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• V Spišskej Belej padol slovenský rekord! Na našom hokejbalovom ihrisku 
sa odohral v súčasnosti najdlhší hokejbalový zápas na Slovensku, ktorý 
trval až 30 hodín!

• Peter Káčer sa počas svojej dobročinnej tour zastavil aj v Spišskej Belej. 
Na námestí Petra privítal primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak tak, ako sa 
na pravé slovenské tradície patrí – chlebom a soľou a za zvuku slovenskej 
ľudovej hudby.

• Dychovkári z Belančanky nás reprezentovali v poľskom Jurgowe.
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• 18. ročníka volejbalového turnaja zmiešaných družstiev BELÁ MIX 
VOLLEY CUP sa zúčastnilo 14 družstiev z rôznych kútov Slovenska.

• Naši „faceklubáci“ predstavili v Nemecku Spišskú Belú i Slovensko.

• V Spišskej Belej uskutočnil už 2. ročník celoslovenského hokejbalového turnaja žien LADIES CUP 2016.

• Spišská Belá na vrátila na pár hodín späť v čase o niekoľko desaťročí. 
Naše spišskobelianske námestie privítalo totiž približne 80 veteránov 
– automobilov i motocyklov vyrobených do roku 1970.

• Prístavba k budove ZŠ na Štefánikovej ulici - stav k 23. 8. 2016 - jej úplné 
nedokončenie však neohrozilo začiatok nového školského roka.
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 

zasadnutí dňa 24. 8. 2016
 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

1./  Zmena rozpočtu mesta
• MsZ schválilo použitie finanč-

ných prostriedkov z rezervného 
fondu mesta vo výške 50 tis. EUR 
na už schválené investičné akcie 
a schválilo návrh na zmenu rozpoč-
tu mesta Spišská Belá na rok 2016 
rozpočtovým opatrením č. 6 (návrh 
rozpočtového opatrenia č.6/2016 
je zverejnený na www.spisskabe-
la.sk v časti samospráva/rozpočet 
mesta).

2./ Návrh zmien a doplnkov č. 
2 územného plánu mesta

• MsZ prerokovalonávrh na zme-
ny a doplnky č. 2 územného plánu 
mesta Spišská Belá, ktorý vyhotovil 
spracovateľ územného plánu Ing. 
Dušan Marek (Arkas.r.o. Košice). 
Ten vyhodnotil všetky doručené po-
žiadavky na zmenu územného plánu 
a prihliadal aj na názor Mestského 
zastupiteľstva, ktorý bol vyslovený 
uznesením z apríla 2016. Poslanci 
schválili spracovaný návrh zmien 
a doplnkov č. 2 územného plánu 
pre účely jeho ďalšieho verejného 
prerokovania. Návrh zmien a dopln-
kov č. 2 je zverejnený na www.spis-
skabela.sk.V priebehu septembra sa 
uskutoční verejné prerokovanie tohto 
návrhu s možnosťou zasielania pripo-
mienok aj od širokej verejnosti.

3./ Projekty mestských lesov  
• MsZ vzalo na vedomie informá-

ciu Ing. Františka Pisarčíka, odbor-
ného lesného hospodára Mestských 
lesov Spišská Belá o podaných pro-
jektoch právnickej osoby Lesy mesta 
Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 
Spišská Belá na účely obnovy a hos-
podárenia v mestských lesoch (pro-
jekty podané v roku 2015 a 2016) 
a o úspešnosti týchto projektov.

4./  Príprava spoločného slo-
vensko-poľského mikroprojektu

• MsZ schválilo podanie spoloč-
ného mikroprojektu s poľským part-
nerom v rámci Programu cezhranič-
nej spolupráce Interreg V-A PL SR 
2014-2020 (v rámci aktuálnej výzvy) 
za účelom zachovania kultúrneho 
a prírodného dedičstva a schválilo 
5 % spolufinancovanie tohto projektu 
z rozpočtu mesta. Mesto môže získať 
až 58 tis. EUR z fondov EÚ a zo štát-
neho rozpočtu. Mesto plánuje vydať 
plnofarebnú knihu o Spišskej Belej 
a zároveň zakúpiť chýbajúce tech-
nické vybavenie na usporadúvanie 

kultúrnospoločenských akcií. Viac 
informácii prinesieme po podaní 
projektu.    

5./ Detské dopravné ihrisko
• MsZ vzalo na vedomie informá-

ciu primátora mesta o spracovanom 
návrhu na výstavbu detského do-
pravného ihriska v Spišskej Belej  
na Moskovskej ulici (areál základnej 
školy) a o ďalšom postupe. Viac 
informácii sme už uviedli v samo-
statnom článku.

6./ Zámena pozemkov medzi 
a za domami na Hviezdoslavovej 
ulici č. 7 a  č. 8

• MsZ prerokovalo návrh Valé-
rie Králikovej, bytom Spišská Belá 
na zámenu pozemkov medzi a za 
domami na Hviezdoslavovej ulici č. 
7 a  č. 8 medzi Mestom Spišská 
Belá a žiadateľkou z dôvodu majet-
kovoprávneho vysporiadania reálne 
užívaného pozemku za domom v ich 
vlastníctve. K tejto veci sa poslanci 
ešte vrátia. 

7./  Verejná súťaž na predaj 
pozemku v Tatranskej Kotline  

• MsZ zrušilo svoje uznesenie 
o predaji nižšieuvedených 2 po-
zemkov (tvoriacich 1 celok), nakoľ-
ko pôvodná záujemkyňa opakovane 
nepristúpila k podpísaniu kúpnej 
zmluvy.  Poslanci zároveň rozhodli 
o zámere predať tieto 2 pozemky tvo-
riace jeden celokformou obchodnej 
verejnej súťaže. Konkrétne ide o po-
zemok parc. č.  KN „C“ 474/1, druh 
pozemku ostatná plocha o výmere 7 
m2 a pozemokparc. č. KN „C“ 474/
2, druh pozemku ostatné plochy 
o výmere 790 m2 v k.ú. Tatranská 
Lomnica (podmienky obchodnej 
verejnej súťaže sú zverejnené aj na 
www.spisskabela.sk.

8./ Zriadenie vecného breme-
na pre VSD a.s. Košice

• MsZ schválilo zriadenie vecné-
ho bremena pre účely umiestnenia 
podzemného elektrického vedenia 
a jeho príslušenstva v súvislosti 
s realizáciou stavby: Spišská Belá, 
Mierová ul. – rozšírenie NN-siete 
v prospech žiadateľa - Východo-
slovenská distribučná a.s. Košice. 
Ide o novú sieť s novými prípojkami 
pre nové podnikateľské prevádzky 
v plánovanej polyfunkcii za obchod-
ným domom.  

9./ Zmena nájomcu nebyto-
vých priestorov na Hviezdosla-
vovej č. 8

• MsZ prerokovalo žiadosť Márie 
Bednárovejzo Spišskej Belej o zme-
nu nájomcu nebytových priestorov 
v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej 
ulici č. 8 (na prízemí). Poslanci 

schválili prenájom týchto priestorov 
nájomcovi MBK - Potraviny, s.r.o., 
so sídlom Pucov 118 na nezmene-
ný účel - prevádzkovanie obchodu 
– Potraviny/Večierka na dobu ne-
určitú a za doterajších podmienok 
prenájmu. V uvedenom prípade ide 
o pokračovanie doterajšej prevádzky 
doterajšieho nájomcu, nakoľko ide 
o zmenu právnej formy nájomcu (z fy-
zickej osoby na spol. s r. o., ktorej 
spoločníkom je druh doterajšieho 
nájomcu Márie Bednárovej, ktorá 
bude ďalej prevádzkovať uvedenú 
prevádzku). 

10./ Vysporiadanie pozemkov 
pod cestou na Mierovej ulici

• MsZ schválilo návrh na 
majetkovoprávne vysporiadanie 
vlastníctva pozemkov pod miestnou 
komunikáciou na Mierovej ulici 
v Spišskej Belej (za obchodným 
domom smerom k bývalému trho-
visku). Má ísť o odkúpenie časti 
pozemkov v zmysle spracovaného 
geometrického plánu od vlastníkov 
týchto pozemkov (bývajúcich na 
Hviezdoslavovej ul. č. 2,4,5a 9) za 
kúpnu cenu 10 EUR/m2.

11./  Križovatka pri OMV
• MsZ vzalo na vedomie informá-

ciu primátora mesta o navrhovanej 
úprave križovatky pri OMV v Spiš-
skej Belej na ulici SNP a o postupe 
a rozsahu stavebných prác. Viac 
informácii v samostatnom článku.

12./  Okružná križovatka v cen-
tre mesta?

• MsZ vzalo na vedomie informá-
ciu primátora mesta o spracovanom 
návrhu prestavby križovatky v centre 
mesta Spišská Belá (križovatky štát-
nych ciest 1. triedy č. 66 a č. 77) 
na okružnú križovatku a o ďalšom 
postupe v tejto veci. Viac informácii 
v samostatnom článku.

13./ Stavebná činnosť mesta 
počas prázdnin 

• MsZ vzalo na vedomie informá-
ciu primátora mesta o realizovaných 
stavebných a investičných aktivitách 
mesta počas mesiaca júl a august 
2016. Poslanci boliinformovaní 
o realizácii investičných aktivít a sta-
vebných úprav v školách a školských 
zariadeniach v Spišskej Belej (počas 
letných školských prázdnin).

14./ Príspevok na stravovanie 
seniorov

• MsZ prerokovalo možnosť 
finančnej podpory stravovania se-
niorov v Spišskej Belej z rozpočtu 
mesta. O tejto téme poslanci už 
začiatkom tohto roka diskutovali. 
Po opätovnej diskusii sa poslanci 
nezhodli na tom, že by seniorom, 

presnejšie vybranej skupine seniorov 
(vzhľadom na ich príjem a sociálnu 
situáciu) sa malo finančne prispievať 
na 1 hlavné jedlo denne z rozpočtu 
mesta. Nezhoda už bola na tom, či 
vôbec prispievať, nehovoriac o tom, 
komu prispievať, koľko a akým spô-
sobom. A tak táto téma do budúcna 
zostáva otvorenou témou. 

15./ Predaj na trhovom mieste 
• Poslanci diskutovali aj o potre-

be určeniamiesta pre tzv. trhový (am-
bulantný) predaj v Spišskej Belej. Po 
tom, čo mestské trhovisko už nefun-
guje (jeho prevádzka bola zrušená), 
okrem výročných mestských trhov, 
nie je možný takýto predaj na verej-
ných miestach v meste. Poslanci 
však ani teraz túto tému neuzatvorili 
a teda takýto predaj v našom meste 
naďalej zostáva zakázaný na ve-
rejných miestach.Viac uvedieme 
v samostatnom článku. 

16./  Majetkové prevody po-
zemkov 

• Poslanci schválili predaj po-
zemku o výmere 45 m2 Vladimírovi 
Frindtovi, Slnečná 43, Spišská Belá 
v rámci  majetkovoprávneho vyspo-
riadania vlastníctva k  pozemku pri 
rodinnom dome žiadateľa (pridomová 
záhradka).

• Poslanci schválili zámer na bu-
dúci predaj časti pozemku o výmere 
cca 200 m2 žiadateľovi Antonovi Pom-
povi, Petzvalova 52, Spišská Belá pri 
jeho rodinnom dome na účely kom-
pletizácie stavebného pozemku. 

• Poslanci schválili zámer na 
budúci predaj stavebného pozemku 
v lokalite IBV Webera v Spišskej 
Belej kupujúcim Vladimírovi Strakovi 
a manž., trvale bytom, L. Medňan-
ského2, Spišská Belá.

17./  Rôzne témy:
MsZ vzalo na vedomie:
1./informáciu hlavnej kontrolórky 

o priebežne vykonaných kontrolách 
2./ informáciu primátora mesta 

o uskutočnených organizačných 
zmenách na Mestskom úrade 
v Spišskej Belej

3./ o havarijnej situácii na splaš-
kovej  kanalizácii na Moskovskej ulici 
v Spišskej Belej

4./ o návrhu štúdie stavebnej 
úpravy chodníka na Mierovej ulici 
vrátane zriadenia parkovacích miest

5./ o zámere VSD a.s. Košice 
modernizovať ich NN- sieť v centre 
mesta (pri mestskom úrade) a na 
Novomeského ulici v Spišskej Belej

6./ o uvažovanom budúcom 
zámere súkromného investora na 
vybudovanie detského zábavného 
centra v Spišskej Belej. 
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V neďalekej poľskej obci Jur-
gov, ležiacej hneď pri hraniciach 
so Slovenskom, sa konal 24. 
júla už 14. ročník poľovníckych 
slávností. V bohatom progra-
me, počas ktorého sa predstavil 
divákom celý rad folklórnych 
regionálnych i zahraničných 
hudobných telies, reprezento-
vala Spišskú Belú už po štvrtý 
krát pod vedením Júliusa Zent-
ka aj belianska dychová hudba 
Belančanka. Naša dychovka 
potešila publikum v Jurgove 

Pod záštitou Spolku Slovákov v Poľsku a Obce Jurgów sa 21. au-
gusta 2016 konal už 35. ročník Prehliadky krajanských dychových 
hudieb, na ktorý do Poľska vycestovala aj naša dychová hudba Be-
lančanka. Pod vedením Júliusa Zentka tak naši dychovkári zahrali 
skladby nielen na ľudovú nôtu, ale aj v štýle tango či jazz. Ich preve-
denie skladieb nenechalo publikum chladné a prítomní si zaspievali 
s nadšením s nimi. Na jurgowskom prírodnom amfiteátri sa pred-
viedlo 7 krajanských dychoviek (z Jurgówa, Novej Belej, Krempách, 
Kacvína, Vyšných Lapš, Nižných Lapš Malej Lipnice)a dve hosťujúce 
zo Slovenska, zo Spišskej Belej a Maguranka z Kamianky. Všetci, ktorí 
obľubujú rytmické tóny našej Belančanky, si ju budú môcť vypočuť 
24. septembra na Spišskom zemiakarskom jarmoku v Spišskej Belej, 
na ktorý prijala pozvanie vystúpiť aj dychovka z Jurgówa.

