatívne 
zmysluplné aktivity vo vzťahu ku 
protispoločenským javom. Učite-
lia si tiež vymenili skúsenosti zo 
školskej reformy, ktorá sa realizuje 
v jednom i druhom štáte. 

Malá monografia o Samuelovi Weberovi
Z príležitosti 100. výročia 

úmrtia Samuela Webera, mestské 
zastupiteľstvo na návrh primátora 
mesta schválilo prípravu a vyda-
nie malej monografie o Samuelo-
vi Weberovi. Má ísť o podobnú 
knihu, akú mesto vydalo minulý 
rok o J. M. Petzvalovi. Autorom 
textov bude PhDr. Zuzana Kollá-
rová (Štátny archív Levoča, prac. 
Spišská Sobota) a vydavateľom 
Jaroslav Šleboda - vydavateľstvo 
JADRO z Kežmarku. 

Kniha bude mať okolo 100 
čiernobielych strán formátu A5. 
Predpokladané náklady na jej 

vydanie sa odhadujú na sumu 
180 000 Sk. Kniha bude vydaná 
v novembri 2008 a v decembri 
2008 bude inaugurovaná na 
slávnostnom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva pri príležitosti 
100. výročia úmrtia Samuela 
Webera a 745. výročia prvej pí-
somnej zmienky o meste Spišská 
Belá. Na tomto zasadnutí budú 
odovzdané ceny mesta a ceny 
primátora mesta navrhnutým 
osobnostiam a zároveň by mala 
byť predstavená aj osobitná 
poštová pečiatka o Samuelovi 
Weberovi.

• Otvorenie pamätnej izby Samuela Webera v evanjelickej fare.

Mesto pokračuje vo výstavbe 
nového futbalového štadióna 
v našom meste. Po vyrovnaní 
terénu a stabilizovaní podložia 
a jeho zhutnení sa v súčasnosti 
navážajú vrchné vrstvy budúcej 
hracej plochy - štrkové lôžko. 
Zároveň sa celý areál stavebne 
oplotí pletivom. Tieto práce budú 
prebiehať do augusta tohto roka. 
Dovtedy je potrebné sa rozhodnúť, 

Výstavba nového futbalového štadióna
a určiť druh povrchu hracej plochy. 
Okrem klasickej „živej” trávy 
mesto zvažuje aj inú alternatívu - 
umelý futbalový trávnik, ktorý má 
rovnako svoje výhody. Okrem toho 
v súčasnosti sa projektuje nový ná-
vrh futbalovej tribúny so šatňami, 
ktoré budú stavebne spojené s plá-
novanou viacúčelovou športovou 
halou v jednom komplexe (ako 
jeden objekt). 

Na základe rozhodnutia primá-
tora mesta počas letných prázdnin 
s účinnosťou od 1. júla do 31. 
augusta 2008 bude v pondelok až 
piatok v čase od 8.00 do 16.00 hod. 
(okrem soboty a nedele a sviatko-
v) športové ihrisko s umelou 
trávou na Moskovskej ulici prí-

Športové ihrisko počas prázdnin pre deti 
stupné zadarmo pre deti z nášho 
mesta vo veku do 15 rokov - t. j. 
ak prevažná časť detí na ihrisku je 
v tomto veku a je z nášho mesta. 
Napriek tomu uvedené ihrisko je 
potrebné si objednať u jeho správ-
cu p. Gallika (aj keď sa za použitie 
ihriska nebude platiť). 
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Kalendár kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí 

JÚN
  13. - 15. 6. - Dni mesta Spišská Belá 2008 - konané pri príležitosti 

745. výročia prvej písomnej zmienky o meste a 100. výročia úmrtia 
Samuela Webera

  18. 6. - Koncert absolventov ZUŠ Spišská Belá a výstava vý-
tvarných absolventských prác ZUŠ Spišská Belá

  21. 6. - Streetball Bela Cup 2008 - otvorený basketbalový turnaj 
amatérskych družstiev mužov a žien 

  21. 6. - Jánske ohne - na Belianskom rybníku
  28. - 29. 6. - Kaštieľne hry Strážky 2008 
  29. 6. - 6. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta 

JÚL
  12. 7. - Belá mix voley cup - volejbalový turnaj amatérskych 

zmiešaných družstiev
  20. 7. - Belianske jedenástky - regionálna súťaž v kopaní futba-

lových penalt
  27. 7. - Futbalový turnaj o pohár primátora mesta (na ihrisku 

v Strážkach)
  27. 7. - Anna bál - v kaštieli v Strážkach - kultúrno-zábavné po-

poludnie pre deti i dospelých 
  27. 7. - 7. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 

Podali sme projekty:
1. Grantový program Hodina 

deťom, 9. ročník, Nadácia pre deti 
Slovenska.

Projekt má  poetický názov 
„S anjelmi nám narastú krídla”. 
Pod vedením výtvarného umelca 
Helmuta Bistiku sa postihnuté 
a zdravé deti stanú priamymi 
účastníkmi a realizátormi výtvar-
ných projektov, zameraných na 
tvorbu veľkoplošných „obrých” 
plastík - anjelov. Tvorivé dielne 
prebehnú v ateliéroch galérie 
U sediaceho anjela v Kežmarku. 
Po ukončení projektu bude výstava 
inštalovaná na detskom oddelení 
v priestoroch Nemocnice MUDr. 
V. Alexandra v Kežmarku. 

 2. „Otvorená škola 2008” pre 
základné a stredné školy - rozvo-
jový projekt MŠ SR.

Projekt s názvom „Sme iní, nie 
horší” má za cieľ vytvoriť mobil-

Projekty zo špeciálnej základnej školy
nú počítačovú učebňu v elokova-
nom pracovisku v Ľubici, čím sa 
zvýši dostupnosť prostriedkov 
IKT pre žiakov s ťažkým men-
tálnym postihnutím a autizmom. 
Tým bude možné stierať bariéry, 
preniesť počítače k imobilným 
žiakom. IKT budú učitelia a žiaci 
využívať priamo vo vyučovacom 
procese prostredníctvom špeciál-
neho hardvéru a špecializovaného 
výučbového softvéru pre kon-
krétne typy postihnutých žiakov. 
Využitie vhodných multimediál-
nych materiálov s farebnými ob-
rázkami, animáciami s vysokou 
interaktivitou, bude formou hry 
viesť deti k získavaniu nových 
poznatkov. Počítače budú využité 
aj v čase mimo vyučovania tým, 
že vytvoríme Klub neškolákov pre 
deti z DSS v Ľubici a deti z MŠ 
v Ľubici. Eva Selnekovičová,  
 ŠZŠ Spišská Belá

Milí darcovia!
V mene vedenia Špeciálnej základnej školy v Spišskej Belej, ale 

predovšetkým za všetky naše detičky chceme poďakovať všetkým 
Vám, ktorí ste sa rozhodli 2% (dane z príjmov) podporiť a rozmnožiť 
vznešené poslanie - skvalitniť vzdelávanie, život a vytvárať priestor 
pre zapojenie detí s postihnutím do spoločnosti. 

Celková vyzbieraná čiastka je 46 548 Sk. Získané finančné 
prostriedky budú použité na nákup vypaľovacej pece, vďaka ktorej sa 
budeme môcť venovať tvorbe drobnej keramiky. 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  
PaedDr. Renáta Smoroňová, riaditeľka

Po stopách holokaustu
Centrum voľného času a mesto Spišská Belá na podnet Školského 

úradu v Sp. Belej zrealizovali dňa 19. mája 2008 poznávaciu exkurziu 
pod názvom - Po stopách holokaustu - do poľského mesta Oswiencim. 
Žiaci, študenti a učitelia v tento deň spoznávali aj tienisté stránky ľud-
skej histórie, ktoré priniesla so sebou druhá svetová vojna. 

Sviatok v ktorom sa odzrkadľu-
je jedinečnosť a nenahraditeľnosť 
matky. Tradičným poďakovaním 
je kytica kvetov a papierové blaho-
želanie. Aj mestská kinosála bola 
druhú májovú nedeľu obsypaná 
farebnými papierovými kvetmi 
a usmiatymi tvárami detí zo ZŠ 
na Štefánikovej ulici, ktoré pod 
vedením pedagógov pripravili 

Medzinárodný Deň matiek
všetkým mamičkám krásny kultúr-
ny program. Pred programom pl-
ným veselých piesni, dojímavých 
básni a pestrofarebnej choreografie 
mažoretiek sa mamičkám, starým 
mamám, tetám a ženám prihovoril 
aj pán primátor a poďakoval im za 
to, že sú a prinášajú nám pohodu, 
smiech a spokojnosť. My sa k po-
ďakovaniu pripájame.
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Jún
10.06.2008 - plasty
11.06.2008 - papier, sklo
14.06.2008 - bioodpad
23.06.2008 - kovy
24.06.2008 - plasty
25.06.2008 - papier, sklo
28.06.2008 - bioodpad

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu

Dňa 15. apríla 2008 sa v ki-
nosále mesta Spišská Belá ko-
nal odborný seminár s názvom 
Ochranné opatrenia proti šíreniu 
rakovinovca zemiakového. Semi-
nár bol určený pre záhradkárov, 
malých a veľkých pestovateľov 
zemiakov a zúčastnilo sa ho vyše 
50 záujemcov o problematiku. 

Táto huba žije v pôde a spôso-
buje na zemiakoch čiastočnú, ale-
bo úplnú premenu hľúz na hubové 
rakovinové nádory karfiolového 
vzhľadu, zamorujúce pôdu. Hos-
titeľské rastliny sú predovšetkým 
zemiaky, ojedinele aj rajčiak jed-
lý, baklažán, ľuľok čierny, ľuľok 
sladkohorký  a niektoré divo-
rastúce rastliny z čeľade ľuľko-
vitých. Hľuzy s nádormi sa môžu 
konzumovať, nie sú pre človeka 
škodlivé. Priame škody na úrode 
môžu byť až 100%, v závislosti 
od stupňa náchylnosti pestovanej 
odrody. Zárodky rakovinovca 
zemiakového sa môžu rozširovať 
zo zamorených na nezamorené 
pozemky najmä zeminou prichy-
tenou na rastlinách, na hľuzách 
zemiakov, na sadeniciach rastlín, 
koreňovej zelenine, cibuľovinách 
a buľvovitých rastlinách, na poľ-
nohospodárskych strojoch, náradí 
a obuvi pracovníkov, zeminou, 
ktorá zostala vo vreciach od ze-
miakov, a pod. Môžu sa prenášať 
tiež hnojom, kompostom, vod-
nou a veternou eróziou pôdy, na 
väčšie vzdialenosti aj zvieratami 
a vtákmi.

