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7. ročník 

Na námestí v Spišskej Belej 
v sobotu 19. septembra sa usku-
točnil už 7. ročník Spišského 
zemiakárskeho jarmoku. Krásne 
počasie prilákalo počas dňa na 
námestie obrovské množstvo 
ľudí nielen z nášho mesta, ale 
aj zo širokého okolia. Uvedený 
jarmok pripravilo mesto v spolu-
práci so Zemiakárskym zväzom 
SR, UKSUP Spišská Belá, AT 
TATRY, s. r. o., Spišská Belá, 
Poľnohospodárskym družstvom 
TATRY v Spišskej Belej, Druž-
stvom SLOVSOLANUM Spišská 
Belá, Výskumným šľachtiteľským 
ústavom zemiakárskym, a. s., 
Veľká Lomnica a s Regionálnou 
poľnohospodárskou a potravinár-
skou komorou v Poprade. 

Jarmoku sa zúčastnilo mnoho 
pozvaných hostí, osobitne spome-
nieme aj podpredseda Národnej 
rady SR Tibor Cabaj a predseda 
Prešovského samosprávneho 
kraja Peter Chudík, ktorý prevzal 
záštitu nad týmto jarmokom. Jar-
moku sa zúčastnili aj delegácie 
zo všetkých partnerských miest 
- z poľskej Szczawnice, poľského 
Ožarowa i nemeckého Brucku.

Zaujímavé bolo samotné 
otvorenie jarmoku, nakoľko 
všetci prítomní hostia najprv 
spolu s primátorom mesta museli 
pozbierať zemiaky rozsypané 
po tribúne a následne sa stretli 

Spišský zemiakársky jarmok
v súťaži v škrabaní zemiakov 
na rýchlosť. Svoje schopnosti si 
priamo na pódiu zmerali Peter 
Chudík, Tibor Cabaj, Ľudoví 
Dorko, predseda Regionálnej 
poľnohospodárskej komory 
v Poprade a primátor nášho mes-
ta. Počas 3 minút sa najviac da-
rilo predsedovi prešovskej VÚC 
Petrovi Chudíkovi. V rámci tohto 
jarmoku bolo možné sa dozvedieť 
zaujímavé informácie o pestovaní 
a ochrane zemiakov, vidieť viac 
ako 100 odrôd zemiakov, histo-
rickú i súčasnú poľnohospodársku 
techniku na pestovanie zemiakov, 
ale aj „tradičný” salaš s ovcami, 
ochutnať zemiaky, či zemiakové 
špeciality. Súčasťou jarmoku bol 
aj seminár pre širokú verejnosť 
o pestovaní a ochrane zemiakov, 
najmä o význame používať kva-
litnú, šľachtenú (certifikovanú) 
odrodu zemiakov, ktorá vám 
zaručí aj kvalitnú a bohatú úrodu 
a ktorú si môžete zalúpiť priamo 
v Spišskej Belej. Počas jarmoku 
sa uskutočnila aj výstava zvierat 
drobnochovateľov zo Spišskej Be-
lej v záhrade mestskej knižnice, 
ktorá bola spojená aj s domácou 
zabíjačkou a ochutnávkou zabí-
jačkových jedál. Počas dňa bol 
pripravený aj zaujímavý kul-
túrny program (na záver vystú-
pila hudobná skupina LOJZO) 
a hodnotná tombola (predalo sa 

takmer 2 000 lístkov). A zábava 
na námestí pokračovala do ne-
skorej noci...

Výsledky súťaží organizova-
ných počas jarmoku:
Súťaž o Najväčší zemiak 
I. miesto - Knutelský Adrián, 
Spišská Belá (1 345 g)
II. miesto - Ing. Mikula, UKUSP 
Spišská Belá (1 233 g)
III. Miesto - Sebastián Malák, 
Krížová Ves (1 191 g)

Súťaž v škrabaní zemiakov 
I. miesto - Peter Chudík
II. miesto - Ľudovít Dorko
III. miesto - Tibor Cabaj

Súťaž v jedení zemiakov 
I. miesto - Stanislav Hangurbadžo, 
Krížová Ves
II. miesto - Juraj Mareček, Spiš-
ská Belá
III. miesto - Erik Strelec, Spišská 
Belá

Súťaž o najchutnejší zemiak 
Najchutnejšia odroda (1. miesto) 
- Red anna - česká odroda (zástup-
ca odrody Slovsolanum Spišská 
Belá), 2. miesto - odroda Baccara 
- nemecká odroda (zástupca od-
rody Europlant, s. r. o., Poprad) 
a 3. miesto - česká odroda Terka 
(zástupca odrody Slovsolanum 
Spišská Belá). Degustáciu ze-
miakov vykonávala komisia 

zložený z odborníkov z oblasti 
zemiakárstva. 

Miss odroda (súťaž o najkrajšiu 
odrodu)
I. miesto - Vivaldi (Holandsko, 
oválna, bez očiek, veľmi skorá, 
na Slovensku ju zastupuje HZPC 
Poprad)
II. miesto - Laura (červená, 
Nemecko, na SR ju zastupuje 
Europlant Poprad)
III. miesto - Almera (žltošupka, 
Holandsko, na SR ju zastupuje 
Triana - Bratislava)

Pred zemiakárskym jarmokom 
ÚKSÚP Spišská Belá vyhlásil 
vedomostnú súťaž „Zemiak náš 
druhý chlieb”, do ktorej sa zapo-
jili žiaci Strednej odbornej školy 
v Kežmarku (v Pradiarni):
I . miesto - 4.B trieda - Žofia Kri-
govská, Neupauerová Ivana
II. miesto - 4.D trieda - Zavacká 
Jana, Hudačeková Bernadeta
III. miesto - 4.A trieda - Mesaroš 
Miroslav, Csomor Patrik

 Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa organizačne podieľali 
na príprave a priebehu tohto-
ročného jarmoku (najmä vyššie 
uvedeným poľnohospodárskym 
subjektom i zamestnancom mes-
ta), podnikateľom, ktorí prispeli 
cenami do tomboly, ako aj vám 
všetkým, ktorí ste prišli na jarmok 
sa pozrieť, či zabaviť. 

• Súťaž v škrabaní zemiakov - zľava Tibor Cabaj, podpredseda Národnej 
rady SR, Peter Chudík, predseda VÚC Prešov,  Štefan Bieľak, primátor 
nášho mesta, Ľudovít Dorko, predseda Region. potrav. a poľnohosp. 
komory v Poprade.
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Dňa 9. septembra sa na pozvanie 
primátora nášho mesta uskutočnilo 
slávnostné prijatie obyvateľov mes-
ta, ktorí v tomto roku (v uplynulých 
3 mesiacoch) oslávili svoje okrúhle 
životné jubileum - narodeniny (70, 
75, 80, 85, 90 a viac  rokov). Po-
obede sa uskutočnilo slávnostné 
prijatie novonarodených detí a ich 
rodičov - obyvateľov nášho mesta. 
Prijatie sa uskutočnilo v obradnej 
sále mestského úradu. Jubilantom 
ako aj rodičom detí bola odovzdaná 
kytička kvetov, pamätný telegram 
mesta a finančný dar.

Prijatie jubilantov 
a detí

Mesto Spišská Belá upozorňu-
je všetkých žiadateľov, že žiadosť 
o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 
2010 na verejnoprospešnú čin-
nosť je potrebné podať do 31. 10. 
2009. Žiadosti sú k dispozícii na 
www.spisskabela.sk (v časti úrad-
ná tabuľa) alebo priamo na mest-
skom úrade u p. Durišovej alebo 
si ich požiadajte zaslať mailom na 
adrese durisova@spisskabela.sk.

Žiadosti o dotácie 
na rok 2010

14. november 2009 
VOĽBY do VÚC PREŠOV
1. voľba predsedu Prešovského samosprávneho kraja
2. voľby poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Prečo ísť voliť v týchto voľbách?
• Pretože si budeme voliť predsedu a poslancov do VÚC, ktorí 
už dnes rozhodujú o mnohých oblastiach nášho každodenného 
života.
• Naviac kandidujú aj ľudia z nášho mesta, ktorí v prípade zvolenia 
môžu priamo pomôcť aj nášmu mestu a jeho občanom. Nepodceňuj-
me to! Ide o dôležité voľby aj pre naše mesto, náš okres! 

O čom rozhoduje VÚC? 
Tak napríklad: 
-   schvaľuje cestovné poriadky verejnej autobusovej dopravy (aj 

pre náš okres), 
-   vykonáva správu a údržbu ciest II. a III. triedy v našom meste 

a okrese,
-   schvaľuje výšku cestovného vo verejnej autobusovej doprave (aj 

pre popradskú SAD), 
-   vypracováva program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, 

z ktorého vychádza aj rozvoj nášho mesta, 
-   koordinuje rozvoj cestovného cestovného ruchu na území celého 

kraja, 
-   riadi slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu a spolurozhodu-

je o projektoch cezhraničnej spolupráce (ktoré podáva aj naše 
mesto), 

-   rozhoduje o poskytovaní niektorých sociálnych služieb aj pre 
obyvateľov nášho mesta,

-   prevádzkuje domovy dôchodcov a iné sociálne zariadenia aj 
v kežmarskom okrese, 

-   zriaďuje a prevádzkuje stredné školy na území celého kraja (aj 
v kežmarskom okrese),

-   rozhoduje o zdravotných obvodoch - napr. určuje počet všeobec-
ných praktických lekárov (prvého kontaktu) a určuje ich ordinačné 
hodiny - aj v našom meste. 

Nadrozmerného odpadu 
sa obyvatelia mesta Spišská 
Belámôžu celoročne bezplatne 
zbavovať v areáli Skládky TKO 
v Spišskej Belej.

Počas piatkov a sobôt
16. 10. 2009 a 17. 10. 2009
6. 11. 2009 a 7. 11. 2009
však budú pre tento účel prista-

vené veľkoobjemové kontajnery 

Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu
(VOK-ky) pre jesenné uprato-
vanie na obvyklých miestach 
v meste. Bude tu možné uložiť 
veľkoobjemový komunálny od-
pad - vyradené predmety z do-
mácností, ktoré pre ich rozmery 
nie je možné umiestniť do smet-
ných nádob.

Žiadame občanov o dodržanie 
jednoduchých pravidiel: 

- pristavené kontajnery nepre-
plňujte;

- je zakázané tu ukladať ne-
bezpečný odpad, bielu techniku; 
elektronický odpad a stavebnú suť 
v akomkoľvek množstve;

- drevený odpad (konáre, krí-
ky...) dávajte vedľa VOK-ov;

- umožní sa tak ďalšie zhod-
notenie;

- do VOK-ov nepatrí bežný 
domový odpad;

- kontajnery nie sú určené pre 
podnikateľov na zbavenie sa od-
padu zo svojej činnosti!