Belianska dychovka 
vystupovala v Jurgove

takmer hodinovým vystúpením 
plnom slovenských melódií, ako 
aj spevom vokalistky Márie Šči-
gulinskej. Okrem Belančanky sa 
na slávnostiach prezentovali aj 
trubači z poľovníckeho spolku 
Poľana Július Zentko a Ján 
Olekšák, ktorí divákom pred-
viedli ukážku rôznych poľovníc-
kych signálov. Za zvuku lesného 
rohu v podaní našich trubačov 
sa zároveň ukončila aj oficiálna 
časť programu Poľovníckych 
slávnosti a to zapálením vatry.

XIV. Spišský zemiakarský jarmok 

– seminár pre všetkých!

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 
poľnohospodársky v Bratislave,

v spolupráci s Okresným výborom 
Slovenského zväzu záhradkárov v Poprade 

a Okresným výborom Slovenského zväzu chovateľov 
v Poprade

v rámci XIV. Spišského zemiakarského jarmoku
Vás pozývajú na

ODBORNÝ SEMINÁR určený najmä pre záhradkárov 
a chovateľov drobných zvierat na tému:

1.  Agrotechnické opatrenia proti suchu  pri pestovaní 
zemiakov v podmienkach bez závlah. 

•  Ing. Marián Tokár, špecialista na odrody a pestovanie 
zemiakov

2. Vývojové trendy pestovania sliviek na Slovensku
•  Ing. Samuel Michálek, špecialista pre ovocie, odrody 

ovocia

3.  Chov králikov v drobnochove - výber plemien, cho-
vateľské podmienky, zdravotný stav 

•  MVDr. Peter Supuka, PhD., odborník, posudzova-
teľ  králikov, podpredseda ÚOK pre chov králikov 
SZCH

Začiatok seminára: 24. septembra 2016, 10.30 h  
          (trvanie cca 90 min.)

Miesto konania:  Spišská Belá, mestská kinosála 
(na námestí)

14. Spišský zemiakarský jarmok 
v Spišskej Belej

24. september 2016 (sobota)

Súťaž o najväčší zemiak
(súťaž pre širokú verejnosť)

Propozície súťaže
Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Spišská Belá 
(Mestský úrad, Petzvalova 18)

Súťažiaci: súťaž je určená pre širokú ve-
rejnosť – t. j. zapojiť sa do nej môže každá 
fyzická osoba staršia ako 18 rokov
Podmienky účasti:
1.)  súťažným exponátom môže byť zdravá, 

umytá, osušená zemiaková hľuza, vlože-
ná do igelitového vrecka spolu s menom 
a adresou súťažiaceho.

2.)  odovzdať najneskôr v deň konania jar-
moku (24. 9. 2016) do 12.00 h súťažný 
exponát – zemiak organizátorom jarmoku 
(t.j. vo výstavnom stánku družstva SLOV-
SOLANUM družstvo Spišská Belá). Súťaž-
ný exponát – zemiak je možné odovzdať 
aj pred dňom konania jarmoku – v Regi-
onálnom turistickom informačnom centre 
v Spišskej Belej (budova kina – Petzvalova 
17) v čase jeho prevádzkovej doby u PhDr. 
Alexandry Olekšákovej. 

Hodnotiace kritériá
Hodnotí sa hmotnosť zemiaka (v gramoch) 
a pri rovnakej hmotnosti objem zemiaka (sú-
ťažného exponátu).
Vyhodnotenie súťaže zabezpečuje: 
družstvo SLOVSOLANUM Spišská Belá
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude v deň ko-
nania jarmoku niekedy po 15.00 hod. v rámci 
kultúrneho programu. 
Pre držiteľa najväčšieho zemiaka je priprave-
ná zaujímavá „naturálna“ odmena.

Viac informácii: 
PhDr. Alexandra Olekšáková, tel. 468 05 10, 
oleksakova@spisskabela.sk.
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Mesto Spišská Belá plánuje 
v najbližších týždňoch stavebnú 
úpravu chodníka na Mierovej 
ulici pred materskou školou 
(t. j. od Hviezdoslavovej ul. 
po ul. 1. mája). Cieľom tejto re-
konštrukcie je vybudovať nový 
chodník – s betónovou dlažbou, 
keďže súčasný asfaltový povrch 
je značne poškodený a chodník 
je pred materskou školou na 
niektorých miestach nebezpeč-
ný. Okrem toho však primátor 
mesta zadal projektantom 
doriešiť aj ďalšie parkovanie 
pred materskou školou a pred 
bytovými domami na Mierovej 
č. 13 a 14, ktoré je v tejto lokali-
te problematické napriek tomu, 
že minulý rok mesto zriadilo 
16 nových parkovacích miest. 
Zároveň projektanti majú do-
riešiť aj stavebnú úpravu cesty 
a chodníka v časti pri G –penzi-
óne pre prípad, že by bolo mož-
né odstrániť existujúci podchod 
(ak krajský pamiatkový úrad to 
odsúhlasí – doposiaľ bol proti). 
Projektanti spracovali prvý ná-
vrh štúdie rekonštrukcie tohto 

Vyjadrite sa – rekonštrukcia chodníka na Mierovej ulici 
a vytvorenie parkovacích miest

chodníka vrátane úpravy par-
kovania. Podľa tohto návrhu:

– sa položí nová dlažba na 
existujúci asfaltový chodník 
(asfalt sa odstráni a osadia sa 
nové obrubníky a nová dlažba)

– sa vybudujú nové parko-
vacie miesta – pozdĺžne popri 
ceste od ul. 1. mája po vjazd do 
škôlky (len na pozemku mesta) 
– z tohto dôvodu sa preložia 
oba prístrešky s kontajnermi na 
odpad za bytové domy k stene 
garáží (čím sa získa priestor na 
parkovanie a zároveň sa tento 
priestor vizuálne vyčistí) – ta-

kýmto spôsobom sa vytvorí 12 
parkovacích miest (na pozemku 
mesta) a 3 miesta si môže zriadiť 
M. Čarnogurský na svojom po-
zemku (spolu 15 miest)

– sa vybuduje 5 nových par-
kovacích miest – pred bytovým 
domom č. 13

– sa uvažuje s asanáciou pod-
chodu pri G-penzióne (oproti 
rímskokatol. fare) a s rozšírením 
cesty na dva jazdné pruhy – teda 
navrhuje sa zrušiť jednosmerka 
a zaviesť obojsmerná miestna 
komunikácia len pre osobné 
autá

– ako rezerva (v prípade 
potreby) sa môže vybudovať 
ďalších 10 nových parkovacích 
miest za bytovým domom č. 
13 – oproti mestskej kotolni (v 
rámci týchto stavebných prác 
sa však týchto 10 parkovacích 
miest zatiaľ nebude budovať).

Pôvodne tieto stavebné práce 
mesto plánovalo realizovať po-
čas prázdnin v mesiaci august, 
avšak práve otázka odstránenia, 
či ponechania podchodu pri G 
– penzióne (vedľa farského úra-
du) a teda rokovanie s krajským 
pamiatkovým úradom odsunuli 
túto rekonštrukciu až na septem-
ber, resp. október 2016. A teda či 
sa upraví chodník a rozšíri cesta 
pri G-penzióne, bude závisieť od 
rozhodnutia pamiatkového úra-
du. V opačnom prípade sa len 
upraví chodník cez podchod pri 
zachovaní súčasnej šírky cesty. 
Za danej situácie uvítame vaše 
návrhy a pripomienky k uve-
denému návrhu štúdie, ktoré 
môžete zasielať na primator 
@spisskabela.sk v termíne do 
10. septembra 2016.

Dňa 28. júla 2016 zasadala v Dome slovensko-poľskej spolupráce 
v Kežmarku Rada Združenia Euroregión TATRY. Prítomní primátori 
Kežmarku, Popradu, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovne, Trstenej, 
Spišskej Belej a zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš diskutovali 
o spoločných projektoch v rámci cezhraničnej slovensko-poľskej 
spolupráce. Na pracovnom stretnutí odzneli od poverenej riaditeľky 
združenia Radoslavy Krafčíkovej informácie o projekte Historicko-
-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa (podaný projekt cez 
fondy EÚ), ako aj o príprave projektových dokumentácií pre projekt 
podporený zo štátneho rozpočtu „Výstavba cyklistických komu-
nikácii v Euroregióne Tatry“, tiež o projekte 15. slovensko-poľské 
hospodárske fórum. Prítomní diskutovali aj o výzve na predkladanie 
mikroprojektov v rámci Programu Interreg V-A  PL-SR 2014-2020. 
Aj Spišská Belá v rámci tejto výzvy uvažuje o podaní mikroprojektu 
zameraného na podporou kultúrneho dedičstva spolu s poľským 
partnerským mestom Szczawnica, pričom spolu môžu získať prí-
spevok z fondov EÚ až 100 tis. EUR.

Zasadala Rada Euroregiónu 
TATRY

Mesto Spišská Belá pripravu-
je stavebnú úpravu križovatky 
pri čerpacej stanici OMV. Ide o 
výjazd z miestnej komunikácie 
na cestu 1. triedy č. 66. Cieľom 
tejto úpravy je zriadiť nový jazd-
ný pruh pre odbočenie doprava 
(smer na Kežmarok). Zároveň 
sa jasne vymedzia aj ostatné 
jazdné pruhy a zároveň sa vy-
buduje bezpečnostný ostrovček 
(viď príloha) pre zriadenie 
nového priechodu pre chodcov 
(je to nutné vzhľadom na dĺžku 
tohto priechodu). V rámci tejto 
stavebnej úpravy musí dôjsť 
aj k prekládke jedného stĺpa s 
elektrickým vedením, či je už 

Križovatka pri OMV sa bude 
upravovať

odsúhlasené s VSD a.s. Košice. 
Nové riešenie tejto križovatky 
sa bude realizovať na základe 
vypracovanie projektovej doku-
mentácie v zmysle príslušných 
platných predpisov a prísluš-
ných STN (spracovateľ doku-
mentácie – Ing. Štefan Labuda). 
Úprava uvedenej križovatky 
bude financovaná z rozpočtu 
mesta, pričom presné finančné 
náklady budú známe po uzav-
retí zmluvy o dielo so zhotovite-
ľom. Predbežne sa odhadujú asi 
na 10 tis. EUR. Snahou mesta je 
zrealizovať úpravu uvedenej kri-
žovatky najneskôr do polovice 
septembra tohto roka.

Situačný náčrt na strane 19.

Situačný náčrt na strane 20.
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Mesto Spišská Belá si v tomto 
roku pripomína významné jubi-
leum vo svojej histórii, ktorým je 
745. výročie udelenia mestských 
práv. Spišská Belá tak hrdo nesie 
už od dôb stredoveku pomeno-
vanie mesto (prvotne mestečko) 
a tak ako tomu bolo v minulosti, 
je aj v súčasnosti, hoci v období 
rokov 1922 až 1964 jej bol odňatý 
štatút mesta a bola obcou.
Čo sa udialo v roku 1271 ?
Nemeckí kolonisti na Spiši sa 

tak ako v celom Uhorsku riadili 
vlastným právom, ktoré uzná-
vali a potvrdzovali aj uhorskí 
panovníci. Predpokladá sa, že 
už v r. 1271 bola Spišská Belá sú-
časťou Spoločenstva spišských 
Sasov (UniversitasSaxonum de 
Scepus), nazývaného aj Spolo-
čenstvom 24 kráľovských spiš-
ských miest, ktoré sa vytvorilo 
na Spiši ako nová samosprávna 
jednotka popri Spišskej stolici a 
Stolici 10 spišských kopijníkov 
(tzv. Malej župe). Do tohto 
spoločenstva patrili okrem 
Levoče, ktorá bola jedným 
z najväčších stredovekých 
miest na Slovensku, len menšie 
spišské mestá, neskôr nazýva-
né oppidá. Aj keď Spišskú Belú 
niektoré pramene označujú ako 
civitas, slobodným kráľovským 
mestom sa však nikdy nestala. 
Spolu s ďalšími mestami však 
používala komunitárne právo a 
neskoršie sa stala vážnym hos-
podárskym konkurentom aj slo-
bodným kráľovským mestám 
Kežmarku a Levoči. Vytvorenie 
spoločenstva potvrdilo privilé-
gium uhorského kráľa Štefana 
V. z r. 1271, ktoré sa zachovalo 
v odpise z roku 1420 a je ulože-
né v Štátnom archíve v Levoči. 
Ako v úvode listiny hovorí sám 
kráľ, rozhodol sa priznať svo-
jim verným hosťom Sasom zo 
Spiša „milosť slobody a udeliť 
im toto postavenie“. Ide teda 
o osobnú slobodu, predstavu-
júcu takú výsadu, podľa ktorej 
neboli podriadení žiadnemu 
zemepánovi, nemuseli pre 
neho robotovať či odvádzať 
naturálnu rentu. Slobodne si 
mohli užívať svoje domy, polia 
a lesy, za čo boli povinní platiť 
presne stanovenú pozemkovú 
daň. Privilégium potvrdzova-
lo právo samosprávy miest, 
podľa ktorého si mohlo kaž-
dé z nich každoročne zvoliť 
vlastného richtára a mestskú 

radu, ale tiež malo možnosť 
slobodnej voľby farára a po-
užívania desiatku. Obyvatelia 
týchto miest boli slobodnými 
občanmi, majiteľmi pozemkov 
a lesov, s ktorými mohli voľne 
disponovať. Nesmel ich súdiť 
nik okrem vlastného richtára 
a rady, prípadne hlavného 
sudcu, a to ani v prípade, že by 
sa zločinu dopustili inde. Povin-
nosťou mesta bolo pohostiť ich 
a postarať sa o nich, dokiaľ ne-
bola vybratá celá určená suma. 
Aj pri návšteve panovníka mali 
obyvatelia povinnosť poskytnúť 
mu pohostinnosť a dať patričné 
dary. Z osobnej slobody vyplý-
vali aj ďalšie výsady, najmä 
právo vlastniť a scudzovať 
majetok, právo dedenia, právo 
študovať a vykonávať rôzne za-

mestnania, právo sťahovania a 
i. Uvedenou listinou boli presne 
vymedzené a obmedzené aj vo-
jenské povinnosti mestečiek, a 
to na 50 ozbrojených kopijníkov, 
ktorých museli postaviť v prípa-
de vojny alebo mimoriadneho 
cvičenia. Významné bolo aj prá-
vo rybolovu a poľovačky, právo 
klčovania lesov a premieňania 
ich na úžitkovú pôdu, právo 
vyhľadávania a dobývania 
rúd. Obyvatelia získali aj právo 
vykonávať remeslo a obchod a 
menšie regálne práva, ako právo 
variť a čapovať pivo a lieh a pod. 
Medzi ich povinnosti patrila po-
vinnosť každoročne vymieňať 
mince za kráľovské, z čoho mal 
štát veľký úžitok. Listinu privi-
légií Štefana V. potvrdil uhorský 
kráľ Karol Róbert v roku 1312 a 

v roku 1328. Postupne sa tieto 
mestské práva a výsady po stá-
ročia rozširovali.

