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IX. Spišský zemiakarský jarmok
Na novej zhromažďovacej ploche 
pri mestskom úrade v Spišskej 
Belej sa v sobotu 17. septembra 
uskutočnil už 9. ročník Spišského 
zemiakarského jarmoku. Počasie 
aj tohto roku tomuto poduja-
tiu prialo a prilákalo obrovské 
množstvo domácich i cezpoľných 
návštevníkov. Jarmok zorgan-
izovalo mesto v spolupráci so 
Zemiakarským zväzom SR, 
HOS ÚKSÚP Spišská Belá, 
AT-TATRY s.r.o. Spišská Belá, 
Poľnohospodárskym družstvom 
TATRY Spišská Belá, Družstvom 
SLOVSOLANUM Spišská Belá, 
VŠÚZ a.s. Veľká Lomnica a s 
Regionálnou poľnohospodárskou 
a potravinovou komorou v Pop-
rade. Otváracieho ceremoniálu sa 

okrem organizátorov zúčastnila 
aj Ing. Anna Vitariušová, gen-
erálna riaditeľka UKSUP Brati-
slava, zástupca Českého 
bramborářskeho svazu, zástup-
ca Slovenského včelárskeho 
zväzu Gabriel Foťko (zo Strop-
kova). Predseda Zemiakarského 
zväzu SR Ing. Villiam Bezák 
odovzdal primátorovi nášho mes-
ta Pamätnú medailu Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravi-
novej komory ako poďakovanie 
za podporu poľnohospodárstva a 
osobitne zemiakárstva v našom 
meste. Primátor mesta vo svojom 
príhovore uviedol,že zemiak sa 
síce nazýva našim druhým chle-
bom, avšak v praxi to tak celkom 
nie je. Zemiaky sa prestávajú 
u nás pestovať (výmery plôch 
sú menšie), viac sa dovážajú k 
nám na Slovensko a teda cieľom 
jarmoku je aj snaha poukázať na 
súčasný nelichotivý stav podpory 
poľnohospodárstva a aj takýmto 
spôsobom podporiť a pomôcť 
poľnohospodárom, aby sa o ich 
problémoch vedelo a aby sa aj 
začali riešiť a zároveň aby sa 
zemiaky začali opätovne pestovať 
vo väčšej miere, čo bez osobitnej 
podpory štátu tak skoro nebude.      
Jarmoku sa zúčastnila delegácia 
z Litvy, ktorá sa svojou ľudovou 
hudbou a tradičným jedlom pred-
stavila aj v rámci kultúrneho pro-

gramu. Pozvanie prijala aj de
legácia z poľského partnerského 
mesta Ožarów s primátorom 
Marcinom Majcherom. Jarmok 
sa začal tradičným slávnostným 
otvorením, v rámci ktorého bola 
pozvanými hosťami symbolicky 
pozbieraná a miestnymi kňazmi 
posvätená úroda. Na jarmoku  
mohli návštevníci vidieť viac ako 
100 odrôd zemiakov, historickú i 
súčasnú poľnohospodársku tech-
niku na pestovanie zemiakov, 
tradičný salaš s ovcami, potešiť sa 
výstavou zvierat drobnochovateľov 
zo Spišskej Belej v záhrade mest-
skej knižnice a ochutnať zemiaky 
a zemiakové špeciality. Tohto roku 
pozvanie prijali aj zástupcovia 
zo Slovenského zväzu včelárov, 

ktorí sa po odbornom seminári  o 
pestovaní zemiakov (pod záštitou 
UKSUP-u) návštevníkom priblížili 
prednáškou o význame chovu 
včiel v súčasnej dobe a taktiež im 
ponúkli tradičné i menej tradičné 
produkty zo včelieho medu a 
vosku. Celý „zemiakový deň“ bol 
popretkávaný bohatým kultúr-
nym programom, v rámci ktorého 
sa predstavili: folklórny súbor 
Železiar z Košíc, Belianska dycho-
vka,  cimbalová hudba z Moravy, 
hudobné zoskupenie POP STAR 
(z ČR) s programom ABBA revival 
a speváčka Zdenka Predná s ka-
pelou. Nechýbala ani tombola s 
hodnotnými cenami (sponzorom 
ďakujeme), v rámci ktorej sa pre-
dalo až 2400 tombolových lístkov.

Primátor mesta vyjadruje 
poďakovanie týmto odborným 
vystavovateľom:
TSA s.r.o. Kežmarok
HZPC a APH Slovensko s.r.o. 
Poprad
Agrochemický podnik, prevádzka 
Spišská Belá  
Triana s.r.o. Bratislava
Europlant s.r.o. Poprad 
VŠÚZ a.s. Veľká Lomnica
HOS ÚKSÚP Spišská Belá
Slovsolanum družstvo Spišská 
Belá
Poľnohospodárske družstvo Tatry 
Spišská Belá
AT TATRY s.r.o. Spišská Belá
Bayer s.r.o. Bratislava
Arysta s.r.o. Bratislava
Tatrakon s.r.o. Poprad
Slovenský zväz včelárov
Miestna organizácia Slovenského 
zväzu drobnochovateľov 

Výsledky súťaží, ktoré sa konali a boli vyhodnotené počas jarmoku:
Súťaž o najväčší zemiak:
1. miesto – odroda Fambo 1294g (od ÚKSÚP-u Spišská Belá), 2. miesto – odroda Fambo 1213g (od ÚKSÚP-
u Spišská Belá), 3. miesto – odroda Agria 1135g (od ÚKSÚP-u Spišská Belá) 
Súťaž o najchutnejší zemiak:
1. miesto – odroda RED ANNA, 2. miesto – odroda TERKA, 3. miesto – odroda MALVINA
(Výsledky vznikli na základe hlasovania návštevníkov jarmoku)

Miss odroda (najkrajšie vyzerajúci zemiak):
1. miesto – odroda ANNA BELLE, 2. miesto – odroda RED FANTASY, 3. miesto – odroda VIKTÓRIA (Výsled-
ky vznikli na základe hlasovania návštevníkov jarmoku)

Súťaž v čistení (v škrabaní) zemiakov :
1. miesto – pani Zbojanová zo Šarišských Michalian, 2. miesto – pani Minčaková zo Šarišských Michalian, 3. 
miesto – pani Ratkovská zo Spišskej Novej Vsi

Súťaž v jedení zemiakov:
1. miesto – pán Munich zo Spišskej Belej, 2. miesto – pani Malinová z Rakús, 3. miesto – pán Špiner z Veľkej 
Lomnice

Vedomostná súťaž „Zemiak náš druhý chlieb“ (súťažili žiaci SOŠ Kežmarok, Kušnierska brána):
1. miesto – Andrea Štefaňáková IV. B, 2. miesto – Stela Olejárová IV. B, 3. miesto – Žofia Badovská IV. A

Výtvarná súťaž „Zemiak náš druhý chlieb“ (súťažili žiaci Základnej umeleckej školy Spišská Belá):
Mladší žiaci: 1. miesto – Samuel Petras, 2. miesto – Lukáš Kubis, 3. miesto – Michal Vida
Starší žiaci: 1. miesto – Linda Leščáková, 2. miesto – Monika Sebešová, 3. miesto – Petra Repelová

Výborná cimbalová muzika z Moravy
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Odborný seminár počas jarmoku k zemiakom - prednášajúci Ing. 
Marián Tokár - ÚKSÚP

Tradičná súťaž v čistení zemiakov na čas

Symbolické odovzdanie úrody 
primátorovi mesta

Symbolické odovzdanie úrody 
primátorovi mesta

Moderátor Daniel Damer s najväčším 
zemiakom - v pozadí Ing. Jaroslav 
Mačák - predseda Slovsolanum 
Spišská Belá

Na jarmoku sa predstavila aj Belianska dychovka pod vedením Júliusa Zentka

České zoskupenie - POP STAR - s programom ABBA REVIVAL Plné námestie svedčilo o výbornej atmosfére na jarmoku

Vystúpenie Zdenky Prednej

Sprievodnou akciou na jarmoku bola prezentácia slovenského 
včelárstva

Otvorenie jarmoku - organizátori a hostia jarmoku
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List predsedov 
ZMOS-u

Vážení obyvatelia miest a obcí, 
 
poslaním miestnej územnej sa-
mosprávy je zabezpečovať 
všestranný rozvoj na svojom 
území. Úlohou samosprávy a 
Združenia miest a obcí Slovenska 
je preto vytváranie čo najlepších 
podmienok na Váš dôstojný život. 
Na mestá a obce bolo postupne 
presunuté množstvo kompetencií 
a štátnych úloh. Disponujú s viac 
ako 4 000 rozhodovacími právo-
mocami, na ktoré sú potrebné fi-
nancie. Údržba ciest a chodníkov, 
prevádzka verejného osvetlenia, 
bezpečnosť, poriadok, kosenie a 

čistenie verejných priestranstiev, 
ale aj správa a údržba cintorínov, 
prevádzka školy či domova so-
ciálnych služieb si žiadajú nemalé 
financie. Od roku 2004 platí nový 
model financovania, v rámci 
ktorého už mestá a obce nie sú 
závislé od vôle poslancov v parla-
mente, lebo podľa jasných kritérií 
získavajú podiel z daní pracu-
júcich. Zároveň majú k dispozícii 
miestne dane, ktoré sa prispôsobu-
jú domácim špecifikám. Pri ich 
stanovovaní poslanci mestských 
a obecných zastupiteľstiev prih-
liadajú na potreby svojho mesta 
alebo obce, ale aj na Vaše reálne 
možnosti ich zaplatiť. Vytvárajú 
tak systém výberu peňazí, ktoré 
používajú na zabezpečenie 
verejnoprospešných služieb 

alebo investičných akcií. 
Vláda Slovenskej republiky avizuje 
zmeny, v rámci ktorých do Vašej 
spoločnej pokladnice príde pod-
statne menej financií a zároveň 
budú samosprávy nútené zvyšovať 
miestne dane, čo nezlepší 
životnú situáciu obyvateľov ani 
podnikateľov. Chceme, aby zostal 
zachovaný súčasný model finan-
covania, naviazaný na jednu daň - 
daň z príjmu fyzických osôb, ktorej 
výnos je korektným spôsobom 
prerozdeľovaný medzi mestá, 
obce a vyššie územné celky.   
Považujeme za neseriózne, aby 
štát riešil svoje problémy tak, že 
ich presunie na občanov miest 
a obcí. Odmietame postup vlády 
šetriť spôsobom, že samosprávam 
zoberie to, na čo majú nárok ich 

obyvatelia z daní, ktoré zaplatili. 
Preto Združenie miest a obcí 
Slovenska, ako reprezentatívna 
organizácia miest a obcí, ktorá 
zastupuje viac ako 95 % samos-
práv, zvolila túto formu a informuje 
občanov, že zásadne nesúhlasí s 
fiškálnym experimentom na úkor 
občanov, navyše uskutočňovaným 
v čase finančnej a hospodár-
skej krízy. Dôrazne varujeme 
a upozorňujeme, že zmeny vo 
financovaní samospráv môžu 
vážne ohroziť nielen princípy 
samosprávy, ale aj paralyzovať 
základné funkcie, úlohy a služby, 
ktoré mestá a obce musia 
poskytovať svojim obyvateľom. 
 Jozef Dvonč, v.r.

Súťaž pre obyvateľov mesta 
o Najkrajšiu predzáhradku a 
najkrajší balkón v Spišskej Belej 

v roku 2011:
Najkrajšia predzáhradka: 1. miesto – 
Irena Kubíková, 2. miesto – Miroslav 
Orosz, 3. miesto – Jana Kuchtová
Najkrajší balkón: 1. miesto – Pavol 
Marek, 2. miesto – Irena Kubíko-
vá, 3. miesto – Veronika Lacková
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapo-
jili do tejto súťaže. Aj keď treba 
poznamenať, že pekných balkónov 
a predzáhradok  je v meste om-
noho viac a v budúcnosti by sme 
radi uvítali väčšiu konkurenciu 
v tejto súťaži. takže stačí len 
nabrať odvahu a prihlásiť sa.

Poďakovanie
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a priebehu tohtoročného jarmoku 
(najmä vyššie uvedeným poľnohospodárskym subjektom i zamestnancom mesta), žiakom a odborným 
pedagógom Strednej odbornej školy v Kežmarku (na Kušnierskej bráne), podnikateľom poskytujúcim 
služby občerstvenia, stravovania a podobné služby, podnikateľom, ktorí prispeli cenami do tomboly, 
ako aj vám všetkým, ktorí ste prišli na jarmok pozrieť, či sa zabaviť, pretože tento rok to stálo za to ......