• Výstavba bytov nižšieho štandardu prebieha prestavbou a nadstavbou 
budovy bývalej sodovkárne na Slnečnej ulici. Byty budú odovzdané do 
užívania v júni 2010. Pohľad na objekt bývalej sodovkárne na Slnečnej 
ulici (vľavo) a ako bude vyzerať po rekonštrukcii na 11 nájomných bytov 
nižšie štandardu (vpravo). 

1. Prenajať pozemok v k. ú. 
Tatranská Lomnica, v Tatran-
skej Kotline - lokalita vpravo od 
parkoviska pod Belianskou jasky-
ňou, pozemok parcela č. 534/1, 
druh pozemku - ostatná plocha 
o výmere cca 1000 m2 na účely 
výkonu sokoliarstva (turistická 
atrakcia) a o výmere cca 800 m2 
na zábavnú lanovú (opičiu) dráhu. 
Bližšie informácie Ing. Kleinová, 
tel. 052/468 05 12.

2. Prenajať (resp. predať) po-
zemok KN „C” č. 14769/15, druh 
pozemku TTP o výmere 690 m2, 

Mesto Spišská Belá zverejňuje zámer
KN „C” č. 14769/2, druh pozem-
ku trvale trávny porast o výmere 
400 m2, KN „C” 14769/12, druh 
pozemku TTP o výmere 130 m2, 
zapísaná na LV č. 402, v k. ú. 
Tatranská Lomnica, obec Ždiar 
na účely vysporiadania pozem-
ku pri rodinnom dome. Bližšie 
informácie Ing. Kleinová, tel. 
052/468 05 12.

3. Prenajať nebytové priestory 
na prízemí budovy Zdravotného 
strediska v Spišskej Belej, ktoré 
sa majú uvoľniť po Rýchlej 
zdravotnej službe. Bližšie in-

formácie Ing. Kušmireková, tel. 
052/468 05 06. 

4. Prenajať, príp. predať bu-
dovu bývalej materskej školy 
v Strážkach na Medňanského ulici 
č. 11 aj s priľahlým pozemkom. 
Účel využitia - nešpecifikovaný 
(podľa zámerov záujemcov). Bliž-
šie informácie Ing. Kušmireková, 
tel. 052/468 05 06.

K uvedeným zámerom mesta 
môžete predložiť svoje návrhy, 
žiadosti alebo pripomienky v le-
hote do 27. 10. 2009 na adresu 
mestského úradu alebo na mailo-
vú adresu: jneupauerova@spis-
skabela.sk. 
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• V dňoch 19. - 21. septembra sa v Spišskej Belej uskutočnila výmena 
železničného priecestia pri čerpacej stanici OMV na štátnej ceste 1/67. 
Uvedené priecestie - koľajisko bolo už značne poškodené a jeho výmena 
bola nevyhnutná. Výmenu priecestia zabezpečila Slovenská správa ciest.

Mestu Spišská Belá bol schvá-
lený projekt na rekonštrukciu cen-
tra mesta (zvyšnej časti), ktorý 
bude financovaný z prostriedkov 
EÚ. Mesto bude v budúcom roku 
rekonštruovať nižšie uvedené čas-
ti centra mesta v hodnote 1,3 mil. 
eur (cca 39 mil. Sk), z tohto EÚ 
spolu so štátom poskytnú mestu 
nenávratné finančné prostriedky 
vo výške 95 % (1,25 mil. eur). 
Táto rekonštrukcia sa bude týkať 
nasledovných častí mesta: 

Petzvalova ulica č. 1 - 9
- vybuduje sa nová jednosmer-

ná cesta (miestna komunikácia) 
s novým asfaltovým povrchom 
od č.d. 1 po č. 5, 

- zriadenie parkovacích miest 
pozdĺž oporného múru (10 pozdĺž-
nych státí) od č. d. 1 po č. 5, 

- nový oporný múr medzi štát-
nou cestou a miestnou cestou pred 
domom č. 1 po č. 5,

- rekonštrukcia súčasného par-
koviska vedľa bývalého hotela HP 
(25 miest), 

- nový chodník pred domami 
č. 1 - 5, nový chodník k mostíku 
ku potoku a nových chodník oko-
lo štátnej cesty od parkoviska až 
ku hasičskej zbrojnici,

- odvodenie povrchových vôd 
(vybuduje sa dažďová kanalizácia 
v nove miestnej ceste od č. d. 1 
- č. 5), 

- vybudovanie nového verejné-
ho osvetlenia okolo štátnej cesty 
vedľa nového chodníka od č. 1 
(VSE) až po hasičskú zbrojnicu 
č. 9 (také ako je oproti na Zimnej 
ulici), 

Projekt „Rekonštrukcia centra mesta” úspešný!
- zriadenie pásu novej verej-

nej zelene - trávnika s vysadením 
stromov medzi novým chodníkom 
a štátnou cestou od č.1 po č. 9.

 
Slnečná ulica (od č. domu 1 

po č. 59)
- zrekonštruovanie chodníka 

pred domami (vzhľad ako na 
Štefánikovej ulici),

- nová zeleň - vysadenie no-
vého trávnika a dosadenie nových 
stromov medzi chodníkom a štát-
nou cestou, 

- vybudovanie nového ve-
rejného osvetlenia (nahradí sa 
doterajšie osvetlenie).

Hviezdoslavova ulica (od č. 
29 po Novú ul.) 

- zrekonštruovanie chodníka 
pred domami (vzhľad ako je od 
č. 1-27 na tejto ulici),

- vysadenie nového trávnika 
a dosadenie nových stromov me-
dzi chodníkom a cestou, 

- vybudovanie nového verej-
ného osvetlenia,

- na konci ulice s Novej ulicou 
sa úprava zelene s novým chod-
níkom cez túto plochu a s novým 
schodiskom vedľa cesty. 

Okolie mestského úradu 
- vybudovanie nového malé-

ho námestia - zhromažďovacej 
plochy medzi mestským úradom 
a zvonicou, pričom táto plocha 
sa rozšíri posunutím oporného 
múra,

- pod časťou tejto plochy sa 
zriadia podzemné garáže pre 
potreby mestského úradu,

- pod časťou tejto plochy sa 
tiež vybuduje verejné WC - naj-
mä pre potreby konania rôznych 
kultúrnych akcií, 

- pod mestským úradom sa 
zriadi nové parkovisko s novými 
chodníkmi, s dvoma schodiskami 
na nové malé námestie a s úpra-
vou verejnej zelene,

- vybudovanie nového verej-
ného osvetlenia od múzea popod 
kostol až k zadnej časti mestského 
úradu,

- zrekonštruovanie chodníka 
„pod” úradom okolo štátnej cesty 
až ku Slnečnej ulici, 

- vybudovanie nového chodní-
ka a nového verejného osvetlenia 
od lekárne (Benediktus) okolo 
štátnej cesty, vedľa parku až sme-
rom ku evanjelickému kostolu.

 
Štefánikova ulica
- vybudovanie nového verej-

ného osvetlenia - táto aktivita sa 
nezrealizovala pri rekonštrukcii 

tejto ulice v roku 2006, avšak vte-
dy sme uložili kovové chraničky 
pod dlažbou na vedenie nových 
káblov - použije sa typ osvetlenia 
ako v centre mesta - svietidlá 
v tvare gule. 

Grafické zobrazenie uvedenej 
rekonštrukcie centra mesta je 
v situácii, ktorá je zverejnené 
na www.spisskabela.sk v časti 
Dôležité dokumenty. Stavebné 
práce sa začnú až v 2010. Tomu 
bude predchádzať verejná súťaž 
na výber dodávateľa týchto sta-
vebných prác. 

Prečo nie sú predmetom tohto 
projektu aj iné cesty, či chodní-
ky? Ministerstvo výstavby a RR 
SR určilo podmienky pre poda-
nie týchto projektov tak, že táto 
rekonštrukcia sa môže týkať len 
centra mesta v zmysle územného 
plánu mesta a zároveň určilo 
maximálny objem finančných 
prostriedkov, ktoré je možné 
žiadať na jeden projekt podľa 
veľkosti mesta. Preto projekt rieši 
vyššie uvedené časti mesta. 

V rámci Zemiakárskeho jarmoku boli vyhlásené výsledky už tra-
dičných súťaží v Spišskej Belej o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší 
balkón. 

Najkrajšia predzáhradka:
1. miesto - Alena Konkoľová - 1. mája 49
2. miesto - Irena Kubiková - 1. mája 47 
3. miesto - Jana Tomaľová - Štefánikova 15 
Najkrajší balkón:
1. miesto - Pavol Marek - Družstevná 64 
2. miesto - Irena Kubiková - 1. mája 47 
3. miesto - Jezerčák - Družstevná 56
Všetkým menovaným boli odovzdané zaujímavé finančné ceny. 

Do súťaže sa zapojili len 11 súťažiacich. Primátor mesta vyjadruje 
poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili do tejto súťaže, za ich námahu 
a zároveň i odvahu. 

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku 
a najkrajší balkón 

• Počas septembra a októbra prebehli stavebné úpravy v Zariadení opat-
rovateľskej služby v Strážkach. Z Ministerstva práce soc. vecí a rodiny 
SR mesto získalo dotáciu vo výške 6 000 eur na úpravu vstupu do budovy 
a zriadenie bezbariérového prístupu do tohto nášho zariadania.
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Mesto Spišská Belá v roku 
2006 pripravilo zámer rozšírenia 
a modernizácie Zariadenia opat-
rovateľskej služby v Strážkach 
na novú kapacitu cca 32 lôžok 
(dnes 10 miest). Za tým účelom 
bola vypracovaná projektová 
dokumentácia pre realizáciu toho 
zámeru. Zámerom mesta bolo 
zmodernizovať súčasné zariade-
nie, urobiť jeho nadstavbu a roz-
siahlejšiu prístavbu k súčasnej 
budove. Tým by sa zvýšila kapa-
cita zariadenia na min. 32 lôžok, 
zriadili by sa potrebné ďalšie 
priestory napr. pre lekára, perso-
nál, pre samotnú činnosť zariade-
nia a zároveň by sa zvýšila úroveň 
a štandard poskytovaných služieb. 
Pri spracovaní tohto zámeru sa 
vychádzalo z vtedy známych 
informácii a podmienok pre čer-
panie prostriedkov z fondov EÚ, 
nakoľko celý zámer bol postavený 
na jeho financovaní z fondov EÚ. 
Predpokladaná náklady boli v tom 
čase určené na sumu 42 mil. Sk. 

V tomto roku boli zverejnené 
nové podmienky na predkladanie 
projektov na realizáciu vyššie 
uvedeného zámeru z fondov 
EÚ na rekonštrukciu a moder-

Výstavba Bytového domu - Penziónu pre seniorov
nizáciu existujúcich sociálnych 
zariadení. Avšak podmienky pre 
podanie projektov sú určené tak, 
že neumožňujú podať uvedený 
projekt a uchádzať sa o finanč-
né prostriedky z EÚ na tento 
projekt. 

