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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na zasadnutí dňa 10. 5. 2012
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej prijalo aj nasledovné
rozhodnutia:
Hospodárenie mesta
za rok 2011
MsZ vzalo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu Mesta
Spišská Belá za rok 2011, Správu
nezávislého audítora z overenia
účtovnej závierky Mesta Spišská
Belá za rok 2011 a Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou Mesta Spišská Belá.
MsZ schválilo výsledok hospodárenia za rok 2011 v súlade
s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
vzniknutý z bežného a kapitálo-

vého rozpočtu:
Schodok rozpočtu
1 263 746,51 €
Zostatok finančných operácií
1 710 456,38 €
Usporiadanie schodku rozpočtu
zostatkom finančných operácií
446 709,87 €
Vylúčenie finančných prostriedkov podľa § 16 ods. 6 zákona č.
583/2004 Z. z.
340 360,50 €
Zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní
106 349,37 €
MsZ schválilo záverečný účet
Mesta Spišská Belá za rok 2011
v súlade s § 16 ods. 10 písm. a)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších
predpisov výrokom: Celoročné
hospodárenie Mesta Spišská
Belá za rok 2011 bez výhrad.

MsZ schválilo prevod zostatku finančných prostriedkov za
rok 2011 zo základného bežného
účtu na účet rezervného fondu
v objeme 106 349,37 €.
Druhá zmena rozpočtu
mesta 2012
MsZ schválilo použitie rezervného fondu mesta na krytie
kapitálových výdavkov vo výške 33 000 € na výstavbu nájomných bytov 2 x 8-b.j. v Strážkach
v zmysle rozpočtového opatrenia č. 2/2012.
MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012.
Sieň športových osobností
a ceny mesta a primátora
mesta
MsZ schválilo zriadenie Siene športových osobností mesta
Spišská Belá a do tejto siene boli
uvedené tieto osobnosti:
1. Mikuláš Garanič (1927 2005) in memoriam, zo Spišskej
Belej;
2. Juraj Pešta, nar. 1926, Spišská Belá;
3. Mgr. Ján Klokoč, nar. 1941,
Spišská Belá.
MsZ schválilo udelenie ceny

mesta Spišská Belá za rozvoj
a podporu športu v meste Spišská Belá:
1. Ladislavovi Fiamčíkovi,
nar. 1938, Spišská Belá;
2. Zorislavovi Porubovičovi,
nar. 1940, Slovenská Ves;
3. Milanovi Košickému (1940
- 2000) in memoriam zo Spišskej
Belej.
MsZ schválilo udelenie ceny
primátora mesta Spišská Belá za
rozvoj a podporu športu v meste
Spišská Belá:
1. Klementovi Milaňákovi,
nar. 1946, Spišská Belá;
2. Ondrejovi Susovi, Spišská
Belá.
Prenájom pozemku
v Tatranskej Kotline
MsZ schválilo prenájom časti
pozemku parc. č. KN „C“ 534/16,
druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 15 m2, LV
402 v T. Kotline pri parkovisku
pod Belianskou jaskyňou na
umiestnenie dočasného (mobilného) predajného stánku na
predaj zmrzliny a cukrárenských výrobkov žiadateľovi
Sladký sen, s. r. o., Kežmarok
(Ing. Ján Brejčák) za cenu 45
eur/m2 ročne, na dobu 3 rokov
od podpisu zmluvy.
(Pokračovanie na 4. str.)

Kultúrne a športové podujatia
v Spišskej Belej
8. - 10. 6. 2012
Nový futbalový štadión, ktorý bude domovským stánkom Mestského športového klubu Slavoj Spišská Belá, v nedeľu 27. mája slávnostne otvorili
v Spišskej Belej. Naplnila sa tak niekoľkoročná snaha mesta a miestneho
klubu o výstavbu nového štadióna. Viac sa dočítate na strane 14.

9. 6. 2012 (sobota)

Dotácia na opravu
kostola v Strážkach

9. 6. 2012 (sobota)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo
na základe žiadosti, ktorú
pripravilo mesto Spišská Belá,
dotáciu na opravu strechy rímskokatolíckeho kostola sv. Anny
v Strážkach pre rímskokatolícku

17. 6. 2012 (nedeľa)

farnosť vo výške 14 900 eur. Do
konca tohto roka je potrebné,
aby rímskokatolícka farnosť
zrealizovala čiastočnú opravu
krovu, čiastočnú výmenu poškodených šindľov a náter celej
šindľovej strechy.

9. 6. 2012 (sobota)

10. 6. 2012 (nedeľa)

23. 6. 2012 (sobota)
30. 6. 2012 (sobota)
30. 6. - 1. 7. 2012

DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ
(areál ZŠ na Moskovskej ul.)
Streetball Bela Cup 2012 - otvorený basketbalový turnaj amatérskych družstiev (hokejové
ihrisko Tatranská)
Nostalgická jazda parnou lokomotívou
(nákladná železničná stanica)
Beliansky škovránok - prezentácia materských škôlok (areál ZŠ na Moskovskej ul.)
Regionálne hasičské preteky „O putovný
pohár primátora mesta” (na námestí)
Oslava postupu futbalistov do vyššej ligy
(futbalový štadión)
Jánske ohne (ihrisko Strážky)
Medzinárodný futbalový turnaj žiakov
(futbalový štadión)
Kaštieľne hry 2012 (kaštieľ Strážky)

STRANA 2
JÁNSKE OHNE
V sobotu 23. júna 2012 vás
pozývame na Jánske ohne do
Strážok na futbalové ihrisko.
Od 14. h je pre vás pripravená celodenná zábava pre
deti i dospelých s večerným
zapálením vatry - jánskeho
ohňa.
DEŇ VÍŤAZSTVA
NAD FAŠIZMOM
Mesto Spišská Belá si spolu
s miestnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej
Belej pripomenuli 8. mája
Deň víťazstva nad fašizmom
(deň ukončenia 2. sv. vojny
v Európe). Primátor mesta
spolu s členmi tejto organizácie položili veniec k pomníku
padlých v 2. svetovej vojne
(socha partizána), aby si uctili
obete tejto vojny.
DEŇ NARCISOV
ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej sa 13. apríla 2012
zapojila už po ôsmy krát do
celoslovenskej zbierky Dňa
narcisov. Zbierku organizovali pani učiteľky ZŠ M. R.
Štefánika: Mgr. Miroslava
Dlugošová, Mgr. Daniela
Baxová, Darina Kostková
a žiačky ZŠ M. R. Štefánika:
Žmijovská S., Čekovská M.,
Holodová M., Pisarčíková
A., Suchanovská M, Suchá
G., Škopová D., Hradická
P., Maláková K., Pavličková
M., Kovalčíková, Žingorová
D. Celková suma vyzbieraných peňazí bola 1 071,57 €.
Týmto by sme chceli veľmi
pekne poďakovať všetkým
dobrým ľuďom, ktorí prispeli
na zakúpenie onkologických
prístrojov a na liečbu ľudí
s nádorovým ochorením.
Ďakujeme!
HĽADÁ SA HEREC
Ochotnícke divadlo zo Spišskej Belej THEATROBALANS, hľadá herca - muža,
staršieho ako 21 rokov. Bližšie
informácie získate v RTIC
(Turistickom informačnom
centre), Petzvalova 18.
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Euroregióny spoločne 2012
Projekt Euroregióny spoločne 2012 nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu euroregiónov
Slovenska v rámci uskutočnených aktivít projektov pod
názvom Euroregióny spoločne.
Spolupráca medzi regiónmi
vznikla v roku 2004, kedy sa na
Slovensku začali vo väčšej miere
rozvíjať programy cezhraničnej
spolupráce. Začiatkom tohto
roka podalo Združenie Región
„Tatry“ projekt pod názvom
Euroregióny spoločne 2012.
Projektom chce posilniť podporu

aktivít spolupráce v prihraničných regiónoch, najmä v oblasti
koordinácie spoločných rozvojových plánov a projektov, vrátane
rozvoja cestovného ruchu.
Euroregión „Tatry“ počas
svojej existencie inicioval
mnohé kultúrno-spoločenské
podujatia. Početná účasť slovenskej a poľskej verejnosti
na jednotlivých podujatiach
a postupne získané skúsenosti
poukázali na pretrvávajúce
potreby zviazané s ochranou
a šírením kultúrnych tradícií

a zdôraznili nutnosť realizácie
ďalších projektov s cieľom
chrániť a propagovať kultúru
pohraničia. Združenie Región
„Tatry“ si v roku 2012 stanovilo
za cieľ pripraviť kultúrno-spoločenské podujatia v Liptovskom
Mikuláši, Dolnom Kubíne,
Kežmarku, Poprade a Spišskej
Belej. A práve v Spišskej Belej
bol finančne podporený sumou
2 200 eur už 10. ročník Spišského zemiakarskeho jarmoku,
ktorý sa bude konať v sobotu
22. septembra 2012.