Na jarmoku bolo odprezen-
tovaných viac ako 100 odrôd 

zemiakov

Separovaný zber 
odpadov v našom 
meste
V rámci separovaného zberu od-
padov mesto prevádzkuje pros-
tredníctvom Mestského podniku 
tzv. zberný dvor na zber jednot-
livých zložiek odpadov, ktoré 
v našom meste separujeme. 

KDE ?
Tento zberný dvor sa nachádza na 
Mestskom podniku na Továrenskej 
ulici (vedľa SPP a Slovsolana).  

ČO ?
Na tento zberný dvor môžu 
obyvatelia mesta doviezť 
všetky tieto zložky odpadu:
- plasty, kovy, sklo, papier 

- pneumatiky, autobatérie
- nebezpečný odpad (žiarovky,  
  žiarivky, farby, žieraviny, a pod.) 
- elektroodpad 
- t z v . „ z e l e n ý “ ( b i o l o g i c k y 
rozložiteľný) odpad

KEDY ? 
A to v čase každý pondelok až 
sobotu v čase od 06.00 do 20.00 
hod. (na vrátnici je stála služba – 
je potrebné sa hlásiť u vrátnika). 
Pre jednotlivé zložky odpadu sú 
pripravené osobitné kontajnery. 
Takže netreba čakať na zber od-
padu podľa harmonogramu, ale 
naložte  hneď tento odpad do auta, 
či na vozík a dovezte ho priamo 
do zberného dvora kedykoľvek v 
uvedenom čase. A čo je dôležité,  
je to bezplatné (je iba potrebné 
previezť ho na vlastné náklady). 

Pravidelnou sprievodnou akciou je aj výstava Miestnej organizácie Slov. 
zväzu drobnochovateľov

Dňa 31. júla sa v 
poľskom Jurgowe kon-
ala slávnosť Poľovnícky 
deň, na ktorom sa 
predstavila aj Belian-
ska dychovka.  Išlo o 

spoločné vystúpenie 
dychovky zo Sp. Belej 
a Jurgowa v rámci 
slovensko-poľského 
projektu „Poľsko-
slovenské konfrontácie 

dychových hudieb zo 
Spiša. V rámci tohto 
projektu bola vydaná aj 
mala publikácia – kniha 
o histórii dychovej hudby 
v Jurgowe.Pričom sa 

miesto v tetho knihe 
našlo aj pre prezentáciu 
belianskej dychovky..  

Belianska Dychovka v Jurgowe

Začiatkom   septembra  sa  vyasfaltoval  aj 100 metrový 
úsek cesty na  Kúpeľnej ulici (za traťou), ktorý niekoľko de-
siatok rokov bol len vyštrkovaný a v zlom technickom stave. 
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Na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Spišskej 
Belej boli dňa 8.9.2011 prijaté 
aj nasledovné rozhodnutia:
Doplnenie územného plánu mesta Vysoké Tatry

MsZ vzalo na vedomie návrh na zmenu a doplnenie č. 2011/2 územ-
ného plánu mesta Vysoké Tatry v lokalite SKAĽANA - zámer na 
výstavbu agroturistického areálu “Rekreačný areál Skaľana” pozemku 
parc. č. KN „C“ 14616/1 zapísaný  v LV č. 402 k.ú. Tatranská Lomnica. 
Zároveň MsZ súhlasilo ako vlastník uvedeného pozemku s využitím 
tohto územia na agroturistiku a súvisiace aktivity. Touto zmenou, ak ju 
schváli Mesto Vysoké Tatry, sa dáva možnosť využiť uvedené úze-
mie na seriózny podnikateľský zámer v oblasti agroturistiky (doposiaľ 
toto územie nebolo na tento účel určené, bolo a je prenajaté len na 
poľnohospodárske účely, hoci  malo označenie agroturistika). O tom, 
kto bude prípadným budúcim investorom, bude rozhodovať práve 
mestské zastupiteľstvo, keďže ide o pozemok vo vlastníctve mesta a to 
formou verejnej obchodnej súťaže.  
 
Zámena pozemkov s obcou Lendak 
MsZ schválilo zámenu pozemkov KN „C“ 1747/48 – trvalý trávnatý 
porast o výmere  3014 m2, KN „C“ 1747/24 -zast. plochy a nádvorie 
o výmere 60 m2, KN „C“ 1747/25 – trvalý trávnatý porast o výmere 727 
m2 vo vlastníctve Mesta Spišská Belá , zapísaných v LV č. 1335 v k.ú. 
Lendak tvoriacich prístupovú komunikáciu v lokalite IBV „Pod Kycorou“  
za pozemky vo vlastníctve Obce Lendak  parc. č. KN “E“ 12280 - orná 
pôda o výmere 1835 m2, parc. č. KN “E“ 13692 - trvalý trávnatý porast 
o výmere 5535 m2, parc. č. KN “E“ 14249 - orná pôda o výmere 2014 
m2  zapísané v LV č. 1648 v k.ú. Spišská Belá.
 
Majetkoprávne vysporiadania pozemkov 
MsZ schválilo predaj časti pozemku  kupujúcemu Jozefovi Szekelymu 
a manž., bytom Spišská Belá a Jánovi Siskovi, bytom Spišská Belá za 
kúpnu cenu 7,00 EUR/ m2, z dôvodu majetkovoprávneho  vysporiada-
nia pozemku pred garážami a pod stavbou garáží na ul. 1. mája č. 23. 

Výmena nájomných bytov. 
MsZ schválilo výmenu mestských nájomných bytov Jánovi Klokočovi, 
Spišská Belá, ulica 1. mája  č. 44, Martine Gerenčerovej, trvale bytom 
Spišská Belá, ulica Slnečná 7, Jánovi Ištocymu, trvale bytom Spišská 
Belá, ulica Hviezdoslavovej č. 8 a pridelilo byt nižšieho štandardu (v 
bývalej sodovkárni) Helene Hangurbadžovej, trvale bytom Spišská 
Belá, ulica Slnečná 69, ktorá ho však následne odmietla, takže sa bude 
tento byt prideľovať opätovne na najbližšom rokovaní MsZ. 
 
Zmena ročného nájomného
MsZ schválilo zvýšenie ročného nájomného za prenájom vysokohorskej 
chaty PLESNIVEC nájomcovi Jánovi Matavovi, Slnečná 52, Spišská 
Belá na sumu 1652,12 € ročne (z doterajších 1493,72 €) s účinnosťou 
od 1.1.2012 z dôvodu zvýšenia dane z nehnuteľnosti za túto chatu, 
ktorú mesto Spišská Belá platí  Mestu Vysoké Tatry. Aj doposiaľ bolo 
nájomné vo výške dane z nehnuteľnosti, avšak z dôvodu, že mesto 
Vysoké Tatry zvýšilo pre tento rok daň z nehnuteľnosti, muselo naše 
mesto prikročiť k zvýšeniu uvedeného nájomného o rovnakú výšku. Tu 
vidieť, aké vysoké dane sa platia vo Vysokých Tatrách.    

Okresní hasiči zostanú ???
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o návrhu na 
zrušenie sídla Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 
v Kežmarku pre okres Kežmarok a o ďalšom postupe v tejto veci.

Doplnenie plánu investičných aktivít mesta 
MsZ schválilo doplnenie plánu investičných aktivít mesta na rok 2011: 
1. oprava chodníkov na ul. SNP od železničného priecestia po koniec 
mesta (po oboch stranách cesty)
2. vybudovanie nového verejného osvetlenia v IBV Samuela Webera – 
v termíne do konca roka 2011  
3. vybudovanie nového verejného osvetlenia na Športovej ulici – v ter-
míne do konca roka 2011
4. presun opravy chodníkov na Moskovskej ulici na rok 2012
 
Zámena pozemkov s Evanjelickou cirkvou 
MsZ schválilo zmenu pôvodného uznesenia týkajúceho sa zámeny 
pozemkov medzi Evanjelickou cirkvou v Spišskej Belej a mestom 
(opravili sa formálne nepresnosti, ktoré boli v pôvodnom uznesení).    

Zriadenie vecného bremena 
MsZ súhlasilo so zriadením bezplatného vecného bremena na umiest-
nenie prístrešku na separovaný zber odpadov v Tatranskej Kotline na 
pozemku parc. č. KN C 534/1, druh pozemku ostatné plochy, v k. ú. 
Tatranská Lomnica pre žiadateľa : Mesto Vysoké Tatry na dobu neurčitú.

Realizácia investičných aktivít mesta 
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o realizácii 
investičných aktivít mesta počas júla - augusta 2011: 
1. oprava chodníkov na Záhradnej ulici v Spišskej Belej
2. výstavba spláškovej a dažďovej kanalizácie v IBV Samuela Webera 
v Spišskej Belej
3. rozšírenie riadenej skládky odpadov (2. úložná kazeta) v Spišskej 
Belej
4. výstavba futbalového štadióna s umelým trávnikom v Spišskej Belej
5. položenie novej dlažby na chodbách budovy Základnej školy J. M. 
Petzvala v Spišskej Belej
6. nová strecha (s prípravou na podkrovie) na zadnej budove Základnej 
školy na Štefánikovej ulici 19 v Spišskej Belej
7. výstavba 2 x 8 nájomných bytov bežného štandardu pre seniorov 
v Spišskej Belej - v Strážkach 
8. prestavba a prístavba meštianskeho domu na Zimnej 8 na 6 nájom-
ných bytov bežného štandardu  v Spišskej Belej
9. príprava pre osadenie sochy partizána (pamätník obetiam 2. sv. 
vojny) v parku pred evanjelickým kostolom v Spišskej Belej 

Realizácia projektov spolufinancovaných EÚ:
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o realizácii projektov 
spolufinancovaných EÚ:
1. Belianske Tatry – spolu a lepšie (výstavba cyklotrasy Sp. Belá – T. 
Kotlina) – nedokončená časť propagácie regiónu Belianských Tatier 
a projekt finančne a administratívne neukončený 
2. Adaptácia priestorov budovy a telocvične Základnej školy J. M. Pertz-
vala na Moskovskej č. 20 - projekt stavebne ukončený, ale finančne a 
administratívne neukončený
3. Rekonštrukcia centra mesta Spišská Belá - projekt stavebne 
ukončený, ale finančne a administratívne neukončený
4. Modernizácia, prestavba a nadstavba hasičskej zbrojnice v Spišskej 
Belej - projekt stavebne ukončený, ale finančne a administratívne 
neukončený
5. Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišskej Belej 
(projekt č. 2) – projekt sa začína realizovať
6. Vybudovanie vodovodu a rozšírenie vodojemu v Spišskej Belej - pro-
jekt sa začína stavebne realizovať
7. Výstavba spláškovej kanalizácie v Spišskej Belej a v Strážkach – 
projekt sa začína stavebne realizovať
8. Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá (regulácia potokov 
v Spišskej Belej a v Strážkach) – v štádiu pred ukončením verejného 
obstarávania na zhotoviteľa stavby
9. Uzavretie starej skládky odpadov v Spišskej Belej – v štádiu pred 
ukončením verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby   
10. Historická cesta mestom Spišská Belá - projekt sa realizuje
 
Budova bývalej „VND“ 
MsZ vzalo na vedomie žiadosť Maroša Mešára, bytom Spišská Belá, 
Zimná 68 o odkúpenie nehnuteľnosti – skladových priestorov na ulici 
Továrenskej v Spišskej Belej (priestory bývalej VND) a neschválilo 
odpredaj tejto nehnuteľnosti z dôvodu, že pre mesto nie je prebytočným 
majetkom, ktorý by bolo nutné odpredať. 
 
Nové úspešné mikroprojekty mesta
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o úspešných projek-
toch mesta:
1. Revitalizácia mestskej oddychovej zóny Beliansky rybník – získaný 
grant vo výške 1200 EUR od Nadácie Dexia banky Slovensko na nákup 
stromov, ktoré budú vysadené pri Belianskom rybníku
2. Faceclub Spišská Belá – nízkoprahové centrum pre mladých – 
získaná dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 6850 EUR na protidrogové 
aktivity, ktoré má realizovať Face klub so zameraním na mladých ľudí 
v našom meste (na nákup vybavenia klubu). 

