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8. ročník 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 4 833

Počet voličov ktorým boli vydané obálky 2 258

Počet odovzdaných obálok 2 258

Počet platných hlasovacích lístkov pre poslancov 2 190

Počet platných hlasovacích lístkov pre primátora 2 182

Celková účasť voličov v týchto voľbách 46,72%

Kandidáti na primátora mesta: 

Štefan Bieľak, JUDr. 2 091 hlasov 95,83 %

Andrej Rusnák 91 hlasov 4,17 %

Za primátora nášho mesta bol na obdobie rokov 2010 - 2014 zvolený 
JUDr. Štefan Bieľak. 

Kandidáti za poslancov mestského zastupiteľstva v našom meste:

Volebný obvod č. 1 (Spišská Belá)   

Meno a priezvisko Počet hlasov

1. Kuna Jozef 794 

2. Gabriel Gemza 711

3. Novák Andrej 648

4. Buricova Mária 633

5. Zibura Branislav 608

6. Britaňáková Marta 539

7. Deptová Daniela 494

8. Bekeš Pavol 491

9. Novajovský Peter 486

10. Halčin Ján 471

Náhradníci:

Belončáková Silvia 460

Vaverčák Maroš 449

Lojek Anton 433

Holod Michal 431

Čarnogurská Tamara 422

Šuľa Ján 384

Marhefka Jozef 344

Klein Vladimír 343

Kačmarčík Pavol 336

Gaži Peter 329

Sisková Viera 315

Novoroľník Marcel 308

Neupauer Dušan 286

Novoroľník Ján 276

Neupauerová Helena 274

Polaček František 269

Výsledky komunálnych volieb v meste Spišská Belá 
Siska Martin 228

Schurdak Erich 207

Šelep Marek 202

Tkáčiková Anna 202

Zacherová Tamara 181

Kalafut Miroslav 172

Urban Radoslav 171

Mezeyová Darina 151

Bohunický Bohumil 145

Gallík Adrián 141

Legutková Katarína 126

Matfiak Vladimír 109

Rusnák Štefan 80

Kvasňák Miroslav 56

Volebný obvod č. 2 (Strážky)

Meno a priezvisko Počet hlasov

1. Peter Tetemonte 101

Náhradník: 

2. Vojtech Hukel 64

Za poslancov mestského zastupiteľstva na obdobie rokov 2010 
- 2014 boli zvolení:

Jozef Kuna, Gabriel Gemza, Andrej Novák, Mária Buricová, 
Branislav Zibura, Marta Britaňáková, Daniela Deptová, Pavol 
Bekeš, Peter Novajovský, Ján Halčin, Peter Tetemonte.

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým obyvateľom nášho 
mesta, ktorí sa zúčastnili týchto volieb. Poďakovanie patrí aj všetkým 
členom mestskej volebnej komisie a členom 5 okrskových komisií za 
ich prácu počas samotných volieb a zamestnancom mesta, ktorí mali na 
starosti samotnú prípravu a priebeh týchto komunálnych volieb.

Poďakovanie
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Historický 
kalendár

5. 11. 1772 - V Spišskej 
Novej Vsi, beliansky richtár 
Daniel Haasz a ostatní richtári 
a zástupcovia prinavrátených 
13 zálohovaných spišských 
miest späť do uhorska, zlo-
žili slávnostný sľub vernosti 
Márii Terézii v zastúpení 
spišským županom grófom 
Jánom Csákym.

8. 11. 1412 - Uhorský kráľ 
Žigmund podpísal v Záhrebe 
zálohovú listinu poľskému 
kráľovi Vladislavovi II. 
Jagelovskému o zálohu 13 
spišských miest (aj Spišskej 
Belej) a troch slobodných 
kráľovských miest (Stará Ľu-
bovňa, Podolínec, Hniezdne) 
Poľsku za finančnú pôžičku 
na vojnu proti Benátkam.

9. 11. 1774 - Mária Terézia 
zriadila z bývalých zálohova-
ných spišských miest samo-
statnú Provinciu 16 spišských 
miest so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi. Pre nesúhlas Starej 
Ľubovne, Podolínca a Hniez-
dneho došlo k definitívnemu 
zriadeniu tejto povincie až 
5.6.1778 po nariadení Márie 
Terézie o pričlenení týchto 
miest k provincii.

21. 11. 1925 - Uznesenie 
Obecnej rady Spišskej Belej 
o zakúpení 555 ha pozemkov 
na lendackej Pálenici od grófa 
Hohenloheho, kúpna zmluva 
uzavretá 18.12.1925.

24. 11. 1906 - V Jurgove 
sa narodil beliansky kňaz 
a spišský historik, kanonik 
Jozef Vojtas.

29. 11. 1896 - Elektrické 
osvetlenie Belianskej jas-
kyne, ako jednej z prvých 
v Európe.

V našom meste sa v posled-
ných dňoch nainštalovali ďalšie 
kamery. Dotáciu z ministerstva 
vnútra SR vo výške 13 500 EUR 
mesto použilo na nákup 7 nových 
kamier s príslušenstvom a s ich 
napojením na centrálny príjem 
na mestskej polícii. A tak nové 
kamery sú umiestnené na sídlis-
ku Mierová (1 otočná kamera), 
pri obchodnom dome (2 statické 
kamery - jedna smerom na par-
kovisko pri obchodnom dome) 
a druhá smerom na vstup do cin-
torína), na križovatke ulíc Slnečná 
a Štefánikova (2 statické kamery - 
jedna monitoruje Štefánikovu ulicu 
a evanjelický kostol a druhá štátnu 
cestu smerom na St. Ľubovňu), na 
Slnečnej ulici č. 35 (2 statické ka-
mery, ktoré monitorujú Slnečnú 

7 nových kamier v meste
ulicu - jedna smerom hore a jedna 
smerom dole ulicou). V súčasnosti 
tak na verejný poriadok a bezpeč-
nosť v našom meste dozerá spolu 
11 kamier. V blízkej budúcnosti 
mesto plánuje umiestnenie ďalších 
kamier na ďalších miestach. 

Mesto Spišská Belá v súčas-
nosti realizuje úspešný projekt 
finančne pod porený zo štruktu-
rálnych fondov EÚ. Ide o projekt 
Modernizá cie, stavebných úprav 
a nadstav by hasičskej zbrojnice 
v Spišskej Belej (1. etapa). Cel-
kové náklady projektu sú predbež-
ne určené na 313 920 eur, pričom 
z tejto sumy nám z EÚ a štátneho 
rozpočtu bude poskytnutá suma 
252 697 eur a rozdiel uhradí 
mesto z vlastného rozpoč tu, t. j. 
61 223 eur. V rámci tohto pro-
jektu sa zrealizuje 1. etapa prác:
1. nová sedlová strecha s mož-
nosťou zobytnenia podkrovia, 
2. výmena okien, dverí a garážo-
vých dverí, 3. zateplenie budovy, 
4. kompletná výmena kúrenia, 
5. kompletná výmena elektroin-
štalácie, 6. kompletná výmena 
zdravo techniky, 7. nové podlahy, 
nové omietky, maľby, svieti dlá, 

Modernizácia hasičskej zbrojnice

vnútorné dvere a pod., 8. nové 
vnútorné usporiadanie miestností 
v zmysle minimál neho štandardu 
priestorového vybavenia hasič-
ských zbroj níc. 

Realizácia stavebných prác za-
čala v októbri a potrvá do konca 
mája 2011. Do tohto termínu sa 

zrealizujú aj práce na zobytnení 
pod krovia (2. etapa prác) tak, aby 
koncom mája sa mohla budova 
hasičskej zbrojnice skolaudovať. 

Naše mesto spolu s poľským 
mestom Szczawnica realizuje 
slovensko-poľský cezhraničný 
projekt Živá kultúra regiónu 
Tatier a Pienin. V rámci neho 
sa v posledných dňoch pripravil 
a následne vydal prvý nástenný 
kalendár s fotografiami nášho 
mesta. A stojí za to. 

