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Na svojom zasadnutí dňa 30. 3. 
2010 Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej okrem iných 
prijalo nasledovné rozhodnutia:
u Rekreačno-turistická zóna 

Šarpanec - Stredná poľana
Mestské zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie výsledky verejnej 
obchodnej súťaže na predaj ne-
hnuteľností - pozemkov v meste 
Spišská Belá v lokalite Šarpanec 
na realizáciu projektu návrh inves-
tičného zámeru - projektu „Rekre-
ačno - turistická zóna Šarpanec 
- Stredná poľana”. Doručený bol 
len jeden návrh (jedna ponuka) od 
spoločnosti EURO-TOUR TAT-
RY, s. r. o., Spišská Belá, avšak 
tento návrh nespĺňal 1 podmienku 
vyhlásenej súťaže, a to rešpekto-
vať minimálnu kúpnu cenu. Preto 
mestské zastupiteľstvo schválilo 
vyhlásenie novej verejnej obchod-
nej súťaže na predloženie novej 
ponuky (investičného zámeru) 
a predaj pozemkov na realizáciu 
projektu „Rekreačno - turistická 
zóna Šarpanec - Stredná poľana” 
(podmienky súťaže sú zverejnené 
na úradnej tabuli - www.spisska-
bela.sk). 
u Zmena rozpočtu mesta pre 

rok 2010
Mestské zastupiteľstvo schváli-

lo rozpočtové opatrenie č. 1/2010 
mesta Spišská Belá: 

- zvýšilo príjmy o 268 833 eur 
a zvýšilo výdavky o 784 321 eur. 

Rozpočet mesta je po tejto 
úprave vyrovnaný (pôvodne bol 
schválený ako prebytkový). Cel-
kové príjmy a výdavky rozpočtu 
mesta na r. 2010 po tejto zmene 
sú vo výške 15 mil. eur. V tomto 
rozpočte sú zohľadnené aj alikvot-
né výdavky mesta na všetky in-
vestičné projekty financované 
z fondov EÚ v tomto roku. 
u Pozemok v Tatranskej 

Kotline na výstavbu rodinného 
domu alebo chaty 

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo vyhlásenie verejnej obchodnej 
súťaže na predaj pozemku v Tat-
ranskej Kotline o celkovej výmere 
689 m2 druh pozemku - ostatná 
plocha na výstavbu rodinného 

Z mestského zastupiteľstva
domu, resp. rekreačnej chaty 
(podmienky súťaže sú zverejnené 
na úradnej tabuli - www.spisska-
bela.sk). Ide o pozemok, ktorý 
mesto predávalo už v roku 2008, 
ale následne nedošlo k uzavretiu 
kúpnej zmluvy so záujemcom 
a pozemok je opätovne ponúka-
ný na predaj. 
u Zásady odmeňovania po-

slancov a rokovací poriadok 
Mestské zastupiteľstvo schvá-

lilo návrh Zásad odmeňovania po-
slancov mestského zastupiteľstva 
a nový Rokovací poriadok Mest-
ského zastupiteľstva v Spišskej 
Belej. Tieto dokumenty sú zve-
rejnené na www.spisskabela.sk. 
Uvedené dokumenty bolo nutné 
s určitými zmenami nanovo prijať 
z dôvodu zmeny zákona o obec-
nom zriadení účinné od 1. apríla. 
u Meštiansky dom na Zim-

nej ul. č. 8 
Mestské zastupiteľstvo schvá-

lilo návrh štúdie na prestavbu 
a prístavbu meštianskeho domu 
na ulici Zimnej č. 8 v Spišskej 
Belej na nájomné byty bežného 
štandardu. Na prízemí zostane 
prevádzka lekárne v súčasnom 
rozsahu. Na poschodí sa zre-
konštruujú 2 súčasné byty na 2 
dvojizbové byty a 1 trojizbový 
byt. V zadnej časti sa zrealizuje 
nová prístavba, v ktorej budú 
3 nové dvojizbové byty. Spolu 
teda bude k dispozícii 6 nových 
nájomných bytov. Mesto postup-
ne pripraví všetky podklady tak, 

aby začiatkom roku 2011 mohlo 
požiadať o financovanie tejto 
výstavby cez Štátny fond rozvoja 
bývania a Ministerstvo VaRR SR. 
Štúdia je zverejnená na www.spis-
skabela.sk. Cieľom mesta je po-
stupne zrekonštruovať meštianske 
domy vo vlastníctve mesta, ktoré 
sú v zlom technickom stave, na 
štandardné nájomné bývanie. 
u Pripravovaná výstavba 

vodovodu
Podtatranská vodárenská 

spoločnosť v Poprade pripravuje 
zámer na rekonštrukciu vodovodu 
medzi Tatranskou Kotlinou a Šar-
pancom formou výstavby nového 
vodovodu. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo budúci prenájom nájom-
covi - Podtatranskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s., Poprad časti po-
zemku vedľa štátnej cesty (vedľa 
plánovaného cyklochodníka) na 
účely výstavby nového viacka-
pacitného vodovodného potru-
bia medzi Tatranskou Kotlinou 
a Šarpancom za podmienok, ktoré 
budú mestom určené v prípade, že 
uvedená spoločnosť v budúcnosti 
získa finančné prostriedky na rea-
lizáciu tejto stavby z fondov EÚ.
u Spoločný slovensko-poľ-

ský projekt
Mestské zastupiteľstvo schvá-

lilo podanie spoločného projektu 
s poľským mestom Szczawnica 
v rámci Slovensko-poľskej cez-
hraničnej spolupráce na vybu-
dovanie splaškovej kanalizácie 
v Spišskej Belej na ulici S. We-
bera s celkovými oprávnenými 
nákladmi 431 500 eur s 5% spo-

lufinancovaním z rozpočtu mesta. 
Výsledok hodnotenia bude známy 
na jeseň tohto roku.
u 120 tis. eur na opravu 

kostola sv. Antona
Mestské zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie informáciu primátora 
mesta, že na výjazdovom zasad-
nutí vlády SR v Starej Ľubovni 
bola mestu schválená dotácia zo 
štátneho rozpočtu SR vo výške 
120 tis. eur na obnovu nehnuteľ-
ných kultúrnych pamiatok v mes-
te Spišská Belá (s cieľom obnovy 
exteriéru - opravy najmä fasády 
a strechy rímskokatolíckeho kos-
tola sv. Antona Pustovníka). 
u Rôzne
• Mestské zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie informáciu primáto-
ra mesta o príprave jednotlivých 
plánovaných stavebných aktivít 
mesta v 1. polroku 2010. 

• Mestské zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie informáciu primá-
tora mesta o návrhu zonácie TA-
NAP-u na pozemkoch mesta Sp. 
Belá a stanovisko mesta Spišská 
Belá k návrhu tejto zonácie. 

• Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu primáto-
ra mesta o novelizácii zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
účinnej od 1. 4. 2010. 

• Mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo a vzalo na vedomie 
žiadosť Nemocnice Dr. Alexan-
dra, n. o., Kežmarok (oddelenia 
dlhodobo chorých) o finančnú 
podporu pre oddelenie dlhodobo 
chorých tejto nemocnice. 

Na svojom zasadnutí dňa 11. 3. 
2010 Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej okrem iných 
prijalo nasledovné rozhodnutia:
u Správa Mestskej knižnice 

a Mestskej polície za rok 2009
- prerokovalo a schválilo 

správu o činnosti Mestskej polície 
v Spišskej Belej za r. 2009 (správa 
je zverejnená aj na www.spisska-
bela.sk)

- prerokovalo a schválilo 
správu o činnosti Mestskej kniž-
nice v Spišskej Belej a Múzea 
Dr. Greisigera v Spišskej Belej 
za r. 2009 (správa je zverejnená 
aj na www.spisskabela.sk)• Stavebné úpravy vjazdov a dažďového rigola na Ul. kpt. Nálepku. 
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Historický 
kalendár 

13. 3. 1878 - Vznik Dob-
rovoľného hasičského zboru 
v Spišskej Belej.

15. 3. 1947 - Spišskej Belej 
odňaté tatranské katastrálne 
územie v prospech mesta 
Vysoké Tatry nariadením 
SNR č. 52.

15. 3. 1972 - zomrela ba-
rónka Margita Czóbelová, 
posledná majiteľka kaštieľa 
v Strážkach.

22. 3. 1977 - Zomrel be-
liansky kňaz, kanonik Jozef 
Vojtas, spišský historik a or-
ganizátor 

 generálnej opravy rímskoka-
tolíckeho kostola v Spišskej 
Belej.

26. 3. 1835 - Narodil sa 
Samuel Weber, evanjelický 
kňaz, významný spišský his-
torik a zakladateľ viacerých 
spolkov v Spišskej Belej, au-
tor prvej monografie o Spiš-
skej Belej.

31. 3. 1993 - Spišskej Belej 
vrátené mestské pozemky 
v Tatrách Správou Tatranské-
ho národného parku.

5. 4 .1739 - Poľský kráľ 
August III. v privilégiu zvý-
šil Spišskej Belej počet vý-
ročných dvojdňových trhov 
(jarmokov) z troch na päť, čo 
potvrdil 13. 8. 1739 aj uhorský 
kráľ Karol VI.

17. 4. 1919 - Vo Viedni zo-
mrel Ladislav Mednyánszky, 
významný európsky maliar, 
ktorý žil a tvoril aj v rodinnom 
kaštieli v Strážkach.

23. 4. 1852 - V Beckove 
sa norodil Ladislav Medny-
ánszky.

30. 4. 1572 - V Ľubici zo-
mrel kňaz a reformátor Lau-
rentius (Vavrinec) Serpilius 
Quendel, rodák zo Spišskej 
Belej, ktorý previedol v roku 
1545 celý cirkevný zbor zo 
Spišskej Belej na evanjelické 
náboženstvo augsburského 
vyznania.

Od 1. apríla 2010 sa mení 
a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., 
ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov tak, že 
sa nanovo upravujú priestupky 
týkajúce sa držania psov. 

(1) Priestupku sa dopustí 
držiteľ psa, ak

a) neoznámi obci, v ktorej pes 
je evidovaný alebo má byť evido-
vaný, každú zmenu skutočností 
a údajov, ktoré sa zapisujú do evi-
dencie, do 30 dní od ich zmeny,

b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla 

osoba, ktorá nespĺňa podmienky 

Priestupky za psov po novom
ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,

d) neohlási, že pes pohrýzol 
človeka bez toho, aby bol sám na-
padnutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v krajnej núdzi alebo 
v nutnej obrane,

e) neoznámi odcudzenie, zni-
čenie alebo stratu známky,

f) nezabráni voľnému pohy-
bu psa okrem priestorov na to 
určených.

(2) Priestupku sa dopustí ten, 
kto vedie psa, ak

a) neohlási svoje meno, priez-
visko a adresu trvalého pobytu 
a meno, priezvisko a adresu trva-

lého pobytu držiteľa psa osobe, 
ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na člo-
veka alebo zviera alebo nezabráni 
inému spôsobu ich ohrozovania 
psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol 
človeka bez toho, aby bol sám na-
padnutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v krajnej núdzi alebo 
v nutnej obrane,

d) nepreukáže známkou totož-
nosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu 
so psom alebo zákaz voľného 
pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne vý-
kaly, ktorými pes znečistil verejné 
priestranstvo.

(3) Za priestupok podľa od-
seku 1 a odseku 2 písm. a) až 
c) možno uložiť pokutu do 165 
eur a za priestupok podľa odse-
ku 2 písm. d) až f) možno uložiť 
pokutu do 65 eur.

Priestupky podľa tohto zákona 
prejednáva mesto a po novom už 
aj v blokovom konaní mestská 
polícia a orgán Policajného zbo-
ru (štátna polícia). Upozorňujeme 
všetkých, že na základe tejto novej 
právomoci bude mestská polícia 
v našom meste vo zvýšenej miere 
kontrolovať dodržiavanie uvede-
ného zákona. 

V súčasnosti mesto dokončuje 
výstavbu 11 nájomných bytov 
nižšieho štandardu (tzv. sociálne 
byty) a 20 nájomných bytov 
bežného štandardu (nad zdravot-
ným strediskom). Byty nižšieho 
štandardu (Slnečná ulica) sa budú 
prideľovať koncom júna 2010. Do 
konca mája mestské zastupiteľstvo 
určí podmienky pre pridelenie 
týchto bytov a následne všetkým 
žiadateľovm bude doručený 
domov osobitný dotazník, ktorý 
bude treba vyplniť a doručiť späť 
na mestský úrad. Následne sa tieto 
dotazníky vyhodnotia a predložia 
sa mestskému zastupiteľstvu na 

Nové byty - kedy? rozhodnutie. Pravdepodobný ter-
mín odovzdania týchto bytov je 
koniec júna, príp. začiatok júla 
2010. Byty bežného štandardu (nad 
zdravotným strediskom) sa budú 
prideľovať v priebehu septembra 
2010. Do konca júla mestské za-
stupiteľstvo určí podmienky pre 
pridelenie týchto bytov a násled-
ne v priebehu augusta všetkým 
žiadateľom bude doručený domov 
osobitný dotazník, ktorý bude treba 
vyplniť a doručiť späť na mestský 
úrad v určenej lehote. Následne sa 
tieto dotazníky vyhodnotia a pred-
ložia sa mestskému zastupiteľstvu 
na rozhodnutie. Pravdepodobný 
termín odovzdania týchto bytov 
je október 2010. 