Činnosť hlavného kontrolóra  
MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o vyko-
naných kontrolách k 07.09.2011.
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pri príležitosti 120. výročia jej 
narodenia
(29.7.1891 Strážky - 13.3.1972 
Strážky)

Nebolo by možné a ani správne 
oddeliť pohnuté osudy dedinky 
v 20.storočí bez snahy priblížiť 
čitateľom aj život poslednej 
majiteľky kaštieľa v Strážkach 
kontesy Margity Czóbelovej. 
Pani barónka sa narodila 29. 7. 
1891 v Strážkach, kde prežila 
celý svoj život. Rodina vlastnila 
okrem majetkov na Slovensku 
aj poľnohospodárske usadlosti s 
niekoľkými kúriami v  Anarczi na 
území dnešného severovýchod-
ného Maďarska. Na týchto majet-
koch trávili najmä zimy, ktoré boli 
v Strážkach v tej dobe predsa len 
prituhé. Meno Czóbel je v tomto 
kraji ešte i dnes veľmi známe 
a požíva zaslúženú vážnosť. 
Detstvo v Strážkach  prežila 
spolu so sestrou Marianou a 
bratom Štefanom. Rodinné 
prostredie bolo vždy silne ovply-
vnené umením. Časté návštevy 
strýka Ladislava Mednyánsz-
keho jej umožnili pozorovať 
jeho maliarske umenie a určite 
silne ovplyvnili aj jej ďalší ume-
lecký vývin. Kaštieľ v Strážkach 
sa stal obľúbeným miestom let-
ných návštev  i otcovej sestry  
- poetky Minky Czobel, ktorá je 
považovaná za zakladateľku 
modernej maďarskej poézie. 
Rodinní priatelia  Zsigmund 
Justh, Gyula Pekár, maliar Arpád 
Feszty  radi navštevovali  Czo-
belovcov a spolu s Ladislavom 
Mednyánszkym podnikali túry 
do Vysokých Tatier, člnkovali sa 
na rieke Poprad a pre pobavenie 
letných hostí sami nacvičovali 
divadelné predstavenia, ktoré 
mali v parku kaštieľa svoju 
často jedinú premiéru. Milovala 
každodenné prechádzky po 
horách, jazdu na koni, zimné pre-
chádzky na lyžiach a maľovanie. 
Od ranej mladosti až do smrti 
písala denník, do ktorého si zaz-
namenávala každodenné uda-
losti. Zásadne chodila peši a jej 
útla a krehká  postava sa stala 
súčasťou dedinky Strážky, ale i 

Kežmarku a Spišskej Belej, kde 
navštevovala svojich priateľov.

V školskom roku 1915-1916 
začala Margita spolu so sestrou 
Mariannou študovať na  Akadémii 
výtvarného umenia v Budapešti 
. Udalosti 1. svetovej vojny  a 
skutočnosť, že brat Štefan, ktorý 
narukoval ako dobrovoľník, bol 
nezvestný,  pravdepodobne 
primäla obe sestry k návratu 
domov, pretože rodičia a hlavne 
matka veľmi ťažko znášala 
toto obdobie úzkosti a nádejí, 
že syn sa z vojny vráti. Márne, 
Štefan zahynul na fronte a sestra 
Marianna v roku 1929 podľahla 
zhubnému ochoreniu. Mladá 
Margita sa stala jedinou oporou 
svojim starnúcim rodičom. 
Otca pochovala v roku 1932 a 
matku v roku 1937. Tieto okol-
nosti pravdepodobne aj ovply-
vnili skutočnosť, že sa nevydala. 

      „Barónka bola drobnučké a sk-
romné žieňa. V 30-tke vážila len 
30 kg. V kaštieli ju navštevovali 
mnohí priatelia, napr. šľachtic 
Anton Sztáray z Michaloviec, 
pani Szirmayová z Kežmarku a 
pán Czáky z Levoče. Pre seba 
potrebovala len veľmi málo, bola 
vegetariánka.“  Pani barónka 
sa veľmi rada kúpavala v rieke 
Poprad. „Otužovanie vykonávala 
mladá Margita na radu lekára, 
lebo mala reumu. Margita bola 
uzavretej povahy. Tvrdila, že 
do školy nikdy nechodila, mala 
súkromných domácich učiteľov. 
Hovorila po maďarsky, nemecky, 
francúzsky, anglicky a dohovorila 
sa aj po slovensky.“ spomína pani 
Mária Milistenferová zo Strážok.
 
      Pred príchodom oslobod-
zujúcich sovietskych vojsk v 
roku 1945 prišiel Anton Sz-
táray z Michaloviec do kaštieľa 
s cieľom odviesť pani barónku 
do bezpečia. Do Michaloviec 
sa však vrátil sám. Krehká pani 
sa rozhodla zostať. Bola si ve-
domá, že svojim odchodom by 
spustila drancovanie, a preto 
zostala. Zostala, aby zachránila 
hmotné ale hlavne obrovské 

Margita Czobel – posledná barónka kaštieľa v Strážkach
duchovné dedičstvo svojich 
predkov. Čas ukázal, že táto 
výnimočná a statočná osobnosť 
konala správne. S chvatom 
charakteristickým pre danú dobu 
spolu so staviteľom Makovičkom 
z Kežmarku a s pomocou ľudí z 
dediny balili a schovávali obrazy 
L. Mednyánszkeho. Dávali ich 
dole z rámov, stáčali a zabudova-
li do pivnice pod schody. Margita 
sa bránila nútenému odsunu, 
ktorý jej hrozil ako občianke 
maďarskej národnosti. Pomohli 
svedectvá miestnych občanov 
o pomoci partizánom. Tak sa 
podarilo dosiahnuť zmenu v 
konfiškácii a vrátenie 50 ha pôdy 
ako zdroja ďalšieho živobytia. 
Miestni obyvatelia registrovali 
„poslednú barónku“ chodiacu 
zásadne pešo medzi Strážkami 
v smere cez kopec na Spišskú 
Belú, kde sa pravidelne stretáva-
la so sestrami Greisigerovými v 
ich dome. Na tieto stretnutia bola 
prizývaná aj už nežijúca pani 
Helmi Krempaská. Čulá konver-
zácia prebiehala v nemčine. V 
Kežmarku neobišla grófku Szir-
may, ale ani pamätníkom známe 
papiernictvo „U Marišky“. Mnoho 
umeleckých diel z tohto obdo-
bia uzrelo svetlo sveta aj vďaka 
pani Márii Babáryovej „Mariške“, 
ktorá bola častým sponzo-
rom farieb, štetcov a výkresov 
pre umelkyňu. Aj miestnym 
obyvateľom sa revanšovala za 
privezenie dreva, či prinesené 
poľnohospodárske produkty 
obrázkom čarovných dedinských 
zákutí ako ich môže objaviť a 
vnímať len skutočný umelec. V 
šesťdesiatych rokoch navštívil 
kaštieľ aj známy spisovateľ 
Vladimír Mňačko. Plodom tejto 
návštevy bola poviedka Kde 
končia prašné cesty. Autor v tejto 
poviedke, ktorá bola buď výplo-
dom jeho fantázie, alebo ďalším 
z dokladov poplatnosti doby 
opisuje pani barónku ako osobu 
temer nesvojprávnu, žijúcu vo 
vlastnom svete hlbokej minu-
losti, vôbec si neuvedomujúcu 
realitu každodenného života. 
Nebola to samozrejme pravda 
a pani barónka bola vždy vo 

vynikajúcej psychickej kondícii. 
    
Jej vierovyznanie bolo rím-
skokatolícke a pravidelne sa 
zúčastňovala bohoslužieb 
v strážanskom kostole, kde 
mala vlastnú lavicu. Na pod-
net pána farára Novajovského 
namaľovala pre tunajší kostol 
krížovú cestu, ktorá je dodnes na 
stenách kostola. V šesťdesiatych 
rokoch bol v Strážkach natočený 
surrealistický film v sloven-
sko-francúzskej koprodukcii 
Muž, ktorý luže. Pani barón-
ka sa živo zaujímala o ume-
lecké dianie v Európe. Mala 
prehľad o moderných trendoch 
v umení. Úroveň nadobud-
nutých jazykových vedomostí si 
udržiavala najmä čítaním belet-
rie z bohatej rodinnej bibliotéky.

Život začal byť s nastupujúcou 
starobou v kamenných múroch 
bez vody, kanalizácie veľmi 
náročný. Keď v roku 1968 jej 
verná  životná spoločníčka 
Mária Bednárová umiera, jej 
dcéra p. Mária Milistenferová 
(ešte dnes žijúca v Strážkach) 
preberá starostlivosť o pani 
barónku. Denne prichádza, 
prináša jedlo a všetko, čo 
pani barónka potrebuje.
13. marca 1972  barónka Margita 
Czobel vo veku 81 rokov umiera. 
Funkcionári mesta splnia jej pos-
lednú žiadosť a povolia, aby boli 
jej pozostatky uložené do rodin-
nej hrobky v parku kaštieľa, kde 
sú pochovaní jej rodičia a sestra. 
        Kaštieľ spolu s vnútorným 
mobiliárom i parkom sa stáva 
NKP. Za uchovanie tohto ume-
lecko-historického dedičstva 
nesmiernej hodnoty patrí Margite 
Czobel úprimné poďakovanie 
(aj keď už len im memoriam).

Autor článku : Mária Šelepová, 
správkyňa kaštieľa v Strážkach 

         Pietna spomienka na barónku 
V nedeľu 24.7.2011sa uskutočnila pietna spomienka na p. barónku 
Margitu Czóbel pri príležitosti 120. výročia jej narodenia.  V 
rímskokatolíckom kostole sv. Anny v Strážkach bola odslúžená 
odpustová sv. omša za p. barónku, ktorú celebroval dekan Jakub 
Grich (z Kežmarku) spolu so správcom našej farnosti Petrom 
Petrekom. Po sv. omši pokračovala pietna spomienka pri rodin-
nej hrobke p. barónky v parku kaštieľa v Strážkach. Po privítaní 
primátorom mesta Štefanom Bieľakom sa prítomným prihovorila 
správkyňa kaštieľa Mária Šelepová so slovami o živote p. barónky 
a jej životnom prínose pre nás všetkých. Následne za prítomných 

zástupcov Slovenskej národnej galérie z Bratislavy 
prehovoril Dušan Buran, ktorý vyzdvihol význam 
kaštieľa Strážky a rodinnej zbierky rodiny Med-
nyánszkych i Czóbelových a informoval o pripra-
vovanom otvorení výstavy v SNG v Bratislave pod 
názvom "Barónka" - osudy Margity Czobelovej 
medzi Mednyánszkym a Robbe-Grilletom. Na tejto 
spomienke bola prítomná i kurátorka tejto výstavy Katarína Beňová. 
Po položení kytíc a zapálení sviec prítomní venovali barónke mod-
litbu a tichú spomienku. Bližšie o živote barónky Margity Czobel si 
prečítajte v časti dôležité dokumenty na tejto stránke. 
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1. júl  Počas 
pre jednávania 
správnych delik-
tov u maloletej 
Evy K. a mladis-
tvej Jany Š., 

ktoré požívali alkoholické nápoje 
boli zistené zaujímavé skutočnosti. 
Obe sa priznali, že im alkohol-
ické nápoje ponúkal p. Vladimír 
M. st, z ulice Osloboditeľov. 
Ten to asi považoval za 
„najvhodnejší“ spôsob zozná-
menia sa s generáciou mladšou 
od neho. No, kto vie, čo na to 
povie manželka menovaného....   
8. júl  „Život je pes“ si možno po-
myslel p. Vladimír R. z Mierovej 
ulice a svoje správanie prispôso-
bil tomuto zvieratku. Hoci bol 
len niekoľko metrov od svojho 
bytu, neváhal si „svoje teritóri-
um“ patrične označiť. O tom, že 
porušovať zákony sa neoplatí, mu 
možno bude pripomínať uložená 
bloková pokuta od hliadky MsP. Je 
potrebné si zároveň uvedomiť, že 
vykonávanie osobnej potreby na 
verejných priestranstvách, môže 
v niektorých prípadoch hraničiť 
až s trestným činom výtržníctva.   
Aj tento mesiac sa v našom den-
níku spomína bytový dom na 
Slnečnej ulici. O niekoľko minút 
neskôr prijala hliadka MsP ozná-
menie od jednej obyvateľky uve-
deného domu o krádeži železného 
okna zo spoločnej povaly. Hoci je 
vec ešte v štádiu objasňovania, 
naše indície a informácie vedú 
k odhaleniu konkrétnej osoby. 
11. júl „Pomáhať a chrániť.“ 
Týmito slovami sa prihovoril 

službukonajúcej hliadke p. Jozef 
M. z Novej ulice. Toho polica-
jti vyhľadali, z dôvodu odchytenia 
jeho psa behajúceho  v blízkosti 
čerpacej stanice OMV. Vzhľadom 
nato, že to nie je prvý prípad 
voľného pohybu psa u meno-
vaného, bude vyriešený pokutou. 
13. júl  Na tento večer určite 
nebudú najlepšie spomínať na 
hliadku MsP Lucia R. z ulice Kpt. 
Nálepku a Barbora H. z ulice L. 
Novomeského. Pred budovou 
pošty dokázali riešiť svoje prob-
lémy v spoločnosti lacného vína. 
Vzhľadom na to, že ani jedna z 
nich nemala pri sebe žiaden doklad 
totožnosti boli predvedené na odd-
elenie MsP. Za pitie alkoholických 
nápojov na verejných priestran-
stvách boli vyriešené pokutami. 
15. júl  Koniec dennej zmeny a 
poriadne upršané popoludnie 
neveštilo nič dobré. Krátko po 18 
tej hodine bolo prijaté oznámenie 
od anonymnej osoby, že do budovy 
bývalej školy na Zimnej ulici vošiel 
nejaký róm a asi sa pokúša niečo 
„ukradnúť.“  Okamžite po príchode 
na miesto hliadka prehľadala bu-
dovu bývalej školy, ale podozrivú 
osobu sa tam nepodarilo nájsť. Tú 
policajti v priebehu nasledujúcich 
minút zadržali na Štefánikovej 
ulici, ako si veselo tlačila domov 
„ukradnutý“ fúrik. Z dôvodu po-
dozrenia zo spáchania trestného 
činu krádeže bol František H. 
z obce Krížová Ves odovzdaný 
hliadke OOPZ Spišská Belá.   
To, že dnešný deň sa určite neb-
ude nudiť ani nasledujúcu zme-
na, ako keby veštili sami veštci. 