Nástenný 
kalendár mesta 

Mesto v súčasnosti pripravuje schválenie nových všeobecne záväz-
ných nariadení (ďalej len VZN):

1. návrh VZN č. 3/2010 ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné naria-
denie mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady; 

2. návrh VZN č. 4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2011 v meste 
Spišská Belá;

3. návrh VZN č. 2/2010, ktorým sa vydávajú zásady vybavovania 
sťažností v podmienkach mesta Spišská Belá.

Tieto návrhy je možné z Vašej strany pripomienkovať v lehote do 6. 12. 
2010. Viac informácií na www.spisskabela.sk a na mestskom úrade.

Príprava nových VZN

V pondelok 15. novembra 
sa v kinosále mesta uskutočnil 
veľmi zaujímavý seminár pre 
žiakov základných škôl v našom 
meste, ktoré pripravilo naše 
mesto k téme 17. november 
1989. Pútavú prezentáciu uda-
lostí z obdobia bývalého režimu 
i udalostí z novembra´89 urobili 
zástupcovia Ústavu pamäti náro-
da z Bratislavy Patrik Dubovský 

Ústav pamäti národa v Spišskej Belej
a Eduard Stano. Premietali sa aj 
dokumentárne filmy o uvedených 
udalostiach. Zaujímavé informá-
cie o občanoch nášho mesta, ktorí 
ako politickí väzni boli bývalým 
režimom prenasledovaní, odsú-
dení a uväznení, podala Mária 
Šelepová (správkyňa kaštieľa 
Strážky). Tieto informácie sú 
uvedené aj v monografii nášho 
mesta. Dúfajme len, že naše deti 
nezabudnú a aj takýmto spôsobom 
si budú postupne uvedomovať, čo 
priniesol november 1989. 

• Nový chodník na Hviezdoslavovej ulici - poniže katol. fary.
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Po rekonštrukcii, resp. výstavbe nového verejného osvetlenia v na-
šom meste na Slnečnej, Štefánikovej, Hviezdoslavovej, Moskovskej 
a Záhradnej ulici bolo opätovne spustený aj bezdrôtový mestský roz-
hlas na týchto uliciach (jeho premontovanie zo starých na nové stĺpy 
verejného osvetlenia). Rovnako bol mestský rozhlas rozšírený aj v IBV 
Strážky - Nad kaštieľom. 

Mestský rozhlas

Dňa 26.11.2010 primátor mes-
ta prijal v obradnej sieni mesta 4 
žiakov Základnej umeleckej školy, 
ktorí získali ocenenia v Poľskom 
Toruni, kde sa konala vernisáž už 
XVII. ročníka medzinárodného 
bienále grafiky detí a mládeže. na 
Medzinárodnej súťaži. Za prítom-
nosti riaditeľky školy, pedagógov 
školy a rodičov detí primátor mesta 
odovzdal týmto talentom z nášho 

Odovzdanie ocenení
mesta ocenenia - pamätné medai-
ly a vecné dary za tento úspech. 
Rovnako poďakovanie patrí aj 
samotnej škole a jej pedagógom 
za perfektnú prezentáciu nášho 
mesta v zahraničí, keďže Spišská 
Belá sa zrazu zviditeľnila na mape 
sveta (ako jediná zo Slovenska). 
Viac informácii v článku Repre-
zentácia Mesta Spišská Belá na 
celosvetovej úrovni.

Od soboty 20.novembra je mož-
né využívať cyklotrasu Spišská Belá 
- Tatranská Kotlina. Po dokončení 
základných prác je možné užívať 
9 km novej 3 metre širokej asfalto-
vej cyklotrasy. Na trase sú umiest-
nené dopravné i cykloturistické 
značenie, 4 prístrešky a 2 vstupné 
brány so zázemím (stojany na bi-
cykle, lavičky, odpadkové koše). 
Ešte bude potrebné osadiť mapy 

Cyklotrasa je dokončená
regiónu Belianske Tatry s cyk-
lotrasou a prevádzkový poriadok 
cyklotrasy na pripravené drevené 
informačné panely. Určité detaily 
na celej cyklotrase bude potrebné 
ešte doladiť. Oficiálne otvorenie 
cyklotrasy však bude až na budúci 
rok na začiatku novej cykloturistic-
kej sezóny (aj z dôvodu v tom čase 
bežiacej predvolebnej kampane na 
komunálne voľby). 

12. novembra 2010 Sloven-
ský červený kríž, územný spolok 
v Poprade odovzdal obyvateľom 
nášho mesta za prítomnosti primá-
tora mesta strieborné a bronzové 
Jánskeho plakety za mnohonásob-
né bezplatné darovanie krvi. 

Bronzovú Janského plaketu 

Jánskeho plakety
dostali: Božik Martin, Spišská 
Belá, 1. mája 2; Pisoňová Jan-
ka, Spišská Belá, Družstevná 
45; Čupka Štefan, Spišská Belá, 
Tatranská 13. Striebornú Janské-
ho plaketu dostal Kubis Kamil, 
Spišská Belá, Družstevná 14.

Gratulujeme a ďakujeme.

Základná škola J. M. Petzvala na Moskovskej ulici si tento rok 
pripomína 50. výročie od svojho založenia. 8. decembra bude Deň 
otvorených dverí na uvedenej ZŠ a 10. decembra sa pri tejto príle-
žitosti uskutoční slávnostná akadémia v kinosále mesta. 

50 rokov od vzniku školy

Vážení občania,
často sa stretávame s postu-

pom, podľa ktorého svoje žia-
dosti, pripomienky, či sťažnosti 
posielate poštou na mestský úrad, 
dokonca niekedy ešte doporučene 
a do vlastných rúk. Za takto po-
slaný list platíte nemalé poštov-
né. Otázka znie: A PREČO a NA 
ČO? Odporúčame Vám všetky 
listy, žiadosti, či iné podania 
doručovať na úrad osobne - do 
podateľne úradu. Tak tento list, 
či podanie máme ihneď na úrade 
a môžeme konať (je to rýchlejšie 

Dobrá rada ako cez poštu) a zároveň vás to 
nestojí nič (je to bezplatné na 
rozdiel od poštovného). A pokiaľ 
chcete niektorý list adresovať 
priamo primátorovi, máte rovnakú 
možnosť to podať osobne do po-
dateľne na mestskom úrade, z kto-
rej to následne doručia priamo do 
rúk primátora. Takže je zbytočné 
ísť na poštu a platiť poštovné. 
A doručenie cez podateľňu mest-
ského úradu má rovnakú vážnosť 
- tiež dostane potvrdenie o tom, 
že ste danú písomnosť (list, žia-
dosť a pod.) doručili mestskému 
úradu (potvrdí sa vám kópia tejto 
písomnosti). Takže zvážte!  

Pamätáte sa ešte na kupónovú privatizáciu? Bolo to už dávno. 
Možno ani neviete, že doteraz z nej máte cenné papiere na svojom 
účte v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. s ktorými sú 
spojené náklady. Mnohé z týchto cenných papierov možno nemajú  pre 
vás žiadnu cenu. Už rok máte možnosť tieto cenné papiere bezodplatne 
previesť na Fond národného majetku SR (FNM). Je najvyšší čas si 
zistiť, ako na tom sú vaše cenné papiere. Ak o ne nemáte záujem, vy-
užite možnosť bezodplatného prevodu na FNM, nakoľko nový Cenník 
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. spoplatňuje od 1.1. 
2011 aj účty, ktoré doteraz spoplatnené neboli.

Majiteľom účtov cenných papierov, ktorí dostali faktúru za vede-
nie účtu, môžu byť tieto poplatky zo strany FNM vrátené. Vrátenie 
poplatkov je podmienené prevedením cenných papierov na FNM. Ak 
sa rozhodnete, že prevediete na FNM iba niektoré cenné papiere, 
FNM za vás uhradí alebo vám vráti pomernú časť poplatku zod-
povedajúcu prevedeným cenným papierom. 

