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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na svojom poslednom zasadnutí v tomto volebnom období
dňa 9. 12. 2010 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (MsZ)
okrem iných prijalo nasledovné
rozhodnutia:
Rozpočet mesta na rok 2011
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu mesta
Spišská Belá na roky 2011 -2013
a schválilo rozpočet mesta na rok
2011 ako vyrovnaný vo výške
13 744 027,-EUR (v tom je
zahrnutá už aj alikvotná časť nákladov na projekty EÚ v hodnote
8 313 000 EUR, ktoré sa budú realizovať v roku 2011). Rozpočet
je zverejnený na tejto webstránke
v časti Dôležité dokumenty.
Zmena rozpočtu mesta
pre rok 2010
Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu mesta na rok
2010 rozpočtovým opatrením č.
10. Táto zmena sa týkala zníženia
príjmov v celkovej sume 270 952
Eur a zároveň zvýšenie výdavkov
v celkovej sume 205 053 Eur.
Finančné krytie tejto zmeny
je zabezpečené prebytkovým
rozpočtom, ktorý vznikol pri

poslednej úprave rozpočtu. Po
zrealizovaní týchto úprav bude
rozpočet mesta vyrovnaný. Najväčšie zmeny sa týkajú realizovaných projektov EÚ (zapracovanie
ich reálneho plnenia do rozpočtu
mesta). Rozpočet je zverejnený na
tejto webstránke v časti Dôležité
dokumenty.
Plán stavebných
a investičných aktivít
mesta v r. 2011
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh plánu stavebných a investičných aktivít mesta na rok
2011. V uvedenom pláne sú uvedené tie akcie, ktoré sa budú určite
realizovať (sú finančne kryté), ako
aj tie, ktoré sa budú realizovať len
vtedy, ak sa na ne zabezpečia ďalšie finančné prostriedky. Plán je
zverejnený na tejto webstránke
v časti Dôležité dokumenty.
Výstavba bytov pre seniorov
Mestské zastupiteľstvo schválilo realizáciu stavby - 2 x 8 b.j.
- výstavba nájomných bytov bežného štandardu v Strážkach vedľa
zariadenia opatrovateľskej služby.
Ide o výstavbu 16 nájomných
bytov pre seniorov - 8 jednoizbo-

Príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov
a veľa šťastia a pevného zdravia
v novom roku 2011
Vám želá
primátor mesta, poslanci mestského
zastupiteľstva a zamestnanci mesta

vých bytov a 8 garzoniek. Výstavba týchto bytov bude financovaná
(ako aj doterajšie nájomné byty)
z dvoch zdrojov - 1. úverom zo
Štátneho fondu rozvoja bývania
vo výške 70 % celkových obstarávacích nákladov a 2. dotáciou
z Ministerstva DVaRR SR výške
30 % celkových obstarávacích
nákladov. V prípade úspešnosti
tohto projektu mesta sa výstavba
začne v mesiaci jún 2011 a potrvá
do jesene 2012.
Prestavba a výstavba
nájomných bytov
Mestské zastupiteľstvo schválilo realizáciu stavbu - Prestavba

a prístavba meštianskeho domu
Zimná 8, Spišská Belá na 6 bytov. Ide o rekonštrukciu 3 bytov
a výstavby nájomných bytov
bežného štandardu (formou prístavby v zadnej časti pozemku).
Výstavba týchto bytov bude
financovaná (ako aj doterajšie
nájomné byty) z dvoch zdrojov
- 1. úverom zo Štátneho fondu
rozvoja bývania vo výške 70 %
celkových obstarávacích nákladov a 2. dotáciou z Ministerstva
DVaRR SR vo výške 30 % celkových obstarávacích nákladov.
V prípade úspešnosti tohto projektu mesta sa výstavba začne
v mesiaci jún 2011 a potrvá do
jesene 2012.
Dotácie na verejnoprospešné
účely na rok 2011
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na poskytnutie dotácií
z rozpočtu mesta Spišská Belá na
rok 2010 pre verejnoprospešné
organizácie na verejnoprospešné
účely. Boli schválené dotácie
v celkovej sume 56 065 EUR.
Zoznam dotácií je zverejnený
na webstránke v časti Dôležité
dokumenty.
Komunitný plán rozvoja
sociálnych služieb
Mestské zastupiteľstvo schválilo komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v Spišskej Belej
na rok 2011 - 2014. Komunitný
plán je zverejnený v časti Dôležité
dokumenty.
(Pokračovanie na 3. str.)
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(Dokončenie z 1. strany)
Zriadenie
záložného práva
Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie záložného práva
na stavbu 11 b. j. bytový dom
(sodovkáreň) a 20 b. j. nadstavba
nad zdravotným strediskom v prospech Štátneho fondu rozvoja
bývania a Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Ide o zabezpečenie dodržania
zmluvných podmienok medzi
mestom a štátom počas doby
30 rokov (držať účel a charakter
nájomných bytov, prenajímať
ich za štátom určených podmienok a splácať splátky úveru zo
ŠFRB).

Predaj prebytočného
majetku
Mestské zastupiteľstvo schválilo na základe verejnej ponuky
predaj prebytočného (hnuteľného)
majetku mesta -nepoužívaného
a nepojazdného - multicaru, malotraktora a starého nákladného
vozidla používaného na verejnoprospešných službách.
Kontroly
hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie Informáciu hlavného
kontrolóra mesta o vykonaných
kontrolách.

VZN č. 2/2010
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) mesta č. 2/
2010, ktorým sa vydávajú zásady
vybavovania sťažností v podmienkach mesta Spišská Belá.
Nariadenie je zverejnené na tejto
webstránke v časti Úradná tabuľa
mesta.

Predaj stavebných
pozemkov
Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj stavebných pozemkov
v lokalite IBV Samuela Webera
v k. ú. Spišská Belá pre nasledovných záujemcov (kupujúcich
stavebníkov): 1. PharmDr. Andrej
Slodičák a Mgr. Katarína Dysková, 2. Mário Alexy s manž.,
3. František Gaľavský (všetci zo
Spišskej Belej).

VZN č. 3/2010
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta č. 3/2010,
ktorým sa dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V tomto nariadení
sa mení jediná vec - od nového
roka sa už nebude vyrubovať
daň z nehnuteľnosti, ak nebude
vyššia ako 3 EUR, nakoľko je to
finančne neefektívne. Nariadenie
je zverejnené na tejto webstránke
v časti Úradná tabuľa mesta.

Agroturistika Skaľana
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie informáciu o zámere výstavby koliby so zázemím
„Rekreačný areál Skaľana“ (agroturistika p. Pavol Kačmarčík)
v smere na Tatranskú Kotlinu.
Zámerom využitia predmetného
územia na agroturistiku sa bude
zaoberať nové mestské zastupiteľstvo v najbližších týždňoch,
ktoré určí aj podmienky mesta
pre realizáciu tohto zámeru. Snahou mesta je zmeniť súčasný stav
(podobu) agroturistiky v tejto lokalite prevádzkovanej p. Pavlom
Kačmarčíkom.

VZN č. 4/2010
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzné
nariadenie mesta č. 4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka školy a školského
zariadenia na rok 2011 v meste
Spišská Belá. Každoročne mesto
musí určiť nariadením minimálnu (garantovanú) výšku dotácie
na 1 žiaka, ktorú mesto poskytne
zo svojho rozpočtu na daný rok
svojim školským zariadeniam.
Nariadenie je zverejnené na tejto
webstránke v časti Úradná tabuľa
mesta. Výška tejto dotácie je závislá od počtu žiakov.

Zmena prevádzkovania
domu smútku
Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk a Domu smútku
v Spišskej Belej so spoločnosťou
ZEVA, s. r. o., Spišská Belá (Ing.
Zentko). Podľa tejto zmeny sa
už nebudú zo strany spoločnosti
ZEVA s.r.o. (ako pohrebnej
služby) faktúrovať prevádzkové
náklady za dom smútku (použitie
obradnej sály vo výške cca 60
EUR na 1 pohreb). Konkrétne
išlo o náklady za elektrickú energiu a vodu, ktoré ZEVA, s. r. o.,
rozpočítavala v priemere na 60

