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7. ročník 

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom za-
sadnutí dňa 3. decembra 2009 
prijalo aj tieto uznesenia: 

- schválilo návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 8/2009 
o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na žiaka školy 
a školského zariadenia na rok 
2010 v meste Spišská Belá 
- uvedené nariadenie upravuje 
minimálnu výšku finančných 
prostriedkov, ktoré škola dostane 
na svoju činnosť na daný kalen-
dárny rok (prepočítaný na 1 žia-
ka školy). Uvedené nariadenie sa 
týka škôl a školských zariadení 
v originálnej kompetencii mesta 
(netýka sa základných škôl);

- schválilo návrh na Všeobec-
ne záväzného nariadenia č. 9/2009 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Podľa 
tohto nariadenia sa výška miest-
nych daní a poplatkov pre rok 
2010 nemení.; 

- schválilo návrh na Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 10/2009 
o poskytovaní sociálnych služieb 
a úhradách za sociálne služby- 
uvedené nariadenie je prijaté z dô-
vodu nového zákona o sociálnych 
službách a z dôvodu úpravy pod-

Z mestského zastupiteľstva
mienok poskytovania opatrovateľ-
skej služby - individuálnej v byte 
alebo v zariadení opatrovateľskej 
služby v Strážkach; 

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o realizácii pro-
jektu EÚ - Dobudovanie systému 
separácie odpadov v Spišskej Be-
lej a schválilo výpožičku nového 
nákladného motorového vozidla 
na zber a odvoz komunálnych od-
padov zn. MAN, ktoré mesto zís-
kalo v rámci uvedeného projektu 
EÚ (v hodnote cca 186 tis. eur - 
5,6 mil. Sk) pre Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o. - mesto dalo 
uvedené vozidlo do bezplatného 
užívania Mestskému podniku 
(podmienka projektu EÚ); 

- schválilo prekleňovací ban-
kový úver na prefinancovanie 
projektov mesta finančne podpo-
rených z fondov EÚ; 

- schválilo návrh na zmenu 
programového rozpočtu Mesta 
Spišská Belá na rok 2009 - zme-
ny rozpočtu sa týkajú tak zníženia 
príjmov mesta zo štátneho roz-
počtu (vo forme tzv. podielových 
daní) ako aj zníženia výdavkov, 
ktoré nie je sú nevyhnutné (úspor-
né opatrenia) ako aj zvýšenie 
niektorých výdavkov spojených 
najmä s prípravou projektov EÚ; 

- schválilo prepracovaný návrh 
štúdie usporiadania plánovaných 
garáží na Družstevnej ulici v Spiš-
skej Belej - dôvodom na zmenu 
spôsobu rozmiestnenia garáži 
bola výhrada obyvateľov byto-
vého domu na blízkosť garáži od 
ich domu a rovnako problémom 
bola prípadná preložka niektorých 
inžinierskych sietí. Podmienky 
predaja a výberu konkrétnych 
záujemcov budú schválené na 
najbližšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva;

- vzalo na vedomie informáciu 

primátora mesta o novej štúdii roz-
delenia pozemkov v priemyselnej 
zóne Sever (1. etapa) na zriadenie 
podnikateľských prevádzok;

- schválilo Marcelovi Feren-
ckovi (Spišská Belá) a Vladimí-
rovi Ordzovenskému (Ľubica) 
predĺženie lehoty na dokončenie 
výstavby polyfunkčného objektu 
na ul. SNP (na býv. verejných 
WC) do 31. 12. 2011 (hrubá 
stavba bude ukončená do 31. 12. 
2010) z dôvodu prieťahov v sta-
vebnom konaní; 

(Pokračovanie na 2. str.)

SILVESTER 2009
Mesto Spišská Belá 

vás pozýva na privítanie Nového roka 2010 
na námestie v Spišskej Belej 

dňa 31. decembra 2009 od 22.00 h. 

Čaká vás zábava s DJ 
- ohňostroj - primátorský punč - a iné... 

Príďte sa zabaviť 
a privítať Nový rok 2010!!! 

Príjemné a pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a veľa šťastia a pevného zdravia 

v novom roku 2009 
Vám želá

primátor mesta, poslanci mestského 
zastupiteľstva a zamestnanci mesta
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Z mestského zastupiteľstva

- vzalo na vedomie informá-
ciu primátora mesta o úspešných 
projektoch mesta a získaných dotá-
ciách zo štátneho rozpočtu a z fon-
dov EÚ (1. projekt podporený EÚ 
- Protipovodňová ochrana mesta 
- regulácia potokov, 2. projekt 
podporený EÚ - Modernizácia 
a nadstavba hasičskej zbrojnice 
v Sp. Belej, 3. projekt podporený 
EÚ - Rekultivácia skládky odpa-
dov v Spišskej Belej - 4. projekt 
podporený zo štátneho rozpočtu 
- Výstavba detského ihriska na 
Moskovskej ulici - dotácia z Úra-
dy vlády SR vo výške 10 tis. eur, 
5. projekt podporený zo štátneho 
rozpočtu - Úprava okolia okolie 
kostola a zvonice v Strážkach 
- dotácia z Min. Financií SR vo 
výške 30 tis. eur);

- schválilo prenájom neby-
tových priestorov v zdravotnom 
stredisku v Spišskej Belej - na 
prízemí (po rýchlej zdravotnej 
službe) žiadateľovi MUDr. Jo-
zefovi Dzurendovi Kežmarok na 
zriadenie ambulancie praktického 
lekára pre dospelých - na dobu ne-
určitú za ročné nájomné určené 
VZN mesta č. 6/2003; 

- schválilo asanáciu objektu 
bývalých futbalových šatní 
pri cintoríne (dome smútku) 
v Spišskej Belej - cieľom je daný 
priestor esteticky upraviť; 

- schválilo informáciu Mest-
ského podniku Spišská Belá, 
s. r. o., o realizácii projektu EÚ 
na výstavbu lesných ciest a ob-
novu mestských lesov; 

- vzalo na vedomie informáciu 

primátora mesta o realizovaných 
investičných aktivitách mesta; 

- vzalo na vedomie informá-
ciu primátora mesta o rozšírení 
kamerového systému v Spišskej 
Belej;

- schválilo prijatie daru - novo-
vybudovaného náučného turistic-
kého chodníka v prírodnej rezer-
vácii Belianske lúky (rašeliniská) 
v k.ú. Spišská Belá (lokalita pod 
Šarpancom) od neziskovej organi-
zácie DAPHNE Slovensko;

- vzalo na vedomie ponuku 
adresovanú mestu na odkúpenie 
pozemku parc. č. 1312/2, druh po-
zemku zastavaná plocha o výmere 
912 m2 za obchodným domom na 
Mierovej ulici v Spišskej Belej od 
Ľudovíta Krempaského, Spišská 
Belá;

- vzalo na vedomie ponuku 
adresovanú mestu na odkúpenie 
budovy bývalej prevádzky Fer-
gamu s priľahlým pozemkom 
na Zimnej ulici č. 46 v Spišskej 
Belej od Rudolfa Heringa, bytom 
Mlynčeky;

- vzalo na vedomie ponuku 
adresovanú mestu na odkúpenie 
budovy bývalých Baliarní obcho-
du („lekvárky“) na Letnej ulici č. 
17 v Spišskej Belej s pozemkom 
parcela č. 1035/1, druh pozemku 
zastavaná plocha o výmere 993 
m2 od Františka Slebodníka, 
Kežmarok; 

- nesúhlasilo s predajom bu-
dovy bývalej materskej škôlky 
v Strážkach (predmetnú budovu 
s pozemkom si mesto ponechá 
vo svojom majetku);

- neschválilo predaj časti 

pozemku (športový areál pri zá-
kladnej škole) vedľa prevádzky 
BISTRA „M“ na Záhradnej ulici 
v Spišskej Belej o výmere cca 50 
m2 (športový areál pri ZŠ) žiada-
teľke Márii Kundľovej (Spišská 
Belá) na zriadenie letnej terasy, 
ale schválilo zverejnenie zámeru 
mesta (ponuky) prenajať časť 
uvedeného pozemku na zriadenie 
letnej terasy; 

- prejednalo niekoľko prípa-
dov (žiadostí) majetkoprávneho 
vysporiadania niektorých dlho-
doboužívaných pozemkov pri 
rodinných domoch; 