V posledných týždňoch v na-
šom meste nastal problém s pitnou 
vodou. Nie však preto, že by jej 
bolo málo, ale preto, že v dôsled-
ku z doposiaľ nezistenej príčiny 
náhle a zásadne poklesol tlak 
vody vo verejnom vodovode. Tie-
to problémy sa najviac prejavujú 
na Zimnej ulici, najmä vo vyššie 
položených domoch, kde jedno-
ducho voda nedotečie. Doposiaľ 
(k 3. 5. 2010) vlastník a správca 
vodovodu - Podtatranská vodá-
renská prevádzková spoločnosť, 
a. s., Poprad odstránila v našom 
meste už 14 porúch na vodovo-
de (viď. rozkopané ulice, cesty, 
chodníky), avšak problém sa jej 
zatiaľ nepodarilo vyriešiť. Ani 
apelovanie zo strany primátora 
mesta v danej veci nepomohlo, 
nakoľko vodári nevedia nájsť 
príčinu tohto poklesu tlaku vody 
v potrubí, hoci snahu im určite 
nemožno odoprieť. Hľadajú ďalej. 
Len dúfajme, že sa im podarí tento 
problém čo najskôr odstrániť. 

Problémy 
s pitnou vodou

Mesto sa v najbližších dňoch 
chystá upraviť verejné detské 
ihriská v našom meste. Najprv 
mesto dalo urobiť povinnú každo-
ročnú revíziu detských ihrísk. Na 
základe tejto revízie sa v najbližších 
dňoch dovezie do pieskovísk nový 
piesok, na niektorých ihriskách 
sa pretrú farbou jednotlivé prvky 
(komponenty), upraví sa okolie 
ihrísk, a pod. Na ihrisku na Druž-
stevnej ulici dôjde k úprave okolia 
jednotlivých prvkov ihriska vysypa-
ním špeciálneho štrku. V priebehu 
mesiaca mája 2010 mesto vybuduje 

Detské ihriská nové detské ihrisko v športovom 
areáli na Moskovskej ulici. Na 
záver upozorňujem všetkých, že 
na detských ihriskách platí prísny 
zákaz vodenia psov a zákaz fajče-
nia. V našom meste sa nachádzajú 
detské ihriská v týchto lokali-
tách: sídlisko Mierová, sídlisko 
Družstevná, sídlisko Továrenská, 
Materská škola Mierová, Centrum 
voľného času, Strážky pri auto-
busovej zastávke. Vaše postrehy, 
návrhy, pripomienky, požiadavky 
k tejto téme zasielajte na adresu: 
jneupauerova@spisskabela.sk ale-
bo osobne na sekretariáte primátora 
mesta (u p. Neupauerovej). 

Primátorovi mesta sa podarilo získať financie na opravu rímsko-
katolíckeho kostola v našom meste. Na výjazdovom zasadnutí vlády 
SR v Starej Ľubovni koncom marca tohto roka bola schválená dotácia 
zo štátneho rozpočtu SR vo výške 120 tis. eur (3,6 mil. Sk) na obno-
vu rímskokatolíckeho kostola sv. Antona ako nehnuteľnej kultúrnej 
pamiatky. Z týchto peňazí by sa mala opraviť najmä strecha a fasáda 
kostola. Práce si bude zabezpečovať rímskokatolícka cirkev. 

Peniaze na opravu kostola
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Z mestského zastupiteľstva
u Oddychovo-relaxačná zóna 

Šarpanec - Stredná poľana
- vzalo na vedomie doplnenie 

prezentácie spoločnosti EURO-
-TOUR TATRY, s. r. o., Spišská 
Belá o investičnom projekte 
v oblasti cestovného ruchu „Od-
dychovo-relaxačná zóna Šarpanec 
- Stredná poľana” a schválilo vy-
hlásenie verejnej obchodnej súťa-
že na predaj pozemkov na inves-
tičný projekt v oblasti cestového 
ruchu „Oddychovo-relaxačná 
zóna Šarpanec - Stredná poľana” 
(podmienky súťaže sú zverejnené 
aj na www.spisskabela.sk).
u Nákup auta pre Mestský 

podnik
- vzalo na vedomie informáciu 

riaditeľa Mestského podniku Spiš-
ská Belá, s. r. o., o potrebe kúpy 
nového vozidla MITSUBISHI L 
200 pre potreby lesnej správy a in-
formáciu primátora mesta o potre-
be kúpy osobného motorového 
vozidla pre Mestský úrad v Spiš-
skej Belej a pre prepravu stravy 
Materskej školy v Spišskej Belej 
a schválilo nákup nového moto-
rového vozidla zn. MITSUBISHI 
L 200 v hodnote do 22 300 € bez 
DPH pre Mestský podnik Spišská 
Belá, s. r. o., pre potreby lesnej 
správy z prostriedkov rezervného 
fondu Mestského podniku Spišská 
Belá, s. r. o. Zároveň rovnako bol 
schválený bezodplatný prevod 
osobného motorového vozidla 
zn. HYUNDAI TUCSON z Mest-
ského podniku Spišská Belá, 
s. r. o., na Mesto Spišská Belá 
pre Mestskú políciu Spišská Belá 
a vozidlo Škoda Fabia z Mestskej 
polície pre Mestský úrad Spišská 
Belá (aj pre účely zabezpečenia 
dovozu stravy pre vysunuté pra-
covisko - triedy materskej školy 
v budove Centra voľného času na 
Zimnej ul.). 
u Malá vodná elektráreň 

Slovenská Ves
- schválilo zámer Antona 

Kornaja z Popradu na výstavbu 
hate a prívodného kanála z dô-
vodu obnovenia činnosti malej 
vodnej elektrárne Slovenská Ves 
na rieke Biela a zároveň schválilo 
dlhodobý prenájom časti pozemku 
vo vlastníctve mesta uvedenému 
žiadateľovi na účely výstavby 
uvedenej hate a prívodného kaná-
la na 30 rokov za ročné nájomné 
0,2 eur/m2. 
u Lokalita Skaľana
- vzalo na vedomie žiadosť 

spoločnosti AGRECO, s. r. o., 

Bratislava a žiadosť Pavla Kač-
marčíka, Družstevná 87, Spiš-
ská Belá o prevod práva nájmu 
pozemku parcelné č. KN „C” 
14616/1, druh pozemku trvale 
trávny porast v k. ú. Tatranská 
Lomnica (lokalita SKAĽANA 
vedľa štátnej cesty do T. Kotli-
ny) z doterajšieho nájomcu Pavla 
Kačmarčíka na právnickú osobu 
AGRECO, s. r. o., Bratislava 
(v ktorej bude p. Kačmarčík jed-
ným zo spoločníkov); 

- schválilo prenájom tohto 
pozemku na SKAĽANE za cenu 
podľa VZN č. 6/2003 na dobu 
5 rokov pre uvedenú spoločnosť 
na účely poľnohospodárskej pr-
vovýroby a agroturistiky, ale za 
podmienky schválenia čiastkovej 
zmeny územného plánu mesta Vy-
soké Tatry (na účely agroturistiky) 
a za podmienky získania finanč-
ných prostriedkov tohto nového 
nájomcu z EÚ - z programu na 
podporu rozvoja vidieka (v opač-
nom prípade bude platiť doterajší 
právny stav).
u Nakladanie s majetkom 

mesta 
- schválilo predaj pozemku 

(v súčasnosti užívaného ako 
záhrada pri rodinnom dome) 
Andrejovi Vnenčákovi a manž. 
Agnese rod. Kovalčíkovej, bytom 
Spišská Belá, ulica SNP č. 46 za 
kúpnu cenu 3,32 eur/m2 v rámci 
majetkoprávneho vysporiadania 
vlastníctva k tomuto pozemku;

- neschválilo predaj časti 
pozemku pri rodinnom dome 
v k. ú. Strážky Jozefovi Koval-
číkovi a manž. Gabriele, rod. 
Kušionovej, bytom Spišská Belá, 
ulica Medňanského č. 84 na úče-
ly zriadenia vjazdu - prístupu na 
pozemok z dôvodu možnosti žia-
dateľa zriadiť si tento prístup k ro-
dinnému domu na základe súhlasu 
mesta ako stavebnú úpravu tohto 
vstupu na pozemku mesta;

- neschválilo predaj pozemku 
žiadateľovi Marekovi Milaňákovi, 
bytom Spišská Belá, Družstevná 
č. 1199/72, nakoľko predmetný 
pozemok už nie je vo vlastníctve 
mesta Spišská Belá; 

- schválilo vyhlásenie verej-
nej obchodnej súťaže na predaj 
mestského 1-izbového bytu č. 2 
na Zimnej ul. č. 421/23 v Spišskej 
Belej, na 1. poschodí, 2. kategórie 
o výmere 33,65 m2; 

- schválilo predaj časti pozem-
ku žiadateľovi Jánovi Čekovské-
mu, bytom Spišská Belá, ulica 

Krátka č. 31, za kúpnu cenu 3,32 
eur/m2 pre účely vysporiadania 
vlastníctva k pozemku pod ga-
rážou a prístupovou plochou ku 
garáži nachádzajúcej sa za by-
tovým domom na Ulici 1. mája 
v Spišskej Belej;

- vzalo na vedomie výsledky 
vyhlásenej verejnej obchodnej 
súťaže predaj pozemkov na vý-
stavbu rodinných domov v Len-
daku (pri kovovýrobe) a schválilo 
predaj 1 z ponúkaných staveb-
ných pozemkov o výmere 834 
m2, za kúpnu cenu 21,59 €/m2, 
kupujúcim Pavlovi Bizubovi 
a manželke Lucii Bizubovej, rod. 
Hudačekovej, bytom Lendak, Sl-
nečná č. 41 na výstavbu rodinného 
domu v Lendaku; 

- prerokovalo a neschválilo 
žiadosť Ing. Lei Labudovej, 
bytom Bratislava, Šusteková ul. 
č. 4 o zámenu pozemkov v jej 
vlastníctve v k. ú. Spišská Belá 
za pozemky vo vlastníctve Mesta 
Spišská Belá v Tatranskej Kotline 
(k.ú. Tatranská Lomnica).
u Garáže Družstevná 
- zrušilo predaj pozemku na 

výstavbu garáže na Družstevnej 
ulici žiadateľovi Valérovi Kitano-
vi, Poprad na jeho vlastnú žiadosť 
a schválilo predaj tohto pozemku 
Jánovi Čižikovi, Hviezdoslavova 
12, Spišská Belá.
u Zdravotné stredisko 

v Spišskej Belej 
- prerokovalo a schválilo ná-

vrh primátora mesta na zmenu 
dispozičného riešenia a využitia 
priestorov na prízemí budovy 
zdravotného strediska v Spišskej 
Belej (bývalá kotolňa a bývalé 
garáže sa zmenia na nebytové 
priestory vhodné na prenájom) 
- predmetné priestory po osadení 
nových okien a dverí a zateplení 
budovy zdravotného strediska sa 
následne ponúknu na prenájom. 
Budúci nájomca si však bude 
musieť na svoje náklady stavebne 
opraviť vnútorné priestory (podľa 
vlastných predstáv). 
u Chodník k hospodárske-

mu areálu AT TATRY (bývalé 
Štátne majetky)

- schválilo bezodplatný prevod 
vlastníctva k pozemkom v k. ú. 
Spišská Belá o celkovej výmere 
4 857 m2 na účely novostavby 
chodníka k hospodárskemu areálu 
spoločnosti AT TATRY Spišská 
Belá, s.r.o. za ulicou Oslobodite-
ľov (vedľa štátnej cesty I/77) zo 
Slovenského pozemkového fon-
du (SR) na nadobúdateľa Mesto 
Spišská Belá. 

u Nové detské ihrisko
- vzalo na vedomie získanie 

dotácie vo výške 10 tis. eur zo 
štátneho rozpočtu (z Úradu vlády 
SR) na výstavbu detského ihriska 
v športovom areáli v Spišskej Be-
lej na Moskovskej ulici a schválilo 
spolufinancovanie výstavby tohto 
detského ihriska vo výške 7 tis. 
€ z rozpočtu Mesta Spišská Belá 
na rok 2010 - výstavba detského 
ihriska by sa mala zrealizovať 
v mesiacoch apríl a máj 2010.
u Podtatranské noviny
- vzalo na vedomie informá-

ciu primátora mesta o súčasnej 
finančnej situácii vo vydava-
teľskom družstve Podtatranské 
noviny, Popradské nábrežie 17, 
058 01 Poprad - začiatkom roka 
mali noviny finančné problémy 
(dočasná druhotná platobná ne-
schopnosť) - kritická situácia bola 
v mesiaci január. Dôvodom tejto 
situácie je zásadné zníženie záuj-
mu o inzerciu a reklamu. Avšak aj 
vďaka prijatým úsporným opat-
reniam sa táto situácia postupne 
zlepšuje, hoci noviny prvýkrát 
vykázali v ročnom hospodáre-
ní stratu vo výške približne 5600 
Eur za rok 2009.
u Výstavba nájomných bytov
- vzalo na vedomie informá-

ciu primátora mesta o priebehu 
výstavby 11 nájomných bytov 
nižšieho štandardu na Slnečnej 
ulici (bývalá sódovkáreň) a 20 
nájomných bytov bežného štan-
dardu nad zdravotným strediskom 
v Spišskej Belej. 
u Dotácia pre Materskú 

školu 
- vzalo na vedomie informáciu 

primátora mesta o podaní mikro-
projektu a o následnom získaní 
dotácie zo štátneho rozpočtu vo 
výške 8 000 eur pre Materskú 
školu na Mierovej ulici v Spišskej 
Belej na stavebné úpravy vstupu 
nádvoria (spevnených plôch) 
v tejto materskej škole. 
u Hlavný kontrolór mesta 
- prerokovalo a vzalo na ve-

domie 
a) správu hlavného kontrolóra 

mesta o kontrolnej činnosti za rok 
2009 (správa tvorí prílohu tohto 
uznesenia); 

b) správu hlavného kontrolóra 
mesta o výsledkoch kontroly 
za obdobie 1. 1. 2010 - 28. 2. 
2010 (správa tvorí prílohu tohto 
uznesenia); 

c) informáciu hlavného kontro-
lóra mesta o tvorbe a použití zá-
konného rezervného fondu Mesta 
Spišská Belá v roku 2009.
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V priebehu mesiaca ma-
rec 2010 sa v kaštieli Strážky 
uskutočnil regionálny festival 
dokumentárnych filmov - Jeden 
svet 2009, ktorý prebiehal v Bra-
tislave v mesiaci november 2009. 
Možnosť odprezentovať tieto fil-
my spod pultu bola ponúknutá aj 
iným regiónom. Slovenská národ-
ná galéria, kaštieľ Strážky využila 
túto ponuku a objednali sme 17 
dokumentov s rôznymi témami: 
ekologickými - dokument Rop-

Regionálny festival dokumentárnych filmov - Jeden svet 2009
ná apokalypsa a Smrtiace polia, 
ekonomickými - I.O.U.S.A, doku-
menty s tematikou druhej svetovej 
vojny a holokaustu - Sedem sve-
tiel, či témy ako práca detí v Indii, 
život afrického chlapca na skládke 
odpadov, českú a slovenskú pro-
dukciu - Najväčšie prianie, Ježiš 
je normálny a iné...

