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VI. Spišský zemiakarský jarmok
VI. ročník tradičného zemiakarského jarmoku sprevádzalo
chladné upršané počasie. Mnohých
však tento fakt neodradil a prišli na
námestie aby sa zabavili pri kultúrnom programe i pri súťažiach,
ktoré pre nich pripravilo mesto
spolu so spoluorganizátormi.
V sobotu 20.09.2008 boli okrem
iného vyhlásené aj výsledky
súťaže „Miss odroda”. 1. miesto
získala odroda Anyuscha zo spoločnosti Europlant Poprad - Stráže,
2. miesto získala odroda Viola zo
VŠÚZ a.s. Veľká Lomnica a tretie

miesto získala odroda Evelin,
taktiež z Veľkej Lomnice. Medzi
pestrým kultúrnym programom
odzneli aj zaujímavé čísla, ktoré
sa týkali súťaže o „Najväčší
zemiak”. Na prvom mieste sa
umiestnil pestovateľ zo Spišskej
Belej Jozef Marhefka, do súťaže
prihlásil zemiak, ktorý vážil 1,318
kg, na druhom mieste sa umiestnil Jaroslav Mikula a na treťom
mieste Roman Penxa. Zemiaky
mohli návštevníci jarmoku nielen
obdivovať v stánkoch pozvaných
vystavovateľov, ale aj ochutnať

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí
dňa 11. septembra 2008 okrem
iného:
- prerokovalo a vzalo na vedomie upozornenie okresného
prokurátora v Kežmarku zn. Pd
14/08-12 zo dňa 28. 7. 2008 na
nečinnosť Mesta Spišská Belá
z dôvodu nerealizácie výkonu
právoplatného rozhodnutia Pamiatkového úradu SR zn. PÚ-07/
0717-19/5948/KOWzo dňa 20. 8.
2007 o vyhlásení ochranného
pásma NKP „Kaštieľ s areálom
v Spišskej Belej - mestská časť
Strážky” a upozornenie okresného prokurátora v Kežmarku
zn. Pd 49/08-3 zo dňa 29. 7.
2008 na nesprávny postup mesta
Spišská Belá (mestského úradu)

pri súčinnosti mesta s príslušnými
štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní plnenia úloh vyplývajúcich
týmto orgánom zo zákona alebo
iného právneho predpisu;
- schválilo návrh na zmenu
rozpočtu mesta Spišská Belá pre
rok 2008 (návrh bude zverejnený
v časti Mestské zastupiteľstvo);
- schválilo poskytnutie dodatočných dotácii z rozpočtu mesta
Spišská Belá pre rok 2008 pre
Futbalový klub Strážky vo výške
50 tis. Sk (1 659,70 EUR), pre
futbalový klub Slavoj Spišská
Belá vo výške 30 tis. Sk (995,82
EUR), pre Mestský basketbalový
klub Spišská Belá vo výške 60 tis.
Sk (1 991,64 EUR);
- vzalo na vedomie informáciu
o hospodárení mesta Spišská Belá

a to v súťaži „Jedenie zemiakov”.
Po dramatickom súboji, v ktorom
mladým súťažiacim šlo doslova
o život nakoniec zvíťazil Róber
Špiner z Huncoviec, druhé miesto
obsadil Vladko Hadzima a tretie
miesto Stanislav Legutko. Nie menej zaujímavá bola aj súťaž v čistení zemiakov, v ktorej sa na prvom
mieste umiestnila Mária Reľovská,
na druhom mieste Patrik Legutky
a na treťom mieste Ivan Benkovič.
Pred zemiakarským jarmokom
ÚKSÚP vyhlásil vedomostnú
súťaž „Zemiak náš druhý chlieb”
do ktorej sa zapojili žiaci Strednej
odbornej školy v Kežmarku (v Pradiarni). Prvé miesto získali žiaci 2.

ročníka - Vdoviaková, Furcoňová,
Kubicová, Danielčáková, druhé
miesto získal 4. ročník - Monková,
Vida, Lopúch, tretie miesto získal
3. ročník - Pompová, Kalata,
Csomor. V rámci podujatia boli
vyhlásené výsledky už tradičných
súťaží o najkrajšiu predzáhradku
v ktorej prvé miesto získala pani
Jana Kuchtová, druhé miesto Tatiana Suchá, a tretie miesto Ondrej
Susa a najkrajší balkón, v ktorej
prvé miesto získal Pavol Marek,
druhé miesto Eva Rusiňáková, tretie
miesto Jozef Vnenčák. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali
na organizácii tohto podujatia. Tešíme sa na ďalší ročník.

za 1. polrok 2008;
- schválilo návrh všeobecne
záväzného nariadenia mesta č. 4/
2008 o určení výšky príspevkov
v školách a školských zariadeniach v meste Spišská Belá;
- prerokovalo a vzalo na vedomie návrhu projektovej štúdie na
stavebné úpravy okolia zvonice
a rímskokatolíckeho katolíckeho
kostola v Strážkach (návrh je
zverejnený v časti dôležité dokumenty);
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o príprave nového územného plánu mesta Spišská
Belá - o pripravovanom koncepte
územného plánu a o jeho pripravovanom verejnom prerokovaní;
- prerokovalo a vzalo na vedomie informáciu primátora mesta
o zmene vykurovania priestorov
v budove zdravotného strediska

v Spišskej Belej (informácia
bude zverejnená v časti Mestské
zastupiteľstvo);
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o povodňovej situácii v júli 2008 v meste Spišská
Belá a o potrebe zrealizovať nevyhnutné opatrenia na protipovodňovú ochranu mesta (informácia
bude zverejnená v časti Mestské
zastupiteľstvo);
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o situácii v predškolskej výchove v meste Spišská
Belá (problémy s nedostatočnou
kapacitou Materskej školy na Mierovej ulici) - informácia o umiestnení jednej triedy MŠ (s počtom
do 22 detí) v priestoroch budovy
centra voľného času;
- vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o havarijnom
(Pokračovanie na 2. strane)
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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej
(Dokončenie z 1. strany)
stave elektrickej prípojky budovy
Základnej školy J. M. Petzvala
v Spišskej Belej a o havarijnom
stave rozvodov vody a kanalizačných potrubí v budove školskej
jedálne Základnej školy Štefánikova v Spišskej Belej - z rozpočtu
mesta sa vyčlenilo 150 tis. Sk na
novú elektrickú prípojku a takmer
600 tis. Sk na nové rozvody vody
a kanalizácie vrátane nových
zariadení na toaletách - všetky
práce boli zrealizované počas
letných prázdnin;
- vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o príprave
a realizácii výstavby rodinných
domov v meste Spišská Belá - (informácia bude zverejnená v časti
Mestské zastupiteľstvo);
- vzalo na vedomie informáciu
o vyhlásení opätovného výberového konania na miesto náčelníka
Mestskej polície v Spišskej Belej
- termín na predloženie žiadostí je
do 15. 10. 2008;
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o príprave na zavedenia eura v pôsobnosti mesta
Spišská Belá a o plnení harmonogramu plánovaných úloh;
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o prebiehajúcich
pozemkových úpravách v meste
Spišská Belá;
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o pripravovaných
projektoch mesta na získanie nenávratného finančného príspevku
zo Štrukturálnych fondov EÚ;
a) podanie žiadosti o nenávrat-

ný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na realizáciu
projektu „Dobudovanie a zefektívnenie systému separovaného
zberu odpadov v meste Spišská
Belá” vo výške 12 309 950 Sk
(408 615,48 EUR) a jeho spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo
výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,
b) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na realizáciu
vzdelávacieho projektu pre zamestnancov mesta „Samospráva
a občania občanom v regióne
Spiš” vo výške 12 139 840 Sk
(402 968,86 EUR) a jeho spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo
výške 5 % z celkových oprávnených nákladov;
- vzalo na vedomie požiadavku
(sťažnosti) obyvateľov mesta na
riešenie porušovanie verejného
poriadku, nočného kľudu a poškodzovanie verejného a súkromného
majetku v meste Spišská Belá
spôsobovaného prevádzkovaním
diskoték v Klube 501 na Tatranskej ulici v Spišskej Belej.
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí
dňa 25. septembra 2008 okrem
iného:
- schválilo návrh štatútu Klubu
dôchodcov v Spišskej Belej (klub
je organizačnou súčasťou mesta
a sídli v zadných priestoroch
budovy mestskej knižnice);
- schválilo návrh na zmenu
rozpočtu mesta Spišská Belá

pre rok 2008 z dôvodu zriadenia
školského strediska záujmovej
činnosti pri Základnej škole na
Štefánikovej ulici v Spišskej
Belej od 1. 9. 2008;
- schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta
pre rok 2008 pre
1. občianske združenie ZRPŠ
pri ZŠ Štefánikova 19, Spišská
Belá na účely podpory činností
detí v školskom stredisku záujmovej činnosti pri tejto škole
vo výške 60 000 Sk (1 991,64
EUR)
2. občianske združenie ZRPŠ
pri ZŠ J. M. Petzvala Moskovská
20, Spišská Belá na účely podpory činností detí v školskom
stredisku záujmovej činnosti pri
tejto škole vo výške 10 000 Sk
(331,94 EUR);
- schválilo podmienky pre predaj stavebných pozemkov na ulici
Samuela Webera v Spišskej Belej
a odpredaj pozemkov pre účely
zriadenia stavebných pozemkov
na ulici Samuela Webera v Spišskej Belej konkrétnym žiadateľom
(zoznam žiadateľov je zverejnený
www.spisskabela.sk);
- schválilo návrh projektovej
štúdie na rekonštrukciu objektu
bývalej sódovkárne na Slnečnej
ulici na nájomné byty nižšieho
štandardu;
- schválilo návrh projektovej
štúdie na výstavbu nájomných
bytov bežného štandardu nad
zdravotným strediskom v Spišskej Belej s požiadavkou zvážiť
riešenie iného bezbariérového
vstupu do obytnej časti uvedeného objektu;