Obvodný pozemkový úrad 
v Kežmarku ako príslušný orgán 
ochrany poľnohospodárskej pôdy 
vykonávať štátnu správu na úseku 
rastlinolekárskej starostlivosti na 
základe návrhu Ústredného kon-
trolného a skúšovného ústavu 
poľnohospodárskeho Bratislava, 
Regionálneho odboru pre Košice 
vyhlásil karanténu na rakovinovec 
zemiakový na hon Za dubiarňou 
- parcela KN „C” č. 9501/1, 
o výmere 1,14 ha v k. ú. Spišská 
Belá.

Odporúčané preventívne 
opatrenia pre výrobcov ze-
miakov:

1. Spolupracovať pri 
prieskume výskytu rakovinovca 
zemiakového, kontrolovať vlast-
né porasty a zber hostiteľských 
rastlín.

2. Sadiť len uznané sadivo 
zemiakov rezistentných odrôd, 
uvedených v listine registrova-
ných odrôd (v listine registrova-

RAKOVINOVEC ZEMIAKOVÝ
ných odrôd je uvedená rezistencia 
odrôd k rakovinovcovi zemiako-
vému, patotypu 1).

3. Nepestovať zemiaky na 
tom istom pozemku v intervale 
kratšom ako 4 roky.

4. Nepoužívať na vlastnom po-
zemku stroje a náradia použité na 
zamorenom, alebo zo zamorenia 
podozrivom pozemku a nepouží-
vať organické hnojivá, podozrivé 
zo zamorenia.

5. Zvyšky rastlín, šupky a iné 
zbytky zo zemiakov, pri ktorých 
nie je isté, či sú bez zárodkov 
rakovinovca zemiakového ne-
dávať na pole, do hnoja a do 
kompostov.

6. Pravidelne čistiť a dezin-
fikovať skladovacie priestory 
a všetky zariadenia a náradie, 
ktoré prišlo do styku so zemiakmi. 
Rastlinné zvyšky, zbytky zemia-
kov a zeminu likvidovať tak, aby 
nemohli byť zdrojom prípadného 
zamorenia pôdy (spáliť, asanácia 
horúcou vodou máčaním pri 
teplote vody 80°C po dobu 30 
min., pri teplote nad 100°C po 
dobu 15 min., chemická asanácia 
za použitia hydroxidu sodného, 
chlórnanu sodného, čpavkovej 
vody 24%, Persterilom).

Na zamorených pozemkoch 
je zakázané

1. Pestovať zemiaky.
2. Pestovať rastliny určené na 

pestovanie, skladovať ich, alebo 
inak s nimi manipulovať (naprí-
klad sadivo zemiakov, škôlkárske 
výpestky, sadzačky repy a pod.).

3. Zo zamorených pozemkov 
sa nesmie premiestňovať zemina, 
organické hnojivá, ani rastlinné 
zvyšky na iné pozemky.

4. Použité stroje, dopravné 
prostriedky, náradie a obuv sa 
musia pred presunom z týchto 
pozemkov dôkladne očistiť 
a pred použitím na iných po-
zemkoch umyť vodou, a to na 
mieste, odkiaľ nemôže dôjsť 
k rozširovaniu zárodkov rakovi-
ny; ak ide o agresívny patotyp, 
musia sa dezinfikovať.

5. Podľa miestnych podmie-
nok, najmä v sadivovej oblasti 
a pri výskyte agresívnych pa-
totypov, možno nariadiť ďalšie 
vhodné opatrenia, ako napríklad 
úplný zákaz pestovania hosti-
teľských rastlín, asanáciu zamo-
rených pozemkov, vymedzenie 
ohrozeného územia s účelnými 
preventívnymi opatreniami.

V ohrozenom území
- Môžu sa pestovať iba odrody 

zemiakov rezistentné voči rasám 
rakoviny zisteným na napadnu-
tom pozemku.

- Nesmie sa množiť sadivo 
zemiakov, s výnimkou sadiva na 
vlastnú potrebu v tomto území.

- Pri výskyte agresívneho pato-
typu sa môžu pestovať len odrody 
zemiakov, povolené kontrolným 
ústavom, a to na tom istom po-
zemku len raz za 6 rokov.

- Pre zemiaky presunuté 
z nekaranténneho územia platia 
rovnaké opatrenia, akoby tieto 
zemiaky boli vypestované v ohro-
zenom území. 

- Z ohrozeného územia sa 
nesmie premiestňovať pôda, ani 
pestovateľské substráty (napr. 
organické hnojivá a komposty). 
Presun zemiakov a iného rastlin-
ného tovaru s priľnutou zeminou 
(škôlkarské výpestky, cibuľoviny, 
buľvoviny, koreňová zelenina 
a iné) podlieha schváleniu kon-
trolným ústavom.

- Použité stroje, dopravné 
prostriedky, náradie a obuv sa 
musia pred premiestnením mimo 
tohto územia dôkladne očistiť 
od prichytenej zeminy. Čistenie, 
umývanie, prípadne dezinfekciu 
je povinný zaistiť výrobca.

Každý kto zistí výskyt, 
alebo má podozrenie z výsky-
tu rakoviny zemiakovej, je 
povinný ohlásiť to okresnému 
fytoinšpektorovi, ktorí sú pre 
našu oblasť: Ing. Margita Be-
ňová (0918 491 073), Ing. Mi-
roslav Mikita (0918 491 068) 
a Ing. Marta Bojňanská (052/
458 12 45). Fytoinšpektorov 
(ÚKSUP) treba kontaktovať aj 
pri zistení každého predaja ze-
miakov na miestnom trhovisku. 
Fytoinšpektori zvážia povolenie 
predmetného predaja na zákla-
de preverenia predložených do-
kladov jednotlivých predajcov. 
Pokiaľ predaj zemiakov nebu-
de posúdený fytoinšpektormi, 
bude zakázaný. 

Voľné pracovné miesto
Mesto Spišská Belá prijme do pracovného pomeru na dobu určitú, 

t. j. na zastupovanie počas materskej dovolenky (cca min. na 1 rok), 
zdravotnú sestru do Zariadenia opatrovateľskej služby v Strážkach. 
Náplňou práce je starostlivosť o starých tam umiestnených obyvateľov, 
a to: podávanie stravy, podávanie liekov, kúpanie, pomoc pri hygiene 
a iné činnosti súvisiace s opaterou starých ľudí. Predpokladaný ná-
stup od 1. 7. 2008. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo v zariadení 
v Strážkach (tel. 459 15 39) alebo na Mestskom úrade č. dv. 10 (tel. 
468 05 04). 
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Beliansky škovránok
Dňa 31. mája sa na v kaštieli v Strážkach uskutočnil už 5. ročník Be-

lianskeho škovránka - prehliadky detí materských škôl z nášho regiónu 
v speve a tanci. Predstavilo sa 11 detských súborov a to deti z MŠ na 
Mierovej ulici v Spišskej Belej, z MŠ na Cintorínskej ulici v Kežmar-
ku, z MŠ na Možiarskej ulici v Kežmarku, z MŠ na Kuzmányho ulici 
v Kežmarku, z MŠ Severná v Kežmarku, z MŠ v Spišskej Starej Vsi, 
z MŠ v Lendaku, z MŠ vo Výbornej, z MŠ v Podolínci, z MŠ v Slo-
venskej Vsi, z MŠ vo Vojňanoch. Za výbornú prípravu a organizačné 
zvládnutie celého podujatia patrí poďakovanie pedagógom z Materskej 
školy na Mierovej ulici pod vedením riaditeľky M. Labisovej. 

Aj v šk. roku 2007/2008 sa 
žiaci ZUŠ Spišská Belá zúčastnili 
Celoslovenskej súťažnej prehliad-
ky výtvarných prác detí a mláde-
že: Malé grafické formy Vrútky 
2008. VII. ročníka sa zúčastnilo 
34 škôl, z ktorých postúpilo 999 
výtvarných prác, ktoré si do konca 
školského roka môžete pozrieť na 
ZUŠ vo Vrútkach. Na slávnostnú 
vernisáž spojenú s odovzdávaním 
cien boli pozvaní aj žiaci našej 
školy, ktorých práce upútali po-
rotu: I. kategória Kristína Ščigu-
linská, 6 rokov, II. kategória Mi-
roslav Smik, 8 rokov, II. kategória 

Malé grafické formy

„Život pre budúcnosť” bola 
téma výtvarných prác na XIII. 
ročníku medzinárodnej súťaže 
tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ 
SVET v Banskej Bystrici. Súťaž 
sa konala pri príležitosti medziná-
rodného festivalu filmov ENVI-
ROFILM 2008. Spomedzi 3 825 
prác, ktoré boli zo Slovenska, 
Českej republiky, Poľska, Srbska, 
Číny a ďalších krajín porotu zau-

Ocenená výtvarná práca
jala práca nášho žiaka Špeciálnej 
základnej školy zo Spišskej Belej 
Milana Bušu a udelila mu diplom 
a cenu za víťaznú prácu v kategórii 
Kresba, maľba a grafika. Cenu si 
spolu so svojou učiteľkou Ľudmi-
lou Smrekovou prevzal v Múzeu 
SNP v Banskej Bystrici. Sme 
radi, že sa nám aj na takomto fóre 
podarilo prezentovať prácu našich 
žiakov a pedagógov.