- schválilo vyhlásenie verejnej 
obchodnej súťaže na predaj po-
zemkov na výstavbu rodinných 
domov v Lendaku; 

- schválilo návrh novej zriaďo-
vacej listiny Zariadenia opatrova-
teľskej služby na Popradskej ulici 
v Spišskej Belej (v Strážkach);

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o zamestnaní ne-
zamestnaných ľudí Mestom Spiš-

(Dokončenie z 1. strany)

Mesto Spišská Belá má ďalší 
úspešný projekt finančne pod-
porený zo štrukturálnych fondov 
EÚ. V Ide o projekt Modernizá-
cie, stavebných úprav a nadstav-
by hasičskej zbrojnice v Spišskej 
Belej (1. etapa). Celkové náklady  
projektu sú predbežne určené na 
313 920, 54 eur (cca 9,5 mil. Sk), 
pričom z tejto sumu nám z EÚ 
bude poskytnutá suma 252 697 
eur (cca 7,6 mil. Sk) a rozdiel 
uhradí mesto z vlastného rozpoč-
tu, t.j. 61 223,54 eur (cca 1,9 mil. 
Sk). V rámci tohto projektu sa 
zrealizuje 1. etapa prác:
1.  nová sedlová strecha s mož-

nosťou zobytnenia podkrovia,
2.  výmena okien, dverí a garážo-

vých dverí,

Modernizácia hasičskej zbrojnice
3.  zateplenie budovy,
4.  kompletná výmena kúrenia, 
5.  kompletná výmena elektroin-

štalácia, 
6.  kompletná výmena zdravo-

techniky, 
7.  nové podlahy, maľby, svieti-

dlá, dvere a pod., 
8.  nové vnútorné usporiadanie 

miestností v zmysle minimál-
neho štandardu priestorového 
vybavenia hasičských zbroj-
níc. 
V rámci tohto projektu sa však 

nebude realizovať zobytnenie pod-
krovia (to bude budúca 2. etapa). 
Realizácia projektu začne cca 
niekedy v lete až na jeseň budú-
ceho roka - 2010 a trvať bude cca 
1 rok - 2011. 

ská Belá v spolupráci s Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Kežmarku v rámci nástrojov 
aktívnej politiky trhu práce (ab-
solventská prax, chránené praco-
visko, zamestnávanie znevýhod-
nených skupín nezamestnaných, 
a pod.); 

- schválilo prenájom nebyto-
vých priestorov na ulici Hviez-
doslavovej č. 1 v Spišskej Belej 
o celkovej výmere 19,80 m2 na 
dobu neurčitú žiadateľovi Andrei 
Kovalčíkovej, rod. Laufovej, 
bytom Spišská Belá, ktorá ich 
doposiaľ dočasne užívala (ide 
o predĺženie ďalšieho užívania); 

- vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o požia-
davke Antona Nálepku, Spišská 
Belá na doriešenie problémov 
súvisiacich bývalým mestským 
bytom na Hviezdoslavovej 7 (byt 
po p. Vojčíkovi) a trvá na svojom 
predchádzajúcom uznesení týka-
júceho sa predaja pozemku za 
týmto bytovým domom. 

l Mestské zastupiteľstvo schválilo prepracovaný návrh štúdie uspo-
riadania plánovaných garáží na Družstevnej ulici v Spišskej Belej 
- dôvodom na zmenu spôsobu rozmiestnenia garáži bola výhrada 
obyvateľov bytového domu na Družstevnej č. 31 na blízkosť garáži od 
ich domu a rovnako problémom bola aj prípadná preložka niektorých 
inžinierskych sietí. Podmienky predaja a výberu konkrétnych záujemcov 
budú schválené na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
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Nové vozidlo na zber komunálneho odpadu
Začiatkom budúceho týždňa 

bude do prevádzky uvedené nové 
špeciálne nákladné vozidlo na 
zber komunálneho dopadu a se-
parovaný zber odpadu zn. MAN. 
Uvedené vozidlo v hodnote 188 
tis. eur (5,6 mil. Sk) získalo mesto 

v rámci projektu spolufinancova-
ného z fondov EÚ. Mesto na kúpu 
tohto vozidla prispelo z rozpočtu 
mesta sumou 5 % z celkovej kúp-
nej ceny. Uvedené vozidlo bude 
prevádzkovať Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o. 

Výsledky volieb do VÚC - 14. 11. 2009 za mesto Spišská Belá 
(po 1. kole)

Volebná účasť
Počet oprávnených 

voličov
Počet zúčastnených 

voličov Účasť

4789 970 20,25%

- najvyššia účasť z 5 volebných okrskov v Spišskej Belej bola - v okrsku 
Strážky - 36,95% 

Výsledky volieb na predsedu PSK - za Spišskú Belú
Kandidáti na predsedov

Číslo 
kandidáta Meno Priezvisko Počet 

hlasov Poradie

1 Ján Bajus 26 6
2 Ján Blaščák 38 4
3 Pavel Hagyari 154 3
4 Ján Hudacký 246 2
5 Peter Chudík 398 1
6 Ľuba Kráľová 28 5
7 Milan Kručay 0 10
8 Kvetoslava Supuková 4 9
9 Fedor Šandor 6 8
10 Radoslav Ščuka 10 7

 
Výsledky volieb na poslancov PSK za Spišskú Belú

Kandidáti na predsedov
Poradie Meno Priezvisko Počet hlasov

1 Štefan Bieľak 752
2 Pavol Slovik 319
3 František Holuj 186
4 Cyril Václav 186
5 Miroslav Perignath 180
6 Jozef Harabin 170
7 Ján Hencel 136
8 Ľubomír Mačko 136
9 Ján Soliar 120
10 František Hanáček 116
11 Ján Turek 86
12 Igor Šajtlava 71

Výsledky volieb do VÚC

Výsledky volieb na predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
(po 2. kole)

Prešovský kraj
Účasť voličov v % 19,22
Percento spracovaných okrskov 100

Platné hlasy pre kandidátov na predsedu
Por. číslo Meno a priezvisko Počet platných hlasov

2. Peter Chudík 63179 = 54,06 %
1. Ján Hudacký 53686 = 45,94 %

Výsledky volieb v 2. kole za okres Kežmarok:
Účasť Ján Hudacký Peter Chudík

13,61% 55,75% 44,24%

Výsledky volieb v 2. kole za mesto Spišská Belá:
Účasť Ján Hudacký Peter Chudík

695 383 312
14,47% 55,11% 44,89%

Predsedom PSK na obdobie 2009 - 2013 sa stal Peter Chudík. 
Gratulujeme!

1. Projekt na Min. kultúry SR o poskytnutie dotácie na nákup kníh 
pre mestskú knižnicu - 2300 eur 

2. Projekt na Min. kultúry SR o poskytnutie dotácie na obnovu kul-
túrnej pamiatky - Rímskokatolícky kostol sv. Antona v Sp. Belej - 130 
tis. eur (náter strechy, oprava fasády a pod.) - v spolupráci s Rímskokat. 
farským úradom 

3. Projekt na Min. vnútra SR o poskytnutie dotácie na rozšírenie 
kamerového systému v Sp. Belej - 30 tis. eur

4. Projekt EÚ pod názvom - Ochrana ovzdušia v meste Spišská Belá 
- nákup komunálnej technicky v hodnote 817 112 eur 

Či budeme úspešní v niektorej z uvedených projektov, ukáže až ich 
vyhodnotenie, ktoré bude známe o niekoľko mesiacov.

Čo sme podali a pripravili?

V súčasnosti mesto buduje 
spevnené plochy na umiestnenie 
prístreškov na 1100 litrové kon-
tajnery kontajnery na separovaný 
zber odpadov. V každom prístreš-
ku budú umiestnené 4 kontajnery 
na 4 rôzne druhy odpadov - plas-
ty kovy papier, sklo). Podobné 
prístrešky sú už na sídliskách 
v našom meste. V rámci celého 
mesta bude vybudovaných 24 

Prístrešky na kontajnery
takýchto prístreškov. Presné 
miesta rozmiestnenia prístreškov 
určilo mesto tak, aby boli podľa 
možností rovnomerne rozmiestne-
né po cepom meste (hoci nie vždy 
sa to podarilo - nie vždy sa našla 
na to vhodná plocha. Výstavbu 
realizuje Mestský podnik Spišská 
Belá a je to financované v rámci 
úspešného projektu z prostriedkov 
EÚ a z rozpočtu mesta. 
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Knihy sú priateľom človeka, 
ale v poslednom čase sa na ne 
akosi zabúda, a preto sme aj my 
v škole urobili niekoľko krokov, 
aby sme vzbudili záujem žiakov 
o čítanie kníh. Želáme si, aby žia-
ci siahali po knižkách čoraz viac, 
aby v nich hľadali nielen vedo-
mosti, ale i oddych a zábavu, aby 
sa knihy stali ich každodennými 
spoločníkmi a pomocníkmi.