Naviac sa objavil ďalší nový 
problém - v prípade rozšírenia 
toho zariadenia financovanie 
jeho rozšírenej prevádzky (jej 
fungovanie) by bolo už len na 
„pleciach” mesta, keďže ide 
o originálnu kompetenciu miest 
a obcí, na ktorú štát doposiaľ pri-
spieval, ale na jej rozšírenie už 
prispievať nebude, čo by následne 
v budúcnosti spôsobilo dosť veľké 
finančné zaťaženie mestu, nakoľ-
ko by rozšírená prevádzka musela 
byť financovaná z rozpočtu mesta. 
Samotné poplatky umiestnených 
občanov (klientov) predstavujú 
len nepatrnú časť príjmov po-
trebných na fungovanie tohto 
zariadenia.

Preto sme sa rozhodli hľadať 
iné riešenie, ako zabezpečiť 
bývanie a určitú starostlivosť 
pre seniorov. Mesto sa rozhodlo 
tento problém riešiť výstavbou 
Bytového domu - Penziónu pre 

seniorov (vedľa budovy doteraj-
šieho zariadenia v Strážkach). 
Tento dom bude riešiť bývanie 
pre seniorov vo forme 20 nájom-
ných bytov - garzoniek bežného 
štandardu pre seniorov (výmera 
podlahovej plochy cca 35 m2). 
S pohľadu mesta pôjde o rovna-
ký model výstavby a financovania 
nájomných bytov cez Štátny fond 
rozvoja bývania a Ministerstvo 
výstavby a RR SR ako to bolo 
v prípade iných nájomných bytov 
v našom meste. Uvedené byty sa 
postavia na pozemku ZOS Strážky 
vedľa súčasnej budovy. Tieto byty 
sa budú prenajímať za podmienok 
určených mestom (tieto byty by sa 
prideľovali len dôchodcom, plati-
lo by sa nájomné a pod.). Pokiaľ 
ide o sociálnu službu (starostli-
vosť), tá by sa v prípade potreby 
poskytovala ako individuálna 
opatrovateľská služba (v byte) 
- mesto by určilo opatrovateľky, 
ktoré by sa starali o tieto osoby, 
ktoré by to potrebovali. Tieto 
opatrovateľky by sa zamestnali 
aj ako pomocné sily do ZOS 
a poskytovali by službu týmto 
seniorom (nájomcom garzoniek) 
- napr. donáška nákupov, liekov, 
obedov, upratovanie . Zároveň 
by mohli títo seniori (nájom-
covia) využívať kuchyňu ZOS, 
ktorá by sa do budúcna musela 

kapacitne posilniť (poskytova-
nie stravovania). Rovnako by sa 
mohli za určených podmienok 
v nevyhnutných prípadoch vyu-
žiť súčasné služby ZOS (existen-
cia základnej zdravotnej služby 
- napr. v prípade potreby zavolať 
lekára, poskytnúť prvú pomoc 
a pod.). V podstate by išlo o tzv. 
„Penzión pre seniorov”, ktorý 
by nebol súčasťou ZOS, stál by 
vedľa budovy ZOS a mohli by 
sa využívať niektoré služby 
ZOS. Z finančného hľadiska by 
to mesto nestalo viac finanč-
ných prostriedkov na samotnú 
prevádzku takéhoto „penziónu”, 
nakoľko bývanie by si platili 
nájomcovia formou nájmu a za 
prípadné služby by si platili seni-
ori a individuálnu opatrovateľskú 
služby „v byte” poskytuje mesto 
aj dnes (pre občanom, ktorý na ňu 
majú nárok!). 

Výstavba uvedených nájom-
ných bytov pre seniorov by bola 
financovaná nasledovne: 70 % 
z celkových nákladov - úver zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania 
a 30% z celkových nákladov by 
predstavovala nenávratná dotácia 
zo štátneho rozpočtu. Do konca 
tohto roka sa pripravia potrebné 
doklady a začiatkom budúceho 
roka by mesto podalo potrebné 
žiadosti a v prípade úspešnosti 
by výstavba mohla začať v máji 
2010. 

Prvé októbrové piatkové dopo-
ludnie v kinosále mesta patrilo pr-
vákom. Do cechu žiakov prijímal 
prvákov kráľ a jeho verný šašo. 
Osemdesiatpäť prváčikov z oboch 
základných škôl obdržalo pamät-
ný dekrét o tejto udalosti, na ktorú 
budú ešte dlho spomínať. V rámci 
programu vystúpil aj Jarko Kri-

Imatrikulácia prvákov
govský, ktorý reprezentuje svoju 
školu a mesto na celoslovenskej 
súťaži Mini talent show. Ďaku-
jeme ZŠ na Štefánikovej ulici za 
bezchybnú organizáciu (osobitne 
p. učiteľke Gotzmannovej) a za 
výborný kultúrny program a pr-
vákom želáme veľa úspechov 
v ich prvom školskom roku.
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Piatkový večer (25. 9.) sa viac 
ako po iné dni niesol v kultúrnej 
atmosfére. Tú sa podarilo vzbudiť 
čerstvo vzniknutému ochotníc-
kemu divadlu Theatro Balans. 
O premiére Lásky hry osudnej, 
prvých dojmoch a plánoch do 
budúcnosti hovorí režisér, Vlado 
Vaverčák.

• Ako vznikol nápad založiť 
resp. znovu obnoviť ochotnícke 
divadlo v Spišskej Belej? 

- Vďaka patrí Tamare Čar-

Vlado Vaverčák: „Som z publika v Spišskej Belej úplne nadšený”
nogurskej a Petre Fridmanskej, 
ktorá ma oslovila s týmto projek-
tom. Postupom času som zistil, že 
ochotnícke divadlo tu nefungova-
lo skoro 20 rokov a tak to bolo pre 
mňa pole neorané.

• Akým spôsobom si vyberal 
hercov pre túto hru? 

- Hercov nahnali dievčatá z od-
delenia kultúry. Žiaden konkurz 
nebol potrebný ba práve naopak, 
bola tu silná vôľa urobiť insce-
náciu. Priznám sa, že do úlohy 

Brighelu som pani Dášu doslova 
nútil a sama si nedôverovala, na-
priek tomu to zvládla excelentne. 
Koniec koncov, výkony všetkých 
ochotníkov boli vyrovnané a kva-
litné.

• Ako hodnotíš piatkovú 
premiéru? 

- Vyšlo všetko podľa tvojich 
(vašich) predstáv? Musím sa 
priznať, že som sa trochu obával 
reakcií divákov. Nie som domáci, 
preto bolo pre mňa ťažké odhad-
núť tunajšie publikum, keďže 
v umení platí pravidlo sto ľudí 
sto chutí. Večernú premiéru sme 
mali vypredanú, o čom svedčí 
obrovský záujem „Belančanov” 
pobaviť sa a oddýchnuť si od 
bežných starostí. Prekvapili ma 
najmä spontánne výbuchy smie-
chu v nečakaných momentoch, čo 
svedčí o tom, že aj ja som vnímal 
inscenáciu inak, ale to je v abso-
lútnom poriadku. Som z publika 
v Spišskej Belej úplne nadšený. 

• Myslíš si, že ochotnícke di-
vadlo ma v Spišskej Belej svoju 
budúcnosť? 

- Určite áno, kultúra a diva-
dlo ako také nesmie upadnúť do 
zabudnutia. Divadlu by pomohla 
finančná podpora, pretože kino 
nemá dostatočné technické vy-
bavenie, kostýmy a kulisy sme 
si vyrobili sami, takisto sme si 
zapožičali svetelné vybavenie 

(týmto ďakujeme Marekovi 
Hanáčkovi a divadlu ExTeatro). 
Napriek tomu sme dôkazom 
toho, že sa to dá. Tiež dúfam, že 
presvedčíme zastupiteľov mesta 
o našom talente a perspektíve 
dobre reprezentovať mesto.

• Vaše plány do budúcnosti?
- Plánujeme sa zúčastniť 

divadelnej súťažnej prehliadky 
divadelná Šuňava (pozn. február 
2009). Oslovili nás už kultúrne 
strediská v Kežmarku, Smiža-
noch, Vrbove dokonca aj divadlo 
v Spišskej Novej Vsi, kde v naj-
bližšom čase budeme vystupovať. 
Novú inscenáciu začneme nacvi-
čovať už v januári.

Ochotnícke divadlo Theatro-
balans má 12 členov vrátane 
režiséra Vladimíra Vaverčáka. 
V hre Lásky hra osudná, ktorou sa 
ochotnícke divadlo uviedlo po 20. 
rokoch „do života” účinkujú: ako 
Zerbina František Čarnogurský, 
ako Gilles Marta Hlaváčová, ako 
Brighello Dagmar Čarnogurská, 
ako Trivalin Petra Fridmanská, 
ako Prológ Tamara Čarnogurská, 
ako Izabella Valentín Paciga, ako 
Dottore Barbora Bombalová, ako 
Scaramouche Katarína Pisarčí-
ková a Ružena Hangurbadžová, 
kostymérka a kulisárka Antónia 
Sabaková a šepkárka Alena Han-
gurbadžová.

Rekonštrukcia chodníkov 
tvorí tretiu etapa prác na kostole. 
Prvou etapou bolo odvodnenie 
kostola a druhú etapu tvorili práce 
na fasáde kostola. Rekonštrukcia 
chodníkov bola veľmi potrebná, 
nakoľko v záhrade existovali iba 
násypy, ktorých údržba bola veľmi 
pracná. Práce sme chceli započať 
už v minulom roku, no nepodarilo 
sa to z časového hľadiska. Tohto 
roku sme chceli využiť aj určité 
zníženie cien stavebných materi-
álov. Najprv sa realizovali výko-
pové práce a spevnenie podkladu, 
ktoré realizovala firma BAPAS zo 
Spišskej Belej. Samostatné chodní-
ky a uloženie kameňa realizovala 
firma MRAMOR PLUS z Bratisla-
vy. Práce prebiehali v mesiacoch 
jún a júl 2009.

Na budúci rok by sme chceli 
upraviť tiež samotnú záhradu 
evanjelického kostola - upraviť 

Zrekonštruovanie chodníkov 
v záhrade evanjelického kostola

terén, umiestniť do nej lavičky. 
Uvažujeme tiež o sprístupnení 
záhrady verejnosti po dohode 
s mestom. Budú sa vysádzať 
stromy a ozdobné kríky, v súlade 
s projektom, ktorý má riešiť tiež 
park, v ktorom bola do nedávnej 
doby umiestnená socha Imma-
culty. Návrh je už pripravený - 
stromy, ktoré sú bližšie k potoku 
a z druhej strany ulice sa majú vy-
rezať, niektoré stromy, ktoré boli 
vyrúbané už v minulosti, sa nahra-
dia novými a mala by tam ostať 
pekná aleja od hlavného vchodu 
smerom k základnej škole. V bu-
dúcnosti by sa malo vymeniť aj 
oplotenie okolo záhrady. Dúfam, 
že so skrášľovaním okolia evanje-
lického kostola, budeme spokojní 
nielen my, ale tiež všetci občania 
nášho mesta. 