Beliansky majáles
es
Príjemné nedeľné popoludnie 20. mája mnohí z nás
strávili v prostredí Belianskeho
rybníka za sprievodu hudobnej
skupiny Family na Belianskom
majálese. Dospelí okupovali
lavičky, kde si mohli vychutnať grilované špeciality, ktoré
zajedali cukrovou vatou. Deti
súťažili s Centrom voľného
času, skákali na trampolíne, či
v skákacom hrade. Mnohé sa
z vytrvalosti pokúšali skočiť do
rybníka, v čom im ich mamičky
vytrvalo bránili. Na kúpanie
je tu predsa sobota. Súťažili aj
dospelí, a keďže okrem toho,
že ľudia radi pracujú, tiež radi
jedia a pijú, umožnili sme im to
v súťaži v pití piva a jedení ko-

láčov. Vo večerných hodinách sa
losovala tombola - museli sme sa
poponáhľať, aby nikomu neušlo
finálové stretnutie hokejových
majstrovstiev sveta. Okolo
20.00 h to na rybníku nápadne

6. ročník súťaže vo varení gulášu
Už 10. júna 2012 v rámci Dni
mesta 2012 sa uskutoční 6. ročník súťaže o Putovný spišskobeliansky kotlík vo varení gulášu.
1. Do súťaže sa družstvá
musia nahlásiť vRegionálnom
turistickom informačnom centre, Petzvalova 18, Spišská Belá,
osobne alebo písomne.
2. Veliteľ družstva musí byť
plnoletý a musí prehlásiť, že
súhlasí s pravidlami a organizačnými pokynmi súťaže. Súťažiaci sa tejto súťaže zúčastňujú
na vlastné riziko.
3. Všetky suroviny a ingrediencie, ako i kotol a všetko
potrebné náradie k vareniu
gulášu, vrátane dreva si zabezpečia súťažné družstvá samé na

svoje náklady. Pitná voda bude
k dispozícii v areáli ZŠ.
4. Ak súťažné družstvo použije taký kotol, pri ktorom by
mal byť oheň voľne na zemi,
musí zabezpečiť, aby medzi zemou a ohňom bol železný plech
v hrúbke min. 0,5 mm.
5. Množstvo vareného gulášu
a jeho zloženie si družstvá určia
samé. Jedinou podmienkou je,
aby bol guláš z mäsa.
6. Registrácia súťažiacich
bude prebiehať v čase od 10.00
do 11.00 h v športovom areáli
ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 20,
Sp. Belá. Súťažiť sa začne o 11.00
h. Po oficiálnom „odštartovaní“
môžu súťažiaci zapáliť ohne pod
kotlami. Do toho času môžu vy-

stíchlo, pretože sa všetci ponáhľali k televíznym obrazovkám
povzbudzovať našich hráčov.
Mnohí využili možnosť sledovať
zápas na veľkoplošnom plátne
pred Mestským úradom.
konávať akúkoľvek „neohňovú“
prípravu pre varenie guláša.
7. Súťaž bude prebiehať do
15.00 h. Po jej oficiálnom ukončení odovzdá každé družstvo
vzorku svojho gulášu hodnotiacej komisii.
8. Súťažné družstvá môžu
uvarený guláš divákom rozdávať bezplatne alebo predávať
cenou dohody.
9. Ocenené budú prvé tri
miesta. Hodnotiaca komisia
posudzuje guláš z hľadiska
jeho chuti a vzhľadu. Zvíťazí
družstvo, ktoré navarí chuťovo
a vizuálne najlepší guláš. Víťazné družstvo tiež získava na dobu
1 roka Putovný spišskobeliansky
kotlík, na ktorý bude vygravírovaný názov víťazného družstva.
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Predseda PSK na výjazde v našom okrese
Dňa 8. mája 2012 predseda
Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) Peter Chudík na
pozvanie primátora nášho
mesta pracovne navštívil okres
Kežmarok i naše mesto. Cieľom tohto pracovného výjazdu
bolo oboznámiť sa s niektorými
problémami a potrebami okresu
Kežmarok, ktoré sú v kompetencii PSK. Najprv sa riešilo
pokračovanie rekonštrukcie
cesty Spišská Magura - Vojňany
- Spišská Belá, ktorá prebieha
v niekoľkých etapách a je potrebné dokončiť najhoršie poškodené

úseky. Následne v obci Slovenská
Ves sa riešil zosuv v centre obce
pri potoku vedľa cesty v správe
PSK. V Spišskej Belej si predseda
PSK pozrel nový futbalový štadión. V Kežmarku si obhliadol
Detský denný stacionár v budove
Zariadenia pre seniorov a riešila
sa otázka možného prevádzkovania tohto stacionára z rozpočtu
PSK (presun do pôsobnosti PSK).
Nasledovala návšteva Správy
a údržby ciest PSK - oblasť Poprad - pracovisko v Kežmarku
a otázka doriešenia odpredaja
časti pozemku, ako aj otázka

modernizácie areálu. V Tatranskej mliekarni bolo prijatie
generálnym riaditeľom spojené
s prehliadkou výroby a riešením požiadaviek adresovaných
PSK. V Múzeu Kežmarok v kežmarskom hrade si predseda PSK
obhliadol poškodenú strechu, na
ktorú už PSK vyčlenilo 120 tis. €
zo svojho rozpočtu. V rámci
pracovného obeda primátor
mesta riešil s predsedom PSK
aj otázku modernizácie budov
stredných škôl v Kežmarku, ako
aj otázku podpory budovania
cyklotrás zo strany PSK.

Infocesta českých novinárov aj v Spišskej Belej
Dňa 30. mája 2012 zorganizovala Slovenská agentúra
pre cestovný ruch infocestu
pre českých zástupcov médií.
Hlavným cieľom infocesty bolo
predstavenie a prezentovanie
TOP atraktivít východného Slovenska so zameraním na novú
destináciu Košice EHMK 2013
pre rôzne cieľové skupiny.
Program infocesty bol zorganizovaný a zabezpečený prioritne
tak, aby mali účastníci infocesty

možnosť spoznať to najlepšie
z východného Slovenska. Pre
cieľovú skupinu zameranú na
kultúru a poznávací cestovný
ruch bola pripravená návšteva
mesta Košice, ktoré získalo
v r. 2013 titul Európske hlavné
mesto kultúry, pre milovníkov
mestského cestovného ruchu
bola naplánovaná návšteva
UNESCO pamiatok - Spišský
hrad, slovenského Vatikánu
- Spišskej Kapituly, UNESCO

Možnosti reklamy
v Spravodaji
Reklama pre podnikateľské subjekty bude v spravodaji spoplatnená za každé zverejnenie, podľa veľkosti požadovanej plochy
reklamy nasledovne:

A4 - 50 €, A5 - 35 €, A6 - 20 €, ½ z A6 - 10 €, ¼ z A6 - 5 €.
Požiadavky na uverejnenie reklamy už v hotovej grafickej forme
môžete zasielať na e-mailové adresy redakčnej rady.
Redakčná rada si vyhradzuje právo
na posúdenie vhodnosti danej reklamy.

miest Levoča a Kežmarok. Pre
cieľovú skupinu - aktívne žijúci
ľudia bola pripravená návšteva
Slovenského raja, cyklotúra po
novej cyklotrase zo Spišskej Belej
do Tatranskej Kotliny, návšteva
Belianskej jaskyne. V rámci presstripu sa uskutočnila aj návšteva V. Tatier - výlet lanovkou na
Lomnický štít, túra okolo Skalnatého plesa, návšteva strediska
Bachledova dolina - prezentácia
novej bobovej dráhy a rozhľadne. Súčasťou infocesty bola aj
prehliadka golfového areálu
Black Stork vo Veľkej Lomnici
a návšteva rekreačného a ekologického strediska Aquacity
Poprad. Taktiež boli predstavené špecifické regionálne zvyky,
ktoré súvisia so zážitkovým
cestovným ruchom - zemplínsky
večer spojený s ochutnávkou tokajského vína vo vinohradníckej
oblasti Tokaj a goralský večer so
ždiarskou svadbou v Bachledovej doline.