Centrum voľného času v Spišskej Belej v spolupráci s mestom Spiš-
ská Belá, zorganizovalo dňa 3. 4. 2008 o 14.00 h v mestskej kinosále sú-
ťaž v prednese poézie a prózy slovenských autorov „Slovenčina moja, 
krásne ty zvuky máš...”. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. - 4. roč. 
a 5. - 9. roč.. Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov základných škôl.
Umiestnenie - mladšia kategória: 
1. Petra Miturová ZŠ Toporec
2. Lenka Polačeková  ZŠ Holumnica
 3. Nikola Winslerová ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá 
Staršia kategória: 
1. Ondrej Hudaček ZŠ Lendak
1. Katarína Barloková ZŠ Slovenská Ves
2. Ivana Labusová ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá
3. Nikola Kaňuková ZŠ Štefánikova, Spišská Belá
3. Katarína Koščáková ZŠ Lendak

Literárna súťaž 

Lívia Voščeková, 13 rokov, Miro-
slava Scholtzová, 11 rokov. Ešte 
viac ako tieto štyri individuálne 
z 38 udelených cien, nás potešila 
kolektívna cena Predsedu rodi-
čovskej rady udelená ZUŠ Spiš-
ská Belá. Našim žiakom srdečne 
blahoželáme a prajeme ešte veľa 
takýchto úspechov. Ďakujeme 
aj ich pedagógom - učiteľkám 
Z. Chorogwickej, K. Labusovej 
a J. Kubalovej, ktorých mraven-
čia práca sa odzrkadľuje práve 
v úspechoch ich žiakov, a praje-
me im veľa trpezlivosti a elánu 
do ďalšej práce.

Vedenie ZUŠ 
Spišská Belá

Kaštieľne hry 
28. - 29. 6. 2008 (sobota - nedeľa)

Sobota:
20.30 h   v areáli parku kaštieľa - Radošínske naivné divadlo - To 

najlepšie z RND pri príležitosti 45. výročia vzniku RND
Vstupné: 100 Sk

Nedeľa:
14.00 h  KAŠTIEĽ DEŤOM
- Nedeľné popoludnie pre malých i veľkých
- Vranovské Choduľové divadlo „Jánošík  a 2000 zbojníkov“
- DDS Babadlo z Prešova- Princezná na hrášku 
-  Bábkové divadlo spod Spišského hradu (Spišská N. Ves) - Vreš-
ťadlo, Rozprávkový bicykel 

- Sprievodné akcie
- Animácie, tvorivé dielne, jazda na koníkoch

Vstupné: 50 Sk dospelí,
vstup pre deti (do 15 rokov) je zdarma 
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Mesto získalo na základe vy-
pracovaného projektu nenávratnú 
dotáciu vo výške 650 tis. Sk na 
reštaurovanie sochy Immaculaty 
(kultúrnej pamiatky) a jej následné 
premiestnenie na pôvodné miesto do 
parku pred budovu kina. Túto dotá-
ciu poskytla Nadácia SPP na základe 

Dotácia na reštaurovanie Immaculaty
podaného projektu mesta. Uvedený 
projekt v rámci programu „Obnov 
si svoj dom” bol podaný na Minis-
terstve kultúry SR a to odporučilo 
tento projekt schváliť. Socha bude 
premiestnená a súvisiace stavebné 
a terénne práce budú ukončené do 
konca augusta tohto roka. 

Základná umelecká škola 
v Spišskej Belej sa zúčastnila 
výtvarnej súťaže - Bienále fan-
tázie v Martine. Táto súťaž je 
najstaršou medzinárodnou súťa-
žou a interaktívnou výstavnou 
prehliadkou detskej výtvarnej 
tvorby na Slovensku pre deti 
z celého sveta. Porota hodnotila 
približne 15 500 prác detí z 26 

Bienále fantázie v Martine
krajín sveta a udelila z toho 3 
kolektívne a 25 individuálnych 
cien. Cenu Pavla Dobšinského 
získal žiak Základnej umeleckej 
školy zo Spišskej Belej Dominik 
Kubov, ktorý si bol toto ocenenie 
osobne prevziať v Turčianskej ga-
lérii v Martine 16. mája 2008. 

Zuzana Chorogwická, 
ZUŠ Spišská Belá

 „Zrkadlo do ríše mojej fan-
tázie” je názov projektu, ktorý 
vypracovali učiteľky výtvarnej 
výchovy Ľudmila Smreková 
a Mgr. Monika Dlugošová na 
Špeciálnej základnej škole 
v Spišskej Belej. Jeho cieľom 
je inovácia výučby výtvarnej 
výchovy a záujmovej činnosti 
zakúpením a využitím grafického 
lisu a ďalších pomôcok. V rámci 
aktivít projektu žiaci využívali 
nové formy a výtvarné techniky, 
ktoré premenili hodiny výtvarnej 
výchovy na hodiny tvorivosti 
a fantázie. Svojimi grafickými 

Grafický lis nám priniesol radosť a úžitok
prácami sa prezentovali v meste, 
na rôznych okresných a celoslo-
venských výtvarných súťažiach, 
kde získali ocenenia. Projekt začal 
v januári a končí v júni. Aktivity 
projektu bolo možné realizovať 
vďaka darovaným finančným 
prostriedkom. 

Svojimi grafickými prvoti-
nami sa naši žiaci budú prezen-
tovať verejnosti pri príležitosti 
MDD výstavou prác v COOP 
Jednota v Spišskej Belej, na ktorú 
všetkých pozývame. 

Ľudmila Smreková, 
ŠZŠ v Spišskej Belej

V školskom roku 2008/2009 
jazyková škola ponúka možnosť 
študovať anglický, nemecký, 
francúzsky a ruský jazyk v zá-
kladnom, strednom a vyššom 
kurze. Zápis do jazykovej školy 
bude 16. a 17. júna 2008 od 
15.00 do 17.00 h v budove ZŠ 
v V.B na prízemí. Vstupné testy 
sa budú písať v deň zápisu o 16.00 
h. Prosíme o dochvíľnosť! 

Poslucháči z nižších roční-
kov jazykovej školy postupujú 
do vyšších kurzov automaticky. 
Noví uchádzači o štúdium budú 
prijatí na základe vstupného 
testu, prípadne, ak majú záujem 
o kurz pre začiatočníkov, test 
písať nemusia. Na vstupný test 
je potrebné doniesť vyplnenú 
prihlášku a doklad o zaplatení 
poplatku za štúdium. Náhradný 
termín zápisu a vstupných testov 

Informácie o zápise 
do Jazykovej školy v Spišskej Belej

bude 4. a 5. septembra 2008 od 
15.00 do 17.00 h v budove školy. 
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť 
na vrátnici ZŠ J. M. Petzvala, 
Moskovská 20, Spišská Belá, ale 
sú prístupné i na webovej stránke 
školy, kde sa dozviete o fungova-
ní JŠ viac. Vyplnené prihlášky je 
potrebné doručiť najneskôr v deň 
zápisu a dovtedy je nutné uhradiť 
aj poplatok za štúdium v JŠ, a to 
v hotovosti v kancelárii školy 
v pracovných dňoch od 7.00 do 
15.00 h. 

Vrátenie školného: Ak poslu-
cháč do 30. septembra oznámi 
a preukáže, že sa z vážnych 
dôvodov nemohol a nemôže na 
kurze zúčastňovať, škola mu vráti 
školné. Zápisné sa nevracia.

Na požiadanie poslucháča je 
možné zaplatiť školné aj v dvoch 
splátkach.

Poplatok za štúdium na celý školský rok

 Zápis 
do 1. ročníka

Zápis do 
vyššieho ročníka

Zápisné 200 Sk 200 Sk
školné pre žiakov ZŠ 1 200 Sk 1200 Sk
školné pre žiakov SŠ a dospelých 1 500 Sk 1500 Sk
poplatok za vstupný test 100 Sk
spolu pre žiakov ZŠ 1 400 Sk 1500 Sk
spolu pre žiakov SŠ a dospelých 1 700 Sk 1800 Sk

Materská škola v našom mes-
te získala nenávratnú finančnú 
dotáciu vo výške 250 000 Sk 
z prostriedkov Ministerstva škol-
stva SR na rozvojový projekt s ná-
zvom  Dobrú chuť, deti!. Hlavným 
cieľom tohto projektu je pripraviť 
v spolupráci s rodičmi a odbor-
níkmi na zdravú výživu súbor 
aktivít zameraných na realizáciu 
odborných a vzdelávacích podujatí 

Aktívna Materská škola 
v oblasti zdravého životného štýlu, 
zdravej výživy, školského mlieč-
neho programu, diétneho stravo-
vacieho systému a na prevenciu 
obezity. Ďalším cieľom projektu 
je zlepšiť technické a technolo-
gické vybavenie školskej jedálne 
v materskej škole zakúpením tep-
lovzdušnej rúry, univerzálneho 
robota, škrabky a antikorových 
pracovných stolov. 
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Spoločenská kronika - apríl 2008
Narodili sa:
Daniel Fudaly, Sebastián Furcoň, Dominik Hangurbadžo, Vanesa 
Horáková, Jozef Dávid Židek, Alexander Wittchen, Boris Kostka.
Životného jubilea sa dožívajú:
Mária Volathová 95 rokov, Verona Pichnarčiková 85 rokov, Zuzana 
Lisyová 80 rokov, Žofia Vojčiková 80 rokov, Elena Slodičková 70 
rokov, Ján Koršňák 70 rokov, Anna Rezničáková 70 rokov.
Navždy nás opustili:
Jozef Lisý vo veku 95 rokov, Emil Pudzis vo veku 78 rokov, Emil 
Labus vo veku 76 rokov, Milan Tomčík vo veku 68 rokov, Rudolf 
Machát vo veku 66 rokov, Peter Zemjanek vo veku 34 rokov, Dalibor 
Hangurbadžo vo veku 32 rokov.

Mestom Spišská 
Belá v spolupráci 
s Mestským podni-
kom Spišská Belá, 
spol. s r. o., a ob-
čianskou neziskovou 
organizáciou chránia-
cou životné prostre-
die - Spoločnosťou Priateľov 
Zeme, odovzdalo v mesiaci 
máj 2008 obom základným 
školám v meste tričká s logom 
propagujúcim separovaný zber 
odpadov. Tričká budú odovzda-
né niektorým aktívnym deťom 
za úspešnosť v eko-súťažiach, 
alebo za návštevu enviro-krúž-
kov. Pani učiteľky zodpovedné 
za vzdelávanie a osvetu v rámci 
ochrany životného prostredia na 
jednotlivých školách (Ing. Zuza-
na Popíková zo ZŠ J. M. Petzvala 

Podpora separovaného zberu odpadov 
na základných školách

a Mgr. Zuzana Vilgová 
zo ZŠ Štefánikovej) 
určili žiakov, ktorých 
nimi odmenia. 