A práve vďaka týmto mest-
ským právam sa Spišská Belá 
postupne stávala významným 
prosperujúcim spišským mes-
tom. Základom prosperity mesta 
sa stali rozsiahle mestské pasien-
ky v Tatrách s rozvinutým cho-
vom oviec a dobytka, mestské 
lesy s kvalitným drevom a úrod-
né rovinaté polia v blízkosti 
mesta. Veľký význam pre roz-
voj obchodovania malo získanie 
privilégia  konať týždňové trhy 
(každý týždeň v nedeľu), ktoré 
Spišskej Belej udelil poľský kráľ 
Žigmund I. v roku 1535. V roku 
1607 poľský kráľ Žigmund III. 
pridal k týždňovým trhom aj 
privilégium na dva výročné trhy 
(jarmoky) – na sv. Antona (17.1.) 
a na sv. Matúša (21.9.). Tieto 
privilégia neskôr rozšírili poľ-
skí a uhorskí panovníci  v roku 
1667 na tri výročné trhy, v roku 
1739 na 5 a v roku 1811 na 7 vý-
ročných trhov, čím Spišská Belá 
predstihla susedný Kežmarok, 
ktorý mal len 4 výročné trhy. 
Remeselníci sa od 15. storočia 
združovali do cechov, medzi 
najstaršie patrili – mäsiarsky, 
obuvnícky, krajčírsky, kožuš-
nícky a kováčsky, ku ktorým 
postupne pribúdali ďalšie cechy. 
Ale to je už na inú tému…

Spišská Belá má už 745 rokov mestské práva
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Hasiči z dobrovoľného hasičského zboru Spišská Belá (DHZ 
Spišská Belá) sa dňa 10. 8. 2016 zúčastnili spolu s profesionálnymi 
hasičmi z HaZZ z Kežmarku protipovodňového cvičenia na Liptov-
skej  Mare. Aj 9 belianskych hasičov si precvičilo postup pri záchrane 
ľudí na stojacej  vode v prípade mimoriadnej udalosti a rovnako 
aj spoluprácu pri takomto zásahu s profesionálnymi hasičmi. Ako 
uviedol Maroš Vaverčák (predseda DHZ Spišská Belá a zároveň aj 
profesionálny hasič HaZZ Kežmarok): „naši hasiči si zopakovali aj 
základy prvej pomoci pri resuscitácii, činnosť pri vytiahnutí postih-
nutej osoby z vody a jej následný transport na pevninu. Samotné 
počasie bolo pre také cvičenie priam ideálne, keďže výdatne pršalo 
a teda podmienky sa približovali reálnemu zásahu (napr. ako pri  
povodiach)“. Pri tomto cvičení si naši hasiči mohli vyskúšať použitie 
nového protipovodňového vozíka a jeho vybavenia (ktorý dostali 
koncom minulého roka) a tiež použitie záchranného člna, ktorý majú 
naši hasiči vo svojom vybavení. A hneď otestovali aj nové 9-miestne 
auto, ktoré im mesto prednedávnom zakúpilo, aby sa mohli hneď 
9 hasiči naraz prepraviť na miesto cvičenia (zásahu).

Mesto dokončilo výkopové 
práce na rozšírení dažďovej ka-
nalizácie na námestí pred oplote-
ním rímskokatolíckeho kostola. 
Následne bude potrebné vyko-
nať terénne (spätné) úpravy.

Bolo potrebné odviesť 
dažďové (povrchové) vody z 
námestia pri mestskom úrade 
do existujúcej dažďovej kana-
lizácie, ktorá prechádza medzi 
kostolom a múzeom Petzvala. 
Doposiaľ táto dažďová voda 
bola odvádzaná do starej (pô-
vodnej) kanalizačnej šachty cez 
vpusť pri oplotení kostola (pri 
bráničke k hlavnému vchodu). 
Dodnes však nie je jasné, kam z 
tejto šachty tieto dažďové vody 
presne odtekajú. Predpokladá-
me, že táto šachta je zaústená 
do starej mestskej kanalizácie, 
ktorá bola umiestnená medzi 

Dňa 3. augusta 2016 sa v Bra-
tislave na Ministerstve dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky (minister-
stvo) uskutočnilo v poradí už 
3. zasadnutie Rady pre rozvoj 
najmenej rozvinutého okresu 
Kežmarok, ktorej úlohou je rea-
lizácie Akčného plánu pre rozvoj 
tohto okresu schváleného vládou 
SR vo februári tohto roka.

Za náš okres boli na zasadnutí 
prítomní Ján Ferenčák, primátor 
mesta Kežmarok, Štefan Bieľak, 
primátor mesta Spišská Belá, 
Jozef Harabin, primátor mesta 
Spišská Stará Ves, Karol Gurka, 
prednosta Mestského úradu v 
Kežmarku, Jana Gantnerová, 
podnikateľka Kežmarok, Milan 

Zasadala Rada pre rozvoj okresu Kežmarok
Hagovský, RRA Tatry Podhorie, 
Veronika Havírová, prednostka 
Okresného úradu Kežmarok 
(ospravedlnený bol Milan 
Gacík, riaditeľ Úradu práce v 
Kežmarku).

Rada vzala na vedomie in-
formáciu Antona Marcinčina, 
splnomocnenca vlády SR, o re-
alizácii Akčného plánu rozvoja 
okresu Kežmarok. Následne 
členovia rady schválili návrhy 
zmlúv o poskytnutí regionálneho 
príspevku zo štátneho rozpočtu 
pre rok 2016 v hodnote necelých 
2 mil. EUR pre nasledovné a:

– na podpora klastrových 
iniciatív (vytvorenie 3 podnika-
teľských klastrov)

– na riadenie Centra projekto-

vej podpory a prípravy vrátane 
založenia a naštartovania fun-
govania Spiš-up pre začínajúcich 
podnikateľov

– na vytvorenie Centra udrža-
teľnej energetiky – vypracovanie 
nízko uhlíkovej stratégie pre 
okres Kežmarok

– na podporu založenia 4 
subjektov sociálnej ekonomiky 
v roku 2016 – teda 4 sociálnych 
podnikov (v Kežmarku, Spišskej 
Belej, Krížovej Vsi a Ihľanoch)

– na rozšírenie kapacít základ-
ných škôl – v roku 2016 v obci 
Huncovce

– na vytvorenie Stredoškol-
ského kampusu v Kežmarku

– na vytvorenie 3 tréningo-
vých pracovných centier (na 

získanie pracovných návykov a 
skúseností)

– na podporu svojpomocnej 
výstavby bývania (24 bytových 
jednotiek v obci Ihľany a Krížová 
Ves).

Teraz už samotní príjem-
covia regionálneho príspevku 
čakajú na podpis zmlúv s 
ministerstvom, aby sa reálne 
mohol začať realizovať akčný 
plán okresu Kežmarok a začal 
míňať prvé financie určené na 
schválené aktivity ešte v tomto 
roku. Konkrétne Mesto Spišská 
Belá v roku 2016 má získať v rám-
ci akčného plánu príspevok 100 
tis. EUR na vytvorenie podniku 
sociálnej ekonomiky (sociálneho 
podniku).

námestia do existujúcej dažďo-
vej kanalizácie, ktorú mesto 
vybudovalo v roku 2005. Vedľa 
oplotenia kostola v pozemku 
mesta sa vybudovalo nové ka-
nalizačné potrubie v celkovej 
dĺžke 70 m, ktoré túto povrcho-
vú vodu odvedie do Belianskeho 
potoka. Zároveň sa pripravila 
kanalizačná prípojka (odboč-
ka) aj pre prípadne napojenie 
povrchových dažďových vôd 
z časti areálu kostola (kostolnej 
záhrady) do tejto kanalizácie, ak 
to raz bude potrebné. Rozšírenie 
tejto dažďovej kanalizácie odsú-
hlasil krajský pamiatkový úrad a 
práce realizuje Mestský podnik 
Spišská Belá s.r.o.. Výstavbu tej-
to kanalizácie financuje mesto zo 
svojho rozpočtu.

Dažďová kanalizácia pred kostolom

zvonicou a mestským úradom 
(radnicou) a ktorá sa objavila 
pri rekonštrukcii tejto časti ná-
mestia. Ale je to len domnienka. 
Naznačuje to možno aj skutoč-
nosť, podľa ktorej v posledných 
mesiacoch pri intenzívnych 
dažďoch sa začala pravidelne 

prepadávať zámková dlažba na 
jednom (vždy rovnakom) mieste 
na ploche pri zvonici (môžeme 
to pozorovať aj v týchto dňoch). 
Domnievame sa, že to spôsobuje 
práve táto dažďová voda. Preto 
sa pristúpilo k odvedeniu daž-
ďových vôd z tejto veľkej plochy 

Belianski hasiči na Liptovskej Mare
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Mesto Spišská Belá v ostat-
ných dňoch začalo realizovať zá-
mer postupnej obnovy renesanč-
nej zvonice na námestí v Spišskej 
Belej. Táto renesančná zvonica je 
kultúrnou pamiatkou.

Ako sa už skôr avizovalo, 
tento rok mesto získalo dotáciu 
zo štátneho rozpočtu na opravu 
strechy tejto zvonice vo výške 
15-tis. EUR. V súčasnosti pre-
bieha verejné obstarávanie na 
výber dodávateľa tejto novej 
strechy, pričom sa predpokla-
dajú náklady vo výške niečo 

V máji 2015 na základe 
vyhlásenej výzvy Ministerstva 
pôdohospodárstva SR v rámci 
Programu rozvoja vidieka SR 
na roky 2014 – 2020 Lesy mesta 
Spišská Belá podali zaujímavý 
projekt (na realizáciu opatrenia 
pod názvom Lesnícko-environ-
mentálne a klimatické služby a 
ochrana lesov). 

Cieľom tohto opatrenia je 
poskytnutie podpory obhos-
podarovateľom lesa za vyko-
návanie špeciálnych lesnícko-
-environmentálnych činností a 
plnenie klimatických záväzkov. 
Poskytnuté finančné prostried-
ky v rámci tohto projektu majú 
byť použité na lesné činnosti 
presahujú príslušné povinné 
požiadavky stanovené zákonom 
o lesoch a zákonom o ochrane 
prírody a krajiny. V rámci tohto 
projektu sa rieši prevencia proti 
prírodným katastrofám v lesoch, 
posilnenie ochrannej funkcie 

Projekt Európsky týždeň mobility odštartoval 
svoju históriu v roku 2000, kedy v rámci Dňa bez 
áut prvý krát poukázali európske štáty na závaž-
nosť súčasných problémov životného prostredia. 
Odvtedy predstavujú pravidelne každý rok 22. 
septembra miestne orgány mestské centrá v novom 
svetle vďaka tomu, že obmedzujú motorovú dopra-
vu, podporujú používanie udržateľných spôsobov 
dopravy a pozdvihujú povedomie o vplyve výberu 
spôsobu dopravy na životné prostredie. Premiérovo 
sa tento rok do tohto výnimočného celoeurópskeho 
projektu zapája aj Spišská Belá.
Čiastkovým cieľom projektu je aj poskytnutie 

priestoru ľuďom na to, aby sa zamysleli, na čo sku-
točne ulice mesta slúžia, a predebatovať konkrétne 
riešenia problémov, ako je nadmerný hluk, znečiste-
nie ovzdušia, zápchy, dopravné nehody a zdravotné problémy.

Tohtoročný EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY bude prebiehať od 
16. do 22. septembra a všetci obyvatelia Spišskej Belej sa do neho môžu 
zapojiť prostredníctvom konkrétnych činností vykonávaných  rámci 

Nezamestnaní sa podieľajú na oprave kultúrnej pamiatky
vyše 20-tis. EUR. Tieto práce by 
sa mali zrealizovať počas tohto 
septembra. Okrem týchto prác je 
však nevyhnutné obnoviť von-
kajšie omietky na fasáde celej 
zvonice. Na to mesto v tomto 
roku nemá potrebné financie, 
ale niektoré prvotné práce 
predsa už začalo realizovať. Ako 
uviedol primátor mesta Štefan 
Bieľak: „V tomto roku chceme 
odstrániť fasádne omietky do 
výške cca 3 - 4 metre, nakoľko 
do takejto výšky bude potrebné 
následne budúci rok natiahnuť 

nové sanačné omietky. A práve 
odstránenie týchto omietok (na 
niektorých miestach aj do hrúb-
ky 10 centimetrov) realizujú 
nezamestnaní z nášho mesta 
pracujúci cez úrad práce, ktorí 
si musia odpracovať dávky v 
hmotnej núdzi (v trvaní 32 ho-
dín mesačne). 

Po dohode so zástupcami 
z kežmarského úradu práce 
tak skupina nezamestnaných 
(v počte 6 - 8 osôb) dvakrát 
do týždňa vykonáva pomocné 
práce na obnove tejto kultúrnej 

pamiatky. Teda pre mesto v pod-
state zadarmo odstraňujú staré 
omietky na vonkajšej fasáde. 

Aj na takéto zmysluplné 
práce sa môžu využiť ľudia 
evidovaní ako nezamestnaní na 
úrade práce a patrí im za to aj 
naše poďakovanie“. Následná 
kompletná obnova celej fasády 
zvonice sa plánuje v roku 2017, a 
to nielen z finančných dôvodov, 
ale aj z dôvodu potreby presuše-
nia očisteného muriva obvodo-
vých stien (po odstránení týchto 
omietok).