Prvý večer festivalu začal 
nedeľou - 7. 3. 2010, prvé tri do-
kumenty si pozrelo 22 divákov, 
ktorí prišli aj počas nasledujúcich 

premietacích večerov: 12. - 14. 3. 
2010 a 19. - 21. 3. 2010. Premie-
talo sa spolu sedem dní a každý 
piatkový a víkendový premietací 
večer navštívilo 18 - 22 divákov. 

Festival prebiehal v obnove-
ných priestoroch kaštieľa, kto-
rého špecifickú atmosféru oce-
nili všetci diváci. V prestávkach 
medzi dokumentmi trávili čas 
občerstvením, o ktoré sa starala 
reštaurácia Pod vežou a disku-
siou o tom, čo videli. Dokumenty 
boli veľmi pôsobivé, odhaľujúce 
súčasný stav planéty, ktorý nie 
je práve priaznivý - míňajú sa 
zásoby ropy, od sveta odrezaní 
obyvatelia Severnej Kórei umie-
rajú v koncentračných táboroch, 
pôvodný nomádsky život Tibe-
ťanov je minulosťou a iné.

Dokumenty, najmä s tema-

tikou holokaustu a života detí 
v Indii a Afrike si našli priazniv-
cov aj medzi deťmi základných 
škôl a mladými zo stredných 
škôl. Premietania sa na vopred 
dohodnutom termíne zúčastnili 
žiaci Základnej školy J. M. Pe-
tzvala v Spišskej Belej, Špeciálnej 
základnej školy vo Veľkej Lom-
nici, Základnej školy v Holum-
nici, Strednej umeleckej školy, 
Hotelovej akadémie a Gymnázia 
P.O. Hviezdoslava v Kežmarku. 
Celkový počet žiakov a študen-
tov počas premietacieho týždňa 
v Strážkach bol 565. 

Festival si našiel svojich fanú-
šikov, ktorých témy dokumentov 
nenechali ľahostajnými. Vďační, 
o poznanie bohatší diváci si želali 
stretnúť sa takto aj v nasledujú-
com roku.

Jedným zo základných peda-
gogických princípov našej školy 
v rámci súčasného školského vzde-
lávacieho programu je podporovať 
talenty, osobnosť a záujmy žiakov, 
dať šancu každému žiakovi, aj žia-
kovi zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, aby sa rozvíjal podľa 
svojich schopností a bolo mu 
umožnené zažiť úspech. Preto 
sa naša základná škola v rámci 
operačného programu Vzdelá-
vanie zapojila do projektu pod 
názvom Úspešný prechod žiakov 
z marginalizovaných rómskych 
komunít do nižšieho sekundárneho 
vzdelávania. 

Jeho nosnou témou je zvlád-
nutie náročného prechodu týchto 
žiakov zo štvrtého do piateho roč-
níka našej školy. Je to prechod, 
ktorý je sprevádzaný množstvom 

Modernizácia vyučovacieho procesu v ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá
zmien, napr. zmenou jedného 
učiteľa na všetkých predmetoch 
k vyučovaniu každého predmetu 
iným učiteľom, zmenou kolektívu 
spolužiakov, zvýšenými nárokmi 
učiteľov jednotlivých predmetov, 
ktoré vyplývajú zo zvýšeného 
množstva učiva, ktoré musia 
zvládnuť atď. Adaptovať sa na 
toľko zmien je problematické pre 
väčšinu žiakov, preto sa takýmto 
spôsobom pokúšame aspoň sčasti 
túto situáciu zmierniť. 

V rámci tohto projektu 
bude vyškolených a priebežne 
preškoľovaných 15 interných 
pedagogických zamestnancov 
školy v práci s informačno-ko-
munikačnými technológiami, čo 
je základom úspešnej moderni-
zácie celého tohto procesu, škola 
získa množstvo nových didaktic-

kých prostriedkov a vytvorené 
budú i nové učebné materiály, 
ktorých úlohou bude zvýšenie 
motivácie žiakov k vzdelávaniu. 
Navyše sa učitelia stanú autormi 
vlastných doplňujúcich učebných 
materiálov a získajú tak dosta-
točné a bohaté skúsenosti s touto 
prácou, čo umožní pokračovanie 
aj v ďalších školských rokoch 
a v ďalších ročníkoch.

Hlavnými aktivitami projektu 
sú:

- Informačno-komunikačné 
technológie v práci učiteľa

- Hravo zvládneme jazyky 
i medziľudskú komunikáciu

- Moderné interaktívne vyu-
čovanie

- Spev, tanec a umenie
- Domáca kuchyňa dejepisu
- Doučovací a vyrovnávací 

kurz slovenčiny a matematiky
Celý projekt aj s prípravnou 

fázou je realizovaný od marca 
2010 do júna 2012. 

V prvom roku projektu chce-
me realizáciou jednotlivých akti-
vít dosiahnuť podstatné zníženie 
školskej neúspešnosti žiakov 
a v druhom roku bežiaceho pro-
jektu budú aktivity smerované 
už aj na šiesty ročník. Súbežne 
budú do projektu včlenení aj 
noví žiaci piatych ročníkov. Po 
ukončení projektu budú aktivity 
smerované pre siedmakov, šiesta-
kov a nových piatakov. Takto to 
bude analogicky pokračovať 
i v ďalších školských rokoch. 
Tento projekt je spolufincovany 
zo zdrojov ES.

Mgr. Stanislav Pitoniak,
riaditeľ ZŠ

V dňoch 12. - 13. 4. 2010 sa konala krajská súťažná prehliadka 
ochotníckych divadiel v Levoči. Na tejto prehliadke sa predstavilo 
devätnásť ochotníckych divadiel a medzi nimi aj TheatroBalans, kto-
ré s Lásky hrou osudnou postúpilo z okresného kola Šuňava. V utorok 

večer, následne po odohraní nášho 
predstavenia odborná porota pri-
stúpila k vyhodnoteniu dvojdňo-
vého divadelného maratónu a vy-
hlásila víťazné činoherné divadlá 
postupujúce na celoslovenské kolo 
v Tlmačoch a ocenila herecké vý-
kony. TheatroBalans si odnieslo 
ocenenie za kostýmové a výtvar-
né spracovanie. Odborná porota 
vysoko vyzdvihla kvality nášho 
začínajúceho divadla, vyslovila 
uznanie a povzbudenie do ďalšej 
tvorby. Sme radi, že sme sa ako 
začiatočníci takto nad očakávanie 
zapísali a mohli tak reprezentovať 
naše mesto, ktorému touto cestou 
ďakujeme za podporu. Tešíme sa 
na Vás s novou hrou, ktorá príde 
už čoskoro!

TheatroBalans ocenené 
aj na Krajskej scénickej žatve

• Ocenenie za kostýmové a výtvar-
né spracovanie.

MÁJ
12. 5. 10 -  MOK (máloobjemový 

kontajner)
13. 5. 10 - Plasty
14. 5. 10 - Papier, sklo
17. 5. 10 - Bio odpad
26. 5. 10 - Kovy, textil
27. 5. 10 - Plasty
28. 5. 10 - Papier, sklo
31. 5. 10 - Bio odpad
JÚN
9. 6. 10 - MOK
10. 6. 10 - Plasty
11. 6. 10 - Papier, sklo

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu

14. 6. 10 - Bio odpad
23. 6. 10 - Kovy, textil
24. 6. 10 - Plasty
25. 6. 10 - Papier, sklo
28. 6. 10 - Bio odpad
JÚL
7. 7. 10 - MOK
8. 7. 10 - Plasty
9. 7. 10 - Papier, sklo
12. 7. 10 - Bio odpad
22. 7. 10 - Plasty
23. 7. 10 - Papier, sklo
26. 7. 10 - Bio odpad
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V dňoch 20. a 27. februára nav-
štívili žiaci zo Základnej umeleckej 
školy pod vedením učiteľky Zu-
zany Chorogwickej a deti z CVČ 
pod vedením Marty Dlugošovej, 
poľské družobné mesto Szczawni-
ca. Táto družobná návšetva sa ko-
nala v rámci projektu „Prenikanie 

Družba maľovaná na skle
kultúr” („Przenikanie kultur: pol-
sko-słowacka wymiana środowisk 
twórczych”). Deti sa zúčastnili 
workoshopu ,,Zajęcia malarstwa 
na szkle w ramach”, ktorý bol 
zameraný na osvojenie techniky 
maľovania na sklo. Mladých 
umelcov do tajov vyhotovovania 

• Žiaci zo ZUŠ so svojimi dielami v družobnom meste Szczcawnica.

• Deti z CVČ so so svojimi dielami v družobnom meste Szczawnica.

Linka detskej istoty pri SV 
UNICEF sa po minuloročnom 
úspechu celoslovenkého projek-
tu „Čítajme si...” a ustanovení 
slovenského rekordu o Najpočet-
nejší detský čitateľský maratón 
rozhodla pokračovať v tradícii 
tohoto podujatia. V roku 2009 sa 
čiteľského maratónu zúčastnilo 
10 798 detí z 95 knižníc a ich po-
bočiek v rámci celého Slovnenska. 
Tento rok sa opäť rozhodli spojiť 
deti Slovenska pri čítaní kníh 
a pokúsiť sa minuloročný rekord 
prekonať. Podujatie sa konalo 25. 
marca v rámci 11. ročníka Týždňa 
slovenských knižníc vyhláseným 
Slovenskou asociáciou knižníc. 
Rovnako ako minulý rok, tak aj 
teraz sa podujatie uskutočnilo 
pod záštitou Oľgy Feldekovej. 
Mestská Knižnica Spišská Belá 
v spolupráci s Mestom sa taktiež 
zapojila do tohoto celosloven-

Detský čitateľský maratón
ského projektu a pozvala žiakov 
z oboch základných škôl a taktiež 
verejnosť, zapojiť sa do čitaľské-
ho maratónu a prekonať tak mi-
nuloročný rekord. Deti po celom 
Slovensku čítali presne určenú 
knihu od Petra Gajdošíka: Zve-
rinec na siedmom poschodí a to 
tak, že každý zapojený čitateľ 
prečítal jednu stranu. Simultán-
ne čítanie vo všetkých mestách 
Slovenska prebiehalo v ten istý 
deň v presne určenom čase od 
9.00 do 15.00 hodiny. Našim 
mladým čitateľom sa prihovoril 
aj pán primátor, ktorý podporil 
myšlienku aktívneho čítania kníh 
a taktiež sa symbolicky zapojil do 
čítania. V rámci nášho mesta sa 
čitateľského maratónu zúčastnilo 
153 detí. Veríme, že sme týmto 
podujatím prispeli k podpore 
myšlienky projektu a zúčastníme 
sa ho aj na budúci rok.

• Katarína Gancarčíková zo ZŠ 
J. M. Petzvala „odštartovala” 
čitateľský maratón.

obrázkov voviedla pani Anna Ma-
deja, ktorá sa tejto technike venuje 
profesionálne. Účastníci z nášho 
mesta si vyhotovili vlastné die-
la, nadviazali nové priateľstvá 
a získali zaujímavé poznatky. 

Navštívili aj výstavu obrazov 
maľovaných na skle so zbojníc-
kou tématikou, z dielní ľudových 
umelcov. Odchádzali spokojní, 
plní dojmov z dobre vykonanej 
tvorivej práce.

Správa slovenských jaskýň 
ukončila stavebné práce na 
Belianskej jaskyni. Práce začali 
v roku 2007 a v ťažkých pod-
mienkach trvali až do konca 
roku 2009. Realizovali sa práce 
na výstavbe nového vstupného 
objektu, nových sociálnych za-
riadení a novej nástupnej plochy 
do jaskyne. Nové je aj ochranné 
zábradlie pozdĺž celého náučné-

Belianska jaskyňa s novou tvárou
ho chodníka od parkoviska po 
vstup do jaskyne. Vybudoval sa 
chýbajúci vodovod a kanalizácia 
od parkoviska až hore k jaskyni 
vrátane čistiarne odpadových vôd. 
Celkové preinvestované náklady 
predstavujú sumu takmer 1,17 
mil. eur (35 mil. Sk) z toho pri-
bližne 400 tis. eur z fondov EÚ 
a takmer 770 tis. eur z vlastných 
prostriedkov Správy jaskýň). 

DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ 2010 
11. jún 2010 (piatok)

Detské divadelné predstavenie
country skupina - Ascalona z Trnavy - kaštieľ Strážky

12. jún 2010 (sobota)
Belástreetball CUP 2010 - ihrisko Tatranská ul. 

Hud. skupina NO NAME - kaštieľ Strážky

13. jún 2010 (nedeľa)
Regionálne hasičské preteky - pre mestským úradom

Poľovnícky juniáles - kaštieľ Strážky
Prezentácia spišskobelianskych spolkov - kaštieľ Strážky

Slovenskopoľské jarmočné dni - kaštieľ Strážky

KAŠTIEĽNE HRY 2010 
26. - 27. jún 2010 - Kaštieľ Strážky

Pripravujeme

V polovici apríla sa uskutočni-
lo pracovné stretnutie poslancov 
Prešovského samosprávneho 
kraja za okres Kežmarok (t.j. aj 
za účasti primátora nášho mes-
ta) s riaditeľmi stredných škôl 
v okrese Kežmarok v zriaďova-
teľskej pôsobnosti VÚC. Cieľom 
stretnutie bolo vymeniť si infor-
mácie o súčasnom stave a vývoji 
stredného školstva v našom 
okrese, o aktuálnych finančných 
otázkach a problémoch s tech-
nickým stavom budov a najmä 
riešiť problematiku vznikania 
nových učebných odborov najmä 
na súkromných stredných školách 
v našom okrese. 