pohrebov ročne. Od nového roka
bude mesto platiť tieto prevádzkové náklady vodu a elektrickú
energiu) domu smútku priamo
z rozpočtu mesta. Takže o to
bude lacnejší pohrebný obrad
od budúceho roka. Podľa tejto
zmluvy a prevádzkového poriadku pohrebísk však pohrebnú
službu na našich cintorínoch môže
poskytnúť aj iná pohrebná služba,
ak sa pre ňu rozhodnete. Treba si
to však dobre zvážiť. Správcom
dumu smútku a cintorína (pre
účely pochovávania) je spoločnosť ZEVA s.r.o., ktorá má na
to osobitné oprávnenie (odbornú
spôsobilosť).
Čistiareň odpadových vôd
Mestské
zastupiteľstvo
schválilo predlženie zmluvy
o prevádzkovaní Čistiarne
odpadových vôd Spišská Belá
so spoločnosťou Podtatranská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad do 31.12.2011
za doterajších podmienok. Počas
roku 2011 mestské zastupiteľstvo
prehodnotí tento spôsob prevádzkovania čistiarne vzhľadom na to,
že v novembri 2010 už uplynula
5-ročná viazanosť určená EÚ,
ktorá bránila inému spôsobu jej
prevádzkovania.
Zdravotné stredisko
Mestské zastupiteľstvo schválilo pridelenie nebytových priestorov v zdravotnom stredisku po
ambulancii MUDr. Jaroslava
Sisku do nájmu MUDr. Viere
Andiľovej, gynekologická ambulancia, Spišská Belá za doterajších
podmienok nájomnej zmluvy za
účelom presťahovania gynekologickej ambulancie do väčších
priestorov. Doterajšie priestory
po gynekologickej ambulancii
bude naďalej užívať. MUDr. Andiľová, avšak v prípade potreby
týchto priestorov pre iného lekára, tieto priestory sa uvoľnia podľa
dohodnutých podmienok.
Nová trafostanica pri 11 b. j.
na Slnečnej ulici
Mestské zastupiteľstvo schválilo prevod stavby trafostanice,
VN-prípojka, NN-prípojka pri
11 b. j. Slnečná ul., Spišská Belá
do majetku VSD, a. s., Košice
za obstarávacie náklady tejto
stavby. Táto trafostanica bola
vybudovaná v priebehu októbra
a novembra najmä pre účely uvedeného bytového domu s 11 b. j.
nižšieho štandardu.

DECEMBER 2010
Plán kultúrnych podujatí
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kultúrnych,
športových a spoločenských
podujatí mesta na rok 2011. Plán
je zverejnený v časti Kultúrne
podujatia.
ROK 2011 je ROK ŠPORTU
v meste Spišská Belá (pri príležitosti 100. výročia vzniku organizovaného športu v Spišskej
Belej). Vzhľadom na to, že rok
je rokom športu v Spišskej Belej,
predpokladáme organizovanie aj
ďalších športových podujatí pri
tejto príležitosti.

Mestský úrad
počas Vianoc
23. 12.
7.30 - 12.00 h
27. - 30. 12.
bez zmeny (ako počas roka)
31. 12.
voľno
Od 3. 1. 2011
bez zmeny (ako počas roka)

Historický
kalendár
10. 12. 1893 - Začatie prevádzky železnice Spišská Belá
- Podolínec.
10. 12. 1844 - Narodil sa
Augustín Kalstein, 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 a majetky
v Tatrách a začlenené do
TANAP-u (s platnosťou od
1. 1. 1949).
25. 12. 1851 - V Stráňach
pod Tatrami sa narodil Dr.
Michal Greisiger, významný
beliansky archeológ a prírodovedec.
31. 12. 1922 - Zrušenie
mestského magistrátu v Spišskej Belej a zriadenie obecného úradu o 1. 1. 1923.
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Pamäť je pre život nepostrádateľné dobro. (Plinius st.)

Múdrosť v symbióze s mladosťou - fyzickou i duchovnou, krásou si odovzdávajú ako nadčasovú
štafetu učitelia, žiaci z generácie
na generáciu. Tak tomu bolo
doteraz - v prvej päťdesiatke
našej školy. 10. december 2010
bol slávnostným dňom ZŠ J. M.
Petzvala v Spišskej Belej. Týmto dňom vyvrcholilo niekoľko
mesačné snaženie vedenia školy
a celého koordinačného výboru
dôstojne pripraviť a prezentovať
školu pri príležitosti 50. výročia
založenia školy. Slávnostná akadémia sa uskutočnila v kinosále

mesta Spišská Belá. Zúčastnili sa
na nej pozvaní hostia, sponzori,
naši bývalí i súčasní učitelia,
rodičia, široká verejnosť. Spríjemnením osláv bola mestská
dychová hudba, ktorá vítala prichádzajúcich.
Slávnostný ráz osláv umocnil
hneď v úvode spoločenský štandardný tanec v podaní našich bývalých žiakov. Po otvorení a privítaní hostí zástupkyňou školy A.
Kriššákovou nasledoval príhovor
riaditeľky A. Rothovej. Vo svojom
príhovore prešla históriou školy,
zhodnotila doterajšiu prácu a zá-

roveň vyslovila želanie ísť cestou
k ďalším úspechom. Nasledovali
pozdravy hostí: prvého riaditeľa
školy Jána Ščerbu, primátora
Spišskej Belej Š. Bieľaka, bývalej
p. učiteľky, ktorá stála pri zrode
školy I. Vaverčákovej a predsedníčky školskej rady M. Čižíkovej.
V príhovoroch pozvaných hostí
odzneli slová uznania a optimizmu do ďalších rokov existencie
školy. Kultúrny program, ktorí
pripravili žiaci 1. stupňa pod
názvom Škola kedysi a dnes, bol
príjemným spestrením slávnostnej
akadémie. Nasledovalo
odovzdávanie pamätných listov dôležitým
osobnostiam v živote
našej školy. Odovzdaných bolo 20 pamätných listov.
V podaní žiakov
2. stupňa si všetci
prítomní pozreli pásmo o živote a diele
J. M. Petzvala, podľa
ktorého bola naša
škola premenovaná
a od 1. 1. 2008 nesie
po ňom čestný názov
Základná škola Jozefa
Maximiliána Petzvala.
V závere programu
vystúpil folklórny
súbor Maguráčik.
Všetci účinkujúci boli
odmenení potleskom

prítomných.
Po ukončení slávnostnej akadémie sa konala recepcia v reštaurácii v Mlyne v Spišskej Belej.
Všetci účastníci recepcie obdržali
darček v podobe publikácie, ktorá
vyšla pri príležitosti 50. výročia
založenia školy a upomienkových
predmetov (pohľadnicu, skladačku, pero a prívesok). V príjemnom
prostredí a atmosfére si všetci
pozvaní hostia zaspomínali na
svoje prvé začiatky, históriu, ale
aj súčasnosť v našej škole.
Mgr. Alena Oroszová

Riaditeľstvo ZŠ J. M. Petzvala ďakuje oficiálnym sponzorom,
ktorí svojím finančným darom prispeli k dôstojným oslavám 50.
výročia založenia školy. Sú to: Mesto Spišská Belá, Baliarne
obchodu Poprad, a. s., RADOSLAV URBAN, Livonec, s. r. o.,
Reštaurácia v Mlyne, Kníhkupectvo Alter ego, AT Tatry, ZEVA,
Dekor - J. MEŠÁR, VEĽKOSKLAD OVOCIA A ZELENINY- M.
MEŠÁR, CUKRÁREŇ FONTÁNA, BELIANSKA VINÁREŃ,
KVETINÁRSTVO GERBERA, KONZUM KUŠION, MARTA
BRITAŇÁKOVÁ

Účasť poslancov mestského zastupiteľstva na rokovaniach v roku 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

meno

priezvisko

Pavol
František
Gabriel
Ján
Jozef
Anton
Peter
Peter
Andrej
Anna
Peter

Bekeš
Čarnogurský, Ing.
Gemza
Halčin
Kuna
Lojek
Milaňák
Novajovský, Bc
Novák, MUDr.
Olekšáková, Mgr.
Pavličko, Mgr.

4. 2.

11. 3.

30. 3.

22. 4.

2. 6.

10. 6.

1. 7.

26. 8.

23. 9.

28. 10.

9. 12.

účasť
účasť
účasť
účasť
N
účasť
Účasť
Účasť
Účasť
N
Účasť

účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
N
N

účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
N

účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
N
N

účasť
účasť
N
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
N

účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
N
N

účasť
účasť
účasť
účasť
N
účasť
účasť
N
účasť
účasť
N

účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
N
účasť
účasť
N

účasť
N
účasť
účasť
účasť
účasť
N
účasť
účasť
účasť
N

účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
N
účasť
N
účasť

účasť
N
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť

N - ospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ, NU - neospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ, * - poslanec sa vzdal mandátu
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KALENDÁR kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta 2011
JANUÁR
5. 1.
22. 1.
23. 1.
26. 1.
27. 1.
29.1.
30. 1.