Pozor! Tí, čo ste v roku 2008 mali na účte cenné papiere v me-
novitej hodnote nad 6 639 eur, mali by ste sa rozhodnúť a urobiť 
prevod cenných papierov, o ktoré nemáte záujem, do 17. decembra 
2010. 

Hodnotu vašich cenných papierov si môžete zistiť v bankách, u ob-
chodníkov s cennými papiermi a prípadne na Burze cenných papierov 
v Bratislave, a. s. (www.bsse.sk).

Bližšie informácie nájdete na www.cdcp.sk, na www.natfund.gov.sk 
alebo na pracoviskách, ktoré vám poskytnú jeden bezplatný aktuálny 
výpis z účtu majiteľa a ktoré zabezpečujú aj bezodplatné prevody 
cenných papierov, o ktoré nemáte záujem, na FNM (RM-S Market, 
o. c. p., a. s., a vybrané pracoviská Slovenskej pošty, a. s.) prípadne 
na bezplatnej telefonickej linke (aj z mobilu) 0800 888 250 alebo 
0800 888 260. 

Viete, aké cenné papiere máte na účte?
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DECEMBER
09.12.10 - Plasty
10.12.10 - Papier, sklo

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu

22.12.10 - Plasty
23.12.10 - Papier, sklo

Mesto Spišská Belá má 
úspešný ďalší projekt, ktorý bude 
finančne podporený z prostried-
kov štrukturálnych fondov EÚ. 
Predmetom tohto nového projektu 
s názvom „Podpora separovaného 
zberu odpadov v regióne Spišská 
Belá“ je najmä nákup zariadenia 
a technológie s cieľom zabezpečiť 
kvalitnejší a efektívnejší systém 
separovaného zberu v meste Spiš-
ská Belá a v jeho okolí. V rámci 
tohto projektu sa kúpi: 

1. špeciálne nákladné auto na 
zber odpadu s rotačným lisovaním 
(objem nadstavby16 m3)

2. špeciálne nákladné auto - 
ramenový nosič kontajnerov

3. traktor s čelným naklada-
čom 

4. traktorový príves - rameno-
vý nosič kontajnerov

5. traktorový príves - kombi-
novaný nosič kontajnerov

6. zberné nádoby na separo-
vaný odpad (papier, plasty, sklo, 
kovy, BRO) - 10 ks na papier 
(1100-litrová nádoba), 10 ks na 
plasty (1100 l), 10 ks na sklo 

Úspešný projekt na podporu 
separovaného zberu odpadu

(1100 l) a 10 ks na kovy (1100 l)
7. menšie zberné nádoby 

(120 l) - papier, plasty, sklo 
a biologicky rozložiteľný odpad 
(po 10 ks).

8. zberné nádoby (50 l) ako 
odpadkové koše na papier, plas-
ty, sklo a biologicky rozložiteľný 
odpad v počte 150 ks z každej 
komodity budú umiestnené v ško-
lách a školských zariadeniach

V rámci tohto projektu je 
plánovaná aj propagácia podpory 
separovaného zberu odpadu (letá-
ky, buletíny, tričká). 

Celkové náklady projektu sú 
rozpočtované na sumu 773 280 
EUR, z toho dotácia z EÚ 
a štátneho rozpočtu predstavuje 
734 616 EUR (95 % z celkových 
nákladov) a spolufinancovanie 
z rozpočtu mesta je vo výške 
38 664 EUR (5%). Realizácia 
projektu sa predpokladá od 02/
2011 do 07/2012. 

Uvedená technika, ktorá bude 
v užívaní Mestského podniku 
Spišská Belá, nahradí doterajšiu 
zastaralú.

V sobotu 13. 11. 2010 v dopo-
ludňajších hodinách sa uskutočni-
la 13. preventívno bezpečnostná 
akcia so zameraním na kontrolu 
mestských lesov. V súčinnosti 
s príslušníkmi Mestskej polí-
cie v Spišskej Belej, lesníkmi 
z mestských lesov Spišská Belá, 
členmi Mestského poľovného 
spolku Poľana a zároveň členmi 
poľovnej stráže a príslušníkmi 
Obvodného oddelenia v Spišskej 
Belej a v Ždiari bola vykonaná 
preventívna kontrola mestských 
lesov od Šarpanca až po obec 
Ždiar a tiež v obci Lendak a jeho 
blízkom okolí. 

Spoločnými silami boli vy-
tvorené 4 kontrolné skupiny. 
Jednotlivé kontrolné skupiny sa 
rozmiestnili do lokalít, ktoré sú 
najviac „postihnuté“ nelegálnym 
výrubom drevín v mestských le-
soch, a to prevažne v okolí róm-

Kontrolná akcia v mestských lesoch dňa 13. 11. 2010
skej osady Rakúsy, na Gedzerskej 
ceste a v okolí obce Lendak. 

Počas tejto akcie bolo skon-
trolovaných viac ako 30 osôb 
vezúcich haluzinu. Všetky kontro-
lované osoby predložili platné po-
volenia na zber haluziny. Skupina 
vykonávajúca kontrolu v časti 
Gedzerská cesta počas obhliadky 
v blízkosti potoka Vilbach spozo-
rovala trojicu mužov, ktorí spílili 
motorovou pílou niekoľko kusov 
kmeňov listnatého stromu a po 
jeho naložení na konský povoz 
ušli do obce Lendak. V dolapení 
páchateľov krádeže policajtom 
zabránil miestny potok. Táto 
skupina taktiež počas kontroly 
v danej lokalite odhalila aj zni-
čený novopostavený poľovnícky 
posed, z ktorého neznámi pácha-
telia odrúbali stojky, odcudzili 
drevený rebrík a poškodili aj po-
dlahu posedu. 

Dňa 20. 11. 2010 Centrum 
voľného času usporiadalo výlet 
do prešovského planetária pre 
rodičov a deti. V planetáriu nám 
ponúkli zaujímavé až netradičné 
pohľady na vesmír, hviezdnu 
oblohu a našu Zem prostred-
níctvom úvodnej prednášky, po 
ktorej sme si spoločne pozreli 
rozprávku „V káčerove” . Potom 
sme sa presunuli do planetária 
- hvezdárne, ktorá predstavuje 

Výlet do planetária v Prešove
zmenšenú oblohu na kupole 
svojej projekčnej miestnosti. 
Podstatou planetária je prístroj, 
ktorý sa volá projektor planetária 
a ktorý umožňuje ukázať oblohu 
tak, ako vyzerá v ľubovoľnej 
zemepisnej šírke a v ľubovoľ-
nom čase. Dúfame, že zážitky 
a nové informácie zo spomínanej 
exkurzie si všetci účastníci výletu 
uchovajú ešte dlho, čím náš výlet 
splnil svoj cieľ.

Spoločenská kronika - október 2010
Narodili sa:
Erik Kušmirek, Maxim Petrilla, Tomáš Pompa, Paulína Vaverčá-
ková, Sofia Giľáková

Životného jubilea sa dožívajú:
Elena Lauffová 91 rokov, Anna Budzáková 85 rokov, Angela Loje-
ková 80 rokov, Katarína Jirásková 80 rokov, Gerhardína Gažiová 75 
rokov, Helena Lukačková 75 rokov, Eduard Kuna 75 rokov, Margita 
Pisarčíková 75 rokov, Anna Bizubová 70 rokov, Jozef Bujňak 70 
rokov, Ján Blanár 70 rokov, Edita Machátová 70 rokov

Navždy nás opustili:
Ema Grigerová vo veku 86 rokov, Milan Labus vo veku 63 rokov, 
Elena Jusková vo veku 59 rokov
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Práce naplánované na rok 2010 
sú ukončené! Čo sa za tým skrý-
va? Kto? Koľko? Ako? Na mnohé 
otázky nájdete odpoveď v tomto 
článku. V prvom rade chceme 
poďakovať nášmu BOHU, že nás 
pri obnove chrámu sprevádzal, 
žehnal nám a pomáhal. Počas 
náročných prác sa nikomu nestal 
žiaden úraz a nevznikli materiálne 
škody (náročná výmena strešnej 
krytiny - daždivé počasie - nič 
nezatečené - skoro zázrak). 