Cieľom určite nie 
je, aby bola ochrana 
prírody realizovaná 
za odmenu, resp. aby 

záujem o životné prostredie bol 
podnecovaný hmotným darom. 
Dar v podobe trička s potlačou 
loga separácie a mottom: „Ne-
separujme sa, separujme odpad” 
však napomôže šíriť myšlienku 
recyklácie a správneho prístupu 
k tejto problematike. Tričká sú 
tiež zadosťučinením pre deti, ktoré 
si zaslúžia malú pozornosť za ich 
šikovnosť, záujem a čas obetovaný 
ekologickým aktivitám. Veríme, 
že tričká obdarované deti potešia 
a snáď tie ďalšie aj inšpirujú... 

Centrum voľného času Spišská Belá, Zimná 47
Čo sme pre Vás pripravili na mesiac 

jún a letné prázdniny 2008 
 13. 6. 2008 14.00 h Jazda zručnosti na bicykloch (pred MsÚ)
 16. 6. 2008  14.00 h Videoprogram pre deti MŠ, ZŠ, ŠZŠ  
   a pre deti mesta   
 20. 6. 2008  7.30 h  JUNIOR CUP - žiacky futbalový turnaj 
    o pohár primátora mesta 
 26. 6. 2008 9.30 h Deň športu - pre deti MŠ v CVČ  
Letné putovné tábory pre deti mesta: 
  30. 6. 2008 - 5. 7. 2008 Rybárik  cena: 100 Sk
  7. 7. 2008 - 12. 7. 2008  Potulky okolím  cena: 950 Sk
 14. 7. 2008 - 19. 7. 2008 Delfín  cena: 950 Sk
Zápisné lístky si môžete vyzdvihnúť v CVČ Spišská Belá, Zimná 47, 
t. č. 459 15 22

• 1. jún 2008 MDD v parku kaštieľa v Strážkach. Počasie nám 
prialo čo sa odzrkadlilo na mimoriadnej návštevnosti a spokojných 
tvárach detí.

Problém zachovania života na 
Zemi sa stáva globálnym problé-
mom a týka sa nás všetkých. Preto 
sa naša škola neustále snaží viesť 
žiakov k uvedomeniu si význa-
mu tvorby a ochrany životného 
prostredia, pochopeniu potreby 
environmentálnej výchovy v 21. 
storočí, rozvíjaniu environmen-
tálneho cítenia, a preto sme sa aj 
v tomto školskom roku zapojili 
do projektu „Enviroprojekt 2008 
- Zachovajme zdravé životné 
prostredie pre naše deti”, ktorý 
bol vyhlásený a schválený Mi-
nisterstvom školstva SR. 

Cieľom nášho projektu je za-
chovať zdravé životné prostredie 
pre naše deti, podnietiť obyvate-
ľov mesta k ohľaduplnému sprá-
vaniu sa k životnému prostrediu, 

Enviroprojekt ZŠ J. M. Petzvala
naučiť deti aj dospelých chápať 
prírodu a správať sa k nej v zmys-
le citátu: „Zem sme nezdedili od 
predkov, ale požičali sme si ju od 
našich detí.”

Na našom projekte sa budú 
zúčastňovať žiaci celej školy, 
pedagogickí aj nepedagogickí 
zamestnanci a obyvatelia mesta 
Spišská Belá.

Projekt má trvanie od 15. 5. do 
15. 12. 2008.

O ochrane životného prostre-
dia nestačí len hovoriť, počúvať 
rady a ponaučenia, ale predo-
všetkým treba použiť rozum aj 
srdce a hlavne sa zapojiť. Vopred 
vďaka všetkým, ktorí prejavia 
ochotu pomôcť.

Realizátori projektu
ZŠ J. M. Petzvala

V apríli sme sa zúčastnili 3. 
ročníka regionálneho kola mate-
matickej olympiády žiakov 8. a 9. 
ročníkov špeciálnych základných 
škôl v Spojenej základnej škole 
vo Veľkej Lomnici. Našu školu 
reprezentovali Monika Rezničá-
ková a Janka Rezničáková. Mo-
nika obsadila 1. miesto a obhájila 
minuloročné víťazstvo.

V mesiacoch marec - máj sme 
sa zapojili do súťaže „ĽAHŠIE TO 
IDE ĽAHŠIE”, ktorú organizovala 
drogérie markt. Tréningové plány 
a prekážkové dráhy pozostávali 
z rôznych cvičení zameraných na 

Čím žila naša škola rozvoj rýchlosti, obratnosti, rov-
nováhy a vytrvalosti. V celkovom 
hodnotení škôl sme sa nedostali do 
finále, ale nácvik prekážkových 
dráh nám priniesol zvyšovanie 
kondície, kopec zábavy a spoloč-
ných zážitkov.

V máji sme zorganizovali 
stolnotenisový turnaj pod názvom 
„Nefajči a hraj!” ktorého sa zú-
častnili naši žiaci a pedagógovia 
a deti z detského domova spolu 
s vychovávateľmi. Športové 
popoludnie nám prinieslo veľa 
športových zážitkov a príjemných 
chvíľ, ktoré by sme si o rok chceli 
znovu zopakovať. 

 ŠZŠ Spišská Belá

V sobotu, 10. mája 2008 sa 
na Belianskom rybníku, pod 
záštitou Centra voľného času a 
Miestnej organizácie Slovenské-
ho rybárskeho zväzu , zišli mladí 
rybári, aby súťažou v love rýb 
zahájili loveckú sezónu. Súťažili 
deti vo vekovej kategórii do 15. 
rokov. Nad regulárnosťou súťa-
že dohliadali dospelí rybári. 22 
detí - malých rybárov - ukázalo 
svoju šikovnosť a zručnosť. Ne-

Zlatý blyskáč - rybárske preteky detí
odradilo ich ani chladné veterné 
počasie. Najúspešnejší  bol De-
nis Britaňák s celkovým počtom 
bodov 592. Na druhom mieste 
sa umiestnil Branislav Nebus s 
počtom bodov 492, tretí skončil 
Adrián Ohálek s počtom bodov 
416. Odmenený bol aj najväčší 
úlovok . Bol to kapor s mierou 69 
cm a ulovil ho Branislav Nebus. 
Víťazi boli odmenení hodnotnými 
cenami.
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Tento veľmi vážny a dôležitý dokument schválilo mestské zastupiteľ-
stvo mesta Spišská Belá dňa 10. 4. 2008. Jeho súčasťou je stratégia 
rozvoja nášho mesta na roky 2008 - 2015, rozdelená do 3 oblastí, 
pričom každá oblasť má niekoľko opatrení a konkrétnych aktivít. Po-
stupne budeme v tomto spravodaji zverejňovať jednotlivé časti tohto 
strategického dokumentu mesta.
 
Priorita 1.3 - Sociálna starostlivosť a zdravotnícke služby pre 
obyvateľov mesta 
Zabezpečiť dostatočnú kapacitu, prispôsobiť charakter sociálnych 
zariadení a poskytovaných služieb najmä pre starších obyvateľov 
a sociálne ohrozené skupiny.

Opatrenie 1.3.1 - Rozšírenie kapacity a služieb Zariadenia opatro-
vateľskej služby v Strážkach
Z dôvodu pretrvávajúceho záujmu o umiestnenie v zariadení opatro-
vateľskej služby na Popradskej ulici rozšíriť kapacitu a rozsah posky-
tovaných služieb v tomto zariadení z doterajších 10 lôžok na pripra-
vovaných 32 lôžok a poskytovať nielen opatrovateľskú službu, ale aj 
bývanie určitého štandardu pre starších obyvateľov.
Termín realizácie: do 2010

Opatrenie 1.3.2 - Skvalitnenie a rozšírenie sociálnych služieb po-
skytovaných na území mesta Spišská Belá
Prehodnotiť rozsah poskytovaných sociálnych služieb na území mesta 
Spišská Belá a navrhnutie riešení na ich rozšírenie a skvalitnenie ako 
napr. zriadenie „sociálneho taxíka (prepravná služba), stravovanie dô-
chodcov (organizovanie spoločného stravovania), zriadenie chráneného 
bývania, domu pre osamelých rodičov a pod.
Termín realizácie: 2008 - 2009 

Opatrenie 1.3.3 - Sociálno-právna ochrana detí a rodiny - sociálna 
kuratela
Vypracovanie metodiky práce v oblasti sociálno právnej ochrany detí 
a rodiny podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele, ktorý upravuje sociálnoprávnu ochranu detí 
a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových 
situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, 
predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického 
vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fy-
zických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.
Aktivity: 
- vypracovať analýzu súčasného stavu sociálnoprávnej ochrany detí 
v meste;
- vypracovať metodiku práce v oblasti sociálno-právnej ochrany detí;
- následne vypracovať akčný plán mesta v tejto oblasti.
Termín realizácie: 2008 - 2009

Opatrenie 1.3.4 - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne marginalizo-
vaných skupín obyvateľov mesta Spišská Belá
Pripraviť a zabezpečiť zvyšovanie vzdelania marginalizovaných skupín 
obyvateľov mesta, ktorí majú špecifické nedostatky a potreby nielen 
vzhľadom na uplatnenie na trhu práce, ale sú znevýhodňovaní aj pri 
styku s úradmi a inštitúciami v rôznych životných situáciách.