NOVÁ KNIHA
O BELIANSKYCH TATRÁCH
Mesto Spišská Belá vydalo
novú knihu pod názvom
„Spoznajme krásy Belianskych Tatier“. Ide o obrazovú
publikáciu vydanú v rámci
projektu finančne podporeného z fondov Európskej
únie (v rámci slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce). Kniha prezentuje
región Belianskych Tatier,
ako aj Spišská Belú. A stojí
za to si ju pozrieť. Kto má
záujem o túto knihu, môže
si ju bezplatne vyzdvihnúť
v informačnom centre.
NÁTER STRECHY
Pred niekoľkými dňami
v rámci plánovanej údržby
školských budov Základná
škola na Štefánikovej ulici
uskutočnila náter strechy na
budove kotolne a na služobnom byte (pred 2 mesiacmi
bola vymenená strešná krytina na budove telocvične). Počas prázdnin sa plánuje ešte
kompletná výmena okien na
prednej budove ZŠ.
OPRAVA
V predchádzajúcom čísle
Spišskobelianskeho spravodaja vyšla druhá časť článku
„História lesov mesta Spišská
Belá”, kde bolo na začiatku
podkapitoly Z histórie lesného hospodárstva uvedené
nesprávne meno uhorského
kráľa: „...výsady, ktoré v roku
1271 potvrdil a rozšíril uhorský kráľ Belo IV. ...,“ pričom
správny text je „...uhorský
kráľ Štefan V.“ Za chybu sa
ospravedlňujeme.
Viac aktuálnych informácií
získate na
www.spisskabela.sk
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
Zmena právnej formy
zdravotných ambulancií
MsZ vzalo na vedomie
zmenu právnej formy výkonu
lekárskej praxe MUDr. Andiľovej a MUDr. Andiľa, Štefánikova 42, Spišská Belá (ambulancie
lekárov umiestnené v zdravotnom stredisku) z fyzických
osôb na obchodnú spoločnosť
BELAMEDIK, s. r. o., Spišská
Belá a z tohto dôvodu schválilo
formálnu zmenu nájomcu za
doterajších podmienok nájmu
týchto nebytových priestorov.
MsZ vzalo na vedomie
zmenu právnej formy výkonu
lekárskej praxe MUDr. Miloslava Slavkovského, Štefánikova
42, Spišská Belá (ambulancia
lekára umiestnená v zdravotnom stredisku) z fyzickej
osoby na obchodnú spoločnosť
SLAVDENT, s. r. o., Spišská
Belá a z tohto dôvodu schválilo
formálnu zmenu nájomcu za
doterajších podmienok nájmu
týchto nebytových priestorov.
MsZ vzalo na vedomie
zmenu právnej formy výkonu
lekárskej praxe MUDr. Kataríny Slavkovskej, Štefánikova
42, Spišská Belá (ambulancie
lekárov umiestnené v zdravotnom stredisku) z fyzickej
osoby na obchodnú spoločnosť
SLAVDENT II, s. r. o., Spišská
Belá a z tohto dôvodu schválilo
formálnu zmenu nájomcu za
doterajších podmienok nájmu
týchto nebytových priestorov.
Zámena pozemkov
MsZ opätovne schválilo zámenu pozemkov medzi Evanjelickou cirkvou a. v. Spišská
Belá a Mestom Spišská Belá na
základe geometrického plánu
majetkovoprávne, ktorým sa
vysporiadavajú pozemky pod
miestnymi komunikáciami
a stavbami, pod ktorými sú
pozemky vo vlastníctve evanjelickej cirkvi a. v.
Za Kúpeľnou ulicou
MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemkov za Kúpeľnou
ulicou (za rodinnými domami
od č. 32 po č. 42) oproti futbalovému štadiónu v Spišskej Belej
z dôvodu vyriešenia účelového
využitia tohto územia za týchto
podmienok:
a) cena pozemku za m2 bude

zodpovedať hodnote oplotenia,
ktoré bude potrebné postaviť,
aby sa dizajnovo zakryli hospodárske časti (objekty) pri týchto
rodinných domoch (v zadnej
časti pozemkov);
b) presná výmera pozemkov
pre vlastníkov každého rodinného domu bude určená GP, ktorý
dá vyhotoviť mesto.
Pridelenie bytu
MsZ schválilo pridelenie
3-izbového mestského nájomného podkrovného bytu v bytovom dome na 2. poschodí na
Štefánikovej ul. č. 42 v Spišskej
Belej do nájmu nájomcovi
Margite Odumorekovej, trvale
bytom Spišská Belá, Zimná 8
ako náhradné bývanie na dobu
trvania rekonštrukcie bytového
domu na ulici Zimnej č. 8 v Spišskej Belej (tento mestský byt je
nutné bezodkladne vypratať
z dôvodu rekonštrukcie tohto
bytového domu).
Rozšírenie záložného práva
MsZ schválilo zriadenie
záložného práva v prospech
ČSOB, a. s., Bratislava na pozemky vo vlastníctve Mesta Spišská
Belá z dôvodu zabezpečenia
bankového úveru poskytnutého
mestu na výstavbu futbalového
štadióna na základe uznesenia č.
64/2011 zo dňa 28. 4. 2011.
Prevádzkovanie spláškovej
kanalizácie
MsZ schválilo prevádzkovanie novovybudovanej splaškovej
kanalizácie v IBV Samuela Webera v Spišskej Belej prevádzkovateľom spoločnosťou Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s., Poprad.
Majetkovoprávne
vysporiadanie pozemku
MsZ schválilo predaj pozemku parc. č. KN „C“ 480/13 žiadateľovi - kupujúcemu Kataríne
Grigerovej, rod. Grigerovej, bytom L. Novomeského 37, 059 01
Spišská Belá za dohodnutú
kúpnu cenu 7 €/m2, v rámci majetkovoprávneho vysporiadania
vlastníctva k užívanému pozemku pri rodinnom dome.
Výstavba nájomných bytov
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o výstavbe nájomných bytov

v Spišskej Belej (2 x 8-b.j. na Popradskej ul. 11, 6-b.j. na Zimnej
ul. č. 8 v Spišskej Belej) a o technických problémoch spojených
s touto výstavbou.
Vysporiadanie pozemku
MsZ schválilo zámer odpredať časť pozemku parc. č. KN
„E“ 243/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, LV č. 1,
k. ú. Spišská Belá žiadateľovi
Mgr. Pavlovi Lojekovi, bytom
Družstevná 12, Spišská Belá
z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku pri
bytovom dome pod prístupovým schodiskom do bytu č. 17,
za kúpnu cenu 7 €/m2 (v rámci
majetkovoprávneho vysporiadania), pričom presná výmera
pozemku bude určená GP, ktorý
dá vyhotoviť mesto Spišská Belá
na náklady žiadateľa.
Realizácia projektov EÚ
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o realizácii projektov spolufinancovaných EÚ a o problémoch spojených so schválením
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác zo
strany príslušného ministerstva
a s prefinancovaním niektorých
projektov zo strany príslušných
ministerstiev Slovenskej republiky (ako riadiacich orgánov
príslušných OP).
Kontroly HK
MsZ vzalo na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta podľa
schváleného plánu kontrolnej
činnosti vykonaných od 17. 2.
do 9. 5. 2012.
Moskovská ulica
MsZ vzalo na vedomie prerokovanie „petície“ (spoločnej žiadosti) obyvateľov Moskovskej
ulice v Spišskej Belej na spôsob
stavebnej úpravy chodníkov na
tejto ulici a technické vyriešenie
tohto problému prezentované
primátorom mesta.
Prebiehajúce investičné
akcie mesta
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o prebiehajúcich investičných
akciách mesta:
- stavebná oprava chodníkov
na Moskovskej ul.;
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- výsadba stromov na Záhradnej ul. a časti Novej ul.;
- príprava pre výstavbu
parkoviska pri Belianskom
rybníku;
- výstavba verejného osvetlenia v Strážkach na Popradskej ulici;
- príprava pre stavebnú úpravu
Športovej ulice a parkoviska
pri futbalovom štadióne.
Pozemky okolo sanatória
MsZ potvrdilo svoje uznesenie č. 48/2011 zo dňa 7. 4. 2011
o nájme pozemku vo vlastníctve
mesta okolo Sanatória, n. o.,
v Tatranskej Kotline.
Odpredaj pozemku pri rodinnom dome
MsZ schválilo zámer odpredať časť pozemku parc. č.
KN „C“ 480/1, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvoria,
k. ú. Spišská Belá zapísané na LV
č. 1 na výstavbu garáže a zriadenie záhradky pri rodinnom
dome žiadateľovi Mgr. Jozefovi
Grandovi, Novomeského č. 2,
Spišská Belá, pričom presná
výmera pozemku bude určená
GP, ktorý dá vypracovať mesto
na náklady žiadateľa.
Byty na Štefánikovej
sa predávať nebudú
MsZ neschválilo zámer na
odpredaj mestských bytov
v meštianskych domoch na
Štefánikovej ulici č. 8, 9 a 11
v Spišskej Belej do vlastníctva
nájomcov týchto bytov.
Výstavba ďalších
nájomných bytov?
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o možnom vysporiadaní vlastníctva k pozemkom pre účely
výstavby ďalších nájomných
bytov v Spišskej Belej.
Plat primátora mesta
MsZ prerokovalo výšku
platu primátora mesta Spišská
Belá v zmysle zákona č. 253/
1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov. Ide o novú zákonnú povinnosť raz ročne
prerokovať plat primátora mesta. MsZ potvrdilo primátorovi
jeho doterajší plat, t.j. podľa § 4
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
doterajšie zvýšenie základného
platu primátora mesta o 65 %.
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Podpora separovaného zberu odpadu v Spišskej Belej
Mesto realizuje projekt na
Podporu serovaného zberu odpadu, ktorý bol finančne podporený z fondov Európskej únie.
V rámci tohto projektu sa na-

kúpila aj potrebná technika pre
zber tohto odpadu a potrebné
nádoby. A tak do správy Mestského podniku pribudlo nové
auto na zber odpadu, nové auto
na prepravu kontajnerov
(tzv. ramenáč), nový traktor aj s dvomi nosičmi
kontajnerov. Okrem toho
sa nakúpili 120 a 1100-litrové nádoby na separový
zber odpadu a pre všetky
školy (do všetkých tried)
50-litrové odpadkové
koše na separovaný zber
odpadu.