Krátko pred 22-hou hodinou poli-
cajti objavili ďalších konzumen-
tov alkoholu v blízkosti zastávky 
SAD na Družstevnej ulici. Bežné 
riešenie malicherného priestupku 
sa v priebehu niekoľkých minút 
zmenilo, keď jeden z „konzumen-
tov“ začal byť agresívny a nielen 
slovne sa pokúsil napadnúť poli-
cajta. Hoci pri tomto služobnom 
zákroku zasahujúcemu policajtovi 
menovaný roztrhol tričko, skončil 
aj tak v putách a na oddelení MsP. 
Počas prejednávania priestupku 
menovaného na oddelení MsP, 
došlo zo strany jeho kamaráta 
k „vendete“. Keďže sa nemohol 
dostať k svojmu kamarátovi do 
budovy MsÚ, tak si to odniesla 
sklenená výplň vchodových dverí.  
16. júl  O pokračovanie slávneho 
hollywoodskeho filmu „Rocky“ 
sa po niekoľkých mesiacoch 
opätovne pokúsila krátko pred 
polnocou podarená štvorica 
cezpoľných mládencov. Pod um-
iestnenou kamerou pred budovou 
miestnej diskotéky sa začali vzá-
jomne „klbčiť“ Marek V. a Jozef 
Ž. zo Slovenskej Vsi, Lukáš Z. a 
Rastislav K. z Vojňan. Tento inci-
dent, tak ako všetky predchádza-
júce boli opätovne ukončené 
skorým zásahom hliadky MsP. 
17. júl Celkom nepochopiteľné 
správanie Tomáša Š. z Kúpeľnej 
ulice zažila hliadka MsP. Ten 
počas návratu z diskotéky skočil 
na kapotu zaparkovaného auta 
pred budovou školskej jedálne 
na Štefánikovej ulici. Našťastie 
nedošlo k poškodeniu voz-
idla, ale pokuta menovaného 

neobišla. Ktovie, čo asi na to 
povie uvedený mládenec, ak 
to niekto urobí s jeho autom.   
Krátko pred 4 hodinou ráno 
zadržala hliadka poriadne hlučnú 
dvojicu v centre mesta. Keďže 
jeden z nich nám bol „už“ pomerne 
známy, boli obaja predvedení na 
oddelenie MsP. Tam bolo zistené, 
že sa jedná o maloletých Martina 
Č. z ulice 1.mája a Kristiána K. z 
Petzvalovej ulice. Keďže obaja 
javili známky opitosti, boli u nich 
vykonané dychové skúšky na 
zistenie množstva alkoholu v dy-
chu. Výsledok bol až zarážajúci. U 
Martina to bolo 0,31 mg/L a Kris-
tiána 0,78 mg/L alkoholu v dychu.  
26. júl  To, že niektorí školáci sa 
počas prázdnin doma poriadne 
nudia svedčí aj tento incident, 
ktorý sa odohral v športovom 
areáli na Tatranskej ulici. Počas 
podvečernej kontroly uvedeného 
areálu policajti objavili podarenú 
štvoricu maloletých „maliarov“. 
Juraj, Vanesa, Róbert H. a Adam 
P. všetci z Tatranskej ulice boli 
„pristihnutí“ hliadkou, ako kreslili 
kúskami trávy po stene budovy. 
Tieto zelené výtvory sa však poli-
cajtom vonkoncom nepáčili a po 
návšteve rodičov bola stena daná 
do pôvodného stavu. Touto cestou 
však vyzývame všetkých rodičov, 
aby si našli čas a venovali ho svo-
jím deťom. Keď už prídu polica-
jti k vám domov, môže to byť pre 
vaše dieťa cesta zlým smerom. 
Niektoré „detské činy“ môžu byť 
kvalifikované ako trestné činy.  

Z denníka mestskej polície (júl 2011)

Z denníka mestskej polície (august 2011)
2. august To, o čom sa už 
pomerne dlho šepkalo, sa dnes 
stalo realitou aj v našom meste. 
V uvedený deň ste prvýkrát 
mohli stretnúť policajtov na bi-
cykloch, ktorí začali vykonávať 
kontrolu na novom cyklochodníku.  
Svetlá pouličných „reflektorov“ a 
zábery kamery na križovatke ulíc 
Štefánikovej a Slnečnej asi pod-
nietilo Vladimíra F. ml. stať sa 
hercom vo svojej reality šou. V 
sprievode svojich dvoch kamará-
tok sa neváhal vyzliecť a v „ada-
movom rúchu“ sa premávať po 
ulici. Táto originálna video nah-
rávka však neskončí na pul-
toch miestnych videopožičovní, 
ale poputuje do rúk policajného 
vyšetrovateľa na najbližšie 
oddelenie Policajného zboru. 
 5. a 6. august Počas tohto 
víkendu dohliadali hliadky MsP na 
dodržiavanie verejného poriadku 
počas kultúrnej akcie „Belltown 
fest“. Počas týchto dvoch dní sa 
policajti poriadne „zapotili“. To, že 
na tejto akcii tiekol alkohol prúdom, 
svedčia aj zadokumentované prí-
pady 6 mladistvých a jednej malo-
letej osoby pod vplyvom alkoholu. 

Ukončenie hudobného festivalu 
nedokázal asi prežiť jeden z 
účastníkov festivalu. Tomáš Ch. z 
ulice Hviezdoslavovej svoj smú-
tok prejavoval opileckými výkrikmi 
a hlasitým spevom na ulici Kpt.
Nálepku. Na upozornenia hliadky, 
že je už nočný kľud, menovaný 
odmietal reagovať a tak bol pred-
vedený na oddelenie MsP, kde 
však už takým frajerom nebol. 
14. august  Keď sa skončí dis-
kotéka v miestnom bare, nezna-
mená to, že sa všetci rozhodnú 
odísť domov. Tak to bolo aj dnes 
krátko pred 4 tou hodinou ráno. 
Obsluha miestnej diskotéky priv-
olala hliadku MsP k mladíkovi, 
ktorý sa začal „nepríčetne“ správať 
a začal búchať všade okolo seba. 
Do príchodu policajnej hliadky 
si to najskôr odniesla predná ka-
pota zaparkovaného auta, potom 
elektrická skriňa verejného os-
vetlenia a po príchode policajtov 
ešte aj kontajnery na separovaný 
zber. Keďže menovaný poriadne 
vyvádzal aj po príchode hliadky 
OOPZ bol príslušníkmi MsP spaci-
fikovaný a predvedený na odd-
elenie OOPZ za účelom zistenia 

totožnosti. Tam bolo zistené, že sa 
jednalo o Františka P. z Kežmarku. 
Po predvedení menovaného sa 
na oddelenie OOPZ dostavila 
aj poškodená majiteľka vozidla. 
16. august V priebehu doobe-
dia boli prijaté dve oznámenia 
od obyvateľov bytového domu 
na Slnečnej ulici (tzv. sodo-
vkárne) na Ivetu H. zo Slnečnej 
ulice. Tá počas návštevy svojej 
matky nedokázala „udržať“ ja-
zyk za zubami a šťavnatými na-
dávkami počastovala každého, 
kto jej v uvedený deň skrížil cestu. 
To, že rodina H. bývajúca na 
Slnečnej ulici je naozaj rodinkou 
„úžasných“  svedčí aj konflikt, ktorý 
dokázala vyvolať sestra meno-
vanej a to Renáta, ktorej zase začal 
prekážať pes rodiny B., bývajúcej 
na spoločnom dvore. Nie všetky 
sťažnosti je možné riešiť zo strany 
MsP. Riešenie voľného pohybu 
psa po súkromnom pozemku a po-
dielové spoluvlastníctvo pozemku 
je nad naše sily. Hrubé nadávky a 
vyhrážanie sa zabitím je však už 
priestupkom, ktorý je možné riešiť.      
19. august  Krásu našich veľhôr 
sa z parkoviska pri OD pokúšala 

sledovať skupina „tradičných“ 
rumunských turistov. Kým os-
tatní postávali v blízkosti auta, 
tak jeden z nich začal pobehovať 
a oslovovať okoloidúcich ľudí s 
lákavou ponukou lacných kob-
ercov a to až priamo z ďalekého 
„orientu“. Takýto obchod však 
bol pomerne rýchlo prekazený 
skorým príchodom hliadky MsP. 
Touto cestou však upozorňujeme 
všetkých občanov mesta, aby sa 
nenechali zlákať vidinou „výhod-
ného“ nákupu. Pred rokom to 
skončilo „náhodným“ nájdením 
množstva „zlatých“ prsteňov 
na sídlisku na Mierovej ulici.    
24. august Starú značku ,,zákaz 
fajčiť“ v priestoroch zastávky  
SAD  a výšku pokuty uvedenú 
ešte v slovenských korunách, 
považoval iba za zhluk písmen 
Tomáš S. z Letnej ulice. Za uve-
dený priestupok bol hliadkou na 
mieste pokutovaný už v eurách.

Spracoval: Ing. Ján Majerčák,                        
                      náčelník MsP
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Spoločenská kronika za mesiac júl 2011
Narodili sa:

Mia Repelová, Eliška Malinová, Nicolas Szabó, Jakub Andráš, Viktória 
Krempaská

Životného jubilea sa dožívajú:

Anna Slodičáková 92 rokov, Mária Romanová 91 rokov, Anna 
Marušinská 90 rokov, Juraj Ištocy 85 rokov, Anna Ridilová 80 
rokov, Margita Michaliková 80 rokov, Anna Mlynarčíková 80 rokov, 
Margita Zemčáková 80 rokov, Elena Burianová 80 rokov, Jus-
tina Hangurbadžova 70 rokov, Elena Duračková 70 rokov, Margita 
Hangurbadžová 70 rokov

Navždy nás opustili:

Jozefína Olekšáková vo veku 86 rokov, Anna Ferencková vo veku 84 
rokov, Ferdinand Regec vo veku 77 rokov, Peter Žmindák vo veku 47 
rokov

Historický kalendár
1.08.1558 – Narodil sa Gregor Horváth – Stančič(Stansith),zakladateľ   
     šľachtického gymnázia v Strážkach.

3.8.-18.9.1772 – Varšavská dohoda Rakúska a Poľska o zrušení zálohu  
                    spišských miest Poľsku.

            
5.8.1881 –   Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej objavili Beliansku  
                    jaskyňu.

6.8.1882 –   Slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.

13.8.1920 – 90. výročie narodenia Štefana Pitoniaka, zakladateľa 
                    Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej

24.8.1921 – Zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa  
                    podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe  
                    Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v 
                    Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty  
                    zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.

25.8.1271 – Získanie mestských práv Spišskej Belej v rámci udelenia  
                    kolektívnych privilégií  nemeckej komunite miest na Spiši  
                    uhorským kráľom Štefanom V.