Verejné prerokovanie konceptu nového územného plánu mesta
Dňa 16. 10. 2008 sa uskutočnilo verejné prerokovanie konceptu
nového územného plánu mesta.
O 10.00 h sa uskutočnilo prerokovanie so štátnymi orgánmi,
organizáciami a podnikateľmi
a o 16.00 h sa uskutočnilo prerokovanie s verejnosťou (s obyvateľmi mesta). Koncept nového
územného plánu rieši okrem iného
najmä
- dopravný obchvat mesta
Spišská Belá a mestskej časti
Strážok;
- nové plochy pre bývanie - rodinné domy za Ul. SNP, medzi Sp.
Belou a Strážkami, za Tatranskou
ulicou, za ul. Osloboditeľov a za
Slnečnou ulicou a bytové domy
nad Belianskymi kúpeľmi medzi
Sp. Belou a Strážkami;

- plochy pre občiansku vybavenosť (obchod, služby a pod.);
- rozšírenie zóny pre priemysel
(najmä pre malé a stredné podnikateľské prevádzky) - rozšírenie
pre firmu C.I.M.A. s.r.o., pre
Javorinu, v. d., a nové plochy
v lokalite nad SPP, a. s., a nad
PEBEK, s. r. o.;
- lesopark pri rybníku s veľkým parkoviskom a ďalšími
možnými službami pre oddych
a relax;
- nový cyklochodník aj od
kaštieľa v Strážkach po Beliansky
rybník (s napojením na súčasný
cyklochodník k rybníku);
- dve alternatívne plochy pre
nový cintorín v Sp. Belej a rozšírenie cintorína v Strážkach
s novou prístupovou cestou;

- nové športové plochy - športovú halu pri novom futbalovom
štadióne a areál pri kolkárni;
- nové plochy pre bývanie
v Strážkach (rodinné domy);
- opätovne sa bude zaoberať
návrhom priemyselného parku
v Strážkach pri kaštieli;
- Zónu cestovného ruchu
Šarpanec.
Koncept nového územného
plánu je zverejnený na úradnej
tabuli mesta, je k dispozícii k nahliadnutiu na mestskom úrade (na
odbore výstavby) a na www.spisskabela.sk v časti Pre verejnosť /
nový územný plán. Koncept bol
zverejnený dňa 11. 10. 2008 a je
možné ho pripomienkovať písomne do 30 dní.
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- schválilo vyhlásenie verejnej
ponuky na predaj časti pozemkov
v k. ú. Lendak na výstavbu cca 10
rodinných domov v lokalite nad
kovovýrobou v obci Lendak za
minimálnu (vyvolávaciu) cenu
650 Sk/m2 (21,58 EUR);
- schválilo
a) predloženie žiadosti mesta o nenávratný finančný príspevok
(NFP) z fondov EÚ v rámci
OP Životné prostredie, prioritná
os č. 4 Odpadové hospodárstvo,
operačný cieľ 4.5 Uzatváranie
a rekultivácia skládok odpadov
na realizáciu projektu „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v Spišskej Belej“,
b) celkové náklady na projekt
vo výške 27 138 490,46 Sk
(900 832,85 EUR),
c) spolufinancovanie projektu
Mestom Spišská Belá vo výške
5 % z celkových oprávnených
výdavkov na tento projekt
vo výške 1 356 925,00 Sk
(45 041,66 EUR) z rozpočtu
mesta;
- prejednalo ďalších 11 žiadostí o odkúpenie pozemkov,
pričom niektoré žiadosti schválilo
a niektoré zamietlo.

Jesenné upratovanie
V rámci jesenného upratovania mesta budú veľkoobjemové
kontajnery (11 kusov) v našom
meste umiestnené na svojich
obvyklých miestach v dvoch
termínoch - v piatok 24. októbra
2008 a v piatok 7. novembra 2008.
Žiadame obyvateľov mesta, aby
do týchto kontajnerov neumiestňovali konáre zo stromov (tie
ukladajte vedľa kontajnerov).

Historický
kalendár mesta
1. 10. 1876 - Zrušenie
samostatnej Provincie 16
spišských miest a začlenenie
miest (aj Spišskej Belej) do
Spišskej župy.
12. 10. 1535 - Poľský kráľ
Žigmund I. udelil Spišskej Belej privilégium konať týždňové
trhy každú nedeľu. Od roku
1842 uhorský kráľ Ferdinand
I. preložil týždňové trhy na
každý piatok.
29. 10. 1994 - Slávnostné
otvorenie Múzea Dr. Michala
Greisigera v Spišskej Belej.
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Schválené zmeny v rozpočte mesta pre rok 2008
Posledná zmena rozpočtu
mesta, ktorú schválilo mestské
zastupiteľstvo dňa 11. eptembra
2008, znamenala navýšenie príjmov ako aj výdavkov v rozpočte
mesta pre tento rok vo výške viac
ako 30 mil. Sk. Tieto zmeny sa
týkali:
• Dobrovoľný hasičský zbor
získal sponzorský dar vo výške 20
tis. Sk (663,88 EUR) od VSE, a.
s., Košice na nákup vybavenia;
• Dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 2,6 mil. Sk na
výstavbu spláškovej kanalizácie
v Strážkach - v časti IBV nad
kaštieľom pre nové rodinné domy.
Do konca novembra sa vybuduje
okrem tejto spláškovej aj dažďová
kanalizácia pre tieto nové rodinné
domy. Celkové náklady budú vo
výške 7,5 mil. Sk (248 954,39
EUR), z toho z rozpočtu mesta
pôjde 4,9 mil. Sk (podstatnú časť
týchto nákladov zaplatili staveb-

níci rodinných domov);
• na novú elektrickú prípojku
pre budovu základnej školy J. M.
Petzvala, ktorá bola v havarijnom
stave, bolo schválených 150 tis.
Sk (4 979,09 EUR) - práce už boli
aj zrealizované;
• na riešenie havarijného stavu rozvodov vody a kanalizácie
v budove školskej jedálne pri ZŠ
Štefánikova bolo schválených 590
tis. Sk (19 584,41 EUR) - práce už
boli aj zrealizované;
• na zriadenie a prevádzku
vysunutého pracoviska (1 triedy) materskej školy v budove
centra voľného času na Zimnej
ulici mesto vynaloží do konca
tohto roka 261 tis. Sk (8 663,61
EUR);
• na opravu interiéru budovy
mestského úradu a na kompletnú
novú elektroinštaláciu bolo vynaložených 2,3 mil. Sk (76 346,01
EUR). V rámci tejto rekonštrukcie

Oznam - žiadosti o dotácie
Mesto Spišská Belá upozorňuje všetkých žiadateľov, že žiadosť
o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2009 na verejnoprospešnú činnosť je potrebné podať do 31. 10. 2008. Žiadosti sú k dispozícii na
www.spisskabela.sk (v časti úradná tabuľa) alebo priamo na mestskom úrade u p. Durišovej alebo si ich požiadajte zaslať mailom na
adrese durisova@ spisskabela.sk.

sa okrem plánovanej kompletnej
výmeny elektroinštalácie zrealizovalo kompletné vymaľovanie,
nové podlahy, výmena dverí
a zárubní;
• na nákup rovnošiat pre 25
členov novovzniknutého spevokolu BELAN pri klube dôchodcov
sa poskytne 13 tis. Sk;
• v rámci zvyšovania bezpečnosti na cestách v našom meste
bude vybudované špeciálne nasvetlenie priechodu pre chodcov
na štátnej ceste pri cintoríne, na
ktoré sa z rozpočtu mesta vyčlenilo 130 tis. Sk (4 315,21 EUR);
• Z rozpočtu mesta sa ešte do
konca roka poskytnú mimoriadne
dotácie pre tieto športové kluby:
pre Futbalový klub Strážky vo
výške 50 tis. Sk (1 659,70 EUR),
pre futbalový klub Slavoj Spišská
Belá vo výške 30 tis. Sk (995,82
EUR), pre Mestský basketbalový
klub Spišská Belá vo výške 60 tis.
Sk (1 991,64 EUR);
• Na odkúpenie pozemkov od
súkromných vlastníkov na prípravu 72 stavebných pozemkov pre
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rodinné domy na novoplánovanej
ulici Samuela Webera bolo určených 15,3 mil. Sk (tieto finančné
prostriedky si mesto čiastočne
dočasne požičia z uložených
prostriedkov z hospodárenia
mestských lesov);
• Vypracovanie projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu
bývalej sodovkárne na byty nižšieho štandardu sa použije 300 tis.
Sk (9 958,18 EUR);
• Na výstavbu nového futbalového ihriska boli navýšené
fin. prostriedky vo výške 2 mil.
Sk (66 387,44 EUR) potrebné na
úpravu štrkového podkladu pod
hraciu plochu;
• Vypracovanie PD na výstavbu inžinierskych sietí pre výstavbu rodinných domov (ulica
Samuela Webera) sa použije 500
tis. Sk (16 596,96 EUR);
• Na výstavbu novej cesty
(miestnej komunikácie) na
Športovej ulici (vedľa nového
futb. ihriska) sa schválilo 400 tis.
Sk (13 277,57 EUR) - na zemné
práce a sprístupnenie cesty k stavebným pozemkom - práce už
prebiehajú.