Opatrenie 1.3.5 - Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska 
(strediska zdravotníckych služieb) 
Zrekonštruovať budovu, v ktorej sa poskytujú zdravotnícke služby, 
ktorej technický stav je nevyhovujúci vrátane vytvorenia podkrovia. 
Výsledkom bude zlepšenie technického stavu budovy a zlepšenie pod-
mienok pre pacientov návštevujúcich ambulancie lekárov, zlepšenie 
pracovných podmienok personálu a zníženie energetickej náročnosti, 
odstránenie zatekania strechy, vybudovanie bezbariérového prístupu 
- výťahu, úprava vonkajšieho parkoviska a terénne úpravy okolia 
budovy.
Termín realizácie: 2008 - 2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá (2. časť) 
Opatrenie 1.3.6 - Skvalitnenie a rozšírenie siete poskytovaných 
zdravotníckych služieb
Aktivity: 
- zmapovať rozsah poskytovaných zdravotníckych služieb;
- vypracovať analýzu potrieb poskytovaných zdravotníckych služieb;
- zamerať sa na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb.
Termín realizácie: 2008 - 2012

Opatrenie 1.3.7 - Riešenie prevencie a výchovy v oblasti zdra-
votníctva so zameraním na skupiny obyvateľov, ktorí to najviac 
potrebujú (marginalizované skupiny obyvateľov, užívatelia drog, 
alkoholických nápojov a iných omamných látok)
Aktivity: 
- eliminovať šírenie a užívanie drog medzi mladými ľuďmi;
- zvýšiť účinnosť výchovy a osvety v oblasti zdravého životného štýlu;
- zlepšiť kontrolnú činnosť represívnymi orgánmi;
- každoročné monitorovanie a vyhodnocovanie.
Termín realizácie: 2008 - 2015

Priorita 1.4 - Zvyšovanie úrovne vzdelávania 
Zlepšiť úroveň poskytovaného vzdelávania v predškolskom zaria-
dení, na základných školách a ostatných inštitúciách poskytujúcich 
vzdelanie 

Opatrenie 1.4.1 - Zlepšenie a rozšírenie poskytovaného vzdelávania 
v meste Spišská Belá
Aktivity:
- zapojiť základné školy do spoločenského, kultúrneho a športového ži-
vota v meste a zabezpečiť pokračovanie v projekte „Otvorená škola”;
- spracovať analýzu vzdelávacích potrieb manažmentu škôl, pedago-
gických aj nepedagogických pracovníkov škôl;
- pripraviť a schváliť metodiku merania kvality výchovno-vzdeláva-
cieho procesu na základných školách v meste;
- v rámci výchovno - vzdelávacieho procesu klásť dôraz na miestne 
prvky histórie, kultúry a životného prostredia;
- podporovať jazykové vzdelávanie;
- podporovať celoživotné vzdelávanie;
- zlepšovať úroveň poskytovaného vzdelania žiakov;
- jednotlivé formy, metódy a vyučovacie stratégie rozvíjať tak, aby v čo 
najväčšej miere vychádzali v ústrety vzdelávacím potrebám a požia-
davkám postihnutých žiakov;
- rozšíriť priestor pedagógov pri vzdelávaní žiakov s postihnutím;
- personálne zabezpečiť vzdelávanie asistentmi učiteľa pri ťažkých 
a kombinovaných postihnutiach a využívať individuálne výchovno 
- vzdelávacie programy.
Termín realizácie: 2008 - 2015

Opatrenie 1.4.2 - Modernizácia budovy a areálu Základnej školy 
na Moskovskej ulici
Termín realizácie: 2008 - 2011

Opatrenie 1.4.3 - Modernizácia budovy, prístavba a nadstavba 
základnej školy na Štefánikovej ulici vrátane jej areálu
Termín realizácie: 2008 - 2011

Opatrenie 1.4.4 - Modernizácia budovy a areálu materskej školy 
na Mierovej ulici
Termín realizácie: 2008 - 2012

Opatrenie 1.4.5 - Modernizácia budovy Centra voľného času 
v Spišskej Belej
Termín realizácie: 2008 - 2012

Opatrenie 1.4.5 - Modernizácia budovy Základnej umeleckej školy 
v Spišskej Belej
Termín realizácie: 2008 - 2015
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá (2. časť) 
Priorita 1.5 - Zlepšenie súčasného stavu miestnej infraštruktúry 

Opatrenie 1.5.1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste 
Spišská Belá
Zrekonštruovať verejné osvetlenie mestských komunikácií a mestských 
chodníkov, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života a k zvýšeniu bezpeč-
nosti obyvateľov a návštevníkov Spišskej Belej v tých častiach mesta, kde 
nie sú vybudované samostatné káblové rozvody verejného osvetlenia. 
Termín realizácie: 2008 - 2012

Opatrenie 1.5.2 - Rekonštrukcia a stavebné úpravy (modernizácia) 
mestských chodníkov a mestských komunikácií
Termín realizácie: 2008 - 2015

Priorita 1.6 - Kultúra a spoločenský život v meste
Povýšenie významu mestskej kultúry pre zatraktívnenie mesta 
návštevníkom a skvalitnenie života obyvateľov mesta

Opatrenie 1.6.1 - Podpora živej kultúry 
Aktivity:
- vypracovanie plánu kultúrnych a spoločenských podujatí na každý 
kalendárny rok, zamerať sa na kvalitu pri súčasnej kvantite organizo-
vaných podujatí;
- podpora činnosti subjektov pôsobiacich v oblasti živej kultúry 
(folklórne súbory, detské folklórne súbory, divadlá, spevokol, dychov-
ka, hudobné skupiny, aktivity základných škôl, základnej umeleckej 
školy a ostatných školských zariadení v oblasti kultúry);
- podpora aktivít miestnych spolkov a spoločenských organizácií 
a občianskych združení;
- vydanie plnofarebnej knihy o meste vo fotografiách;
- vypracovanie Koncepcie rozvoja kultúry v meste Spišská Belá.
Termín realizácie: 2008 - 2015

Opatrenie1.6.2 - Ochrana kultúrneho dedičstva 
Cieľom tohto opatrenia je obnova, modernizácia a revitalizácia kultúr-
nych pamiatok, pamätihodností mesta a mestskej pamiatkovej zóny, 
vrátane historickej časti cintorína v Spišskej Belej.
Aktivity:
- podpora aktivít smerujúcich k obnoveniu kultúrnych pamiatok vo 
vlastníctve mesta a ostatných subjektov, a vyhlásených pamätihodností 
mesta;

- revitalizácia mestskej pamiatkovej zóny (oprava komunikácií, 
chodníkov, verejných priestranstiev a verejnej zelene, oprava fasád 
meštianskych domov, vytvorenie vhodného imidžu mestskej pamiat-
kovej zóny);
- obnova historickej časti cintorína (oprava historických náhrobkov 
a náhrobných kaplniek, oprava prístupových chodníkov, oplotenia, 
umiestnenie prvkov drobnej architektúry).
Termín realizácie: 2008 - 2015

Opatrenie 1.6.3 - Knižnica a múzeum pre všetkých
Cieľom mesta je zmodernizovať budovu mestskej knižnice a rozšíriť jej 
priestory nadstavbou tejto budovy za účelom rozšírenia a skvalitnenia 
jej činnosti, vrátane vybudovania bezbariérového prístupu (výťah). 
V rámci toho sa zmodernizujú aj priestory miestneho múzea na prízemí 
budovy (Múzeum Dr. Michala Greisigera). Súčasťou tejto modernizácie 
je zabezpečenie a inštalácia nového interiérového vybavenia.
Termín realizácie: 2008 - 2012

Opatrenie 1.6.4 - Podpora spolupráce miestnych kultúrnych inšti-
túcií v meste Spišská Belá
Cieľom mesta je zabezpečiť prostredníctvom spoločných aktivít exis-
tujúcich kultúrnych inštitúcií - Múzea Dr. Michala Greisigera, Múzea 
J. M. Petzvala, Slovenskej národnej galérie - kaštieľa v Strážkach efek-
tívnejšiu marketingovú stratégiu a kvalitnejšie produkty pre podporu 
cestovného ruchu.
Aktivity:
- vypracovanie spoločného marketingového plánu, vrátane realizácie 
spoločných podujatí v spolupráci s inými subjektami pôsobiacimi 
v oblasti cestovného ruchu (Slovenská správa jaskýň - Belianska jas-
kyňa, Sanatórium Tatranská kotlina, n. o., Múzeum ľudovej kultúry 
v Lendaku, Múzeum Ždiarsky dom Ždiar).
Termín realizácie: 2008 - 2015

Opatrenie 1.6.5 - Zriadenie Mestskej galérie v meste Spišská 
Belá
Cieľom mesta Spišská Belá je zriadenie priestorov mestskej galérie 
v meste Spišská Belá, prezentácia mesta, jeho významných osobností, 
prezentácia vzťahov s družobnými zahraničnými mestami, vytvorenie 
výstavných priestorov, ktoré budú slúžiť na prezentáciu tvorby miest-
nych umelcov a žiakov Základnej umeleckej školy.
Termín realizácie: 2008 - 2012

Mesto Spišská Belá pod zášti-
tou primátora mesta Vás pozý-
va na 5. ročník basketbalového 
(streetbalového) turnaja ama-
térskych družstiev 

STREETBALL 
BELÁ CUP 

2008,
ktorý sa uskutoční 21. júna 
2008 (sobota) od 9.00 h na 
hokejovom ihrisku na Tat-
ranskej ulici v Spišskej Belej 
(registrácia súťažiacich od 
8.30 h). Súťaž v 4 kategóri-
ách - muži, ženy, chlapci do 
15 rokov, dievčatá do 15 rokov 
(3-členné družstvá + max. 2 
náhradníci). Štartovné: 60 Sk/
osoba (chlapci a dievčatá do 
15 rokov - 30 Sk/osoba). 

MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

A CENTRUM VO NÉHO ASU

SPIŠSKÁ BELÁ 
VÁS POZÝVAJÚ NA 

JUNIOR
CUP

ŽIACKY FUTBALOVÝ TURNAJ 
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA 

NA IHRISKU  S UMELOU TRÁVOU
PRI ZŠ MOSKOVSKÁ

20. 6. 2008  OD 8.00 H 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE – MGR. SCHURDÁKOVÁ  CV  SP. BELÁ 
          - TEL.:  459 15 22,  0918 806 361 

PRÍ TE SA ZABAVI  A POVZBUDZOVA
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Mesto Spišská Belá sa v mar-
ci tohto roku rozhodlo vyhlásiť 
verejnú ponuku na prenájom 
starého kameňolomu v Tatranskej 
Kotline. Cieľom tejto iniciatívy 
mesta bolo nájsť prevádzkovateľa 
tohto lomu, ktoré skvalitní a roz-
šíri možné aktivity v tomto lome 
a sprístupní ich širokej verejnosti. 
Predložené boli 3 žiadosti - záme-
ry na prevádzkovanie tohto lomu: 
1. žiadosť predložila právnická 
osoba FORESTER GROUP, a. s., 
Praha, druhú žiadosť - Spolok 
profesionálnych členov Tatranskej 
horskej služby so sídlom v Starom 
Smokovci a tretiu žiadosť - ob-
čianskeho združenia BELIANKY 
so sídlom v Poprade.