CHALLENGE DAY 2012
Máme za nami športový
deň v meste Spišská Belá, ktorý
sa konal 30. mája 2012. Našimi
partnerskými mestami boli
mestá Trstená a Nováky, s ktorými sme si merali sily. V rámci
národnej súťaže budú výsledky
dosiahnuté v našich mestách
porovnané. Do aktivity sa zapojili občania všetkých vekových
skupín, ale hlavne deti, ktorých
záujem o športové, pohybové
a súťažné aktivity bol najväčší.
Účasť na jednotlivých športoviskách bola pomerne dobrá.
Najväčší záujem bol o aktivity
na základných školách nielen
priamo v Spišskej Belej, ale aj
na školách v obvode školského
úradu Spišská Belá. Športové
aktivity sa koncentrovali prevažne do telocviční a areálov
škôl, kde sa o športovcov
starali koordinátori podujatia.
Aktivity (športové, súťaže,
pohybové, silové...) realizovali
na jednotlivých základných
školách školského úradu Spišská Belá (ZŠ J. M. Petzvala, ZŠ
Štefánikova, ZŠ a MŠ Slovenská

Ves, ZŠ Podhorany, ZŠ Toporec,
ZŠ s MŠ Jurské, ZŠ s MŠ Holumnica, ZŠ Krížová Ves), ŠZŠ
Spišská Belá a v Centre voľného
času, kde sa hlavne deti, ale aj
učitelia zapájali do aktivít ako
skok do diaľky z miesta, skok
vo vreci, skákanie na švihadlách
na vzdialenosť a rýchlosť, preťahovanie lanom, hod na presnosť,
streľba na bránu s brankárom
z určitej vzdialenosti, slalom
s loptou na čas, minifutbal na
malé bránky, volejbal v kruhu,
štafety v družstvách, naháňačky, kolobežky, rýchla chôdza,
pohybové hry, beh, bicykle,
kolieskové korčule, turistické
vychádzky. Na pohybové aktivity deti, ale aj občania mesta
využili cyklochodník aj areál
rybníka na súťaženie, bicyklovanie, prechádzky a jazdu na
kolieskových korčuliach. Všetci
zúčastnení mali z toho zážitok
a hlavne veselú náladu. Aktívne sa do Challenge day zapojili
aj naši najstarší občania, a to
v Zariadení opatrovateľskej
služby, kde sa nenechali v špor-

tových aktivitách zahanbiť.
Boli rovnocennými partnermi
aj mladším obyvateľom nášho
mesta. Pohybové aktivity občanov a návštevníkov Spišskej Belej boli aj pri obchodnom dome
a v areáli Centra voľného času,
kde si vyskúšali svoju zručnosť
v hode s loptou na cieľ, skákanie
na švihadle, hula hop a aerobné
cvičenia. Pohybovými aktivitami
podporili nielen naše mesto, ale
urobili pekný krok na ceste za
zdravím. Do aktivít Challenge
Day sa zapojili aj členovia Face
clubu, ktorí v popoludňajších
hodinách pripravili na námestí
zaujímavé pohybové disciplíny,
ako napr. skákanie na skákacích
nohách, streetbalový kôš, slack
line...
Challenge Day je súťažou
miest s približne rovnakým
počtom obyvateľov, ktorí sa
v priebehu dňa zapoja do ľubovoľných pohybových aktivít,
zvyšujúcich pulzovú frekvenciu,
ako napr. chôdza, beh, plávanie,
bicyklovanie, tanec, aerobic,
zábavné pohybové hry a pod.,
v trvaní nepretržite 15 minút.
Zaujímavo prispeli k napĺňaniu

cieľa niektorí obyvatelia nášho
mesta, ktorí nechali stáť v garážach svoje autá a do práce sa
rozhodli ísť pešo, či na bicykli.
Po vyhodnotení výsledkov
zapojených občanov a návštevníkov mesta môžeme uviesť
tieto výsledky: Challenge Day
mesta Spišská Belá so 46,02 %
účasťou všetkých obyvateľov
v meste (do športovania sa zapojilo 2 948 obyvateľov a návštevníkov mesta, z toho 2 152
detí a mládeže).
Ďakujeme všetkým, ktorí
sa svojou pohybovou aktivitou
zapojili do napĺňania cieľov
CHALLENGE DAY - Dňa
výzvy. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
akcii, a to hlavne organizátorom,
ktorí túto peknú aktivitu pripravili, primátorovi mesta za
podporu podujatia a Asociácii
športu pre všetkých Slovenskej
republiky, ktorá túto aktivitu na
národnej úrovni zastrešovala.
Dúfame, že podobne sa stretneme aj na budúci rok a s ešte
väčšou účasťou urobíme niečo
pre seba, svoje zdravie a svoje
mesto.
Alena Schurdaková
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Začala sa rekultivácia starej skládky odpadov
Koncom mája mesto začalo
realizovať ďalší úspešný projekt mesta finančne podporený
z fondov EÚ (Operačný program
životné prostredie) - Uzavretie
starej skládky odpadov v našom
meste. Ide o rekultiváciu starej
ekologickej záťaže mesta. Táto
mestská skládka bola uvedená
do prevádzky v 80. rokoch 20.
storočia a uzavretá v roku 2001.
Na základe verejnej súťaže túto
stavbu realizuje združenie
podnikateľov - spoločnosť EUROVIA SK, a. s., Košice a SENZOR, s. r. o., Bratislava. Práce by
mali trvať do konca tohto roka.
Celkové náklady stavby po verejnom obstarávaní predstavujú
sumu 548 108 €, pričom mesto
zaplatí z vlastných zdrojov len
5 % z týchto nákladov (ako
spolufinancovanie). Technologicky sa najprv upraví povrch
pôvodnej skládky - presype sa
zeminou a následne sa na to
položí špeciálna HDPE fólia

a na ňu sa položí ďalšia vrstva
zeminy a napokon sa celá plocha zatrávni. Do tejto plochy sa
umiestni 12 vrtov na odplynenie
telesa skládky.

Kaštieľne hry 2012
Sobota 30. 6. 2012 o 20.00 h
Štúdio L+S Bratislava - Opačné pohlavie
Účinkujú: Marta Sládečková, Zuzana Tlučková, Pavol
Topoľský, Ivan Vojtek
Bláznivá komédia, v ktorej dva manželské páry Mark
a Vicky, Judith a Eric majú jedno spoločné. Keď zistia, čo to
je, rozpúta sa peklo na zemi. O slovo sa prihlásia modriny,
záchvaty hnevu, plač, smiech, ba aj polícia. Že by opačné
pohlavie nenašlo ani na chvíľu spoločnú reč? Tak to by sme
sa na to pozreli! Také niečo si nenechajte ujsť!
Nedeľa 1. 7. 2012 - divadlá pre deti
Od 14.00 h
Divadlo Paravánek Brno - „O Palečkovi“
Paleček je síce malý postavou, ale chytrý a šikovnosťou
sa mu nikto nevyrovná. Zachráni kráľa a princeznú pred
lúpežníkmi, spriatelí sa s obrom a nakoniec sa šťastne vráti
domov, pretože doma je najlepšie.
Divadlo Commedia Poprad - „Zlatý kľúčik“
Hravé predstavenie využívajúce všetky prvky pouličného
divadla. Je určené pre deti od 5 do 10 rokov.
Ivan Gontko Nitra - „ Flašinet“
Vystúpenie s netradičným hudobným hracím automatom.
a ďalšie divadlá
vrátane sprievodného programu pre deti.

Obhliadka mestských lesov
Dňa 3. júna 2012 si poslanci mestského zastupiteľstva spolu
s primátorom mesta a zástupcami Mestského podniku (správca
mestských lesov) prezreli súčasný stav mestských lesov. Obhliadli
lesné porasty poškodené kôrovcom, ale aj vetrom. Poreli si aj ďalší
mestský majetok nachádzajúci sa v lese a slúžiaci lesu (lesnícke
chaty a horárne). Oboznámili sa so spôsobom spracovania kalamity a najmä so spôsobom a stavom obnovy lesa. Zároveň boli
informovaní o spôsobe prípravy lesných sadeníc na Šarpanci
(vedľa lesnej správy).
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Otvorenie druhej
časti centra AQUABELA
v Spišskej Belej na Letnej
ulici sa predpokladá
v júli 2012. Novým bude
bazén so slanou technológiou s plochou 80 m2
a hĺbkou 1,5 m. Jeho súčasťou sú vodné atrakcie
v podobe hydromasáží,
chŕličov, vzduchových
a protiprúdových trysiek. V relaxačnej zóne
je perličkový bazén pre
6 osôb, parná a suchá
sauna.