Mgr. Martin Fečko, 
evanj. farár
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• Čo sa v Mestskom podniku 
zmenilo po Vašom nástupe do 
funkcie riaditeľa?

- Do funkcie riaditeľa Mest-
ského podniku som nastúpil 14. 
apríla 2009. Zmenila sa v prvom 
rade organizačná štruktúra pod-
niku. Vytvorili sa tri samostatné 
správy - ekonomická správa, 
lesná správa a správa stavieb 
a služieb. Na Slovensku je veľ-
mi málo podnikov s rovnakým 
zameraním, v ktorých sú lesy 
a technické služby spojené. Preto 
u nás musia existovať tiež dve sa-
mostatné správy a každá si musí 
na seba vyrobiť.

• Do všetkých oblastí a činností 
vo svete i na Slovensku vstúpi-
la hospodárska kríza. Ako sa ju 
snaží riešiť Mestský podnik?

- Hospodárska kríza sa u nás 
začala prejavovať koncom mi-
nulého roka. Najviac zasiahla 
separovaný zber odpadu a lesné 
hospodárstvo - najmä odbyt dreva. 
Nástupom nového vedenia sme sa 
v prvom rade začali venovať hlav-
ne tomu, čo nám prináša peniaze 
a to bolo vyriešiť situáciu v lese. 
Zrušil sa systém jedného až dvoch 
monopolných dodávateľov, ktorí 
nestíhali plniť úlohy. V súčasnosti 
máme viac skupín dodávateľov - 
sú to vysokovýkonné partie. Vy-
riešil sa tiež odbyt. Taktiež padol 
systém jedného až dvoch odbe-
rateľov. Momentálne máme 15 
- 16 odberateľov, čím sa zabráni 
vzniku monopolnej ceny. Každý 
štvrťrok sa s nimi obnovuje zmlu-
va a menia sa aj ceny. Ceny dreva 
nie sú také aké by mali byť, ale sú 
podstatne vyššie ako na jar tohto 
roku. Zaviedli sme konkurenciu 
a druhá vec je, že kríza pomaly ale 
iste zmenšuje svoj rozmer a opäť 
začína byť záujem o drevo. No 
neťaží sa veľa kvalitného dreva, 
nakoľko sa hasí najmä kalamita 
a tá sa stále rozširuje. 

Čo sa týka odpadového hos-
podárstva a separovaného zberu... 
Zber ako taký sa rozbehol, no 
viazne odbyt vyseparovaných ko-
modít. V tejto oblasti sa vyskytujú 
veľké problémy a v podstate sú 
tam nulové ceny. Určité financie 
nám plynú z recyklačného fondu, 
ale nerieši to celkovú situáciu. Po 
dohode s vedením mesta budeme 
v separácii ďalej pokračovať. Je 
to hudba budúcnosti a je zrejmé, 
že to bude stále rozšírenejšie 
a vyplýva to už aj zo zákonov. 

Rozhovor s Ing. Vladimírom Kleinom, riaditeľom Mestského podniku Sp. Belá
No to čo predtým predstavovalo 
nulový zisk je už dnes za napr. 
0,10 €, takže už aj v tejto oblasti 
sa niečo hýbe. 

Doriešili sme odpad plastové-
ho odpadu a ostatných plastov, 
no najväčšie problémy sú s po-
lyetylénovými fľašami, tie odbe-
ratelia nechcú. Plánujeme prejsť 
si všetkých našich dodávateľov 
od ktorých berieme odpad, teda 
okolité obce, pretože nedokážeme 
vyseparovať tie množstvá odpadu, 
ktoré sa v súčasnosti produkujú. 
Pred 2 až 3 rokmi boli uzavreté 
s recyklačným fondom zmluvné 
limity, ktoré boli vypracované 
podľa počtu obyvateľov a ktoré 
musíme plniť. Mesto tieto limity 
plní, ale malé obce nie. Ak sa 
limit nesplní, muselo by naše 
mesto recyklačnému fondu vra-
cať peniaze. Preto tento mesiac 
navštívime starostov týchto obcí, 
aby sme apelovali na propagáciu 
separovaného zberu.

• Mestskému podniku bol 
schválený projekt na obnovu 
lesa. Z čoho pozostáva a ako 
sa využíva?

- Sú to kombinované projekty, 
v ktorých sú položky konkrétnej 
- samostatnej obnovy: sadenie, 
ochrana lesa - mladých porastov 
vyžínaním proti burine a natiera-
ním proti zvery na jeseň, ďalšou 
časťou toho projektu je výstavba 
a rekonštrukcia lesných ciest 
- zvážnic. Projekty prebiehajú 
v etapách rokov 2008 - 2010. 

Tento komplex projektov má 
3 časti: sú to lesné cesty Ivanka, 
Hraničná a Katastrálna na Šar-
panci, vyžínanie a ochrana lesa, 
samostatné je sadenie a tretiu časť 
tvorí lesná cesta Kotka v Lenda-
ku. Tohto roku sa ukončia cesty na 
Šarpanci a na budúci rok sa začne 
a musí sa aj skončiť s prácami na 
lesnej ceste v Lendaku. V súčas-
nosti sa pripravuje ďalší projekt 
rovnakého rozsahu na roky 2011 
až 2013, v ktorom sa bude riešiť 
zvyšok lesných ciest - zvážnic, po 
všetkých dolinách až po Ždiar. 

 
• Pod svojou správou má Mest-
ský podnik taktiež kameňolom 
v Tatranskej Kotline. Stále sa 
využíva?

- V kameňolome bola pozasta-
vená činnosť, no v týchto dňoch 
rokujeme s baníkmi o obnovení 
činnosti lomu. Lom je síce iba 
na doťaženie, ale kameň a piesok 

môžeme stále využívať na zasypá-
vanie ciest a podklady pri stavbe 
napr. chodníkov. 

• V lesoch stále pretrváva ka-
lamita spôsobená lykožrútom, 
ako sa vám darí ju zvládnuť?

 - Kalamita je už vo veľmi 
veľkom rozsahu. Postihuje 
smrekové a limbové porasty, 
ostatné sú zatiaľ relatívne v bez-
pečí. O chvíľu bude v našom lese 
smrek vzácnosťou. Najhoršie je, 
že lykožrút napadol aj porasty 
limby. Smrek sa dá obnoviť, ale 
obnoviť limbu sa nám nepodarí. 
Myslím, že ochranári spravili 
chybu, že chránili jedno a pritom 
zničili oveľa vzácnejšie. Tento 
chotár bol i v minulosti (ešte 
v čase vojny) skoro odlesnený, 
no dokázal sa zalesniť smrekom. 
Teraz však budú so zalesňovaním 
problémy, nakoľko na Slovensku 
je nedostatok sadeníc. Už sa uva-
žovalo o likvidácii lesných škôlok 
a teraz ich musíme rozširovať, na 
čo sme už urobili opatrenia. Na-
šli sme ľudí, ktorí majú certifikáty 
na vedenie lesných škôlok a naši 
pracovníci (technici) budú vyško-
lení v zimných mesiacoch. Máme 
vypestované pekné sadenice jedle 
a vyzerá to tak, že budeme sadiť 
aj teraz v jeseni. Tohto roku sme 
sadili zhruba 50ha, v roku 2010 
to bude už 53ha, v roku 2011 
- 72 ha a v roku 2012 - 100ha 
plôch lesa. 

• Aké aktivity máte naplánova-
né do budúcna?

- Chceme zachovať lesy. 
Možno sa v budúcnosti budeme 
podieľať v súčinnosti s mestom 
na projektoch obnovy turistic-
kých chodníkov po Belianskych 
Tatrách a aj turistom chceme 
ukázať pekný kultúrny les. Ďal-
šou vecou je to, že v lese existuje 
aj iné prírodné bohatstvo, ktoré 
chceme aby sa zachovalo, a tým 
je zverina.

Tento podnik poskytuje služby 
obyvateľstvu a chceme, aby s na-
mi boli ľudia spokojní. Ale budú 
sa musieť do budúcna naučiť to, 
čo je na západe bežné - robiť doma 
separáciu odpadu a umelohmotné 
fľaše pred použitím skrčiť, pretože 
potom nastáva problém s lisova-
ním. V blízkej dobe sa bude re-
alizovať projekt, v rámci ktorého 
bude po meste rozostavených cca 
24 zberných miest na separovaný 
odpad. Financie vložené do tohto 

projektu sa vrátia, nakoľko sepa-
rácia je výhodná nielen pre Mest-
ský podnik, ale aj pre obyvateľov 
- nepopulárne opatrenie, ktorým 
je zvyšovanie cien za odvoz od-
padu by mohlo zaniknúť. V tejto 
súvislosti plánujeme dokončiť 
separačnú linku, pretože doteraz 
sa triedilo po starom - ručne.

Momentálne sa dokončuje 
viacúčelové ihrisko na Tatran-
skej ulici. Ďalšou dlhodobou 
akciou sú práce na Športovej 
ulici na Pávích lúkach, kde sa 
robia výkopy. Na budúci rok sa 
bude pracovať na ulici Webera za 
židovským cintorínom. Začali sa 
práce na Zariadení opatrovateľ-
skej služby v Strážkach, kde sa 
bude robiť bezbariérový vstup, 
rozširovať sa terasa a následne 
upravovať okolie. Potrebujeme 
dokončiť osvetlenie v Strážkach 
na Medňanského ulici - budú 
to nové (pokusné) stĺpy, ktoré 
budú plastové a nie železné ako 
doposiaľ. Cena je síce v oboch 
prípadoch rovnaká, ale na plasto-
vých stĺpoch už nebude potrebné 
vykonávať žiadnu údržbu. 

Čo sa týka samotného Mest-
ského podniku - musíme si zabez-
pečiť mechanizačné dovybavenie, 
aby sme mohli spraviť viac vecí 
a realizovať čo najviac akcií v na-
šom meste. Budeme rozširovať 
parkovisko pred budovou a tohto 
týždňa dokončíme kancelárie pre 
lesnú správu v horárni na Šar-
panci, kde sa urobila kompletná 
rekonštrukcia. V budúcnosti plá-
nujeme využiť piliny z našej píly, 
ktoré sa v súčasnosti predávajú za 
symbolickú cenu. Objednali sme 
štiepkovač a prerobíme kotolňu, 
aby sa vykurovalo nie plynom 
ako doposiaľ, ale práve štiepkou, 
peletami z pilín. Ak začne cena 
plynu rásť, vráti sa nám investícia 
v rýchlom čase.

• Čo je vaším hlavným cieľom 
ako riaditeľa tohto podniku?