Pri uskutočňovaní tohto cieľa 
dôležitú úlohu zohráva školská 
knižnica. Našou túžbou je prilákať 
do knižnice stále viac nových čita-
teľov, ukázať im ten čarovný svet, 
ktorý je v knihách ukrytý a čaká 
len na to, že ho niekto objaví. 

Aby žiaci chodili do knižnice 
radi, treba im vytvoriť príjemné 
prostredie. Nám sa to podarilo. 

Ďalší úspešný projekt - Nedopusťme, aby knihy stratili svoje čaro
Školskú knižnicu sme premiest-
nili do nových väčších priestorov. 
Z vlastných finančných zdrojov 
sme ju zariadili modernejším 
nábytkom, vybavili počítačmi 
s pripojením na internet, tlačiar-
ňou a interaktívnou tabuľou, aby 
tu žiaci mohli chodiť i na vyučo-
vacie hodiny, besedy či iné akcie, 
a aby sa do knižnice radi vracali. 

Na modernizáciu knižnice sme 
získali aj finančné prostriedky 
z rozvojového projektu MŠ SR 
Elektronizácia a revitalizácia 
školských knižníc - Nedopusťme, 
aby knihy stratili svoje čaro. Takto 
sme získali 3570 eur, ktoré sme 
použili na nákup nových kníh, 
ďalšie vybavenie knižnice vý-
počtovou technikou - na PC zo-
stavu + software( Windows Vista, 

Office 2007), čítačku čiarových 
kódov, multifunkčné zariadenie - 
laserovú tlačiareň, farebný skener, 
diktafón, digitálne verzie kníh, 
audionahrávky kníh súvisiace 
najmä s plánovanými aktivitami 
zamerané na rozvoj čítania žiakov 
a širšej verejnosti, ktoré realizuje-
me v rámci vyučovania, ale i v po-
poludňajších hodinách so žiakmi 
1. a 2. stupňa, ale aj ich rodičmi 
od polovice septembra 2009 do 
konca novembra 2009.

Spoluúčasť na realizácii pro-
jektu majú Mesto Spišská Belá 
400 € a rodičovské združenie 70 
€. Zámerom projektu je rozšíriť 
a skvalitniť prácu už existujúcej 
školskej knižnice. Prostredníc-
tvom zakúpenej techniky chceme 

Realizované aktivity z projektu 
Aktivita č. 1: Maľované čítanie pre prváčikov 
Aktivita č. 2: Mamka, ocko, poď mi čítať 
Pokračovanie aktivity č. 2 - S rozprávkou za pokladom 
Aktivita č. 3: Popoludnie s textárom 
Aktivita č. 4: Budem novinárom! 

vytvoriť pre žiakov a rodičov on-
-line katalóg. Naša škola vlastní 
knižničný program Clavius, v kto-
rom bude spracovaná komplexná 
databáza kníh našej knižnice.

Hlavným cieľom projektu je 
prebudovať knižnicu na infor-
mačné a študijné centrum školy, 
ponúknuť priestor žiakom i uči-
teľom na samovzdelávanie, indi-
viduálne vyhľadávanie informácií 
na internete a prípravu na vyučo-
vanie, inšpirovať žiakov k čítaniu 
krásnej literatúry, organizovať 
besedy s osobnosťami spoločen-
ského života, zapájať sa do súťaží 
s knižnicami, ale aj spolupracovať 
s mestskou knižnicou. 

 Mgr. A. Rothová, 
riaditeľka ZŠ J. M. Petzvala

THEATROBALANS
ochotnícke divadlo zo Spišskej Belej

Lásky hra osudná
bratia Čapkovci

2009

DERNIÉRA
(posledné predstavenie v rámci nášho mesta)

26. decembra 2009
o 18.00 hodine v kinosále mesta Spišská Belá

vstupné 1€ (predpredaj vstupeniek v Informačnom centre)

ĎAKUJEME ZA TO, ŽE SA BAVÍTE 
A PREJAVUJETE NÁM TAK SVOJU PRIAZEŇ!

ČLENOVIA OCHOTNÍCKEHO DIVADLA 
THEATROBALANS

VÁM PRAJÚ KRÁSNE SVIATKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2010
TEŠÍME SA NA VÁS PRI NOVEJ HRE,

KTORÁ PRÍDE UŽ ČOSKORO!!!

Nový všeobecný lekár pre dospelých
Od 1. decembra pôsobí v našom meste nový (ďalší - tretí) všeobecný 

praktický lekár pre dospelých MUDr. Dzurenda. Dočasnú ambulan-
ciu má v priestoroch zdravotného strediska na 1. poschodí. Začiatkom 
roka (po úprave priestorov) sa presťahuje na prízemie zdravotného 
strediska.

CVČ počas prázdnin
Počas nasledujúcich vianočných (zimných) prázdnin Centrum 

voľného času pripravilo pre deti z nášho mesta i okolia niekoľko 
zaujímavých podujatí. Informujte sa v CVČ alebo pozrite www.spis-
skabela.sk.

Stalo sa už tradíciou, že sa naši 
žiaci ŠZŠ prezentujú na celoslo-
venskej výtvarnej súťaži „Mesiac 
detskej tvorby“ pre hendikepova-
né deti, ktorej organizátorom je 
Nadácia SPP, Združenie Koryt-
načky, Slovenský paralympijský 
výbor, Magistrát hlavného mesta 
SR Bratislava a redakcia časopisu 
FIFÍK. Cieľom súťaže je osloviť 
deti so zdravotným a mentálnym 
postihnutím a podnietiť ich krea-
tivitu a estetické cítenie.

Tento rok to bol už 11. ročník 
a  pre našich žiakov, tak ako po 
minulé roky, opäť úspešným 
ročníkom. 24. novembra sa naši 
úspešní výtvarníci zúčastnili 
slávnostnej vernisáže spojenej 

Mesiac detskej tvorby
s odovzdávaním ocenení z rúk 
primátora mesta Bratislava 
Andreja Ďurkovského v Pri-
maciálnom paláci v Bratislave. 
Z prezentovaných 5 tisíc prác boli 
vybraté aj práce našich žiakov. 1. 
miesto v  kategórii „ Dinosaury 
a iné zvieratá „ si prevzal Ondrej 
Rezničák a v kategórii „ Vianoce 
sú za dverami „ cenu za 2. miesto 
si odniesla Edita Hangurbadžo-
vá. Vernisáž otvoril a spoločnosť 
úspešným víťazom robil televízny 
moderátor Martin Nikodým.

Víťazné práce si môže verej-
nosť pozrieť na výstave v Prima-
ciálnom paláci v Bratislave.

Ľudmila Smreková
ŠZŠ, Spišská Belá
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Historický 
kalendár 

10. 12. 1893 - Začatie pre-
vádzky železnice Spišská Belá 
- Podolínec.

10. 12. 1844 - Narodil sa 
Augustín Kaltstein, beliansky 
podnikateľ a štedrý sponzor, 
ktorý sa významne podieľal 
na sprístupňovaní Belianskej 
jaskyne a výstavbe Tatranskej 
Kotliny.

11. 12. 1918 - Spišská Belá 
dočasne obsadená poľským 
okupačným vojskom.

18. 12. 1948 - Zákonom 
SNR č.11 boli Spišskej Belej 
odobraté pozemky v Tatrách 
a začlenené do TANAP-u 
(s platnosťou od 1. 1. 1949)

25. 12. 1851 - S Stráňach 
pod Tatrami sa narodil Dr. 
Michal Greisiger, významný 
beliansky lekár, archeológ 
a prírodovedec.

31. 12. 1922 - Zrušenie 
mestského magistrátu v Spiš-
skej Belej a zriadenie obecné-
ho úradu od 1. 1. 1923.