Premena tradičnej školy na modernú
Po sérii úspešných projektov
začala ZŠ J. M. Petzvala realizovať projekt s názvom Aktívne
a inovatívne vyučovanie najmä
s využitím informačno-komunikačných technológií (IKT). Projekt podporili európske štrukturálne fondy v rámci OP Vzdelávanie. Jeho realizácia potrvá od
mája 2012 do konca apríla 2014.
Celkové oprávnené výdavky
na realizáciu aktivít projektu
predstavujú sumu 201 457,24 €.
Nenávratný finančný príspevok z ESF tvorí 171 457,24 €,
ŠR 20 171,44 €. Vlastné zdroje

projektu - spolufinancovanie
zabezpečí Mesto Spišská Belá
vo výške 10 085,72 €.
Cieľ projektu: Rast koherencie vyučovacích metód s potrebami vedomostnej spoločnosti.
Špecifické ciele projektu:
1. Tvorba školského kurikula
2. Rast zručností a schopností
pedagógov
3. Inovácia a aktualizácia pedagogickej dokumentácie
4. Inovácia didaktických
prostriedkov
Do projektu je zapojených 32
pedagogických zamestnancov

Historická cesta mestom
Na základe projektu mesta finančne podporeného EÚ mesto
získalo 30 multimediálnych audiosprievodcov, ktoré nahrádzajú
fyzického sprievodcu (človeka). Nahovorené texty sú v 4 jazykových mutáciách. Sprievodcov je možné si vypožičať v informačnom
centre, v Múzeu J. M. Petzvala a v kaštieli v Strážkach. Pomocou
tohto sprievodcu máte možnosť si vybrať sprevádzanie
v Petzvalovom múzeu, v kaštieli v Strážkach alebo si
prejsť historickú cestu (všetky jej zastavenia). Okrem
toho boli v rámci tohto projektu osadené štvorjazyčné
kovové informačné panely na každej zastávke historickej
cesty (spolu 20 zastávok). Na piatich miestach v meste
boli osadené veľké maľované mapy mesta na drevenom
podklade. Tieto mapy sú aj v papierovej forme (ako skladané mapy). Ktokoľvek si ich môže bezplatne vyzdvihnúť
v informačnom centre.

a 280 žiakov tretieho, štvrtého,
siedmeho, ôsmeho a deviateho
ročníka. Priebežne sa bude realizovať 7 aktivít, ktoré sú zamerané na zisťovanie skutočných
potrieb školy v nadväznosti na
reformu školského systému, na
tvorbu rozvojového programu
školy, školského vzdelávacieho
programu a na tvorbu inovatívnych pedagogických materiálov.
Manažment školy a pedagogickí
zamestnanci absolvujú školenie
na vytvorenie školského vzdelávacieho programu zameraného na kľúčové kompetencie
žiakov. Súčasťou projektu je aj
pilotné vyučovanie s využitím
vytvorených materiálov. Overia
sa vytvorené kurikulá v praxi
počas školského roku. Doplnia sa a finalizujú vzdelávacie
programy. Vytvorí sa návrh školského vzdelávacieho programu
primárneho vzdelávania ISCED I a sekundárneho vzdelávania ISCED II. Výstupom bude
aj zmenená školská pedagogická
dokumentácia a vytvorený nový
dokument s názvom Rozvojový
program školy, ktorý bude obsahovať charakteristiku školy a tiež

súbor návrhov na zmeny, ktoré
zabezpečia modernizovanie
tradičných prístupov.
Realizáciou projektu škola
získa 8 nových interaktívnych
tabúľ, 8 dataprojektorov, 16
notebookov, 8 reproduktorov,
1 multifunkčné zariadenie,
1 digitálny fotoaparát, softvér
na tvorbu dokumentov a prezentácií, 1 keramickú pec,
1 hrnčiarsky kruh, 1 keyboard,
30 pamäťových kľúčov.
Zo skúseností z realizácie
projektov v našej škole vieme, že
nás čaká veľa náročnej a zodpovednej práce, ale zároveň aj
peknej. Tešíme sa, že opäť je tu
možnosť modernizovať vyučovací proces, vytvoriť krajšie a zaujímavejšie vyučovacie hodiny,
ktoré prispejú k skvalitneniu
vyučovacieho procesu v škole.
Prínos pre žiaka bude v tom,
že sa odbúrajú encyklopedické
poznatky. Týmto projektom
nadväzujeme na predchádzajúci
- už realizovaný projekt, ktorého
cieľom bola premena tradičnej
školy na modernú v prvom,
druhom, piatom a šiestom ročníku základnej školy.
Mgr. A. Rothová,
riaditeľka školy
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Človek na fotograﬁi
Jednou z málo známych, ale
významných osobností, ktoré
v minulom storočí žili a pracovali v našom meste, bol Moravák František Zlámal. Narodil
sa 19. júla 1904 v Hodoníne. Bol
ženatý. Po príchode do nášho
mesta pracoval v tabakovej
továrni, spočiatku na nižších
pracovných pozíciách a od
roku 1938 vo funkcii riaditeľa
závodu. Túto prácu vykonával
dva roky a neskôr ešte aj od
roku 1943 do roku 1949. Počas
jeho pobytu v našom meste sa
aktívne zapájal do práce 306.
Zboru Slovenskej ligy, ktorej
členovia sa venovali vo voľnom
čase rozvoju kultúry.
Spolu s ďalšími členmi Zboru sa spolupodieľal na založení
športového klubu Š. K. Liga
a Štúrovho divadelného krúžku. Režíroval a s členmi krúžku
nacvičil väčší počet divadelných,
ale aj iných programov. Bol aj revízorom kino-komisie - zboru,
ktorý v kine Osveta premietal
filmy. Zo zisku kina a dobročinných zbierok zbor podporoval
slovenské školy.
Po 2. svetovej vojne bol Fran-

tišek Zlámal členom dočasného
národného výboru a komisárom
národného výboru pre výrobu
cigariet. Podieľal sa aj na založení a činnosti Živnostenského
výrobného družstva v Spišskej
Belej. Po komunistickom februárovom puči, keď KSČ pevne
uchopila moc v štáte a začalo
smutné obdobie, v ktorom sa
už so slovenskou „pracujúcou
inteligenciou“ pri výstavbe
socializmu sovietskeho vzoru nepočítalo, bol F. Zlámal
aj s ďalšími zamestnancami
tabakovej továrne uväznený
a odsúdený.
V odôvodnení nezmyselného
obvinenia a rozsudku sa okrem
iného píše: „...Pri výmere trestu
vzal odvolací (krajský) súd do
úvahy u obvinených F. Zlámala
a M. Weisza, že sú odchovancami z minulej doby súkromno-kapitalistickej a nechceli
priznať vinu.“ (Zlámal) „...Je
v kliešťoch ideológie liberalistickej...” a ďalej: „Tresty vzhľadom
na povahu činu a s ohľadom na
zvýšené úsilie intenzívnejšieho
a radikálneho napredovania na
ceste k socializmu v štáte, boli

MATURITA
- diaľková forma
KDE: Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
ODBOR: podnikanie v remeslách a službách
DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 roky
konzultácie sú každú stredu od 14.00 do 19.00 h
PODMIENKA PRIJATIA: výučný list v akomkoľvek odbore
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: do 31. augusta 2012

Bližšie informácie: Ing. Tomáš Hudáček, č. tel.: 0915 946 232

Spoločenská kronika
• máj 2012
Narodili sa:
Heldák Pavol, Gemzová Natália, Maláková Nela, Strellová Lýdia,
Strellová Veronika, Andráš Boris
Životného jubilea sa dožívajú:
Anna Štefaniaková 100 rokov, Emília Vitkovská 80 rokov, Adela
Girgaschová 80 rokov, Alojz Lenkavský 80 rokov, Žofia Kubová
75 rokov, Rozália Labusová 75 rokov, Tibor Baraňák 70 rokov,
Margita Stoklasová 70 rokov, Oľga Pavelková 70 rokov
Navždy nás opustili:
Mačuga Cyril 82 rokov, Kolodzej Tomáš 77 rokov, Mandák Ján
61 rokov, Mayer Vladimír 59 rokov, Alexyová Iveta 37 rokov, Ján
Vnenčák 65 rokov, Helena Gancarčíková 85 rokov

uložené bezpodmienečne a aby
odpykaním trestu sa stali riadnymi členmi ľudovo-demokratickej spoločnosti!“
Na priloženej skupinovej
fotografii zo 16. júla 1924 stojí
F. Zlámal v strede medzi ženami - pisárkami tabakovej továrne
E. Jachmanovou a K. Tuřánovou.
Na fotografii sa ešte nachádza
riaditeľ tabakovej továrne z rokov 1924 až 1933 F. Mrázek,
ďalej K. Pavelka, J. Kupský,
J. Červínek, A. Britz, B. Špelinc,
Havla, Průša, Lang a iní.
Nuž a aký, vraj spravodlivý trest vymerali súdy tzv.
budúcemu riadnemu členovi
ľudovodemokratickej spoločnosti F. Zlámalovi? 18 mesiacov