10. - 12. 6.
Florbalový turnaj - CVČ
„Belančan nehnevaj sa!“ - CVČ
1. kolo - Novoročná bezpečná jazda - automobilová
orientačná súťaž pre rodičov s deťmi a začiatočníkov
(organizuje Automotoklub Spišská Belá)
Divadelné predstavenie Viola princezná z predmestia - ZUŠ
Oslobodenie mesta počas 2. svetovej vojny - pietna spomienka
Volejbalový turnaj o pohár oslobodenie mesta
- pre amatérske družstvá
1. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
mesta (organizuje Automotoklub Spišská Belá)

FEBRUÁR
Divadelné predstavenie pre dospelých
Divadelné predstavenie pre deti
18. 2.
Karneval na ľade - CVČ
18. 2.
Koncert učiteľov a žiakov - kinosála mesta Sp. Belá - ZUŠ
Verejná výstava prác žiakov výtvarného odboru
21. 2. - 7. 3.
- Greisigerove múzeum-ZUŠ
2. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
27. 2.
mesta (organizuje Automotoklub Spišská Belá)
Hokejový turnaj o pohár primátora mesta
MAREC
9. 3.
Slávnostné prijatie detí do života, Slávnostné prijatie jubilantov
18. 3.
„Miss bábika“ - CVČ
25. 3.
Deň učiteľov - slávnostná akadémia
3. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
27. 3.
mesta (organizuje Automotoklub Spišská Belá)
2. kolo - Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná
27. 3.
súťaž pre rodičov s deťmi a začiatočníkov
(organizuje Automotoklub Spišská Belá)
APRÍL
Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón
„Slovenčina moja, krásne Ty zvuky máš“
8. 4.
...súťaž poézie a prózy - CVČ
16. 4.
Divadelná prehliadka žiakov LDO ZUŠ - kinosála
Memoriál M. Garaniča - futbalový turnaj mužov na malom
23. 4.
ihrisku
4. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
24. 4.
mesta (organizuje Automotoklub Spišská Belá)
29. 4.
„Beliansky slávik“ - obvodová súťaž detí v speve - CVČ
MÁJ
Mestská futbalová liga (začiatok - otvorenie)
1. 5.
Svätofloriánska slávnosť
6. 5.
Deň oslobodenia - Deň boja proti fašizmu - pietna spomienka
Rybárske preteky detí „Zlatý Blyskáč“ a rybárske preteky
7. - 8. 5.
dospelých
8. 5.
Deň matiek - kultúrne pásmo
9. 5.
Deň európskej únie
Koncert mladších žiakov ZUŠ 1. - 3. ročník - v kinosále
12. 5.
mesta Spišská Belá
3. kolo - Májová bezpečná jazda - automobilová orientačná
21. 5.
súťaž pre rodičov s deťmi a začiatočníkov
(organizuje Automotoklub Spišská Belá) - Štrba
22. 5.
Beliansky majáles - Bieliansky rybník
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ na Štefánikovej ulici
24. 5.
- kinosála
25. 5.
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ Petzvalovej - kinosála
5. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
29. 5.
mesta(organizuje Automotoklub Spišská Belá)
Chalenge day v Spišskej Belej (Svetový deň pohybu)
JÚN
8. 6.
Slávnostné prijatie detí do života, Slávnostné prijatie jubilantov
10. 6.
„Jazda zručnosti na bicykloch“ - CVČ
Streetball Bela Cup 2010 - otvorený basketbalový turnaj
11. 6.
amatérskych družstiev mužov a žien

12. 6.
22. 6.
23. 6.
25. - 26. 6.
26. 6.

Dni mesta Spišská Belá
Regionálne hasičské preteky XIX. ročník „O putovný pohár
primátora mesta“ (Ihrisko Strážky)
Koncert absolventov ZUŠ Spišská Belá a výstava absolventských prác - ZUŠ
Junior Cup - futbalový turnaj o pohár primátora mesta- CVČ
Kaštieľne hry - divadelný festival - v kaštieli v Strážkach
6. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
mesta (organizuje Automotoklub Spišská Belá)

JÚL
9. 7.
10. 7.
24. 7.
24. 7.

Bela mix Volex Cup - volejbalový turnaj amatérskych zmiešaných družstiev
Belianske jedenástky - regionálna súťaž v kopaní futbalových jedenástok
Anna bál - kultúrno zábavné popoludnie pre deti i dospelých
(Kaštieľ Strážky)
Futbalový turnaj o pohár primátora mesta - turnaj 4 družstiev
na veľkom ihrisku

AUGUST
6. 8.
Belltown fest - minifest začínajúcich amatérskych kapiel
13. 8.
Gospel day - minifest gospelových skupín
20. - 21. 8. Divadelný minifestival
29. 8.
67. výročie SNP - pietna spomienka
SEPTEMBER
7. 9.
Slávnostné prijatie detí do života, Slávnostné prijatie jubilantov
Prúdnička Cyrila Kováčika - regionálna hasičská súťaž pre
10. 9.
najmenších
17. 9.
IX. Spišský zemiakarsky jarmok
Medzinárodný deň cestovného ruchu - Beliansky turistický
24. 9.
pochod
7. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
25. 9.
mesta (organizuje Automotoklub Spišská Belá)
Imatrikulácia prvákov
OKTÓBER
25. ročník medzinárodnej automobilovej súťaže „ O pohár
7. - 9. 10.
Slavomila Rusiňáka“ (organizuje Automotoklub Spišská Belá)
Petzvalova fotografia - medzinárodný festival fotografie
15. 10.
- plenér fotografov spojený s výstavou fotografií
4. kolo - Jesenná bezpečná jazda - automobilová orientačná
8. 10.
súťaž pre rodičov s deťmi a začiatočníkov (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
8. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
3. 10.
mesta(organizuje Automotoklub Spišská Belá)
NOVEMBER
11. 11.
Vyhlásenie výtvarnej súťaže „Nebo bez mrakov“ - CVČ
Deň boja za slobodu a demokraciu - pietna spomienka na
17. 11.
námestí pre širokú verejnosť
26. 11.
Futbalový (pol)maratón (futbalová 12-hodinovka)
9. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
27. 11.
mesta (organizuje Automotoklub Spišská Belá)
Divadelné predstavenie pre deti
Divadelné predstavenie pre dospelých
DECEMBER
6. 12.
Mikulášske popoludnie
14. 12.
Vianočný koncert žiakov ZUŠ v kinosále mesta Spišská Belá
14. 12.
Slávnostné prijatie detí do života, Slávnostné prijatie jubilantov
10. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
17. 12.
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
Belianske Vianoce - kultúrne pásmo venované predvianoč18. 12.
nej atmosfére
23. 12.
Fun day - Futbalový turnaj - CVČ, Bedmintonový turnaj - CVČ
Vianočný turnaj v minifutbale o pohár primátora mesta
26. 12.
- amatérske družstvá mužov
Tradičné vystúpenie ochotníckeho divadla zo Spišskej Belej
26. 12.
„na Štefana“
„Lampáše šťastia“ - večerný program, posielanie novoroč30. 12.
ných pozdravov prostredníctvom lampiónov - CVČ
31. 12.
Silvester 2012
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Bedminton pre všetkých

• Ako po iné roky, tak aj tento rok prišiel ujo Mikuláš so svojími pomocníkmi čertom a anjelom pozdraviť všetky dobré deti v našom meste
a rozdať im sladkú odmenu.

Schôdza miestnych hasičov
Dňa 11. 12. 2010 (v sobotu
podvečer) sa miestni dobrovoľní
hasiči (DHZ Spišská Belá) stretli,
aby pred koncom roka sa informovali o aktivitách realizovaných
počas tohto roka. Na tejto schôdzi
primátor mesta predstavil projekt
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
v našom meste. Stavebné práce
začali v októbri a trvať budú do
konca mája 2011. Potrebné je doriešiť kúpu novej hasičskej sirény, na
ktorú v súčasnosti nie sú financie.

Predseda DHZ Maroš Vaverčák
informoval o technike, ktorú nakúpili hasiči z dotácie z rozpočtu
mesta v celkovej hodnote 7 000
eur za účelom vybavenia hasičov
pre prípad povodní a podobných
situácii (špeciálne čerpadlá, čln,
oblečenie, komunikačná technika,
elektrocentrála, a pod.). Primátor
mesta zároveň poďakoval prítomným hasičom za ich nezištnú pomoc
počas povodní v tomto roku (najmä
v mesiaci jún a september).