Mesto Spišská Belá podalo 
projekt vo forme žiadosti na 
získanie nenávratného finanč-
ného príspevku z fondov EÚ na 
riešenie jednej environmentálnej 
záťaže v našom meste. Ide o re-
kultiváciu starej skládky odpadov, 
na ktorú mesto získalo finančnú 
pomoc z EÚ (z operačného 
programu životné prostredie). 
Projekt rieši problém starej, ne-
riadenej skládky odpadov, ktorá 
sa nachádza za bývalými Štátnymi 

Rekultivácia starej skládky odpadov v Spišskej Belej
majetkami (dnes AT TARY - pri 
štátnej cesty na Bušovce vedľa 
novej skládky odpadov). Skládka 
slúžila na ukladanie komunálneho 
odpadu a iných druhov odpadov 
od fyzických a právnických osôb 
pre zvozovú oblasť mesta Spišská 
Belá. Skládka bola prevádzkova-
ná za osobitných podmienok do 
roku 2000, kedy bola skládky za-
tvorená. Keďže v minulosti sa pre 
uzavretie takejto skládky nevytvá-
rala žiadna finančná rezerva (ne-

bolo to povinné). Bolo potrebné, 
aby mesto zabezpečilo potrebné 
finančné prostriedky na splnenie 
si tejto svojej environmentálnej 
povinnosti. V súčasnosti tesne-
nie dna skládky je nevyhovujúce 
(nie je žiadne) a zrážkové vody 
presakujú cez teleso skládky do 
podzemia a kontaminujú spodné 
vody a najmä blízku rieku Poprad. 
Projekt pozostáva z realizácie 1 
hlavnej aktivity - Uzavretie a re-
kultivácia skládky odpadu. 

Celkové oprávnené nákla-
dy tohto projektu predstavujú 
1 254 408,11 EUR (cca 37,8 mil. 
Sk), pričom 5% z týchto nákladov 
(t.j. 62.720,- EUR) zaplatí mesto 
zo svojho rozpočtu ako spolufi-
nancovanie tohto projektu. Takže 
mesto získa z EÚ a zo štátneho 
rozpočtu spolu nenávratnú sumu 
1 191 688 EUR (cca 35,9 mil. 
Sk). 

Presná výška nákladov bude 
určená až po výberovom konaní 
(verejnom obstarávaní). Začiatok 
stavebných prác sa predpokladá 
na jún 2010 po úspešnom vyko-
naní verejného obstarávania na 
výber zhotoviteľa tejto stavby 
a má trvať do augusta 2011. 

Ďalší úspešný projekt, ktorý 
pripravilo Mesto Spišská Belá, je 
regulácia oboch potokov v rámci 
projektu Protipovodňová ochrana 
mesta Spišská Belá. Ide o projekt 
finančne podporený z fondov 
EÚ. Predmetom projektu je re-
gulácia oboch potokov (ich častí) 
v meste Spišská Belá, ktoré mesto 
prevzalo do nájmu (správy) od ich 
správcu - Slovenského vodohos-
podárskeho podniku š.p. (povodie 
Dunajca a Popradu). Význam 
tohto projektu a jeho potrebu pre 
mesto nie je potrebné osobitne 
zdôrazňovať. 

Realizácia projektu pozostáva 
z výstavby dvoch stavebných 
objektov:

SO 05 Beliansky potok - dobu-
dovanie regulácie toku;

Regulácia potokov v Spišskej Belej
SO 06 Čierna Voda - regulácia 

toku.
Úprava Belianskeho potoka 

je vzhľadom na už vybudovanú 
úpravu toku rozčlenená na dva 
úseky - horný a dolný.

Celkovo projekt pozostáva z 3 
hlavných stavebných aktivít.

Aktivita 1: Regulácia Belian-
skeho potoka - dolný úsek v dĺžke 
909 m (od dnes ukončenej regulá-
cie pod budovou AT TATRY na 
Petzvalovej ulici až po železničnú 
trať).

Aktivita 2: Regulácia Belian-
skeho potoka - horný úsek v dĺž-
ke 370 m (od zadnej časti areálu 
bývalej „tabačky“ po začiatok 
dnešnej regulácie pri Pebeku). 

Aktivita 3: Regulácia vodného 
toku Čierna Voda v Strážkach - 
od bývalého školského majetku 

po ústie do rieky Poprad - v dĺžke 
1175 m (cez celý intravilán).

Celkové oprávnené náklady 
predstavujú 5 067 911 eur (cca 
152,7 mil. Sk), pričom 5% 
z týchto nákladov (t. j. 253 395 
eur) zaplatí mesto zo svojho roz-
počtu ako spolufinancovanie tohto 
projektu. Takže mesto získa z EÚ 
a zo štátneho rozpočtu spolu ne-
návratnú sumu 4 814 516 eur (cca 
145 mil. Sk). 

Presná výška nákladov bude 
určená až po výberovom konaní 
(verejnom obstarávaní). Začiatok 
stavebných prác sa predpokladá na 
jún 2010 po úspešnom vykonaní 
verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa tejto stavby a má trvať 
do konca marca 2012. 

 
Na záver: Uvedené problémy 

s reguláciou uvedených potokov 
by mal v prvom rade riešiť ich 

vlastník - štát a správca, t.j. Slo-
venského vodohospodárskeho 
podniku š.p. (povodie Dunajca 
a Popradu). Avšak vzhľadom na 
to, že vedenie mesta považuje 
vyriešenie uvedených problémov 
za prioritné a potrebné pre oby-
vateľov mesta a zároveň časovo 
nevyhnutné, rozhodlo sa samot-
né mesto riešiť tento problém. 
Vzhľadom na to, že regulácia 
uvedených potokov nie je v prio-
ritách ich správcu, preto si mesto 
prenajalo za symbolické 1 EURO 
časti oboch týchto potokov, ktoré 
sa majú regulovať, dalo vypra-
covať projektovú dokumentáciu, 
vybavilo všetky potrebné povo-
lenia a pripravilo europrojekt. 
Avšak rovnako sme mohli čakať 
tak, ako čakajú iné mestá a obce 
a snáď raz o niekoľko desiatok ro-
kov by sme sa dočkali. Rozhodli 
sme sa nečakať a oplatilo sa.

Na základe požiadavky 
mesta Podtatranská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a. s., 
v Poprade zrealizovala výmenu 
vodovodného potrubia na Po-
pradskej ulici v dĺžke cca 200 

Rozšírenie vodovodu v Strážkach
m. V rámci tejto rekonštrukcie 
sa položilo nové vodovodné 
potrubie (DN 110 mm), aby sa 
zabezpečila dostatočná kapacita 
pitnej vody pre celú časť tejto 
ulice.

Dňa 6. decembra primátor 
nášho mesta slávnostne prijal 
v kaštieli v Strážkach najkrajšie 
mamičky svete za rok 2009 
(MISS GLOBE 2009). Najkrajšie 
mamičky sveta bolo na návšteve 
nášho regiónu a zavítali na naše 
pozvanie aj do Spišskej Belej. 
Inak najkrajšie mamičky boli sku-

MISS GLOBE 2009
točne z celého sveta - od Brazílie 
až po Nový Zéland, či Malajziu. 
V ten istý deň boli na aj príchode 
Mikuláša do nášho mesta, kde 
spolu s ním rozsvietili vianočný 
stromček. Dňa 13. decembra sa 
totiž uskutočnilo v Bratislave 
(v Národnom divadle) celosve-
tové finále tejto súťaže. 
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Burza informácií
s burzou práce 

Dňa 3. decembra sa na v priestoroch Strednej odbornej školy na 
Kušnierskej 2 v Kežmarku uskutočnila burza informácii spojená 
s burzou práce na Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Kežmarku. 
Obe burzy boli určené pre širokú verejnosť, aj pre žiakov základ-
ných škôl. 

Od septembra funguje na 
ZUŠ v Spišskej Belej odbor zbo-
rový spev pod vedením Františka 
Gricha. Okrem vystúpení na škol-
ských akciách sme boli poctení aj 
pozvaním Grandhotela Kempin-
ski zaspievať vianočné koledy 
pre hotelových hostí a verejnosť 
na Štrbskom Plese. Poctivo sme 
sa na vystúpenia pripravovali a to 
nielen počas vyučovacích hodín.