25.8.1997 – Kolaudácia chaty Plesnivec v Belianskych Tatrách po gene-
                    rálnej oprave mestom Spišská Belá. Slávnostné otvorenie 
                    sv. Omšou a vysvätením chaty uskutočnené 4.10.1997

26.8.1859 – Dohoda Spišskej Belej s Panstvom Palocsay o zmene  
                    chotárnych hraníc v tatranských Zadných Meďodoloch v  
                    prospech Spišskej Belej – rozšírenie chotára po Jahňací  
                    štít a Havran.

28.8.1960 – Slávnostné odovzdanie vybudovanej novej základnej školy  
                    na Moskovskej ulici v Spišskej Belej do užívania.

Projekt „Zelené obce 2011“

Mesto Spišská Belá pripravilo a podalo malý projekt s 
názvom „Revitalizácia mestskej oddychovej zóny Beli-
ansky rybník“ na základe výzvy, ktorú zverejnila Nadá-
cia Dexia banky Slovensko v rámci  programu „Zelené 
obce 2011“. Projekt nášho mesta bol hodnotiacou komisiou zaradený 
medzi víťazné. Nadácia Dexia banky Slovensko v programe „Zelené 
obce 2011“ prerozdelí finančné prostriedky vo výške 25 000 EUR. Do 
programu prišlo spolu 230 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o pod-
pore 22 projektov a medzi nimi aj projekt nášho mesta. Priemerná výška 
grantu na 1 projekt sa pohybovala v rozmedzí cca 1200 EUR. Výška ude-
leného grantu pre projekt nášho mesta je 1150,00 EUR. Mesto prispeje z 
vlastného rozpočtu sumou 355 EUR.  Cieľom projektu je zrevitalizovanie 
mestskej oddychovej zóny Beliansky rybník, ktorá plní funkciu relaxu, 
oddychu a pokoja vďaka svojmu jedinečnému prírodnému prostrediu a 
vyhliadke na panorámu Vysokých Tatier, tak pre obyvateľov nášho mes-
ta, ako aj turistov. Tejto zóne oddychu chýba nová stromová zeleň, ktorá 
by ju obohatila a postupne doplnila dožívajúce dreviny. Nové sadenice 
stromov by sa najprv vysadili okolo prístupového chodníka k tejto zóne 
od mesta. Našou snahou je, aby sa do výsadby stromov zapojili samotní 
žiaci základných škôl a členovia mestských organizácií (ako dobrovoľníci) 
pod odborným dohľadom zástupcu mesta, čím by prevzali patronát nad 
nimi vysadenými stromami a priamu zodpovednosť za starostlivosť o ne. 
V rámci tohto projektu sa vysadí viac ako 30 nových stromov v prie-
behu októbra. Samozrejme, že v tomto zámere mesto bude pokračovať, 
nakoľko v danom území je potrebné vysadiť omnoho väčší počet stromov.

Spoločenská kronika - August 2011

Narodili sa:

Rita Timea Króliková, Andrea Čarnogurská, Leo Senderák, 
Dominik Krempaský, Sabína
Halčinová, René Penxa, Kevin Mirga, Jakub Oravec, Tatiana 
Sebešová, Diana Lorenčíková, Marína
Pacigová

Životného jubilea sa dožívajú:

Imrich Gallik 85 rokov, Mária Stempáková 85 rokov, Petron-
ela Kováčová 85 rokov , Tobiaš Polaček 80 rokov, František 
Čekovský 80 rokov, Ján Ščerba 80 rokov, František Stoklasa 75 
rokov, PhDr. František Siska 75 rokov, Mária Neupauerová 70 
rokov, Anna Blanárová 70 rokov

Navždy nás opustili:

Ema Kertiová vo veku 95 rokov, Katarína Jirásková vo veku 80 
rokov, Jozef Marek vo veku 73 rokov, Marianna Hozzová vo 
veku 66 rokov, Radoslav Badžo vo veku 14 rokov

Mestská polícia opäť 
v hasičskej zbrojnici

Po ukončení rekonštrukcie 
hasičskej zbrojnice sa mestská 
polícia v Spišskej Belej opätovne 
presťahovala na svoje predchádza-
júce miesto. Počas rekonštrukcie 
hasičskej zbrojnice bola dočasne 
presťahovaná do budovy mest-
ského úradu. V súčasnosti už 
opätovne mestská polícia sídli 
v budove hasičskej zbrojnice 
(vchod zo zadnej strany budovy).

Výstavba penziónu pre 
seniorov

Koncom júla začala výstavba 
16 nájomných bytov bežného 
štandardu v Strážkach vedľa mest-
ského zariadenia opatrovateľskej 
služby na Popradskej ulici. Ide o 
výstavbu 8 jednoizbových bytov a 
8 garzoniek určených pre seniorov 
(starších občanov) označované ako 
penzión pre seniorov.  Cieľom tejto 
výstavby je zabezpečiť bývanie 
pre seniorov, ktorým sa v prípade 
potreby bude poskytovať aj indi-
viduálna  opatrovateľská služba 
a neskôr (v budúcnosti) i stra-
vovanie po rozšírení kuchyne a 
jedálne vo vedľajšom zariadení 
opatrovateľskej služby. Celkové 
náklady na výstavbu uvedeného 
bývania sú určené na sumu  603 tis. 
EUR. Práce bude realizovať víťaz 
verejnej súťaže ? spoločnosť ŠIRILA 
a.s. Spišská Nová Ves. Výstavba 
by mala trvať do jesene 2012.

OZNAM
Mestský podnik Spišská Belá 
s. r. o. Ponúka na predaj sadenice 
jaseňa štíhleho. Vek 2 a 4 ročný. 
Odber možný na jeseň 2011 (sep-
tember, október) a jar 2012 (marec, 
apríl). Cena od 0,10€ za 1 kus.
Kontakt: Ing. Pisarčík F. 

0949/319347. 
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Prázdniny slúžia 
nielen na odd-
ych detí, ale 
aj na potrebné 
stavebné úpravy 
priestorov a bu-

dov škôl. V počas týchto prázd-
nin je v našich školách rušno.  
Na budove Základnej umeleckej 
školy sa vymieňajú staré okná 
a vstupné vchodové dvere. 

Na zadnej budove Základnej školy 
na Štefánikovej ulici sa vymenila 
strešná krytina, opravil a zateplil 

sa krov strechy a zároveň sa do 
strechy osadili strešné okná. Tak 
sa zároveň urobila príprava pod-

krovia pre zriadenie 2 učební a 2 
kabinetov, resp. kancelárii, ktoré 
sa však definitívne dokončia počas 
budúcoročných letných prázdnin. 
Na Základnej škole J.M.Petzvala 
sa položila počas júla nová dlažba 
na chodbách školy na prízemí a 
na 1. poschodí. Na 2. poschodí 
sa položí nová dlažba počas na-
sledujúcich zimných prázdnin. 

Oprava škôl počas prázdnin

Zvýraznené priechody 
pre chodcov 

V rámci nášho mesta bolo počas 
júla obnovené vodorovné do-
pravné značenie na priechodoch 
pre chodcov (tzv. biele zebry) na 
štátnych cestách 1. triedy.  Hlavné 
priechody pre chodcov boli na-
viac zvýraznené červenou farbou. 
Toto zvýraznenie sa už tretí rok po 
sebe  realizuje nielen na základe 
podnetu mesta, ale aj samotné 
mesto to financuje z vlastného 
rozpočtu, nakoľko podľa Slov-
enskej správy ciest  je to určitý 
nadštandard, ktorý ak ho mesto 
chce, tak si ho musí zaplatiť. 
Toto zvýraznenie priechodov má 
svoje opodstatnenie z hľadiska 
zvýšenia bezpečnosti chodcov a 
preto mesto bude aj v budúcnosti 
túto vec finančne podporovať.      

Osvetlenie na Letnej 
ulici

V rámci plánovaných investičných 
aktivít mesto zrealizovalo výstav-
bu nového verejného osvetlenia 
na Letnej ulici (za obchodom 
potravín p. Gemzu) smerom k 
bývalej zberni surovín. Tento 
úsek Letnej ulice doposiaľ tak-
mer vôbec nebol osvetlený, preto 
sa osadilo 7 stĺpov  s novými 
svietidlami. Práce zrealizoval 

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Štvrtý ročník 
m in i f es t i va l u 

začínajúcich neprofesionálonych kapiel Belltownfest 
2011 sa uskutočnil počas dvoch dni v areáli Beli-
anského rybníka (05.-06.08.2011). Aj tento ročník 
ponúkol účastníkom rozmanité hudobné žánrové 
zameranie (ska, alternatívny rock, punk, indie a iné). 
Nezabudlo sa ani na bezpečnosť účastníkov, prvú po-
moc poskytovali dobrovnoľníci z DHZ Spišská Belá, 
touto cestou im ďakujeme. Okrem viacerých súťaží, 
v ktorých si tí najlepší odniesli ceny od sponzorov 
(Hysteri klub p. Danielčák, Belanská vináreň p. Grig-
lák), bola pre účastníkov  zabezpečená aj doprava 

smer Poprad a Stará Ľubovňa. V priebehu dvoch 
dní vystúpilo dvanásť slovenských kapiel a poz-
vanie prijala aj kapela Skampararas z neďaľekého 
Poľska, ktorá si pochvalovala organizáciu a celkovú 
atmosféru festivalu. Pocit z vydarenej akcie, kvalit-
nej hudby, veselých zážitkov a celkovej atmosféry 
si mnohí ponesú do ďalšieho ročníka. Ďakujeme 
za vytvorenie pohodovej atmosféry a  pozitívne 
ohlasy účastníkov,taktiež ďakujeme vedeniu mesta 
za podporu, organizátorom a dobrovoľníkom za zv-
ládnutie priebehu festivalu a zároveň ďakujeme 
sponzorom: Hysteri klub, Šariš, Kofola. Tešíme 
sa na ďalší „mini jubilejný“ ročník Belltownfestu.

Zmena dopravného 
značenia

Upozornenie pre vodičov : Na 
takmer celej Štefánikovej ulici 
platí zákaz vjazdu nákladných 
motorových vozidiel (vrátane au-
tobusov a traktorov) s výnimkou 
dopravnej obsluhy. Tento zákaz 
je vyznačený novoosadenými 
dopravnými značkami. Do-
pravné značky sú umiestnené 
pri dome č. 4, pri hasičskej zbro-
jnici a oproti školskej jedálni 
(družine). Preto žiadame vodičov 
uvedených vozidiel, aby tento 
zákaz dôsledne rešpektovali a 
tak sa vyhli zbytočným pokutám.

Belltownfest 2011

Rekonštrukcia ciest 1. triedy v Spišskej Belej a v okolí
V súčasnosti prebieha avízovaná 
asfaltácia štátnych ciest 1. triedy 
v Spišskej Belej a v okolí. Po no-
vom asfaltovom koberci na úseku 
Ždiar - Podspády a Spišská Belá 
- Tatranská Kotlina sa nový as-
falt dáva na cestu medzi Spišskou 
Belou a Bušovcami a Podhoranmi 
a Toporcom. V tomto úseku vodiči  
zvýšte pozornosť a buďte trpezliví 
v tvoriacich sa kolónach. Budúci 
týždeň sa začne asfaltovať úsek 
Strážky - Spišská Belá (až po 
križovatku v centre mesta). Preto 
sa budúci a príp. aj ten ďalší týždeň 
pripravme na určité dopravné 
obmedzenia na uvedenom úseku 
a tvoriace sa kolóny áut. Uvedenú 
asfaltáciu realizuje Slovenská 
správa ciest (ako správca uve-

dených štátnych ciest) v spolupráci so spoločnosťou EUROVIA a.s.      
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Dokončenie výstavby kanalizácie 
V lokalite IBV Webera bola pred niekoľkými dňami dokončená výstav-
ba spláškovej a dažďovej kanalizácie. Čaká ju už len kolaudácia. 
Definitívne sfunkčnenie spláškovej kanalizácie je však závislé od vy-
budovania kanalizačného zberača, ktorý sa má začať budovať od sep-
tembra a mal by byť dokončený do konca tohto roka. Na jeseň tohto 
roka je na pláne výstavba verejného osvetlenia, ktoré by malo byť 
dokončené do konca roka. A v prvom polroku budúceho roka je nap-
lánovaná výstavba miestnej komunikácie a chodníkov pre peších.  

Cyklohliadka mestskej 
polície

Už pár dní máte možnosť v našom 
meste, a najmä na cyklotrase 
vidieť mestských policajtov na 
bicykloch. Je to novinka, ktorá 
sa zaviedla na základe podnetu 
a rozhodnutia primátora mesta.  
Mesto zakúpilo policajtom dva 
bicykle s vybavením a zároveň 
zakúpilo aj vhodné oblečenie pre 
jazdu na bicykli. Cieľom je kontrola 
bezpečnosti na cyklotrase medzi 
Spišskou Belou a Tatranskou 
Kotlinou a zároveň aj kontrola 
verejného poriadku v samotnom 
meste (kde sa v určitom čase a 
v určitých prípadoch namiesto 
motohliadky resp. pešej hliadky 
bude využívať cyklohliadka). 