Križovatka v centre mesta
V utorok 14. 10. 2008 sa na
mestskom úrade na podnet primátora mesta uskutočnilo úvodné
pracovné rokovanie zástupcov
krajského úradu cestnej dopravy
v Prešove, Slovenskej správy ciest
Košice a okresného dopravného
inšpektorátu v Poprade. Cieľom
toho rokovania bolo upozorniť
na problémovú a zhoršujúcu sa
situáciu na križovatke v centre
mesta (ciest 1/67 a 1/77) spôsobenú neprehľadnosťou tejto križovatky a nárastom počtu vozidiel.
Na rokovaní bol predstavený aj
návrh možného riešenia okružnej

križovatky (ktorá by bola technicky možná) . Okrem tohto návrhu
sa rozdiskutovali aj iné možnosti
riešenia: svetelná križovatka (ktorá
tu už bola) alebo úplné jednoduché
a rýchle riešenie - zmena hlavnej
a vedľajšej cesty (hlavná cesta by
bola na Starú Ľubovňu a vedľajšia
cesta na Tatranskú Kotlinu ). Prítomní sa dohodli, že je potrebné
urobiť analýzu súčasného stavu,
jeho budúceho vývoja a navrhnutia
najoptimálnejšieho riešenia. Takže
mesto bude ďalej pracovať na tejto
analýze s vyhodnotením všetkých
možných riešení.

Výstavba delenej kanalizácie
V súčasnosti prebieha výstavba delenej kanalizácie pre IBV Strážky
nad kaštieľom (pre 18 rodinných domov) s napojením aj 5 existujúcich
(starších) rodinných domov na Medňanského ulici. Celkové náklady na
výstavbu samostatnej spláškovej a samostatnej dažďovej kanalizácie
predstavujú 7,3 mil. Sk. Mesto na tento účel získalo dotáciu zo štátneho
rozpočtu vo výške 2,6 mil. Sk. Časť nákladov uhradili a zvyšné náklady znáša mesto zo svojho rozpočtu. Stavebné práce budú prebiehať
do konca novembra 2008. Do konca júna 2008 bude v tejto lokalite
dobudované verejné osvetlenie, telefónne rozvody a nové miestne
komunikácie (cesta a chodníky).

• Upravené okolie pred mestským úradom s novou fasádou budovy
kina.

Harmonogram zberu
separovaného odpadu
OKTÓBER
30.10.2008 - plasty
31.10.2008 - papier, sklo

18.11.2008 - bioodpad
27.11.2008 - plasty
28.11.2008 - papier, sklo

NOVEMBER
03.11.2008 - bioodpad
12.11.2008 - kovy
13.11.2008 - plasty
14.11.2008 - papier, sklo

DECEMBER
10.12.2008 - kovy
11.12.2008 - plasty
12.12.2008 - papier, sklo
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Schválené podmienky pre pridelenie stavebných pozemkov
IBV ul. Samuela Webera (uznesenie MsZ č. 138/2008 zo dňa 25. 9. 2008)
1.

uprednostnení budú žiadatelia o stavebný pozemok, ktorí oni alebo
ich blízky príbuzní boli vlastníkmi pozemkov v danej lokalite, ktoré mesto do nich odkúpilo na zriadenie stavebných pozemkov.
2. uprednostnení budú žiadatelia o stavebný pozemok, ktorí majú
trvalý pobyt v meste Spišská Belá, resp. v minulosti mali trvalý
pobyt v Spišskej Belej („bývalí” obyvatelia mesta).
3. predpokladaná výmera stavebných pozemkov je 500 m2, len niekoľko pozemkov bude výmerou väčších (až do 800 m2).
4. kúpna cena za pozemok je 400 Sk (13,28 EUR) za 1 m2 - kúpna
cena sa musí zaplatiť do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy (tie
časti stavebného pozemku, ktoré budú vo vlastníctve štátu - bude
odpredávať každému stavebníkovi Slovenský pozemkový fond
za cenu ním určenú).
5. uhradiť príspevok na výstavbu inžinierskych sietí potrebných pre
rodinný dom - výška tohto príspevku sa určuje vo výške 350 000
Sk (11 617,87 EUR) pre 1 stavebný pozemok - táto suma sa uhrádza naraz spolu s kúpnou cenou za pozemok ako súčasť celkovej
kúpnej ceny
6. kúpnu zmluvu na kúpu pozemku uzavrieť najneskôr do 31. mája
2009 - je na rozhodnutí žiadateľa - budúceho stavebníka, kedy sa
rozhodne kúpiť pozemok do uvedeného termínu - t. j. do uvedeného termínu treba podpísať kúpnu zmluvu s mestom a následne
do 30 dní zaplatiť celkovú kúpnu cenu (vrátane všetkých nákladov
uvedených v kúpnej zmluve).
7. na základe právoplatného stavebného povolenia začať s výstavbou
tohto rodinného domu do 2 rokov od nadobudnutia vlastníckeho
práva k tomuto pozemku - v prípade nedodržania tejto podmienky
má mesto právo odstúpiť od kúpnej zmluvy - snahou mesta je, aby
sa pozemok kupoval preto, že stavebník potrebuje v súčasnosti (nie
o niekoľko rokov) riešiť si svoju bytovú otázku - predísť tomu, že
sa kúpi pozemok a stavať sa na ňom nebude (nech pozemok kúpia
tí, ktorú chcú do dvoch rokov stavať RD).
8. právoplatne skolaudovať stavbu rodinného domu do 5 rokov od
dňa právoplatnosti stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu - v prípade nedodržania tejto podmienky - je žiadateľ
(kupujúci) povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,04 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania - snahou
mesta je, aby sa výstavba v tejto lokalite nerealizovala niekoľko
desiatok rokov, ale aby sa do určitého obdobia táto výstavba
ukončila.
9. zákaz prevodu vlastníckeho práva k stavebnému pozemku na tretiu osobu po dobu 10 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva
k tomuto pozemku - v prípade nedodržania tejto podmienky - je
žiadateľ (kupujúci) povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 200 % kúpnej ceny - snahou mesta je zabrániť
špekulatívnym nákupom stavebných pozemkov a ich následným
predajom za výhodnejších podmienok (za lepšiu cenu).
10. v prípade predpokladaného nesplnenia podmienky č. 7, 8 alebo č.
9 - môže kupujúci v opodstatnených prípadoch požiadať mestské
zastupiteľstvo o predlženie lehoty podľa bodu č. 7, resp. 8 alebo
o súhlas s prevodom pozemku na inú osobou pred uplynutím
lehoty podľa bodu č. 9.
11. lehoty na výstavbu inžinierskych sietí:
- v roku 2009 - zrealizovať rozvody elektrickej siete (VN, trafostanica, NN-rozvody) a zrealizovať vodovodnú sieť,
- v roku 2010, najneskôr do konca roka 2011 - zrealizovať - dažďovú a spláškovú kanalizáciu, rozvody plynu, verejné osvetlenie,
telekomunikačné rozvody,
- v roku 2011, najneskôr do konca roka 2012 - zrealizovať miestnu komunikáciu a ostatné plochy (cesta, chodníky, verejná zeleň
- výsadba trávnikov a stromov),
- dodržanie uvedených lehôt na výstavbu sietí bude v kúpnej
zmluve pre mesto záväzné pod hrozbou zmluvných pokút, ktoré
by muselo mesto zaplatiť stavebníkovi (kupujúcemu).

Určenie nákladov na výstavbu inžinierskych sietí pre 72 RD pre
IBV ul. Samuela Webera:
Výška predpokladaných
nákladov

Druh inžinierskej siete
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mesto
a stavebníci
uhradia

S0 01 MIESTNA KOMUNIKÁCIA
23 800 000 Sk 23 800 000 Sk
(cesty a chodníky)
SO 02
5 760 790 Sk 5 760 790 Sk
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO 03
6 243 930 Sk 6 243 930 Sk
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
SO 04 VODOVOD
SO 05 STL
ROZVODY PLYNU
SO 07
VONKAJŠIE OSVETLENIE
SO 09 VN PRÍPOJKA (prípojka
od vysokého napätia k trafostanici)
PS 01
KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA
SO 06 NN
KÁBELOVÉ ROZVODY
SO 08
TELEFÓNNE ROZVODY