Vystúpenia sa divákom páči-
li, spievali si s nami a boli sme 
odmenení srdečným potleskom. 
Dôkazom sú aj Ďalšie pozvania 
od vedenia Grandhotela Kem-
pinski. Tieto koncerty neboli len 
zážitkom pre poslucháčov, ale aj 
pre nás účinkujúcich. Deti pre-
kvapil Mikuláš, obdaril ich a po 
vystúpení ich čakalo fascinujúce 
občerstvenie za okrúhlym stolom 

Zborový spev na ZUŠ
so slávnostným prestieraním, 
bufetovými stolmi a prvotried-
nou obsluhou. Šéfkuchár deťom 
dokonca ponúkol, aby si vybrali 
aké občerstvenie si želajú na bu-
dúce vystúpenie. V Grandhoteli 
Kempinski sme mali 4 vystúpenia 
na ktoré nám dopravu zabezpečil 
hotel luxusnými autami. Týmto 
chcem poďakovať všetkým účin-
kujúcim a p. uč. Zuzane Pavličko-
vej za dôslednú prípravu a výkon 
na vystúpeniach. Rodičom patrí 
vďaka za ochotu a dôveru. Srdeč-
ne pozývame k nám všetky deti, 
predovšetkým žiakov ZUŠ, ktoré 
majú túžbu a chuť spievať. A aká 
bude odmena? No predsa naše 
zborové spoločenstvo, vystúpenia, 
sranda i nevšedné zážitky.

František Grich, 
učiteľ v ZUŠ Spišská Belá

JANUÁR
5.1.2010 - kovy, textil
7.1.2010 - plasty
8.1.2010 - papier, sklo
21.1.2010 - plasty
22.1.2010 - papier, sklo
 

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu

FEBRUÁR
3.2.2010 - kovy, textil
4.2.2010 - plasty
5.2.2010 - papier, sklo
18.2.2010 - plasty
19.2.2010 - papier, sklo

Mestská knižnica Spišská Belá: www.kniznica.spisskabela.sk 
Zariadenie opatrov. služby v Strážkach: www.zos.spisskabela.sk 
Mestský športový klub Slavoj Sp. Belá: www.msk.spisskabela.sk

Nové webové stránky mesta
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V polovici októbra sa v Pod-
tatranskej knižnici v Poprade 
stretli zástupcovia redakcií 
školských časopisov, aby spolu 
so zamestnancami knižnice 
z oddelenia náučnej literatúry 
a Marekom Vnenčákom, ktorý 
zastupoval porotu, zhodnotili 
prvý ročník regionálnej súťaže 
O najlepší školský časopis.

Súťaži predchádzalo na pre-
lome marca a apríla jedno veľké 
stretnutie autorov školských ča-
sopisov, kde si spolu s podtatran-
skými žurnalistami a redaktormi 
z praxe povedali základné veci 
ohľadom chodu redakcií a vy-
dávania časopisov v školských 
podmienkach. To bol prvý krok, 
za ktorým nasledovalo vyhlásenie 
prvého ročníka súťaže. Do súťaže 
sa prihlásilo 17 časopisov zo ZŠ 
a SŠ podtatranského regiónu. 
Porotcovia (P. Hudák, J. Petrík, 
M. Vnenčák) z tých, ktorí poslali 
„vzorky“ vydaných čísel, vybrali 
po tri najlepšie v kategórii základ-
ných škôl a v kategórii stredných 
škôl. Na 1. mieste v kategórii 
základných škôl sa umiestnil ča-
sopis Školník zo ZŠ J. M. Petzvala 
v Spišskej Belej. 

Druhé skončili TAŠ-koviny zo 
ZŠ s MŠ na Letnej ul. v Poprade 
a 3. miesto obsadil Doškolák zo 
ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici 

Fenomén menom školský časopis
v Poprade. 

V kategórii stredných škôl 
zvíťazili Stretnutia z Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, 
za nimi skončili SOŠ Star zo 
Strednej odbornej školy v Pra-
diarni - Kežmarku a časopis 
AHA! zo SOŠ na Okružnej ul. 
v Poprade. 

 „Treba vysoko vyzdvihnúť 
snaženie redakčných kolektívov 
a žiakov škôl, kde sa vydávajú 
tieto časopisy. Sú to hodiny a ho-
diny práce s grafikou,  redakčným 
materiálom, prácou pri kopírke, 
ktorou sa končí nízkonákladové 
školské vydanie - hlavne v tých 
školách, ktoré si z finančných 
dôvodov nemôžu dovoliť profesi-
onálne tlačiarenské spracovanie,“ 
povedal M. Vnenčák, porotca 
a redaktor TV Markíza v jednej 
osobe. Na margo existencie škol-
ských časopisov povedal: „Je po-
trebné vychovávať si nástupcov. 
Bohužiaľ, veľa časopisov skončí 
odchodom najstarších redaktorov 
na vyšší stupeň školského vzde-
lávania, takže životnosť časopisu 
predstavuje jednu študentskú ge-
neráciu.“ Po neformálnej diskusii 
a odovzdaní cien bol vyhlásený 
2. ročník súťaže, ktorej výsledky 
sa dozvieme o rok. 

Mgr. A. Oroszová, 
pedagóg ZŠ J. M. Petzvala 

l Členka redakčnej rady Mgr. A. Oroszová preberá ocenenie z rúk 
M. Vnenčáka. Okrem diplomu a rôznych kancelárskych drobností si 
víťazi odniesli aj veľkú tortu.

„Ľahšie nesie bremeno sta-
roby ten, kto cíti úctu a lásku od 
mladých.“

Dňa 23. októbra sa v popolud-
ňajších hodinách v kinosále mesta 
konalo posedenie pre seniorov, 
v rámci ktorého sa naším starším 
občanom prihovoril pán primátor 
a bol pre nich pripravený kultúrny 
program. V rámci programu vy-

Október mesiac úcty k starším
stúpili žiaci zo Základnej školy 
Petzvalovej pod vedením pani 
učiteľky Pavlarčíkovej a Daniel-
čákovej. Zúčastnených rozospieval 
známy spevák Milan Hrčka, ktorý 
svojimi šlágrami potešil nielen 
staršiu generáciu. Ďakujeme, že 
ste prijali naše pozvanie, prajeme 
veľa zdravia a síl do ďalšieho živo-
ta a tešíme sa na skoré stretnutie.

Od 15. júna do 4. júla 2009 sa priestoroch pastoračného centra 
R. k. farského úradu v Spišskej Belej konala výstava výtvarníka Petra 
Purdeša, bývalého pedagóga ZŠ Petzvalovej. Cieľom výstavy bolo 
priblížiť verejnosti krásy prírody nášho regiónu a oboznámiť mladých 
ľudí s históriou nášho mesta. V rámci tejto výstavy bolo vystavených 
110 prác, prevažne olejomaľby a akvarely. Výstavu navštívili nielen 
obyvatelia nášho mesta, ale aj žiaci oboch základných škôl a taktiež 
žiaci z blízkeho okolia

Výstava výtvarníka Petra Purdeša

Po úspešnom projekte Čo sa 
skrýva v hline, ktorý sme realizo-
vali v minulom školskom roku na 
pôde školy, pokračujeme v práci 
s hlinou v rámci tvorivých dielní, 
ale  trochu netradične.

V októbri k nám opäť zavítal 
známy keramikár Peter Smik 
z Annogalery 06 v Poprade, ktorý 
prišiel s nápadom vypaľovať hlinu 
v prírode, v poľnej piecke. V tento 
deň vzniklo množstvo krásnych , 
vtipných a inšpiratívnych dielok.

Najprv sme sa zahrali na ma-
lých umelcov a podarilo sa nám 
to aj vďaka tomu, že sme už mali 
zvládnuté základy práce s hlinou. 
Vaľkanie kúskov hliny si od na-
šich žiakov vyžadovalo šikovnosť 
a trpezlivosť, ale páčilo sa im na-
rábať s hlinou a tvoriť z nej. 

Aby sa však hlina zmenila 

Vypaľovanie hliny v prírode
na keramiku, musí sa vypáliť 
pri teplote najmenej 960 C. Peter 
Smik rozložil svoju špeciálnu 
piecku priamo na našom škol-
skom dvore, kde jeseň vyčarila 
okúzľujúce farebné zákutia. Spo-
ločne sme sa mohli pozrieť ako 
také vypaľovanie prebieha. Po 2. 
výpale sme pomáhali vyberať naše 
dielka z pece a ukladali sme ich 
do plechovej krabice, kde to tlelo 
a horelo. Nasledovalo ponorenie 
výrobkov do vody so saponátom. 
Mohli sme pozorovať ako sa 
mení farba glazúr a s ňou celý 
výzor výrobku. 