väzenia, peňažný trest 15 000
Kčs, stratu úradu a dočasné odňatie politických práv na 3 roky.
Podobne boli potrestaní aj ďalší
tabačiari.
Aby sa nezabudlo ani na
sochu sv. panny Márie, ktorá
po vojne stála v parku tabakovej továrne medzi vrátnicou
a Zlámalovou kanceláriou, tak
tá tiež stratila navždy svoje
miesto, lebo ju dali súdruhovia
zo závodu vyhodiť.
Po odpykaní uloženého trestu a návrate z väzenia F. Zlámal
na následky neľudskej driny
a ťažkého poškodenia zdravia
v krátkom čase umrel.
Spracoval:
Vladimír Pavličko
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História lesov mesta Spišská Belá (3)
(Pokračovanie z minulého čísla)
Nemeckí kolonisti už po príchode na Spiš v 12. - 13. st. mali
osobitné kolektívne výsady,
ktoré v roku 1271 potvrdil a rozšíril uhorský kráľ Belo IV., ich
súčasťou bolo aj právo vlastniť
lesy a slobodne ich využívať, klčovať a premieňať na ornú pôdu.
V roku 1317 kráľ Karol Róbert
tieto práva Nemcov opäť potvrdil a rozšíril, pričom v priloženom zozname nemeckých obcí,
ktorých sa to týka, je menovite
uvedená aj Belá. V 13. storočím
bola Popradská kotlina zalesnená
jedľovo-smrekovými, prípadne
smrekovo-jedľovými prirodzenými porastmi so zanedbateľnou
prímesou listnatých drevín, ako
to uvádza Jankovská (1972, 1991)
na základe peľového rozboru
rašelinísk aj z oblasti Spišskej
Belej. Radikálne odlesňovanie
lesov nemeckými kolonistami
od 13. st. sa v chotári Spišskej
Belej zastavilo na úrovni poniže
Šarpanca v lokalite Stredná poľana. Výrazne sa zasiahlo aj do
hydrologických pomerov územia
lesov priemestňovaním vodných
tokov, ktoré mali zabezpečiť
dostatok vody v Spišskej Belej,
pretože v čase príchodu nemeckých kolonistov tu netiekol
žiadny väčší potok. Už v 13. st. sa
zachytil odtok Šumivého prameňa( Rauschquelle) pri Tatranskej
Kotline a odviedol kanálom do
Spišskej Belej, v roku 1290 sa
spomína pod názvom Dorfseifen, neskôr Markseifen a dnes
až po Šarpanec je to Hučava.
V roku 1571 Anton Schmidt prekopal spojovací kanál Neugraben
z Čiernej vody do kanála Markseifen. Napája sa na Čiernu vodu
pod terajšou rómskou osadou
a vteká do terajšieho Belianskeho potoka nad vodojemom.
V roku 1580 Anton Schmidt
ešte vykopal kanál Rohrgraben,
ktorým zachytil potôčiky od terajšej Čardy v Tatranskej Kotline
ponad Bielu až po Šarpanec, kde
sa spája s terajšou Hučavou.
Odlesnené pozemky sa po
vyklčovaní a vypálení rozparcelovali na poľnohospodársku
pôdu, ostatné lesy ale ostali ako
celok pre potreby mesta. Drevo
sa ťažilo na palivo, stavebný
materiál, výrobu šindľov, pre
kolárov a iných remeselníkov. Do
16. storočia sa ťažilo voľne, nesmelo sa však speňažovať. Prvé

regulácie ťažby dreva sú zo 17.
st., keď nariadením magistrátu
za richtára Jakuba Haasa, mohli
nemeštania (tzv. domkári) ťažiť
drevo len v Prednom lese (po
dnešnú Tatranskú Kotlinu) a nesmeli ho doviezť na povoze, ale
len na dvojkolesovej káre. Stojaté
stromy nesmeli ťažiť. Pri súpise
z roku 1773 Spišská Belá uviedla,
že má jedľové i smrekové lesy ale
aj dosť červeného smreku. Lesy
strážili dvaja strážcovia, chránené bolo iba drevo určené na
stavby. Drevo sa dovážalo iba
v zime. Na ubytovanie a stravovanie v lesoch slúžili prícestné
hostince (Wirthshaus), jeden bol
na Šarpanci, spomína sa už v roku 1773, v roku 1783 ho mesto
prenajalo a prebudovalo v roku
1803. Vyhorel po 2. sv. vojne.
Druhý hostinec bol prenajatý
mestom od roku 1753 pri Ždiari
na pravom brehu Bielej (dnes už
ako ruina), krčmár mal za úlohu
sledovať Ždiaranov a prípadné
škody v lesoch hlásiť magistrátu v Belej. Narastajúce krádeže
dreva mesto sa pokúsilo riešiť
umožnením usídlenia dvoch
rodín v dnešnej Monkovej doline, a to Joneka Monku v rokoch
1781 - 1782 a Gábora Bartku
v roku 1784, v ich blízkosti
mesto vybudovalo i prvú horáreň (Hegerhaus, Forsthaus).
V roku 1804 bola na lokalite
„süsse Fleck“ postavená druhá
horáreň (Fľak) na hranici s Rakúsmi (Kežmarkom). Na magistráte bola funkcia správcu lesov,
polesného (Förster), ktorý riadil
5 - 6 hájnikov (Waldheger), predtým sa lesní strážcovia nazývali
aj Waldhajduken, čo pretrvávalo
i neskôr. Na magistráte bol aj lesný kontrolór. Ročný plat polesného bol v roku 1844 - 100 florénov
a horára 30 florénov, plat richtára
bol 150 florénov. Pre obyvateľov
sa stanovovali ročné bezplatné
kvóty palivového dreva podľa
veľkosti domu (veľký, stredný,
malý). Obyvatelia mesta od 14
rokov ale mali povinnosť 3 dni
v roku odpracovať v lesoch pri
sadení stromčekov, oprave ciest
a lesných zariadení, čiže išlo
o občiansku povinnosť tzv. jonkres. Na základe lesného zákona z roku 1879 vznikali záväzné
lesné hospodárske plány (LHP).
Spišská Belá mala provizórny
LHP už v roku 1879, definitívny
LHP mala spracovaný v roku

1887 a schválený v roku 1890,
autorom bol Johann Budofszky,
ktorý bol Förster (polesný) na
magistráte Spišskej Belej. Les
bol rozdelený do troch skupín:
A ochranný, B hospodársky, C
rekreačný. Spišská Belá v hospodárskej skupine B mala v roku
1887 - 70% smreka, 3% smrekovca, 7% borovice a 20% jedle,
ale už v roku 1914 v B skupine
je 100% zastúpenie smreka, čo
svedčí o zmene štruktúry hospodárskeho lesa na monokultúru. V prvej polovici 20. st. začali
veľké holoruby odpredajom
dreva na pni drevárskej spoločnosti Glesinger z Českého
Tešína, ktorá vybudovala aj
lesnú železnicu zo Spišskej
Belej do Lendaku cez Šarpanec,
kolaudácia trate bola 17. 2. 1921
s pokračovaním visutej lanovky
do Podspád. Lesná železnica bola
zrušená v roku 1940.
Po vzniku TANAP-u bola
zakázaná pastva aj na belianskych pasienkoch v Tatrách,
poslednýkrát sa páslo v roku
1954, ako náhradná plocha na
pasenie oviec sa v roku 1956
odlesnila 30-hektárová plocha
medzi Šarpancom a Tatranskou
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Kotlinou na lokalite Hohe Weiden, nesprávne preložené ako
Vyšné pasienky, Vysoká bazička
(Hohe Weide-Vysoká vrba je
v spišsko-nemeckom dialekte
výraz pre jelšu lepkavú - Alnus glutinosa). Belianske lesy
boli začlenené do štruktúry
Správy TANAP-u. Spadali do
Ochranných obvodov Tatranská
Kotlina s horárňami na Šarpanci,
Fľaku a v Tatranskej Kotline, do
Ochranného obvodu Ždiar s horárňami v Kardolíne a v Ždiari.
Po navrátení mestských lesov
Štátnymi lesmi TANAP-u v roku 1993 a VLM Kežmarok v roku
1994 (asi 4 400 ha) sa vytvorilo na
Mestskom úrade v Spišskej Belej
samostatné oddelenie lesného
hospodárstva. Lesný užívateľský
celok (LUC) bol zriadený rozhodnutím Oblastného lesného úradu
v Spišskej Novej Vsi zo dňa 17.
1. 1996. Súčasná výmera LUC je
okolo 4950 ha. Od 1. 1. 1997 mesto
zriadilo samostatnú príspevkovú
organizáciu Lesy mesta Spišská
Belá. Prvým riaditeľom sa stal
Ing. Ján Dudas, ďalším Ing.
Vojtech Hukel. Od 1. 1. 2004 je
vytvorený Mestský podnik, s. r.
o., ktorý zabezpečuje aj hospodárenie v mestských lesoch.
Dr. Andrej Novák
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PRIMÁTORSKÁ
KVAPKA
KRVI
PREČO DAROVAŤ KRV?
- darovanie krvi je“ tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi,
- darovanie krvi prispieva k regenerácií organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus
k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek,
- darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorý nedarujú a hovoria tiež o „omladnutí“, pri darovaní sa
urobí komplexné vyšetrenie krvi,
- darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás
nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...

ODBER SA USKUTOČNÍ
dňa 12. 6. 2012 (utorok)
od 10.00 do 17.00 h
v zasadačke MsÚ Spišská Belá,
kde Vás srdečne pozývame.
KTO MÔŽE DAROVAŤ KRV?
Každý, kto:
- má vek od 18 - 60 rokov
- váži viac ako 50 kg
- nemal 2 týždne hnačky ani horúčky
- je mesiac po užití antibiotík
- je aspoň 48 hod. po očkovaní
- posledných 6mes.nie operácia, tetovanie a nepodstúpil akupunktúru, piercing
- nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený
- neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom
- nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou
- nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok
Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mes. po pôrode, ukončení tehotenstva,
alebo dojčenia.