SPOLU

7 776 650 Sk

7 776 650 Sk

6 188 000 Sk

0 Sk

2 356 200 Sk

2 356 200 Sk

523 600 Sk

0 Sk

1 368 500 Sk

300 000 Sk

4 046 000 Sk

0 Sk

1 904 000 Sk

0 Sk

59 967 670 Sk 46 237 570 Sk

Uvedené sumy sú s DPH (19 %).
Uvedené ceny sú vypočítané na základe cenníka CENKROS pre
rok 2008 podľa projektových dokumentácií spracovaných oprávnenými
projektantmi. Sumu (v pravom stĺpci tabuľky), kde je uvedené „0 Sk”
znamenajú, že náklady na tieto siete na základe rokovaní a po dohode
s mestom uhradia správcovia danej siete (SPP, VSE, Slovak Telecom)
s upresnením, že časť nákladov na výstavbu novej trafostanice bude
znášať mesto. Správcom vodovodu a spláškovej kanalizácie je Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad, ktorá však výstavbu nových
sietí pre IBV vôbec nerealizuje. Preto náklady na ich výstavbu znáša
investor (v našom prípade mesto, ktoré časť týchto nákladov prenáša
na stavebníkov). Dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie a miestna
komunikácia je v správe mesta. Ak majú byť uvedené siete vybudované
v danej lokalite, ich výstavba nebude možná bez toho, aby tieto siete
(ako všade inde na Slovensku!!!) zaplatili budúci stavebníci, v prípade
nášho mesta len prispeli na časť nákladov na ich výstavbu.
Skutočné náklady vybudovania IS budú známe po uskutočnení výberového konania (verejného obstarávania) na zhotoviteľa týchto IS.
Náklady na prípravné práce (ktoré doposiaľ znášalo mesto zo
svojho rozpočtu):
1. projektová štúdia pre územné konanie - 35 000 Sk
2. výškopisné a polohopisné zameranie - 120 000 Sk
3. geometrický plán - základný - 150 000 Sk + dielčie geometrické
plány (suma zatiaľ nie je určená)
4. projektová dokumentácia pre jednotlivé inžin. siete (500 000 Sk)
5. náklady na prípravu podkladov a kúpnych zmlúv na vysporiadanie
pozemkov a pre následný predaj pozemkov - neurčené (nevyčíslené)
Takže len tie vyčíslené náklady vo výške takmer 1 mil. Sk doposiaľ
uhradilo mesto zo svojho rozpočtu.
Vysporiadanie pozemkov (ornej pôdy) pre účely zriadenia stavebných pozemkov:
- náklady na zaplatenie kúpnej ceny (z rozpočtu mesta) - 15,3 mil.
Sk (kúpna cena 400 Sk/m2)
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- spätne sa odpredá asi 2/3 odkúpených pozemkov (ostatné pozemky
zostanú pod budúcimi cestami, chodníkmi ale najmä zvyšky pozemkov za RD smerom k železničnej trati ako nevyužité) - takže
predpokladané príjmy z predaja pozemkov budú cca 10 mil. Sk (pri
kúpnej cene 400 Sk/m2)
- takže mesto nakúpi pozemky za 15,3 mil. Sk a následne predá pozemky za 10 mil. Sk (rozdiel v neprospech mesta cca 5,3 mil. Sk
znáša mesto zo svojho rozpočtu) - vychádzajúc z rozhodnutia MsZ
- za 400 Sk/m2 kúpime, za 400 Sk/m2 predáme.
Náklady na výstavbu inžinierskych sietí:
- celkové náklady na inžinierske siete (ktoré uhradí mesto a stavebníci) - sú 46,2 mil. Sk
- stavebníci spolu na inžinierske siete uhradia 350 000 Sk pre 72 RD,
t. j. 25,2 mil. Sk
- rozdiel nákladov na inžinierske siete, ktorá bude znášať mesto (zo
svojho rozpočtu) - 21 mil. Sk(!!)
To znamená, že ak spočítame všetky už vynaložené a tiež predpokladané náklady mesta na prípravu tejto lokality na výstavbu RD, tak táto
suma je zatiaľ viac ako 26 mil. Sk, t. j. viac ako mestu zaplatia budúci
stavebníci - 25,2 mil. Sk (za 72 stavebných pozemkov). A každý z nás
by sa mal predovšetkým spýtať, či mesto bude mať na to a kde mesto
zoberie tieto financie. A je teraz len na vedení mesta, aby vyššie uve-

OKTÓBER 2008

dené záväzky a termíny dodržalo (o čom sme presvedčení), a k čomu
sa mesto zaviaže každému stavebníkovi písomne v kúpnej zmluve.
Len na upresnenie:
V danej lokalite bude každý stavebný pozemok tvorený z dielov
(častí) vo vlastníctve mesta a vo vlastníctve štátu (SPF). Keďže SPF
(štát) nebude predávať jeho pozemky mestu (nie je to možné), ale
priamo budúcemu stavebníkovi, ktorého určí mesto. A tento budúci
stavebník si tie časti pozemku odkúpi priamo od SPF na základe samostatnej žiadosti a samostatnej kúpnej zmluvy. Dokonca stavebník
predmetné časti pozemku nemusí od SPF hneď odkupovať, pre účely
výstavby stačí aj prenájom týchto častí pozemkov od SPF s možnosťou
ich následného odkúpenia.
Cena za stavebný pozemok na ul. S. Webera:
Cena pozemkov - 400 Sk x 500 m2
200 tis. Sk
Cena inžin. sietí - 350 tis. pre 1 RD
350 tis. Sk
Spolu ...................................................... 550 tis. Sk
Cena pozemkov - 400 Sk x 720 m2
288 tis. Sk
Cena inžin. sietí - 350 tis. pre 1 RD
350 tis. Sk
Spolu ...................................................... 638 tis. Sk
Pre porovnanie - kúpna cena stavebných pozemkov v okolí (ide o súkromných investorov,
ktorí pripravujú stavebné pozemky na predaj):
- Veľká Lomnica - 2 000 - 2 500 Sk/m2 a viac
(pri pozemku o výmere 500 m2 je to 1,0 - 1,25
mil. Sk)
- Kežmarok - cca od 1 700 Sk/m2 (pri pozemku
o výmere 500 m2 je to 850 tis. Sk)
- Vlkovce - cca od 1 600 Sk/m2 (pri pozemku
o výmere 500 m2 je to 800 tis. Sk)
A na záver:
Vzhľadom na vyššie uvedené finančné vyjadrenie je zrejmé, že pre mesto bude uvedená
výstavba rodinných domov stáť z jeho rozpočtu
cca 27 mil. Sk (takže, nie mesto „zarobí” . Nie
je zákonnou povinnosťou mesta riešiť prípravu
výstavby rodinných domov - od veľmi náročného
a komplikovaného procesu vysporiadania pozemkov od súkromných vlastníkov až po výstavbu
inžinierskych sietí. Len na upresnenie, takýto
postup sa zvolil aj pre stavebníkov na Športovej
ulici pri budúcom futb. ihrisku, ako aj v Strážkach
nad Kaštieľom. Je to iniciatíva primátora mesta
„rozbehnúť” výstavbu rodinných domov v našom
meste, nakoľko je to potrebné pre ďalší rozvoj
mesta a najmä udržanie mladých ľudí v ňom.
Aktivita nášho mesta je skôr výnimočnou a ojedinelou aktivitou spomedzi miest v tomto smere,
nakoľko ak sa rieši príprava výstavby rodinných
domov, tak to skôr riešia súkromní investori - viď
Huncovce, Veľká Lomnica, Vlkovce, Kežmarok
a pod.).

• Plánovaných 72 rodiných domov na ulici S. Webera.

Nikto nie je predsa povinný kúpiť si pozemok
za vyššie uvedených podmienok a stavať rodinný
dom. Ak sa niekomu tieto podmienky nepáčia,
nech pozemok nekupuje, a nech si kúpi pozemok
inde (za výhodnejších podmienok). Je však zaujímavé, že žiadatelia z okolitých obcí a miest
by tento pozemok u nás kúpili okamžite, len aby
mali šťastie a boli vybraní, ...len „domáci” sú
večne nespokojní.
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INVESTOR: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ
PROJEK TA NT: Ing.ar ch Rudolf Kr uliac

Čo ešte plánujeme
V tomto roku mesto plánuje zo svojho rozpočtu financovať:
1. nový asfaltový povrch na chodníku okolo futbalového ihriska
k železničnej zastávke v Strážkach vrátane vybudovania nového
schodiska k zastávke,
2. stavebné úpravy okolia zvonice a kostola v Strážkach - podľa
projektovej dokumentácie schválenej pamiatkovým úradom (viď foto)
sa základy kostola a zvonice odvodnia, odstráni sa doterajšie murované
oplotenie okolo kostola a nahradí sa novopostaveným, ale inak pôvodným ohradovým múrom kostola. Nový plot sa postaví aj od susedného
pozemku (nahradí sa doterajší plechový plot). Plocha sa rozdelí na
zelenú časť s novými stromami a na časť vydláždenú väčšími a menšími kamennými (nie betónovými) kockami. Táto vydláždená plocha
nebude parkoviskom, ale bude môcť slúžiť pre občasné parkovanie pre
potreby kostola (nie kaštieľa). Rovnako sa plánuje nasvetlenie kostola
a zvonice a osadenie nových lavičiek a košov. Časť stavebných prác sa
urobí tento rok a dokončia sa v 1. polroku budúceho roka.

Nasvetlenie prechodu pre chodcov
a kamerový systém

PDF vytvorené pomocou skúšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

• Návrh úpravy okolia kostola a zvonice v Strážkach.

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO
KOMUNÁLNEHO ODPADU
Nadrozmerného odpadu sa obyvatelia mesta Spišská Belá
môžu celoročne bezplatne zbavovať v areáli Skládky TKO
v Spišskej Belej.

Počas piatkov a sobôt
24. 10. 2008 a 25. 10. 2008
7. 11. 2008 a 8. 11. 2008
Pre tento účel však budú pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK-ky) pre jesenné upratovanie na obvyklých miestach
v meste. Bude tu možné uložiť veľkoobjemový komunálny
odpad - vyradené predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do smetných nádob.

ŽIADAME OBČANOV O DODRŽANIE
JEDNODUCHÝCH PRAVIDIEL:
- pristavené kontajnery nepreplňujte,
- je zakázané tu ukladať nebezpečný odpad, bielu techniku,
elektronický odpad a stavebnú suť v akomkoľvek
množstve!
- drevený odpad (konáre, kríky...) dávajte vedľa VOK-ov
- umožní sa tak ďalšie zhodnotenie,
- do VOK-ov nepatrí bežný domový odpad
- kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa
odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti!

V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na nasvetlenie prechodu pre
chodcov na štátnej ceste č. 1/67 pri cintoríne - ide o obdobné nasvetlenie
prechodu pre chodcov, aké je zrealizované napr. v Kežmarku, ale aj
v iných mestách. Ide o špeciálne nasvetlenie za účelom zviditeľnenia
chodca na prechode. Na stĺpe tohto osvetlenia bude umiestnená aj
1 monitorovacia otočná kamera (ide o rozšírenie mestského kamerového systému). Táto kamera bude monitorovať celú túto križovatku,
parkovisko pri obchodnom dome i samotný cintorín.

Stretnutie s ministrom
Primátor nášho mesta sa v piatok stretol vo Vysokých Tatrách s novým ministrom životného prostredia SR Ing. Chrbetom. Rokovania
sa týkali návrhu zonácie celých Tatier a súčasného stavu lykožrútovej
kalamity v tatranských lesoch.