Úspešný projekt mestských lesov
lesov, obnova po prírodných 
katastrofách a eliminácia dopa-
dov a adaptácia lesa na zmeny 
klímy. V podstate ide o ročnú 
kompenzačnú platbu na hektár 
lesného pozemku pokrytého 
lesným porastom nachádzajúci 
sa v územiach európskeho vý-
znamu s 3. alebo 4. stupňom 
ochrany prírody vi výške 39 
€/ha, teda spolu 31 927,35 € (za 
celú dotknutú výmeru) a v chrá-
nenom vtáčom území vo výške 
42,45 €/ha, teda spolu 5 438,69 
€ (za celú dotknutú výmeru). 
Mestské lesy Spišská Belá sa 
týmto projektom zaväzujú 
plniť podmienky podpory po 
dobu 5 rokov s možnosťou ďal-
šieho predĺženia. Táto finančná 
podpora v uvedených dvoch su-
mách bude vyplácaná mestským 
lesom každoročne (po dobu 5 
rokov) s tým, že mestské lesy 
budú musieť po uvedenú dobu 
dodržiavať určité podmienky: 

hospodáriť na základe schvá-
leného programu starostlivosti 
o les (lesný hospodársky plán) 
a vstúpiť do záväzku s mini-
málnou výmerou 1 ha lesného 
porastu v stanovenom území. 
Ďalej ponechať po obnovnej 
ťažbe minimálne 5 ks živých 
stojacich stromov na 1 ha okrem 
smreka, používať jemnejší spô-
sob hospodárenia, dosiahnuť 
prirodzenú obnovu drevín na 
minimálne 60 % obnovovanej 
plochy s výnimkou plôch vznik-
nutých po kalamite, ponechať 10 
% pionierskych drevín (napr. 
breza, jarabina) pri výchovných 
zásahoch, vylúčiť používanie 
prípravkov na ochranu rastlín, 
pri ťažbe používať biologicky 
odbúrateľný olej na mazanie, 
pri približovaní dreva využí-
vať sortimentovú metódu a vo 
vtáčom území na hniezdnych 
lokalitách ohrozených druhov 
vtákov aj vylúčiť (spravidla 5 

mesiacov v rozmedzí od 16. 2. do 
31. 8. podľa jednotlivého druhu) 
lesohospodársku činnosť (najmä 
ťažbu dreva, dopravu dreva a 
pohyb mechanizmov). V mesia-
coch máj až jún 2016 prebehla 
kontrola z Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry s násled-
ným schválením toho projektu. 
A teda na základe tohto projektu 
bude Lesom mesta Spišská Belá 
s.r.o. každoročne po dobu 5 ro-
kov uhrádzaná suma 37 366,04 
€, t. j. celkom za 5 rokov suma 
186 830,20 €. Uvedené finančné 
prostriedky budú poskytnuté 
z fondov EÚ (75 % z uvedenej 
sumy) a zo štátneho rozpočtu 
SR (25 % z uvedenej sumy). 
Lesy mesta využijú tieto finanč-
né prostriedky na úhradu nákla-
dov spojených s hospodárením 
v mestských lesoch (s obnovou 
lesných porastov).

Ing. František Pisarčík (OLH), 
Lesy mesta Sp. Belá s.r.o.

Do Európskeho týždňa mobility sa zapojí aj Spišská Belá
udržateľnej mobility. A teda výzva pre vás všetkých 
znie: Nechajte auto na týždeň zamknuté doma v 
garáži a nahraďte ho bicyklom alebo chôdzou! Po 
menšom ale nezanedbateľnom úspechu májového 
projektu Do práce na bicykli, do ktorého sa zapojilo v 
Spišskej Belej päť tímov, môžeme opätovne ukázať, že 
nám tieto akútne problémy životného prostredia nie 
sú ľahostajné! O tom, ako sa do Európskeho týždňa 
mobility môžete aktívne zapojiť, vás budeme priebež-
ne informovať na webovej stránke mesta www.spis-
skabela.sk ako aj na našej facebookovej stránke Mesto 
Spišská Belá. Tešíme sa na vašu účasť!

Do Európskeho týždňa mobility sa Spišská Belá 
zapojila aj realizáciou hneď niekoľkých trvalých 
opatrení, ktoré prispeli alebo ešte len prispejú k 
modálnemu posunu dopravy od súkromných áut 

k dopravným prostriedkom priateľským k životnému prostrediu. 
Tam patrí v tomto roku realizovaná výstavba alebo rekonštrukcia 
viacerých chodníkov v Spišskej Belej, ako aj plánovaná výstavba 
cyklotrasy v smere na Kežmarok.
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V meste Spišská Belá sa v po-
sledných rokoch zintenzívňuje 
jeden vážny problém v oblasti 
dopravy. A ním je priepustnosť 
križovatky v centre mesta, pres-
nejšie križovatky 2 štátnych ciest 
1. triedy č. 66 (od Kežmarku na 
Ždiar) a č. 77 (smer Stará Ľubov-
ňa). A samozrejme, že priepust-
nosť tejto križovatky ovplyvňujú 
aj motorové vozidlá prechádza-
júce do alebo zo Zamaguria po 
ceste 2. triedy č. 542. 

Mesto sa rozhodlo už skôr 
tento stav riešiť (pred niekoľký-
mi rokmi), avšak bez nájdenia 
konkrétneho riešenia zo strany 
štátnych inštitúcii zodpoved-
ných za riešenie tohto stavu, 
nakoľko ide o štátne cesty (nie 
miestne komunikácie). Ne-
ustále narastajúca intenzita 
dopravy spôsobila, že mesto 
vzalo iniciatívu do vlastných 
rúk a dalo na svoje náklady vy-
pracovať dopravno-inžiniersku 
štúdiu, ktorá posúdila možnosť 
prestavby tejto križovatky na 
okružnú križovatku. Nakoľko 
už skôr mestom spracovaná 
štúdia odporučila tento prob-
lém riešiť okružnou križovat-
kou (vhodnejšie riešenie ako 
svetelná križovatka, či zmena 
hlavnej a vedľajšej cesty). Na 
základe nižšie uvedených čísel 
a ďalších údajov autorizovaný 
dopravný projektant Ing. Šte-
fan Labuda spracoval uvedenú 
dopravno-inžiniersku štúdiu. 
V nej sa uvádza, že v súčasnosti 
nie sú k dispozícii výsledky 
celoštátneho sčítania dopravy 
z roku 2015. Posledné známe 
sú z roku 2010, podľa ktorých 
v Spišskej Belej:

– 9 821 vozidiel prešlo po 

štátnej ceste (na konci ul. SNP) 
v oboch smeroch

– 7 496 vozidiel prešlo po 
štátnej ceste na Zimnej ulici 
(smer od Ždiaru a Zamaguria) 
v oboch smeroch

– 5 947 vozidiel prešlo po 
štátnej ceste na vstupe do mes-
ta (od Starej Ľubovne) v oboch 
smeroch.

Dňa 26. 5. 2016 bol v uvede-
nej križovatke vykonaný križo-
vatkový dopravno – inžiniersky 
prieskum (zo strany mesta). Z 
uvedeného prieskumu je zrejmé, 
že najzaťaženejším vjazdom do 
križovatky je smer od Kežmar-
ku (cesta č. I/66) s intenzitou na 
vjazde 576 vozidiel za hodinu. 
Druhým najzaťaženejším vjaz-
dom je smer od Starej Ľubovne 
(cesta č. I/77) s intenzitou 325 
voz./hod. Nasleduje vjazd od 
Ždiaru a Zamaguria spoločne 
s intenzitou 295 voz./hod.. In-
tenzita na profile jednotlivých 
vjazdov do tejto križovatky je 
nasledovná:

- Vjazd I/66 v smere od Kež-

marku: 4800 voz./24 hod.
- Vjazd I/77 v smere od St. 

Ľubovne: 2709 voz./24 hod.
- Vjazd I/66 v smere od Tat-

ranskej Kotliny: 2459 voz./24 
hod.

- Vjazd z miestnej cesty v 
smere od námestia 150 voz./24 
hod.

Takže v uvedený deň 26. 
mája 2016 prešlo uvedenou 
križovatkou 9968 vozidiel (a 
to bolo mimo letnej či zimnej 
turistickej sezóny, kedy tie čísla 
ešte narastajú).

Na základe uvedených 
údajov a po vykonanej ohliad-
ke bolo zistené, že jedným z 
možných riešení je prestavba 
existujúcej križovatky ciest č. 
I/66 – I/77 a miestnej komuni-
kácie na okružnú križovatku s 
priemerom 25 m a šírkou 
jazdného pruhu na okruhu 7,5 
m. Podľa uvedenej štúdie je 
navrhovaná prestavba súčasnej 
križovatky možná z pohľadu 
stavebnej úpravy a taktiež z 
pohľadu priepustnosti budúcej 

okružnej križovatky. Uvedený 
návrh okružnej križovatky je 
v súlade s technickým predpi-
som Ministerstva dopravy, V a 
RR č. 04/2004 – Projektovanie 
okružných križovatiek na cest-
ných a miestnych komunikáci-
ách a tiež v súlade s STN 73 6102 
– Projektovanie križovatiek po-
zemných komunikácii a STN 73 
6110 – Projektovanie miestnych 
komunikácii.

Samotné technické riešenie 
pre nás znamená, že dôjde k nú-
tenej úprave chodníkov a zelene 
– k zrušeniu časti verejnej zelene 
na Petzvalovej ul. pred domom 
č. 15 a 16 (pred lekárňou a pred 
kaderníctvom p. Pašinského) a 
k zrušeniu časti chodníka na 
druhej strane pri mestskom 
dome na Hviezdoslavovej ulici 
č. 1 (pri bývalej “rybe“). Len tak 
je možné vybudovať okružnú 
križovatku s minimálnymi 
rozmermi (s priemerom 25 m), 
aby sa na nej mohli vytočiť aj 
nákladné vozidlá dĺžky 22 m 
(naviac stred križovatky – „tzv 
ostrovček“ bude stavebne upra-
vený tak, že prejazdný v prípade 
ešte dlhších vozidiel.

O spracovaní uvedenej 
štúdie boli informovaní po-
slanci mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Belej na zasadnutí 
dňa 24. 8. 2016. Teraz bude 
v priebehu najbližších týždňov 
nasledovať prerokovanie tejto 
štúdie s kompetentnými štát-
nymi orgánmi a inštitúciami 
: so správcom cesty – Sloven-
skou správou ciest, so štátnou 
správou – príslušným cestný 
správnym orgánom, so štátnou 
(dopravnou) políciou a ďalšími 
organizáciami. Snahou mesta 
bude presvedčiť kompetentné 
štátne orgány a organizácie, 
že prestavba tejto križovatky 
na okružnú je nevyhnutná 
a zároveň akútna z hľadiska 
bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky. Ak sa to podarí, tak 
následne bude treba túto investí-
ciu zaradiť, presnejšie dostať do 
zoznamu investičných priorít 
Slovenskej správy ciest (a teda 
ministerstva dopravy). Takže 
dnes nie je možné povedať, či a 
kedy to bude, ani koľko to bude 
stáť. A aj keď je to zodpovednosť 
štátu (za štátne cesty), bez inicia-
tívy mesta sa to samo nepohne. 
Tak len dúfajme, že sa to vedeniu 
mesta podarí presadiť.

Mesto navrhuje okružnú križovatku v centre mesta

Tričká s logom mesta už v predaji

Pre všetkých, ktorí už netrpezlivo čakali, kedy sa nové tričko 
s logom mesta Spišská Belá dostane do predaja, máme dobrú správu! 
Od pondelka 8. augusta 2016 si tento jedinečný kúsok navrhnutý 
Ondrejom Miškovičom, môžete zakúpiť v Regionálnom turistickom 
a informačnom centre v Spišskej Belej (Petzvalova 17) za cenu 5 €. 
Tričká sú dostupné vo veľkostiach XS, S, M, L, XL a 2XL. Je úžasné 
sledovať, koľko z vás, ktorí už tričko s logom mesta máte, ho hrdo 
nosíte na naše mestské podujatia. Tešíme sa preto, že od pondelka už 
bude po Spišskej Belej behať zas o niekoľko „Srdcom Belančanov“ 
viac! Takže Spišská Belá má nový módny hit, ktorý nás bude spájať 
s našim milovaným mestom už aj navonok! A to nech sa už nachá-
dzate kdekoľvek, či už doma v Spišskej Belej alebo v šírom svete. Veď 
napokon, prvý predaný kúsok poputoval nášmu rodákovi, ktorý už 
roky žije mimo mesta.

Situačný náčrt na strane 20.
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Mesto Spišská Belá zakúpilo 
staršie 9-miestne vozidlo pre po-
treby miestnych dobrovoľných 
hasičov. Vyhovelo tak ich viac-
ročnej požiadavke. Predmetné 
auto budú hasiči používať na 
technické zásahy, kedy nie je 
nutné použiť veľké hasičské 
auto. Uvedené 9-miestne vozidlo 
umožní naraz prepravu 9 hasi-
čov na zásah a zároveň umožní 
aj prevoz základnej zásahovej 
techniky (v zadnej časti auta) 
vrátane prepravy nového proti-
povodňového vozíka, nakoľko je 
vybavené ťažným zariadením. 
Predmetné auto budú hasiči 
využívať aj na účasť na hasič-
ských súťažiach (dospelých aj 
detí), nakoľko v ňom odvezú aj 

V ostatných dňoch nastali 
vážne problémy s kanalizáciou 
na Moskovskej ulici v našom 
meste. Po intenzívnom daždi 
táto zastaralásplášková kanali-
zácia nevydržala, resp. bola už 
tak poškodená, že došlo k jej 
prepadnutiu a zasypaniu ze-
minou. Porucha nastala na po-
zemku Martina Pajera, cez ktorý 
prechádza táto verejná kanalizá-
cia. Táto kanalizácia odvádzala 
spláškové vody z niekoľkých 
rodinných domov na Moskov-
skej ulici a z prevádzky čistiarne 
RENOVA. Poškodenie tejto 
kanalizácie je tak rozsiahle, že sa 
táto kanalizácia už nedá opraviť 
a je nutné bezodkladne zrealizo-
vať úplne novú kanalizáciu a aj 
iným spôsobom odkanalizovať 
tieto domy a objekt Renovy. V 
súčasnosti sa spláškové vody 
dočasne prečerpávajú pomocou 
čerpadiel z tejto  poškodenej 
kanalizácie do kanalizácie na 
ul. 1. Mája.