Naši žiaci tvorivo experimen-
tovali a vytvorili si svoje vlastné 
dielka. Všetci sme sa zabavili, 
zmúdreli a strávili príjemné 
chvíle.  

ŠZŠ Sp. Belá

Ako po iné roky, tak aj tento rok prišiel ujo Mikuláš so svojimi po-
mocníkmi čertom a anjelom pozdraviť všetky dobré deti v našom meste. 
Okrem pekného programu, ktorý si pripravili deti z oboch základných 
škôl a centra voľného času prišli našich najmenších a ich rodičov po-
zdraviť Miss mamičky z celého sveta, ktoré sa nám prihovorili takmer 
vo všetkých svetových jazykoch a každému popriali krásne Vianoce 
a spolu s Mikulášom rozsvietili vianočný stromček.

Mikulášske popoludnie

• Mikuláš nezabudol ani na deti zo Spišskej Belej a spoločne s nimi 
rozsvietil aj nový vianočný stromček. 
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• 1. november 
„V núdzi poznáš priateľa“, po-

vedal si Ondrej K. a v nestráženej 
nočnej chvíli začal prehľadávať 
vrecká svojmu „spoločensky“ 
unavenému kamarátovi Antonovi 
K., ktorému zobral mobil a peňa-
ženku. To všetko sa udialo priamo 
v centre mesta. Exkluzívne video 
z celej akcie „však“ v tomto prípa-
de ostane v našom archíve z jed-
noduchého dôvodu. Poškodený 
odmietol podať oznámenie. No 
čo už! Kamarát ho môže v nestrá-
ženej chvíli opäť okradnúť! Kvôli 
zvýšenej návštevnosti cintorínov 
počas sviatku Všetkých svätých 
hliadka MsP vykonávala kontro-
lu cintorínov na ulici Družstev-
nej a v Strážkach. Touto cestou 
sa chceme poďakovať vodičom, 
vďaka disciplinovanosti, ktorých 
sa nevyskytli žiadne kolapsy 
v doprave. 

• 6. november 
Mikulášovi B. z Fiľakova 

a jeho skupinke hliadka MsP 
klepla po prstoch pri nedovole-
nom podomovom predaji. Ude-
lená bloková pokuta ich snahu 
si finančne prilepšiť v rozpore so 
zákonom sa v danú chvíľu rozply-
nula a po jej zaplatení boli z mesta 
vykázaní preč. 

• 9. november 
Večerná kontrola športového 

areálu na Tatranskej ulici bola 
pravidelnou a bežnou kontrolou 
službukonajúcej hliadky MsP. Po-
čas kontroly hliadka natrafila na 
skupinku mladých ľudí sediacich 
v prístrešku striedačky. Hliadka 
ich upozornila a vyzvala, aby 
priestor opustili. Počas ich odcho-
du si však policajti všimli, že celý 
priestor striedačky bol znečistený 
ohorkami z cigariet a papierikmi. 
Skupinka bola hliadkou vyzvaná, 
aby priestor po sebe upratala. Na-
koniec si situácia „zvrtla“ a 2 mlá-
denci zo skupinky vyprovokovali 
s hliadkou konflikt. Mládenci boli 
na mieste spacifikovaní a vyvede-
ní na ulicu. Na ulici však hádka 
pokračovala ďalej a k mládencom 
sa pridali aj ďalší kamaráti, ktorí 
začali hliadke nadávať. Skutok 
však neostal „len“ tak a v priebe-
hu nasledujúcich dní boli všetci 
vinníci predvedení na MsP, kde 
boli s nimi spísané zápisnice 
a priestupok bol odstúpený na 
Obvodný úrad do Kežmarku 
k ďalšiemu riešeniu. 

• 10. november 
Počas pravidelnej rannej po-

Z denníka mestskej polície (november 2009)
chôdzky sa pristavil príslušník 
MsP k vodičovi vozidla s poprad-
ským evidenčným číslom stojace-
ho v protismere, na prechode pre 
chodcov a taktiež v neprehľadnej 
zákrute na križovatke ulíc 1.mája 
a Mierovej a upozornil ho, aby 
preparkoval, lebo svojím kona-
ním porušuje pravidlá cestnej 
premávky. Reakcia vodiča bola 
nepredvídateľná. Miesto toho, aby 
upozornenie rešpektoval a vozidlo 
preparkoval si to však namieril 
priamo s autom na policajta. Čo 
sa odohralo v hlave menovaného 
ostane asi záhadou. Ako sa však 
vraví :“ Aké požič, také vráť! “ 
Neskoršie ospravedlňovanie bolo 
zbytočné a vec bude postúpená na 
správne konanie na dopravný in-
špektorát. 

• 11. november 
V dopoludňajších hodinách 

neznámy občan oznámil hliadke, 
že na ulici Slnečnej jeden pán 
vyváža domový odpad na pole za 
svojím domom. Priamo pri čine 
bol prichytený Rudolf H. z ulice 
Slnečnej, ako si veselo na fúriku 
vozil odpad na pole za svojím do-
mom. Neporiadok, ktorý zanechal 
po sebe nakoniec musel opätovne 
priviesť do svojej záhrady a maxi-
málna pokuta za tento skutok mu 
ochudobní rodinný rozpočet.

Pri večernej kontrole na ulici 
Slnečnej v blízkosti predajni Ve-
čierky natrafila hliadka na Ondreja 
M. z ulice Letnej a druhého mlá-
denca pri pití piva. Keďže prvý 
z nich je „našim“ pravidelným 
klientom, hliadka sa zamerala na 
nášho neznámeho. Pri zisťovaní 
jeho totožnosti sa menovaný 
pokúsil o útek. Po jeho dolapení 
ho hliadka predviedla v putách na 
oddelenie MsP, kde sa aj naďalej 
menovaný vydával za tajného 
agenta a odmietal prezradiť svoju 
totožnosť. Sedenie v putách a čas 
hrajúci v jeho neprospech urobil 
svoje. Nakoniec sa však Daniel 
Š. z ulice Novomeského umúd-
ril. Daniel nakoniec nezaplatil 
len jednu pokutu za požívanie al-
koholického nápoja na verejnom 
priestranstve, ako jeho kamarát 
Ondrej, ale aj za nerešpektovanie 
výzvy policajta. Hádam sa už po-
lepší a príhodu z uvedeného dňa 
si bude dlho pamätať. 

15. november 
Pre väčšinu ľudí je nedeľa 

dňom pracovného pokoja. To 
však neplatí, ak sa pohybujete 
v mestských lesoch v okolí róm-

skej osady Rakúsy. Hliadka MsP 
pri pravidelnej kontrole v tejto 
časti natrafila na podarenú štvo-
ricu „premiestňujúcu“ zrúbané 
kmene stromov z mestských 
lesov do svojich skromných prí-
bytkov. Beh to bol nevyrovnaný, 
ale nakoniec sa podarilo jedného 
páchateľa zadržať na úteku. 
Ladislav G. skončil v rukách po-
lície. Za pomoci hliadky OOPZ 
v Ždiari sa podarilo zistiť aj jeho 
komplicov, ktorí boli predvedení 
na OOPZ.

• 21. november 
Koniec nočnej zmeny mohol 

byť bezproblémový, keby podna-
pitý Eduard K. zo Ždiaru rešpek-
toval upozornenie policajtov, že 
hlasitý spev je rušením nočného 
kľudu. Všetko sa však zmenilo 
v okamihu, keď sa menovaný dal 
na útek. Po krátkej nahánačke 
bol dolapený a predvedený na 

oddelenie MsP, kde už mohol bez 
„vyplazeného jazyka“ obhajovať 
svoje konanie. Aj tomto prípade 
mohol byť priestupok vyriešený 
na mieste napomenutím, keby...

• 25. november 
Hneď po príchode hliadky na 

oddelenie MsP od po vykonaní 
kontroly v okolí prechodov pre 
chodcov sa rozozvučal telefón: 
„V predajni Milk Agro, sa znovu 
kradlo“, znelo v slúchadle. Preda-
vačky na mieste zadržali 2 školáč-
ky navštevujúce miestnu základnú 
školu. Dorotka B. a Katarína O. 
z Podhoran dostali chuť na mar-
cipánovú milku. Ako nám obe na 
oddelení uviedli, boli si „kúpiť“ 
desiatu! V tomto prípade sme 
však konanie museli zastaviť a to 
z dôvodu, že sa jednalo o maloleté 
páchateľky. 