Spoločnosť FORESTER 
GROUP, a. s., plánovala v tomto 
lome vybudovanie moderného 
feratového (lezeckého) centra 
a horoškoly (školy horského 
lezenia) pre širokú verejnosť 
pod dohľadom odborných in-
štruktorov s patričným zázemím. 
Navrhovali vybudovať veľkú ky-
vadlovú lanovku , detskú lanovku 
na lezenie, lanový most, vzdušnú 
lávku, lanový okruh, a pod. Leze-
nie má byť naďalej dostupné pre 
širokú verejnosť. 

Spolok profesionálnych členov 
Tatranskej horskej služby ako do-
terajší užívateľ chce pokračovať 
v doterajšom využívaní tohto 
lomu. Chce vytvoriť niekoľko 
nových lezeckých a feratových 
ciest, vybudovať stále ohniská, 
prekážkovú dráhu a ochranný 
múr v zadnej časti lomu. Snahou 
je zachovať doterajší charakter 
prostredia lomu a jeho spôsobu 
využívania. 

V starom kameňolome v Tatranskej Kotline...
Občianske združenie BE-

LIANKY nazvali svoj zámer 
„LOM BELIANKY”. Podľa 
neho chcú uvedený lom revitali-
zovať na športové, voľnočasové, 
kultúrno-spoločenské a náučno-
osvetové aktivity. Tento projekt 
revitalizácie má byť multifunkč-
ný a multigeneračný a má spojiť 
4 funkcie (oblasti): 

1. Lezecko-adrenalínová ob-
lasť - vybudovať lezecké steny, 
feraty, umelé úchyty s rôznym 
druhom obtiažnosti, trasy budú 
prispôsobené amatérom aj špor-
tovým lezcom. Toto lezenie bude 
bezplatné. Zároveň bude vyhra-
dený priestor pre tréning a ná-
cvik činností v horskom teréne 
pre rôzne zložky (hasiči, horská 
služby, speleológovia, a pod.). 
Vybudované budú aj ďalšie ad-
renalínové prvky s rôznou nároč-
nosťou - kĺzačky, siete, mosty, top 
rote, Köhneová hojdačka.

2. Náučno-historická oblasť 
- v zmysle historických faktov 
a udalosti z oblasti Tatier budú 
vytvorené príbehy do ktorých 
sa účastníci budú môcť zapojiť: 
Príbeh o dračej jaskyni - lietajúca 
atrapa rozprávkového draka, ktorý 
bude lietať z jaskyne v kameňolo-
me na protiľahlý medzihrot kopca 
Pálenica a späť po napnutom lane 
v nepravidelných intervaloch. Prí-
beh o richtárovi zo Spišskej Belej 
- Adamovi Kalsteinovi - poklado-
hľadač a prvá známa obeť Tatier 
- možnosť skúmania nerastov 
v alchymistickej dielni. Príbeh 
o peňazokazcoch - možnosť vo fal-
šovateľskej dielni v malej jaskyni 

vyrobiť mincu a táto minca bude 
platiť na území mesta Spišská Belá 
vo vybraných zariadeniach ako 
zľava na určitý tovar alebo služby. 
Cesty k lomu - zo Spišskej Belej, 
Tatranskej Kotliny a Ždiaru budú 
navádzacie a označené zemskými 
kľúčmi - spolu s interaktívnymi 
náučnými tabuľami. 

3. Kultúrno-umeleckú oblasť 
- v lome sa budú uskutočňovať 
umelecké worshopy, sochárske 
sympózia, koncerty, divadelné 
predstavenia, premietanie filmov 
(v rámci festivalu horských fil-
mov) ale aj iné špecializované 
kultúrno-umelecké podujatia. 
Budú tam aj vystavené práce pro-
fesionálnych výtvarníkov, ale aj 
práce vytvorené priamo v lome.

4. Prevádzkovo.predajno-
-gastronomická oblasť - vo 
viacúčelovej budove je vytvorená 
možnosť kúpiť rôzne upomienko-
vé predmety, predajňa suvenírov 
a umeleckých diel, odborná alebo 
beletristická literatúra o Vysokých 
tatrách a malé občerstvenie. 
Priestor pre zapožičanie rôznych 
pomôcok a výstroja, hygienické 
zázemie a tiež hospodársko-tech-
nická a administratívna časť. 

Podľa uvedeného projektu je 
potrebné vybudovať technické zá-
zemie pre atrakcie, ale aj viacúče-
lovú budovu pri vstupe do lomu, 
prístupovú cestu, lávku pre peších 
cez hlavnú cestu, chodník a par-
kovisko. Projekt bude prepojený 
s plánovaným cykloturistickým 
chodníkom Spišská Belá - Pod-
spády. K sprevádzkovaniu a za-
isteniu bezpečnosti v lome bude 
nutné vykonať aj stavebno-tech-
nické úpravy, sanáciu niektorých 
časti a odvoz časti sute. 

Projekt počíta s celoročnou pre-
vádzkou. Bezpečnosť a chod lomu 
bude zabezpečovať odborne vy-
školený, jazykovo zdatný personál. 
Predpokladané investičné náklady 
odhadujú na 20 mil. Sk. Projekt sa 

má zrealizovať do 3 rokov. 
Mestské zastupiteľstvo v Spiš-

skej Belej na svojom zasadnutí 
dňa 21. mája 2008 sa rozhodlo 
pre zámer občianskeho združe-
nia BELIANKY. Je to občianske 
združenie, ktoré bolo založené 
len pre tento účel a jeho zaklada-
júcimi členmi sú aj súčasní alebo 
bývalí občania nášho mesta: Ing. 
Rugolf Nikerle, Milan Vdovjak, 
Ing. Vladimír Klein, Vladimír 
Fudaly, RNDr. Stanislav Pavlar-
čík, Ing. Miroslav Ďuriš, Juraj 
Pisarčík, Mgr. Peter Hámor, 
Mgr. Igor Ľudma, PhDr. Marián 
Soják. Združenie spolupracuje sp 
svetoznámym sochárom Andrew 
Rogersom, krajinárom Doc. P. 
Jančurom a ateliérom dizajnu p. 
Huaskrechtom. 

 Poslanci rozhodli o prenajatí 
lomu uvedenému občianskemu 
združeniu za týchto základných 
podmienok:

- účel nájmu - podľa predlo-
ženého podnikateľského zámeru, 
ktorý bude tvoriť prílohu zmluvy 
o nájme;

- uvedený zámer zrealizovať 
do doby 3 rokov od uzavretia 
nájomnej zmluvy; 

- doba nájmu - určitá - 30 
rokov;

- nájomné - ročné - vo výške 
zodpovedajúcej dane z nehnu-
teľností platenej prenajímateľom 
za prenajatý pozemok - prvé ná-
jomné sa začne platiť po uvedení 
tohto zámeru do prevádzky od na-
sledujúceho kalendárneho roku; 

- počas doby nájmu je možné 
tento nájom ukončiť zo strany 
prenajímateľa len z dôvodu ne-
dodržania podmienok nájomnej 
zmluvy;

- zákaz podnájmu;
- odsúhlasiť jednotlivé stupne 

projektového riešenia uvedeného 
zámeru s prenajímateľom. 

Rovnako bola mestu ponúk-
nutá možnosť vstúpiť do tohto 
občianskeho združenia ako jeho 
člen, o čom poslanci zatiaľ ne-
rozhodli a rozhodnutie nechali 
na neskorší čas. 

Lipy v tvare srdca
V Spišskej Belej v mesiaci máj niektorí z obyvateľov a návštev-

níkov mesta spozorovali na Petzvalovej ulici stromy, ktorých koruny 
potvrdili, že je skutočne dôvod, prečo je máj oddávna považovaný za 
mesiac lásky... Dreviny - lipy, rastú poloprirodzene v tvare srdca (teda 
nie len ich listy, ale v tomto prípade aj koruny). V súčasnosti ich tvar 
zámerne nik netvoril. Ide o výsledok orezu z minulosti, ktorý však 
nebol do tohto tvaru privádzaný zámerne. Obdivujme a tešme sa spolu 
zo zaujímavostí nášho mesta, a zároveň na ne upozorňujme tých, čo 
si ich doposiaľ nevšimli. 
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• Dňa 5. 5. 2008 o 11.57 h bola 
hliadkou MsP zistená na ulici SNP 
pri OD Jednota v priestore verej-
ného priestranstva konzumácia 
alkoholu občanmi obce Výborná 
R. M. a D. P., ktorí sa týmto 
dopustili priestupku porušením 
VZN mesta č. 6/2006 o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, pretože ich požívanie na 
verejnom priestranstve je v našom 
meste zakázané. Menovaným boli 
uložené blokové pokuty.

• Dňa 6. 5. 2008 o 9.20 h ozná-
mila vedúca predajne čínskeho 
obchodu na ulici Petzvalovej, 
že z predajne im odcudzil 2 páry 
detských topánok neznámy ma-
loletý róm. Objasňovaním prie-

Vyberáme z Denníka Mestskej polície v Spišskej Belej (mesiac máj 2008) 
stupku bolo zistené, že krádeže 
sa dopustil maloletý občan J. O. 
z obce Podhorany Obidve páry to-
pánok boli vrátené nepoškodené 
do predajne. Svojím konaním sa 
maloletý dopustil priestupku proti 
majetku podľa § 50 zák. č. 372/
90 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. Priestupok 
po objasnení bol v zmysle zákona 
odložený záznamom z dôvodu, že 
osoba nedovŕšila 15. rok svojho 
veku.

• Dňa 6. 5. 2008 o 18.40 h 
bola hliadkou MsP zistená na 
ulici Družstevnej v priestore 
verejného priestranstva konzu-
mácia alkoholu občanom obce 
Jurské M. M., ktorý sa týmto 

dopustil priestupku porušením 
VZN mesta č. 6/2006 o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, pretože ich požívanie na 
verejnom priestranstve je v našom 
meste zakázané. Menovanému 
bola uložená v bloková pokuta.

• Dňa 12. 5. 2008 o 8.45 h 
oznámil občan mesta A. K., že 
v predchádzajúci deň na Letnej 
ul. neznámy páchateľ poškodil 
konštrukciu dopravnej značky. 
Uvedeným konaním sa dopo-
siaľ neznámy páchateľ dopustil 
priestupku proti majetku podľa 
§ 50 zák. č. 372/90 Zb. o prie-
stupkoch v znení neskorších 
predpisov. Priestupok je v štádiu 
objasňovania. 