Na nástenke pri školskej
telocvični som čítal „ Pohyb je
základným prejavom človeka“
Väčšina vymožeností dnešnej
doby - autá, počítače, diaľkové
ovládače, výťahy - však vedie
k postupnému odstraňovaniu telesnej námahy a pohybu z nášho
života. Pravdou je, že všetky tieto
vymoženosti nám život spríjemňujú a zjednodušujú, ale iba do
toho času, kým sa ich neblahý
vplyv zreteľne neprejaví na našom tele. Svaly sa nám premenia
na tukové zásoby, začne nás
bolieť chrbát a kĺby, nevládzeme
vybehnúť po schodoch, zadýchame sa, keď musíme pobehnúť za
autobusom. Pohybová aktivita je
vlastná už deťom, no s vekom sa
postupne znižuje. Pohybovú aktivitu považujeme preto za jeden
z najdôležitejších komponentov
spôsobu života - životného štýlu,
a to najmä v produktívnom a post
produktívnom veku. Aktívny pohyb výrazne prispieva k duševnej
a telesnej pohode. „Byť fit“ neznamená mať len dobrú fyzickú
kondíciu, ale cítiť sa v pohode aj
na konci dňa, dobre spať, tešiť
sa zo života. Nemusíte byť vr-

Premiéra novej hry ochotníckeho divadla Theatrobalans
Ochotnícki divadelníci z nášho
mestečka si pre vás i tento rok pripravili divadelnú komédiu. Náš
režisér Vlado Vaverčák tento
raz siahol po texte chorvátskeho
autora Milana Grgiča „Prebuď sa
Katarína!“, ktorý upravil a divadelná hra s názvom „Prebuď sa
Valentín!“ bola na svete. Príbeh

je situovaný do obdobia tesne
po páde komunistického režimu.
Domáci pán odchádza so svojou
mamičkou do Viedne práve v deň
narodenín svojej manželky, no
vôbec netuší ako ich „slamená
vdova“ plánuje so svojimi kamarátkami osláviť. Čo tak priviesť
do bytu mladého a „šikovného“

chlapa? Možno bude aj striptíz
alebo aj čosi iné, ak sa pritrafí...
A veruže sa aj pritrafilo!
3. december bol dňom našej
premiéry a zároveň napätia,
ktoré však opadlo hneď po
reakciách spokojného publika,
ktoré sa nám nakoniec odvďačilo
standing ovation. Premiéra vliala
do všetkých členov Theatrabalans
novú pozitívnu energiu a radosť
z dobre vykonanej práce. Smiech
a dobrá nálada obecenstva je pre
nás všetkých tou najkrajšou odmenou. Ďakujeme!

cholovým športovcom, ale stačí
pravidelne cvičiť, pohybovať sa.
Pohyb je najlepší liek na mnohé
naše trápenia. Nedostatok pohybu
podstatne zvyšuje riziko vzniku
mnohých ochorení. Nesprávne
pohybové zvyky môžu viesť
k trvalým telesným deformáciám
a následným bolestiam pohybovej
sústavy. Mnoho ľudí má z cvičenia, z pohybu potešenie. Existuje
však minimálne rovnaký počet
ľudí, ktorí majú z cvičenia hrôzu.
Niektorí platonickú, pretože nikdy
v živote pravidelne necvičili, ale
aktívneho pohybu sa obávajú len
tak, pre istotu. Chôdza nás zbavuje stresu a napätia! Pravidelné
cvičenie je najlepšou ochranou
pred bolesťami chrbta, vysokou
hmotnosťou, ale i duševným napätím a úzkosťou. V boji o zdravie nie sme až takí bezmocní.
Máme v rukách minimálne 50 %
možností ako môžeme riadiť svoj
spôsob života, ako ovplyvniť náš
zdravotný stav.
Ako? Pohybom! Práve teraz
máte tú možnosť niečo pre seba
urobiť. Celkom zadarmo si môžete zahrať bedminton. Každú nedeľu od nového roku. Čakáme na
Vás, samozrejme aj na Vás skôr
narodených. Buďte príkladom
svojim deťom.
Rasťo Lech

Bedminton pre
širokú verejnosť
Mesto Spišská Belá v spolupráci s manželmi Lechovými Vás
opätovne pozýva širokú verejnosť
zahrať si bedmintom. Od 2. januára každú nedeľu v telocvični na
ZŠ J. M. Petzvala na Moskovskej
ul. v čase od 9.00 do 13. 00 h.
máte možnosť bezplatne si zahrať
bedmintom na 4 „ihriskách“ pod
dozorom trénerov bedmintonu.

Spoločenská kronika - november 2010
Narodili sa:
Filip Lorenčík, Leo Kovalčík, Tobias Mirga, Naomi Kaňuková,
Viktória Lihoňová, Filip Hangurbadžo, Markus Ploščica, Otília
Pajerová
Životného jubilea sa dožívajú:
Helmi Krempaská 92 rokov, Marta Seglová 80 rokov, Katarína
Ridziková 80 rokov, Štefan Pitoňák 75 rokov, Mária Ovšonková
70 rokov
• Ochotnícke divadlo THEATROBALANS zo Spišskej Belej, Vás pozýva na tradičné Štefánske divadelné predstavenie s hrou „Prebuď sa
Valentín!“ dňa 26. decembra (nedeľa) o 19.00 h v bývalej kinosále
mesta. Predpredaj vstupeniek v Informačnom centre.

Navždy nás opustili:
Ján Pisarčík vo veku 85 rokov, Júlia Novorolníková vo veku 84
rokov, František Gabriel vo veku 50 rokov
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Zoznam plánovaných investičných (stavebných) akcií mesta v roku 2011
Názov akcie / projektu
Modernizácia cintorína v Spišskej Belej

Dokončenie rekonštrukcie chodníka na starej časti cintorína - 2. etapa - položenie prírodného
kameňa ako dlažby

Rekonštrukcia chodníkov na Moskovskej ulici
(po oboch stranách)

Úprava chodníkov a verejnej zelene z dôvodu rozkopania chodníkov pri rekonštrukcii elektrickej
siete a výstavbe nového verejného osvetlenia

Rekonštrukcia chodníkov na Záhradnej ulici
(po oboch stranách)

Úprava chodníkov a verejnej zelene z dôvodu rozkopania chodníkov pri rekonštrukcii elektrickej
siete a výstavbe nového verejného osvetlenia

Rekonštrukcia chodníkov na časti Novej ulici (10 - 22)

Úprava chodníkov a verejnej zelene z dôvodu rozkopania chodníkov pri rekonštrukcii elektrickej
siete a výstavbe nového verejného osvetlenia

Rekonštrukcia oporného múra
- Hviezdoslavova ul. č. 50 - 56 - dokončenie

Dokončenie nového oporného múra - asfaltácia prístupovej cesty, obloženie múra prírodným
kameňom, osadenie zábradlia

Reštaurovanie a osadenie pamätníka 2. sv. vojny
- sochy partizána

Socha partizána bola demontovaná z plochy medzi úradom a zvonicou - a po jej zreštaurovaní
bude premiestnená do parku pri evanjelickom kostole - kde bola umiestnená socha Immaculaty

Rekonštrukcia miestnej komunikácie
- Popradská ulica od mosta smerom k RD p. Slovika

1. Vybudovanie dažďovej kanalizácie
2. Vybudovanie nového verejného osvetlenia
3. Zrekonštruovanie samotnej cesty - nový asfalt s obrubníkmi

IBV Samuela Webera
- výstavba dažďovej a spláškovej kanalizácie

Výstavba delenej kanalizácie v dĺžke cca 1000 m (DN 300)

Rekonštrukcia centra mesta
- dokončenie realizácie projektu EÚ

Rekonštrukcia chodníkov a zelene na Slnečnej ulici 1-58, Hviezdoslavovej ulici 29-54, okolia
mestského úradu vrátane dokončenia zhromažďovacej plochy vedľa úradu

Rozšírenie vodovodnej siete a vodojemu v Spišskej Belej

Realizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2011 - 2012 - výstavba vodovodu
v dĺžke 5,2 km a zväčšenie kapacity vodojemu na 2x600 m3

Rozšírenie kanalizácie v Spišskej Belej a v Strážkach

Realizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2011 - 2012
výstavba dažďovej kanalizácie v mestskej časti Strážky a výstavba kanalizácie na Športovej
ulici s novým prívodným kanálom do ČOV a odkanalizovanie Belianskeho potoka.

Rozšírenie verejného osvetlenia

Letná ulica (tzv. pri Šilonovi) - vybudovať nové verejné osvetlenie

Dokončenie prípravy podložia, odvodnenie hracej plochy, finálna úprava plochy, položenie
Výstavba futbalového štadióna - výstavba šatní, tribúny a položeumelého trávnika + výstavba osvetlenia hracej plochy
nie umelého trávnika (ako 1. etapa projektu Výstavba športovej
Výstavba budovy šatní s tribúnou pre divákov a spevnenej plochy okolo budovy a dočasného
haly a futbalového ihriska)
parkoviska
Realizácia len v prípade získania podpory zo ŠFRB - ide o výstavbu na pozemku vedľa zariaVýstavba 16 nájomných bytov bežného štandardu v Strážkach denia opatrovateľskej služby - nájomné byty pre seniorov - ako tzv. penzión pre seniorov - 8
jednoizbových bytov a 8 garzoniek
Prestavba a nadstavby meštianskeho domu na Zimnej č. 8
- vybudovanie 6 nájomných bytov bežného štandardu

Realizácia len v prípade získania podpory zo ŠFRB - ide o výstavbu na pozemku vedľa zariadenia opatrovateľskej služby

Stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice
Dokončenie realizácie projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2011
(nadstavba a rekonštrukcia súčasnej budovy)
Regulácia potokov - doregulovanie Belianskeho potoka
Realizácia projektu „Protipovodňová ochrana mesta“ financovaného z fondov EÚ v roku
(horný a dolný úsek) a regulácia potoka Čierna voda v Strážkach
2011 - 2012
(v intraviláne)
Realizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2011 - 2012
Rekultivácia starej skládky odpadov
uzavretie starej skládky nachádzajúcej sa vedľa novej skládky
Asanácia budovy bývalého hotela BELAN