II. Burza informácií
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku opäť oslovuje
širokú verejnosť, zvlášť žiakov ZŠ, študentov stredných odborných
škôl, ich rodičov, zamestnávateľov a všetkých, ktorým záleží na zamestnaní sa a uplatnení na trhu práce, a preto pripravuje už po druhý
krát Burzu informácií, ktorá sa uskutoční 23. októbra 2008 v priestoroch úradu so začiatkom o 9.30 hod. Svoju účasť na tomto stretnutí
prisľúbili predstavitelia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, poslanci prešovského samosprávneho kraja, Krajského školského úradu
v Prešove, zástupcovia mesta Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará
Ves, zamestnávatelia okresu Kežmarok a Poprad, zástupcovia stredných
odborných škôl.
Burza informácií je zameraná na sprístupnenie informácií vedúcich
k zvyšovaniu zamestnanosti v regióne a propagácii národných projektov. Určená je predovšetkým žiakom 9. ročníkov ZŠ a ich rodičom,
ktorí stoja pred rozhodnutím, aký študijný odbor zvoliť, aby našli po
ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce a mali možnosť sebarealizácie.
Okrem žiakov ZŠ je určená aj študentom stredných odborných škôl,
ktorí budú mať možnosť oboznámiť sa s niektorými zamestnávateľmi,
s ich predstavami a požiadavkami na zamestnanca.
Zástupcovia stredných odborných škôl tu predstavia svoje študijné
odbory a zamestnávatelia pracovné pozície, v ktorých sa absolventi
môžu uplatniť.
Súčasťou Burzy informácií je aj možnosť získať informácie o trhu
práce v okrese Kežmarok a susedných okresoch, ale aj o trhu práce
v Slovenskej republike a členských štátoch EÚ.
Burza informácií bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu.
ÚPSVaR v Kežmarku
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Viac ako 2 milióny na nové metódy vzdelávania
Základná škola J. M. Petzvala
(na Moskovskej ulici) získala
na nové metódy vzdelávania
nenávratný finančný príspevok
(grant) z fondu EÚ vo výške
2 011 861 Sk. Spolufinancovanie
tohto projektu vo výške takmer
106 tis. Sk zabezpečí mesto zo
svojho rozpočtu. Projekt sa bude
realizovať v čase od januára 2009
do júna 2010.
Cieľom tohto projektu je
prechod od nudného teoretického vyučovania k vyučovaniu
zážitkovou formou, ktoré má
podporiť logické a tvorivé
myslenie žiakov, ich kreativitu
a schopnosť okamžite sa prispô-

sobiť potrebám rozvíjajúcej sa
spoločnosti, rozvíjať fantáziu,
vnímanie a záujem o tvorivé aktivity ako u žiakov, tak i pedagógov. Vychádzajúc z praktických
skúseností je zrejmé, že učitelia
základnej školy musia zmeniť
doterajšie vyučovacie metódy
a prejsť na využívanie nových
moderných didaktických pomôcok a techník.
V rámci projektu sa zrealizuje
15 samostatných vzdelávacích
aktivít (modulov) určených pre
žiakov školy, kde sa bude vyučovať po novom:
Aktivita 1 - Spoznaj prácu
spisovateľa

Aktivita 2 - S novou menou
v obchode a živote
Aktivita 3 - Chcem vedieť,
vidieť a vyskúšať
Aktivita 4 - Rozprávkové cvičenie s overballom
Aktivita 5 - Čarovná tabuľa,
zázračný zošit
Aktivita 6 - Obrázkový cudzojazyčný slovník s pracovnými listami
Aktivita 7 - Boj proti nepriateľom lesa
Aktivita 8 - Zdravie z prírody
Aktivita 9 - Environmentálny
komplex
Aktivita 10 - Detektívi svojej
minulosti
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Aktivita 11 - Regionálna literárna tvorba
Aktivita 12 - Naše vlastné
mestečko
Aktivita 13 - Zemepis
Aktivita 14 - Cvičenie a relaxácia s fitloptou
Aktivita 15 - Krajina Gramatikovo
V rámci tohto projektu sa
okrem iného nakúpi digitálna
a výpočtová technika za 450 tis.
Sk, rôzne učebné pomôcky, uhradia sa zvýšené mzdové náklady
a ďalšie súvisiace náklady.
Aj Základná škola na Štefánikovej ulici pripravila a podala svoj
projekt na získanie grantu z EÚ na
nové metódy vzdelávania, avšak
nebola úspešná.

Nové školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Štefánikovej
Na základe návrhu ZŠ Štefánikovej mesto ako zriaďovateľ
rozhodlo o zriadení Školského
strediska záujmovej činnosti pri
tejto škole a ministerstvo školstva rozhodlo o zaradení tohto
strediska do siete školských
zariadení od 1. septembra tohto
roku. V tomto stredisku sú zatiaľ
štyri oddelenia s nasledovným
športovým zameraním - stolný
tenis, hokejbal, floorball a volejbal (dievčatá). Cieľom tohto

strediska je vytvoriť finančné
a materiálne predpoklady pre
lepšie fungovanie mimoškolskej
záujmovej činnosti detí. Najmä
sa očakáva viac financií od štátu
na odporu činnosti tohto strediska.
Viac informácii o tomto stredisku
nám poskytol vedúci tohto strediska - Mgr. Miroslav Burdíček
(učiteľ telesnej výchovy ZŠ):
„Stolný tenis má pod vedením
pán učiteľ Stropkai. Dve družstvá
žiakov sme prihlásili do okresnej

Archeologický prieskum v Strážkach
Od pondelka 20. 10. 2008 prebiehajú výkopové práce v blízkosti
zvonice a kostola v Strážkach - ide o archeologický prieskum, ktorého cieľom je určiť miesto pôvodného murovaného oplotenia kostola.
Tento prieskum musí predchádzať plánovaným stavebným úpravám
uvedeného okolia, ktoré začnú koncom októbra a budú pokračovať
až do leta budúceho roka.

súťaže, ktorej 1. kolo sa bude hrať
u nás v telocvični 4. októbra. Stolní tenisti majú u nás na škole šesť
stolnotenisových stolov a k základnému vybaveniu sme ďalej
dokúpili loptičky, počítadlá na
zápasy, siete a rozdeľujúce stoly.
Floorball vedie pán učiteľ Gumulák. Toto oddelenie sa nezapája
do žiadnej súťaže, ale čakáme, pokým si ZŠ Petzvalova zabezpečí
floorballové bránky a hokejky
a počas zimného obdobia by sme
chceli vytvoriť belianskú floorballovú súťaž.
Volejbal dievčat vediem ja.
Princíp fungovania by mal byť
podobný ako na ZŠ Petzvalovej,
kde vedie volejbal pán učiteľ
Dobeš. Chceli by sme zapojiť dve
dievčenské družstvá do minivolejbalu v Slovenskom volejbalovom
zväze. V jednom družstve by malo
byť od 4 do 8 dievčat.

Hokejbal taktiež vediem
ja. Chlapcov sme prihlásili
do Slovenskej hokejbalovej únie
a chystáme sa na medzinárodné
majstrovstvá Slovenska.
Na tento školský rok máme
v stredisku nahlásených 120
detí, to znamená že v každom
oddelení je po 30 detí. Na budúci
rok sa plánuje tento počet zvýšiť
na 400 detí. Zatiaľ sú v stredisku
vytvorené iba športové oddelenia,
ale do budúcnosti sa plánuje, aby
pod neho spadali všetky, resp.
väčšina krúžkov, ktoré teraz na
ZŠ existujú.
Veľmi by ma potešilo, keby
medzi oboma školami v Spišskej
Belej v rámci súťaží prebiehala
spolupráca a aby sa na nich
zúčastňovalo aj vedenie škôl,
čo by deti v ešte vyššej miere
motivovalo k podávaniu dobrých
výkonov.“
+17,000
+16,350

+13,150

+11,550

+9,800

-0,300

POHĽA D SEVEROZÁ PA DNÝ
M=1:100

• Návrh riešenia 20 nájomných bytov nadstavbou nad zdravotným strediskom.
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Partnerské poľské mesto Ožarów
Mesto Ožarów bolo založené
v roku 1569. Gmina1 Ožarów leží
vo východnej časti šwietokrzyskiego vojvodstva. Od Spišskej
Belej je Ožarow vzdialený
takmer 300 km smerom na Waršavu. Väčšia časť sa nachádza
v mezoregióne Ilžeckiego Predhoria. Časť leží v Malopoľskom
prielome Visly a južná časť na
Sandomierskej výšine. Na území
gminy žije 12 000 obyvateľov,
z čoho priamo v meste Ožarów
5 200 obyvateľov.
K dynamickému rozvoju
mesta a gminy prispela hlavne
cementáreň „Ožarów“, ktorá je
v tejto oblasti najvýznamnejším
podnikom. Je najväčšou a súčasne najmladšou cementárňou
v Poľsku. Jej založenie umožnili

bohaté ložiská vápenca, ktoré sa
tu nachádzajú. Získanie strategického investora otvorilo cementárni nové možnosti rozvoja
a zabezpečilo prístup ku kapitálu,
nevyhnutnému na financovanie
mnohých investícií. Vďaka tomu
bola cementáreň „Ožarów“ včlenená do európskeho systému produkcie a distribúcie cementu.
Vápenatý podklad, severnej
časti gminy, špeciálne nadwišlaňskej poskytuje tiež veľa možností na pestovanie rôznych druhov
ovocia a to najmä miestnej odrody
višne nazývanej „nadwišlanka“
alebo „višňa slupska“, ktorá je

charakteristická silnou arómou
a bohatou koncentráciou štiav.
Mesto Ožarów v súčasnosti hľadá rôzne možnosti vývozu ovocia
i do zahraničia.
Na území mesta a gminy Ožarów sa zachovalo pomerne veľké
množstvo kultúrnych - najmä
sakrálnych pamiatok v dobrom
stave. Dôležitým historickým
prvkom, týkajúcim sa samotného
Ožarowa je nepochybne veľmi
dobre zachovaný židovský cintorín, ktorý návštevníkom pripomína korene mesta, zviazané
s početnou populáciou Židov,
ktorá tu v minulosti žila. Ožarów
bol kedysi židovskou metropolou,
ktorej korene siahajú do 17. storočia. Židia tvorili 2/3 obyvateľov,
boli ekonomickým ťahačom a pričinili sa k jeho rozvoju.
Veľkú hodnotu má v tomto
kraji taktiež prírodné prostredie,
ktoré je charakteristické veľkou
rôznorodosťou. Zrejme najatraktívnejšou je oblasť doliny Visly
s pozostatkami lužných lesov.
V tejto doline stoja za zmienku
hlavne 2 jazerá - Čierne v Maruszowie a Jazero Przeria v Bedrzychowie.
Územie gminy Ožarów je teda
územím rekreačným, ktoré sa
dokonale hodí na organizovanie
agroturistiky. Ľudia túžiaci odpočinúť si od hlučného mestského
prostredia tu nájdu ticho a pokoj.
Za zmienku stojí napr. agroturistické hospodárstvo „Sielska
Dolina“ v dedinke Nowe nad
Vislou, ktoré je úžasným miestom
na odpočinok pre ľudí v každom
veku. Je tu vybudovaná bohatá
rekreačno - športová infraštruktúra - majitelia organizujú splavy
na kajakoch, vychádzky a výlety
autami a bicyklami, prechádzky
na koňoch či rybárske výlety.
Za pozornosť stoja tiež ložiská
kremeňa. Tradícia jeho získava-