• Dňa 13. 5. 2008 o 15.25 
h oznámila občianka mesta L. 
M., že v daný dňa sa k jej osobe 
hrubým spôsobom správal jej 
syn občan mesta P. M. Na miesto 
sa dostavila hliadka MsP, ktorá 
upozornila občana a pod hroz-
bou udelenia blokovej pokuty 
upustil od ďalšieho protiprávne-
ho konania.

• Dňa 15. 5. 2008 o 12.47 h 
oznámil pracovník MOS, že na 
Hviezdoslavovej zistil krádež no-
vozabetónovanej tyče na doprav-
nú značku. Uvedeným konaním 
sa doposiaľ neznámy páchateľ 
dopustil priestupku proti majet-
ku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. 

• Povedzte nám niečo o histórii 
PD Tatry...

- História nášho podniku sa 
začala písať 2. mája 1949, t. z. že 
sme nedávno vstúpili do 60. roku 
svojej existencie. Hneď na úvod 
je potrebné spomenúť, že vznik 
družstva a nakoniec aj celý vývoj 
je potrebné chápať v historickom 
kontexte, keď sa menili spo-
ločensko-politické podmienky 
(r. 1948 a neskôr r. 1989). Ako 
vždy v dejinách bola pôda a ľu-
dia pracujúci na pôde jedným 
z prvých objektov, ktorých sa 
zmeny dotkli, či už tento proces 
nazývame pozemková reforma 
(Mária Terézia), socializácia (po 
roku 1948) alebo transformácia 
(po roku 1989). Tým chcem po-
vedať, že roľník sa vždy musel 
prispôsobovať dobe a vždy to aj 
dokázal. Ako som už spomenul, 
družstvo vzniklo v Spišskej Be-
lej a prešlo niekoľkými etapami. 
V prvej etape vznikali jednotlivé 
JRD v Spišskej Belej a okolitých 
obciach: r. 1949 - Spišská Belá, r. 
1957 - Krížová Ves, r. 1956 - 59 
- Slovenská Ves, r. 1950 - Výbor-
ná, r. 1959 - Vojňany. Druhá etapa 
bola charakteristické zlučovaním: 
1962 - Slovenská Ves a Výborná, 
1973 - Spišská Belá a Krížová 
Ves, 1. 1. 1975 nastalo zlúčenie 
všetkých piatich družstiev, čim 
vzniklo terajšie PD TATRY 
v Spišskej Belej, vtedy ešte pod 
názvom JRD. Treťou etapou bola 
transformácia.
• Na akej výmere pôdy PD Tatry 
hospodári?

- Družstvo v súčasnosti obhos-
podaruje 2 384,49 ha poľnohos-

Rozhovor s Ing. Gedrom, predsedom PD Tatry v Spišskej Belej
podárskej pôdy, z toho 1 164,33 
sú trvalé trávne porasty a 1 220,16 
je orná pôda.
• Koľko ľudí PD Tatry zamest-
náva?

- Počas sezóny máme cca 100 
zamestnancov. 
• Zaoberáte sa iba rastlinnou 
alebo aj živočíšnou výrobou?

- Rastlinná aj živočíšna výro-
ba sú u nás zastúpené v približne 
rovnakej miere. Čo sa týka živo-
číšnej výroby - zaoberáme sa vý-
robou bravčového mäsa, i keď už 
iba v malých množstvách, pretože 
ceny nie sú až také zaujímavé. 
Zaoberáme sa tiež chovom oviec 
a hovädzieho dobytka, pri ktorom 
sa sústreďujeme hlavne na výrobu 
mlieka. Vo výrobe mlieka postu-
pujeme dosť progresívne - tohto 
roku to bude na úrovni 7 000 l na 
dojnicu, čo je nad úrovňou bež-
ných štandardov v horských ob-
lastiach. Podmienky a parametre 
sú rovnaké tak pre južné ako aj pre 
severné okresy, preto je to pre nás 

tým väčší úspech.
Čo sa týka rastlinnej výroby - 

pestuje sa jačmeň, pšenica, repka 
olejná - jarná, zimná, zemiaky 
a krmoviny. V tomto období sa 
vyrábajú krmoviny pre hovädzí 
dobytok.
• Ako vnímate situáciu v oblas-
ti poľnohospodárstva po vstupe 
Slovenska do EÚ?

- V posledných rokoch, najmä 
po vstupe SR do EÚ v r. 2004, sa 
v médiách objavujú názory tzv. 
analytikov, vyzývajúcich vládu 
ako aj európske inštitúcie, aby sa 
zrušili dotácie do poľnohospodár-
stva, pričom paradoxne v rokoch 
2004, 2005, 2006 argumentovali 
prebytkom komodít na trhu a v r. 
2007 naopak nedostatkom niekto-
rých produktov. Poľnohospodári 
vo všeobecnosti nie sú proti odbú-
raniu dotácií, ale za predpokladu, 
že: dotácie sa zrušia celoplošne, 
minimálne v rámci EÚ; nákupné 
ceny komodít budú zohľadňovať 
výrobné náklady; efektívna colná 

politika vo vzťahu k dotovaným 
produktom (napr. z USA, Argentí-
ny atď.). Za predpokladu splnenia 
týchto bodov, by však bolo po-
trebné upozorniť na skákavý rast 
cien, ktorý by sa určite prejavil 
v tzv. spotrebnom koši. Podľa 
nášho názoru, dotácie zohrali 
rozhodujúcu úlohu pri odstraňo-
vaní hladu v Európe a Severnej 
Amerike (poľnohospodárstvo sa 
začalo dotovať v čase tzv. New 
Deal za vlády F. D. Roosewelta, 
resp. po 2. sv. vojne v Európe) 
a v súčasnosti udržujú prijateľnú 
cenovú úroveň potravín.
• Dokáže družstvo napĺňať 
normy EÚ?

- Museli sme sa zapojiť do 
projektov, či už v nákupe techni-
ky, ale hlavne v rekonštrukcii už 
existujúcich kapacít pre zvieratá 
a na uskladnenie organických 
hnojív, aby sme spĺňali práve 
tie normy životného prostredia, 
ktoré sa vzťahujú samozrejme aj 
na nás z pohľadu EÚ. Ak chceme 
byť konkurencieschopní, nemáme 
inú možnosť len sa zaúverovať do 
nákupu novej techniky. V súčas-
nosti sme ňou už vo veľkej miere 
vybavení. Chceme toho ešte veľa 
zrealizovať hlavne v rekonštrukcii 
hospodárskych budov. Z nových 
projektov je to v objeme cca 40 
mil. korún na stroje aj stavby.
• Aké sú vaše plány do budúc-
na?

- Ďalšie investície a sproduk-
tívňovanie výroby - nákup ďalších 
výkonných strojov. Dúfame, že 
ostaneme i naďalej konkurencie-
schopní a naša produktivita bude 
naďalej rásť. 

(Pokračovanie na 11. strane)
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• Kedy bola ukončená volej-
balová sezóna a kedy sa začne 
nasledujúca?

- Sezóna bola ukončená v apríli 
a nasledujúca sa zaháji v októbri. 
V tomto období medzisezóny, si 
ju vypĺňame účasťou na rôznych 
beach-ových a mixáckych tur-
najoch - v Košiciach, Lučivnej, vo 
Vysokých Tatrách, Kežmarku, na 
turnaji veteránov. Letná kondičná 
príprava nám začína 1. augusta, 
tri mesiace pred sezónou a končí 
v Liptovskom Hrádku turnajom 
mužov, kde hrajú aj extraligo-
vé družstvá. Minulý rok sme 
tam skončili na veľmi peknom 
treťom mieste. Taktiež sme sa 
zúčastnili vianočného turnaja vo 
volejbale mužov, z ktorého sme 
vyšli víťazne. 

Čo sa týka beach-ového vo-
lejbalu - aj u nás by sme chceli 
vytvoriť beach-ové ihrisko, máme 
vyhliadnutú výbornú lokalitu na 
rybníku pod hrádzou. Určite by to 
bola skvelá voľnočasová aktivita 
pre deti a mládež - samozrejme 
bezplatná. Všetko však závisí 
od toho, či získame povolenie 
od rybárskeho zväzu tento plán 
zrealizovať. 
• Ako často sa trénuje a koľko 
má družstvo hráčov? Sú to vo-
lejbalisti iba zo Spišskej Belej?

- Tréningy sú 2x do týždňa 
v telocvični ZŠ Petzvalovej. 
V súčasnosti má základná zo-
stava A mužstva 11 hráčov - sú 
tam chlapci aj zo Starej Ľubov-
ne, z Popradu a z Kežmarku. 
Momentálne je kolektív trochu 
oklieštený, nakoľko niektorí hráči 
sú odcestovaní v zahraničí.
• V ktorej lige hráte?

Rozhovor s Jozefom Kunom, predsedom Telovýchovnej Jednoty Slavoj Sp. Belá
- Hráme v 1. Slovenskej národ-

nej volejbalovej lige - východnej. 
Spočiatku to bola celoštátna liga, 
no pred dvoma rokmi sa rozdelila 
na dve časti - východ a západ.
• Kedy ste sa prebojovali do 
1. ligy?

- Tento rok v nej hráme už 
piatu sezónu.
• Ak dlho už pôsobíte na poste 
prezidenta telovýchovnej jedno-
ty a na poste trénera volejbalo-
vého družstva?

- Prezidentom TJ som tretí rok. 
V minulosti som bol aj hrajúcim 
trénerom, no posledné dva roky 
už iba trénujem mužstvo.
• Koľko zápasov odohráte za 
sezónu?

- 12 zápasov sme odohrali 
v play-off a v základnej časti to 
bolo 32 zápasov.
• Kde sa nachádza sídlo klu-
bu?

- V minulosti sme mali sídlo 
pri starom futbalovom ihrisku, 
momentálne je však v dezolátnom 
stave určené na likvidáciu, takže 
v súčasnosti sídlo TJ neexistuje. 
Počítame s tým, že keď sa posta-
ví nový štadión, naskytnú sa nám 
i nové priestory.
• Aké akcie volejbalový klub 
usporadúva?