Plocha pri mestskom 
úrade 

Zhromažďovacia plocha pri mest-
skom úrade je síce stavebne 
dokončená, ale ešte nie je úplne 
urbanisticky ukončená. Na tejto 
ploche budú umiestnené mo-
bilné prvky drobnej architek-
túry – lavičky, odpadkové koše, 
kvetináče, v ktorých budú um-
iestnené kvety aj stromy. Tieto 
prvky budú dočasne vypĺňať túto 
plochu a budú riešené ako mo-
bilné, čo umožní v čase konania 
spoločenských a kultúrnych akcií 
tieto prvky stiahnuť z tejto plochy 
a uvoľniť ju pre tieto akcie. Okra-
jom tejto plochy budú umiestnené 
mobilné prvky (zábrany), ktoré 
zabránia vjazdu vozidiel na túto 
plochu. Naviac celá plocha je už 
osvetlená špeciálnymi svietid-
lami z budovy mestského úradu. 
Prvýkrát sa táto plocha otestovala 
na kultúrnej akcii dňa 17. septem-
bra - Spišský zemiakarský jarmok.             

Predajňa Bicykle Kostka
Predajňa Bicykle Kostka ponúka zákazníkom detské lyžiarske sety 
(lyže, lyžiarky, prilba) na zapožičanie na celú zimnú sezónu. Cena 
za požičanie je 55,- €. V cene bude jeden celodenný lístok do STRA-
CHAN SKI CENTRUM v Ždiari. Predajňa ďalej ponúka na predaj lyže 
pre dospelých v cene od 90,- do 120,- €. V ponuke sú lyže značiek 
HEAT, ATOMIC, ROSSIGNOL, VOLKL. Predaj lyží a zapožičanie 
začína od 31. 10. 2011. Viac informácií získane na bicykle.kostka@
gmail.com alebo na tel. čísle 0907 510 359. Tešíme sa vašu návštevu.

Ponuka pracovného 
miesta

Predajňa Bicykle Kostka ponú-
ka pozíciu asistenta predaja 
na vedľajší pracovný pomer 
(aj študenti). Nástup po osob-
nom pohovore. Bližšie informácie 
získate na tel. č. 0907 510 359.

Inzercia
1./ Predám 1-izbový slnečný 
byt s balkónom na ul. Mierovej v 
Spišskej Belej. Tel. 0949 20 24 20.

2./ Predám prerobený rodinný dom 
v Bušovciach s pozemkom 550 m2. 
Cena: 54000 €. Tel. 0918 606 438.

Predám malý slnečný byt 
s balkónom v Kežmarku. 
Tel.:0907049318
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Dotácia pre Face klub 
Mesto Spišská Belá a Face klub spoločne pripravili a podali v apríli 
tohto roka projekt s cieľom získať finančné prostriedky na podporu 
protidrogových aktivít mladých ľudí. Boli čiastočne úspešní, nakoľko 
mesto získalo nenávratnú dotáciu vo výške 6850 EUR na protidrogové 
aktivity, ktoré má svojou činnosťou realizovať Face club so zameraním 
na mladých ľudí v našom meste. Dotáciu poskytne Úrad vlády SR zo 
štátneho rozpočtu a mesto zo svojho rozpočtu dá na spolufinancovanie 
tohto projektu financie vo výške 400 EUR. Uvedená dotácia je účelovo 
určená na nákup vybavenia Face klubu.  Takže sa z nej zakúpia ko-
lieskové korčule s príslušenstvom (5 ks), bicykle s príslušenstvom (5 ks), 
skákacie nohy s príslušenstvom (6 ks), futbalové bránky – prenosné, 
skladacie, streetballový set – prenosný, skladací, flipchartová tabuľa, 
stolný futbal, spoločenské hry, trampolínový set, notebook. Uvedené 
vybavenie Face klubu umožní realizovať viac voľnočasových aktivít 
pre všetku mládež v našom meste s cieľom aktívne a zmysluplne tráviť 
voľný čas, čím sa napĺňajú ciele a poslanie Face klubu. Držíme palce. 

V stredu 20. júla 
po veľmi silnej 
nočnej búrke sa 
výrazne zdvihli 
hladiny potokov v 
našom meste. A 
to tak, že primá-

tor mesta vyhlásil o 7.00 hod. 
najprv 2. stupeň protipovodňovej 
aktivity. Avšak z dôvodu vylieva-
nia vody z koryta Belianskeho 
potoka v hornej časti (pri CIME) a 
z potoka Čierna voda v Strážkach  
(pri futbalovom ihrisku)  primátor 
mesta následne vyhlásil 3. stupeň 
protipovodňovej aktivity, ktorý 
odvolal až o 16.00 hod.  Počas toh-
to dňa došlo k zaplaveniu ihriska v 
Strážkach, avšak treba povedať 
že k tomu došlo z dôvodu, že 
„niekto“ odviezol časť štrku , ktorý 
tvoril ochranný val okolo potoka 
pri ihrisku, čím sa voda preliala 
z potoka na cestu a na ihrisko. 
Škoda, že si takto sami spôsobu-
jeme problémy. V tento deň mesto 
naviezlo ďalšie kamenivo k po-
toku tak, že vytvorilo ešte silnejší 
(väčší) ochranný val, ktorý zastavil 
ďalšie pretekanie vody. Rovna-
ko pod vodou sa ocitla aj časť 
parku kaštieľa, nakoľko voda z 

blízkej rieky Poprad vystúpila až 
k hlavnému schodisku v parku. 
Väčšie problémy s vodou boli aj na 
ul. SNP a Kúpeľnej ulici, kde došlo 
k upchatiu spláškovej i dažďovej 
kanalizácie a k zatopeniu pivníc 
niektorých domov. Tento problém 
sa však zopakoval aj v nasledu-
júce dni, počas ktorých pretrvávali 
silné dažde. Problémy s vodou 
boli aj na iných častiach nášho 
mesta, napr. na ulici Osloboditeľov 
a Slnečnej ulici, kde voda z polí 
zatápala dvory a  pivnice rodin-
ných domov.  Tieto silné dažde 
odhalili ďalšie kritické miesta v 
našom mieste a vyvolali problémy 
s tým spojené, ktoré bude mesto 
postupne riešiť. Nebude možné 
urobiť všade opatrenia,ktoré 
by nás úplne ochránili pred 
tisícročnou vodou. Za pomoc pri 
riešení preventívnych opatrení, 
ako aj odstráňovaní následkov 
patrí poďakovanie našim mest-
ským dobrovoľným hasičom, ktorí 
v stredu 21.7. viac ako 12 hodín 
pomáhali odčerpávať vodu z pivníc 
a rovnako tomu bolo aj v nasledu-
júce dni. Rovnako ďakujeme za 
pomoc aj profesionálnym hasičom 
z OR HZZ v Kežmarku, Podtatran-

skej vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti a.s. v Poprade (za 
prečistenie upchatých spláškových 
kanalizácii) a Mestskému podniku 
Spišská Belá s.r.o. a nezamest-
naným ľuďom toho času pracu-
júcim na protipovodňových 
aktivitách v našom meste.     

Aké opatrenia sme zrealizovali 
v tomto roku :

- navozenie materiálu na zriad-
enie ochranného valu pri potoku 
Čierna voda v Strážkach
- vyčistenie všetkých uličných 
(dažďových) vpustí v meste
- vykopanie ochranného rigola na 
odtok vody z polí za Tatranskou 
ulicou
- čistenie Belianskeho potoka – v 
regulovanej časti (od odpadu a 
náletových drevín)
- vyčistenie cestných rigolov – na 
Slnečnej ulici, za Slnečnou ulicou 
a vedľa štátnej cesty na Bušovce    
Aké opatrenia ešte zrealizujeme 
v tomto roku:
- vykopanie ochranného rigola 
na odtok vody z polí za ulicou 
Osloboditeľov (v určitej časti tejto 
ulice)

- prečistenie ochranného rigola na 
odtok vody z polí za ulicou Nad 
kaštieľom v Strážkach
- odľahčenie spláškovej 
kanalizácie na Kúpeľnej ulici – s 
presmerovaním kanalizácie 
z ul. SNP do pripravovaného 
nového kanalizačného zberača 
za Kúpeľnou ulicou na novej 
Športovej ulici so zaústením pri-
amo do čistiarne odpadových vôd, 
čo odľahčí spláškovú kanalizáciu 
aj Novej, Krátkej a Hviezdoslavo-
vej ulici.      
- čistenie Belianskeho potoka – v 
neregulovanej časti (od odpadu a 
náletových drevín)
- plánovaná regulácia oboch 
potokov v Spišskej Belej aj 
v Strážkach  – je schválená, 
financie sú garantované, ale v 
ešte je štádiu procesu verejného 
obstarávania – výberu zhotoviteľa 
stavby, tento proces zatiaľ nie je 
ukončený (predpoklad do dvoch 
mesiacov). 

Tretí stupeň protipovodňovej aktivity 

V e r e j n á    p o n u k a
 Investujte v Spišskej Belej 
 (ponuka pre súkromných investorov)

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

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

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

 Eventuálne je i možnosť uvedené zariadenia nebudovať všetky na jednom mieste, ale aj na iných menších pozemkoch (aj vzhľadom na  
 požiadavky investora). 
 V prípade záujmu kontaktujte sekretariát primátora mesta (Bc. Janu Neupauerovú), tel. 4680511 alebo  jneupauerova@spisskabela.sk.    

Návšteva rozprávkovej dediny Habakuky.
 Návštevy rozprávkovej dediny Habakuky na Donovaloch
sa 9. augusta 2011 zúčastnili deti a rodičia nášho mesta. Rozprávkový 
výlet zorganizovalo Centrum voľného času. Táto dedinka nás vtiahla 
do originálnej atmosféry slovenských rozprávok:
 Loktibrada, Popolvár,Zlá žena a ďalší hrdinovia ľudových 
príbehov sa postarali o zážitok v dedinke, ako vystrihnutej z obalu 
detských knižiek a predstáv. Fantázia a hravosť tu číhali na každom 
kroku.Či už to bola originálna rozprávková architektúra, interaktívne di-
vadelné predstavenia, alebo ukážky ľudových remesiel. Pre tých, ktorí 
sa po svete „za siedmimi horami a siedmimi dolami“ unavili a vyhladli, 
boli v miestnej „Hodovni“ pripravené všakovaké dobroty, ktoré si kúpili 
za tunajšiu menu, zlatý a strieborný habakuk. Vo večerných hodinách 
sme sa vrátili domov, plní pekných zážitkov a veríme, že si ich deti ešte 
dlho uchovajú.
                                                             M.Dlugošová
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                                                                                                      Mesto Spišská Belá
                                                                                                              vyhlasuje