Uvedená kanalizácia na 
Moskovskej ulici (aj tá, ktorá 
prechádza cez pozemok p. Pa-
jera) je majetkom Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti a.s. 
Poprad (PVS), ktorá ju aj pre-
vádzkuje. (a teda táto kanalizá-
cia nie je majetkom mesta). Ide 
o problém, ktorý je dlhodobejší 
a doposiaľ bol vždy riešený len 
provizórne – teda jej čiastočnými 
opravami a údržbou. Už minu-
lý rok primátor nášho mesta 
sa dohodol s PVS na trvalom 
riešení tohto problému. PVS 
zadala vypracovať projektovú 

dokumentáciu na výstavbu no-
vej spláškovej kanalizácie, ktorá 
zabezpečí nový spôsob odkana-
lizovania tejto ulice a odvedenia 
spláškových vôd do čistiarne 
odpadových vôd. PVS zároveň 
zaradila túto akciu do investič-
ného plánu vodárni na rok 2016 
s realizáciou október-november 
2016. Uvedený havarijný stav 
na predmetnej kanalizácii však 
okrem iného spôsobil, že PVS 
začne výstavbu tejto kanalizácie 
už od utorka 30. augusta 2016. Na 
jednej strane ešte že sa potrebné 
riešenie tohto problému už skôr 
pripravilo – tak projekčne ako aj 
finančne, možno na druhej strane 
– škoda, že táto stará kanalizácia 
nevydržala do októbra. Ale to je 
už teraz bezpredmetné.

Pokiaľ ide o samotné tech-
nické riešenie, na Moskovskej 
ulici od domu č. 6 sa stredom 
mestskej cesty vybuduje nová 
kanalizácia až na koniec ulice 
a pred základnou školou sa 
zatočí doprava a uličkou okolo 
telocvične sa nové potrubie 

potiahne až do kanalizácie na 
Kúpeľnej ulici. Tento nový úsek 
kanalizácie bude v profile DN 
300 a v dĺžke 222 m (označený 
ako úsek A1 – vid príloha). 
Avšak na základe požiadavky 
primátora mesta PVS urobí 
nový, resp. obnoví pôvodný, ale 
dnes nefunkčný, odľahčovací ka-
nál na konci Kúpeľnej ulici popri 
železničnej trati. Takže sa zakope 

nové potrubie v profile DN 300 
a v dĺžke 192 m (označený ako 
úsek A2 viď príloha). Úlohou 
tohto odľahčovacieho potrubia 
bude v prípade naplnenia kana-
lizačného potrubia na Kúpeľnej 
ulici (z dôvodu zrážkových vôd) 
odľahčiť spláškovú kanalizáciu 
na Kúpeľnej ulici odtokom do 
existujúceho povrchového (meli-
oračného) kanála za Belianskymi 
kúpeľmi. Podľa informácii z PVS 
výstavbu tejto novej kanalizácie 
bude na oboch úsekoch (A1, A2) 
naraz realizovať skúsená exter-
ná stavebná firma, aby práce 
prebiehali rýchlo a kvalitne. 
Uvedenú výstavbu spláškovej 
kanalizácie bude financovať 
PVS z vlastných zdrojov. Tak 
dúfajme, že počasie vydrží, že 
ich nič neprekvapí a v priebehu 
cca 3 týždňov bude táto nová ka-
nalizácia už funkčná a problém 
trvalo vyriešený.

Problémy s kanalizáciou na Moskovskej ulici

Deväťmiestne auto pre belianskych hasičov
hasičskú športovú „motorku“. 
Poslanci mestského zastupiteľ-
stva na návrh primátora mesta 
schválili na kúpu tohto vozidla 
v rozpočte mesta sumu 8 000 
EUR, pričom samotné vozidlo 

sa kúpilo za 7 600 Eur. Je to 9 
-ročný Volkswagen Caravelle vo 
veľmi dobrom technickom stave. 
Podľa primátora mesta Štefana 
Bieľaka, „uvedené vozidlo je 
pre našich hasičov veľmi po-

trebné najmä v mimoriadnych 
situáciách (pri mimoriadnych 
udalostiach), kedy je nutné sa 
presunúť na miesto zásahu a 
nie je potrebné použiť veľké 
hasičské vozidlo (napr. pri po-
vodniach, prívalových dažďoch, 
silných víchriciach, zatopených 
pivniciach). A použitie tohto 
auta je ekonomicky omnoho vý-
hodnejšie ako použitie veľkého 
hasičského auta (najmä spotreba 
nafty). A na druhej strane, hasiči 
si ho za svoj aktívny prístup aj 
zaslúžia. Sú mojou „pravou 
rukou“ v situáciách, kedy si ne-
viete poradiť a máte niekoho na 
telefóne. A neraz pomohli našim 
obyvateľom, keď boli v núdzi“. 
Tak nech im auto slúži.

Od 1. júla 2016 máte možnosť na stavebnom úrade v Spišskej Belej 
vidieť novú tvár. Novým zamestnancom stavebného úradu sa stala Bc. 
Mária Grichová, čerstvá absolventka Stavebnej fakulty TU Košice (1. 
stupňa). Mária Grichová (1993) je zo Spišskej Belej. Od 1. marca 2016 
uvedené miesto nebolo obsadené po tom, čo z tejto pozície odišiel Ing. 
Štefan Vilga. Príchodom novej zamestnankyne predpokladáme, že by sa 
činnosť stavebného úradu mala stabilizovať a veci by sa mali postupne 
vybavovať v stanovených lehotách. Stavebný úrad je štátnym orgánom 
(nie orgánom mesta), ktorý plní úlohy štátu na úseku stavebného kona-
nia v zmysle stavebného zákona. Samotné fungovanie stavebného úradu 
financuje štát, avšak nie v plnej výške – v prípade Spišskej Belej uhrádza 
mzdové výdavky do výšky 50 % (t. j. polovičný pracovný úväzok). Ostatné 
náklady, t. j. napr. mzdové náklady do plného pracovného úväzku uvedenej 
kolegyne alebo niektoré prevádzkové náklady znáša mesto každoročne zo 
svojho rozpočtu.

Zmena na stavebnom úrade
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Ako sme už informovali, Mesto Spišská Belá v súčasnosti (počas 
letných prázdnin) realizuje rekonštrukciu vnútorných priestorov 
mestskej knižnice (na 1. poschodí). Túto rekonštrukciu začalo reali-
zovať z vlastných financií z rozpočtu mesta a na tento účel vyčlenilo 32 
tis. EUR. Nakoniec mesto použije z vlastných financií menej financií, 
nakoľko samestu podarilo získať účelovú dotáciu zo štátneho roz-
počtu vo výške 13 tis. EUR, ktorú poskytlo Ministerstvo financií SR 
na základe podaného projektu mesta (oznámenie o poskytnutí tejto 
dotácie bolo mestu doručené včera).

Mesto už vymenilo okná na celej budove. Vo vnútri na 1. poschodí 
vymenilo elektroinštaláciu a na stenách sú komplet nové omietky. 
Vybudovala sa nová kanalizačná prípojka (čo vidieť aj pred budo-
vou). Opravujú sa toalety a pripravuje sa montáž nových svietidiel 
a nových podláh. Zároveň je už pripravený aj nový nábytok – teda 
komplet nové knižné regály, ktoré budú stáť 9 tisíc EUR, pričom z roz-
počtu mesta sa použije približne len 4 tisíc EUR, keďže aj na nákup 
nábytku mesto už skôr získalo z Ministerstva kultúry štátnu dotáciu 
vo výške 5 tis. EUR. A do tretice mesto už skôr získalo aj dotáciu 
zo štátneho rozpočtu vo výške 1000 EUR aj na nákup nových kníh. 
Predpokladáme, že práce môžu potrvať ešte aj prvé dva septembrové 
týždne a tak mestská knižnica môže byť v prevádzke pre verejnosť 
až v priebehu septembra.

Mesto získalo 13 tis. EUR 
na mestskú knižnicu

Mesto Spišská Belá v zmysle 
plánu investičných akcií mesta 
na tento rok v ostatných dňoch 
pripravuje už avizovanú asfaltá-
ciu mestskej cesty na Partizánskej 
ulici. Tá sa mala uskutočniť už 
v priebehu júla, ale zdržali nás 
stavebné práce na úprave ná-
stupíšť na železničnej zastávke, 
ktoré realizujú priamo Železnice 
SR (vlastnými kapacitami). V sú-

Modernizácia priestorov mestskej knižnice v Spišskej Belej sa 
finišuje. Pôvodne sa stavebné práce plánovali do konca augusta, 
avšak s niektorými prácami sa nepočítalo, a preto sa prerušenie 
prevádzky mestskej knižnice predĺži o 2 týždne. Neplánovane sa 
musela zrealizovať nová kanalizačná prípojka ako aj nové vnútor-
né rozvody vody a kanalizácie a problémy nastali aj s položením 
novej podlahy. Knižnica bude pre verejnosť opätovne otvorená 
v plnom režime od 19. septembra 2016. A myslíme, že čitatelia sa 
majú na čo tešiť.

Finišujú sa práce v knižnici

Príprava asfaltácie cesty 
na Partizánskej ulici

časnosti sa pripravujú podkladné 
vrstvy pod nový asfalt a zároveň 
sa upravujú parkovacie plochy 
pri budove železničnej zastávky 
pre potreby cestujúcej verejnos-
ti. Uvedené prípravné stavebné 
práce realizuje Mestský podnik 
Spišská Belá s.r.o. Celkové nákla-
dy sa predpokladajú vo výške 30 
tis. EUR a financuje ich mesto zo 
svojho rozpočtu.

Muži (A-tím) - 5. liga VSFZ – skupina Podtatranská 
Spišská Belá - Kravany    2:0
Helcmanovce - Spišská Belá    3:4
Spišská Belá – Ľubica    2:1
Spišské Vlachy - Spišská Belá    2:1
Spišská Belá – Poprad  B    1:3

Muži (B-tím) - 6. liga PFZ
Spišská Belá – Vrbov    6:2
Spišská Štvrtok - Spišská Belá – Svit    6:0
Spišská Belá – Hozelec   6:1
Spišské Bystré - Spišská Belá B    1:1

Starší dorast – 2. slovenská liga – skupina Východ
Spišská Nová Ves – Spišská Belá  6:0
Spišská Belá – Svit  0:1
Lipany – Spišská Belá  7:0
Spišská Belá – Snina  0:1
Sobrance - Spišská Belá  2:2
Spišská Belá – Humenné  1:3

Mladší dorast – 2. slovenská liga – skupina Východ
Spišská Nová Ves – Spišská Belá  2:0
Spišská Belá – Svit  1:1
Lipany – Spišská Belá  5:0
Spišská Belá – Snina  0:2
Sobrance - Spišská Belá  1:2
Spišská Belá – Humenné  2:4

Starší žiaci – 2. slovenská liga – skupina C
Spišská Belá – Kežmarok  2:1
Podolínec – Spišská Belá  1:3
Spišská Belá - Smižany  1:1
Spišská Belá – Lendak  5:1

Mladší žiaci – 2. slovenská liga – skupina C
Spišská Belá – Kežmarok  2:2
Podolínec – Spišská Belá  4:3
Spišská Belá - Smižany  0:1
Spišská Belá – Lendak  0:0

Aké ciele si dal futbalový klub pred začatím novej sezóny?
Podľa prezidenta MŠK Slavoj Spišská Belá Štefana Bieľaka „v no-

vej sezóne chceme pokračovať v práci s mládežou – prípravkami a 
žiakmi a zlepšovať činnosť týchto mužstiev (tu je budúcnosť futbalu 
v našom meste). V prípade dorastu si želáme, aby sa v náročnej 2. 
lige udržali a boli dôstojnými súpermi pre vyspelejšie kluby. V prí-
pade „Béčka“ hrať tak, aby boli v prvom rade dobrou základňou pre 
A-mužstvo a v druhom rade sa na konci sezóny umiestnili v 1. po-
lovici tabuľky (do 6. miesta). A pokiaľ ide o A-družstvo mužov, 
sú ambície tie najvyššie – hrať v 5. lige atraktívny futbal, bojovať 
o najvyššie priečky v tabuľke a urobiť maximum preto, aby sme túto 
ligu vyhrali. Tak mu držme palce a príďme ho povzbudiť. Nakoľko 
najmä ambície veľmi silného súpera - Popradu B sú rovnako postu-
pové. Všetci uvítame, ak najmä na domáce zápasy bude chodiť viac 
divákov, ktorí podporia našich futbalistov. Všetky domáce zápasy 
A-mužstva sa hrajú vždy v sobotu v rovnakom čase o 17.00 h.“ Tak 
FUTBALU ZDAR, a tomu belianskemu zvlášť !

Ako sa darí belianskym 
futbalistom v novej sezóne? 

Viac aktuálnych informácií 
získate na www.spisskabela.sk
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Kroky našich dobrovoľní-
kov z Faceclubu pravidelne 
putujú celoročne naprieč Slo-
venskom, kde sa zúčastňujú 
rôznych festivalov, seminárov, 
či mládežníckych výmen, aby aj 
prostredníctvom týchto pobytov 
získali nové zážitky a poznatky 
a takto obohatili kreatívny ži-
vot v priestoroch nášho belian-
skeho mládežníckeho klubu. 
Tento krát sa však odvážili ísť 
o niečo ďalej a na celý týždeň 
„zakotvili“ v nemeckom meste 
Stahnsdorf, ležiaceho neďaleko 
Berlína. Tu sa totižto konal od 
1. – 7. augusta mládežnícky 
festival You´th rope, ktorý 
organizovalo mládežnícke cen-
trum Clab v Stahnsdorfe. Okrem 
nášho osemčlenného tímu na 
čele s Antonom Kováčikom, sa 
festivalu zúčastnilo celkovo 100 
účastníkov z Nemecka, Litvy, 
Lotyšska, Ukrajiny a Poľska.