Zbúranie bývalého hotela Belan a vypratanie pozemku - o účele využitia tohto pozemku
rozhodne MsZ

Výsadba novej zelene v meste

Výsadba nových stromov (Moskovská, Záhradná, Nová, pri zdravotnom stredisku, Slnečná,
Hviezdoslavova, Družstevná pred novými garážami)

ZUŠ Spišská Belá - údržba budovy školy

Výmena okien na prednej fasáde budovy a náter strechy

ZŠ Štefánikova - údržba budov školy

Výmena okien na budove telocvične, dieľňach, služobnom byte a
Náter strechy na budove telocvične a školskej družiny, zateplenie fasády zadnej budovy školy,
telocvične, dielní a bytu

Zásobník (realizácia v prípade dodatočného získania ďalších finančných prostriedkov)
Modernizácia cintorína v Spišskej Belej

Úprava priestoru po budove bývalých futbalových šatní - vybudovanie nového oplotenia
a stojiska pre kontajnery na tomto mieste ako súčasť nového cintorína

1. Vybudovanie dažďovej kanalizácie - v dolnej časti ulice
Výstavba miestnej komunikácie Športová ulica (od bývalého
2. Vybudovanie nového verejného osvetlenia
liehovaru po Belianske kúpele za Kúpeľnou ulicou)
3. Výstavba cesty a chodníka pre chodcov
Rekonštrukcia chodníka na ul. SNP od OMV po koniec mesta Rekonštrukcia chodníka okolo štátnej cesty (vstup do mesta) - osadenie obrubníkov a položenie
- 1. etapa (po strane párnych čísel domov)
dlažby - ide o chodník po pravej strane pri výjazde z mesta (po druhej strane sa bude chodník
a chodníka na ul. SNP od č. 5 po č.13
rekonštruovať v nasledujúcich rokoch)
Odstránenie panelov a rozšírenie súčasného parkoviska s vybudovaním prístupových chodníkov
Rekonštrukcia parkoviska s priľahlými chodníkmi pri zdraku zdravotnému stredisku a k pošte - toto nové parkovisku bude slúžiť aj ako parkovisko pre
votnom stredisku
klientov pošty
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Deň otvorených dverí
Vynovená Základná škola J.
M. Petzvala na Moskovskej ulici
privítala 8. decembra vo svojich
zrekonštruovaných priestoroch
milých hostí, všetkých, ktorí využili možnosť zúčastniť sa na Dni
otvorených dverí pri príležitosti
osláv 50. výročia jej založenia.
Po srdečnom privítaní nemalého počtu návštevníkov pani
riaditeľkou Annou Rothovou sa
pár minút pred deviatou začali
otvorené vyučovacie hodiny.
Netradičnú hodinu dejepisu
pre piatakov Detektívi svojej
minulosti pripravil pán učiteľ
Juraj Tomeček. Bola to ukážka
jedného z výstupov rovnomennej
aktivity minuloročného projektu
Premena tradičnej školy na modernú, realizovaného v našej škole. Žiaci boli rozdelení do troch
skupín. Prvá zbierala informácie
o histórii svojej rodiny, druhá
skupina o histórii svojho mesta
a tretia o minulosti školy. Žiaci
zhromaždený materiál spracovali
a pripravili výstupy v podobe
PowerPointových prezentácií alebo plagátov. Najlepšie prezentácie
predviedli Tamara Sisková, Jakub

Belončák, Martina Dlubačová
a Marta Pajerová. V závere tejto
vyučovacej hodiny si žiaci pripomenuli najdôležitejšie udalosti
z histórie mesta a školy.
V telocvični si hostia mohli
pozrieť ďalšie moderné formy
práce pedagógov s deťmi na vyučovacích hodinách. Ich cieľom
je zmeniť postoj detí k telesnému
pohybu, ukázať žiakom nové formy cvičení, relaxácie a správnych
návykov pri držaní tela a tým
prispieť k znižovaniu svalovej
dysbalancie (nerovnováhy). Žiaci
2.A pod vedením pani učiteľky
Danielčákovej cvičili s fitloptami,
ktoré sú v súčasnosti veľmi obľúbené. Cvičenia boli zamerané na
relaxáciu, cviky pôsobili na hlboký
stabilizačný svalový systém s dosiahnutím správneho držania tela.
Deti z 2.B cvičili s pani učiteľkou
Urbanovou. Cvičenie bolo poprepletané rozprávkami, riekankami,
pesničkami, precvičovala sa jemná
i hrubá motorika, farby.
V školskej knižnici prebiehala ďalšia zaujímavá hodina s pani
učiteľkou Oroszovou a Vasjukovou. Žiaci na nej prezentovali

svoje práce - básne, poviedky,
rozprávky - s ktorými sa zapojili
do literárnej súťaže Škola, akú by
som chcel mať.Vyhlásila ju pani
riaditeľka pri príležitosti 50. narodenín našej školy. Napriek tomu,
že poniektorí mali veľkú trému,
veď pána primátora ani mamky či
ockov ešte na vyučovaní nemali,
predviedli svoj literárny talent
a potom už netrpezlivo čakali
na vyhlásenie výsledkov súťaže.
Päťčlenná porota vyberala z viac
ako stovky detských prác. Ocenili
sme literárne pokusy Filipa Šelepa, Dávida Danielčaka, Marka
Kniesznera, Jakuba Pavlička,
víťazom sa stal šiestak Marek
Šajty, možno budúci spisovateľ,
ktorý napísal báseň Rozprávková
škola.
Tí, ktorí 8. decembra zavítali
do našej školy, si mohli taktiež
prezrieť moderné učebne, jazykové laboratóriá, žiacke výtvarné
práce aj zaujímavé exponáty na
výstave venovanej histórii školy. Zaujali učebnice a pomôcky
používané v minulosti na vyučovaní, vysvedčenia aj iné školské
tlačivá, ale najmä panely s historickými fotografiami z archívov
bývalých učiteľov či žiakov tejto
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školy. Mnohým pripomenuli roky
strávené v školských laviciach či
za katedrou.
Všetci sa v tento deň tešili na
vedomostnú súťaž, ktorú pravidelne v decembri pripravuje žiacky
parlament a pán učiteľ Tomeček.
Tentoraz to bol kvíz o našej škole a zúčastnili sa na ňom všetky
triedy z 5. - 9. ročníka. V prvom
kole žiaci odpovedali písomne
na tri otázky. Najlepších osem
tried postúpilo do druhého kola,
v ktorom si mohli vybrať otázky
z piatich tém - školská knižnica,
školský časopis, školské stredisko
záujmovej činnosti, jazyková škola a žiacky parlament. Do semifinále, v ktorom sa vyberali otázky
pre súperov, postúpili 9.A, 7.B,
8.A a 7.A. Vo finále, do ktorého
sa dostali už len siedmaci, zvíťazilo 3-členné družstvo žiakov zo
7.B. Moderátorkami súťaže boli
dievčatá z 9.A Eva Slodičáková
a Diana Palušáková.
Tento kvíz bol bodkou za
vydareným podujatím, ktoré priblížilo všetkým záujemcom prácu
žiakov aj učiteľov v jubilujúcej
Základnej škole na Moskovskej
ulici v Spišskej Belej.
Mgr. I. Vasjuková

Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb Spišskej Belej na roky 2011 - 2014
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 9. 12. 2010 schválilo predložený návrh Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb
Spišskej Belej na roky 2011 - 2014. Tento komunitný plán ukladá
vypracovať obciam a mestám zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov. Komunitné plánovanie nám dá
odpoveď na otázku, koľko a aké sociálne služby treba vytvoriť, ako by
mali byť na území mesta rozmiestnené a aké personálne, materiálne
a finančné zdroje máme k dispozícii a potrebujeme na zabezpečenie
ich poskytovania.
Sociálne služby predstavujú špecializované činnosti ako sú odborné
činnosti, obslužné činnosti resp. súbory činností zameraných na
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej
situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť
samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách rozlišuje nasledovné
druhy sociálnych služieb:
a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach,
ktorými sú:
1. nocľaháreň,
2. útulok,
3. domov na pol ceste,
4. nízkoprahové denné centrum,
5. zariadenie núdzového bývania,

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania
rodinného života a pracovného života,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti
o deti,
3. poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre
deti a rodinu.
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku, ktorými sú:
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré
sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek,
2. opatrovateľská služba,
3. prepravná služba,
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5. tlmočnícka služba,
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
8. požičiavanie pomôcok.
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií,
ktorými sú:
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných
technológií,
e) podporné služby, ktorými sú:
1. odľahčovacia služba,
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
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poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre,
poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
poskytovanie sociálne služby v stredisku osobnej hygieny.