- Hlavne chceme docieliť, aby 
mali ľudia prácu a aby sme mohli 
zamestnať čím viac Belančanov. 
Na sezónne práce ľudí zamestnať 
vieme, ale musíme uvažovať aj 
nad prácou v zime. Chceme, aby 
sa podnik rozvíjal, aby si medzi 
občanmi nadobudol meno a aby 
bol väčší záujem o práce, ktoré 
by náš podnik vykonával. Čo sa 
týka lesnej správy, je naším cie-
ľom zachovať a zveľaďovať naše 
lesy - teda majetok mesta. 
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• Aj evanjelický farský úrad na Hviezdoslavovej ul. č. 16 prešiel rekon-
štrukciou a zvonku ho „zdobí” nová strecha, okná a fasáda.

Historický 
kalendár mesta 

7. 9. 1932 - Kolaudácia vý-
stavby mestského vodovodu 
(15. 6. 1931 - 7. 9. 1932).

10. 9. 1912 - V Spišskej 
Belej zomrel Dr. Greisiger, 
beliansky lekár, archeológ 
a prírodovedec.

17. 9. 1891 - Vo Viedni 
zomrel beliansky rodák Jozef 
Maximilián Petzval, významný 
fyzik, matematik a vynálezca.

29. 9. 1919 - V Spišskej 
Belej bol zriadený plebiscitný 
komisariát v budove tabakovej 
továrne (laktáreň) pre zabez-
pečenie konania plebiscitu na 
spornom území Spiša medzi 
Poľskom a Československom, 
ktorý sa však nakoniec nekonal 
a časť územia Spiša bola pri-
členená k Poľsku.

30. 9. 1263 - Prvá známa 
písomná zmienka o Spišskej 
Belej (Bela) v danačnej listine 
uhorského kráľa Belu IV.

30. 9. 1667 - Poľský kráľ Ján 
II. Kazmír zvýšil v privilégiu 
Spišskej Belej počet výročných 
dvojdňových trhov (jarmokov) 
z dvoch na tri dni.

1. 10. 1876  - Zrušenie 
samostatnej Provincie 16 
spišských miest a začlenenie 
miest (aj Spišskej Belej) do 
Spišskej župy.

12. 10. 1535 - Poľský kráľ 
Žigmund I. udelil Spišskej Be-
lej privilégium konať týždňové 
trhy každú nedeľu. Od roku 
1842 uhorský kráľ Ferdinand 
I. preložil týždňové trhy na 
každý piatok.

29. 10. 1994 - Slávnostné 
otvorenie Múzea Dr. Michala 
Greisigera v Spišskej Belej

Upozornenie - 
zmena dopravné-
ho značenia

Na Petzvalovej ulici č. 1 - 5 
došlo k zmene dopravného znače-
nia - cesta (ulica) je jednosmerná 
s vyznačením parkovania po ľavej 
strane - popod štátnu cestu (bližšie 
k opornému múru). Touto zmenou 
sa zabezpečí určitý „dopravný 
poriadok”, bezpečnosť chodcov 
najmä pred vchodmi do domov 
a obchodov. 

Popri iných kultúrnych aktivi-
tách nášho mesta, sa už po tretíkrát 
v rade uskutočnil aj čoraz popu-
lárnejší a na kvalite naberajúci 
hudobný festival alternatívnych 
a začínajúcich kapiel, Belltown 
fest 2009. Druhá augustová so-
bota v našom meste dokázala, 
že kde je vôľa spriaznených ľudí 
pracovať a chcieť, tam je aj cesta 
k spokojnosti všetkých. 

Tento ročník sa podarilo rozší-
riť žánrové zameranie (ska, jazz, 
alternatívny rock, punk, indie), 
ako aj zvýšiť pohodlie (autobus 
do Popradu a Starej Ľubovne) 
a bezpečnosť návštevníkov (pre-
sun miesta konania z rybníka 
ku klubu 501). V programovej 
štruktúre festivalu sa podarilo 
postúpiť opäť o kúsok dopredu, 
ak spomenieme predovšetkým 
vzácneho zahraničného hosťa, 

Kde je vôľa, tam je cesta - Belltownfest 2009
pražskú kapelu Green Smatroll, 
ktorá svojou veselou ska-nádiel-
kou určite potešila ako hudobných 
fajnšmekrov tak aj skackajúci 
dav. Pred nimi svoju schopnosť 
upútať nielen hudbou ale aj retro 
oblečením predviedla bratislavská 
zostava Billy Barman. Frontman 
tejto kapely Jozef Vrábeľ, mimo-
chodom pôvodom východniar, 
sa na adresu festivalu vyjadril 
uznávajúco: „Pripomína mi to 
časy, keď sme s partiou kamará-
tov organizovali podobný festival 
u nás v Sabinove. Malé pódium, 
malé kapely, málo peňazí ale o to 
úprimnejšia radosť z tej kopy 
baviacich sa ľudí, ktorí verím, 
že to prežívali podobne. Preto sa 
mi maličké festivaly páčia, a o to 
viac na východe, kde sa ľudia 
vedia skutočne úprimne baviť 
a neriešia ostatné veci.” Svoje 

slová Jozef potvrdil aj v závere 
ich koncertu, keď sa srdečne 
poďakoval organizátorom za 
pozvanie a účastníkom za neopa-
kovateľnú atmosféru.

Príjemným prekvapením boli 
tiež spriaznené kapely spoza 
„humna”, Swill a Lublau zo 
Starej Ľubovne. Prví menovaní 
otvorili festival divokou ale o to 
úprimnejšou pankáčinou. Ich starší 
kolegovia zas brnkli na melodickú 
a spevavú strunu alternatívneho 
rocku. Lublau pred nedávnom 
vydali prvý album a ich chytľavý 
singel Nikto Nikdy sa úspešne ujal 
aj na frekvenciách rádia FM (mi-
mochodom jedného zo sponzorov 
Belltownfestu). Rozmanitosť ľudí, 
kapiel a žánrov potvrdili aj kapely 
Kaktus (punkroll), Olgoj Chorchoj 
(alternatívny rock), Švepes (funky) 
alebo domáci It´s OK! (indie- všet-
ko možné). Každý si mohol vybrať 
svoje a vychutnávať si to. 

Hlavný headliner, prešovská 
kapela Chiki Liki Tua už len po-
tvrdila záverečný pocit z niekoľko 
mesačnej práce. Pocit vydarenej 
akcie, príjemnej hudby, nových 
kamarátstiev, veselých zážitkov 
a atmosféru dňa, na ktorí mnohí 
čakáme celý rok. Spolu s pozi-
tívnymi ohlasmi účastníkov (od-
hadom 500 ľudí), organizátorov 
aj vedenia mesta, veríme v budúc-
nosť a podporu festivalu tak, aby 
sa Belltownfest stal synonymom 
pohody a dôkazom toho, že kde je 
vôľa, tam je aj cesta.

Za organizátorov 
Martin Štefaňák
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• V súčasnosti sa dokončujú práce na výstavbe nového malého multi-
funkčného ihriska na Tatranskej ulici s umelou trávou (rozmer 33x18 m). 
Tento projekt je spolufinancovaný z Úradu vlády SR dotáciou vo výške 
takmer 40 tis. eur (cca 1,2 mil. Sk).

Spoločenská kronika - júl 2009
Narodili sa: 
Dávid Šmindak, Alex Krempaský, Diana Wittchenová, Michal 
Zamkovský, Jaroslav Ružbaský

Životného jubilea sa dožívajú: 
Žofia Hotáryová 80 rokov, Ružena Šmihovská 80 rokov, Emília 
Ištocyová 80 rokov, Helena Krišandová 80 rokov, Jakub Dvorožňák 
80 rokov

Navždy nás opustili: 
Katarína Pitoňáková vo veku 100 rokov, Žofia Džurná vo veku 95 
rokov, Anna Gancarčíková vo veku 89 rokov, František Britaňák 
vo veku 82 rokov

Spoločenská kronika - august 2009
Narodili sa: 
Matej Baran, Jakub Talár, Alex Hangurbadžo, Daniel Odrobina, 
Alex Mižigar, Tadeáš Tomala, Tomáš Zamkovský, Dominika 
Pompová, Ella Andrášová, René Monka

Životného jubilea sa dožívajú: 
Mária Modlová 85 rokov, Ružena Koščáková 80 rokov, Rozália 
Penxová 80 rokov, Anna Pitoňáková 80 rokov Magdaléna Galliko-
vá 75 rokov, Mária Šťastná 70 rokov, Vilma Dobešová 70 rokov, 
Cecília Andrášová 70 rokov

Navždy nás opustili: 
Neupauer Michal vo veku 73 rokov

• Počas prázdnin mesto prostredníctvom Mestského podniku, s. r. o., 
dalo upraviť prístupovú plochu k hlavnému vchodu do Materskej školy 
na Mierovej ulici. A hneď je to krajšie, ale najmä bezpečnejšie.

Pri príležitosti Svetového dňa 
cestovného ruchu - 26. septembra 
2009 sa uskutočnil štvrtý ročník 
Belianskeho turistického pocho-
du z Tatranskej Kotliny na chatu 
Plesnivec. Po návrate z túry do 
Sanatória v Tatranskej Kotline 
boli v popoludňajších hodinách 
po príhovore primátora mesta 
Spišská Belá položené kytice 
a účastníkmi pochodu zapálené 
sviece pri pamätníkoch priekop-
níkov turizmu v Belianskych 
Tatrách - bývalých občanov 
nášho mesta - Adolfa Gabriela 
a Augusta Kalsteina (zakladateľ 

Beliansky turistický pochod 2009
osady Tatranská Kotlina). Išlo 
o pietnu spomienku na velikánov 
Belianskych Tatier a na obete 
Belianskych Tatier. V rámci 
tohto podujatia sa v priestoroch 
Sanatória konala vernisáž výsta-
vy historických turistických máp 
a sprievodcov. Poďakovanie 
patrí všetkým zúčastneným, Já-
novi Matavovi (chatárovi Chaty 
Plesnivec), Sanatóriu Tatranská 
Kotlina n.o. a belianskym jas-
kyniarom (V. Fudalymu, S. Pav-
larčíkovi, I. Michlikovi), ktorí 
ochotne pomohli pri organizácii 
tohto podujatia. 