Počas tohto týždňa sa mali 
naši dobrovoľníci možnosť 
zúčastniť na rôznych worksho-
poch (Streetdance, hudba, 
grafity, tanec, žonglovanie, film, 
parkour), ktorých čiastkovým 
cieľom bolo aj spoznávanie 
iných kultúr, prekonávanie stra-
chu z nepoznaného, či osmeliť sa 
komunikovať v cudzom jazyku. 
Okrem týchto workshopov 
navštívili naši dobrovoľníci aj 
Berlín, kde sa cez edukačnú 
hru dozvedeli mnoho o histórii 
Nemecka. Spestrením boli aj 
internacionálne večerné progra-
my, kde okrem spoznávania kul-
túry zúčastnených krajín, mohli 
všetci aj ochutnať špeciality z ich 
kuchyne. V posledný večer, ktorý 
bol venovaný Slovensku, sa zase 
mohli ostatní dozvedieť niečo 

Faceclub predstavil Spišskú 
Belú v Nemecku

o nás a tak si vypočuli v podaní 
našich dobrovoľníkov slovenskú 
ľudovú skladbu Na kráľovej holi, 
na diskotéke zatancovali na sú-
časnú populárnu slovenskú 
skupinu Mafia corner a ochutnali 
našu typickú kapustnicu. Všetci 
účastníci sa aspoň prostredníc-
tvom publikácie Belianske Tatry, 
dozvedeli aj o krásach našich hôr 
a niektorí sa takto rozhodli našu 
krajinu v dohľadnom čase navští-
viť. Plní neopakovateľných zážit-
kov si tak naši opäť zbalili stany, 
nasadli na vlak a vrátili sa naspäť 
do nášho Faceclubu, kde podľa 
ich slov, určite niečo z toho čo sa 
dozvedeli a naučili, využijú aj u 
nás. A tak sa môžete aj vy, skalní 
návštevníci Faceclubu, tešiť na 
mnoho ďalších noviniek.

Spoločenská kronika 
V JÚLI 2016

• narodili sa: Marko Horváth, Michal Vaško, Alžbeta Zadžo-
rová, Matej Brežina, Peter Barančo, Matej Kuraj.

• navždy nás opustili: Margita Mazureková vo veku 90 rokov, 
Pavol Kuna vo veku 82 rokov, Jozef Kozár vo veku 59 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Mária Romanová - 96 rokov, 
Anna Marušinská - 95 rokov, Elena Burianová - 85 rokov, Margita 
Michaliková - 85 rokov, Anna Ridillová - 85 rokov, Elena Du-
račková - 75 rokov, Justína Hangurbadžová - 75 rokov, Margita 
Hangurbadžová - 75 rokov, Anna Brixiová - 70 rokov, František 
Gurník - 70 rokov, Mária Šmindaková - 70 rokov, František 
Žrubek - 70 rokov.

Plenér fotografov
17. 9. 2016, od 10.00 do 19.00 h.  

Organizátor podujatia: Mesto Spišská Belá, 
Múzeum J. M. Petzvala

6. ročník
jednodňový plenér pre amatérskych fotografov s ocenením 3 
najlepších čiernobielych a 3 najlepších farebných fotografií.
plenéra sa môžu zúčastniť vopred i na mieste prihlásení 
poloprofesionálni i amatérski fotografi vo veku od 15 rokov 
s vlastnou fototechnikou.
súťaží sa v dvoch kategóriách – čiernobiela a farebná foto-
grafia.
koláž nie je povolená.
každú fotografiu musí účastník pomenovať!
 fotografie, ktoré účastník do súťaže prihlási, musia byť vyho-
tovené iba v deň konania súťaže.
 fotografie je potrebné priniesť do Regionálneho turistického 
informačného centra, Petzvalova 17, Spišská Belá), do 30. 
septembra 2016 na CD, DVD alebo USB nosiči v počte – ma-
ximálne 3 ks čiernobiele a 3 ks farebné fotografie.
najlepšie fotografie budú vytlačené a vystavené v rámci vyhlá-
senia výsledkov.
vernisáž a slávnostné vyhlásenie výsledkov (s ocenením naj-
lepších fotografií) sa uskutoční 28. októbra 2016 (piatok) o 
17.00 hodine.
 účasťou na Plenéri fotografov dávajú súťažiaci súhlas s po-
užitím fotografií pre propagačné a prezentačné účely Mesta 
Spišská Belá.
10.00 h, Múzeum J. M. Petzvala: Otvorenie plenéra – oboz-
námenie účastníkov s témou a podmienkami súťaže. 

Ceny: 1. miesta: 100 € a plaketa J. M. Petzvala, 2. miesta:  70 €, 
3. miesta:  30 €
Technické informácie pri zasielaní fotografií: médium: CD, 
DVD. Počet: 3 farebné, 3 čiernobiele fotografie. Rozmer: A3 
(420 x 297 mm). Formát: RGB (8 bit), tif, jpg (max. kvalita 12). 
Rozlíšenie: min. 300.

Kontaktná osoba: PhDr. Alexandra Olekšáková, t. č.: 052/468 
05 17



Spišskobeliansky spravodajAUGUST 2016

14

Počas uplynulých dvoch 
mesiacov ste sa aj prostredníc-
tvom našej webovej stránky 
a Spišskobelianskehospravo-
daja mohli dočítať o neľahkom 
živote osemmesačných dvoji-
čiek Ondrejka a Sárky Koščá-
kových zo Spišskej Belej, ktoré 
potrebovali súrne absolvovať 
pobyt v rehabilitačnom centre 
Adeli v Piešťanoch, ktorý by im 
pomohol zlepšiť ich zdravotný 
stav. Aj vďaka štedrej finančnej 
pomoci niektorých z vás sa po-
darilo mamičke Lucii s jej dvoma 
ratolesťami na tento pobyt v júli 
vycestovať. Po jeho absolvovaní 
sme prijali pozvanie pani Lu-
cie a navštívili sme Ondrejka 
a Sárku u nich doma, aby sme 
sa dozvedeli ako a či im pobyt 
pomohol. Už pri vstupe do ich 
bytu nás čakalo milé prekvapenie 
v podobe usmievajúcej sa Sárky, 
ktorá sedela bez cudzej pomoci 
na detskom koberčeku, čo pred 
týmto pobytom v Piešťanoch 
nedokázala.

Ondrejko a Sárka strávili 

v Piešťanoch dva týždne a me-
dzi ostatnými pacientmi boli 
najmladší. Už v prvý deň im 
odborníci z Adeli centra vytvo-
rili rehabilitačný denný program 
ušitý na mieru. Počas desiatich 
cvičebných dní absolvovali sta-
točné dvojičky v pravidelných 
intervaloch niekoľko procedúr: 
dýchanie 80% kyslíka, ošetrenie 
biolampou a laserom, stimulačné 
a reflexné masáže, neurologické 
cvičenia. Začiatky však vôbec 
neboli jednoduché, najmä pre 
ustráchaného Ondríka – nové 
prostredie, nové tváre a nové 
hlasy, avšak toto psychicky i fy-
zicky náročné obdobie prinieslo 
svoje ovocie. „Do Piešťan sme 
odchádzali s malou dušičkou 
a strachom, no vrátili sme sa 
veľmi spokojní. Ondrejka aj 
Sárku tento pobyt pozitívne 
naštartoval, aj keď si to museli 
ťažko vydrieť,“ spomína pani Lu-
cia.„Pokroky sú badateľné. Sárka 
už dokáže sedieť, sama si pri pití 
drží fľašu, zvláda šikmý sed (po-
čas rozhovoru sa na nás slniečko 

Sárka stále usmieva a dokonca 
si sama dala nožičku ku puse, 
pozn. redaktora) a momentálne 
sa s ňou učíme stáť na štyroch. 
Vyhliadky na chodenie sú u nej 
tiež pozitívne, aj keď zle našľa-
puje na nožičky a bude sa musieť 
učiť opierať o celé chodidlá,“ do-
dáva ďalej, „Ondrejkovi sa vďaka 
logopedickým cvičeniam počas 
pobytu posilnili svaly na tvári, 
osmelil sa a začal viac komuni-
kovať, aj keď len s úzkym okolím. 
Sám sa už opiera o ručičky, keď 
je na brušku a dokáže v tejto 
polohe udržať hlavičku hore až 
20 minút. Učíme sa s ním aj otá-
čať na bruško a chrbátik a kvôli 
skráteným šľachám na rukách 
cvičíme strečing.“

Aj touto cestou sa chce pani 
Lucia poďakovať všetkým, ktorí 
pomohli akoukoľvek formou 
Ondrejovi a Sárke: „Cviky, ktoré 
sme sa naučili v Piešťanoch, teraz 
musíme poctivo cvičiť aj doma. 
Ondrejko i Sárka si to musia 
poctivo „odmakať“, ideme síce 
pomaly, ale ideme… Zdravé 
detičky robia určité úkony in-
tuitívne, ale ich to treba naučiť. 
A preto zo srdca ďakujeme vám 

všetkým, vďaka ktorým sme 
dostali príležitosť vycestovať do 
Piešťan a absolvovať takto tieto 
cvičenia a procedúry. Veľmi si 
to vážime!“ Tento pobyt v Adeli 
centre je teda veľmi krásnym 
začiatkom k postupnému skva-
litneniu života Ondrejka a Sár-
ky, cesta k ďalším úspechom je 
však ešte dlhá a aj preto čakajú 
na dvojičky ešte ďalšie pobyty. 
Koncom augusta to bude reha-
bilitačné plávanie v BABY club 
Žabka Banská Bystrica, v sep-
tembri rehabilitácia v Dunajskej 
Lužnej a v novembri a decembri 
sa dvojičky vrátia opätovne do 
Adeli centra v Piešťanoch.

Ak ste sa práve aj vy rozhod-
li pomôcť, môžete tak urobiť 
na: http://transparentneucty.sk/
#/turnovers/5113858698

Rovnako môžete pomôcť aj 
formou darovania akejkoľvek 
zvukovej hračky – tá pôsobí mo-
tivačne a precvičuje im zároveň 
pohyby, deti sa prostredníctvom 
začutého zvuku otáčajú zo stra-
ny na stranu, naťahujú sa za ňou 
a hľadajú ju.

Ondrejkovi a Sárke preto pra-
jeme veľa síl v ich ďalšej liečbe!

Adamkovi Kačmarčíkovi 
zo Spišskej Belej po ťažkom 
pôrode jeho mamičky lekári 
nedávali veľké nádeje. Napriek 
tomu je Adamko veľký bojovník, 
čo potvrdzujú aj samotní lekári, 
ktorí síce u Adamka konštatovali 
veľmi ťažkú diagnózu – detskú 
mozgovú obrnu, no zdravotný 
stav Adamka sa postupne v ma-
lých krokoch zlepšuje. Výrazne 
mu pomohol aj absolvovaný re-
habilitačný pobyt v Adeli Centre 
v Piešťanoch. Vďaka nemu do-
káže sám chvíľu sedieť s oporou 
o ruky a udrží sa na štyroch, čo 
do vtedy nevedel a samozrejme 
posunulo ho to aj mentálne. 
Podľa vyjadrenia lekárov veľmi 
prospešná by mala byť jeho ďal-

Ondrejkovi a Sárke liečba výrazne pomohla

Pomôžte Adamkovi
šia rehabilitácia v tomto centre, 
ktorá je však finančne veľmi ná-
ročná, čo je výrazne nad finanč-
né možnosti tejto rodiny.

Rodinka Kačmarčíková sa 
preto obracia na tých z vás, kto-
rí chcú a môžu pomôcť, s pros-
bou o finančnú pomoc v mene 
Adamka. Adamkove prognózy 
do budúcnosti sú veľmi nádejné, 
avšak za predpokladu, že bude 
aj naďalej pokračovať v špe-
cializovaných rehabilitáciách a 
terapiách.

S prosbou o túto finančnú 
pomoc sa na vás obracia okrem 
Mesta Spišská Belá, ktoré 
prostredníctvom občianskeho 
združenia Moje Mesto Spišská 
Belá prispelo Adamkovi sumou 
600 €, aj Adamkova mamička 
Lucia: „Adamko je náš najväčší 
poklad, ktorý sa nám za všetko 
odvďačuje svojím úsmevom a 
radosťou zo života. Môj syn má 
veľmi veľké šance a dobré prog-
nózy do budúcnosti. Boli by sme 
Vám veľmi vďační za akúkoľvek 
finančnú podporu.“

Ak chcete Adamkovi po-
môcť, tak to môžete urobiť 
cez  tento transparentný účet: 
http://transparentneucty.sk/#/
turnovers/5116553451.
ĎAKUJEME za vašu pomoc!

Spišská Belá sa 27. augusta 2016 v doobedňajších hodinách vrátila 
späť v čase o niekoľko desaťročí a privítala pred Mestským úradom 
ako aj pozdĺž svojej mestskej pamiatkovej zóny na Petzvalovej a 
Hviezdoslavovej ulici približne 80 veteránov – automobilov i mo-
tocyklov vyrobených do r. 1970. Členovia Spišského veterán klubu 
si s ich vozidlami totižto naplánovali medzizastávku svojej tour 
aj v Spišskej Belej. 161 km trasa viedla malebným podtatranským 
prostredím a odštartovala na Šuňave, ďalej pokračovala cez Spišskú 
Belú, Levoču, Spišskú Novú Ves a ukončila sa späť v Šuňave. Majite-
ľov historických vozidiel prišiel na naše spišskobelianske námestie 
privítať aj primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, ktorý spomedzi ve-
teránov vybral aj svojich osobných favoritov a odovzdaj im cenu za 
Naj motocykel a Naj automobil. Pre zúčastnených členov Spišského 
veterán klubu bolo na námestí pripravené aj malé občerstvenie, aby 
mohli vo svojej tour pokračovať plní energie ďalej.

Spišský zraz veteránov
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Mesto plánuje výstavbu 
dopravného ihriska Triedenie je hračka, tvrdia Slováci. 

Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického 

úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí 
v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nele-
gálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Mnohí 
ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí 
polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení.

Do žltého kontajnera na plasty patria: PET fľaše, plastové obaly z potravín, 
kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká, igelitové tašky, vedrá, obaly z CD 
či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem 
zmenšiť na minimum. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.

Nepatria sem: pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či 
pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.

Do modrého kontajnera na papier patria: papierové obaly, noviny, časopisy, 
knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kar-
tóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Nepatria sem: nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier 
s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z 
cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.