Stretnutie s riaditeľ-
mi stredných škôl
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Dňa 15. 3. 2010 sa v Spišskej 
Belej prvýkrát stretli riaditelia 
štátnych, cirkevných a súkrom-
ných CVČ podtatranskej oblasti 
spolu so školskými úradníkmi. 

Náplňou ich programu boli 
otázky, ktoré riešia v rámci svo-
jich zariadení a ktoré sa dotýkajú 
činnosti centier, ako aj smerovania 
všetkých zariadení, venujúcich sa 
problematike voľného času. Rie-
šili sa otázky ako sú výchovné 
programy centier voľného času, 
financovanie CVČ, dobrovoľníc-

Pracovné stretnutie
ka mládežnícka činnosť a množ-
stvo ďalších aktuálnych otázok 
súvisiacich s činnosťou centier. 
Lektorkou pracovného stretnutia 
bola PhDr. Marta Hanečáková, 
riaditeľka CVČ St. Ľubovňa a zá-
roveň aj predsedníčka Asociácie 
Centier voľného času na Sloven-
sku. Stretnutie bolo prínosom pre 
všetkých zúčastnených, ale hlavne 
pre začínajúcich riaditeľov novo-
vzniknutých centier voľného času, 
ktorí si odniesli veľa podnetných 
a prospešných informácií.

Primátor nášho mesta sa ako poslanec Prešovského samosprávneho 
kraja stal členom Rady školy pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kež-
marku, pri Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi a pri Strednej odbornej 
škole na Kušnierskej ulici v Kežmarku. V prípade potreby ho môžete 
kontaktovať s požiadavkami, ktoré sa dotýkajú činnosti a fungovania 
uvedených troch škôl. 

Rady stredných škôl

Mesto pripravuje v rámci mo-
dernizácie verejného osvetlenia 
v našom meste okrem výstavby 
nového verejného osvetlenia na 
Moskovskej ulici, Záhradnej 
a časti Novej ulice aj výmenu 
ovládania (regulácie) verejného 
osvetlenia. Doterajšie ovládanie 
fungovalo na princípe časových 
spínacích hodín, ktoré boli mecha-
nicky (ručne) ovládané a v rámci 

Verejné osvetlenie

Čo pripravujeme...
1. Rekonštrukcia chodníka 

na starom cintoríne (1. etapa - 
opraví sa asi polovica chodníkov 
- položenie lomového kameňa) 
- začiatok prác v júni - práce 
bude realizovať Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o. 

2. Výstavba novej dažďovej 
kanalizácie na Slnečnej ulici 
(od č. 1 po č. 58) - začiatok prác 
v najbližších dňoch - práce bude 
realizovať Mestský podnik Spiš-
ská Belá, s. r. o. 

3. Výstavba novej dažďovej 
kanalizácie na Hviezdoslavovej 
ulici (od č. 29 po Novú ulicu) - 
začiatok prác najskôr v 2. polovici 
júna - práce bude realizovať Mest-
ský podnik Spišská Belá, s. r. o. 

4. Rekonštrukcia chodníka 
na ul. SNP (len po jednej strane 
- párne čísla domov - od OMV 
po koniec mesta) - začiatok prác 
najskôr v mesiaci júl - práce bude 

Čo pripravujeme, čo sme zrealizovali a čo realizujeme...
realizovať Mestský podnik Spiš-
ská Belá, s. r. o. 

5. Nové verejné osvetlenie na 
Záhradnej, Moskovskej a časti 
Novej ulici - začiatok prác v naj-
bližších dňoch - práce bude rea-
lizovať Mestský podnik Spišská 
Belá, s. r. o. 

6. Projekt EÚ - Rekonštrukcia 
centra mesta - začiatok prác do 
konca mája - dokončenie prác 
december 2010 - verejné obsta-
rávanie na zhotoviteľa prác ešte 
nie je schválené. 

7. Projekt EÚ - Rekonštrukcia 
základnej školy s telocvičňou 
na Moskovskej ulici - začiatok 
prác do konca mája 2010 - do-
končenie október 2010 - verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa prác 
ešte nie je schválené - kvôli tejto 
rekonštrukcii sa tento školský rok 
na tejto škole ukončí 2 týždne skôr 
a tiež sa posunie začiatok nového 
školského roka. 

8. Výstavba nového futbalo-
vého štadióna - stavba tribúny, 
šatní a hracej plochy s umelým 
trávnikom a s osvetlením - za-
čiatok prác júl 2010 - dokončenie 
november 2010.

9. Výstavba vodovodu na 
Weberovej, Kalšteinovej, Gresi-
gerovej a Vojtasovej ulici (inak 
IBV S. Webera) - začiatok prác 
jún/júl 2010 .

Čo sme zrealizovali a čo 
realizujeme...

1. Stavebná úprava vjazdov zo 
štátnej cesty k rodinným domom 
vrátane nového dažďového rigola 
na Ul. kpt. Nálepku (od č. 13 po 
koniec ulice) - práce realizuje 
Mestský podnik Spišská Belá, 
s. r. o. 

2. Zrealizovala sa stavebná 
úprava dvorovej časti v Materskej 
škole na Mierovej ulici. Mesto na 
to získalo dotáciu vo výške 8 000 
eur zo štátneho rozpočtu. Práce re-
alizoval Mestský podnik Spišská 
Belá, s. r. o. 

3. Dokončila sa dažďová 
kanalizácia pri bývalom lieho-
vare s odľahčením kanalizácie na 
Kúpeľnej ulici. Práce realizoval 
Mestský podnik Spišská Belá, 
s. r. o. 

4. Začala výstavba cyklotrasy 
Spišská Belá - Tatranská Kotlina 
(viď iný článok). 

5. Výstavba detského ihriska 
na Moskovskej ulici (viď iný člá-
nok) - práve sa realizuje. 

6. Dokončenie úprav okolia 
kostola a zvonice v Strážkach - 
urobili sa terénne úpravy, dokon-
čil sa ohradový múr okolo kosto-
la, upravila sa prístupová cesta 
k rodinným domom za kostolom, 
pričom treba ju ešte vyasfaltovať 
a osadiť chýbajúce stĺpiky - ako 
zábrany na vjazd vozidiel) - práce 
realizoval Mestský podnik Spiš-
ská Belá, s. r. o. 

7. Zateplenie budovy zdravot-
ného strediska - v rámci výstavby 
nájomných bytov - práce realizuje 
firma Tatratherm Kežmarok pre 
hlavného dodávateľa výstavby 
bytov - ARPROG Poprad. 

• Úprava dvorovej časti v Materskej škole na Mierovej ulici sa reali-
zovala zo získanej dotácie zo štátneho rozpočtu.

Možno ste už postrehli, že v našom meste sú umiestnené 2 nové (sta-
tické) kamery. V rámci postupného rozširovania kamerového systému 
ich mesto umiestnilo na Ul. 1. mája pri križovatke pred predajňou Sintra 
a na Tatranskej ulici pri bývalej kolkárni. Takže uvedené miesta sú 24 
hodín monitorované mestskou políciou cez tieto kamery. 

Dve nové kamery

Z dôvodu uvoľnenia prideleného pozemku Mesto Spišská Belá 
ponúka na predaj 1 pozemok na výstavbu garáže na Družstevnej ulici 
v rámci plánovanej výstavby 18 garáži. Bližšie informácie u Ing. Klei-
novej - tel. 468 05 12, kleinova@spisskabela.sk.

Pozemok na garážcelého mesta ich bolo niekoľko. 
To spôsobovalo, že sa jednotlivé 
vetvy osvetlenia zapínali a vypí-
nali rôzne, niektoré skôr, iné zas 
veľmi neskoro. Po pripravovanej 
výmene týchto rozvádzačov verej-
ného osvetlenia sa skvalitní sys-
tém jeho ovládania. Mesto má na 
to schválené finančné prostriedky 
a k realizácii dôjde v priebehu 
najbližších týždňov. 

Vzhľadom na veľký dopyt po uverejnení reklamy v Spišskobelian-
skom spravodaji, sme sa rozhodli občanom ponúknuť túto možnosť. 
Reklama pre podnikateľské subjekty bude v spravodaji spoplatnená 
za každé zverejnenie, podľa veľkosti požadovanej plochy reklamy 
nasledovne: A4 - 50 €, A5 - 35 €, A6 - 20 €, 1⁄2 z A6 - 10 €, 1⁄4 z A6 - 5 
€. Požiadavky na uverejnenie reklamy už v hotovej grafickej forme 
môžete zasielať na e-mailové adresy redakčnej rady a sumu za uverej-
nenie reklamy uhradiť v RTIC (informačnom centre). Redakčná rada 
si vyhradzuje právo na posúdenie vhodnosti danej reklamy.

Možnosť uverejnenia reklamy
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Dňa 26. 2. 2010 sa konalo 
v Sabinove krajské kolo ve-
domostnej súťaže Hnúšťanský 
akord. Za ZUŠ Spišská Belá sú-
ťažili v A kategórií žiaci Samuel 
Adamjak, Janka Plišková a Anna 
Štefaňáková. 

Súťaž mala okruhy zamerané 
na 4 oblasti:

- stupnice, intervaly, akordy,
- hudobné nástroje a dejiny 

hudby,
- tvorivosť a zručnosť žiakov 

ZUŠ,
- ukážky hudobných diel.
Súťaž obsahovala aj hravé 

Hnúšťanský akord v Sabinove
formy, ako osemsmerovku, vety, 
v ktorých boli ukryté hudobné 
výrazy alebo názvy hudobných 
nástrojov, či zloženie pesničky, 
ktorá bola postrihaná na takty.

Žiaci sa svedomite pripravo-
vali pod vedením J. Šavelovej 
niekoľko mesiacov. Nebolo to 
márne, veď v krajskom kole 
obsadili pekné druhé miesto, zís-
kali pohár, diplom a upomienkové 
darčeky. Žiakom a pani učiteľke 
ďakujeme za úspešnú reprezen-
táciu našej školy.

Alena Rančáková,
riaditeľka ZUŠ

CVČ v Spišskej Belej v spo-
lupráci s Mestom Spišská Belá 
uskutočnilo dňa 22. 4. 2010 
o 14.00 h v kinosále obvodovú 
súťaž. Súťažilo sa v speve v troch 
kategóriách. Súťažiaci si na súťaž 
pripravili dve piesne: ľudovú z re-
giónu a slovenskú ľudovú. Spev 
hodnotila odborná porota. Ceny 
do súťaže venovalo Mesto Spiš-
ská Belá, CVČ a J. Hudačeková 
- kvetinárstvo Gerbera.
Víťazi súťaže:
• kategória: 3. - 4. ročník 
1. miesto: Karin Makovská 

ZŠ s MŠ Slov. Ves
2. miesto: Vladimíra Hozzová

ZŠ s MŠ Slov. Ves

„Beliansky slávik 2010”
3. miesto: Viktória Pompová 

ZŠ Toporec 

• kategória: 5. - 6. ročník
1. miesto: Dávid Fudaly 

ZŠ J. M. Petzvala, Sp. Belá
2. miesto: Ester Nebusová 

ZŠ Lendak 
3. miesto: Filip Šelep 

 ZŠ s MŠ Slov. Ves

• kategória: 7. - 9. ročník
1. miesto: Jozef Nebus  

ZŠ Lendak 
2. miesto: Alžbeta Fiasová 

ZŠ Toporec
3. miesto: Regína Lizáková  

ZŠ Lendak
Základná umelecká škola Spišská Belá oznamuje, že
zápis žiakov na školský rok 2010/2011 sa uskutoční

 v dňoch 24. - 28. 5. 2010
v priestoroch ZUŠ Spišská Belá 

od 13.00 do 17.00 h na 
Hudobný, Výtvarný, Tanečný, Literárno - dramatický odbor

Rovnaký čas je na vysunutých pracoviskách v
- Slovenskej Vsi budova ZŠ: Hudobný odbor, Výtvarný odbor
- Spišských Hanušovciach budova MŠ: Hudobný odbor
- Spišskej Starej Vsi budova ZUŠ: Hudobný odbor

Na zápis príde dieťa v sprievode dospelej osoby a je potrebné pri-
niesť rodný list dieťaťa.

 Informácie na t.č. 
ZUŠ Spišská Belá 052/459 12 83, 052/468 47 51

 ZUŠ Spišská Stará Ves 052/482 23 43

• Odovzdávanie cien - 3. miesto Viktória Pompová zo ZŠ v Toporci.

Centrum voľného času uspo-
riadalo dňa 11. marca obvodovú 
súťaž Miss bábika v kinosále mes-
ta Spišská Belá. Cieľom súťaže 
je udržiavanie ľudových tradícií, 
rozvíjanie lásky k folklóru nášho 
regiónu a podporovanie mladých 
talentov v tejto oblasti. Malí 
umelci sa prezentovali uspávan-
kou a detskou piesňou, prípadne 
slovenskou ľudovou piesňou. 
Deti súťažili v troch kategóriách 
vo veku 5 - 8 rokov.