Financie na rekonštrukciu 
boli získané zo štátneho rozpočtu 
SR (dotácia vo výške 120 000 €) 
- zásluha nášho primátora JUDr. 
Štefana Bieľaka. Príprava rozpoč-
tu - vytvorenie výkazu prác a jeho 
ocenenie - Ing. Adrián Gallík. Or-
ganizačné a technické zabezpeče-
nie prác - vdp. farár ThLic. Peter 
Petrek a farská rada.

Prvotný zámer - vymeniť pozin-
kovaný plech len na veži a malej 
vežičke a nahradiť ho medeným, 
natrieť strechu a opraviť fasádu 
celého kostola, po pripomienkach 
oslovených firiem, posúdení sta-
vebno-technického stavu krytiny, 
kde pri cenových ponukách na-
vrhli aj alternatívne riešenia a po 

Rekonštrukcia kostola sv. Antona - pustovníka
prerokovaní s p. primátorom, sa 
na farskej rade rozhodlo vyme-
niť pozinkovaný plech na celom 
kostole - nahradiť ho titanzinko-
vým plechom a opraviť fasádu 
veže kostola s balkónom. Plech 
z titanzinku je porovnateľnej 
kvality ako medený, jeho hrúbka 
je 0,7 mm, hmotnosť rovnaká 
ako u 0,55mm Cu plechu t.j. cca 
5kg/m2, životnosť cca 150 rokov, 
u predzvetralého materiálu farebná 
stálosť, nie je potrebný náter a jeho 
cena v máji 2010 bola 57 % z ce-
ny medi (ceny farebných kovov 
podliehajú svetovým burzám). Na 
základe najvhodnejšej ponuky bola 
vybratá firma Armakov - Milan Fi-
ličko zo Starej Ľubovne ako hlavný 
dodávateľ prác (rozhodla skutoč-
nosť, že v cene prác bolo zahrnutá 
stavba lešenia na kostolnú vežu, 
ktoré sme využili pri oprave fasády 
veže a obnove balkóna). Po týchto 
prípravných prácach a prerokova-
ní celej rekonštrukcie s krajským 
pamiatkovým úradom sa koncom 
júna začali samotné práce, ktoré 
ste mohli už sledovať. Pri oprave 
fasády kostolnej veže bol použitý 
náter Keim - granital. Ide o veľmi 
kvalitný náter - jednozložková 

silikátová farba, vysoko paroprie-
pustná, ekologická bez organic-
kých rozpúšťadiel. Rekonštrukcia 
balkóna pozostávala - z výmeny 
4 ks travertínových platní, vý-
meny veľkej časti poškodených 
liatinových prvkov zábradlia, 
kompletnej výroby oceľovej časti 
zábradlia, ich montáže a náteru. 
Za všetko vynaložené úsilie, pri 
obnove chrámu úprimné „Pán 
Boh zaplať“:

- firme Armakov - p. Milan 
Filičko a zamestnanci - demontáž 
a montáž strešnej krytiny;

- firme Tatratherm Kežmarok 
- p. Habiňák a zamestnanci - mon-
táž a demontáž lešenia;

- firme Rheinzink SK, s. r. o. 
- p. Gabriel Boros - dodávka 
materiálu;

- firme Remeslá Belá, s. r. o. 
- p. Jozef a Eduard Pajer st.- a za-
mestnanci -stavebné práce;

- p. Martin Pajer, p. Jozef 
Ferenčák a p. Patrik Svitana - 
murárske práce;

- p. Martin Pavličko, p. Ján 
Mešár, p. Vladimír Rezničák - 
maliarske práce;

- p. Gabriel Gemza st. a jeho 
zamestnanci - oprava balkóna;

- p. primátorovi Štefanovi 
Bieľakovi a zamestnancom mesta 
a Mestského podniku za nezištné 
poskytnutie mestskej techniky 
a pomoci pri odvoze a likvidácii 
odpadu;

- p. Františkovi Zadžorovi 
a pracovníkom VPP za pomoc 
pri odprataní železného šrotu;

- Miestnej organizácii Sloven-
ského Orla za brigádu a pomoc 
pri uprataní farskej a kostolnej 
záhrady;

- p. Marekovi Mešárovi za 
poskytnutie vitamínového ob-
čerstvenia

a Vám nemenovaným, ktorí 
ste sa prácou, finančnou pomocou, 
modlitbou a inak pričinili o opra-
vu nášho kostola. Po vymaľovaní 
kostola zvnútra, výmene streš-
nej krytiny a oprave veže nás 
v blízkej budúcnosti čaká oprava 
fasády kostola a úprava kostolnej 
záhrady. 

Peniaze na rekonštruovanie ná-
rodnej kultúrnej pamiatky, nášho 
farského kostola sv. Antona, 
pustovníka v Sp. Belej vo forme 
dotácie zo štátneho rozpočtu boli 
použité na rekonštrukciu kostola 
nasledovne:
Firma Armakov montáž a demon-
táž strešnej krytiny vrátane lešenia 
a materiálu  97 903,55 €
Martin Pajer - murárske práce   
 360 €
Patrik Svitana - murárske práce   
 300 €
Jozef Ferenčák -murárske práce   
 300 €
Martin Pavličko, Ján Mešár, 
Vladimír Rezničák - maliarske 
práce+materiál  8 965,83 €
Gabriel Gemza - rekonštrukcia 
zábradlia + materiál  8 925,00 €
Remeslá Belá - materiál   
 3 245,68 €
Výdavky spolu:  120 000,06 €

Firma Remeslá Belá darovala 
prácu v hodnote 2 132,48 €.

Farár ThLic. Peter Petrek 
a Ing. Damián Pajer

Pre veľký záujem bude predstavenie odohraté 
aj 10. decembra (piatok) o 19.00 h v kinosále mesta. 
Predpredaj vstupeniek v Informačnom centre. Srdečne pozývame!

Mesto Spišská Belá v spo-
lupráci s manželmi Lechovými 
pripravuje od 12. decembra opäť 
bedmintom pre širokú verejnosť. 
Každú nedeľu v telocvični na ZŠ 
J. M. Petzvala na Moskovskej 
ul. v čase od 9.00 do 13. 00 hod. 
máte možnosť bezplatne si zahrať 
bedmintom na 4 „ihriskách“ pod 
dozorom trénerov bedmintonu. 

Bedminton pre 
širokú verejnosť
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Slovenskej republiky, pri náv-
števe ZUŠ Spišská Belá. „Bol to 
úžasný pocit opätovne vystupovať 
na pódiu pred všetkými mojimi 
zahraničnými kolegami. Najmil-
ším prekvapením bolo prebratie 
Ceny Marszałka Wojwodstva 
Kujawsko-Pomorského, ktoré 
získala pre Slovensko práve vaša 
škola,“ povedala PhDr. Helena 
Jacošová. Toto najvyššie ude-
ľované ocenenie v tejto súťaži 
za najkvalitnejšiu kolekciu prác 
prišla z Varšavy osobne odovzdať 
do rúk riaditeľky Aleny Rančáko-
vej. PhDr. H. Jacošová priniesla 
i darčeky pre medailistov: Natáliu 
Pitoňákovú, Daniela Sebastiána 
Čabana (žiakov p. uč. Z. Choro-
gwickej), Frederiku Krempaskú 
a Klaudiu Zatkovskú (žiačky p. 
uč. J. Kubalovej), ktorým aj touto 
cestou gratulujeme. 