Uvedené sociálne služby je možné poskytovať ambulantnou, terénnou a pobytovou formou, a to na určitý aj neurčitý čas.
Nevyhnutnou obsahovou súčasťou komunitného plánu je akčný plán,
ktorý určuje priority, ciele, opatrenia a aktivity, ktoré je potrebné realizovať pre naplnenie cieľov a priorít komunitného plánu.
PRIORITA č. 1: PONUKA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Cieľ 1: Rozšíriť a zlepšiť ponuku, kvalitu a dostupnosť služieb
pre jednotlivé sociálne skupiny
Opatrenie: 1.1 Rozšírenie siete zariadení sociálnych služieb
Aktivita: 1.1.1 Rozšíriť a modernizovať Zariadenie opatrovateľskej
služby v Strážkach (formou prístavby a nadstavby), ktoré bude:
- poskytovať celoročnú pobytovú sociálnu službu zameranú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
- poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby, len na určitý čas počas dňa (denný stacionár),
- poskytovať odľahčovaciu sociálnu službu pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom fyzická
osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať,
- poskytovať stravovanie pre fyzické osoby umiestnené v zariadení ale aj
vývarovňu a jedáleň pre občanov mesta odkázaných na túto službu,
- poskytovať odborné činnosti (sociálne poradenstvo, lekárska starostlivosť, rehabilitácia...),
- poskytovať obslužné činnosti (pranie, žehlenie, pedikúra, požičiavanie pomôcok a pod..).
Opatrenie 1.2 Zvýšenie kvality a ponuky sociálnych služieb
Aktivita: 1.2.1 Podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v inštitúciách zriadených Mestom a v spolupráci
s inými inštitúciami.
Aktivita: 1.2.2 Zriadiť a podporovať nízkoprahové denné centrum pre
deti a mládež - záujmová činnosť mládeže
Aktivita: 1.2.3 Vytvoriť a zaviesť do praxe komplexný systém starostlivosti o ohrozené deti
Aktivita: 1.2.4 Zvýšiť kvalitu poskytovania základného sociálneho
poradenstva
Aktivita: 1.2.5 Rozšíriť vyhľadávaciu činnosť v oblasti sociálnych
služieb
Aktivita: 1.2.6 Zriadiť sociálne poradenstvo v Dennom centre (klub
dôchodcov)
Aktivita: 1.2.7 Zriadiť odlahčovaciu službu
Aktivita: 1.2.8 Zriadiť prepravnú službu
Aktivita: 1.2.9 Realizovať vzdelávanie pracovníkov opatrovateľskej
služby, terénneho pracovníka aj formou stáže v inej komunite
Aktivita: 1.2.10 Zaviesť terénnu sociálnu prácu v meste Spišská
Belá
PRIORITA č. 2: RIADENIE, SPOLUPRÁCA
A KOMUNIKÁCIA V SOCIÁLNEJ OBLASTI
Cieľ 2: Efektívne riadenie a financovanie sociálnych služieb, efektívna spolupráca inštitúcií pôsobiacich v sociálnej oblasti a efektívna
komunikácia s občanmi
Opatrenie 2.1 Spolupráca inštitúcií pôsobiacich v sociálnej oblasti
Aktivita: 2.1.1 Pravidelne uskutočniť monitoring plnenia Akčného
plánu sociálnych služieb, jeho vyhodnotenie a aktualizáciu
na ďalšie obdobie.
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Aktivita: 2.1.2 Aktívne spolupracovať so subjektmi a inštitúciami ako
aj neziskovými subjektmi pôsobiacimi v sociálnej oblasti na
úrovni mesta a regiónu
Opatrenie 2.2 Komunikácia s občanmi
Aktivita: 2.2.1 Pravidelne organizovať stretnutia s predstaviteľmi jednotlivých sociálnych skupín s cieľom uskutočniť monitoring
a zber údajov o sociálnych skupinách
Aktivita: 2.2.2 Pravidelne realizovať medzi obyvateľmi mesta
prieskum o sociálnych službách (raz za tri roky)
Aktivita: 2.2.3 Získať dobrovoľníkov pre prácu v sociálnej oblasti
Aktivita: 2.2.4 Spoločne pripraviť podujatia pre sociálne slabšiu komunitu, organizované mestom a neziskovými organizáciami
PRIOROTA č. 3: ZLEPŠENIE KVALITU ŽIVOTA
OBYVATEĽOV MESTA
Cieľ: zlepšiť kvalitu života obyvateľov mesta v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti, bezbariérovosti a vzájomnej pomoci v komunite
Opatrenie 3.1 Skvalitnenie života a pomoc sociálne slabším
Aktivita: 3.1.1 Pokračovať vo výstavbe ďalších nájomných bytov, kde
budú vyčlenené aj byty bezbariérové
Aktivita: 3.1.2 Postupne budovať bezbariérové vstupy do inštitúcií
a bezbariérové priestranstvá v meste.
Aktivita: 3.1.3 Vybudovať nájomné byty pre dôchodcov (tzv. penzión
pre dôchodcov) kde bude zabezpečená opatrovateľská služba
aj počas dni pracovného pokoja
Aktivita: 3.1.4 Zriadiť dobrovoľnícku činnosť na miestnej úrovni.
Aktivita: 3.1.5 Skvalitniť a rozšíriť poskytovanú primárnu zdravotnú
starostlivosť pre obyvateľov mesta
Aktivita: 3.1.6 Zabezpečiť stravovanie dôchodcov

Zoznam schválených dotáciií
na rok 2011 na verejnoprospešné účely
Poskytnutá bežná
dotácia
v r. 2010

Schválená
dotácia na
r. 2011

450,00
100,00
250,00
9 649,00
2 500,00
1 660,00
1 830,00
500,00
830,00
500,00

720,00
104,00
250,00
10 525,00
5 000,00
1 660,00
1 830,00
300,00
500,00
830,00
500,00

Slovenský rybársky zväz,
MO Spišská Belá

500,00

500,00

13.

Mestský poľovnícky spolok POĽANA
Sp. Belá

670,00

500,00

14.
15.
16.

Mestský basketbalový klub Spišská Belá
Združenie rodičov ZŠ Štefánikova
Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská

3 580,00
3 652,00
3 723,00

6 000,00
3 286,80
3 669,00

17.

Slovenský zväz chovateľov,
Základná organizácia Sp. Belá

170,00

200,00

18.
19.
20.
21.

MŠK SLAVOJ Spišská Belá
Združenie SEGMENT 2006
Racing Klub Spišská Belá
Miestny klub Slovenského orla

18 310,00
900,00
200,00
-

18 090,00
1 000,00
200,00
200,00

22.

Združenie pre rozvoj horskej turistiky
Spišská Belá

-

200,00

49 974,00

56 064,80

P.
č.

Názov
organizácie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ZO Slov. zväzu zdrav. postihnutých
ZO Slov. zväzu protifaš. bojovníkov
Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá
Obč. z. CEDIMA pri CVČ Sp. Belá
ADS Kežmarok - opatrovateľská služba
Hospic sv. Alžbety Ľubica
Katolícka jednota Slovenska, pob. Sp. Belá
Cirkevný zbor ECAV, Spišská Belá
SSS-Jaskyniarska skupina Sp. Belá
Automotoklub Spišská Belá
Hokejbalový klub FIGHTERS Sp. Belá

12.

Celkom
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Z denníka mestskej polície (november 2010)
8. november
Chvíľa nepozornosti sa stala
osudnou Márii T. z obce Krížová
Ves, ktorá sa stala obeťou šikovných vreckových zlodejov. Najpravdepodobnejším miestom, kde
došlo ku krádeži peňaženky bola
zastávka SAD počas nastupovania
do autobusu. Touto cestou vyzývame ľudí, aby boli viac všímaví
a dávali si väčší pozor na svoje
osobné veci.
13. november
Po priestoroch oddelenia MsP
sa zacnelo Martinovi K. z mesta
Poprad. Ten po odchode z miestnej
diskotéky zastavil na ulici hliadku
MsP a hlasitým pokrikovaním
slovami „Pomáhať a chrániť“
sa dožadoval odvozu do miesta
trvalého pobytu. Policajtov začal
presviedčať, že je ich povinnosťou
zabrániť trestnému činu, lebo je
pod vplyvom alkoholu a v takom
stave nemôže šoférovať svoje auto.
Hliadka menovaného upozornila,
že na služobnom vozidle je nápis
„mestská polícia“ a nie taxi. Toto
ho však muselo natoľko nahnevať,
že začal byť voči policajtom vulgárny a agresívny. Keďže slovné
ataky neprestávali, tak bol Martin
K. predvedený na oddelenie MsP,
kde si až do skorých ranných hodín „počkal“ na svoj prvý autobus
domov.