Víťazi:
I. kategória: deti MŠ
1. miesto: Veronika Grichová 

MŠ Mierová

Miss Bábika 2. miesto: Vanesa Dunková 
 MŠ Slovenská Ves

3. Simona Koščáková 
MŠ Mierová

II. kategória: žiaci 1. ročníka
1. miesto: Melánia Chovaňáková 

ZŠ Štefánikova, Spišská Belá
2. miesto: Dagmar Pompová  
 ZŠ Toporec
3. miesto: Gabriela Ulbrichová 

ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá

III. kategória: žiaci 2. ročníka
1. miesto: Samuel Putovný  

ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá
2. miesto: Aneta Pompová  
 ZŠ Toporec
3. miesto: Radka Čekovská  

ZŠ Štefánikova, Spišská Belá
• Simonka Koščáková, Klaudia Pichnarčíková, Veronika Grichová z MŠ 
Mierová, Spišská Belá.

V dňoch 15. 2. 2010 - 26. 2. 2010 bola v priestoroch Greisige-
rovho múzea pre verejnosť sprístupnená výstava výtvarných prác 
žiakov výtvarného odboru ZUŠ Spišská Belá. Riaditeľstvo ZUŠ, 
učitelia a žiaci by sa chceli touto cestou poďakovať mestu Spišská 
Belá, a vedúcej múzea Eve Janusovej za poskytnutie priestorov. 
Dúfame, že spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.

Alena Rančáková, riaditeľka ZUŠ

Poďakovanie

Deti milujú bazény s loptička-
mi. Tešia sa na chvíľu, keď môžu 
skočiť do bazéna a ponoriť sa do 
farebného mora. Tieto príjemné 
pocity sprostredkovalo žiakom 
ŠZŠ Občianske združenie Zlatá 
rybka pri ŠZŠ v Spišskej Belej. 
OZ zakúpilo suchý bazén s loptič-
kami pre terapiu a relaxáciu žiakov 
s ťažkým mentálnym postihnutím. 

More farebných loptičiek
Senzorické podnecovanie farbou, 
tvarom, zmenami pohybu pod-
mieňuje dynamiku psychických 
procesov a aktivizuje k činnosti. 
Srdečný smiech a spontánne pre-
javy detí, ktoré sa počas dňa skôr 
prejavujú strnulosťou, sú odmenou 
pre pedagóga.

OZ Zlatá rybka 
pri ŠZŠ v Spišskej Belej
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Rozhovor s MUDr. Pavlom 
Kostkom, riaditeľom neštátneho 
zdravotníckeho zariadenia v Spiš-
skej Belej - KLINIKA KOSTKA 
s. r. o.

• Zaregistrovali sme, že v na-
šom meste bola otvorená nová 
poliklinika.

- Áno, od 1. decembra fun-
guje v Spišskej Belej neštátne 
zdravotnícke zariadenie na 
úrovni poliklinika. Nachádzajú 
sa tu ambulancie - fyziatrická, 
psychiatrická a gynekologická. 
Pripravujeme otvorenie ambu-
lancie otorinollaryngologickej, 
ortopedickej, neurologickej a ne-
urochirurgickej.

• Aké kroky predchádzajú 
otvoreniu takéhoto typu za-
riadenia?

- Priestory polikliniky dosahu-
jú najvyšší štandard, ktorý je ne-
vyhnutné dodržiavať pri takomto 
type zariadenia. Tie najvyššie 
parametre sú taktiež dodržané 
i v rámci bezpečnosti práce. Cel-
ková štruktúra kliniky je vopred 
naplánovaná, resp. stanovil sa 
program, ktorý bol schválený. 
Existujú pri tom isté špecifiká, 
ktoré nie je možné obísť. Schva-
ľovanie takéhoto typu zariadenia 
je nielen v kompetencii VÚC, ale 
aj Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva a samozrejme Úra-
du pre dohľad nad zdravotnou sta-
rostlivosťou. Proces tvorby sme 
taktiež konzultovali aj s ďalšími 
odborníkmi, aby sme dosiahli čo 
najvyššiu úroveň poskytovaných 
služieb. Zatiaľ ešte stále nie sme 
na konci tohto procesu. Pripravu-
jeme zriadenie ďalších miestností, 
ktoré sa budú využívať napr. pri 
cvičení, kde budeme poskytovať 
taktiež psychoterapiu, psychopro-
filaxiu atď.

• Čo vás viedlo k otvoreniu 
tejto polikliniky?

- Od roku 2000 sa v Regene-
račnom centre zaoberáme neu-
rologickými ochoreniami alebo 
lepšie povedané bolesťami aké-
hokoľvek typu, na neurologickej 
báze, kde ponúkame rôzne formy 
terapií. V neurológii došlo počas 
jej vývoja k výrazným obmenám. 
Rozšírila sa na neuropsychiatriu, 
neurofyziatriu. Aby sme mali 
možnosť zasiahnuť čo najširšiu 
škálu neurologických ochorení, 
vznikla potreba zriadenia takejto 
poliklinickej zložky.

Skúsenosti z 10 rokov fungo-
vania v Regeneračnom centre nám 

„Keď organizmus začína hovoriť.” 
ukázali istú medzeru v poskytova-
ní zdravotnej starostlivosti.

Dnes už nestačí byť odborní-
kom iba v jednej oblasti, pokiaľ 
chceme pacientovi pomôcť v šir-
šom meradle. Problémy je potreb-
né riešiť interdisciplinárne, preto 
nestačí zasiahnuť do neurológie 
a riešiť problém iba z neurolo-
gickej strany, ale tiež zahrnúť aj 
iné medicínske odbory, s ktorými 
daný problém priamo či nepriamo 
súvisí. Napr. ak je na neuro-psy-
chiatrickej úrovni, konzultuje ho 
neurológ a zároveň i psychiater.

• V čom sa podľa vás odli-
šujete od zariadení podobného 
typu?

- Všetci lekári sa museli začať 
transformovať v existujúcich am-
bulantných zložkách na neštátne 
zdravotnícke zariadenia, ktoré sa 
rozdeľujú podľa typov na ambu-
lancie, polikliniky, denné stacio-
náre, atď. My sme poliklinika 

ochorenia ľudom na prijateľnej 
úrovni a ponúkame im možnosť 
kedykoľvek sa vrátiť k základným 
otázkam, ktoré je potrebné zod-
povedať keď chcete aby pri liečbe 
s vami spolupracovali, a tak sa čo 
najskôr zotavili.

Ja nechcem z tejto polikliniky 
urobiť výrobňu, skôr ju chcem po-
staviť na inom postupe, prístupe 
a informáciách, lebo akonáhle ide 
človek štandardným postupom, 
všetko trvá veľmi dlho - my to po-
núkame v skrátenom režime. To 
znamená, že keď máme ochorenie 
u pacienta podchytené, okamžite 
zmanažujeme a zabezpečíme 
ďalší proces a ľudia sa dostanú 
tam kam majú skôr, ako za štan-
dardných podmienok. 

• Ste odlišní aj v spôsobe 
prístupu k pacientovi?

- K človeku pristupujeme ako 
k celku, nevenujeme pozornosť 
iba jednotlivým príznakom, 
na ktoré sa pacient sťažuje, ale 
snažíme sa mu pomôcť kom-

plexne, vysvetliť mu 
príčinu i povahu jeho 
problémov. Snažíme 
sa, aby náš pacient 
od nás odišiel nielen 
spokojný, ale aj dosta-
točne informovaný. Ja 
som veľmi húževnatý 
v procese, pretože 
sám nemám rád ne-
zodpovedané otázky. 
To znamená, že ak sa 
už začne niečo robiť, 

musí sa to aj dotiahnuť do konca 
čo najskôr.

Lekári by sa podľa môj-
ho názoru mali viac venovať 
konfrontačným postupom nie 
direktívnym. Mali by klientom 
venovať viac času a to naši le-
kári poskytujú. My ponúkame 
pacientovi priestor, ktorý je pre 
každého pacienta taký veľký aký 
potrebuje.

V našom zariadení neposkytu-
jeme v ambulanciách len medika-
mentóznu terapiu, ale ponúkame 
nemedikamentózne metodiky a to 
nielen vo fyzioterapeutickej, ale 
aj v psychiatrickej a gynekolo-
gickej.

• Povedzte nám niečo viac 
o jednotlivých ambulanciách...

- Sme prvou poliklinikou ta-
kéhoto typu v Prešovskom kraji 
a nachádza sa u nás tiež jediná ge-
rontopsychiatrická ambulancia. 

Ako jediní poskytujeme prepo-
jenie gerontopsychiatrie, klasickej 
psychiatrie a fyzioterapie. Za krát-
ky čas sa staneme referenčným 

pracoviskom pre diagnostiku 
a liečbu degeneratívnych ocho-
rení mozgu v rámci psychiatrie. 
Oblasť psychiatrie zastrešuje 
MUDr. Kubicová Miriam.

V našej gynekologickej ambu-
lancii pracujú dvaja renomovaní 
gynekológovia z Popradu, MUDr. 
Kelemen Dušan a MUDr. Adnan 
Saade. V ambulancii gynekoĺóga 
poskytujeme USG vyšetrenia 
prístrojom ESAOTE. Ambulancie 
sú nastavené tak, že pracujú aj vo 
večerných hodinách a individuál-
ne je možné ponúknuť osobitný 
termín. Veľkou výhodou nášho 
zariadenia je fakt, že sa nemôže 
stať aby ste strávili v čakárni 
niekoľko hodín ako je to bežné 
v iných ambulanciách bez toho 
aby si vás niekto všimol.

Ponúkame starostlivosť za-
zmluvnenú cez všetky inštitúcie 
- Všeobecnú zdravotnú poisťov-
ňu, Poisťovňu Union a Poisťov-
ňu Dôvera, čiže vyšetrenia sú 
bezplatné a doplatky sú len za 
nadštandardné výkony. 

Po návšteve pacienta na našej 
gynekologickej ambulancii zaria-
di gynekológ automatický presun 
zdravotnej dokumentácie od exis-
tujúceho gynekológa do našej gy-
nekologickej ambulancie.

V našej fyzioterapeutickej am-
bulancii, ktorá je dobre vybavená 
elektroliečebnými, svetloliečeb-
nými prístrojmi a pomôckami 
na individuálnu liečebnú telesnú 
výchovu pracuje fyioterapeutka 
Mgr. Michalková Katarína, ktorá 
sa zaoberá liečbou pohybového 
aparátu. Spolupracuje ako s psy-
chiatričkou MUDr. Kubicovou 
taktiež s gynekológom MUDr. 
Kelemenom a MUDr. Saadem, 
kde je možné sledovať výrazný 
prienik terapeutických postupov 
pri rôznych ťažkostiach u klientov, 
ako je napríklad únik moču, poru-
cha napätia panvového dna, poru-
chy menštruácie a iné ťažkosti. 

Súčasťou recepcie v našej 
klinike je aj predajný pult, kde si 
môžu klienti zakúpiť rehabilitačné 
pomôcky ako napr. fitlopty, ma-
sážne fitlopty rôznych veľkostí, 
overbally (polonafúknutá lopta 
určená na polohovanie a posil-
ňovanie svalov), gumené pásy 
- therabandy (určené na posil-
nenie hlavne medzilopatkového 
svalstva) a soft loptičky rôznych 
veľkostí, ktoré odporúčame hlav-
ne pacientom po náhlej mozgovej 
príhode a s týmito pomôckami 
môžu ďalej rehabilitovať aj v do-
mácom prostredí. 

- zamestnávame lekárov, ktorí 
nemajú ambulanciu len u nás ale 
aj mimo Spišskej Belej. Sme iní 
tým, že jednotlivé ambulancie 
u nás kooperujú online. Všetky 
ambulancie majú jednu recepciu, 
na ktorej pracuje podľa potreby 
buď jedna alebo viac zdravot-
ných sestier. Máme taktiež veľmi 
dobré kontakty s inými neštátny-
mi zdravotníckymi zariadeniami, 
s ktorými pracujeme online na 
konzultačnej úrovni. Spolupra-
cujeme tiež s odborníkmi, ktorí 
pracujú v nemocniciach mimo 
Slovenska - napr. pediatrie, ne-
urochirurgie, očného lekárstva 
- Praha, Česká republika, neuro-
chirurgia - Madrid, Španielsko, 
genetika - Kyjev, Ukrajina, očné 
lekárstvo - Moskva, Rusko... Me-
decína, ktorú sa snažíme priblížiť 
ľuďom je dynamická veda, ktorá 
sa neustále vyvíja.

Ľudia pristupujú k zdravotnej 
starostlivosti konzervatívne. My 
sa snažíme ponúkať analýzy, 
ktorými približujeme podstatu 
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V našej neurochirurgickej 
konzultačnej ambulancii, ktorú 
zastrešuje primár MUDr. Kamil 
Koleják PhD., bude môcť široká 
verejnosť skonzultovať svoje 
nálezy z magnetickej rezonancie 
s odborníkom naslovovzatým. 

• Ste práve na začiatku - ako 
to vyzerá s návštevnosťou?

- Momentálne sme v procese 
postupného spúšťania chodu sa-
mostatných ambulancií. Máme 
„tím” zanietených, šikovných, 
skúsených, dobre zaškolených 
a správne adaptovaných ľudí. 
Snažíme sa vychytávať prípadné 
chyby, resp. nedostatky. 

Na našej webovej stránke 
www.klinika-kostka.com, zatiaľ 
pracujeme, ale už teraz sú tam 
základné informácie o nás a sa-
mozrejmosťou je aj možnosť 
položiť svoje otázky jednotlivým 
odborníkom cestou internetu 
a oni vám na tieto otázky veľmi 

radi budú v čo najkratšom čase 
odpovedať. Doposiaľ tam máme 
uverejnené okrem iného zaujíma-
vé kazuistiky - články o pozoro-
vaní tej istej choroby u viacerých 
chorých, alebo opis choroby, ktoré 
nie sú určené len odbornej ale aj 
širokej verejnosti. 

Aké sú vaše ďalšie plány do 
budúcnosti?

- V budúcnosti sa chceme zao-
berať darcovstvom krvi. Chceli by 
sme tento systém podchytiť, aby 
sa stal viac efektívnym. V spolu-
práci s mestom budeme informo-
vať obyvateľov mesta o termínoch 
odberov v našom zariadení atď. 
Vytvoríme systém pravidelných 
odberov a prostredníctvom širo-
kej osvety budeme podporovať 
základné piliere zdravotníctva.