ČO ROBIŤ PRED ODBEROM?
-

večer a ráno piť čo najviac tekutín
večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie
pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu
nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca

AKO BUDE PREBIEHAŤ ODBER?
-

vyplníte dotazník
lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv
odoberie sa Vám krv vzorka na rýchle vyšetrenie
pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi
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Cyklisticko-korčuliarske preteky
Dňa 20. mája si na cyklotrase
Spišská Belá - Tatranská Kotlina
mohli po prvýkrát deti porovnať
svoju rýchlosť a vytrvalosť na bicykloch i na korčuliach. Krásny
deň prilákal na parkovisko pri
Belianskom rybníku nielen deti
a mládež zo Spišskej Belej, ale aj
z okolitých obcí. Pokyn „štart“
zaznieval vždy po 1 minúte.
Cieľom pri rezervoári prechádzal každý s očakávaním svojho
víťazstva. Na výsledky si však
bolo potrebné počkať. Stopky
nesklamali a v poobedňajších
hodinách si na Belianskom majálese súťažiaci vypočuli takéto
vyhodnotenie:

Cyklisti 9 - 12 rokov:
1. miesto - Táňa Ištócyová
2. miesto - SlavomírFudaly
3. miesto - Filip Hudak
Cyklisti 13 - 16 rokov:
1. miesto -Denis Štefaniak
2. miesto - Ondrej Majerčák
3. miesto - Marek Slodičák
Korčuliari 9 - 12 rokov:
1. miesto - Táňa Ištócyová
2. miesto - Kamil Krigovský
3. miesto - Andrea Pavláková
Korčuliari 13 - 16 rokov:
1. miesto - Natália Pavláková
2. miesto - Adam Haber
3. miesto - Tomáš Čižík

Aktivity Face club
10. 6. Účasť na Dni mesta
13. 6. Cyklochodník od 16.00 h
14. 6. Herný klub od 17.00 h
15. 6. Quo Vadis Prešov od 18.30 h
16. 6. Maňuškový deň od 18.00 h
20. 6. Cyklochodník od 16.00 h
20. 6. Meeting od 19.00 h
21. 6. Herný klub od 17.00
26. 6. Kreatívne dielne pre mládež od 18.00 h
árty
27. 6. Cyklochodník od 16.00 h
ová P
in
n
d
z
28. 6. Herný Klub od 17.00 h
. Prá
30. 6
29. 6. Kalčetový Turnaj

Bedminton pre každého
Aj v školskom roku 2011
- 2012 sme tu boli pre Vás s bedmintonom pre každého. Počas
20 nedieľ si bolo zahrať spolu
401 priaznivcov tohto športu,
čo je cca 20 hráčov na nedeľu.
Z toho 292 dospelých a 109 detí.
V sumáre je to nádherné číslo
vzhľadom k tomu, že ľudom
v našom okolí je bedminton dosť
neznámy šport. Treba povedať aj
to, že väčšina ľudí sa opakovala.
To boli ľudia, ktorí skúsili a chytilo ich to za srdce.
V posledných rokoch pribudlo v slovenských mestách niekoľko športovísk, kde je možné
zahrať si bedminton v reálnych
podmienkach. Naďalej však
u ľudí pretrváva predstava

o tzv. plážovom bedmintone,
kde dvojica hráčov nakúpi
bedmintonovú výbavu a ide si
spolu zahrať na pláž. Ide však
o olympijský šport s riadnymi
pravidlami. Nás teší, že aj
v Spišskej Belej sa podarilo nájsť
vhodné prostredie pre tento
šport. Od septembra budeme
mať v telocvični namaľované
štyri riadne kurty, čo dúfam
ešte zvýši záujem. Na záver mi
dovoľte, aby som sa poďakoval
mestu za podporu, priaznivcom
bedmintonu, ktorí spravili hlavne niečo pre seba, a tiež deťom,
ktoré navštevovali každý piatok
bedmintonový krúžok v centre
voľného času.
Rasťo a Zuzana Lechovci
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Bronzová osmička

MAMUT CUP 2012
Majstrovstvá Slovenska v hokejbale, Lozorno, 11. - 13. 5. 2012
Kategória U 14
(chlapci do 14 rokov)
Semifinále: Fighters Spišská
Belá - HBK Kometa Vrútky 2:3
Góly: Nechaj, Žiak - Fafrák,
Kanera, Froľo
o 3. miesto: RŠK Ružinov - Fighters Spišská Belá
1:3
Góly: Švorc - Miklas, Štefaniak,
Reľovský
Celkové poradie
1. MŠK MHbK Worms
Kežmarok
2. HBK Kometa Vrútky
3. Fighters Spišská Belá
4. RŠK Ružinov
5. HBK Kyjov
6. HBK Nitrianski rytieri Nitra
7. JK Medokýš Martin
8. ŠK Harvard Partizánske
Najužitočnejší hráč: Dávid Reľovský (Fighters Spišská Belá)
I. trieda (PFZ) - tab. po 27. kole
1. Sp. Belá A
28 25 1 2 110:23
2. Sp. Štvrtok
28 22 3 3 85:37
3. Kravany
28 17 3 8 79:46
4. V. Lomnica 28 15 4 9 79:47
5. Vikartovce
28 14 6 8 62:47
6. Poprad-Stráže 28 14 6 8 60:56
7. V. Slavkov
28 11 4 13 63:57
8. Lučivná
28 10 6 12 54:55
9. Batizovce
28 10 5 13 59:70
10. Vernár
28 11 2 15 44:66
11. Hôrka
28 9 7 12 58:61
12. Vrbov
28 8 6 14 44:71
13. Sp. Stará Ves 28 8 3 17 48:68
14. Mlynčeky
28 8 1 19 42:85
15. Mengusovce 28 6 3 19 39:97
16. Ihľany
28 4 4 20 44:84

76
69
54
49
48
48
37
36
35
35
34
30
27
25
21
16

II. trieda (PFZ) - tab. po 24. kole
1. Sp. Belá B
24 13 7 4 55:37
2. L. Teplička 24 13 6 5 41:29
3. Hozelec
24 11 7 6 48:33
4. Toporec
24 11 6 7 57:41
5. Jánovce
24 11 4 9 47:37
6. Gr.-Petrovce 24 11 4 9 41:37
7. Sp. Hrhov
24 11 3 10 56:45
8. Sp. Teplica 24 10 4 10 33:32
9. Gánovce
24 9 2 13 28:36
10. St. Lesná
24 7 8 9 26:37
11. Huncovce
24 9 2 13 29:50
12. Slov. Ves
24 7 6 11 39:48
13. Lendak
24 7 2 15 42:51
14. Šuňava
24 6 3 15 34:63

46
45
40
39
37
37
36
34
29
29
29
27
23
21

Kategória U 18
(chlapci do 18 rokov)
Štvrťfinále: MŠK MHbK Worms
Kežmarok - Fighters Spišská
Belá
6:1
Góly: Drozd, Hoffman po 2,
Ženčuch, Zakopjan - Bednarčík
Celkové poradie
1. MŠK MHbK Worms
Kežmarok
2. JK Medokýš Martin
3. HBK Kometa Vrútky
4. CTM Bratislava
5. Red Sharks Nové Zámky
6. DT Žirafa P. Bystrica
7. HBK Nitrianski rytieri Nitra
8. Fighters Spišská Belá
9. HBC Rigum Hodonín
10. ŠK Harvard Partizánske
11. HBC Bulldogs Brno
12. HBC Sport trend
Žiar nad Hronom
13. HBT Slovan Stupava

V dňoch 5. - 6. mája 2012 sa
uskutočnili majstrovstvá Slovenska v hokejbale v Pruskom
v kategórií U8 (2004 a mladší),
na ktorých nechýbala ani naša
nová, najmladšia kategória hokejbalistov. Družstvo 11 chlapcov
zo Spišskej Belej odohralo na turnaji 5 zápasov, na ktorých ukázali
naozaj veľké srdiečko. Dobrá atmosféra, výborná organizácia,
krásne počasie a pomoc rodičov,
to všetko spríjemnilo turnaj a zanechalo v deťoch krásne pocity
a zážitky. Dve prehry, remíza
a dve výhry znamenali, že sme si
priniesli domov bronzové medaily. Po dlhej ceste chlapcov čakala
ešte veľká oslava pri hokejbalovom ihrisku na Tatranskej ulici
v podobe gratulácií a potlesku,
ktorú vytvorili rodičia, priatelia
a primátor mesta. Úsmev detí bol
veľkou odmenou.