Z 39 udelených medailí v pia-
tich kategóriách získala ako jediná 
zo Slovenska ZUŠ Spišská Belá 
až 4 medaile. Čestné uznanie 
ešte získali štyria žiaci, z Košíc, 
z Dolného Kubína, z Vrútok a zo 
Žiliny. Týmto sa v roku 2010 Slo-
venská republika stala druhou naj-
úspešnejšou zúčastnenou krajinou 
v tejto prestížnej súťaži s 34-roč-
nou tradíciou. Úspešnejšími už 
boli iba deti z Poľskej republiky, 
v ktorej sa táto súťaž koná. 

Tejto súťaže sa v tomto 
ročníku zúčastnilo 43 krajín zo 

Reprezentácia Mesta Spišská Belá na celosvetovej úrovni
4 kontinentov sveta, ako napr. 
Kanada, Mexiko, Brazília, Čína, 
Thajsko, Rusko, India, Austrália, 
Francúzsko atď. Zaregistrovaných 
bolo 9 474 detských výtvarných 
prác. Do reprezentačnej pu-
tovnej výstavy bolo vybraných 
1 193 grafických listov. Z tohto 
prekvapivého množstva tam vy-
stavili obrázky od 217 detských 
autorov z 27 škôl Slovenska. 
Z prác žiakov ZUŠ Spišská Belá, 
ktorí pracovali pod vedením pani 
učiteliek Bc. Janette Kubalovej, 
Mgr. Zuzany Chorogwickej 
a Mgr. Kataríny Labusovej do tej-
to veľkolepej výstavy organizátori 
vybrali kolekciu 50 grafík. 

Za tieto úspechy medzinárod-
ných rozmerov ďakujeme tvori-
vým deťom školy ako aj trpez-
livým a obetavým p. učiteľkám 
výtvarného odboru, ktorých práca 
nie je v dnešnej uponáhľanej dobe 
často dostatočne docenená.

Mgr. Katarína Labusová, 
ZUŠ Spišská Belá 

Mesto Spišská Belá bolo opäť 
zviditeľnené na celosvetovej 
úrovni vďaka Základnej ume-
leckej škole Spišská Belá. Na 
mapách ho hľadali diplomati, 
ktorí boli osobne prebrať ceny 
za úspešných účastníkov svojej 

krajiny v Poľskom Toruni, kde 
sa konala vernisáž už XVII. 
ročníka medzinárodného bienále 
grafiky detí a mládeže. Zdôverila 
sa s tým PhDr. Helena Jacošová, 
riaditeľka Slovenského inštitútu 
vo Varšave, radca Ambasády 

Do súťaže sa mohli zapojiť 
žiaci všetkých základných, zá-
kladných umeleckých, špeciál-
nych a stredných škôl na území 
Slovenskej republiky prostred-
níctvom škôl. Vyhlasovateľom 
súťaže bolo Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky, organizáto-
rom Stredná umelecká škola scé-
nického výtvarníctva v Bratislave 
a záštitu nad súťažou prevzal pre-
zident SR Ivan Gašparovič. 

Slávnostného odovzdávania 
cien sa zúčastnili predseda BSK 
Pavol Frešo, vicežupan Martin 
Berta, veľvyslanec Chorvátskej 
republiky v SR Tomislav Car, 
riaditeľ odboru zahraničnej poli-
tiky Kancelárie prezidenta SR Ján 
Šoth, Ján Palkovič z ministerstva 
školstva, vedy výskumu a športu 
a predseda odbornej poroty sú-
ťaže Ondrej 4. Zimka. Bohužiaľ 
prezident SR Ivan Gašparovič sa 
v poslednej chvíli ospravedlnil.

Medzi víťazmi aj žiaci ZUŠ Spišská Belá
Pavol Frešo zdôraznil, že 

nehľadiac na to, že je kríza, treba 
si uvedomiť, že kultúra či umenie 
nám pomáhajú preplávať cez krí-
zové momenty. „Veľmi ma teší, 
že napriek kríze sa organizuje 
takáto súťaž, napriek kríze tu 
vidíme fantastickú vernisáž tých, 
ktorí prídu po nás. Pevne verím, že 
to kultúrne zázemie, ktoré budeme 
odovzdávať aj prostredníctvom 
týchto víťazov, bude veľmi pevné 
a pre našich potomkov prínosné,“ 
doplnil župan.

Podľa predsedu odbornej 
poroty súťaže známeho umelca 
Ondreja 4. Zimku bolo do súťaže 
doručených takmer 1 500 prác, 
v ktorých hodnotili výtvarnú 
stránku ako aj výtvarný dojem. 
Zároveň podotkol, že bolo ťažké 
vybrať najlepšie práce, pretože 
všetky boli výborné. 

Celkovo 28 cien sa rozdalo 
v celoslovenskej výtvarnej sú-

ťaži Slovensko, krajina v srdci 
Európy. Druhý ročník súťaže 
s mottom Chlieb náš každodenný 
bol venovaný Európskemu roku 
boja proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu. Víťazné práce boli 
umiestnené vo výstavnej sieni 
Ministerstva kultúry a cestovného 
ruchu Slovenskej republiky.

V kategórií pre žiakov od 6 do 
10 rokov, ktorej podtémou boli 

Tri groše sa na druhom mieste 
umiestnila žiačka ZUŠ Spišská 
Belá Sonička Rennerová. Tretie 
miesto v tejto kategórii obsadil 
Maťko Ježik. Víťazi si ocenenie 
boli osobne prebrať v Bratislave, 
kde sa zúčastnili aj tvorivých 
dielní. Víťazom srdečne blaho-
želáme.

Mgr. Katarína Labusová, 
ZUŠ Spišská Belá

Automotoklub Sp. Belá všetkých 
pozýva XI. ročník tejto súťaže, kto-
rá bude pokračovať bonusovým 
(posledným) finálovým 10. kolom 
v sobotu 18. decembra 2010 od 
11.00 do 14.00 h na parkovisku pri 
Belianskych kúpeľoch. Viac nájde-
te na www.amkspisskabela.sk.

Jazda zručnosti 
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Vážení občania, nastalo zim-
né vykurovacie obdobie, keď po 
dlhšej prestávke opäť uvádzame 
do prevádzky vykurovacie telesá 
na rôzne druhy palív. Bude sa viac 
kúriť a svietiť aj v hospodárskych 
budovách, blížia sa zakáľačky, 
plesové sezóny, podujatia, na 
ktorých sa zhromažďuje väčší 
počet ľudí v porovnaní s inými 
obdobiami, skladujeme viac 
úrody a palív. 

Toto všetko prináša zvýšené 
nebezpečenstvo vzniku požiarov, 
preto sa na toto obdobie musíme 
dôkladne pripraviť. Aby sme 
včas predišli požiarom, svoju 
pozornosť a aktivity zamerajme 
najmä na nasledovné oblasti, či 
objekty :

1. Vykurovacie telesá na 
tuhé palivo - dôkladne ich vy-
čistiť a odstrániť sadze. Podobne 

Preventívno-protipožiarne opatrenia
komíny, do ktorých sa zaústené, 
je treba vymiesť a cez vyberacie 
dvierka odstrániť sadze. Dvierka 
vyberacie ani vymetacie nesmú 
byť prehrdzavené. V okolí vy-
metacích dvierok na podkroví 
nesmie byť horľavá podlaha. 
V komínovom telese nesmú byť 
zapustené žiadne drevené kon-
štrukcie. Do 1 komína nemôžu 
byť zaústené vykurovacie telesá 
na rôzne druhy palív (napr. uhlie 
a plyn). Nevyhnutnú zásobu pa-
liva pri kotli skladujte vo vzdia-
lenosti, ktorú odporúča výrobca, 
inak platí minimálne 80 cm. Pod 
pieckami na lokálne vykurovanie, 
ktoré sú na horľavej podlahe, musí 
byť nehorľavá podložka pred pri-
kladacími dvierkami presahujúca 
60 cm a po stranách 30 cm. 