• Prestavba bývalej sodovkárne na 11 bytov nižšieho štandardu.

nia a spracovávania siaha až do
neolitu. Všeobecne je kremeň
vyhľadávaný najmä zberateľmi
a využívaný v klenotníctve.
Z tohto kremeňa zasadeného
v striebre sú vytvorené aj insígnie
mesta Ožarów.
Raritou v gmine Ožarów je
existencia niekoľkých pštrosích
fariem. Ešte pred 10 rokmi nikto
neveril, že sa tieto exotické vtáky zaklimatizujú v tomto podnebí
a že sa začnú rozmnožovať. Ale
našli sa takí, ktorí zariskovali
a oplatilo sa. Chov týchto vtákov
sa veľmi vypláca, pretože prakticky každá časť tela sa dá využiť
a predať. Vlastníci fariem sa tešia
z chovu, ich farmy sa zväčšujú
a prinášajú zisky.

Gmina vzhľadom na svoju
polohu, ako aj možnosti kultivovania terénu je atraktívnou
pre investorov a podnikateľov.
Rokmi realizované investície
v infraštrukúre značným spôsobom zvyšujú životný štandard
obyvateľov, lákajú k investíciám a k usadeniu sa tu. Samotní
obyvatelia ju charakterizujú ako
gminu budúcnosti.
1
Gmina, čiže obec je najnižšia administratívna (samosprávna) jednotka
v Poľsku. Termín obec však v Poľsku
nie je definovaný ako na Slovensku,
t. j. ako jedna dedina či jedno mesto,
ale väčšinou ako spoločenstvo niekoľkých dedín, či dedín a mesta. Na jej
čele stojí Rada gminy a wojt, v meste
burmistrz (primator).

Spoločenská kronika - august 2008
Narodili sa:
Paulína Kostková, Vanesa Bizubová, Natália Gužiaková, Jakub
Slávik, Kristián Kovalčík
Životného jubilea sa dožívajú:
Anna Vnenčáková 80 rokov, Michal Krajňák 80 rokov, Katarína
Jackovičová 80 rokov, Júlia Bachledová 75 rokov, Ľudmila Hudáková 70 rokov, Edita Rezničáková 70 rokov, Mária Ovčariková
70 rokov, Elena Kurucová 70 rokov, Štefan Koščák 70 rokov, Ján
Kovalčík 70 rokov
Navždy nás opustili:
Kamila Adamcová vo veku 52 rokov, Ján Gancarčík vo veku 47
rokov
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Beliansky turistický pochod
a Deň otvorených dverí v Sanatóriu
Tatranská Kotlina, n. o.
V sobotu 27. septembra sa
v ranných hodinách do Sanatória
v Tatranskej Kotline začali schádzať všetci milovníci turistiky, aby
si aj takýmto spôsobom pripomenuli významnú osobnosť Spišskej
Belej Augustína Kaltsteina (1844
- 1921), ktorý sa okrem iného spolupodieľal na sprístupnení Belianskej jaskyne, na rozvoji turistického
ruchu a založení kúpeľnej osady
Tatranská Kotlina. O 9.00 h sa za
zvukov slávnostných fanfár a pod
vedením pána Bohuslava Valigu
a pána Milana Chomu vydali po
stopách Augustína Kaltsteina. Na
prázdno však neobišli ani tí, ktorí
sa rozhodli stráviť deň v Sanatóriu
Tatranská Kotlina. V rámci Dňa
otvorených dverí mohli využívať
kompletnú ponuku procedúr s 50%
zľavou, za zvukov hudobnej skupiny Goral zo Ždiaru a speváka Milana Hrčku sledovať prezentáciu sub-

jektov pôsobiacich v regionálnom
cestovnom ruchu, či zrelaxovať
pri premietaní filmov s tatranskou
tematikou. Nezabúdalo sa ani na
najmenších, ktorým program a súťaže vytvárali pracovníčky z CVČ
Spišská Belá.
O 16.00 h po príchode účastníkov pochodu, bola po príhovore
pána primátora Štefana Bieľaka,
Milana Chomu a Vladimíra Fudalyho slávnostne odhalená tabuľa
Augustínovi Kaltsteinovi. Na svoje
si prišli tiež milovníci umenia na
vernisáži výstavy celoživotného
diela nestora slovenskej fotografie
V. Malíka. Oficiálny program bol
o 18.00 hodine ukončený žrebovaním tomboly. Už teraz sa všetci
tešíme na budúcoročný Beliansky
pochod a dúfame, že jeho typickú
srdečnú atmosféru si príde vychutnať ešte viac obyvateľov nášho
mesta.

Prijatie jubilantov
a novonarodených detí
Dňa 24. septembra sa na
pozvanie primátora nášho mesta
uskutočnilo slávnostné prijatie
obyvateľov mesta, ktorí v tomto
roku (v uplynulých 3 mesiacoch)
oslávili svoje okrúhle životné jubileum - narodeniny (70, 75, 80,
85, 90 a viac rokov). Poobede sa

Augustín Kaltstein (10. 12. 1844 - 24. 8. 1921)

Spišskobeliansky rodák, člen
mestského zastupiteľstva od r.
1891 a aktívny člen Uhorského
karpatského spolku a člen jeho
výboru v r. 1886 - 1900. V rodnej Spišskej Belej vlastnil veľké
poľnohospodárske majetky,
dobre zabehnutý obchod s vínom a veľkú garbiareň, v ktorej
zamestnával 30 ľudí.
Meno Augustína Kaltsteina
sa spája s Belianskou jaskyňou
a Tatransku Kotlinou. Boli to
práve belianskí občania Johann
Britz a Július Husz, ktorý 5.
augusta 1881 pri poľovačke na
medvede objavili v belianskej
skale úzky otvor. V nasledujúcich dňoch objavili v jaskyni
prvú jaskynnú sieň známej
Belianskej jaskyne. Na ďalších

speleologických výskumoch
však pokračoval už len Johann
Britz a najmä Augustín Kaltstein a Emmerich Verbovský. Dnes
už pohodlný vchod do jaskyne
dal umelo vysekať Augustín
Kaltstein.
V roku 1883 Augustín Kaltstein založil Tatranskú Kotlinu,
ktorá niesla názov Hohlenhain
(Jaskynný háj). Tým položil základy pre klimatické kúpele, kde
vybudoval prvé vilky a parkové
aleje. Z vlastných prostriedkov
financoval stavbu cesty z Tatranskej Kotliny do Spišskej
Belej. Dokonca na vlastné náklady vybudoval vozovú cestu
z Tatranskej Kotliny do Starého
Smokovca. V tom čase týmto
smerom ešte nešla žiadna cesta.
Bol to prvý popud pre stavbu
dnešnej Cesty slobody, ktorá
ako opasok Tatier spája dôležité
tatranské osady. Vedie po známom Zlodejskom (Zbojníckom)
chodníku (Diebsteig), po ktorom
sa pašoval tovar z Poľska a migrovala divoká zver.
Vďaka aktivitám Augusta
Kaltsteina, skrsla v spolku idea
stavby cesty pri úpätí Vysokých
Tatier od novovzniknutej cesty
z Tatranskej Kotliny až na Štrbské Pleso. V spolku tak vznikla

komisia pre budovanie tejto cesty. V roku 1885 sa vybudovala
2 m jazdecká cesta z Tatranskej
Kotliny na Štrbské Pleso zhruba po „Zlodejskom chodníku”.
Terénne sa vytýčila tak, že napr.
oproti chodníku z Tatranskej
Kotliny do Starého Smokovca
sa skrátila o 5 km. V roku 1886
- 1889 sa rozšírila na 4 m, v roku 1906 na 6 m a v roku 1930
takmer do dnešnej podoby ako
Cesta slobody.
Augustín Kaltstein v r. 1893 1894 z poverenia a prostriedkov
Uhorského karpatského spolku
vybudoval cestu z Tatranskej
Kotliny k Belianskej jaskyni,
ďalej jazdeckú cestu cez dolinu
Hučavu (Wasserschlick), Faixovú poľanu až ku Skalným Vrátam. Ďalšia 2 m široká jazdecká
cesta sa postavila v r. 1896 od
Žihľavovej lúky (Nesselwiese)
k Dreschlerovmu domčeku
(prebudovaný v r. 1892) cez
Červenú hlinu (Roten Zehm) až
na Pastviny (Weidau).
Kaltstein tiež dobudoval takúto jazdeckú cestu ďalej k Zelenému plesu. Tiež dal vybudovať na
Zelenom plese pri výtoku hrádzu,
ktorá zvýšila hladinu plesa o jednu tretinu.
Ďalej Kaltstein viedol vý-