  obchodnú verejnú súťaž
v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti

I.
Vyhlasovateľ:
Úradný názov:         Mesto Spišská Belá 
Sídlo:                       Petzvalova  18, 059 01  Spišská Belá
Kontaktné miesto:   Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18,  tel. 052 4680512
Kontaktná osoba:    Ing. Anna Kleinová, kleinova@spisskabela.sk
Bližšie informácie a podmienky súťaže: www.spisskabela.sk, úradná tabuľa mesta
II.
Predmet verejnej obchodnej súťaže:
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta: stavba - budova bývalej materskej školy, súp.č.1092 a pozemok KN „C“ 273, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 872 m2  L na LV č. 1  a priľahlé pozemky – parcela KN “E“ č. 166 - orná pôda o výmere 369 m2 LV č. 211, parcela KN „E“ č. 167 - trvalé trávne 
porasty o výmere 426 m2 LV  č. 1 a parcela KN „E“ č. 164 - záhrada o výmere 66 m2, LV č. 211.
III.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže :
1. Verejná obchodná súťaž je zverejnená na internetovej stránke www.spisskabela.sk, na úradnej tabuli mesta Spišská Belá a  v regionálnych 
novinách Podtatranské noviny. Doba zverejnenia: od 07.10.2011 do 07.11. 2011.
2. Súťažný návrh (cenová ponuka) musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať 
a) návrh ponúkanej kúpnej ceny vyjadrenej v EUR 
b) podnikateľský zámer využitia tejto nehnuteľnosti
c) doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom bude právnická osoba (napr. výpis z OR).    
3. Súťažný návrh (cenová ponuka) musí byť vyhotovený v písomnej forme. Lehota na podávanie návrhov končí 16.9.2011 o 14.30 hod.. 
Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky 19.9.2011 o 9.00 hod. a výsledky písomne oznámi uchádzačom do 7 dní po ich prerokovaní na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Najlepší návrh bude predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť
podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 
5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
6. Predaj nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
IV.
Podmienky predaja
1. Predmetná nehnuteľnosť sa predáva na účely umiestnenia prevádzky s reštauračnými službami a s možnosťou aj ubytovania, resp. bývania 
(t.j. možnosť pre obyvateľov Strážok usporiadať oslavy, kary, hostiny a pod.) – ide o zmluvnú podmienku, ktorej nedodržanie bude sankcionované 
zmluvnou pokutou. Podnikateľský zámer bude tvoriť záväznú prílohu kúpnej zmluvy.  
2. Požadovaná minimálna kúpna cena - 60.000,- EUR. 
3. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 60 dní od schválenia predaja nehnuteľností uznesením mestského zastupiteľstva. Zaplatenie kúpnej ceny 
musí byť do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
V.
Časový harmonogram súťaže
Vyhlásenie súťaže: 07.10.2011
Ukončenie súťaže: 07.11.2011 do 15.00 hod.
Komisionálne otváranie obálok: 08.11.2011 o 9.00 hod
Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 60 dní od schválenia odpredaja uznesením mestského zastupiteľstva
VI.
Kritériá hodnotenia návrhov
Kritériom hodnotenia je kúpna cena. Ak predložená ponuka nebude spĺňať podmienky minimálnej ceny a účely využitia tejto nehnuteľnosti, bude 
vylúčená.   
 VII.
Spôsob podania ponuky
Cenovú ponuku s požadovanými prílohami je potrebné doručiť v zapečatenej obálke na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 05901 
Spišská Belá označenú heslom: „Súťaž – budova Strážky – neotvárať“ v lehote  do 07.11.2011 do 15.00 hod. 

V Spišskej Belej,  dňa 07.10.2011

     JUDr. Štefan Bieľak
          primátor mesta
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Novootvorená lekáreň v Spišskej Belej

   Dňa 5.  septembra 2011 bola v našom meste otvorená  lekáreň s ľahko zapamätateľným názvom pre našich občanov: 
Lekáreň Belá. Nachádza sa v budove zdravotného strediska na prízemí. Lekáreň prevádzkuje spoločnosť Tatramedical 
s r.o., ktorej filozofiou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti práve v rámci polikliník, medicínskych centier a nemocníc.             
Lekáreň ponúka široký sortiment liekov na recept, ale samozrejme aj voľnopredajných liekov, ako sú vitamíny, doplnky výživy 
či dentálny kútik. Nachádza sa tu aj kútik, ktorý sa zaoberá kozmetikou liečebnéhoo charakteru  tá je zastúpená značkami 
Doliva a Eucerin. Pokiaľ by sa niektorý liek, požadovaný pacientom v sortimente nenachádzal, je možnosť ho objednať a 
pacient ho dostane hneď v ten istý deň, najneskôr 
však na druhý deň ráno. Čo sa týka vzťahu k záka-

zníkom – lekáreň ponúka zákaznícku kartu, na základe ktorej 
pacient získava zľavu do 10 % na všetok voľnopredajný sorti-
ment, to znamená na sortiment, ktorý nie je viazaný na recept.  
Personál lekárne je tvorený zodpovedným farmaceutom, ktorým je 
PharmDr.. Ľubica Sabaková, farmaceutickou laborantkou Janou 
Gecaškovou a v blízkej budúcnosti bude kolektív posilnení o ďalšieho 
zamestnanca. Zákazníci teda nemusia mať obavy z dlhého čakania v ra-
doch.Najpodstatnejším zámerom Lekárne Belá je spokojnosť pacienta, 
o ktorú sa budú usilovať. Želáme im, aby sa im tento zámer darilo napĺňať.
Otváracie hodiny: Pon. –Štvrtok. 7.00 hod. – 15.30 hod v Piatok do 15.00

    

Žiadateľ o vydanie súhlasu na 
výrub dreviny rastúcej mimo les 
je povinný s predložením žiadosti 
zaplatiť správny poplatok, ktorý 
predstavuje pre fyzickú osobu 
6,50 € a pre právnickú osobu 66 €. 
Opodstatnenosť dôvodov každej 
žiadosti sa posudzuje individuálne. 
V prípade, že je žiadateľovi vydané 
kladné rozhodnutie a výrub pred-
metnej dreviny je povolený, tento 
znáša náklady spojené s výrubom 
v určenom termíne po pred-
chádzajúcom označení stromu 
orgánom štátnej správy v prvom 

stupni vo veciach ochrany prírody 
a krajiny (Mestom Spišská Belá) 
a zároveň až po právoplatnosti 
rozhodnutia. Žiadateľ je pritom 
zodpovedný za škodu spôsobenú 
tretím osobám týmto výrubom. 
Povinnosti a náklady žiadateľa sa 
týmto však ešte vôbec nekončia. 
V súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane príro-
dy a krajiny, žiadateľ uskutoční 
podľa toho ako mu to je uložené 
vo vydanom rozhodnutí, na svoje 
náklady v termíne do 12 mesiac-
ov od výrubu na určenom mieste 

primeranú náhradnú výsadbu. To 
znamená, že za výrub lipy, či iného 
staršieho listnatého stromu (s ob-
vodom kmeňa meraným vo výške 
130 cm nad zemou nad 40 cm) sa 
za adekvátnu náhradu považuje 
napr. nová lipa s odrastkom min-
imálne 2 m a nie ovocná drevina, 
alebo malé smreky. Orgán ochra-
ny prírody ukladá aj povinnosť 
starostlivosti o náhradnú výsadbu, 
najviac však na dobu troch rokov. 
Ak nemožno uložiť náhradnú 
výsadbu, orgán ochrany prírody 

uloží finančnú náhradu do výšky 
spoločenskej hodnoty dreviny, 
ktorá sa určuje s prihliadnutím na 
vzácnosť, ohrozenosť a plnenie 
mimoprodukčných funkcií (vyjadru-
je najmä biologickú, ekologickú a 
kultúrnu hodnotu). Napríklad v prí-
pade vŕby s obvodom kmeňa mer-
aným vo výške 130 cm nad zemou 
100 cm, bola Štátnou ochranou 
prírody SR vyčíslená spoločenská 
hodnota dreviny 1010 €.

Povinnosť náhradnej výsadby 

Mesto Spišská Belá a Re-
gionálne združenie tatran-
ských a podtatranských miest 
a obcí so sídlom v Spišskej 
Belej v auguste vyjadrili 
nesúhlas s návrhom Minister-
stva vnútra SR na zrušenie 
sídla Okresného riaditeľstva 
hasičského a záchranného 
zboru v Kežmarku pre okres 
Kežmarok a jeho pričlenenie 
pod Okresné riaditeľstvo 
hasičského a záchran-
ného zboru v Levoči. Svoje 
stanovisko vecne zdôvodnili 
nasledovnými argumentmi: 
Okres Kežmarok svojou
rozlohou, počtom obyvateľov, 
počtom sídiel, infraštruktúrou 
a z toho vyplývajúcim
potenciálom na vznik mimoriad-
nych udalostí (požiar lesného 
porastu 2009, povodne 2011 )
vyžaduje bezproblémový chod 
hasičských staníc v Kežmarku 
a Sp. St. Vsi i s predpokladom
ďalšieho navýšenia ich 
početného stavu a tech-
nického vybavenia na 
úroveň hasičských staníc v 
porovnateľných okresoch. 
Efektívne riadenie hasičských 
staníc v okrese Kežmarok pri 
ich značnej vzájomnej vzdi-
alenosti (38 km cez horský 
prechod hrebeňom Magury 
), pri značných dojazdových 
časoch zásahovej techniky 
(50 min.), si vyžaduje exist-
enciu riadiaceho stupňa na 
úrovni okresného riaditeľstva 
(riadiaci dôstojníci) priamo v 
sídle okresu, ktorí dokážu so 
znalosťou miestnych pomerov 
účinne nasadzovať, riadiť sily 

a prostriedky na zdolávanie
mimoriadnyc hudalostí.
Otázne je i efektívne riad-
enie hasičských staníc po 
zlúčení okresných riaditeľstiev
v Kežmarku a Levoči z dôvodu 
značných vzdialeností sídel 
hasičských staníc ( Kežmarok –
Spišská Stará Ves 39 
km, Kežmarok - Levoča 
32 km, Levoča – Be-
harovce 19 km, Levoča-
Spišská Stará Ves 65 km, 
Spišská Stará Ves – Behárovce 
85 km) a tým i problematickému
poskytovaniu  zájomnej pomoci 
a súčinnosti pri riešení násled-
kov mimoriadnych udalostí
v rámci takto vzniknutého zá-
sahového obvodu.
Po zlúčení okresných 
riaditeľstiev by došlo k presunu 
oddelenia požiarnej prevencie 
na okresného riaditeľstvo (v 
Levoči), tým dôjde k sťaženiu 
prístupu obyvateľov okresu 
Kežmarok pri vybavovaní ich 
žiadostí napr. pri vydávaní 
stanovísk k projektovej do-
kumentácii stavieb a ku 
kolaudačným konaniam (pre 
občanov Zamaguria sa predĺži
vzdialenosť do sídla okresného 
riaditeľstva z 39 km na 72 km 
bez priameho a dnes minimál-
neho autobusového a vlako-
vého spojenia).
Rovnako veľmi vážnym argu-
mentom je neexistencia mi-
estnej štátnej správy v Levoči,
nakoľko tá je pre okres Levoča 
umiestnená v okresnom meste 
Poprad. V Kežmarku sídlia
takmer všetky orgány miestnej 
štátnej správy. Takže výkon 

štátneho požiarneho dozoru
presunieme tiež do Levoče. Tak 
prečo pričlenenie Kežmarku 
k Levoči, a nie Levoče
k Popradu? A čo dostupnosť 
do Levoče z najvzdialenejších 
obcí okresu Kežmarok?
Dopravné spojenie verejnej do-
pravy je medzi Kežmarkom a 
Levočou minimálne na rozdiel
Levoče a Popradu, na ktorý 
je Levoča naviazaná nielen 
orgánmi štátnej správy 
(vrátane silových zložiek) aj 
početnou verejnou dopravou. 
Nie je vhodnejšie obyvateľom 
Levoče, ktorí všetko vybavujú 
v Poprade, chodiť do Popradu 
vybavovať veci súvisiace s 
výkonom štátnej správy na 
úseku ochrany pred požiarmi ?
Táto prepojenosť existuje aj 
medzi OR HZZ a obvodnými 
úradmi (odbormi krízového
riadenia) a obvodnými úradmi 
životného prostredia. V prí-
pade mimoriadnych udalostí je
nutná bezprostredná 
súčinnosť týchto orgánov 
štátnej správy. Doposiaľ ko-
munikovala Levoča s Popra-
dom a fungovalo to. A zrazu 
ideme nezmyselne pričleniť 
Kežmarok k Levoči, kde nie
sú uvedené orgány štátnej 
správy ?
Proti pričleneniu OR HZZ v 
Kežmarku k OR HZZ v Levoči 
hovorí aj existujúca dopravná 
sieť, štruktúra priemyslu, ex-
istencia poľnohospodárskych 
podnikov a lesohospodár-
skych spoločenstiev a z nich 
vyplývajúce väčšie požiarne 
nebezpečenstvo.

Mestá a obce okresu nášho 
regiónu chápu potrebu racion-
alizácie a zefektívňovania
štátnej správy, ale tre-
ba ju robiť racionálne a s 
cieľom neznižovať kval-
itu doterajších služieb.
Spájanie niektorých okresných 
riaditeľstiev len, aby sa znížil 
ich počet bez zváženia, či dané
okresné riaditeľstvo má zmy-
sel spojiť iným okresným 
riaditeľstvom, je minimálne ne-
správne.
V praxi to spôsobí značné 
problémy. Takýmto príkladom 
je aj pripojenie Okresného
riaditeľstva HZZ v Kežmarku 
k veľkostne polovičnému 
Okresnému riaditeľstvu HZZ
v Levoči. OR HZZ sú okrem 
záchranných zložiek aj orgánmi 
štátnej správy a preto je nutné
sledovať úzke väzby 
ich sídla na iné miestne 
orgány štátnej správy v 
danom okresnom meste.
Zohľadniť treba aj iné špecifiká 
každého regiónu, či okresu, 
ako je to vyššie uvedené.
Po dvoch mesiacoch od 
vznesenia zásadnej pripomien-
ky v rámci medzirezortného
pripomienkového konania ne-
bolo rozhodnuté a zatiaľ nie 
je známe, ako sa ministerstvo
rozhodne do konca tohto roka.