- Každoročne organizujeme 
Bela mix volley cup. Tento rok 
bude jubilejný 10. ročník, ktorý 
sa uskutoční 12. - 13. júla. Prvé 
ročníky sme začínali so štyrmi 
družstvami, postupne sa ich po-
čet zvyšoval až sme to kapacitne 
nestíhali, preto sme sa rozhodli, 
že budeme tento turnaj robiť na 
tráve. Minulý rok bolo na turnaji 
17 družstiev. Je to voľne prístupný 

turnaj a srdečne naň pozý-
vam všetkých občanov, kto-
rí by mali záujem si zahrať. 
V družstve hrajú traja muži 
a tri ženy nad 18 rokov. 
• Aký bol váš najväčší 
úspech?

- Bolo to druhé miesto 
v Slovenskej národnej lige, 
ktoré sme získali pred dvoma 
rokmi, hoci sme paradoxne 
v poslednom zápase prišli 
o prvé miesto. Keby nám to 
vyšlo, hrali by sme kvalifiká-
ciu do extraligy - najvyššej 
celoslovenskej súťaže.
• Ako by ste zhodnotili 
uplynulú sezónu?

- Túto sezónnu by som hod-
notil vo väčšej miere kladne, 
napriek tomu, že sme v nej mali 
dosť problémov. Mali sme tro-
chu vyššie ciele, no bohužiaľ pri 
takejto nízkej základni hráčov je 
to komplikovanejšie. Ale napriek 
tomu môžem túto sezónu hodnotiť 
pozitívne - skončili sme celkovo 
na treťom mieste.
• Ako to vyzerá s volejbalom 
žien a detí?

- Volejbal sa robí aj na školách. 
Na ZŠ Petzvalovej ho vedie Mgr. 
Jaroslav Dobeš, ktorý je vedúci 
Strediska športu, na ZŠ na Štefá-
nikovej ulici Ing. Baranová, kde je 
volejbal vedený v rámci krúžkov. 
Je to trochu rozkúskované, lepšou 
možnosťou by bolo založenie 
školského športového strediska, 
kde by bolo detí viac a tým pádom 
by sa s nimi mohlo lepšie praco-
vať. Ženské družstvo v Spišskej 
Belej nie je vytvorené.
• Čo očakávate od nadchádza-
júcej sezóny?

- Momentálne sa touto otázkou 
nezaoberám, pretože v tomto 
období žijeme prípravou Volley 
cup-u. Dúfame, že to bude pre 
ľudí atraktívne. Vybrali sme 
zaujímavú lokalitu pri Kaštieli 
v Strážkach, takže pokiaľ tomu 
nič nezabráni, tento rok by sa 
mal turnaj konať tam.
• Niečo na záver...

- Chcel by som veľmi pekne 
poďakovať všetkým fanúšikom, 
ktorí nás chodia povzbudzovať, 
taktiež im chcem poďakovať, že 
si našli čas na záverečný guláš, 
ktorý tradične robíme na konci 
sezóny pre hráčov aj fanúšikov. 
V neposlednej miere by som 
chcel vyzdvihnúť sponzorov: 
Mesto Spišská Belá, Slovkred - 
Ladislav Hrivko, Anton Olekšák 
- firma Geomera, firma Staving 
- Ján Slodičák, Damián Strišov-
ský, firma Renova, Algida, Ľubo 
Kovalský a ďalší. A zároveň 
všetkých srdečne pozývam na už 
spomínanú akciu Bela mix volley 
cup, verím že sa všetci príjemne 
zabavíme.

Vyberáme z Denníka Mestskej polície v Spišskej Belej (mesiac máj 2008) 

o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. Priestupok je v štádiu 
objasňovania.

• Dňa 20. 5. 2008 o 11.40 h 
bol hliadkou MsP na ulici Druž-
stevnej zistený vylepený plagát na 
verejno-prospešnom zariadení aj 
napriek tomu, že vylepovanie 
plagátov a rôznych oznamov je 
na takýchto miestach zakázané. 
Uvedeným konaním sa doposiaľ 
neznámy páchateľ dopustil prie-
stupku proti verejnému poriadku 
§ 47 zák. č. 372/90 Zb. o prie-
stupkoch v znení neskorších 
predpisov. Priestupok je v štádiu 
objasňovania.

• Dňa 24. 5. 2008 o 22.00 
h bolo hliadkou MsP zistené 
poškodenie dopravných značiek 
na ulici 1. mája. Objasňovaním 
priestupku bolo zistené, že do-
pravné značky poškodili dňa 
24. 5. v čase o 4.15 h občania 
mesta J. D a D. G. Uvedeným 
konaním sa vyššie menované 
osoby dopustili priestupku proti 
majetku podľa § 50 zák. č. 372/
90 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. Priestupok 
je v štádiu objasňovania

• Dňa 26. 5. 2008 o 12.33 h 
bola hliadkou MsP zistená na ulici 
SNP pri OD Jednota v priestore 
verejného priestranstva konzumá-

cia alkoholu občanom obce Ihľa-
ny M. H. a občanom ČR M. L., 
ktorí sa týmto dopustili priestupku 
porušením VZN mesta č. 6/2006 
o ochrane pred zneužívaním al-
koholických nápojov, pretože ich 
požívanie na verejnom priestran-
stve je v našom meste zakázané. 
Menovaným boli uložené blokové 
pokuty.

• Dňa 29. 5. 2008 o 17.17 h 
bola hliadkou MsP zistená na 
ulici Družstevnej v priestore ve-
rejného priestranstva konzumácia 
alkoholu občanmi mesta D. H., L. 
B., D. P. a L. M., ktorí sa týmto 
dopustili priestupku porušením 
VZN mesta č. 6/2006 o ochrane 

pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, pretože ich požívanie na 
verejnom priestranstve je v našom 
meste zakázané. Navyše L. M. 
odmietol preukázať svoju totož-
nosť a hrubým spôsobom maril 
úradný výkon hliadky a preto bol 
predvedený v zmysle zákona na 
odd. MsP k zisteniu totožnosti 
a podaniu vysvetlenia. Svojím 
konaním naplnil skutkovú pod-
statu priestupku proti verejnému 
poriadku podľa § 47 zák. č. 372/
90 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. Priestupky 
sú v štádiu objasňovania. 

Spracoval: Ján Pokrivčák, 
náčelník mestskej polície

(Dokončenie z 10. strany)
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Automobilový klub Spišská 
Belá usporiadal dňa 18. mája za-
ujímavú akciu Májovú bezpečnú 
jazdu. Súťaž je určená pre rodičov 
s deťmi a tiež pre nových záujem-
cov o automobilové orientačné 
súťaže. Účelom tejto súťaže je 
naučiť začínajúcich navigátorov 
orientovať sa v teréne, vodičom 
zvýšiť zručnosť pri ovládaní moto-
rového vozidla, prispieť k zvýšeniu 
bezpečnosti cestnej premávky a pri-

Automotošport stále aktívnejší... 
spieť k zbližovaniu priaznivcov 
motoristického športu. Dňa 25. 
mája sa uskutočnilo na parkovisku 
pred Belianskymi kúpeľami už 5. 
kolo 9. ročníka súťaže v jazde zruč-
nosti o Pohár primátora nášho mes-
ta. Výsledky oboch súťaží nájdete 
na internetovej stránke mesta alebo 
tiež na www.amkspisskabela.sk. 6. 
kolo Jazdy zručnosti sa uskutoční 
dňa 29. júna 2008 na parkovisku 
pri Belianskych kúpeľoch. 

Mestská futbalová liga
Dňa 28. mája začal už 3. ročník Mestskej futbalovej ligy v našom 

meste. Do tohto ročníka sa prihlásilo síce len 6 družstiev (minulý rok 
8 družstiev), ale o to väčšia kvalita by mala byť v jednotlivých druž-
stvách. Súťaž bude trvať nepretržite až do októbra. Štatút súťaže ako 
aj bližšie informácie sú zverejnené na www.spisskabela.sk. Zoznam 
družstiev v tejto lige:
1. BALAMUTY  3. GUNNERS 5. GALACCTIKOS
2. OVOMEX 4. OLD BOYS 6. T. KOTLINA

• Víťazi 2. ročníka Otvorených majstrovstiev mesta Spišská Belá 
v hádzaní šípok zľava: 1. miesto Štefan Želonka, 2. miesto Juraj Lo-
renčík, 3. miesto Vladimír Vaverčák. Víťazom gratulujeme!

Druhý májový víkend patril 
nielen mamičkám, ale aj mla-
dým i „ostrieľaným“ rybárom. 
Každoročne už od roku 1976 
usporadúva Miestna organizácia 
slovenského zväzu rybárov Spiš-
ská Belá pred otvorením lovnej 
sezóny na Belianskom rybníku 

Rybárske preteky

preteky v love rýb. Dňa 11. 5. 
2008 boli signálnym výstrelom 
otvorené i ukončené rybárske 
preteky dospelých. Chytalo sa 
na jednej udici a to systémom 
„chyť a pusť“, boli použité 
návnady a nástrahy podľa plat-
ných predpisov. Na regulárnosť 

pretekov dohliadali rozhodco-
via. Počas celého dopoludnia 
pribúdalo v podberákoch veľa 
pekných úlovkov, ale aj menšie 
kusy dali sem tam svojmu lov-
covi zabrať a to predovšetkým 
tým, ktorí lovili na jemnejšie 
systémy. 

Prvenstvo v tomto ročníku 
rybárskych pretekov získal: 
Daniel Ištoci, na druhom mieste 
sa umiestnil Štefan Britaňák 
a tretie miesto obsadil Richard 
Schurdak. O najväčší úlovok sa 
postaral Marek Tremba (67 cm). 
Víťazom gratulujeme! 

2. miesto pre naše dievčatá
Dňa 6. 5. 2008 sa v Kežmarku na ZŠ Nižná brána uskutočnili 

Majstrovstvá okresu dievčat v malom futbale. Turnaja sa zúčastnilo 8 
družstiev. Dievčatá zo ZŠ Spišská Belá Štefánikova obsadili 2. miesto. 
Túto školu reprezentovali: D. Mruková, A.Gemzová, M. Kačurová, 
M. Šelepová, L. Bachledová, Ľ. Gallschneiderová, L. Ovčariková, V. 
Mayerová, D. Knapiková, A. Susová, A. Smoleňáková pod vedením 
učiteľa Mgr. M. Burdíčka. 


