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AUGUST
16. - 18. 8.  • Beliansky kapor - 48-hod. rybársky maratón 
(Pi, So, Ne) 
24. 8. (So)  • Belianska podkova - furmanské preteky
25. 8. (Ne)  • Automobilová jazda zručnosti
28. 8. (St)  • SNP - spomienka

Počas júla a augusta - každú nedeľu poobede od 15.00 h - na námestí 
pri mestskom úrade - kultúrne vystúpenie v trvaní cca 1 - 2 hod.

Kultúrne a športové podujatia 

v Spišskej Belej

• Otvorenie dní mesta - primátor nášho mesta preberá dar od primátora 
poľského partnerského mesta Ožarow pri príležitosti 750. výročia prvej 
písomnej zmienky o meste.

Železničná spoločnosť Slo-
vensko, a. s., oznamuje všetkým 
cestujúcim, že od 23. júla 2013 do 
26. augusta 2013 bude nepretr-
žitá výluka železničnej trate 
medzi stanicami Spišská Belá 
- Podolínec. Dôvodom výluky 
je rekonštrukcia zosuvu svahu 
pri trati medzi Spišskou Belou 
a Bušovcami. Z  tohto dôvodu 
budú všetky vlaky v uvedenom 
čase nahradené autobusovou 
dopravou Železničnej spoloč-
nosti Slovensko, a. s. 

Výluka železničnej trate 

od 23. júla do 26. augusta
Autobusy budú pristavené:

-  Spišská Belá zastávka - pri 
železničnej stanici

-  Bušovce - na zastávke SAD
-  Podhorany pri Kežmarku - na 

zastávke SAD - rázcestie
-  Toporec - na zastávke SAD 
-  Podolínec - pri žel. stanici

Cestujúcich prosíme, aby 
zvýšili pozornosť a pri cesto-
vaní sa riadili pokynmi zamest-
nancov Železničnej spoločnosti 
Slovensko, a. s., a ŽSR. Za po-
rozumenie ďakujeme.

Tohtoročné DNI MESTA boli 
spojené s oslavou 750. výročia 
1. písomnej zmienky o našom 
meste. 1. - 2. júna námestie 
v Spišskej Belej ožilo hudbou, 
divadlom, vôňou jedál, gulášov 
a hlavne ľuďmi, ktorí prišli 
zabávať sa, stretnúť známych 
a vychutnať si program. Sobota 
patrila deťom a Medzinárodné-
mu dňu detí. Na chvíľu sa mohli 
preniesť do rozprávky spolu 
s divadlom Babadlo z Prešova, 
Maškrta z Košíc a divadlom Tr-
ma-Vrma z Popradu. Keď sa im 
nechcelo načúvať rozprávkovým 
príbehom, rozbehli sa k nafuko-
vacej šmýkačke, k trampolínam, 
k poníkom alebo si niečo nama-
ľovali pri pravých maliarskych 
stojanoch.

A zábava pokračovala aj 
vo večerných hodinách už pre 
starších, keď na pódium vyšli 
chlapci z hudobnej skupiny 
Traky. Boli natoľko nadšení 
z belianskeho publika, že mu ve-
novali plnú hrsť prídavkov, ale 
to sa už v zákulisí pripravovala 
skupina Vidiek. Námestie pras-
kalo vo švíkoch, pretože nik si 
nechcel nechať ujsť vynikajúcich 
hudobníkov, ani známe tanečné 
kreácie Jána Kurica. Keď ružolíci 
spievajúci námorníci opustili pó-

Dni mesta Spišská Belá
dium, zábava mohla pokračovať, 
a to pod vedením DJ Maroša. 

Kto stihol, mohol si ísť po-
spať a kto nie, mohol pozorovať 
ako v nedeľu ráno postupne 
námestie začali zapĺňať spiš-
skobelianske spolky. Ale ešte 
predtým sa uskutočnil 21. ročník 
regionálnych hasičských prete-
kov o Pohár primátora mesta 
Spišská Belá na námestí poniže 
kostola pred katolíckou farou. 
Súťaže sa zúčastnilo spolu 26 
hasičských družstiev (18 muž-
ských a 8 ženských). V každej 
kategórii malo zastúpenie aj 
naše mesto. Popri hasičoch sa 
už na námestí drevo chystalo, 
kotlíky sa leskli, cibuľa s mäsom 
sa krájali, aby bolo všetko pri-
pravené, než sa začne súťaž vo 
varení guláša O Spišskobelian-
sky putovný kotlík. Súťaž začala 
už o jedenástej a za 4 hod. bolo 
potrebné navariť súťažný guláš. 
Medzi tým od 13.00 h na pódiu 
zneli tóny Spišskobelianskej 
dychovky, speváckej skupiny 
Beľan s doprovodom hudobnej 
skupiny Olekšanka. Nádherné 
kroje a ľudové tance predviedli 
účinkujúci zo súboru Magurák 
z Kežmarku. Slávne evergreeny 
slovenskej populárnej scény, ale 
aj humor a zábavu priniesli di-