Zostane okresné riaditeľstvo hasičov v Kežmarku ?
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Oficiálne výsledky po 9. kole
Jazda zručnosti

„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
12. ročník

Kategória: Prvá jazda v kole
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB
1. Monka František Opel Corsa Spišská Belá 341
2. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 315
3. Kulanga Rastislav Renault Twingo Kežmarok 291
4. Divoký Jaroslav Peugeot 106 Sport Krížová Ves 238
5. Stoklas Martin Škoda Felicia Spišská Belá 228
6. Rusiňák Peter Škoda Octavia Poprad 212
7. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 177
8. Divoká Paula Opel Corsa Krížová Ves 135
9. Štolc Anton Ford Fiesta Spišská Belá 103
10. Podolínska Stanislava Renault Megane Spišská Belá 99
11. Hrča Slavomír Fiat Kežmarok 72
12. Línek Jaroslav Škoda Fabia Spišská Belá 63
13. Hanko Tomáš Škoda Octavia Spišská Belá 58
14. Krišanda Matej Škoda Felicia Spišská Belá 54
15. Kurucová Ivona Škoda Octavia Poprad 49
16. Štolcová Petra VW Lupo Spišská Belá 45
17. Stoklas Ladislav Škoda Felícia Spišská Belá 43
18. Sovák Pavel AUDI Poprad 38
19. Kostka Marek BMW Spišská Belá 25
20. Slodičák Václav Škoda Octavia Spišská Belá-Strážky 22
21. Ďuriš Dominik Audi Spišská Belá 21
22. Hlavenka Lukáš Mitsubishi Spišská Belá 21
23. Fudaly Peter Audi A3 Mlynčeky 20
24. Jurčo Tomáš BMW Spišská Belá 18
25. Česelka Štefan Renault Laguna Kežmarok 18
26. Kuna Patrik WV Passat combi Spišská Belá 0
27. Bieľak Michal Renault Clio Spišská Belá 0

Kategória: Ženy
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB
1. Divoká Paula Opel Corsa Krížová Ves 283
2. Podolínska Stanislava Renault Megane Spišská Belá 264
3. Kurucová Ivona Škoda Octavia Poprad 120
4. Štolcová Petra VW Lupo Spišská Belá 114

Kategória: Dospelí
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB
1. Monka František Opel Corsa Spišská Belá 331
2. Kulanga Rastislav Renault Twingo Kežmarok 311
3. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 309
4. Divoký Jaroslav Peugeot 106 Sport Krížová Ves 294
5. Stoklas Martin Škoda Felicia Spišská Belá 217
6. Rusiňák Peter Škoda Octavia Poprad 203
7. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 160
8. Hanko Tomáš Škoda Octavia Spišská Belá 126
9. Divoká Paula Opel Corsa Krížová Ves 120
10. Štolc Anton Ford Fiesta Spišská Belá 102
11. Podolínska Stanislava Renault Megane Spišská Belá 92
12. Línek Jaroslav Škoda Fabia Spišská Belá 70
13. Hrča Slavomír Fiat Kežmarok 63
14. Krišanda Matej Škoda Felicia Spišská Belá 52
15. Kurucová Ivona Škoda Octavia Poprad 50
16. Stoklas Ladislav Škoda Felícia Spišská Belá 48
17. Štolcová Petra VW Lupo Spišská Belá 44
18. Sovák Pavel AUDI Poprad 33
19. Hlavenka Lukáš Mitsubishi Spišská Belá 29
20. Kuna Patrik WV Passat combi Spišská Belá 25
21. Kostka Marek BMW Spišská Belá 22
22. Česelka Štefan Renault Laguna Kežmarok 21
23. Slodičák Václav Škoda Octavia Spišská Belá-Strážky 20
24. Bieľak Michal Renault Clio Spišská Belá 20
25. Fudaly Peter Audi A3 Mlynčeky 17
26. Jurčo Tomáš BMW Spišská Belá 17
27. Ďuriš Dominik Audi Spišská Belá 16

Kategória: Juniori (od 10 - do 18 rokov) 
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB
1. Podolínsky Lukáš Renault Megane Spišská Belá 354
2. Bekeš ml. Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 282
3. Rusiňák ml. Peter Škoda Octavia Poprad 102

Belianska hokejbalová  liga 2011/2012
V školskom roku 2010/2011 sa uskutočnila Belianska hokejbalová liga. Súťaž mala svoju základnú časť a následne aj play off,  kde sa len potvrdilo 
, že najlepším družstvom v súťaži boli Lentilky. 

Základná časť:
Capitals Lamy Boston Čupka s.r.o Lentilky Kežmarok Skóre Body Poradie

Capitals 3:18 

0:6

2:7

12:1

6:1

6:1

0:8

3:5

2:18

1:16

0:3

5:13

2:1sn

1:5

1:10

44:113

11 5

Lamy 18:31

6:0

7:2

7:4

9:3

2:1

2:3

5:0k

0:5k

2:1pp

0:1

8:5

9:7

18:0

0:5k

91:39

29 3

Boston 1:6

1:6

1:12

4:7

3:9

1:2

0:8

0:8

1:11

1:9

1:11

1:19

3:4sn

1:3

2:1

28:113

1 6

Čupka s.r.o 8:0

5:3

18:2

3:2

0:5k

5:0k

8:0

8:0

11:1

0:5

0:5

0:4

2:1

5:0k

6:3

79:31

33 2

Lentilky 16:1

3:0

13:5

1:2pp

1:0

5:8

9:1

11:1

19:1

5:0

5:0

4:0

3:0

5:0k

11:5

111:24

40 1

Kežmarok 1:2 sn

5:1

10:1

7:9

0:18

5:0k

4:3sn

3:1

1:2

1:2

0:5k

3:6

0:3

0:5k

5:11

44:67

15 4

Play off:
Semifinále:
Lamy- Čupka s.r.o 2:0 na zápasy
.Lentilky - Kežmarok  2:0 na zá-
pasy
O 3 miesto 
 Čupka s.r.o. – Kežmarok 2:0 na 
zápasy

Finále:  
Lamy- Lentilky  1:2
Konečné poradie
1. Lentilky
2. Lamy
3. Čupka s.r.o.
4.Kežmarok
5. Capitals

6. Boston
Najlepší hráči:
Najlepší útočník: Peter Kiska
Najlepší obranca: Denis Kundľa
Najlepší brankár: Róbert 
Odumorek
Talent roka: Adam Milaňák

Najproduktívnejší hráči

P.č. Priezvisko a meno G A Body

1. Kiska Peter 36 26 63

2. Zadžura Lukáš 45 16 61

3. Kiska Kristián 31 21 52

4. CHovaňák Marcel 20 28 48

5. Kundľa Denis 29 18 47

6. Čupka Daniel 30 11 41

7. Slodičák Dominik 15 23 38

8. Krempaský Matúš 12 9 21

9. Duchnický 11 10 21

10. Pitoňék Edko 13 7 20
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Futbalové súťaže 
Začiatkom augusta začal nový 
ročník futbalových súťaží aj pre 
naše družstvá. V každej kategórii 
má naše mesto zastúpenie dvoch 
družstiev, čo je prvýkrát v histórii 
belianskeho futbalu.  A teda domá-
ci klub MŠK SLAVOJ Spišská Belá 
je zastúpený v kategórii dospelých 
A-mužstvom a B-mužstvom. V 
kategórii dorastencom starším a 
mladším dorastom v 3. slovenskej 
lige a kategórii žiakov – staršími a 
mladšími žiakmi rovnako v 3. slov-
enskej lige.  Viac informácii náj-
dete na www.msk.spisskabela.sk

„Mini rally Vranov“
Amatérsku automobilovú súťaž 
„Mini rally Vranov“, ktorá je za-
radená do seriálu Mini rally 
cup (MRC) 2011 a Vranovský 
pohár, usporiadal AMK – Vranov 
nad Topľou/Čemerné s obcami 
Cabov, Davidov, Kamenná Poru-
ba.. Trať súťaže pozostávala 
z dvoch rýchlostných skúšok v 
celkovej dĺžke cca 28km. Pov-
rch trate: asfalt, štrk. Celkovo sa 
zúčastnilo 50 súťažiacich posádok 
, jednou z nich bola aj posádka 
zo Spišskej Belej – Matin Stoklas/
Ľubomír Šmindák, ktorí obsadili 
3. miesto v kategórii B1 vozi-
diel do 1300cm3. Gratulujeme.

Výstavba futbalového štadióna pokračuje 
podľa predstáv

V týchto dňoch sa realizuje položenie umelého trávnika, ktorého kom-
pletná montáž by mala trvať 3-4 týždňe (v závislosti od počasia) a finišujú 
práce na dokončení tribúny a rovnako sa dokončujú práce vo vnútri tribúny, 
kde budú šatne a zázemie pre hráčov. Tieto práce by mali trvať do 15. 
decembra 2011 a teda testovanie nového trávnika bude ešte v priebehu 
tohto roka. Práce na úprave okolia štadióna sa zrealizujú v budúcom roku.

Beliansky turistický pochod
 V sobotu dňa 24. septembra sa uskutočnil Beliansky turistický 
pochod, zorganizovaný mestom Spišská Belá. Autobusovou dopravou sa 
účastníci pochodu presunuli spred MsÚ v Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny, 
kde bolo v Sanatóriu v Tatranskej Kotline zaregistrovaných 68 miestnych i 
cezpoľných turistických nadšencov. Počasie v tento deň bolo ako stvorené na 
nenáročný výstup ku chate Plesnivec. Pochod viedli belianski jaskyniari Vlado 
Fudaly so Stanom Pavlarčíkom, ktorí počas výstupu účastníkom priblížili prírod-
né i historické zaujímavosti okolia i samotných Belianskych tatier.  Na chate 
Plesnivec turistov privítala rodina Matavova, ktorá pripravila pre účastníkov 
občerstvenie v krásnom prostredí pod Skalnými vrátami. Po návrate do 
Tatranskej Kotliny sa spokojní účastníci posilnili výborným gulášom a drobným 
občerstvením od pána Danielčáka, za sprievodu ľudovej hudby Fera Kačicu. 
Program podujatia pokračoval pietnou spomienkou na obete BelianskychTa-
tier a  položením kytíc ku pamätníkom dejateľov Adolfa Gabriela a Augustína 
Kaltsteina, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie tejto lokality. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí svojou účasťou pomohli vytvoriť rodinnú atmosféru na 
tomto podujatí a taktiež Sanatóriu  Tatranskej Kotline, za pomoc pri organizácii. 
Tešíme sa na budúci ročník.

MRC Gemer 2011

Počas dní 23.-24.9 2011 sa v gemerských obciach Lipovník 
a Dobšiná uskutočnili automobilové preteky pod názvom 
MRC Gemer 2011. Usporiadateľ pripravil pre súťažiace
posádky dve rýchlostné skúšky z ktorých každú súťažiaci ab-
solvovali celkovo dva krát. Spestrením podujatia bolo, že v 
prvý deň preteku sa obe rýchlostné skúšky jazdili v noci, os-

távajúce dve súťažiaci absolvovali v sobotu cez deň. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 
38 posádok medzi ktorými nechýbala posádka zo Spišskej Belej v zložení Martin 
Stoklas, Ľubomír Šmindák ml. ktorý sa zúčastnili preteku v kategórii voľný pohár 
kde si v silnej konkurencii 12 vozidiel vybojovali konečné 2. miesto a v celkovom 
hodnotení súťažiacich posádok sa umiestnili na výbornom 12. mieste! Gratulu-
jeme a prajeme veľa úspechov na ďalších podujatiach rally!
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33. celoslovenský zraz cykloturistov
Slovenský zväz turistov v spolupráci so Sanatóriom Tatranská Kotlina, 
Mestom Spišská Belá a obcou Ždiar zorganizovalo 33. celoslovenský 
zraz cykloturistov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. – 21. augusta 2011 v 
Tatranskej Kotline a v okolí. Zvýšený pohyb cykloturistov bol aj v našom 
meste najmä v sobotu 20. augusta (návšteva kaštieľa v Strážkach, 
múzeí v Sp. Belej, Belianskeho rybníka, vyhliadka z kostolnej veže). 
Cykloturistov privítal a pohostil pri Belianskom rybníku primátor mesta, 
pričom za pomoc s občerstvením ďakujeme Emanovi Danielčákovi.     