19. november
Roztrhané tikety a neúspech
zo stávkovania už nedokázali
ináč „stráviť“ Miloš B. z Ulice
Štefánikovej a Leo P. z Letnej
ulice. Pred vchodom do stávkovej
kancelárie Tipos ich našla hliadka MsP vo večerných hodinách aj
s otvorenou fľašou vodky. Keďže
naša známa dvojica vedela, čo
bude nasledovať, tak v priebehu
nasledujúcich dní sami prišli na
oddelenie MsP a uhradili blokové pokuty za porušenie platného
VZN mesta.
Neprešla ani len hodina
a hliadka zasahovala priamo
pre budovou MsÚ. Platné VZN
mesta zakazujúce konzumáciu
alkoholických nápojov v meste
Spišská Belá považoval Roman
H. z Krížovej Vsi asi za náhodný
zhluk písmen, pretože pod bdelým okom kamery popíjal vodku.
Hoci si bol vedomý, že porušuje
zákon, tak svoje konanie policajtom ospravedlňoval príchodom
svojho syna na tento svet.
22. november
Svet sa zdal pod vplyvom
alkoholu nádherným Marekovi
P. z Ulice Hviezdoslavovej a Jánovi M. z Ulice 1. mája, ktorí vo
večerných hodinách prejavovali
svoju radosť opileckými výkrikmi
a hlasným spevom počas presunu

z jedného baru do druhého. Obaja
speváci sa však stretu s hliadkou
MsP preľakli až tak, že jednému
z nich vypadla na chodník fľaša
piva. Obaja speváci hliadke vysvetlili, že oslavujú narodeniny
jedného z nich. Za to, že bez zbytočného „komentovania“ upratali
kúsky rozbitého skla boli vyriešení
hliadkou na mieste napomenutím.
24. november
„Teroristický“ čin v uliciach
mesta bol prekazený skorým zásahom hliadkou MsP. Aj takto by
sa dalo nazvať správanie sa troch
maloletých „šibalov“. Juraj M.
z Ulice Petzvalovej a súrodenci
Adrián a Michaela K. z Ulice 1.
mája po zuby „ozbrojení“ petardami terorizovali ľudí v uliciach
mesta ich odpaľovaním. Výbušný
materiál nakoniec „dočasne“ skončil na oddelení MsP a menovaní si
ho môžu vyzdvihnúť 31. 12. 2010
aj v sprievode rodičov, kedy je
používanie zábavnej pyrotechniky
v našom meste dovolené.
25. november
Anonym upozornil hliadku
MsP na neznámeho muža ležiaceho pred jedným rodinným
domom v Strážkach. Po dostavení sa na uvedené miesto bolo
zistené, že Anton Š. z Ulice Štefánikovej „opäť“ nezvládol boj
s alkoholom.
26. november
Na podarenú štvoricu „študentov“ v podaní Dominika H.
z Ulice Hviezdoslavovej, Lukáša
M. z Kúpeľnej ulice, Miroslava
H. zo Slnečnej ulice a Mareka
H. z Ulice Petzvalovej natrafila
hliadka MsP v záhrade ZŠ na
Letnej ulici, ktorí sa rozhodli pre
štúdium na večernej škole. Keďže
však odborný pedagogický dozor
meškal, tak si čas jeho príchodu
pokúsili skrátiť konzumáciou
vodky. O tom, že je to ich nové
miesto, svedčí aj množstvo prázdnych fliaš od alkoholu.
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Netradičný zvuk „ďatľov“
v mestských lesoch spozorovala
hliadka MsP v podvečerných hodinách počas kontroly mestských
lesov v blízkosti osady v Rakúsoch. Na usilovnú skupinku 5
drevorubačov upozornili hliadku
pravidelné tupé zvuky sekery.
Počas naháňačky v lesnom poraste
sa podarilo jedného „drevorubača“
chytiť na úteku. Heslo „jeden za
všetkých, všetci za jedného“ museli Mariánovi M. kumpáni poriadne
prizvukovať, lebo po predvedení na
oddelenie nezabudol vymenovať
policajtom mená a adresy svojich
pomocníkov. Vzhľadom na to,
že ide o spáchanie trestného činu
krádeže, bude spis po spracovaní
„odstúpený“ kolegom z Policajného zboru na ďalšie doriešenie.
27. november
To, že žijeme v 21. storočí, by
malo byť zrejmé každému človeku.
Pomerne často sa však stretávame
v uliciach mesta s „divochmi“.
Krátko po polnoci bol hliadkou
MsP spozorovaný neznámy mladík, ktorý si v sprievode svojich
kamarátov „odskočil“ a na volanie divočiny odpovedal svojským
spôsobom. Tentokrát Štefanovi F.
z Kúpeľnej ulice poslúžila fasáda
budovy kvetinárstva v centre mesta. Za takýto návrat do doby „kamennej“ mu hliadka pripomenula
dobu „féničanov“ a pokutovala ho
na mieste blokovou pokutou.
28. november
„Sneží sa nám chumelí zima je
zimička...“ pomysleli si policajti
vykonávajúci pravidelnú kontrolu
mestských lesoch a podľa zvuku
sekier si boli istí, že aj tentokrát
bude ich „lov“ úspešný. Na ceste
do osady boli aj s kmeňmi stromov na pleciach zadržaní Jaroslav
B., Igor, Rastislav a Dávid P. Na
miesto boli privolaní kolegovia
z OO PZ Spišská Belá, ktorým bol
prípad odovzdaný a vec realizujú
ako trestný čin krádeže.
Spracoval: Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP

Mestská polícia ďakuje
Príslušníci MsP Spišská Belá touto cestou ďakujú všetkým všímavým občanom mesta, ktorým záleží na poriadku a spravodlivosti. Váš
telefonát, aj keď niekedy anonymný, nám v mnohých prípadoch pomohol odhaliť páchateľov poškodzujúcich nielen náš spoločný majetok,
ale aj Váš osobný majetok, pitie na verejných priestranstvách, znečisťovanie miestnych komunikácií, pomoc pri odchyte túlavých psov alebo
iné porušenia verejného poriadku. S vašou pomocou sa nám podarilo
napr. prichytiť sprejerov na Družstevnej ulici, vyberačov odpadkov
z kontajnerov, alebo aj „drevorubačov“ v mestských lesov. Náš úspech
je aj Vaším úspechom. ĎAKUJEME. Aktuálne kontakty na MsP: mobil
0915 905638, tel. 459 15 55, e-mail: msp@spisskabela.sk
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SPIŠSKÁ BELÁ ZASTÁVKA
Príchody a odchody vlakov
Platí od 12.12.2010 do 10.12.2011
Vlak
Prích. Odch. Druh ýíslo
4.20
4.55
5.21
5.54
6.34
6.27
8.01
8.35
9.48
10.34
11.59
12.31
14.44
15.25
15.21
16.16
16.12
17.37
19.28
20.00
22.13
22.45

4.20
4.55
5.21
5.55
6.35

Os
Os
Os
Os
Os

6.38 Os
8.02 Os
8.36
9.49
10.34
12.00
12.32
14.46
15.25
15.27
16.17
16.21
17.38
19.28
20.01
22.14
22.46

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

8301
8300
8303
8302
8304

smer
Z

do
Poznámky
Nást. Kol.
Stará ďubovĖa (4.57) ide v:
Poprad-Tatry (5.35)
Lipany (6.42)
Poprad-Tatry (6.30) ide v:
Poprad-Tatry (7.20) ide v:, nejde 23.XII.-9.I.,

Poprad-Tatry (3.47)
Plaveþ (4.07)
Poprad-Tatry (4.47)
Plaveþ (4.56)
Stará ďubovĖa (6.05)

31.I., 28.II.-4.III.,21.26.IV., 1.VII.-2.IX.
Plaveþ (7.27) ide v:
Plaveþ (8.51) Stará ďubovĖa-Plaveþ ide
v( a;, v období 1.VII. 31.VIII. ide denne

8305 Poprad-Tatry (5.44)
8307 Poprad-Tatry (7.27)
8306
8308
8309
8311
8310
8313
8315
8314
8317
8316
8318
8319
8320
8323
8322

Lipany (6.46)
Plaveþ (8.58)
Poprad-Tatry (9.56)
Poprad-Tatry (11.27)
Plaveþ (11.40)
Poprad-Tatry (14.04)
Poprad-Tatry (14.52)
Plaveþ (14.34)
Poprad-Tatry (15.33)
Stará ďubovĖa (15.31)
Plaveþ (16.50)
Poprad-Tatry (18.54)
Plaveþ (19.05)
Poprad-Tatry (21.39)
Plaveþ (21.44)

Poprad-Tatry (9.10)
Poprad-Tatry (10.23)
Plaveþ (11.24)
Plaveþ (12.48)
Poprad-Tatry(13.05)
Stará ďubovĖa (15.25) ide v: a 9.VII.
Plaveþ (16.21)
Poprad-Tatry (16.01)
Plaveþ (17.29)
Poprad-Tatry (16.58) ide v: a 9.VII.
Poprad-Tatry (18.25)
Plaveþ (20.17)
Poprad-Tatry (20.35) nejde v(, ide 9.VII.
Plaveþ (23.05)
Poprad-Tatry (23.18)

VYSVETLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Druh vlaku
R
Rýchlik / Schnellzug / Express train
∉
Sprinter / Sprinter / Sprinter