V novom školskom roku sa 
naštartovaná školská reforma 
rozšírila aj do oblasti špeciálneho 
školstva. Žiaci 1. a 5. ročníka sa 
budú učiť podľa školského vzde-
lávacieho programu, ktorý sme 
pripravili cez prázdniny. Pri jeho 
spracovaní bol hlavným problé-
mom nedostatok informácií. Naši 
učitelia boli hodení do „reform-
nej” vody takmer nepripravení. 
Štátny pedagogický ústav urobil 
len kozmetické úpravy v obsahu 
učiva predmetov povinnej časti 
a neponúkol nám žiadnu inšpirá-
ciu pri tvorbe predmetov v rámci 
voliteľných hodín, pričom pre 
ZŠ spracoval zatiaľ 16 nových 
učebných predmetov. A tak sme 
sa sami chytili možnosti profi-
lovať sa podľa našich možností 
a ušili sme si školský vzdelávací 
program na svoju mieru. Rozšírili 
sme hodiny pracovného vyučo-
vania, kde sme zapracovali témy 
z tradičných remesiel - výroba ke-
ramiky a tkanie. Na tieto činnosti 
máme dobré materiálne zabez-

Reforma v špeciálnej základnej škole
pečenie - keramickú pec, hlinu, 
glazúry a tkáčske krosná získané 
z realizovaných projektov. Traja 
pedagógovia absolvovali kurz 
práce s hlinou a worshopy 
v spolupráci s ANOGALLERY 
v Poprade. 

Posilnili sme aj hodiny infor-
matickej výchovy a spestrenie 
prinesie používanie novej inte-
raktívnej tabule. Vo vzdelávaní 
žiakov so stredným a ťážkým 
stupňom mentálneho postihnutia 
sme posilnili predmety výtvarná 
výchova, hudobná výchova a pra-
covné vyučovanie, v ktorých vy-
užijeme možnosti terapeutických 
techník - arteterapie, muzikotera-
pie, ergoterapie. 

Nový školský rok sa ešte len 
rozbieha, ale my už pociťujeme 
únavu, pretože naša bežná práca 
sa skomplikovala. Nebolo by nám 
ľúto vynaloženého úsilia, keby 
ďalšie kroky v reforme neboli také 
chvatné, neúplné a papierové. 

PaedDr. Eva Selnekovičová,
ŠZŠ Spišská Belá
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Čo je násilie páchané 
na ženách 

Termín „násilie páchané na že-
nách” označuje akýkoľvek rodovo 
podmienený násilný čin, ktorý 
vedie alebo by mohol viesť k fy-
zickej, sexuálnej alebo psychickej 
ujme alebo zraneniu žien, vrátane 
vyhrážania sa takýmito činmi, 
zastrašovania alebo svojvoľného 
obmedzovania slobody, a to vo 
verejnom či súkromnom živote. 
Deklarácia o násilí páchanom na 
ženách - Rezolúcia Valného zhro-
maždenia OSN - A/RES/48/104, 
20. december 1993. 

Čo je domáce násilie 
Najbežnejšou formou násilia 

páchaného na ženách je týranie 
žien ich intímnymi partnermi. 
Násilie môže zažiť ktokoľvek 
a kdekoľvek - na ulici, vo verej-
ných priestoroch, na pracovisku, 
doma. Väčšina násilných činov sa 
však pácha doma, v rodine. Do-
máce násilie je omnoho častejšie 
ako násilie páchané na verejnosti. 
Násilie hrozí ženám najväčšmi od 
mužov, ktorých poznajú. Podľa 
údajov Policajného zboru SR je 
viac než 70% násilných činov, 
ktorých obeťou bola žena, spá-
chaných v domácnosti. 

V krajinách Európskej únie 
zažije jedna z piatich žien nási-
lie zo strany jej partnera aspoň 
jedenkrát v živote. Jeden zo 
štyroch násilných činov sa týka 
ženy, ktorá je terčom agresie jej 
manžela alebo partnera. Obeťami 
domáceho násilia sú v 90% ženy. 
Prvý reprezentatívny prieskum 
realizovaný Medzinárodným 
centrom pre štúdium rodiny v r. 
2002 zistil, že každá štvrtá žena na 
Slovensku zažije násilie zo strany 
svojho manžela, alebo partnera as-
poň raz počas svojho života. 

Násilie na ženách a deťoch sa 
vyskytuje vo formách fyzického, 
psychického, sexuálneho a ekono-
mického násilia. Prevažná väčšina 
páchateľov sú muži. Vysvetlenie 
tohto fenoménu spočíva v dlhotr-
vajúcej nerovnosti v mocenských 
vzťahoch medzi ženami a mužmi 
v našej spoločnosti. Na pozadí 
tradičných spoločenských a mo-
cenských štruktúr musí byť násilie 
na ženách považované za pokus 
presadzovania moci a kontroly na 
individuálnej úrovni. 

Na Slovensku upravuje 
domáce násilie predovšetkým 
§ 208 Trestného zákona, ktorý 

Násilie páchané na ženách
vymenováva, ktoré skutky sú 
považované za týranie blízkej 
a zverenej osoby. 

Formy: 
Najčastejšími formami domá-

ceho násilia a ich prejavmi sú: 
• fyzické násilie - sácanie, 

hádzanie, fackovanie, kopanie, 
udieranie, ťahanie vlasov, škrte-
nie, dusenie, popálenia, bodnu-
tia, ohrozovanie zbraňami, bitie 
rôznymi predmetmi, odopieranie 
jedla a spánku, a iné;

• psychické násilie - klamstvá, 
poučovanie, kritizovanie, obviňo-
vanie, urážky a vulgárne nadáv-
ky, obmedzovanie 
kontaktov, žiarli-
vosť, ponižovanie, 
izolácia, kontrola, 
zabraňovanie nájsť 
si prácu, zastrašo-
vanie, zľahčovanie, 
zvaľovanie viny, 
vyhrážanie sa žene 
a ostatným členom 
jej rodiny ublížením, 
alebo zabitím, vyhrá-
žanie sa samovraždou a iné; 

• sexuálne násilie - obťažova-
nie, vynucovanie sexu, nútenie 
k rôznym sexuálnym praktikám, 
nútenie k prezeraniu pornogra-
fických časopisov a k sledovaniu 
pornografických filmov a iné; 

• ekonomické násilie - ne-
prispievanie financiami na do-
mácnosť, odmietanie podieľať 
sa finančne na starostlivosti 
o deti, vymáhanie peňazí, niče-
nie osobného majetku, nútenie 
k podpísaniu zmlúv o pôžičkách 
a úveroch, odopieranie prístupu 
k spoločnému účtu a iné. 

Čo môžete urobiť, ak poznáte 
ženu, ktorá zažíva domáce 

násilie 
• Povzbuďte ju k tomu, aby 

o násilí hovorila. 
• Snažte sa získať čo najviac 

informácií o podstate domáceho 
násilia a o dostupných možnos-
tiach pomoci. 

• Počúvajte ju, ak vám hovorí, 
že sa k nej partner, alebo manžel 
správa násilne. Nezľahčujte to, 
nespochybňujte ženu a neospra-
vedlňujte násilie jej partnera, 
alebo manžela. 

• Povedzte jej, že za násilie 
je zodpovedný jej manžel, alebo 
partner. Žiadne správanie, alebo 
provokácia nie sú výhovorkou 
pre násilie. 

• Podeľte sa s ňou o vaše in-
formácie o násilí páchanom na 
ženách a povedzte jej, že nie je 
sama, že je mnoho iných žien, 
ktoré tiež zažívajú násilie.

• Povedzte jej o možnostiach 
riešenia jej situácie, ale do ni-
čoho ju nenúťte. Rešpektujte jej 
rozhodnutia. 

• Povedzte jej, že násilie nepre-
stane a že sa časom stupňuje. 

• Pomôžte jej v každodenných 
záležitostiach a so starostlivosťou 
o deti. 

• Ponúknite jej, že ju budete 
sprevádzať, ak bude potrebovať 
podporu, napr. na úradoch a rôz-
nych inštitúciách. 

• Pomôžte jej nájsť bezpečné 
miesto, na ktoré by 
mohla v prípade potre-
by odísť aj s deťmi. 

Ak ste žena, ktorá 
zažíva domáce 

násilie 
• Pamätajte na 

to, že to nie je vaša 
vina. 

• Prelomte ml-
čanie a povedzte to 

niekomu, komu dôverujete. 
• Máte právo na život bez ná-

silia. Nikto nemá právo sa k vám 
násilne správať. 

• Máte právo na život v bezpe-
čí, ako aj na ochranu svojho života 
a zdravia. 

• Násilie neprestane samé. Neča-
kajte kým sa situácia ešte zhorší. 

• Existujú ľudia, ktorí vám 
pomôžu a podporia vás. 

• Vyhľadajte pomoc na odde-
leniach sociálnych vecí a rodiny 
a v poradenských a krízových 
centrách pre týrané ženy. 

Ak ste muž, ktorý sa správa 
násilne k svojej partnerke, 

alebo manželke 
• Za svoje násilné správanie ste 

zodpovedný vy, nie vaša manžel-
ka, alebo partnerka. 

• Páchate trestný čin. 
• Pre páchanie násilia neexis-

tuje žiadne ospravedlnenie, alebo 
výhovorka. Žiadne správanie 
vašej manželky, partnerky, alebo 
detí vás neoprávňuje správať sa 
k nim násilne. Vždy máte voľbu 
v tom, ako sa budete správať. 

• Ak máte problémy s alkoho-
lom, alebo drogami, vyhľadajte 
odbornú pomoc. 

Ako konať proti násiliu 
páchanému na ženách 

Násilie páchané na ženách je 
spoločenský problém, ktorý sa 
týka nás všetkých a zároveň je to 
najčastejšia forma porušovania 
ľudských práv. Každý a každá 
z nás môže prispieť k jeho od-
stráneniu: 

• ak nebudeme ľahostajní/é 
k násiliu a nebudeme tolerovať 
žiadnu formu násilia vo svojom 
okolí a odsúdime ho. 

• ak nebudeme o násilí mlčať. 
• ak nebudeme násilie voči 

ženám zľahčovať a prenášať zod-
povednosť za násilie na ženy. Za 
násilie je vždy zodpovedný ten, 
kto ho pácha. 

• ak sa budeme informovať 
o príčinách a dôsledkoch násilia 
páchaného na ženách, ako aj 
o možnostiach pomoci a budeme 
informovať aj iných ľudí vo svo-
jom okolí. 

• ak budeme búrať mýty 
a predstavy o roly ženy a mu-
ža v spoločnosti, ako aj mýty 
a predsudky spojené s násilím 
páchaným na ženách, ktoré ná-
silie ospravedlňujú. Skutočnou 
príčinou násilia páchaného na 
ženách je nerovnocenné posta-
venie žien a mužov v spoločnosti 
a nerovnováha moci. 

• ak sa nebudeme smiať vti-
pom o násilí. Vtipy o násilí nie sú 
smiešne. Pomáhajú udržiavať nási-
lie v spoločnosti a zľahčujú ho. 

• ak budeme brať na zodpoved-
nosť páchateľov násilia.