V rámci neurofyziatrie plánu-
jeme zaoberať sa nie len neurolo-
gickými problémami, ale aj fyzio-
terapiou detí - deti doma skoro ne-

cvičia, nosia nevyhovujúcu obuv 
a tašky, atď. V rámci gynekológie 
budeme robiť osvetu, týkajúcu sa 
napr. herpesvírusových infekcií. 
Plánujeme zriadenie infúziovej 
miestnosti, kde bude môcť ležať 
až 10 pacientov. Bude u nás pra-
covať psychológ, ktorý bude robiť 
rôzne zaujímavé sedenia.

• Klient neznamená vždy 
pacient?

- Naše zariadenie nenavštevujú 
len chorí ľudia, ale aj ľudia, ktorí 
sa začali zaujímať o prevenciu 
a pristupujú aktívne k svojmu 
zdraviu.

Empatickým prístupom a ordi-
novaním aj vo večerných hodinách 
sa chceme intenzívne priblížiť ľu-
ďom, ktorým ponúkame pohodlie 
takmer domáceho prostredia.

Na všetkých sa tešíme. 

PONUKA STAVEBNÍKOM
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., ponúka stavebníkom:
Dosky 1” hrubé - mix v dĺžkach 3 - 6m  87 €/m3

 - fix   110 €/m3

 - kratina - 1 m  40 €/m3

  - 2 m  60 €/m3

Strešné laty 50 x 30 mm - do 4 m  110 €/m3

  - nad 4 m  140 €/m3

Hranoly    147,40 €/m3

Fošne    140 €/m3

Informácie: Karol Dovala - vedúci píly - 0908 698 685

Mesto Spišská Belá
vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

(v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov) 

Vyhlasovateľ:
Úradný názov: Mesto Spišská Belá 
Sídlo: Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Kontaktné miesto: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 
tel. 052/468 05 12
Kontaktná osoba: Ing. Anna Kleinová, kleinova@spisskabela.sk
Bližšie informácie a podmienky súťaže: www.spisskabela.sk, úradná tabuľa 
mesta

Predmet verejnej obchodnej súťaže:
 •  uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v meste Vysoké Tatry, 

v lokalite Tatranská Kotlina, k. ú. Tatranská Lomnica:
- časť pozemku KN „E“ 14615/119, druh pozemku - ostatné plochy a časť 
pozemku KN „C“ 480/2 - druh pozemku - ostatné plochy, o celkovej výmere 
určenej na predaj - 689 m2, zapísaných v liste vlastníctva č. 402 (predmetné 
pozemky sa predávajú len ako celok). 
Predmetné pozemky tvoria jeden stavebný pozemok určený na výstavby rodin-
ného domu alebo rekreačnej chaty.

Návrhy (prihlášky) do súťaže doručte v zalepenej obálke na adresu: Mestský 
úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá označenú heslom: 
„Súťaž – pozemok T. Kotlina – neotvárať“ v lehote do 15. júna 2010 do 
15.00 h. 
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2. február 
Nekonečný príbeh „alkohol, 

tma, verejné priestranstvá a...” 
pokračoval aj tento mesiac. 
S prichádzajúcou tmou pohl-
cujúcou naše ulice sa objavil aj 
Dávid P. zo Slnečnej ul. so svojím 
kamarátom. Počas kontroly areálu 
cintorína hliadka natrafila na našu 
„známu” dvojicu. Policajtom sa 
podarilo vyfotiť Dávida priamo 
pri konzumácii vodky a tak vý-
hovorky boli zbytočné. 

4. február 
Jozefovi H. z Krížovej Vsi, by 

ani len vo sne nenapadlo, že tento 
deň sa mu stane „osudným”. Silné 
mrazy ho donútili odísť z osady 
zabezpečiť drevo na kúrenie. 
Miesto odkiaľ sa ho „rozhodol” 
získať sa nachádzalo v blízkosti 
skládky TKO. Počas nelegálneho 
výrubu však ostal veľmi zaskoče-
ný, lebo v tom istom čase sa to na 
skládke TKO „hemžilo” policaj-
tmi. V uvedený deň vykonávali 
príslušníci MsP v súčinnosti 
s psovodmi Policajného zboru 
kontrolnú akciu na skládke TKO. 
Okrem zlodeja - „drevorubača” 
sa policajtom podarilo dolapiť aj 
niekoľkých občanov z Krížovej 
Vsi pravidelne prehrabujúcich sa 
v odpadkoch. 

9. február
Trúfalosť zlodejov už v našom 

meste nemá hraníc. V tento deň 
oznámil Jozef O. z Tatranskej ul. 
krádež horského bicykla zo zá-
hrady jeho rodinného domu. Vec 
je ešte v štádiu riešenia. Touto 
cestou chceme požiadať o pomoc 
všetkých občanov nášho mesta. 

Z denníka mestskej polície (február 2010)
Ak máte informácie dôležité 
k objasneniu tejto krádeže, ne-
bojte sa a pomôžte nám. Možno 
niekto v budúcnosti pomôže 
práve Vám. 

10. február
Niektorí rodičia sa naozaj 

neštítia ničoho. To bol prípad 
aj Bystríka a Jána M. a taktiež 
Jána P z Rakús, ktorých rodičia 
poslali do lesa priniesť domov 
drevo na kúrenie. Traja maloletí 
páchatelia boli naozaj „usilovní”. 
Hliadka MsP ich prichytila priamo 
pri rozrúbavaní stromu na menšie 
časti. Ten bol dlhý skoro 15 met-
rov a spoločne ho rozrúbali na 
7 menších častí. 

12. február 
Počas pravidelnej dopolud-

ňajšej obhliadky mesta na ulici 
kpt. Nálepku si policajti všimli 
podozrivú osobu, ktorá bola na 
mieste prichytená pri krádeží 
listových zásielok a novín. Zais-
tené veci boli vrátené majiteľom 
a podozrivá osoba bola predvede-
ná na oddelenie MsP. Tam bolo 
zistené, že sa jedná o Margitu H. 
zo Slnečnej ul. Keďže menovaná 
osoba je psychicky chorá, bolo vo 
veci krádeže zastavené konanie. 

13. február 
Zabezpečiť si povolenie na 

samovýrobu palivového dreva 
v mestských lesoch je maličkosť. 
Problém však nastane vtedy, keď 
si na takéto povolenie idete na-
chystať drevo zo skladu. Michal 
H. z Lendaku chodil pravidelne 
chystať drevo do mestských lesov, 
bez akýchkoľvek problémov. Ako 
sa však vraví: „Dôveruj, ale pre-

veruj!” Počas kontroly mestských 
lesov ho službu konajúci lesníci 
„načapali” priamo pri krádeži 
niekoľkých „kúskov” dreva zo 
skladu. Páchateľ na svoju ši-
kovnosť doplatil a skončil v ru-
kách policajtov, ktorí tak začali 
objasňovať ďalšiu krádež dreva 
v mestských lesoch. 

14. február a 15. február
Mestské lesy, zima a blízkosť 

rómskej osady Rakúsy majú vplyv 
na stále sa rozmáhajúce krádeže 
dreva. Počas týchto dvoch dní 
sa hliadkam MsP podarilo pri 
krádežiach zadržať 7 zlodejov 
dreva, ktorí aj napriek množstvu 
ležiacej haluziny a odpadového 
dreva v mestských lesoch rúbu 
stojace kmene stromov. 

18. február
„Home sweet home” si pomys-

lela jedna obyvateľka bytového 
domu na ulici Petzvalovej, keď 
otvárala vchodové dvere do by-
tovky po návrate z práce domov. 
Po vojdení do spoločnej chodby 
však ostala nemilo prekvapená. 
Na sánkach pod schodmi našla 
ležať neznámeho muža a zo stra-
chu všetko oznámila telefonicky 
na MsP. Po príchode policajtov 
na uvedenú adresu sa z  nezná-
meho „vykľul” zase „náš” známy 
Jaroslav M. z ulice Mierovej, 
ktorý pod vplyvom alkoholu „za-
parkoval” v nesprávnom vchode. 
Policajti menovaného odviezli do-
mov, pričom sa ich počas prevozu 
pokúšal „obmäkčiť” a ako svoju 
adresu trvalého pobytu uvádzal 
adresy miestnych pohostinstiev. 

19. február 
Krik a hluk šíriaci sa z bytu na 

ulici Továrenskej oznámila hliad-
ke MsP nespokojná obyvateľka 

bytového domu, To, že niektorí 
ľudia sa po celotýždňovej práci 
tešia na víkend, aby si oddýchli 
bolo v tomto prípade pre Rastisla-
va G. „TABU” . Tobôž, že už bolo 
dávno po 22.00 h. Po predvedení 
na oddelenie MsP bolo u meno-
vaného orientačnou dychovou 
skúškou zistené 0,96 mG/L alko-
holu v dychu. 

20. február
Príchod Jozefa H. a Jána H. 

z Krížovej Vsi do nášho mesta 
znamená, že v priebehu dňa sa 
„určite” stretnú s policajnou 
hliadkou. V tento deň to bolo 
podobné. Anonym upozornil po-
licajnú hliadku ako si podarená 
dvojica veselo popíjala priamo 
pred mestským úradom. Za kon-
zumáciu alkoholu na verejných 
priestranstvách boli obom „kviet-
kom” uložené blokové pokuty. 

27. februára 
Počas večera sa v našich uli-

ciach rozbehla ďalšia plánovaná 
celonočná kontrolná akcia prí-
slušníkov mestskej polície a Ob-
vodného oddelenia PZ v Spišskej 
Belej. Policajti sa ešte ani poriad-
ne nestihli rozmiestniť v uliciach 
mesta a už o niekoľko minút 
preverovali pohyb neznámeho 
muža v jednom miestnom bare 
so zbraňou. Podozrivý muž bol 
nakoniec hliadkami polície spo-
zorovaný v blízkosti obchodného 
domu. Na mieste bolo zistené, že 
sa jednalo o Petra K. z Krompách. 
Počas kontroly bolo zistené, že 
menovaný mal pri sebe nefunkčnú 
plynovú pištoľ. Na držanie takého 
typu zbrane sa nevyžaduje zbroj-
ný preukaz a keďže muž nikoho 
neohrozoval so zbraňou, tak bol 
policajtmi prepustený.
 Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP
V nočných hodinách z 27. na 

28. februára (t. j. zo soboty na 
nedeľu) sa v rámci projektu „Bez-
pečné mesto” rozbehla v uliciach 
nášho mesta ďalšia naplánovaná 
celonočná kontrolná preventív-
no-dopravná akcia príslušníkov 
mestskej polície a Obvodného 
oddelenia PZ v Spišskej Belej. 

Pri dopravnej kontrolnej ak-
cii, bolo počas niekoľkých hodín 
skontrolovaných 53 vozidiel. 
V troch prípadoch boli zistené 
priestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky 
vyriešené blokovými pokutami. 
Išlo o jazdu bez platnej emisnej 
kontroly, bez platných dokladov 
a nepoužitie bezpečnostných 
pásov. Táto kontrolná akcia však 

6. kontrolná preventívno-bezpečnostná akcia
nebola zameraná len na vodičov 
vozidiel jazdiacich ulicami mes-
ta. Počas noci policajti vykonali 
aj kontrolu miestnej diskotéky. 
Táto kontrolná akcia bola zame-
raná na podávanie alkoholických 
nápojov osobám mladším ako 18 
rokov. V Hysteri klube bolo skon-
trolovaných 47 osôb, z toho bolo 
26 mladších ako 18 rokov. Orien-
tačnou dychovou skúškou bolo 
zistené požitie alkoholického ná-
poja u dvoch mladistvých dievčat 
z mesta Poprad. Obe osoby boli 
predvedené na Obvodné oddele-
nie PZ v Spišskej Belej k podaniu 
vysvetlenia a k ďalšiemu riešeniu 
zistenému priestupku. 

Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP • Kontrolná akcia MsP - požívanie alkoholu u mladistvých, Klub 501
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3. marec 
Depresiu zo straty práce 

a „niekoľkoročné” pravidelné 
hlásenia sa na ÚPSVaR priviedli 
do nášho mesta podarenú trojicu 
z obce Výborná. Tí cestou domov 
utápali svoj žiaľ konzumáciou 
ovocného vína v blízkosti zastáv-
ky SAD, hoci si boli vedomí, že 
požívanie alkoholických nápojov 
je v našom meste zakázané. 

5. marec 
V poslednom období sme za-

registrovali zvýšený pohyb psov 
v uliciach nášho mesta. V osud-
nú noc natrafila hliadka MsP 
na jedného z nich, ktorý skončil 
v našom koterci. Nasledujúci deň 
si jeho majiteľ Jozef M. z Novej 
ul. psa vyzdvihol a ako odmenu 
si prevzal od policajtov pokutové 
bloky. 

6. marec 
Na toto popoludnie určite 

bude dlho spomínať maloletý 
Martin P. z obce Rakúsy, kto-
rého hliadka MsP prichytila 
pri krádeži dreva v mestských 
lesoch v časti Zamokrená linka. 
Hoci vek a fyzické zdatnosti ho 
skôr predurčovali stráviť deň na 
detskom ihrisku rozhodol sa po-
pasovať s 30 cm hrubým kmeňom 
borovice. Keďže v čase spáchania 
trestného činu krádeže dovŕšil vek 
14 rokov je trestne zodpovedný 
za svoj skutok. Prípad realizuje 
OOPZ Ždiar. 

7. marec 
Počas nočnej zmeny sa v meste 

niekoľkokrát objavilo podozrivé 
vozidlo „brázdiace” ulice mesta 
bez zadných svetiel. Hoci sa 

Z denníka mestskej polície (marec 2010)
vodičovi vozidla úspešne darilo 
„unikať” policajtom nakoniec 
padla kosa na kameň. Z porade-
ného vodiča sa nakoniec vykľula 
vodička Valéria L. z Pribyliny. 
Za niekoľkonásobné porušenie 
dopravného značenia „prikázaný 
smer jazdy vpravo” a jazdu bez 
zadných svetiel boli jej jazdecké 
schopnosti oznámené príslušnému 
dopravnému inšpektorátu. 