ER
EURegio medzištátny zrýchlený vlak / EURegio internationaler Eilzug / EURegio international through train
Zr
Zrýchlený vlak / Eilzug / Through train
Os
Osobný vlak / Personenzug / Local train
Obmedzenie jazdy
Ω
pracovné dni / Arbeitstage (Montag bis Freitag) / working days
Ξ
nedeľa a štátom uznané sviatky / Sonntage und staatliche Feiertage / Sundays and holidays confirmed by the state
≅-Φ
dni v týždni (pondelok -nedeľa) / Wochentage (Montag - Sonntag) / days of week (Monday - Sunday)
Nástupište = Nást. = Bahnsteig / platform
Koľaj
= Kol. = Geleis / track
Platí od = Gültig von / Valid from
nejde
= verkehrt nicht / not operating
a
= und / and
Služby
⊥
χ
1. 2.
2.
φ
K
{

denne
ide
ide v
nejde v
a od

= täglich / daily
= verkehrt / operating
= verkehrt in / operating in
= verkehrt nicht in / not operating in
= und von / and from

od
do
z
v

= von / from
= bis / to
= aus / from
= an / on

pojazdná úschovňa / Mobile Gepäcksaufbewahrung / movable luggage room
zjednodušená preprava byciklov a detských kočíkov / vereinfachte Fahrrad- und Kinderwagenbeförderung / a simplified transportation of bicycles
and strollers
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
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 vozeň / Kurzwagen / through car
vlak nečaká na žiadne prípoje / Zug wartet auf keine Anschlüsse / the train does not wait for any connections
vlak zastavuje len na znamenie alebo požiadanie / Zug hält nur auf Zeichen oder Verlangen / request stop only

ZMENA NÁSTUPIŠŤA A KOĽAJE VYHRADENÁ / ÄNDERUNG DES BAHNSTEIGES UND DES GELEISES VORBEHALTEN / THE NUMBER OF
PLATFORM AND OF TRACK IS SUBJECT TO CHANGE
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Turnaj dorastencov
V Spišskej Belej sa uskutočnil 1. ročník futbalového turnaja
mladších a starších dorastencov.
Hlavným organizátorom tohto
mládežníckeho futbalového
podujatia bol MŠK Slavoj, mesto
Spišská Belá a finanční investori
podporujúci futbal v tomto meste.
Na turnaji sa zúčastnilo kvarteto
kolektívov v oboch vekových
kategóriách z podtatranského
regiónu a Košíc. Tie sa postarali
predvedenými výkonmi v jednotlivých zápasoch hraných 2 x
16 (ml. dorast) a 2 x 18 minút
(st. dorast) o vynikajúcu úroveň
a dramatický vývoj v oboch skupinách. Veľký podiel na fair-play
priebehu mala aj rozhodcovská
trojica skúsených arbitrov Maliňák, Gavalier a Paciga.
V kategórii starších dorastencov prvenstvo napokon obhájili
Staroľubovňania, ktorí vo svojich súbojoch nenašli žiadneho
premožiteľa. V kategórii mladších
dorastencov si aj vďaka vysokej
streleckej produktivite suverénne

počínali dorastenci KAC Košice,
ktorí taktiež nestratili ani len bod.
Pozitívom všetkých súbojov bola
aj nesmierna vyrovnanosť a vysoké nasadenie hráčov. Usporiadanie tejto atraktívnej futbalovej
akcie, ktorú vyzdvihli všetky zúčastnené kluby, dalo za pravdu,
že futbal v tomto podtatranskom
meste má čoraz vyššie stúpajúcu
úroveň vo všetkých vekových
kategóriách. Na záver športového
podujatia vyhlásili organizátori aj
trojicu najlepších jednotlivcov.
V kategórii mladšieho dorastu
sa najlepším hráčom stal Lukáš
Kováč z Popradu, za najlepšieho brankára bol vyhlásený Filip
Kundis z KAC Košice a najlepším
strelcom s 10 gólmi sa stal Dávid
Kyšeľa. V kategórii staršieho dorastu si cenu za najlepšieho hráča
odniesol Róbert Pavlovský zo Starej Ľubovne, najlepším brankárom
sa stal Ján Špes zo Spišskej Belej
a najlepším strelcom so 4 gólmi
bol Lukáš Kolcún. O jeho zisku
tejto ceny však musel rozhodnúť

• Družstvo mladšieho dorastu MŠK SLAVOJ Spišská Belá.
až penaltový rozstrel piatich hráčov, ktorí zaznamenali rovnaký
počet gólov.
Výsledky - ml. dorast: Poprad
- St. Ľubovňa 9:8, Sp. Belá - KAC
Košice 4:9, KAC Košice - Poprad
7:5, Sp. Belá - St. Ľubovňa 3:6,
KAC Košice - St. Ľubovňa 9:6,
Sp. Belá - Poprad 4:6.
1.
2.
3.
4.

KAC Košice
Poprad
St. Ľubovňa
Sp. Belá

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

25:15
20:19
20:21
11:21

9
6
3
0

St. dorast: KAC Košice - St.
Ľubovňa 2:7, Spišská Belá - Poprad 3:2, Poprad - KAC Košice
8:8, Sp. Belá - St. Ľubovňa 2:5,
Poprad - St. Ľubovňa 5:6, Sp. Belá
- KAC Košice 11:7.
1.
2.
3.
4.

St. Ľubovňa
Sp. Belá
KAC Košice
Poprad

3
3
3
3

3
2
0
0

0
0
1
1

0 18:9
1 16:14
2 17:26
2 15:17

9
6
1
1

Ďakujeme sponzorom tohto
turnaja Františkovi Deptovi, Dušanovi Rojkovi, Jánovi Slodičákovi a Mestu Spišská Belá.

1. slovenská basketbalová liga - ŽENY
- skupina Východ ročník 2010/2011
V Spišskej Belej sa opätovne hrá 1. basketbalová liga žien. Ženské
družstvo MBK Spišská Belá v tomto roku nadviazalo úzku spoluprácu
s extraligovým ženským klubom MBK Poprad, a tak niektoré jeho hráčky, resp. budúce hráčky (kadetky) budú hrať v našom klube popri našich
(domácich) mladých hráčkach. Tieto „Popradčanky“ budú u nás buď na
hosťovaní alebo na dočasnom prestupe. Týmto spôsobom sa zabezpečí
potrebná kvalita na 1. ligu, zvýši to kvalitu aj u domácich hráčok a zároveň je to dobrá propagácia basketbalu v našom meste v snahe posilniť
záujem u detí a mládeže o tento šport. Popradský MBK nám zabezpečil
trénera a tiež určitú materiálnu pomoc. Vedúcim mužstva a predsedom
MBK Spišská Belá je Emil Lorenčík zo Spišskej Belej.
Vyžrebovanie súťaže - základná časť:
1. kolo, 11.12.2010
2. kolo, 12.12.2010
3. kolo, 22.01.2011
4. kolo, 23.01.2011
5. kolo, 29.01.2011
6. kolo, 30.01.2011
7. kolo, 12.02.2011
8. kolo, 13.02.2011
9. kolo, 26.02.2011
10. kolo, 27.02.2011
11. kolo, 12.03.2011
12. kolo, 13.03.2011
13. kolo, 26.03.2011
14. kolo, 27.03.2011

TYDAM UPJŠ Košice
ŠŠK SOUŽ Košice
MBK Spišská Belá
ŠKBD Spišská Nová Ves
MBK Liptovský Mikuláš
MBK Ružomberok B
MBK Spišská Belá
MBK Spišská Belá
MBK Spišská Belá
MBK Spišská Belá
MBK Spišská Belá
MBK Spišská Belá
MBK Spišská Belá
BK EILAT Prešov

MBK Spišská Belá
MBK Spišská Belá
ŠKBD Spišská Nová Ves
MBK Spišská Belá
MBK Spišská Belá
MBK Spišská Belá
BK EILAT Prešov
Voľno
ŠŠK SOUŽ Košice
TYDAM UPJŠ Košice
MBK Ružomberok B
MBK Liptovský Mikuláš
Voľno
MBK Spišská Belá

Futbalový polmaratón
Dňa 4. decembra sa v telocvični ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej
Belej uskutočnil aj futbalový
(pol)maratón. Na tejto futbalovej
akcii sa zúčastnili dve družstvá,
ktoré hrali navzájom proti sebe
počas 12 hodín (od 9.00 do
21.00 h) s neobmedzeným počtom hráčov na súpiske (spolu sa
vystriedalo takmer 100 hráčov).
Po nepretržite zaujímavom
priebehu sa nakoniec víťazom

stala vekovo mladšia kategória
hráčov, ktorá o 30 gólov zdolala
staršie družstvo (197:167). Táto
akcia prilákala postupom času
čoraz viac nielen aktívnych, ale
aj pasívnych jednotlivcov, ktorí si
prišli rekreačne zahrať tento kolektívny šport. O všetkých aktérov
tohto maratónu bolo aj starostlivo
postarané zo strany organizátorov
- Mesta Spišská Belá a MŠK
SLAVOJ Spišská Belá.
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