2. Vykurovacie telesá na 
plynné palivo - dajte ich vy-

čistiť a skontrolovať odborne 
spôsobilej osobe, ktorá má na to 
oprávnenie. 

3. Domáce údiarne - mali by 
byť murované, vybavené lapačmi 
iskier a v dostatočnej vzdialenosti 
od horľavých materiálov, pri 
prevádzkovaní pod neustálym 
dozorom. 

4. Elektrická inštalácia 
- v zimnom období bude viac za-
ťažená. Sami skontrolujte, či nie 
je prerušená izolácia, či sú dotiah-
nuté spoje a či jej nehrozí skrat. 
V prípade závad dajte si ju opraviť 
odborníkovi - elektrikárovi. 

5. Infražiarič elektrický 
- musí byť dodržaná minimálna 
vzdialenosť od horľavých mate-
riálov 80 cm. 

6. Infražiarič plynový - mini-
málna vzdialenosť od horľavých 
materiálov je 150 cm. 

7. Elektrické akumulačné 
kachle - 1 m v smere výfuku 
horúceho vzduchu. 

8. Stav prístupových ciest 
k rozvodným zariadeniam a do 
podkrovia - Musia byť voľné, bez 
prekážok a funkčné. Tam, kde nie 
sú vybudované, pripraviť funkč-
ný rebrík, aby bol zabezpečený 
prístup pre hasičskú jednotku 
v prípade požiaru. 

9. Stav únikových ciest 
- musia byť voľné, zbavené 
prekážok.

10. Skladovanie palív - musí 
byť bezpečné. Pozor na samo-
vznietenie hnedého uhlia. 

11. Vybavenie hasiacimi 
prostriedkami - na prvý zásah 
musí byť pripravené dostatočné 
množstvo vody, najmä v pod-
kroví, kde je sťažený prístup. Ak 
v zime zamŕza, pripraviť dosta-
točne dlhú vodovodnú hadicu na 
okamžité použitie. 

Vážení občania, buďme 
v zimnom období ostražití viac, 
ako inokedy. Upozorňujeme na 
závady vo svojom okolí, lebo 
v zime sa požiare len veľmi ťažko 
likvidujú. Ľudský činiteľ sa nám 
stále nedarí eliminovať. Vždy 
bude existovať nedbanlivosť, ne-
disciplinovanosť, ale aj technické 
závady. Našou spoločnou úlohou 
je minimalizovať riziká vzniku 
požiarov. 

V mesiaci december sa usku-
točnia preventívne kontroly v na-
šom meste na uliciach Letná, Par-
tizánska, Slnečná, Štefánikova. 

Preventívno-výchovná 
komisia OV DPO Kežmarok

DHZ Spišská Belá

Naše mesto si po prvý krát po 20 rokoch verejne pripomenulo 
udalosti 17. novembra 1989. Najprv spomienkovou slávnosťou sme si 
pripomenuli obete komunizmu pri Pamätníku obetiam komunizmu pri 
Dome smútku za účasti cca 40 ľudí. Následne sa na námestí za výborné-
ho počasia uskutočnilo spomienkové pásmo hovoreného a recitovaného 
slova doplneného hudobnými piesňami z tohto obdobia (K.Kryl a spol.). 
Zároveň sa premietali zaujímavé dokumentárne filmy a na záver sa vy-
pustilo 50 horiacich balónov šťastia. Škoda, že len málo ľudí si osobne 
prišlo na námestie pripomenúť túto významnú udalosť. 

17. november 1989

Mesto Spišská Belá, oznamuje pacientom MUDr. Jaroslava 
Sisku, praktického lekára pre dospelých, že k 31. októbru 2010 
bola ukončená činnosť jeho ambulancie všeobecného lekára pre 
dospelých. Podľa zákona si môžu pacienti na základe slobodnej 
vôle vybrať lekára, s ktorým uzatvoria Dohodu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. Všetky zdravotné karty budú odovzda-
né MUDr. Jozefovi Dzurendovi  v zdravotnom stredisku Spišská 
Belá (na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kra-
ja, odboru zdravotníctva). Pacienti majú právo uzatvoriť zmluvu 
s uvedeným lekárom alebo s akýmkoľvek iným lekárom, ktorý 
bude mať kapacitu pre nových pacientov. K zmene lekára nie je 
potrebná zdravotná karta, ale je potrebné prísť podpísať dohodu 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novým lekárom. K tejto 
zmene lekára je potrebné si priniesť kartičku poistenca a preukaz 
totožnosti. Zdravotné karty si medzi sebou vymenia samotní lekári 
v prípade, že sa rozhodnete pre iného lekára ako je MUDr. Jozef 
Dzurenda (u neho sa budú nachádzať všetky karty z ambulancie 
MUDr. Jaroslava Sisku). Potrebné informácie získate aj u MUDr. 
Jozefa Dzurendu na telefónnom  čísle 052 /7781538 (v čase or-
dinačných hodín). Táto informácia sa poskytuje na základe in-
formácii získaných z Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je 
zodpovedný za poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti 
na území Prešovského kraja (t. j. aj v našom meste). 

Zároveň primátor nášho mesta vyjadruje poďakovanie 
p. MUDr. Jaroslavovi Siskovi za jeho dlhoročnú lekársku prax 
všeobecného lekára pre dospelých v našom meste. Zároveň sa p. 
doktorovi ospravedlňujeme za nepríjemnosti spôsobené poskyt-
nutím nepresných informácii pacientom, čo ale bolo spôsobené 
nedostatočnou vzájomnou komunikáciou. 

OZNAM PRE PACIENTOV 
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• Tohto roku bol neďaleko Spiš-
skej Belej - v obci Ždiar otvo-
rený bikepark. Kde sa presne 
nachádza a odkedy ho môžu 
záujemcovia využívať?

- Tento bikepark sa nachádza 
v lyžiarskom stredisku Bachle-
dova dolina a v prevádzke je 
počas letnej turistickej sezóny. 
Trať je postavená pod lanovkou 
v lese a tohto roku zažila svoju 
nultú prevádzkovú sezónu, ktorá 
bola ukončená 20. septembra. 
Prevádzku sme chceli spustiť už 
začiatkom leta, ale počasie nám 
neprialo. Pre časté dažde sa nám 
termín stále posúval a nakoniec 
sme ju dokončili začiatkom 
augusta. 19. septembra sa nám 
dokonca podarilo uskutočniť 
preteky. Plánujeme tiež zorga-
nizovať zimné preteky, nakoľko 
horská cyklistika je síce hlavne 
letným športom, ale nie je vylo-
žene letným športom. 

• Využívajú túto trať výlučne 
iba cyklisti?

- Trať je alternatívou pre 
využitie lyžiarskeho strediska 
aj v letnej sezóne. Poskytuje 
teda všestranné využitie. Môžu 
ju využívať peší turisti alebo 
cykloturisti, ktorí sa idú voziť 
po okolitých cyklotrasách a trasu 
si uľahčia tým, že tento kopec 
nemusia vyšliapať, ale vyvezú sa 
hore lanovkou a pokračujú ďalej 
po hrebeni. Ďalej ju využívajú 
zjazdári, ktorí sa počas dňa vy-
vážajú hore lanovkou a jazdia na 
trati. Táto zjazdová trať je najná-
ročnejšia v rámci tratí, ktoré ešte 
chceme v budúcnosti vybudovať, 
má 13 skokov. 

Návštevníkom chceme po-
núknuť aj možnosť zjazdu na 
terénnych kolobežkách, ktoré 
sú v poslednom čase vo veľkej 
obľube. Ľuďom sa zdá ľahšie ísť 
na kolobežke, ako na bicykli, čo 
si ale nemyslím, že je tak celkom 
pravda.

• Koľko tratí a akej náročnosti 
ešte plánujete zrealizovať? 