uskutočnilo slávnostné prijatie novonarodených detí a ich rodičov
- obyvateľov nášho mesta. Prijatie sa uskutočnilo v obradnej sále
mestského úradu. Jubilantom ako
aj rodičom detí bola odovzdaná
kytička kvetov, pamätný telegram
mesta a finančný dar.
stavbu jazdeckej cesty z Doliny
Suchého Potoka (Rotbaumgrund)
k Alabastrovej jaskyni a Ľadovej
pivnici cez Suchý vrch (Jähe
Leito).
Potom viedol práce na výstavbu cesty z Belianskej jaskyne,
poľanu v sedle pod Kobylím
vrchom, Vysoká lúka (Hohe
Ebene, Hohe Au, alebo Bystrá
úboč). Budoval ďalej cestu na
sever od Tatranskej Kotliny až
na Pálenicu (1 175 m) a promenádnu cestu Ivanka z Tatranskej
Kotliny k Šarpancu. Veď len na
stavbu vyššie uvedených ciest
a chodníkov Kaltstein obetoval
polovicu svojho majetku.
Skaly na Kamzičom (Capiom) chrbáte sú pomenované
ako „Kaltsteinove skaly”. Cesta
zo Žihľavovej lúky (Poľana Hučava) až na Pastviny (Weidau)
spolok pomenoval Kaltsteinweg
ako „Kaltsteinova cesta”. 24 m
vysoká mohutná sieň Belianskej
jaskyne bola pomenovaná ako
„Kaltsteinov Dóm”. Takmer
500-ročné jedle pri Kaltsteinovej ceste nad Dolinou Hučavy,
pri ktorých tak rád Kaltstein
odpočíval, nesú meno „Kaltstein-Tannen” (ako Kaltsteinové
jedle).
Milan Choma (Kežmarok)
Zdroj: denníky Prof. Alfréda
Grosza (Kežmarok)
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Euroinformácie
Posielanie peňazí
na konci roka
Na konci roka je potrebné si
dávať pozor na termín predkladania prevodných príkazov. Prevody
v papierovej aj elektronickej forme
(t. j. predložené na pobočke alebo
odoslané prostredníctvom kanálov elektronického bankovníctva)
budú môcť klienti zadať 31. 12.
2008 do 9.30 h. Všetky prevody
zadané po tomto termíne banky
spracujú až 5. januára 2009. Ak
teda klient chce, aby bola platba
realizovaná ešte v roku 2008, je
potrebné dodržať čas na podanie
prevodného príkazu do 9.30 h.
Ako budú vyzerať
ceny v eurách?
Stiahnite si bezplatne do mobilu EuroKalkulačku a budete mať
presný prehľad o tom, ako budú
dnešné sumy v slovenských
korunách vyzerať po 1. 1. 2009
v eurách.
Aké bude zloženie
štartovacieho balíka?
Keďže už poznáme konverzný
kurz, vieme aj zloženie štartovacieho balíčka. Jeho hodnota bude
500 Sk, to znamená, že v ňom
nájdeme 16,60 eur. V balíčku
budú dve dvojeurové mince,
šesť jednoeuroviek, ďalej po
osem mincí v hodnote 50 a 20
eurocentov, šesť desaťcentových
mincí a po päť mincí v hodnote 1,
2 a 5 eurocentov. Celkovo bude
balík obsahovať 45 euromincí.
Prechod na euro
a platobné karty
Tú istú platobnú kartu, ktorú
klienti používajú teraz k svojmu
korunovému účtu, budú môcť po
1. 1. 2009 stále používať až do
doby jej expirácie, čiže platnosti.
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Konverzný kurz - 1€ = 30,1260 Sk
Jediné, čo sa zmení je to, že limit
na výber sa klientom prepočíta
na eurá konverzným kurzom
a zaokrúhli na celé čísla podľa
matematických princípov.
Banky budú 1. januára
otvorené
Všetky banky sa na pôde Slovenskej bankovej asociácie (SBA)
dohodli, že 1. januára 2009 budú
mať otvorené niektoré svoje pobočky od 10.00 h do 14.00 h aj
napriek tomu, že ide o sviatok.
Výnimka pre podnikateľov
s menej ako piatimi
zamestnancami
V prípade, že zamestnávate
päť alebo menej zamestnancov,
tak vám podľa novej vyhlášky ministerstva hospodárstva stačí ceny
výrobkov a služieb v slovenských
korunách aj v eurách zobraziť len
v cenníku, ktorý umiestnite na
viditeľnom mieste. Nemusíte tak
duálne oceňovať jednotlivé tovary
a služby osobitne.
Poplatky za zahraničný platobný styk po zavedení eura
Prevody v eurách v rámci Európskej únie sa budú po 1. 1. 2009
považovať za „domáce“ prevody,
preto sa bude musieť zosúladiť ich
spoplatňovanie na úroveň poplatkov v domácom platobnom styku.
Na výšku poplatkov za prevody
mimo EÚ nebude mať zavedenie
eura žiaden dopad.
Obdobie duálneho hotovostného platobného styku
Ešte počas prvých 16 dní
roku 2009 je možné platiť nielen
eurami, ale aj slovenskými korunami. Obchodníci však môžu
zákazníkom vydávať preplatok
už len v eurách.

Kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
OKTÓBER
26. 10. - 10. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
26. 10. Mesiac úcty k starším - pásmo v kinosále pre seniorov
NOVEMBER
Pamiatka zosnulých - pásmo v mestskom rozhlase
15. 11. - Futbalový polmaratón (futbalová 12-hodinovka v telocvični)
22. 11. - Mládežnícky biliardový turnaj (organizuje CVČ + mesto)
Divadelné predstavenie pre deti
Divadelné predstavenie pre dospelých

Výmena slovenských korún
za eurá
• banky budú vymieňať hotovosť v SKK do sumy 15 tis. EUR
bez potreby nahlasovania, vklady
hotovosti v SKK budú banky prijímať bez obmedzenia
• komerčné banky budú ešte
vymieňať slovenské bankovky, mince a pamätné mince do
31. 12. 2009
• NBS bude prijímať slovenské
bankovky bez obmedzenia a bez
zmeny konverzného kurzu, slovenské mince do 31. 12. 2013
Poplatky v bankách
Keďže poplatky za bankové
služby nemajú charakter jednotkovej ceny, budú sa matematicky
zaokrúhľovať na dve desatinné
miesta. Konverznú výmenu SKK
bankoviek a SKK mincí bude
banka poskytovať bez poplatku.
Zmeny v zmluvách
s bankami
Zavedenie eura neovplyvní
platnosť terajších zmlúv iba sa
hodnoty v nich uvádzané v slovenských korunách automaticky
prepočítajú na eurá podľa konverzného kurzu po zaokrúhlení
na dve desatinné miesta. Trhové
indexy BRIBOR sa automaticky zmenia na EURIBOR.
Čísla vkladových účtov (bežné
účty, termínované vklady a pod.)
sa nebudú meniť.
Štát zaokrúhľuje
v prospech občana
Výslednú hodnotu zaokrúhlime na dve desatinné miesta, to
znamená na najbližší eurocent.
Presne podľa matematických
pravidiel. Ak je to nula až štyri,
zaokrúhlime nadol. Ak päť až
deväť, zaokrúhlime nahor.
Existuje však niekoľko špecifických oblastí. Všade tam, kde
účastníkom vzťahu je na jednej
strane štát alebo verejný rozpočet a na strane druhej občan, tak
tam sa táto platba prednostne, bez
ohľadu na matematické pravidlá,
zaokrúhli buď nahor alebo nadol,
vždy v prospech občana, podľa
toho, či je príjemcom alebo platcom konkrétnej platby.
Prichádza euro,
je čas na gramatiku
Slovensko 1. januára 2009
vstúpi do eurozóny, mnoho
Slovákov však má problémy

v skloňovaní alebo výslovnosti
slova „euro“.
Názov jednotnej meny Európskej únie euro je zakončený na
samohlásku o, takéto podstatné
mená sa skloňujú podľa vzoru
mesto. Názov euro má v jednotnom čísle tieto tvary: nominatív
- euro, genitív - eura, datív - euru,
akuzatív - euro, lokál - o eure, inštrumentál - s eurom. V množnom
čísle má názov euro tieto tvary:
nominatív - eurá, genitív - eur,
datív - eurám, akuzatív - eurá,
lokál - o eurách, inštrumentál
- s eurami. Pozor si treba dať na
tvar genitívu množného čísla eur,
lebo v jazykovej praxi je možné
sa stretnúť aj s nenáležitým
tvarom genitívu v podobe eúr
alebo éur. Správny tvar genitívu
množného čísla je však iba eur.
Od názvu euro je utvorené aj
prídavné meno eurový, ktoré
sa používa napríklad v spojeniach eurová minca či eurová
bankovka. Popri dvojslovných
pomenovaniach eurová minca
a eurová bankovka používajú sa
aj skrátené jednoslovné pomenovania eurominca či eurobankovka. Sú to spisovné, štylisticky
neutrálne pomenovania, ktoré sa
v jazykovej praxi používajú oveľa
častejšie než dvojslovné pomenovania. Výslovnosť názvu jednotnej európskej meny je v rôznych
krajinách rozličná. Tak ako sa
[euro] píše sa vyslovuje nielen
v slovenčine, ale aj v češtine,
v maďarčine s malou odchýlkou
vo výslovnosti samohlásky e,
v poľštine, v španielčine, v taliančine, ale v angličtine je to [juro],
vo francúzštine [öro], v lotyštine
[eiro], v nemčine [oiro] či v slovinčine [evro].
Bližšie informácie na:
www.euromena.sk
www.euroinformacie.sk
www.euroinfo.gov.sk
www.nbs.sk/EURINT/EURO
Euro Info linka
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Výsledky z futbalových trávnikov
Dorast - Spišská Belá
5. liga (východoslovenský kraj) - skupina Severozápad
Priebežná tabuľka po 11. kole:
Mužstvo - DORAST
Sp. Belá
Malcov
V. Šebastová
Župčany
Sp. Bystré
Pušovce
Ľubotín
L. Teplička
PP - Stráže
Lendak
Podolínec
Gaboltov
Vikartovce
Hranovnica