Do zeleného kontajnera na sklo patria: sklenené nádoby, obaly , fľaše, po-
háre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov 
a aj sklo z okuliarov.

Nepatria sem: zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, 
drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV 
obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky 
a korky zo sklenených fliaš.

Do červeného kontajnera na kovy patria: plechovky, konzervy, kovové sú-
čiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad.

Nepatria sem: kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby 
z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instant-
ných polievok.

Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk 

fan Labuda. Veľkosť a technic-
ké riešenie tohto dopravného 
ihriska vychádza z polohy a 
veľkosti miesta, na ktorom má 
byť umiestnené. Ihrisko bude 
mať rozmery cca 39 x 21 m. 
Povrch tohto ihriska (teda cesti-
čiek) bude asfaltový – chodníky 
pre peších budú dláždené a 
zvyšok plôch bude tvoriť zeleň 
(trávnik). Predpokladané celko-
vé náklady na toto ihrisko sa od-
hadujú na 30 tis. EUR. Kedy sa 
bude realizovať výstavba tohto 
ihriska, zatiaľ nie je úplne jasné. 
„V tomto roku to nebude. Našou 
snahou v najbližšej dobe bude 
hľadať na túto výstavbu externé 
zdroje a z rozpočtu mesta to len 
dofinancovať. Ale nevylučujem, 
že zafinancujeme celé náklady 
len z rozpočtu mesta (ak nebu-
de iná možnosť). Ale bol by som 
rád, keby sa ihrisko vybudovalo 
v roku 2017. Ale bez toho, aby 
sme vedeli čo chceme, kde to 
chceme a koľko bude to stáť, 
teda bez projektovej dokumen-
tácie to nevieme urobiť,“ doplnil 
primátor mesta. Tak dúfajme, 
že sa mestu, tak ako pri iných 
podobných projektoch, podarí 
nájsť potrebné finančné zdroje, 
aby toto ihrisko mohlo byť čo 
najskôr súčasťou „vybavenia“ 
nášho mesta.

Mesto Spišská Belá už dlhší 
čas (viac rokov) uvažuje o vý-
stavbe detského dopravného 
ihriska. Táto požiadavka bola 
vznesená aj zo strany našich 
základných škôl vrátane mater-
skej školy. 

Podľa primátora mesta Štefa-
na Bieľaka, „mať takého ihrisko 
je v dnešnej dobe nevyhnutné 
tak pre vyučovací proces na zá-
kladných školách, kde sa vyučuje 
dopravná výchova (doposiaľ viac 
teoreticky), ale rovnako aj preto, 
že doprava je čoraz intenzívnej-
šia a je potrebné, aby sa naše 
deti zoznamovali s pravidlami 
cestnej premávky čo najskôr. Ale 
vždy je najúčinnejšia praktická 
výchova, v tomto prípade na 
bezpečnom dopravnom ihris-
ku. Mám za to, že tento priestor 
bude možné využívať aj v rámci 
mimoškolských voľnočasových 
aktivít.“ Dokonca je možnosť, 
aby toto ihrisko využívali aj 
základné školy z blízkeho oko-
lia za určitých dohodnutých 
podmienok. Dopravné ihrisko 
bude umiestnené v areáli Zá-
kladnej školy J. M. Petzvala na 
Moskovskej ulici – v prednej 
časti. Mesto dalo vypracovať 
projektovú dokumentáciu na 
výstavbu tohto ihriska, ktorej 
autorom je projektant Ing. Šte-
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Kto bol Gregor Horváth-
-Stansith? Náboženský spiso-
vateľ, župný hodnostár a vý-
znamný dejateľ evanjelickej 
cirkvi, zakladateľ šľachtického 
gymnázia v Strážkach, prívrže-
nec a podporovateľ reformácie 
a starostlivosti o záchranu 
umeleckých a historických 
pamiatok.

V roku 1551 daroval Fer-
dinand I. kaštieľ v Strážkach 
rodine Horváth-Stansithovcov, 
pôvodom z chorvátskeho Gra-
decu, za zásluhy pri obrane 
hradu Sihoť v protitureckých 
bojoch. Práve s týmto šľachtic-
kým rodom vlastniacim kaštieľ 
až do začiatku 19. storočia sa 
spája prvá ranonovoveká časť 
jeho slávnej histórie.  Najznámej-
ším zo siedmich generácii stráž-
skych Hotváth-Stansithovcov je 
dodnes prvý spišský podžupan 
z jej radov Gregor Horváth-Stan-
sith (1558 – 1597). Bol synom ba-
róna Marka Hotváth-Stansitha, 
ktorý Strážky pre tento rod 
získal a jeho druhej manželky 
Kristíny Hatiovej.

Gregor Horváth-Stansith sa 
narodil 1. augusta 1558 v Kör-
mend (Maďarsko). S manželkou 
Eufrozínou, rod. Amadeovou, 
druhou Eufrozínou, rod. Sembe-
riovou mal 3 dcéry a 2 synov. Po 
absolvovaní domácich škôl štu-
doval pravdepodobne na univer-
zitách v Padove, Basileji, Stras-
bourgu, Ženeve, Wittenbergu. 
Počas štúdia a po jeho skončení 
cestoval po Taliansku, Švajčiar-
sku, Francúzsku, Veľkej Británii, 
Nemecku, Rakúsku a asi od r. 
1581 hospodáril na majetkoch 
na Spiši. V rokoch 1590 – 1592 
bol spišským podžupanom. Bol 
prívržencom a podporovateľom 

reformácie, s ktorou sa zoznámil 
počas pobytu v západnej Európe. 
Okolo r. 1588 založil vo svojom 
strážskom kaštieli významnú 
humanistickú školu pre mladých 
šľachticov, ktorá sa čoskoro pre-
sadila popri evanjelických ško-
lách v Kežmarku a Levoči. Mala 
charakter gymnázia so snahou 
o jej povýšenie na vysokú školu. 
Povolal na ňu popredných do-
mácich i zahraničných učiteľov, 
na udržiavanie školy a podporu 
jej chudobnejších študentov roč-
ne vynakladal asi 600 zlatých. 
Školu sám viedol a prednášal na 
nej dialektiku, etiku a rétoriku. 
Vyučoval na nej aj známy autor 
slovenských duchovných piesní 

a neskorší superintendent evan-
jelickej cirkvi Eliáš Láni. Súčas-
ťou “Gymnasium Nehrense” 
čiže Gregorom založenej školy 
v Strážkach bola tiež jedna 
z najlepšie vybavených knižníc 
vtedajšieho Uhorska.  Začiatkom 
18. storočia zničil kaštieľ požiar, 
v dôsledku čoho v roku 1711 
zanikla aj šľachtická škola.

Zasahoval do dobových 
teologických sporov v protes-
tantských cirkvách, najmä do 
zápasov okolo Formula Con-
cordiae, ktorej bol zástancom. 
Svoje názory prezentoval na 
kolokviu v júni 1591 v Csepre-
gu, v decembri 1595 a v januári 
1596 v Kežmarku v niekoľkých 

polemických spisoch v boji s tzv. 
kryptokalvinizmom, najmä 
s kežmarským farárom Šebasti-
ánom Lamom. V týchto sporoch 
odmietal odstraňovanie umelec-
kých artefaktov z evanjelických 
chrámov a usiloval sa o ich zá-
chranu, preto je považovaný za 
jedného z predchodcov starost-
livosti o záchranu umeleckých 
a historických pamiatok. Gregor 
Horvath-Stansith zomrel 15. ja-
nuára 1597 v Strážkach (dnes 
mestská časť Spišská Belá). Po 
vymretí rodu Horvath-Stansith 
prešiel kaštieľ do majetku rodi-
ny Szirmayovcov a neskoršie ho 
sobášmi získali rodiny Mednyán-
szkych a Czóbelovcov.

1. augusta sa narodil Gregor Horváth-Stansith (1558 - 1597)

1. Futbal - predprípravka (1 )  J. Dobeš
2. Futbal - predprípravka (2)  J. Pokrivčák
3. Futbal - prípravka U10  M. Maťaš
4. Futbal - prípravka U11 M. Strakula
5. Futbal - mladší žiaci U13  P. Tomas
6. Futbal - starší žiaci U15  J. Hajovský
7. Futbal - mladší dorast  M. Novoroľník
8. Futbal - starší dorast  M. Zacher
9. Hokejbal U 8  J. Zadžora
10. Hokejbal U10 (chlapci)  Reľovský
11. Hokejbal U12  P. Vaverčák
12. Hokejbal U14 (chlapci)  M. Burdíček
13. Hokejbal U16 (chlapci)  M. Burdíček
14. Hokejbal U19 (chlapci)  M. Burdíček
15. Volejbal mini  M. Budzáková
16. Volejbal midi  Ľ. Gumulák
17. Bedminton (1. - 9. roč.)  R. Lech

18. Relaxačné plávanie  A. Schurdaková
19. Stolný tenis (1. - 9. roč.)  M. Matava
20. Florbal (chlapci 5. - 9. roč.)  J. Dobeš
21. Florbal (dievčatá 5. - 9. roč.)  M. Budzáková
22. Florbal (chlapci 5. - 9. roč.) Ľ. Gumulák
23. Športové hry (5. - 9. roč.)  J. Dobeš
24. Športové hry (1. - 4. roč. )  A. Kriššáková
25. Športové hry (1. - 4. roč. )  M. Gurková
26. Spevácko-pohybový  B. Gotzmannová
27. Lezecký (1. - 9. roč.)  M. Grivalský
28. Žabky- tanečno pohybové hry (4 – 6-ročné deti)  
 M. Čižiková
29. Hasičský (5. - 9. roč.)  J. Lorenčík
30. Mažoretky  Z. Knapiková
31. Tenis  Y. Tomaľová
32. Poľovnícky  M. Pisarčík

Aktuálna ponuka krúžkov v CVČ pre školský rok 2016/2017

Prihlášky si môžete stiahnuť z webovej stránky mesta, www.spisskabela.sk,
prípadne vyzdvihnúť na MsÚ kancelária CVČ, číslo dverí 15, 

alebo priamo u vedúcich záujmových útvarov.

Dňa 27. augusta 2016 sa 
uskutočnil v areáli Nižné lúky 
v Spišskej Belej už 5. ročník 
furmanských pretekov pod ná-
zvom Belianska podkova. Orga-
nizátormi podujatia boli Spolok 
priateľov koní zo Spišskej Belej 
(zastúpený Michalom Šelepom) 
a Mesto Spišská Belá. Pretekov sa 
zúčastnilo 9 posádok z Lendaku, 
Vikartoviec, Torysy, Pavloviec, 
Brezovice, Hranovnice, Hričov-
ského Podhradia, Jakuban a jed-
na domáca posádka zo Spišskej 
Belej. Súťažiaci si merali svoje sily 

Belianska podkova 2016

v štyroch disciplínach – slalom 
s furmanským vozom, manipu-
lácia z drevom, silová disciplína 
a posledná niesla názov v lete na 
saniach. Celé preteky prebiehali 
pod dohľadom odborných roz-
hodcov Zdenky Brozmanovej 
a Viliama Gregu.

Okrem koní bol pre všetky 
vekové skupiny zabezpečený 
celodenný program so zaují-
mavými hudobnými vystú-
peniami a zábavou. Ocenenia 
najlepším furmanom odovzdal 
primátor mesta Štefan Bieľak 

spolu s ďalšími organizátormi. 
Za organizačné zabezpečenie 
celého podujatia patrí poďako-
vanie najmä Jozefovi Kunovi 
a Michalovi Šelepovi, ale aj ich 
ďalším pomocníkom.

Celkové konečné poradie:
1. Peter Chobor z Pavloviec 

a jeho kone Pejo a Bandy
2. Stanislav Dvorščák z Tory-

sy a kone Yogi a Amur
3. Pavol Blaško z Hričovské-

ho Podhradia a kone Rostant 
a Opus

ĎAKUJEME aj sponzorom 
tohto podujatia: Mesto Spiš-
ská Belá, Železiarstvo Blaško 
Kežmarok, PDP Kežmarok, PD 
Tatry Spišská Belá, Lesy mesta 
Spišská Belá, Remeslá Spišská 
Belá, KRaF Spišská Belá, Potra-
viny P. Grigláková Spišská Belá, 
OVOMIX J. Ištocy Spišská Belá, 
IZO4 Š. Bachleda, M, Milaňák 
Spišská Belá, Technik Poprad, p. 
Čáky Švábovce, J. Paciga Spiš-
ská. Belá, I. Halková Poprad.
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V pondelok 1. augusta 2016 
mal v Spišskej Belej na námestí 
krátku zastávku Peter Káčer v 
rámci dobročinného projektu 
“Káčer na bicykli 2016”. Na-
dácia TA3 organizuje aj tento 
rok charitatívnu akciu, ktorá 
pomáha ľuďom v núdzi. Peter 
odštartoval 1. augusta svoju týž-
dňovú tour už po 3. krát a bude 
v nej pokračovať až do 7. augus-
ta 2016. Táto jeho tour bude mať 
sedem etáp a prostredníctvom 
nej chce Peter podporiť 7 rodín 
(7 ťažkých životných príbehov). 
Hneď v rámci prvej etapy, ktorá 
sa začala na Štrbskom plese a 
končila v Starej Ľubovni, sa za-
stavil Peter Káčer s členmi svojej 
„posádky“ aj v Spišskej Belej. Do 
nášho mesta prišiel z Tatranskej 
Kotliny po známej cyklotrase, 
ktorú si tak mohol tiež vyskúšať 
a pochvaľoval si ju.

A teda na poludnie čakala 
na Petra pred mestským úra-
dom hŕstka jeho priaznivcov, 
ktorých neodradilo ani trochu 
upršané a sychravé počasie. Na 
námestí Petra privítal primátor 
Spišskej Belej Štefan Bieľak. 