KRÍZOVÁ PORADŇA PRE ŽENY A DETI - POPRAD
Tel.: 0908 269 463 - nonstop, 052/773 24 14 (Po - Pia: 8.00 -15.00)          
Fax: 052/7732414        
Kontaktná osoba: Karin Jureková                                        
Mail: krizovaporadna.pp@azet.sk
Služby: sociálne+právne+psychologické poradenstvo, podporné sku-
piny, terénno-sociálna práca, doprovod a sprevádzanie na úradoch
 
Poradňa PON POPRAD
Konzultácie aj bez objednania: Utorok a štvrtok: 14.00 - 18.00
Adr.: Kežmarská 3524/9
Telefón, odkazovač, fax: 052/772 5068, mobil: 0905 213 283
Mail: poprad@pomocobetiam.sk
O pomoc môžete požiadať aj Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Kežmarku. 
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Z denníka mestskej polície v Spišskej Belej (august 2009)
2. august 
Nemenovanej rodine z novo-

postavených rodinných domov 
v mestskej časti Strážky nad 
kaštieľom sa ťažilo objednať si 
fekálne vozidlo a tak obsah svojej 
žumpy vypúšťali priamo na pole 
v blízkosti ich rodinného domu. 
Neznesiteľný zápach v skorých 
ranných hodinách udrel do nosa 
službukonajúcej hliadke vykoná-
vajúcej kontrolu v tejto lokalite. 
Priestupca bol aj v tomto prípade 
skoro odhalený a na mieste bol 
vyriešený blokovou pokutou. 
Keďže v tejto časti ide už o dru-
hý takýto skutok odkazujeme oby-
vateľom uvedenej lokality, že pri 
ďalšom zistení budeme „budúcich 
páchateľov” pokutovať maximál-
nom možnou pokutou. 

3. august 
Ani neubehlo 24 hodín a po-

dobný skutok avšak oveľa zá-
važnejší sa stal na inom mieste. 
Vodič vozidla odvážajúce kaly 
z čističky odpadových vôd v na-
šom meste bol „asi” lenivý a časť 
kalu naloženého na svojom vo-
zidle vysypal priamo na pole 
oproti záhradkárskej osade a to 
len niekoľko metrov od ČOV. Po 
zadokumentovaní celého prípadu 
bolo vec postúpená na Obvodný 

úrad životného prostredia k ďal-
šiemu riešeniu. 

5. august 
Prevracaním odpadkových 

košov a kopaním do rozvodných 
telefonických a elektrických 
skríň sa vo večerných hodinách 
zabával Lukáš H. zo Štefániko-
vej ulice. Jeho počin však neostal 
bez povšimnutia a na svoje kona-
nie bol upozornený obyvateľkou 
z jedného domu. Čo sa dialo práve 
v jeho hlave ostáva nezodpove-
danou záhadou. Na miesto toho, 
aby prestal, menovanú osobu 
odmenil šťavnatými nadávkami. 
Jeho konanie však neostalo dlho 
bez povšimnutia a menovaný bol 
riešený maximálnou možnou blo-
kovou pokutou. 

6. august 
Pri kontrole v mestských le-

soch v okolí za rómskou osadou 
boli pri nesení drevených kmeňov 
prichytení 4 obyvatelia Rakús. Na 
požiadanie hliadky nepredložili 
žiaden preukaz pôvodu dreva. 
Ich výhovorka, že „drevo nie je 
pre nich, ale pre kravu z osady. 
Čo však nezožerie, tak to popália” 
nás síce pobavila, ale nepresved-
čila. Celý prípad krádeže bol po 
zadokumentovaní odstúpený na 
OOPZ v Spišskej Belej. 

11. august 
Ako červená niť sa vinie 

susedský spor medzi obyvateľ-
mi rodinných domov na ulici 
Hviezdoslavovej č. 41 a 42. 
Problémom je množstvo psov, 
ktoré opakovane prechádzajú cez 
dosluhujúce oplotenie z domu č. 
42 na susedný pozemok. Po ne-
konečných sťažnostiach dúfame, 
že po výmene oplotenia skončia 
aj naše výjazdy. 

16. august 
Netradičný spôsob „presunu 

do bezpečia domova” z miest-
nej diskotéky zvolil Michal Č. 
zo Štefánikovej ulice so svojím 
spolubojovníkom Denisom B. 
z ulice Osloboditeľov. V skorých 
ranných hodinách na Tatranskej 
ulici vybrali 3 liatinové mreže 
z odtokových kanálov a tie roz-
hádzali po uvedenej ulici. Naši 
„rambovia” sa určite stali v danej 
chvíli hrdinami noci, ale pravde-
podobne nedomysleli svoj čin do 
detailov. To, že do dier mohol 
niekto spadnúť alebo vojsť autom 
ich zrejme nezaujímalo. 

29. august 
Pán Leo inšpirovaný americ-

kými akčnými filmami zrejme zle 
pochopil, ktoré činy robia chlapa 
chlapom. Alkoholom podguráže-
ný 100 kilogramový muž pred 
barom Condor v skorých ranných 
hodinách fyzicky napadol slečnu 
S.K. zo Spišskej Belej a ľavý hák, 
ktorý poškodenej uštedril by mu 
mohli závidieť aj filmový hrdino-
via. Škoda, že po svojom útoku sa 
zbabelo schoval v bare a z miesta 
ušiel zadným východom. Celá vec 
je ešte v štádiu riešenia. 

O niekoľko hodín neskôr si 

boxersky ring zmýlil ďalší boxer. 
Štefan K. z ulice L.Novomeského 
si našiel svoju „obeť”, ktorou bol 
o  polovicu menší a ľahší súper 
František z Lendaku. Skôr ako sa 
zápas poriadne začal, bol pred-
časne zrušený príslušníkmi MsP 
za asistencie našich pomocníkov. 
V oboch prípadoch ako dôkazový 
materiál poslúži obrazový záznam 
z bezpečnostnej kamery. 

A na záver zamyslenie sa pre 
všetkých rodičov neplnoletých 
detí, ktorí v noci pokojne spia 
a ani netušia, čo ich deti robia.. 
Dôkazom je prípad „iba” 12 
ročného chlapca, ktorý sa ráno 
o 4.30 hodine vracal z miestnej 
diskotéky. Orientačnou dycho-
vou skúškou bolo u menovaného 
zistené skoro 0,5 promile alkoholu 
v krvi. 

31. august 
Pri kontrole nákladnej želez-

ničnej stanice bola hliadkou MsP 
spozorovaná skupinka 3 chlapcov 
a 2 dievčat, ktorí sa po zbadaní 
hliadky dali na útek. Nostalgická 
spomienka na koniec prázdnin 
a radosť z nového školského 
roku bola zrejme motiváciou na 
spoločné stretnutie pri fľaši sli-
vovice. Po krátkej naháňačke boli 
všetci podozriví predvedení na 
oddelenie MsP. U štyroch z nich 
bolo dychovou skúškou zistené 
požitie alkoholického nápoja a to 
u Matúša Š. z ulice Novej, Pavla 
B. z ulice Mierovej, Mareka L. 
z ulice 1. mája a Martiny M. 
z ulice Továrenskej. Keďže išlo 
o mladistvé osoby, bol vykonaný 
pohovor s rodičmi a po zaplatení 
blokových pokút boli všetci pre-
pustení domov. 

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP

V mesiac august príslušníci 
mestskej polície v spolupráci 
s príslušníkmi OOPZ v Spišskej 
Belej vykonali 3 preventívno-
-bezpečnostné akcie. 

Vo štvrtok 20. augusta prí-
slušníci mestskej polície vykonali 
kontrolu pohostinských a reštau-
račných zariadení na území mesta 
Spišská Belá. Táto kontrola bola 
zameraná na podávanie alkoho-
lických nápojov osobám mlad-
ším ako 18 rokov. Počas akcie 
bolo skontrolovaných viac ako 
55 osôb. Z toho bolo 22 osôb 
mladších ako 18 rokov, pričom 
všetci boli podrobení orientač-
nej dychovej skúške. V jednom 
prípade bolo zistené požitie alko-
holického nápoja osobou mladšou 
ako 18 rokov. Priestupok bol na 
mieste vyriešený príslušníkmi 
MsP v blokovom konaní bloko-
vou pokutou. 

V pondelok 24. augusta a vo 
štvrtok 27. augusta vo večerných 
hodinách vykonali príslušníci 
MsP a OOPZ Spišská Belá spo-

Súčinnostné 
preventívno-bezpečnostné akcie

ločnú dopravnú preventívno-bez-
pečnostnú akciu so zameraním na 
kontrolu používania reflexných 
prvkov cyklistov na území mesta 
Spišská Belá a taktiež so zamera-
ním na povinnú výbavu bicyklov. 
Počas tejto kontroly sme vykoná-
vali priamo kontrolu jednotlivých 
ulíc mesta, pričom priestupcov 
sme zastavovali priebežne. Počas 
kontroly sme zažili aj niekoľko 
úsmevných situácií. Išlo prevaž-
ne o maloletých a mladistvých 
cyklistov. O povinnosti používať 
prilbu vedeli, ale „údajne” im ro-
dičia zakazujú ju používať. Jeden 
cyklista zase brázdil večerné ulice 
s bicyklom bez bŕzd. Výhovorka, 
že jazdí pomaly taktiež neuspela. 

Celkovo bolo skontrolovaných 
bolo viac ako 15 cyklistov. Po 
spoločnej dohode sme sa rozhod-
li priestupcov riešiť na mieste aj 
tentokrát napomenutím. Cyklisti 
kedy konečne pochopíte, že ide 
hlavne o Vašu bezpečnosť?!

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP 

• Výstavba nových lesných ciest v mestských lesoch v lokalite nad 
Šarpancom.
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Dňa 26. septembra sa vo 
V-penzione stretli hráči muž-
stiev mestskej futbalovej ligy, 
aby vyhodnotili tohtoročnú ligu. 
Konečné poradie na prvých troch 
miestach je nasledovné: 

1. mužstvo Balamuty
2. mužstvo Ovomex 
3. mužstvo Gunners
Pohár pre najlepšieho strelca 

Ukončenie sezóny 
Mestskej futbalovej ligy

primátor mesta odovzdal Mare-
kovi Podolinskému za 82 gólov 
s jednogolovým náskokom pred 
Marekom Siskom. Novú kategóriu 
- Pohár pre najvzornejšie mužstvo 
si odnieslo rómske mužstvo „Bie-
ly balet”. Víťazom gratulujeme! 
Poďakovanie za zvládnutie tohto 
ročníka mestskej ligy patrí Majovi 
Novoroľníkovi. 

• Zástupca družstva Biely balet si z rúk primátora mesta preberá pohár 
za najdisciplinovanejšie družstvo.

• Od júla prebieha v našom meste výstavba 20 nájomných bytov  nad 
zdravotným strediskom. Výstavba týchto bytov je financovaná zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania a zo štátneho rozpočtu. Celkové náklady 
na výstavbu samotných bytov sú určené na takmer 900 tis. eur (cca 27 
mil. Sk). Ide o byty bežného štandardu, ktoré by mali byť odovzdané 
do užívania v novembri 2010. Podmienky prideľovania týchto bytov do 
nájmu sa budú určovať až niekedy v auguste - septembri 2010.