Mesto Spišská Belá reprezentovali Lukáš Pajer, Peter Knapik,
Filip Mešár, Kristián Burdíček,
Ján Grich, Dávid Jurčák, Matúš
Želonka, Dominik Krupiak, Timotej Bočkai, Andreas Krišák,
Lukáš Kubis, vedúci družstva
Ján Mešár, Radovan Bočkai,
pán Krupiak st. a tréner Mgr.
Miroslav Burdíček.
Spišská Belá - Kežmarok
7:2
Spišská Belá - Vrútky
13:6
Spišská Belá - Pruské
6:13
Spišská Belá - Martin
5:7
Spišská Belá - Gajary
6:6
Celkové poradie:
1. Gajary
8b
2. Martin
8b
3. Spišská Belá
5b
4. Vrútky
4b
5. Pruské
4b
6. Kežmarok
1b
Mgr. Miroslav Burdíček

Futbalisti postúpili do 5. ligy
Futbalisti MŠK SLAVOJ Sp.
Belá A po nedeľnajšom víťazstve
nad Vikartovcami (6:0) a po
prehre Spišského Štvrtku vo
Veľkom Slavkove (2:1) postúpili
do vyššej ligy. Už dve kolá pred
koncom je viacročné snaženie
domácich dospelých futbalistov
realitou. A tak už teraz sa môžeme tešiť na nových súperov
v 5. lige VsFZ. ĎAKUJEME!!!
GRATULUJEME!!!
Príďte osláviť tento postup
v nedeľu 17. 6. 2012 na futbalo-

vý štadión v našom meste, kde
sa odohrajú posledné zápasy
tohto ročníka súťaže. Spišská
Belá A nastúpi proti Sp. Starej
Vsi (17.30 h) a B mužstvo proti
Starej Lesnej (14.30 h.). Rovnako
B mužstvo dospelých MŠK Slavoj je po nedeľnajšom víťazstve
v Janovciach (4:3) na čele tabuľky 2. triedy PFZ a na postup
do prvej triedy (kde by mohlo
nahradiť A-mužstvo) potrebujú
v dvoch zápasoch získať už len
jediný bod. DRŽÍME PALCE!
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Slávnostné otvorenie futbalového štadióna
Nový futbalový štadión, ktorý bude domovským stánkom
Mestského športového klubu
Slavoj Spišská Belá, v nedeľu
27. mája slávnostne otvorili
v Spišskej Belej. Naplnila sa tak
niekoľkoročná snaha mesta
a miestneho klubu o výstavbu
nového štadióna. Posledných
sedem rokov hrali domáci futbalisti, na náhradnom ihrisku
v mestskej časti Strážky. Pôvodný futbalový štadión musel
ustúpiť cintorínu, ktorý potreboval plochy pre ďalšie rozšírenie.
To sa udialo v roku 2005. O rok
neskôr začalo mesto s výkupom
pozemkov a prípravou územia
v lokalite pri Belianskych kúpeľoch. V roku 2008 boli hotové
projekty. Napriek snahe získať
cudzie zdroje na výstavbu štadióna mesto nakoniec jeho výstavbu financovalo z vlastných
zdrojov. Podarilo sa to aj vďaka
tomu, že sa mestu podarilo získať prostriedky z eurofondov
na ďalšie dôležité projekty pre
mesto. S výstavbou štadióna
začalo mesto v apríli 2011. Dokončený bol začiatkom tohto
roku. Niektoré terénne úpravy
ako aj prístupovú komunikáciu
a parkovisko chce mesto dokončiť koncom tohto roka, avšak
závisieť to bude od finančných
možností mesta. Máme najkvalitnejší štadión v podtatranskom
regióne, ktorý mu môžu závidieť
aj niektoré väčšie mestá či kluby.
Hracia plocha nového futbalového štadióna má rozmery
105 x 68 metrov, celý trávnik
má rozmery 111 x 72 metrov.
Plocha je pokrytá syntetickým
trávnikom anglického výrobcu
certifikovaného ako FIFA++.
Výška vlákna trávnika je 60
mm. Plocha je osvetlená 20
svietidlami, každé s výkonom

2000 W, čo je v priemere 200 až
250 luxov. Celá hracia plocha
je ohradená ochrannou sieťou do výšky ôsmich metrov.
Plocha je vybavená svetelnou
tabuľou. Ihrisko budú využívať
na tréningy a zápasy všetky
futbalové tímy MŠK Slavoj a je
ich osem!!! (prípravka, starší
a mladší žiaci, starší a mladší
dorast, dospelí A, B, starí páni).
Súčasťou nového futbalového
štadióna je okrem samotného
ihriska aj tribúna s kapacitou
pre 736 divákov, šatne a ďalšie
zázemie pre trénerov a rozhodcov. V druhej etape by mala
k tribúne so šatňami pribudnúť
športová hala s kapacitou okolo
700 divákov a hracou plochou
s rozmermi 50 x 30 metrov pre
halové športy, ktorá doteraz
v meste chýba. Športová hala
nebude slúžiť len na športové
podujatia, ale aj na rôzne kultúrno-spoločenské akcie mesta.
Primátor verí, že športovú halu
sa podarí v najbližších rokoch
postaviť.
Na slávnostnom otvorení
sa zúčastnil viceprezident Slovenského futbalového zväzu

a predseda Výchoslovenského
futbalového zväzu Richard
Havrilla, predseda Podtatranského futbalového zväzu Štefan
Valko, Marián Ružbarský (VsFZ)
zástupcovia týchto zväzov, ako
aj okolitých futbalových klubov,
ale tiež starostovia z okolitých
obcí.
Slávnostné otvorenie moderoval známy športový moderátor a komentátor Karol Polák
spolu s Jožom Kunom. Otvorenie začalo za tónov futbalovej
hymny „Zelená je tráva, futbal
to je hra“ slávnostným nástupom hráčov všetkých družstiev
MŠK s vlajkami a logami fut-

balových zväzov. Bolo ich na
trávniku takmer 100. Radosť
sa bolo na to pozerať. Na úvod
po hymne SR vystúpili budúce
nádejné roztlieskavačky zo ZŠ J.
M. Petzvala. Po nich nasledoval
príhovor primátora mesta a hostí, nasledovalo prestrihnutie
pásky, odhalenie pamätnej tabule a vypustenie 100 červeno-bielych balónov (v klubových
farbách), čoho sa zhostili naši
pripravkári. Následne správca
našej rímskokatolíckej farnosti
Peter Petrek požehnal nový
futbalový štadión. Pred futbalovými zápasmi prítomných
ešte pobavil zabávač Jožko Jožka a mladí futbaloví freestylisti.
Prítomných pozdravil aj bývalý
beliansky futbalista a nadšenec
a podporovateľ belianskeho futbalu Jaro Kornaj, ktorý daroval
MŠK kompletnú sadu nových
dresov pre 1 družstvo.
Športovú časť, v ktorej sa
stretli výbery bývalých hráčov
Popradského, Kežmarského
okresu a Spišskej Belej, otvorili
slávnostným výkopom primátor mesta Štefan Bieľak spolu
so starostom Štrby Michalom
Sýkorom
(podpredsedom
ZMOS-u). Bývalí hráči si nový
umelý trávnik tretej generácie
(Pokračovanie na 19. str.)
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(Dokončenie z 18. str.)
skutočne užili, veď mnohí na
takom povrchu stáli po prvý raz,
čo komentovali povzdychom
a krátkou vetou: „Keby to tak
bolo za našich čias...“ Futbalové
zápasy trvali 2 x 20 min. a rozhodovali ich ligoví rozhodcovia:
Richard Havrilla, viceprezident
a predseda VsFZ, Štefan Vaľko,
predseda PFZ a Pavol Chmura,
rozhodca slovenskej futbalovej
Corgoň ligy. A zápasy vtipne
a preňho klasicky moderoval
Karol Polák.
V rámci tohto otvorenia
mesto zriadilo novú Sien športových osobností mesta a boli
do nej uvedené prvé športové
osobnosti - Juraj Pešta, Mikuláš
Garanič a Ján Klokoč. Mesto
Spišská Belá z príležitosti 100.
výročia organizovaného športu
v meste a otvorenia tohto futbalového štadióna na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva udelilo Cenu mesta Spišská
Belá za celoživotnú podporu
rozvoja športu v Spišskej Belej
tým osobnostiam: Ladislavovi
Fiamčíkovi, Milanovi Košickému (in memoriam) a Zorovi
Porubovičovi. Cena primátora
mesta za celoživotnú podporu
rozvoja športu v Spišskej Belej
bola udelená a odovzdaná
Ondrejovi Susovi a Klementovi Milaňákovi. Všetky ceny
odovzdal primátor mesta.
Okrem toho v rámci tejto slávnosti boli odovzdané ďakovné
listy súčasne aktívnym ľuďom,
ktorí svoj čas venujú aj športu
v našom meste:
Za futbal: Milošovi Kniesznerovi, Marcelovi Novoroľníkovi,
Petrovi Tomasovi
Za stolný tenis (tohtoročný postup do vyšších líg) - Jozefovi
Vaškovi st.,
Za hokejbalistov Miroslavovi
Burdíčkovi
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Za basketbal Emilovi Lorenčíkovi
Za bedminton - Rasťovi Lechovi
Za automotoklub - Petrovi Rusiňákovi
Za volejbal a podporu všetkého
športu a športových akcií v meste Jozefovi Kunovi.
Poďakovanie patrí:
• hlavnému zhotoviteľovi štadióna - STAVING, s. r. o., Poprad;
• dodávateľovi umelého trávnika - ASPORT PRODUKT, s. r. o.,
Praha;
• INPRO, s. r. o., Poprad (stavebný dozor);
• ČSOB, a. s., Bratislava (pobočka Poprad) - banka financujúca
túto výstavbu.
Poďakovanie patrí rovnako aj
množstvu ďalším subdodávateľom.
Poďakovanie patrí aj hlavným sponzorom MŠK: Dušan

Rojko Reštaurácia v Mlyne,
Spišská Belá; Ladislav Hrivko
Slovkred, Poprad a Motorest
Goral Spišská Belá; ČSOB, a. s.,
Poprad; Baliarne obchodu, a. s.,
Poprad; František Depta - Tatra-

metal, s. r. o., Poprad; Tatramat,
a. s., Poprad.
Ďalšie informácie o novom
štadióne nájdete na
www.msk.spisskabela.sk

Fotografie z otvorenia štadióna sú na:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.440984972581361.104784.230863743593486&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.440990905914101.104787.230863743593486&type=1
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