Počas víkendu 22. a 23. júla 2016 sa na hokejbalovom ihrisku 
v Spišskej Belej odohral v súčasnosti najdlhší hokejbalový zápas na 
Slovensku. 30-hodinová hokejbalová tour alebo hokejbalový maratón 
zorganizovali OZ – Šport je cesta, MŠK hokejbal Kežmarok, MŠK 
Spišská Belá pod záštitou primátora mesta Spišská Belá Štefana Bie-
ľaka. Podaril sa prekonať rekord z Mojmíroviec, kde hráči odohrali 
24 hodinový hokejbalový maratón. Po skončení zápasu to konštatoval 
prítomný komisár zastupujúci Slovenskú knihu rekordov a potvrdil 
dosiahnutý nový rekord.

Nepretržite počas 30 hodín zástupcovia belianskeho a kežmar-
ského hokejbalu odohrali medzi sebou navzájom zápas, v ktorom si 
zahralo súhrne 174 osôb. Padlo súhrne niečo vyše 520 gólov v zápa-
sových blokoch, ktoré trvali 2 hodiny. Všetko sa to začalo v piatok 
22. júla o 14:20 hod., keď sa stretli proti sebe mládežnícke tímy MŠK 
Worms Kežmarok a MŠK Spišská Belá a deti odohrali 6 hodinový blok 
(rozdelený na tri 2- hodinovky) v rámci kategórie U10, U13 a U17. 
Po nich sa na ihrisku prestriedalo 174 hráčov a asi cca 300 divákov, 
ktorí museli byť nadšení z piatkového tempa a z piatkových nočných 
zápasov, v ktorých proti sebe nastúpili rôzni aktívni i neaktívni ho-
kejbalisti, hokejisti i športovci z iných športov. Ale najmä niektorí 
hráči z domácej Spišskej Belej to ťahali aj 15 hodín bez prestávky 
a bez spánku, čo si zaslúži obdiv. Akciu prišli podporiť aj prezident 
MŠK Kežmarok Ľubomír Kovalský a ďalší skvelí športovci, majstri 
i vicemajstri sveta i Slovenska (Oravec, Šlachtič, Glevanák, Mikša, 
Teplický a Godla, Kušmirek, Drozd, Svitana, Olejnik a ďalší).

V prvom rade patrí poďakovanie autorovi myšlienky zorganizovať 
takýto zápas : Milanovi Glevaňákovi z Kežmarku (OZ Šport je cesta). 
Za organizáciu akcie patrí poďakovanie zástupcom spišskobelian-
skehohokejbalu, najmä Miroslavovi Burdíčkovi, Jánovi Plučinskému, 
Jánovi Zadžorovi, Patrikovi Vaverčákovi, Majovi Miklasovi, Milanovi 
Kapralovi, Milene Burdičkovej, Petre Simonisovej, ako aj všetkým 
ostatným dobrovoľníkom. Poďakovanie patrí aj hlavným partnerom 

maratónu: Pekáreň Gros Kežmarok, Pizzeria ZOREA Kežmarok, OK 
bar Kežmarok, Mäsiarstvo Fedák Kežmarok, FUNSTORE, spoločnosť 
WHITE and BLUE ktorá na túto príležitosť pripravila špecialne dresy, 
VIP Poker Club Pro, Rodent-Control – KK, s. r. o., Potraviny Mešár 
Spišská Belá.

Poďakovanie patrí aj Mestu Spišská Belá, ktoré sprístupnilo svoje 
hokejbalové ihrisko, zabezpečilo potrebný technický servis a vytvorilo 
výborné podmienky pre tento 30 hodinový zápas. Túto akciu aktívne 
podporil aj primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý odohral počas tohto 
zápasu takmer 5 hodín (v neskorých nočných a skorých ranných hodi-
nách). A ako po skončení zápasu uviedol, „pre samotné mesto Spišská 
Belá to bol prvý pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov a hneď 
úspešný, a to vďaka športu nazvaným hokejbal. ĎAKUJEME!

Najdlhší hokejbalový zápas – padol slovenský rekord

Peter Káčer prišiel do Spišskej Belej po cyklotrase
A privítal ho teda tak, ako sa na 
pravé slovenské tradície patrí 
– chlebom a soľou a za zvuku 
slovenskej ľudovej hudby v 
podaní ľudovej hudby Pod-
tatranec spolu so speváckou 
skupinou Belan. Zároveň mu 
odovzdal za naše mesto malý 
darček, ktorý mu bude túto 
medzizastávku navždy pripo-
mínať – Knihu o Belianskych 
Tatrách a tričko s novým logom 
mesta Spišská Belá. Následne 
sa Peter a členovia jeho tímu 
podpísali do pamätnej knihy 
mesta. Ako uviedol primátor 
mesta na adresu Petra Káčera, 
„chcem sa mu poďakovať za 
skvelú myšlienku (pomáhať 
iným) a najmä za jej netradič-
nú realizáciu. Peter k nám do 
Spišskej Belej priniesol obrov-
skú pozitívnu energiu a najmä 
motiváciu pre nás všetkých, aby 
sme pomáhali druhým, ktorí po-
trebujú našu pomoc. Zároveň je 
Peter príkladom aj pre ostatných 
ľudí so zdravotným či iným po-
stihnutím, že napriek svojmu 
hendikepu dokážu vnímať veci 
okolo seba pozitívne a byť veľ-

kým prínosom paradoxne práve 
pre zdravých ľudí.“

Ako ďalej uviedol primátor 
mesta „u ľudí, ako je Peter, mu-
síme obdivovať jeho vytrvalosť, 
úsilie, húževnatosť, že napriek 
svojmu zdravotnému hendike-
pu, je neskutočne silným člove-
kom s veľkou chuťou pomáhať. 
Žijeme vo veľmi rýchlej a trochu 
aj zvláštnej dobe, v ktorej často 
nevidíme okolo seba iných ľudí, 
v tom lepšom prípade aspoň vi-
díme, ale nie vždy pomôžeme. 
A práve ľudia, ako je Peter, nám 
pripomínajú, aby sme si všímali 
ľudí okolo seba a tým, ktorí to 
potrebujú, keď sa aspoň trochu 
dá, aby sme pomohli alebo ich 
podporili. Však nezabúdajme, 
že zdravie je tiež relatívna vec 
a nikdy nevieme, kedy my bu-
deme odkázaní na pomoc iného. 
Všetci máme v našom každoden-
nom živote mnoho problémov a 
potrieb, ale keď sme chorí, tak 
máme len jeden problém a jedno 
želanie : …… “

Pre tím projektu „Káčer na 
bicykli“ bolo pred mestským 
úradom pripravené aj malé a 

zdravé občerstvenie, ktoré im 
dodalo energiu na ďalšiu ces-
tu smer Stará Ľubovňa. Peter, 
ďakujeme za návštevu! Želá-
me Vám veľa síl, optimizmu 
a pozitívnej energie a úspešné 
absolvovanie tohtoročnej misie 
(tour).

Peter Káčer pomáha rôznymi 
charitatívnymi formami jed-
notlivcom aj organizáciám, ktoré 
sa so svojimi prosbami o pomoc 
obrátili na Nadáciu TA3. So svo-
jím špeciálne upraveným trojko-
lesovým bicyklom a šľachetnou 
myšlienkou sa každoročne vydá-
va na cestu naprieč Slovenskom, 
aby pomáhal iným ľuďom a to aj 
napriek tomu, že je sám hendike-
povaný. Prostredníctvom SMS 
zbierky tak získava finančné 
prostriedky pre zdravotne po-
stihnutých ľudí, aby im takto 
pomohol s pokrytím finančne 
náročnej liečby, ako aj pre ľudí, 
ktorí potrebujú pomoc so zvlád-
nutím ťažkej životnej situácie. 
Viac informácií nájdete na http:
//kacer2016.ta3.com/ .

• Naši dobrovoľní hasiči pripravili pre deti z Detského domova v Spišskej 
Belej milé popoludnie, počas ktorého sa deti mohli previezť po Belianskom 
rybníku na hasičskom člne a naučili sa podať prvú pomoc v prípade 
núdze.
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12. augusta 2016 odštartovala 
Miestna organizácia Slovenské-
ho rybárskeho zväzu v Spišskej 
Belej už 7. ročník rybárskeho 48- 
hodinového maratónu Beliansky 
kapor, ktorý sa konal na Belian-
skom rybníku. Najväčší úlovok: 
Džadoň Marek, Merčák Štefan 
– 6,25 kg

Celkovo bolo chytených 14 
kusov o hmotnosti 43,25 kg, čo 
je priemerná hmotnosť 3,08 kg.
Ďakujeme všetkým účastní-

kom za ich účasť a tešíme sa na 
ďalší ročník!

Družstvo
Počet bodov Počet kusov

Celkové 
poradiePretekár č. 1 Pretekár č.2

Džadoň Marek Merčák Štefan 13,34 3 1

Pavličko Ľubomír Zemančík Martin 12,86 3 2

Lacková Simona Ignácz Peter 8,95 5 3

Hamaš Jaroslav Hamaš Ján 5,15 1 4

Brynczka Ján Jančík Martin 1,65 1 5

Britaňák Denis Kaňuk Patrik 1,30 1 6

7. ročník Belianskeho kapra
Na akcii sa zúčastnilo 12 dvojčlenných družstiev s týmito výsledkami:

V dňoch 30. a 31. júla 2016 sa 
na hokejbalovom ihrisku v Spiš-
skej Belej uskutočnil už 2. ročník 
celoslovenského hokejbalového 
turnaja žien LADIES CUP 2016. 
V jednotlivých 6 tímoch sa ob-
javili hráčky z celého Slovenska 
– od východu až na západ, ale aj 
z Českej republiky. 

Každý zápas trval 2×12 min. 
a zápasy sa skončili s nasledov-
nými výsledkami:

•  LADIES Slovakia – Spišská 
Belá 2:0

•  LADIES Slovakia – Zvo-
len   2:1

•  LADIES Slovakia – Olo-
mouc 1:0

•  LADIES Slovakia – Výber 
SR 1:2 sn

•  LADIES Slovakia – Martin 
2:1 sn

• Spišská Belá – Zvolen 0:3
•  Spišská Belá – Výber SR 

1:2 sn
•  Spišská Belá – Martin 2:

1 sn
•  Spišská Belá – Olomouc 

1:0 sn
• Zvolen – Martin 0:1
• Zvolen – Výber SR 1:2
• Zvolen – Olomouc 3:1
• Martin – Výber SR 2:1 sn
• Martin – Olomouc 1:0
• Výber SR – Olomouc 2:0

Poradie po základnej časti:
1. Výber SR
2. LADIES SLOVAKIA
3. Dievčatá z Martina
4. ŽHKm Zvolen
5. MŠK Spišská Belá
6. WBHF EAGLES Olomouc

O 5. miesto:
•  Spišská Belá – Olomouc 

5:0 kont.

V dňoch 23. – 24. júla 2016 sa v anglickom parku kaštieľa v Stráž-
kach uskutočnil už 18. ročník volejbalového turnaja zmiešaných 
družstiev BELÁ MIX VOLLEY CUP, konaný pod záštitou Mesta 
Spišská Belá.

Turnaja sa napriek zmene termínu, kvôli nepriaznivému počasiu 
(pôvodný termín 16. - 17. júl), zúčastnilo 14 družstiev z rôznych kú-
tov Slovenska a svoje zastúpenie mali mestá ako Poprad, Kežmarok, 
Košice, Humenné, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník, či Nitra, čo svedčí 
o jeho výbornom renomé a veľkej obľúbenosti tohto turnaja.

Víťazom turnaja sa stalo družstvo “Škôlkári” na druhom mieste 
sa umiestnilo družstvo No Shame a tretie miesto obsadilo družstvo 
Tatry.

Za najlepšiu hráčku bola vyhlásená Erika Salanciová z družstva 
No Shame. Najlepším hráčom sa stal Peter Malachovský z víťazného 
družstva.

Poďakovanie za organizáciu turnaja patrí najmä Jozefovi Ku-
novi, Marcelovi Banczíkovi a Jaroslavovi Dobešovi. A za podporu 
tohto turnaja aj jeho sponzorom: firme Coca Cola, Fegafrost, Hamé, 
Slovkred, Renova, Exes, Plastiflex a Podtatranská vodárenská pre-
vádzková spoločnosť.

18. ročník Belá mix volley cup-u Hokejbalový turnaj LADIES 
CUP 2016 v Spišskej Belej

Semifinále 1:
•  LADIES Slovakia – Mar-

tin  2:0

Semifinále 2:
Výber SR – Zvolen  0:1 sn

Zápas o 3. miesto
Martin – Výber SR   2:0

Zápas o 1. miesto:
•  LADIES Slovakia – Zvolen 

0:2

Konečné poradie:
1. ŽHKm Zvolen
2. LADIES SLOVAKIA
3. Dievčatá z Martina
4. Výber SR
5. MŠK Spišská Belá
6. WBHF EAGLES Olomouc

Ocenenia najlepším tímom 
a najlepším hráčkam odovzdal 
primátor mesta Štefan Bieľak, 
podľa ktorého si obdiv zaslúžia 
všetky hráčky za predvedené 
výkony, ale zvlášť domáce 
hráčky MŠK Spišská Belá, na-
koľko Spišská Belá nemá svoj 
stály ženský hokejbalový tím 
a tento výber prvýkrát odohral 
spolu takýto turnaj a ich vekový 
priemer bol 13 rokov. Napriek 
tomu odohrali veľmi vyrovna-
né zápasy, dokonca niektoré aj 
víťazné (vďaka najmä výbornej 
brankárke). Gratulujeme ! Za 
ďalšiu úspešnú propagáciu 
hokejbalu patrí poďakovanie 
organizátorkám tohto turnaja 
z družstva LADIES SLOVAKIA 
a tiež zástupcom domáceho 
MŠK Spišská Belá za organi-
začné a technické zvládnutie 
turnaja. Ďakujeme !



AUGUST 2016Spišskobeliansky spravodaj

19

5. ročník furmanských pretekov Belianska podkova5. ročník furmanských pretekov Belianska podkova

• Pre návštevníkov furmanských pretekov bol pripra-
vený bohatý sprievodný program.

Stavebná úprava križovatky pri OMV (situačný náčrt)
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Viac 
aktuálnych 
informácií 
nájdete na 

webovej
stránke 
mesta

www.spisskabela.sk

Návrh 
stavebnej 
úpravy 
chodníka na 
Mierovej ulici 
so zriadením 
parkovacích 
miest

Mesto navrhuje okružnú 
križovatku v centre mesta

(situačný náčrt)