- Postavia sa ešte dve trate. 
Jedna stredne ťažká - freeridová 
trať a druhá family trail, čo bude 
ľahká trať aj pre nenáročných 
cyklistov. 

• Kedy plánujete ukončenie?
- Trať family trail sa stavia 

ako druhá v poradí a nie je už ani 
zďaleka taká náročná na výstav-

Bikepark Bachledova dolina - rozhovor s Martinom Siskom
bu, ako bola prvá zjazdová trať, 
ktorá si vyžadovala naozaj veľké 
terénne úpravy aj veľké drevené 
stavby. Stavali sa drevené skoky, 
mosty a veľké klopené zákruty. Po 
spustenie prevádzky trvali práce 
25 pracovných dní, počas kto-
rých na trati denne pracovalo cca 
10 brigádnikov. Stavala sa v lese, 
ale trať family trail sa bude stavať 
na lúke popri zjazdovke - takže je 
to oveľa jednoduchšie. 

• Ako vznikol nápad 
na stavbu bikeparku? 
U koho?

- Ja som lyžiarske 
stredisko SKI-
BACHLEDOVA 
oslovil s týmto 
projektom asi 
pred tromi rok-
mi, vtedy na to 
nereagovali, ale 
tohto roku na jar 
sa mi ozvali a tak 
sme sa do toho 
spoločne pustili. 
Zriadila sa poži-
čovňa bicyklov, 
kde je možné za-
požičať si všetky 
kategórie bicyklov od klasických 
horských až po zjazdové bicyk-
le, ktoré sú vhodné na zjazdové 
preteky. Samozrejmosťou sú tiež 
kompletné chrániče a helmy. 
Naším dodávateľom je kanadská 
značka bicyklov KONA, ktorá 
podporuje firmy, pôsobiace na 
poli horskej cyklistiky. Na ich 
webovej stránke budeme od 
budúceho roka figurovať ako 
najvýchodnejší bikepark na svete 
v rámci ich siete. Som veľmi rád, 
že sme sa tam dostali, pretože 
je to sieť momentálne asi 22 
bikeparkov na svete, kde patrí aj 
najväčší bikepark sveta Whistler 
v Kanade. Náš bikepark je teda 
zaradený medzi bikeparky, ktoré 
táto firma podporuje a z ktorých 
jeden je najlepší bikepark sveta.

• Kto spolupracoval na vý-
stavbe?

- Je to výsledok práce malého 
tímu ľudí. O výstavbu priamo na 
trati sa staral Miško Kručaj spolu 
so mnou a naším poradcom bol Fi-
lip Polc - slovenský reprezentant 
v cyklistike. Je druhým najlepším 
jazdcom na Slovensku, majster 
Európy v zjazde a patrí do prvej 
15-tky svetového pohára. Pora-
denstvo na trati vykonávali aj 

ľudia z Ružomberského bikepar-
ku, ktorých skúsenosti a dobré 
nápady vo veľkej miere prispeli 
k vylepšeniu trate.

• Aké sú parametre trate? 
- Zjazdové trate sú všetky 

s prevýšením 250 metrov, pretože 
takéto prevýšenie ponúka lanov-
ka. Už ukončená zjazdová trať 
má dĺžku 1 900 m. Dĺžku ďalších 
dvoch tratí budeme poznať po ich 

dokončení. 

• Aká je návštevnosť?
- Nedá sa samozrej-

me porovnať návštev-
nosť lyžiarov 
v zimnej sezóne 
so skupinou zjaz-
dových horských 
cyklistov, ale táto 
skupina je len 
jednou časťou, 
ktorá lanovku 
v lete využíva. 
Sú to tiež peší 
turisti a cyklotu-
risti, ktorí sa ne-
venujú zjazdom. 
V tejto nultej 
sezóne sme mali 

počas dňa okolo 10 až 15 návštev-
níkov, ale veríme, že situácia sa 
bude postupne zlepšovať, pretože 
máme veľmi dobré referencie a to 
hlavne z Poľska. V Poľsku sú síce 
bikeparky, ale nie na takej úrovni 
ako tie slovenské. Tam majitelia 
lyžiarskych stredísk nie sú ochotní 
investovať toľko peňazí na skvalit-
nenie a zefektívnenie trás. Takže 
naše stredisko sa vo veľkej miere 
orientuje aj na poľskú klientelu, čo 
vyplýva aj z toho, že je situovaný 
blízko poľských hraníc.

• Vieme, že čo sa cyklistiky týka, 
nezaoberáte sa iba výstavbou 
bikeparku. Aké sú vaše ďalšie 
aktivity v tejto oblasti?

- Je to tak, okrem bikeparku 
sme v rámci projektu tiež označi-
li 130 km trás pre horskú cyklis-
tiku na Spišskej Magure a našim 
zámerom je označiť ďalších 
minimálne 500 km dostupných 
cyklotrás. Z už vyznačených 
cyklotrás dve majú napojenie 
priamo na cyklochodník Spiš-
ská Belá - Tatranská Kotlina. 
Prvé prepojenie je na rezervoári 
v smere do Slovenskej Vsi a zo 
Slovenskej Vsi na hrebeň Magu-
ry na Smrčiny a druhé prepojenie 
je na Šarpanci pri horárni v smere 

na Lendak a z Lendaku pokračuje 
cyklotrasa hrebeňom Magury na 
Bachledovu dolinu, na vrchnú 
stanicu lanovky. Značenie je už 
dokončené, v októbri sa osadili 
posledné stĺpiky, tabuľky a do-
končili sa značky. Na budúci rok 
nás čakajú už len posledné úpravy. 
Spojili sme takto obce - Slovenská 
Ves, Lendak a Ždiar s obcami na 
druhej strane Magury - s Jezer-
ským, so Spišskými Hanušovca-
mi s Veľkou a Malou Frankovou 
a Osturňou. Dva prechody sú 
do Poľska a to na Kacwin a na 
Lapszanku, kde sa tento okruh 
napája na ďalší 80 km okruh 
poľských cyklotrás pre horskú 
cyklistiku, ktorý je tiež vyznače-
ný. Čiže dohromady je to viac ako 
200 km priamo napojených cyk-
lotrás pre horskú cyklistiku. Keď 
si človek sadne v Spišskej Belej 
na bicykel môže ísť stále lesom, 
kde nestretne autá, až do Kacwina 
a Niedzice. Sú k tomu pripravené 
aj mapové podklady. Záujemco-
via si ich môžu voľne stiahnuť na 
stránke www.skibachledova.sk 
alebo na našej webovej stránke 
www.mountainbiking.sk.

• Kto participuje na tomto 
projekte?

- Tento projekt je vlastne 
spoluprojektom lyžiarskeho 
strediska Bachledova dolina, 
Občianskeho združenia pre roz-
voj horskej cyklistiky v zastúpení 
Janka Lizáka a mojej firmy, kto-
rá sa zaoberá sprievodcovskými 
službami v oblasti horskej cyk-
listiky a požičiavaním bicyklov. 
Podporilo nás tiež Mesto Spišská 
Belá, tým že po konferencii v Bu-
kowine Tatrzaňskej - kde som 
odprezentoval tento projekt - 
nám prispelo značnou finančnou 
čiastkou, ktorá pokryla značenie 
všetkých trás. 

• Akú má podľa vás cyklistika 
perspektívu?

- Cyklistika má jednoznačne 
neustály nárast. Každý rok pribú-
da viac a viac horských cyklistov. 
Ľudia postupne prichádzajú na to, 
že jazdiť v prírode je oveľa prí-
jemnejšie ako jazdiť po hlavnej 
ceste spolu s autami, pretože tých 
je stále väčšie množstvo.