(* 6. január 1809, Spišská Belá 
- † 28. august 1883, Budapešť, 
Maďarsko) 

Mladší brat J. M. Petzvala, štu-
doval v Kežmarku, na gymnáziu 
v Levoči, filozofické ročníky na 
kráľovskej akadémii v Košiciach 
a napokon od r.  1828 na budapeš-
tianskom Institutum geometricum, 
kde získal inžiniersky titul a kde 
sa stal prv korepetítorom, neskôr 
suplujúcim profesorom na katedre 
praktickej geometrie (1833). V r. 
1839 získal doktorát na peštian-
skej univerzite a zároveň sa tam 
stal riadnym profesorom vyššej 
matematiky, prednášal však aj 
pre poslucháčov Institutum geo-
metricum. Revolučné roky 1848/
49 a následná éra absolutizmu 
síce zasiahli do života univerzity 
ako aj jej inžinierskeho ústavu 
v podobe personálnych i organi-
začných zmien, on však v rôznych 
funkciách zostal prednášať až do 
svojho odchodu na dôchodok v r. 

200 rokov od narodenia Otta Baltazára Petzvala
1883, od r. 1857 už len v rámci 
filozofickej fakulty. Sporadicky 
prednášal aj mechaniku a pred-
mety technického zamerania, 
istý čas dokonca astronómiu. 
V dvoch funkčných obdobiach 
(1843 - 1846, 1860 - 1863) zastá-
val funkciu dekana filozofickej 
fakulty. V r. 1858 bol zvolený 
za člena Uhorskej akadémie 
vied. Samostatné matematické 
výsledky nemal, napísal však 
niekoľko kvalitných stredo-
školských aj vysokoškolských 
učebníc matematiky, ktoré odrá-
žali náročnejšie požiadavky na-
stupujúcej priemyselnej revolúcie 
v Uhorsku. V svojej učebnici pre 
vyššie gymnáziá a reálky (1856), 
ktorá získala cenu akadémie, sa 
v uhorských pomeroch priekop-
nícky dotkol aj pojmu funkcie 
a venoval sa i základom počtu 
pravdepodobnosti. Jeho učebnica 
vyššej matematiky (1867 - 1868) 
patrila k prvým učebniciam dife-

renciálneho a integrálneho počtu 
napísaným v maďarčine. Bol 
autorom učebnice astronómie 
a z poverenia akadémie napísal 
aj dvojzväzkovú príručku tech-
nickej mechaniky. Venoval sa tiež 
konštrukčným výpočtom parných 
strojov, najviac sa však zaslúžil 
svojou dlhoročnou pedagogickou 
činnosťou, výchovou viacerých 
generácií stredoškolských profe-
sorov aj inžinierov-technikov.

Úspešný ďalší projekt. Základ-
ná škola J. M. Petzvala sa bude 
v budúcom roku rekonštruovať. 
Mestu bol schválený projekt na jej 
kompletnú rekonštrukciu financo-
vanú z fondov EÚ a štátnym roz-
počtom. Výška predpokladaných 
nákladov je 1,26 mil. eur (cca 38 
mil. Sk), pričom výška nenávrat-
ného finančného príspevku je 1,2 
mil. eur (cca 36 mil. Sk, t. j. 95 % 
z celkových nákladov). 

Rekonštrukcia sa bude týkať 
nasledovných aktivít: 

- zateplenie fasády budovy 
školy a telocvične, 

- výmena okien na budove 
školy a telocvične,

- kompletná výmena elektroin-
štalácie vrátane svietidiel a vybu-
dovanie vnútornej siete v budove 
školy a telocvične, 

- kompletná výmena rozvodov 
vody a kanalizácie v budove školy 
a telocvične,

- kompletná výmena podláh, 
dlažby a dverí v budove školy 

Základná škola J. M. Petzvala 
sa bude rekonštruovať

a telocvične, 
- kompletná rekonštrukcia 

všetkých hygienických zariadení 
vrátane šatní telocvične, 

- kompletné vymaľovanie inte-
riéru budovy školy a telocvične, 

- výmena podlahy (palubovky) 
v telocvični, 

- výmena strešnej krytiny na 
telocvični.

Okrem iného sa v rámci tohto 
projektu zriadi ďalšia počítačová 
učebňa, ktoré sa vybaví 21 po-
čítačmi (notebookmi), datapro-
jektorom, farebnou laserovou 
tlačiarňou, interaktívnou tabuľou 
s príslušenstvom, CD prehráva-
čom, ozvučením a príslušným 
nábytkom (stoly, lavice, stoličky). 
Stavebné práce sa budú realizovať 
až po výberovom konaní dodáva-
teľa stavebných prác v budúcom 
roku. 

Žiaľ druhý projekt mesta 
- na rekonštrukciu Základnej 
školy na Štefánikovej ulici nebol 
úspešný. 
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Dobrovoľný hasičský zbor 
Spišská Belá, mesto Spišská Belá 
a OV DPO Kežmarok usporiadali 
12. septembra na námestí pred 
budovou mestského úradu XI. roč-
ník hasičskej súťaže detí. Súťaže 
„Prúdnička Cyrila Kováčika” sa 
zúčastnilo 8 družstiev. Súťažilo sa 
v štafete na 400 m a útoku CTIF. 
Pohár a finančnú cenu za prvé 
miesto v kategórii dievčat získalo 

Prúdnička Cyrila Kováčika 
družstvo zo Slovenskej Vsi III., 
druhé miesto obsadilo družstvo 
z Novej Ľubovne a tretie miesto 
družstvo zo Spišskej Belej. V ka-
tegórii chlapcov si za prvé miesto 
odnieslo víťazný pohár družstvo 
z Novej Ľubovne, na druhom 
mieste sa umiestnilo družstvo zo 
Slovneskej Vsi I. a na treťom mies-
te sa umiestnilo družstvo z Vrbova. 
Víťazom gratulujeme!• Dievčatá z družstva Spišská Belá.

Nová internetová stránka o belianskom futbale - o Mestskom špor-
tovom klube SLAVOJ Spišská Belá - www.msk.spisskabela.sk. Viac 
informácií z „futbalového života” v Spišskej Belej.

Futbalové súťaže (stav k 4. 10. 2009)

Aktuálna tabuľka - I. Kamzík trieda

# Klub Z V R P Skóre Body
1. T. LOMNICA 13 10 1 2 30:16 31
2. OFK KRAVANY 13 9 1 3 43:15 28
3. OFK JÁNOVCE 13 7 2 4 30:20 23
4. Tatran MLYNČEKY 13 6 5 2 23:14 23
5. Slávia Dunajec SP. ST. VES 13 5 5 3 20:13 20
6. ŠK Zemedar Poprad-STRÁŽE 13 6 2 5 24:25 20
7. FK V. LOMNICA 13 5 4 4 34:23 19
8. FK Thermal Park VRBOV 13 6 1 6 30:25 19
9. OŠK SP. ŠTVRTOK 13 5 3 5 27:21 18
10. ŠM V. SLAVKOV 13 5 3 5 22:28 18
11. TJ Baník HORKA 13 5 2 6 28:33 17
12. MŠK Slavoj SP. BELÁ 13 4 4 5 17:19 16
13. OFK VIKARTOVCE 13 3 2 8 27:39 11
14. FK ŽAKOVCE 13 3 2 8 26:52 11
15. TJ Družstevník BATIZOVCE 13 3 1 9 21:39 10
16. Partizán VERNÁR 13 3 0 10 12:32 9

Aktuálna tabuľka - II. trieda

# Klub Z V R P Skóre Body + B
1. FO GÁNOVCE 11 8 1 2 28:15 25 7
2. OFK Prebojník HOZELEC 11 8 1 2 31:21 25 7
3. TOPOREC 11 7 2 2 25:13 23 5
4. OFK ŠUŇAVA 11 7 2 2 22:14 23 8
5. 1. FC MENGUSOVCE 11 7 0 4 23:15 21 6
6. ŠK 06 SLOV. VES 10 4 5 1 22:11 17 -1
7. MŠK Slavoj SP. BELÁ „B” 10 2 6 2 10:11 12 -6
8. ŠK LUČIVNÁ 11 3 3 5 16:19 12 -3
9. OFK N. REPAŠE-TORYSKY 11 3 2 6 22:23 11 -7
10. VÝBORNÁ 11 3 2 6 10:16 11 -1
11. OFK SP. TEPLICA 11 3 2 6 14:21 11 -7
12. Dynamo PODHORANY 11 2 3 6 15:25 9 -9
13. Iskra ST. LESNÁ 10 2 0 8 14:29 6 -6
14. FK LENDAK 10 1 1 8 14:33 4 -8

DORAST - 4. liga VsFZ - SEVER - tabuľka po 10. kole:

Mužstvo Z V R P Skóre Body
Kračúnovce 10 7 1 2 27:15 22

Belá n/C 10 6 2 2 26:14 20

Fintice 10 6 0 4 27:19 18

Sp. Belá 10 6 0 4 18:18 18
Raslavice 10 5 2 3 33:21 17

Medzilaborce 10 5 2 3 23:20 17

N. Šebastová 10 5 1 4 23:13 16

Čirč 10 5 0 5 24:19 15

Hanušovce n/T 9 4 2 3 18:17 14

Ľubica 8 4 1 3 19:19 13

Bystré 10 3 0 7 12:33 9

Kapušany 10 2 1 7 8:22 7

SAFI Prešov 9 2 0 7 13:23 6

V. Šariš 10 2 0 8 13:31 6

Starší žiaci - 3. liga VSFZ - tabuľka po 8. kole:

Mužstvo Z V R P Skóre Body
Sp. Bystré 7 6 1 0 35:9 19

Sp. Belá 7 5 1 1 22:10 16
Sp. Vlachy 7 5 0 2 22:6 15

Plavnica 7 5 0 2 14:8 15

Krompachy 8 4 2 2 22:12 14

St. Ľubovňa „B” 7 3 1 3 20:15 10

FAM Poprad 7 3 1 3 15:12 10

Lendak 8 3 0 5 13:31 9

Dobšina 8 1 3 4 14:29 6

Smižany 7 0 1 6 10:18 1

Svit 7 0 0 7 7:44 0

Mladší žiaci - 3. liga VsFZ - tabuľka po 8. kole:

Mužstvo Z V R P Skóre Body
St. Ľubovňa „B” 7 7 0 0 40:3 21

Lendak 8 5 1 2 42:15 16

Sp. Vlachy 7 5 0 2 15:9 15

Krompachy 8 4 2 2 19:10 14

Smižany 7 4 1 2 14:18 13

FAM Poprad 7 3 1 3 27:15 10

Sp. Bystré 7 3 1 3 10:12 10

Plavnica 7 2 0 5 10:29 6

Sp. Belá 7 1 2 4 3:19 5
Svit 7 0 2 5 0:24 2

Dobšina 8 0 2 6 4:30 2