Z
11
11
10
11
11
11
10
10
10
10
10
9
10
10

V
8
8
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
1
0

R
1
0
1
1
2
2
1
0
2
1
0
2
1
2

Dospelí Spišská Belá:
14. 9.
Spišská Belá - Jánovce
21. 9.
Hranovnica - Spišská Belá
28. 9.
Spišská Belá - Sp. Štvrtok
5. 10.
Poprad - Stráže - Spišská Belá
12. 10. Spišská Belá - Spišská Stará Ves

P
2
3
3
4
4
4
4
5
4
5
6
4
8
8

Skóre
31:12
39:18
31:14
22:14
16:14
27:28
18:16
15:23
16:16
30:27
20:21
16:22
7:31
8:40

2:0
1:2
1:1
0:4
3:1

Otvorenie hokejbalovej sezóny

Body
25
24
19
19
17
17
16
15
14
13
12
11
4
2

OKTÓBER 2008

Dospelí Strážky:
14. 9.
Slovenská Ves - Strážky
21. 9.
Strážky - Lendak
28. 9.
Vrbov - Strážky
5. 10.
Strážky - Hôrka
12. 10. Podhorany - Strážky
Dorast
14. 9.
Spišská Belá - Spišské Bystré
21. 9.
Gaboltov - Spišská Belá
27. 9.
Spišská Belá - L. Teplička
5. 10.
Pušovce - Spišská Belá
11. 10. Hranovnica - Spišská Belá

1:1
1:6
3:0
5:2
0:2

Žiaci Spišská Belá
13. 9.
Poprad - Stráže - Spišská Belá
15. 9.
Spišská Belá - Vysoké Tatry
20. 9.
Veľká Lomnica - Spišská Belá
27. 9.
Spišská Belá - Spišská Stará Ves
4. 10.
Liptovská Teplička - Spišská Belá
11. 10. Spišská Belá - Hranovnica

2:1
2:1
4:4
3:4
2:2
7:1

Žiaci Strážky
13. 9.
Strážky - Slovenská Ves
15. 9.
Mlynčeky - Strážky
20. 9.
Strážky - Huncovce
27. 9.
Podhorany - Strážky
4. 10.
Strážky - Žakovce
11. 10. Vlkovce - Strážky

8:1
9:0
1:3
7:1
3:1
1:3

6:1
3:0
3:0
0:4
3:0

Basketbal - 1. slovenská liga - skupina Východ - ŽENY
Dňa 11. 10. 2008 začal nový súťažný ročník 1. slovenskej basketbalovej ligy - skupiny Východ - kategória ŽENY, v ktorej má aj naše
mesto zastúpenie. V tejto súťaži okrem našich basketbalistiek pod
vedením Ivety Tomalovej a Emila Lorenčíka hrá aj Ružomberok „B”,
Liptovský Mikuláš, TYDAM Košice, Michalovce, Prešov, Cassovia
Košice „B”, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Bardejov.
Spišská Belá - EILAT Prešov
36:64
Spišská Belá - TYDAM Košice
39:106
Basketbal žiačok
Pri Školskom stredisku záujmovej činnosti pri ZŠ Moskovská pôsobí
aj basketbalový oddiel, v rámci ktorého pôsobí aj družstvo žiačok vo
veku do 10 - 11 rokov označované ako „Staršie MINI”. Trénerom je
Ing. Vladimír Kovalský. Uvedené dievčatá hrajú krajskú basketbalovú
súťaž spolu s týmito klubmi: Cassovia Košice, Maxima Broker Košice,
Poprad, Rožnava, Union Košice, ABOVIA Košice.
Výsledky 1. kola:
11. 10. Sp. Belá - Casovia Košice
14:74
11. 10. Sp. Belá - Casovia Košice
6:80
Najbližší domáci zápas:
8. 11.
Sp. Belá - Maxima Broker Košice
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Už 22-krát o Pohár Slavomila Rusiňáka
V dňoch 3. - 4. októbra sa
v Spišskej Belej uskutočnil 22.
ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže
„O putovný pohár Slavomila Rusiňáka”. Za upršaného počasia sa
tohto podujatia zúčastnilo v jednotlivých kategóriách celkom
40 posádok z Maďarska, Čiech,
Poľska, Rumunska a Slovenska,
čo je najvyšší počet v histórii

tohto podujatia.
Zároveň sa uskutočnilo 11.
a 12. kolo 12. ročníka automobilových orientačných pretekov
„Stredoeurópsky pohár” - sezóna
2008 a tiež 3. kolo celoštátnej
dopravno-výchovnej súťaže „Rodičia, jazdite opatrne!”. Všetkým
organizátorom a sponzorom tohto
podujatia primátor mesta vyjadruje poďakovanie.

Výsledky XXII. ročníka medzinárodnej AOS
„Putovný pohár Slavomila Rusiňáka”
Poradie 1. jazdec

2. jazdec

OKTÓBER 2008

Výsledky 3.kola celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže
„Rodičia, jazdite opatrne!” Spišská Belá, 4. 10. 2008
Kategória A - deti do 7 rokov
Poradie
1.

1. jazdec

2. jazdec

Monka František st.

Monka František st.

Krajina
SK

Kategória B - deti od 8 do 10 rokov
Poradie

1. jazdec

2. jazdec

Krajina

1.

Tinák Marián

Kromková Lucia

SK

2.

Línek Jaroslav st.

Líneková Lenka

SK

3.

Línek Jaroslav ml.

Línek Leo

SK

Kategória C - deti od 11 do 13 rokov
Krajina

Poradie
1.

1. jazdec

2. jazdec

Bekeš Stanislav st.

Bekeš Stanislav ml.

Krajina
SK

1.

ČEJKA Aleš

DVORSKÝ Petr

CZ

2.

SEBESTYÉN Tamás

SEBESTYÉN Csaba

HU

3.

PAŃKA Marek

CZUCZWARA Wojciech

PL

Poradie

4.

PUNT Henryk

PUNT Małgorzata

PL

1.

Tarko Peter

Tarková Nikola

SK

PL

2.

Benkovič Vladimír

Benkovič Erik

SK

PL

3.

Pavličko Peter

Pavličko Martin

SK

5.

KUŹNIAK Norbert

SKOWROŃSKI Maurycy

6.

GURNIEWICZ Stanisław HALĄTKA Grzegorz

1. jazdec

2. jazdec

Krajina

Kategória E - nad 16 rokov

Konečné výsledky
12. ročníka seriálu „Stredoeurópsky pohár 2008”
Poradie

Kategória D - deti od 14 do 16 rokov

Poradie

1. jazdec

2. jazdec

Krajina

1.

RAJ Agnieszka

MOREL Andrzej

PL

2.

SEBESTYÉN Tamás

SEBESTYÉN Csaba

HU

3.

ČEJKA Aleš

DVORSKÝ Petr

CZ

4.

KUŹNIAK Norbert

SKOWROŃSKI Maurycy

PL

5.

PUNT Henryk

PUNT Małgorzata

PL

6.

PAŃKA Marek

CZUCZWARA Wojciech

PL

1. jazdec

2. jazdec

Krajina

1.

Poročák Štefan

Pepríková Eva

SK

2.

Bukovský Michal

Špesová Lenka

SK

3.

Dubiel Miroslav

Dubiel Michal

SK

1. volejbalová liga v Sp. Belej nebude
Volejbalový klub Slavoj Spišská Belá sa rozhodol neprihlásiť
do nového ročníka 1. slovenskej
volejbalovej ligy. Po opätovnom
oživení mužského volejbalu v našom meste pred 5 rokmi nastáva
opäť jeho pád. Dôvodom však nie
sú ani financie (ako je to v kluboch
v iných mestách), ani iné problémy
s materiálnotechnickým zabezpečením. Jednoducho, mesto vytvorilo
klubu dostatočné podmienky pre
účasť v 1. lige. Dôvodom však
je málo hráčov po odchode „cudzích” hráčov z kádra do iných

klubov. Škodou je, že tak ako
ťažko sa vytvárali podmienky pre
opätovné prinavrátenie volejbalu
do nášho mesta (stálo to veľa námahy), a podmienky sa vytvorili,
tak ľahko sme o volejbalovú ligu
v našom meste prišli. Ale volejbal
(ako každý iný šport) tvoria ľudia
(hráči, funkcionári a tí ďalší). Ale to
už je o inom... Napriek tomu treba
poďakovať tým, ktorí volejbal v našom meste počas uplynulých piatich
rokov robili a snažili sa naše mesto
aj takto zviditeľniť. A o volejbale
snáď niekedy nabudúce...

Prúdnička Cyrila Kováčika
V sobotu 13. septembra sa na
námestí v našom meste uskutočnil
10. ročník regionálnej hasičskej
súťaže detí „Prúdnička Cyrila
Kováčika”, na ktorej sa zúčastnilo jedenásť hasičských družstiev.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách,
v kategórii chlapcov a dievčat.
Na prvom mieste sa v kategórii
chlapcov umiestnilo družstvo Nová Ľubovňa, na druhom

mieste družstvo Slovenská Ves I,
na treťom mieste družstvo Gerlachov. V kategórii dievčat bolo
poradie nasledovné: prvé miesto
získalo družstvo Šuňava I., druhé
miesto družstvo Nová Ľubovňa
a tretie miesto družstvo Šuňava
II. Víťazné družstvá si so sebou
odniesli víťazné poháre a finančné odmeny. Víťazom gratulujeme
a tešíme sa na ďalší ročník.
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