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP

Spoločenská kronika 
- september - október 2009
Narodili sa: 
Erika Monková, Nikola Dlugošová, Samuel Blanár, Filip Neupauer, 
Sofia Rusňáková, Max Mišalko, Michaela Frindtová, Dárius Bla-
nár, Aneta Budzáková, Katarína Odumorková, Michal Vadovský, 
Vanesa Janisová, Klaudia Steigaufová, Sofia Fudalyová
Životného jubilea sa dožívajú: 
Michal Bederka 94 rokov, Michal Konopeus 80 rokov, Terézia 
Kozáková 75 rokov, JUDr. Ľudmila Pisarčíková 75 rokov, Michal 
Tomas 70 rokov, Margita Kunová 70 rokov, Jozef Halčin 70 rokov, 
Elena Lauffová 90 rokov, Ján Koščák 80 rokov, Michal Goduš 75 
rokov, Martin Kuruc 75 rokov, Milan Štefaniak 70 rokov, František 
Šperka 70 rokov
Navždy nás opustili: 
Margita Špireková vo veku 92 rokov, Anna Kulková vo veku 79 
rokov, Katarína Mlynarčíková vo veku 76 rokov, Július Andráš vo 
veku 72 rokov, Ján Šmindák vo veku 62 rokov, Mária Marečková vo 
veku 59 rokov, Ivan Šimko vo veku 44 rokov, Žofia Vojčiková vo 
veku 81 rokov, Irena Zvadová vo veku 76 rokov, Vilma Dobešová 
vo veku 70 rokov, František Lech vo veku 61 rokov
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�eleznice Slovenskej republiky 
�elezni�ná stanica 

SPI�SKÁ BELÁ ZASTÁVKA 
Príchody a odchody vlakov

Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010
  Vlak smer    

Prích. Odch. Druh �íslo Z  do Poznámky Nást. Kol. 

K�T-FRI-�U �ilina ZONA ver. L712 / dáta ver. 2.10  © �eleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Prednosta stanice:
Vytla�ené:18.12.2009 1/1

3.51 3.52 Os   8300 Stará �ubov�a( 3.22) Poprad-Tatry( 4.26) ide v��
4.34 4.35 Os   8301 Poprad-Tatry( 4.00) Stará �ubov�a( 5.05) ide v��
5.05 5.06 Os   8302 Plave�( 4.14) Poprad-Tatry( 5.41)
5.31 5.32 Os   8303 Poprad-Tatry( 4.55) Plave�( 6.21)
6.02 6.03 Os   8304 Stará �ubov�a( 5.29) Poprad-Tatry( 6.37) ide v��
6.27 6.28 Os   8305 Poprad-Tatry( 5.48) Plave�( 7.16) ide v��
7.59 8.00 Os   8307 Poprad-Tatry( 7.25) Plave�( 8.48) Stará �ubov�a-Plave� ide 

v�� a��, v období 1.VII.-
31.VIII. ide denne 

8.32 8.33 Os   8306 Plave�( 7.37) Poprad-Tatry( 9.07)
9.54 9.55 Os   8308 Plave�( 9.04) Poprad-Tatry(10.28)

10.36 10.37 Os   8309 Poprad-Tatry(10.02) Plave�(11.25)
11.58 11.59 Os   8311 Poprad-Tatry(11.26) Plave�(12.47)
12.30 12.31 Os   8310 Plave�(11.40) Poprad-Tatry(13.04)
14.46 14.48 Os   8313 Poprad-Tatry(14.07) Stará �ubov�a(15.29) ide v��
15.29 15.30 Os   8315 Poprad-Tatry(14.56) Plave�(16.26)
15.25 15.31 Os   8314 Plave�(14.38) Poprad-Tatry(16.06)
16.22 16.23 Os   8317 Poprad-Tatry(15.39) Plave�(17.43)
16.16 16.25 Os   8316 Stará �ubov�a(15.35) Poprad-Tatry(17.01) ide v��
17.48 17.49 Os   8318 Plave�(17.00) Poprad-Tatry(18.25)
19.36 19.36 Os   8319 Poprad-Tatry(19.02) Plave�(20.25)
20.07 20.08 Os   8320 Plave�(19.13) Poprad-Tatry(20.42) nejde v��, ide 10.VII. 
22.13 22.14 Os   8323 Poprad-Tatry(21.39) Plave�(23.04)
22.45 22.45 Os   8322 Plave�(21.44) Poprad-Tatry(23.18)

VYSVETLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION: 
Druh vlaku  
R Rýchlik / Schnellzug / Express train 
� Sprinter / Sprinter / Sprinter 
ER EURegio medzi�tátny zrýchlený vlak / EURegio internationaler Eilzug / EURegio international through train 
Zr Zrýchlený vlak / Eilzug / Through train 
Os Osobný vlak / Personenzug / Local train 

Obmedzenie jazdy 
� pracovné dni / Arbeitstage (Montag bis Freitag) / working days
� nede�a a �tátom uznané sviatky / Sonntage und staatliche Feiertage / Sundays and holidays confirmed by the state 
�-�� dni v tý�dni (pondelok-nede�a) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of week (Monday-Sunday) 

Nástupi�te = Nást. = Bahnsteig / platform denne = täglich / daily 
Ko�aj = Kol. = Geleis / track ide = verkehrt / operating 
Platí od = Gültig von / Valid from ide v = verkehrt in / operating in 
od = von / from nejde = verkehrt nicht / not operating 
do = bis / to nejde v = verkehrt nicht in / not operating in 
z = aus / from a = und / and 
v = an / on a od = und von / and from 

Slu�by 
� pojazdná úschov�a / Mobile Gepäcksaufbewahrung / movable luggage room 
� zjednodu�ená preprava byciklov a detských ko�íkov / vereinfachte Fahrrad- und Kinderwagenbeförderung / a 

simplified transportation of bicycles and strollers 
�
1. 2. u Os vlakov - vo vlaku radené na sedenie vozne 1. aj 2. triedy / Personenzug mit Sitzwagen der 1. und 2. Klasse / 

ordinary trains consist of 1st and 2nd class coaches
2. u vlakov kategórie R, Zr - vo vlaku radené na sedenie iba vozne 2. triedy / Schnellzug bzw. Eilzug führt nur 

Sitzwagen der 2. Klasse / trains of R, Zr categories consist of 2nd class coaches only
� priamy voze� / Kurzwagen / through car 
� vlak ne�aká na �iadne prípoje / Zug wartet auf keine Anschlüsse / the train does not wait for any connections 
� vlak zastavuje len na znamenie alebo po�iadanie / Zug hält nur auf Zeichen oder Verlangen / request stop only 

ZMENA NÁSTUPI��A A KO�AJE VYHRADENÁ / ÄNDERUNG DES BAHNSTEIGES UND DES GELEISES 
VORBEHALTEN / THE NUMBER OF PLATFORM AND OF TRACK IS SUBJECT TO CHANGE 
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22.13 22.14 Os   8323 Poprad-Tatry(21.39) Plave�(23.04)
22.45 22.45 Os   8322 Plave�(21.44) Poprad-Tatry(23.18)

VYSVETLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION: 
Druh vlaku  
R Rýchlik / Schnellzug / Express train 
� Sprinter / Sprinter / Sprinter 
ER EURegio medzi�tátny zrýchlený vlak / EURegio internationaler Eilzug / EURegio international through train 
Zr Zrýchlený vlak / Eilzug / Through train 
Os Osobný vlak / Personenzug / Local train 

Obmedzenie jazdy 
� pracovné dni / Arbeitstage (Montag bis Freitag) / working days
� nede�a a �tátom uznané sviatky / Sonntage und staatliche Feiertage / Sundays and holidays confirmed by the state 
�-�� dni v tý�dni (pondelok-nede�a) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of week (Monday-Sunday) 

Nástupi�te = Nást. = Bahnsteig / platform denne = täglich / daily 
Ko�aj = Kol. = Geleis / track ide = verkehrt / operating 
Platí od = Gültig von / Valid from ide v = verkehrt in / operating in 
od = von / from nejde = verkehrt nicht / not operating 
do = bis / to nejde v = verkehrt nicht in / not operating in 
z = aus / from a = und / and 
v = an / on a od = und von / and from 