 Tým, že v našom okolí vzniká 
bikepark, trasy pre horskú cyklis-
tiku, cyklochodník, vzniká veľmi 
celistvý produkt, ktorý zahŕňa 
ľahké, stredne ťažké aj ťažké te-
rény a dokáže uspokojiť všetkých 
priaznivcov športu a cyklistiky.
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5. október 
„Čo sa za mladi naučíš, v sta-

robe ako keby si našiel“. Dúfajme, 
že toto motto sa nestane celoži-
votným mottom mladistvého To-
máša S. z ulice Letnej, ktorý sa 
pod rúškom tmy a za „asistencie“ 
pozorných očí svojich komplicov 
rozhodol priučiť remeslu dlhoprs-
tých. Počas rekonštrukcie Slneč-
nej ulice sa pred ich rodinným 
domom objavilo niekoľko kusov 
paliet s betónovými obrubníkmi, 
ktoré menovaný nahádzal do 
pivnice ich rodinného domu. 
Krádež stavebného materiálu však 
neostala dlho utajená a chýbajúce 
kusy boli páchateľom na ďalší deň 
vrátené na pôvodné miesto. Ve-
ríme, že udelená bloková pokuta 
bude Tomášovi dostatočne dlho 
pripomínať jeho mladícku neroz-
vážnosť a viac sa s hliadkou MsP 
nestretne. 

6. október 
Drzosť miestnych „štamgas-

tov“ už nemá obdobu. Rastislav 
G. z ulice Továrenskej, Milan 

Z denníka mestskej polície (október 2010)
B. z ulice Štefánikovej a Emil 
D. z ulice Slnečnej sa stretli na 
lavičke pred budovou MsÚ. Pivo 
a dezertné víno v ich rukách 
a niekoľko rokov platné VZN 
zakazujúce konzumáciu alkoho-
lu na verených priestranstvách je 
pre nich asi tabu ! 

7. október 
Neuplynulo ani len „24“ hodín 

a hliadka MsP vo večerných ho-
dinách na schodoch vedúcich do 
stávkovej kancelárie pri OD Jed-
nota „natrafila“ na Dominika H. 
z ulice Hviezdoslavovej, Dávida 
B. z ulice Štefánikovej a Lukáša 
M. z ulice Kúpeľnej ako zvádza-
jú boj o fľašu vodky. Taktiež za 
konzumáciu alkoholu na verejne 
prístupnom mieste menovaných 
neobišli blokové pokuty.

8. októbra 
Byť vždy druhým omrzí ča-

som nie len mnohých ľudí, ale aj 
neživé predmety. Jasným príkla-
dom toho bol aj náklad veľkého 
vreca s pšenicou, ktorý sa pre 
samostatnú kariéru rozhodol na 

hlavnej križovatke v centre mes-
ta, kde sa pokúsil „svojho“ ťahúňa 
predbehnúť a vypadol na cestu 
a rozsypal sa. Nikomu sa našťastie 
nič nestalo a vzniknutú zamotanú 
dopravnú situáciu „zachraňovala“ 
hliadka MsP riadením premávky. 
Taktiež sa touto cestou chceme 
poďakovať pracovníkom MOS, 
ktorí pomáhali vodičovi jazdnej 
súpravy so zbieraním rozsypa-
ného obilia. 

13. október 
Pravdepodobne slová známej 

piesne „Cigaretka na dva ťahy“ 
mal v hlave Ľubomír R. z ulice 
Družstevnej, keď došiel k prí-
strešku zastávky SAD v blízkosti 
Kvetinárstva Gerbera a neodolal 
pokušeniu jednu si „zapáliť“. 
Ignorovanie vylepeného oznamu 
zakazujúce fajčenie mu bude 
pripomínať udelená bloková 
pokuta. 

19. október 
O 19.15 hodine prijala hliadka 

MsP telefonát od neznámej osoby, 
ktorá oznámila dopravnú nehodu 

na ulici Slnečnej pred bývalou 
sodovkárňou. Anonym oznámil, 
že na mieste je skupina rómov, 
ktorá sa pokúša z miesta nehody 
ujsť. Po dostavení sa hliadky MsP 
bolo na mieste zistené, že vodič 
vozidla nezvládol riadenie a s au-
tom „odsekol“ novopostavený stĺp 
verejného osvetlenia. Do prícho-
du hliadky dopravnej polície, tak 
príslušníci MsP zabezpečovali 
miesto dopravnej nehody. 

27. október 
Niektorí obyvatelia mesta už 

v lete myslia na zimu a niektorí 
sa nad zimou zamýšľajú, až keď 
je tu. To bol prípad aj rodiny p. 
Stanislava G. z ulice Slnečnej, 
ktorá už dlhšie nedokázala vy-
držať v studenej izbe kamenného 
domu a tak v hlave otca rodiny 
vznikol nápad. Problém bolo tre-
ba riešiť okamžite a v meste bolo 
najjednoduchšie zaobstarať drevo 
na kúrenie z blízkeho staveniska. 
Tri kusy drevených paliet tak na-
koniec skončili v peci rodiny G. 

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP

50



DECEMBER 2010STRANA 11 Spišskobeliansky spravodaj

Program

50



DECEMBER 2010Spišskobeliansky spravodajSTRANA 12

Spišskobeliansky spravodaj - vydáva Mesto Spišská Belá. Redakčná rada: Ing. Pavol Ščigulinský - predseda, Mgr. Petra 
Fridmanská - podpredseda, Mgr. Marta Hlaváčová, Mgr. Alena Schurdáková, Eva Janusová - členovia redakčnej rady. Adresa redakcie: 
Regionálne turistické informačné centrum, Petzvalova 17, Spišská Belá, tel. 052/4680 517, 4680 510, fax. 052/4680 520, mail: frid-
manska@ spisskabela.sk, hlavacova@spisskabela.sk. Registračné číslo: EV 3567/2009, tematická skupina: A11. NEPREDAJNÉ

Predajňa Bicykle Kostka Predajňa Bicykle Kostka 
ponúka ponúka 

Vianočnú akciuVianočnú akciu

Vzhľadom na veľký do-
pyt po uverejnení reklamy 
v Spišskobelian skom spravodaji, 
sme sa rozhodli občanom po-
núknuť túto možnosť. Reklama 
pre podnikateľské subjekty bude 
v spravodaji spoplatnená za kaž-
dé zverejnenie, podľa veľkosti 
požadovanej plochy reklamy 
nasledovne: A4 - 50 €, A5 - 35 €, 
A6 - 20 €, 1⁄2 z A6 - 10 €, 1⁄4 z A6 

Možnosť uverejnenia reklamy
- 5 €. Požiadavky na uverejnenie 
reklamy už v hotovej grafickej 
forme môžete zasielať na e-mai-
lové adresy redakčnej rady a sumu 
za uverej nenie reklamy uhradiť 
v RTIC (informačnom centre). 
Reklama pre obyvateľov mesta 
(ako fyzické osoby) je bezplatná. 
Redakčná rada si vyhradzuje prá-
vo na posúdenie vhodnosti danej 
reklamy.

• 4-členná rodina hľadá podnájom v Spišskej Belej. Tel. č. 
0903 021 892. Volať je možné v ktorúkoľvek hodinu.

Inzercia

Viac info: Viac info: 
www.bicykle-kostka.skwww.bicykle-kostka.sk

V našej predajni 
na Štefánikovej 38 
dostanete 
ku každému bicyklu 
celodenný skipas 
ZDARMA 
- Ski centrum Strachan Ždiar.

Mesto Spišská Belá prijme do pracovného pomeru do 
Zariadenia opatrovateľskej služby v Strážkach, Poprad-
ská 11 na uvoľnené pracovné miesto na plný úväzok:  

1. zdravotnú sestru 
2. vyučenú kuchárku 

Bližšie informácie: Mestský úrad Spišská Belá, p. Klo-
kočová, kanc. č. 14, na 2. posch., tel. 052/468 05 04, 
mail:mklokocova@spisskabela.sk. Termín podania 
žiadosti do 10. 12. 2010.

Voľné pracovné miesta