9. marec 
Na externého pracovníka 

slovenských elektrární natrafi-
la v dopoludňajších hodinách 
hliadka MsP na Družstevnej 
ulici. Koloman M. z Krížovej 
Vsi však nebol žiaden elektrikár, 
ale podomový zberač odpadu, 
orezávajúci nájdené elektrické 
káble. Neporiadok, ktorý po sebe 
na zemi zanechal musel nakoniec 
upratať a za znečisťovanie verej-
ného priestranstva bol hliadkou 
MsP pokutovaný. 

O niekoľko hodín neskôr pri 
kontrole verejného poriadku 
v blízkosti zastávky SAD počas 
odchodu žiakov z miestnych škôl 
domov, spozorovali policajti na 
mol opitého mládenca obťažujú-
ceho okolostojacich cestujúcich. 
Po predvedení na oddelenie MsP 
bolo zistené, že ide o 18-ročného 
Tibora H. z Krížovej Vsi. 

11. marec 
Ďalším zatúlaným zvierat-

kom voľne behajúcim ulicami 
mesta bol bernardín Ľudmily Ž. 
z Novej ulice. Náš prenosný box 
bol tomuto odchytenému psíkovi 
malý a tak bol umiestnený do kuf-
ra služobného vozidla. Ani toto 

miesto mu však nevyhovovalo 
a tak si našiel nové miesto a to 
priamo za volantom. Aj v tomto 
prípade si majiteľka psa za jeho 
výlet vyslúžila od policajtov blo-
kovú pokutu. 

16. marec 
Vo večerných hodinách bol 

prijatý hovor od neznámej osoby, 
že na Ulici 1. mája leží na chodní-
ku pred jednou z bytoviek nezná-
ma osoba. Po príchode na miesto 
bolo zistené, že v objatí matičky 
zeme leží Bystrík S. z Ulice SNP, 
ktorý nezvládol boj s alkoholom. 
Svoj niekoľko dňový alkoholický 
maratón však v tento deň nedobe-
hol do konca. 

18. marec 
Osobné problémy sa tým 

najnevhodnejším spôsobom roz-
hodla riešiť Alžbeta R. z Ulice 
1. mája. Namiesto zamyslenia 
sa nad sebou samou jej pripa-
dalo oveľa pohodlnejšie obviniť 
jedného z koordinátorov MOS 
mesta Spišská Belá. Vec je ešte 
v štádiu objasňovania a po vy-
počutí svedkov bude postúpená 
priestupkovému oddeleniu na 
správne konanie. 

19. marec 
Podarenú skupinku mládeže 

„objavila” hliadka MsP v blízkos-
ti kotolne na ulici Mierovej ako 
si veselo poťahujú z cigariet. Ne-
dopálené cigarety hodené na zem 
a dym unikajúci v danej chvíli 
z každého „možného otvoru” po-
mohli policajtom identifikovať 
fajčiarov. Zarážajúce na celej veci 
je to, že sponzorom danej skupin-
ky bol jeden z rodičov, ktorý ráno 
dal svojmu iba 16-ročnému synovi 
krabičku cigariet. 

21. marec 
Anonymné dievča sa v popo-

ludňajších hodinách sťažovalo 
službu konajúcej hliadke MsP, 
že v blízkosti OD COOP Jednota 
ju obťažuje neznámy muž. Po prí-
chode na miesto bolo zistené, že 
podozrivá osoba odišla do herne 
v OD, kde v obťažovaní pokračo-
vala ďalej. Keďže muž nereagoval 
na výzvy policajtov a od svojho 
konania neupustil, tak bol predve-
dený na MsP. Tu bolo zistené, že 
ide o Františka H. zo Slovenskej 
Vsi, ktorý pod vplyvom alkoholu 
bol riadne dezorientovaný a mys-
lel si, že je v Lendaku. 

23. marec 
Popoludňajšia siesta v blízkos-

ti predajne Sintra v podaní Jaro-
slava M. z Mierovej ul. a Tomáša 
K. z Kúpeľnej ul. bola opätovne 
prerušená hliadkou MsP, a to 
z jednoduchého dôvodu. Akákoľ-
vek konzumácia alkoholických 
nápojov vrátane ovocného vína 
je na verejných priestranstvách 
v našom meste zakázaná!

24. marec 
V tento deň zavítali k deťom 

z MŠ Mierová mestskí policajti, 
ktorí v rámci projektu prevencie 
kriminality s názvom „Bezpečné 
mesto” vysvetľovali deťom ako 
sa majú bezpečne správať nielen 
doma, ale aj na ceste. Na konci 
prednášky boli deti obdarované 
a okrem iného dostali aj reflex-
né vesty, aby počas prechádzok 
v meste neboli ohrozené vodičmi. 
Túto prednášku si prišli pozrieť 
aj predstavitelia z Karpatskej 
nadácie a U.S. Steel Košice, 
ktorí náš prevenčný program 
sponzorovali. 
Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP

• Praktické ukážky z dodržiavania bezpečnosti.

Kým zoberiete do rúk zápalku 
uvedomte si aké škody to môže 
zanechať na prírode. Každoročne 
sa opakuje jarné vypaľovanie rôz-
nych plôch zarastených vlaňajšou 
trávou, či burinami, ktoré sú han-
bou každej záhrady, či trávnatej 
plochy. Problém vypaľovania , 
ktorý má rôznorodé pozadie je 
na Slovensku obmedzený via-
cerými právnymi predpismi a to 
predovšetkým zákonom NR 
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a zákonom NR SR č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny. Aj keď zákon o ochrane 
pred požiarmi hovorí o sankciách 
za vypaľovanie kríkov a bylín aj 
napriek tomu sa to každoročne 

„Nevinné” vypaľovanie?
opakuje s nezmenšenou intenzi-
tou. Vypaľovanie má negatívny 
vplyv nielen na ovzdušie, ale 
dlhodobo i na živočíšnu ríšu. 
Následok vypaľovania je tým ni-
čivejší, čím je pokročilejší rozvoj 
vegetácie a čím je väčšia intenzita 
ohňa. Najcitlivejšie sú rastliny na 
začiatku vegetačného obdobia 
- jar , kedy sú poškodzované ich 
obnovovacie pletivá a na konci 
obdobia - semená - jeseň. Vypa-
ľovanie rastlinných spoločenstiev 
spôsobuje aj ďalšie problémy ako 
sú strata biomasy a živín, obna-
ženie vypálených slabo stabilizo-
vaných plôch pre plošnú eróziu, 
strata diverzity krajiny. 

Ing. Kolodzejová, 
OR HaZZ Kežmarok
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Spoločenská kronika - február 2010
Narodili sa: 
Kamil Kovalčík, Linda Kovalčíková, Natália Kovalčíková, Deniel 
Kostka, Martina Štupáková
Životného jubilea sa dožívajú: 
Ema Kertiová 94 rokov, Anna Hudačeková 85 rokov, Rozália Pi-
sarčíková 85 rokkov, Emília Kleinová 85 rokov, Emil Bainský 80 
rokov, Rozália Neupauerová 80 rokov, Rozália Abíková 80 rokov, 
Emília Pisarčíková 75 rokov, Júlia Čižíková 75 rokov, Margita 
Vdovjaková 75 rokov, Alfred Hlaváč 75 rokov, Katarina Galliková 
75 rokov, Gejza Roth 75 rokov, Jozef Neupauer 75 rokov, Anna 
Olekšáková 70 rokov, Rudolf Tremba 70 rokov, Anna Tomčíková 70 
rokov, Mária Habiňáková 70 rokov, František Brežina 70 rokov
Navždy nás opustili: 
Berta Leščáková vo veku 88 rokov, Katarína Lisá vo veku 87 rokov, 
Albert Andráš vo veku 79 rokov, Anna Knapiková vo veku 78 rokov, 
František Štefan vo veku 65 rokov

Spoločenská kronika - marec 2010
Narodili sa: 
Lenka Filipová, Tatiana Gancarčíková
Životného jubilea sa dožívajú: 
Mária Maliňáková 90 rokov, Mária Mischeková 90 rokov, Jozefi-
na Olekšáková 85 rokov, Irena Michnicová 80 rokov, Ján Černok 
80 rokov, Žofia Bekešová 80 rokov, František Varga 75 rokov, 
Helena Papanová 70 rokov, Mária Jašňáková 70 rokov, Rozália 
Neupauerová 70 rokov
Navždy nás opustili: 
Rozália Pisarčíková vo veku 85 rokov, Ernest Oravec vo veku 81 
rokov, Anna Galliková vo veku 79 rokov, Pavlína Hangurbadžová vo 
veku 60 rokov, Peter Horničák vo veku 52 rokov, Darina Svitanová 
vo veku 50 rokov, Daniel Vojčík vo veku 49 rokov

Mesto Spišská Belá v rámci 
cezhraničného slovensko-poľ-
ského projektu pod názvom 
„Belianske Tatry - spolu a lepšie” 
začalo výstavbu cyklotrasy medzi 
Spišskou Belou (od Belianskeho 
rybníka) a Tatranskou Kotlinou 
(po začiatok osady) v dĺžke 9 km. 
Pôjde o rovnaký chodník, aký ve-
die od mesta k Belianskemu ryb-
níku (šírka 3m, asfaltový povrch 
s obrubníkmi). Stavebné práce 
by mali trvať do konca septembra 
tohto roka. Takže ak všetko bude 

Začala výstavba cyklotrasy
prebiehať podľa harmonogramu, 
tak na jeseň tohto roku budeme 
môcť cyklisti i korčuliari už otes-
tovať túto cyklotrasu. Hlavným 
dodávateľom stavebných prác je 
združenie podnikateľov - EURO-
VIA, a. s., Košice a AGROSTAV 
Poprad. Výstavba tohto projektu 
je realizovaná z prostriedkov EÚ 
(program slovenskopoľskej ce-
zhraničnej spolupráce), štátneho 
rozpočtu a čiastočne aj z rozpočtu 
mesta (spolufinancovanie mesta vo 
výške 5 % celkových nákladov). 

Mesto Spišská Belá oznamuje širokej verejnosti a občanom mesta, 
že v období od 22. 3. 2010 až do 19. 5. 2010 počas niektorých dní bude 
prebiehať na Mestskom úrade v Spišskej Belej vzdelávanie zamestnan-
cov mesta, ktoré je súčasťou výkonu práce týchto zamestnancov a preto 
bude Mestský úrad v dňoch tohto vzdelávania zatvorený v dobe od 8.00 
do 14.00 hod. a dostupná bude iba podateľňa Mestského úradu na prí-
zemí úradu. V týchto dňoch bude úrad prístupný verejnosti od 7.30 do 
8.00 h a od 14.00 do 15.30 h (Po, Ut, Štv), resp. 16.30 h (Str). Uvedené 
vzdelávanie prebiehalo a bude prebiehať v nasledujúcich dňoch: 

22.03.2010 08.04.2010 22.04.2010 05.05.2010 13.05.2010

26.03.2010 12.04.2010 27.04.2010 07.05.2010 14.05.2010

31.03.2010 14.04.2010 30.04.2010 10.05.2010 17.05.2010

20.04.2010 03.05.2010 12.05.2010 19.05.2010

Zvyšovanie odbornosti zamestnancov Na uvedené vzdelávanie mesto získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu 
SR (21 tis. eur) prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Kež-
marku. Cieľom tohto vzdelávania je skvalitniť činnosť mestského úradu 
a poskytovaných služieb. Vzdelávanie sa bude týkať najmä platných 
právnych predpisov týkajúcich sa kompetencií mesta a jej samosprá-
vy, zlepšenia zručností ovládania PC a tzv. krízového manažmentu 
- riešenie konfliktných situácii a problémy asertivity (vystupovanie 
zamestnancov úradu k občanom ako klientom). Vzhľadom na to, že 
počas realizácie tohto projektu vzdelávania môže dôjsť k zmene výučby 
z rôznych opodstatnených, dnes nepredvídateľných dôvodov, zmeny 
uvedených termínov budú uverejnené deň vopred na vstupných dve-
rách Mestského úradu. Ďakujeme všetkým občanom za porozumenie 
a trpezlivosť pri vybavovaní svojich záležitosti.

Túžite sa poriadne zničiť? 
Bedminton Vám to splní. Vezmite 
raketu, operený košík a vyrazte 
na kurt. Počítajte s tým, že len pár 
setov najrýchlejšieho raketového 
športu je poriadna „makačka“, 
avšak medzi ľuďmi každého veku 
neuveriteľne obľúbená. Keď sa 
povie bedminton, každý druhý si 
predstaví „plácanie“ s košíkom na 
slnečnej pláži alebo na zaplnenom 
kúpalisku. Málo kto ale vie, že je 
to jeden z fyzicky najnáročnejších 
športov. Aj napriek tomu je to 
aktivita, ktorú môže človek robiť 
od skorej mladosti až do staroby. 
Na tom, v koľkých rokoch začnete 
s rekreačným bedmintonom, nezále-
ží. Na rozdiel od tenisu a squashu je 
v bedmintone sieť relatívne vysoko 
a kurt nie je taký veľký. Je to naj-

Bedminton pre každého
rýchlejší raketový šport - košík môže 
dosiahnuť rýchlosť až 414 km/h. 
Zároveň je najpopulárnejšou ra-
ketovou hrou na svete. Rekreačne 
ju hrá 240 miliónov ľudí. Dobre si 
môže zahrať i úplný laik. Technická 
náročnosť na rozdiel od fyzickej nie 
je príliš veľká. Ak sa nájde skupi-
na priateľov, ktorí si zájdu raz do 
týždňa rekreačne zahrať, zapotia 
sa, pobavia a potom pri kofole si 
môžu povedať, že pre seba urobili 
niečo dobré. Tak čo treba urobiť? 
Do vaku športové oblečenie, špor-
tovú obuv a šup do telocvične pri 
ZŠ Moskovká každú nedeľu od 9.00 
do 13.00 h. Ak nemáte svoje, raketu 
a košík Vám požičiame. Tešíme sa 
na Vás. A na viac, nič za to nepla-
títe, je to bezplatné. 