Slu�by 
� pojazdná úschov�a / Mobile Gepäcksaufbewahrung / movable luggage room 
� zjednodu�ená preprava byciklov a detských ko�íkov / vereinfachte Fahrrad- und Kinderwagenbeförderung / a 

simplified transportation of bicycles and strollers 
�
1. 2. u Os vlakov - vo vlaku radené na sedenie vozne 1. aj 2. triedy / Personenzug mit Sitzwagen der 1. und 2. Klasse / 

ordinary trains consist of 1st and 2nd class coaches
2. u vlakov kategórie R, Zr - vo vlaku radené na sedenie iba vozne 2. triedy / Schnellzug bzw. Eilzug führt nur 

Sitzwagen der 2. Klasse / trains of R, Zr categories consist of 2nd class coaches only
� priamy voze� / Kurzwagen / through car 
� vlak ne�aká na �iadne prípoje / Zug wartet auf keine Anschlüsse / the train does not wait for any connections 
� vlak zastavuje len na znamenie alebo po�iadanie / Zug hält nur auf Zeichen oder Verlangen / request stop only 

ZMENA NÁSTUPI��A A KO�AJE VYHRADENÁ / ÄNDERUNG DES BAHNSTEIGES UND DES GELEISES 
VORBEHALTEN / THE NUMBER OF PLATFORM AND OF TRACK IS SUBJECT TO CHANGE 

V sobotu, 28. novembra, bola 
v telocvični Základnej školy na 
Moskovskej ul. odohraná futba-
lová 12-hodinovka. Futbalového 
polmaratónu sa zúčastnilo takmer 
80 hráčov, ktorí boli rozdelení do 
dvoch družstiev „mladší“ (hráči do 
30 rokov) a „starší“ (hráči nad 30 
rokov). Zápas bol po celý čas veľ-
mi vyrovnaný s rozdielom štyroch 
gólov v prospech „starších“ hráčov 
v priebehu dopoludňajších hodín. 
„Mladší“ hráči zvrátili priebeh ma-
ratónu v popoludňajších hodinách 
a s rozdielom piatich gólov (ml. 
97:st. 92) sa stali víťazmi futbalo-
vého polmaratónu. Víťazný pohár 
pre najlepšieho strelca si odniesol 
Branislav Gallik s 18 gólmi a po-
hár pre najlepšieho hráča získal 
Dušan Boleš. Hráčom ďakujeme 
za výdrž, odhodlanie, predvedené 
výkony a víťazom gratulujeme. 
Poďakovanie patrí aj spoluorgani-
zátorom Majovi Novoroľníkovi, 
Petrovi Tomasovi a V-penziónu.

Futbalový 
polmaratón
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• Podtatranský futbalový zväz  v Poprade vyhlásil začiatkom decembra  
futbalovú Jedenástku roka 2009(11 najlepších futbalistov podtatranskej 
súťaže). Medzi nimi bol aj Marek Milaňák (hráč s č. 4) z nášho MŠK 
SLAVOJ. Za najlepšieho strelca súťaže bol vyhlásení  Marek Podolinský 
rovnako z MŠK SLAVOJ. Gratulujeme!!!

Vianočný futbalový turnaj
Dňa 26. 12. 2009 sa uskutoční tradičný halový Vianočný futbalo-

vý turnaj (pre mužov nad 15 rokov) v telocvični Základnej školy na 
Moskovskej ul. Predpokladaný začiatok turnaja je o 8.30 h. Turnaj 
budú pískať 4-ligoví rozhodcovia. Bližšie informácie u Maja No-
voroľníka a Petra Tomasa. Sponzorom turnaja je DEXIA BANKA 
Slovensko.

Výsledky futbalových súťaží po jesennej časti
MUŽI I. trieda PFZ Poprad

# Klub Z V R P Skóre Body
1. T. LOMNICA 17 13 1 3 39:21 40
2. OFK KRAVANY 17 12 1 4 61:23 37
3. FK V. LOMNICA 17 9 4 4 52:28 31
4. Tatran MLYNČEKY 17 8 6 3 35:23 30
5. FK Thermal Park VRBOV 17 9 2 6 45:32 29
6. MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ 17 7 5 5 28:22 26
7. OŠK SP. ŠTVRTOK 17 7 4 6 30:28 25
8. ŠK Zemedar Poprad-STRÁŽE 17 7 3 7 31:33 24
9. TJ Baník HORKA 17 7 2 8 37:38 23
10. OFK JÁNOVCE 17 7 2 8 31:39 23
11. ŠM V. SLAVKOV 17 6 4 7 32:44 22
12. Slávia Dunajec SP. ST. VES 17 5 5 7 25:24 20
13. FK ŽAKOVCE 17 5 2 10 40:65 17
14. OFK VIKARTOVCE 17 4 3 10 32:49 15
15. Partizán VERNÁR 17 4 0 13 20:39 12
16. TJ Družstevník BATIZOVCE 17 3 2 12 27:57 11

MUŽI II. trieda PFZ Poprad
# Klub Z V R P Skóre Body
1. OFK ŠUŇAVA 14 9 3 2 30:16 30
2. TOPOREC 14 9 2 3 28:16 29
3. 1. FC MENGUSOVCE 14 9 0 5 35:18 27
4. OFK Prebojník HOZELEC 14 8 3 3 35:26 27
5. FO GÁNOVCE 14 8 2 4 30:20 26
6. ŠK LUČIVNÁ 14 5 3 6 21:24 18
7. ŠK 06 SLOV. VES 14 4 5 5 23:22 17
8. OFK N. REPAŠE-TORYSKY 14 5 2 7 28:31 17
9. OFK SP. TEPLICA 14 5 2 7 20:29 17
10. MŠK Slavoj SP. BELÁ „B“ 14 3 7 4 16:17 16
11. FK LENDAK 14 5 1 8 26:36 16
12. VÝBORNÁ 14 4 3 7 17:21 15
13. Iskra ST. LESNÁ 14 4 0 10 20:36 12
14. Dynamo PODHORANY 14 2 3 9 17:34 9

Dorast - IV. liga - skupina Sever VSFZ
Mužstvo Z V R P Skóre Body
Fintice 14 10 0 4 46:21 30
Raslavice 14 9 2 3 52:23 29
Belá n/C 14 9 2 3 38:23 29
Kračúnovce 14 9 1 4 37:23 28
Medzilaborce 14 7 4 3 34:24 25
Hanušovce n/T 14 6 3 5 24:29 21
Sp. Belá 14 7 0 7 21:29 21
Čirč 14 6 1 7 29:27 19
N. Šebastová 14 6 1 7 27:25 19
Bystré 14 6 0 8 25:38 18
Ľubica 14 4 1 9 21:39 13
Kapušany 14 3 3 8 13:27 12
V. Šariš 14 4 0 10 18:35 12
SAFI Prešov 14 3 0 11 19:41 9

Starší žiaci - III. liga VSFZ
Mužstvo Z V R P Skóre Body
Sp. Bystré 10 9 1 0 46:12 28
Sp. Vlachy 10 8 0 2 33:8 24
Plavnica 10 7 0 3 18:10 21
Krompachy 10 6 2 2 27:14 20
FAM Poprad 10 6 1 3 25:13 19
Sp. Belá 10 5 1 4 25:16 16
St. Ľubovňa „B“ 10 3 1 6 22:24 10
Lendak 10 3 0 7 14:37 9
Smižany 10 2 1 7 15:24 7
Dobšina 10 1 3 6 15:35 6
Svit 10 0 0 10 8:55 0

Mladší žiaci - III. liga VSFZ
Mužstvo Z V R P Skóre Body
St. Ľubovňa „B“ 10 8 1 1 48:6 25
Sp. Vlachy 10 8 0 2 26:10 24
Krompachy 10 5 2 3 22:17 17
Sp. Bystré 10 5 2 3 17:16 17
Lendak 10 5 1 4 45:21 16
FAM Poprad 10 5 1 4 31:18 16
Smižany 10 4 2 4 17:23 14
Plavnica 10 4 0 6 16:30 12
Sp. Belá 10 2 2 6 4:22 8
Svit 10 1 3 6 5:30 6
Dobšina 10 0 2 8 4:42 2