Rasťo a Zuzka Lechovci

Pre prípadných záujemcov o kúpu traťových cestovných poriadkov 
(tzv. skladačky do vrecka) sú k dispozícii na predaj v Zákazníckom 
centre v Poprade tieto dva druhy traťových CP:

• traťový CP pre trať 180 (Bratislava - Žilina - Košice a späť), kde 
sú uvedené iba rýchliky, IC a EC vlaky,

• traťový CP pre trate 180, 182, 183, 184 a 185, kde sú uvedené 
okrem vlakov OŽ a TEŽ aj osobné vlaky v úsekoch Košice - Štrba 
a späť a Poprad-Tatry - Plaveč a späť. 

Cena 1 ks traťového CP je vo výške 0,20 €. Zároveň upozorňujeme, 
že v Zákazníckom centre v Poprade prebieha na základe predloženia 
kupónu č. 1 bezplatná výmena knižných CP so zapracovanou zmenou 
č. 1 platnou od 7. 3. 2010. 

Oznámenie
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10. kolo: Fighters Spišská Belá 
- Snipers KK 8:1 (4:1, 0:0, 4:0)

Góly: 1. M. Siska (Jacenko) 
v 53. sekunde, 2. Čižik (Jacen-
ko), 7. Pavličko (M. Siska), 12. 
M. Siska (Čižik), 28. Pavličko 
(M. Siska), 31. Nebus (Kaňuk), 
35. M. Siska (Leščák), 36. M. 
Siska (Pavličko) - 7. Kundľa

Vylúčení: 1:0 (Pavličko). Pre-
silovky: 0:0, Strely: 24:6.

Dohrávka 6. kola: Fighters 
Spišská Belá - Huncovce 7:2 
(1:1, 3:0, 3:1)

Góly: 1. Pavličko (M. Siska) 
v 9. sekunde, 22. M. Siska (Pav-
ličko), 23. M. Siska (Pavličko), 
24. Jacenko (Pavličko), 26. Pav-
ličko (M. Siska), 28. Pavličko 
(Jacenko), 35. Burdíček (Pav-
ličko) - 1. Vincek (Pavlík) v 44. 
sekunde, 31. Bereta

Vylúčení: 1:0 (Čižik). Presi-
lovky: 0:0. Strely: 15:23.

11. kolo: Tornádo KK - Figh-
ters Sp. Belá 1:6 (1:1, 0:5, 0:0)

Kežmarská hokejbalová liga

Tabuľka Z V P Body

1. Fighters Spišská Belá 11 9 0 27

2. The Reds Rats Kežmarok 11 8 1 27

3. Bad Company Ľubica 11 8 0 24

4. HBC Leopoldov Poprad 10 6 1 21

5. HC Sokol Matrix Kežmarok 9 3 3 16

6. HBC Kubachy Spiš. Bystré 11 5 0 15

7. Angels Huncovce 10 3 0 10

8. Tornádo Kežmarok 11 2 1 9

9. GTC Hoffmann Kežmarok 11 2 0 7

10. Snipers Kežmarok 11 1 0 3

Góly: 12. Šaliga - 10. Pavličko 
(T. Siska), 15. T. Siska (Čižik), 
17. Nebus (Jacenko) z presilov-
ky, 19. Pavličko (T. Siska), 20. 
Jacenko (Ulbrich), 22. Pavličko 
(Čižik)

Vylúčení: 1:2 (Pavela - Pav-
ličko, T. Siska). Presilovky: 0:1. 
Strely: 20:30.

Hráči Fighters v štatistikách 
KHBL:

Počet gólov: 3. miesto - Pav-
ličko Peter - 17 gólov, 5. miesto 
- Siska Marek - 15 gólov

Asistencie: 4. miesto - Pavlič-
ko Peter - 11 nahrávok, 8. miesto 
- Jacenko Miloš - 10 nahrávok

Produktivita: 1. miesto - Pav-
ličko Peter - 28 bodov, 3. miesto 
- Siska Marek - 22 bodov

Úspešnosť streľby: 3. miesto 
- Siska Marek - 30,6%, 5. miesto 
- Pavličko Peter - 27,8%

Štatistiky brankárov: 1. miesto 
- Jozef Vaško - 1,54 g/z, 3. miesto 
- Jozef Vaško - 90,28%

• Ligový zápas tímov Fighters a Tornádo.

Inzercia
• Hľadáme bubeníka do rockovej kapely. Tel.: 0911 643 805.

Vzorková predajňa FRABIZ v komplexe MEANDER
Štefánikova ul. 4882/8 v Poprade 
(pri parku M. Zvaru, vedľa Koliby pri rieke, za zábavným centrom Surprise) 
ponúka:

4   pyrolitické kotly na drevo, pelety a inú biomasu od výrobcov ATMOS, ROJEK 
a iných s účinnosťou 81 - 90% a výkonom 15 - 99 kW - štátna dotácia 30% 
z ceny kotla

4   slnečné kolektory, ktoré Vám ušetria až 70% nákladov na ohrev úžitkovej 
vody - dotácia 200 EUR/m² absorpčnej plochy kolektora

4   plynové, kondenzačné a iné druhy kotlov od výrobcov JUNKERS, VAILLANT, PROTHERM, 
BUDERUS, THERM, ATTACK, IMMERGAS, VERNER, VIMAR, VIADRUS

  (na kondenzačné kotly dotácia SPP 20% z predajnej 
ceny)

4  tepelné čerpadlá na vykurovanie rodinných domov
 (systém voda - voda, vzduch - voda, bazénové a na ohrev úžitkovej vody)
4  malé fotovoltaické elektrárne na rodinné domy 
4   kanadské kachle a krbové vložky so sekundárnym spaľovaním od výrobcov 

HAMPTON, REGENCY, PACIFIC ENERGY s účinnosťou 81 - 90%, výkonom 9 - 22 kW, 
dobou horenia 6 - 12 hodín

4   teplovodné a teplovzdušné pece, sporáky, kachle, krbové vložky na drevo, brikety, 
pelety, bioalkohol, plynové, elektrické od výrobcov: HAAS+SOHN, FABRILOR, BLANZEK, 
JOTUL, EDILKAMIN, FERLUX, LA NORDICA, SUPRA, SPARTHERM, AXIS, ROMOTOP

4  komínové systémy QATRO, SCHIEDEL, JEREMIAS, PRESPOR, LEIER
4  dymovody, vzduchotechnika, materiály a príslušenstvo pre stavbu krbov
4   lisy na výrobu peliet, vo vlastnej réžii si vyrobte z pilín, hoblín, slamy, sena 

a iného bioodpadu pelety na kúrenie alebo kŕmne zmesi
4   žulové a kameninové pomníky 
4  uzamykacie plastové a hliníkové okná a dvere
4  čističky odpadových vôd, septiky, odkaľovače, plastové nádrže, bazény
4  nízkoeneregetické montované domy (www.fulldom.sk)

Ste u nás vítaní Pondelok - Piatok 9.00 - 17.00 h
Tel. kontakt: 0948 021 703, 0903 612 375

E-mail: frabizpoprad@gmail.com
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Podporiť dobrú myšlienku 
športom - to bolo zámerom prvého 
ročníka celoštátnej súťaže škôl vo 
florbale - ORIONFLORBALCUP 
2009/2010. Cieľom bolo podporiť 
pohybovú aktivitu detí, lepšie vy-
užitie voľného času a v neposled-
nom rade aj zvýšenie povedomia 
o zdravom štýle.

Žiaci ZŠ Štefánikova 19, 
sa prihlásili na túto celoštátnu 
florbalovú súťaž v dvoch kate-
góriách - mladší žiaci (ročníky 
narodenia1997 a mladší) a starší 
žiaci (ročníky narodenia 1994 
a mladší).

Súťaž začala školským kolom, 
ktoré sme ukončili 31. decembra 
2009. Túto časť sme hrali dlho-
dobou formou turnajov medzi 
družstvami - triedami. Víťaz škol-
skej súťaže postúpil na obvodné 
- okresné kolo, ktoré sa konalo 
25. 2. 2010 v Kežmarku.

Florbaloví majstri
Starší žiaci skončili na 2. mies-

te v okrese. Mladší žiaci sa stali 
po ťažkom, ale veľmi úspešnom 
boji, majstrami okresu Kežmarok, 
a tým postúpili na majstrovstvá 
kraja, ktoré sa uskutočnilo 25. 3. 
2010 v Prešove.

Konečné poradie v okrese:
1.  ZŠ Štefánikova 19, Spišská 

Belá 
2.  ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok 
3.  ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 

20, Spišská Belá
4.  ZŠ Huncovce, Školská 212, 

Huncovce
5.  ZŠ s MŠ Sv. Kríža, Petržalská 

21, Kežmarok

V Prešove sa chlapci stretli 
naozaj s najlepšími z nášho Pre-
šovského kraja. Boli vytvorené 
2 skupiny po 4 družstvá, kde sa 
odohrali zápasy každý s každým 

• Brondzové družstvo zo ZŠ na Štefánikovej ulici.

Vyžrebovanie v skupinách kraja:

Tím 1 Tím 2 Výsledok

ZŠ s MŠ Spišská Sobota
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou, 
Komenského 64/17, Belá nad Cirochou

2:0

Základná škola, Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ s MŠ Sp. Hrhov, Komenského 2, Sp. Hrhov 6:0

ZŠ s MŠ Spišská Sobota ZŠ s MŠ Sp. Hrhov, Komenského 2, Sp. Hrhov 4:1

Základná škola, Štefánikova 19, Spišská Belá
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou, 
Komenského 64/17, Belá nad Cirochou

2:0

ZŠ s MŠ Spišská Sobota Základná škola, Štefánikova 19, Spišská Belá 2:1

ZŠ s MŠ Sp. Hrhov, Komenského 2, Sp. Hrhov
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou, 
Komenského 64/17, Belá nad Cirochou

1:4

Semifinále:

Tím 1 Tím 2 Výsledok

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov Základná škola, Štefánikova 19, Spišská Belá 1:0

ZŠ Hviezdoslavova, Lipany ZŠ s MŠ Spišská Sobota 3:0

Zápas o 3. miesto:

Tím 1 Tím 2 Výsledok

ZŠ s MŠ Spišská Sobota Základná škola, Štefánikova 19, Spišská Belá 1:2

Konečné poradie (všetky školy):

1. miesto ZŠ Hviezdoslavova, Lipany

2. miesto Gymnázium a ZŠ sv.Mikuláša, Duklianska 16, Prešov

3. miesto Základná škola, Štefánikova 19, Spišská Belá

4. miesto ZŠ s MŠ Spišská Sobota

5. miesto
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou, Komenského 
64/17, Belá nad Cirochou

6. miesto ZŠ s MŠ pod Vinbargom, Bardejov

7. miesto ZŠ s MŠ pod Vinbargom, Bardejov

8. miesto ZŠ s MŠ Spišský Hrhov, Komenského 2, Spišský Hrhov

v skupine a prví dvaja postúpili 
do semifinále. Naši sa tam hravo 
dostali, ale potom im už chýbalo 
trošku športového šťastia, aby 
bojovali o prvé miesto a stali sa 
majstrami kraja. I napriek tomu sa 
nevzdali, a zabojovali o bronzové 
medaily, ktoré nakoniec aj získali. 
Ich radosť bola neopísateľná.

Veď dosiahnuť takýto úspech, 

bolo pre nich takmer neuveriteľné, 
nakoľko do Prešova odchádzali 
s maličkými dušičkami. Ale po-
darilo sa, a chlapci si sľúbili, že 
o rok zabojujú o zlato... Budeme 
im držať prsty.

Naše družstvo reprezentovali 
- Daniel Čupka, Dávid Pňakovič, 
Denis Štefaniak, Michal Talár, 
Miroslav Buxár, Mikuláš Kna-
pik, Marek Sejut, Adam Milaňák, 
Patrik Makovský, Dávid Zadžora, 
Ľudovít Scholtz, Patrik Neupaer.

Učiteľ a tréner - Mgr. Ľudovít 
Gumulák

Cieľom tejto celoštátnej súťaže 
bolo podporiť dobrú vec a zároveň 
spopularizovať florbal ako novo 
rozvíjajúci sa šport. Záštitu nad 
celým turnajom prevzal ORION, 
s hlavným zámerom pripraviť pre 
deti zaujímavý športový zážitok 
a spojiť príjemné s užitočným. 
Napriek tomu, že ide o prvý roč-
ník turnaja, do budúcna sa ráta 
s pokračovaním tohto podujatia 
a podporou ďalších zaujímavých 
projektov, aby naše deti mali stá-
le viac pohybu a radosť zo športu, 
ktorý v poslednej dobe u našich 
detí stagnuje.

Mgr. Ľudovít Gumulák

Vzhľadom na veľký dopyt po uverejnení reklamy v Spišsko-
belianskom spravodaji, sme sa rozhodli občanom ponúknuť túto 
možnosť. Reklama pre podnikateľské subjekty bude v spravodaji 
spoplatnená za každé zverejnenie, podľa veľkosti požadovanej plo-
chy reklamy nasledovne: A4 - 50 €, A5 - 35 €, A6 - 20 €, 1⁄2 z A6 
- 10 €, 1⁄4 z A6 - 5 €. Požiadavky na uverejnenie reklamy už v hoto-
vej grafickej forme môžete zasielať na e-mailové adresy redakčnej 
rady a sumu za uverejnenie reklamy uhradiť v RTIC (informačnom 
centre). Redakčná rada si vyhradzuje právo na posúdenie vhodnosti 
danej reklamy.

Možnosť uverejnenia reklamy