vákom hudobné skupiny Funny 
Fellows a Slovak Tango. Team 
revival zasa potešil fanúšikov 
piesní Paľa Haberu. 

Guláše rozvoniavali tak ná-
stojčivo, že málokto ostal len 
pri jednej miske. Ochutnávať 

začali aj porotcovia, a to o 15.00 
h, kedy bola súťaž oficiálne 
ukončená. Ťažká to veru bola 
úloha, vybrať zo 14 gulášov 
ten najlepší. Porota v zložení: 
Štefan Bieľak, primátor nášho 

(Pokračovanie na 2. str.)



JÚL 2013Spišskobeliansky spravodajSTRANA 2

PRÁZDNINY 
V MATERSKEJ ŠKOLE
Riaditeľka materskej školy 
na Mierovej ul. oznamuje, že 
mater ská škola bude počas 
letných prázdnin v dňoch 
od 19. 8. do 1. 9. 2013 zatvo-
rená. Nástup detí do MŠ je 
2. septembra.

IHRISKÁ POČAS 
LETNÝCH PRÁZDNIN
Tak ako minulý rok, aj ten-
to rok sú obidve športové 
ihriská s umelou trá vou na 
Moskovskej a Tatranskej ulici 
pre deti (do 15 rokov) počas 
letných prázdnin zadarmo.

TRIEDENÝ ZBER KOMU-
NÁLNEHO ODPADU
AUGUST - DECEMBER 
2013
VRECOVÝ SYSTÉM

PLASTY
KOVY

15. august
5. september
26. september
17. október
7. november
28. november
19. december

PAPIER
SKLO
TETRAPAKY

16. august
6. september
27. september
18. október
8. november
29. november
20. december

Biologicky 
rozložiteľný 
(zelený) 
odpad 
- každý druhý 
pondelok

5. august
19. august
2. september
16. september
30. september
14. október
28. október
11. november

ČAS ZVÝŠENÉHO 
NEBEZPEČENSTVA 
VZNIKU POŽIARU 
Od 25. júla 2013 až do od-
volania je vyhlásený čas 
zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru, ktoré vy-
hlásilo Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 
zboru v Kežmarku pre celé 
územie okresu.  
Zakazuje sa na lesných po-
zemkoch najmä:
- zakladať alebo udržiavať 
ohne
- používať otvorený oheň 
- fajčiť alebo odhadzovať ho-
riace a tlejúce predmety
- vypaľovať porasty bylín, 
krov a stromov.

• Najlepší guláš navarila dvojica Fridmanský 
- Heldák.

• Regionálne hasičské preteky - 2. júna 2013 - 
zástupca najlepšieho hasičského družstva DHZ 
Reľov preberá putovný pohár z rúk primátor 
nášho mesta.

• Deti z naše materskej školy na Mierovej ulici.

• Vystúpenie folklórneho súboru Magurák z Kežmarku na Dňoch mesta.

Dni mesta Spišská Belá

mesta, Marcin Majcher (pri-
mátor partnerského mesta 
Ožarów), Ján Urban, Ján Soska 
a Jozef Krempaský sa rozhodla 
takto: Na 1. mieste sa umiestnili 
Pupkáči (Ľubomír Fridmanský 
a Lukáš Heldák), na 2. mieste 
skončil AUTOMOTOKLUB 
Spišská Belá a 3. miesto pat-
rilo minuloročnému víťazovi 
- Katolíckej jednote Slovenska, 
pobočka Spišská Belá.

V rámci osláv Dni mesta 
Spišská Belá sme si tiež pripo-
menuli 750. výročie prvej pí-
somnej zmienky o meste Spišská 
Belá. Toto výročie s nami prišli 
osláviť aj zástupcovia nášho partnerského mesta Ožarów, 
ktorí nášmu mestu venovali pozlátený zvon ako symbol 
erbu nášho mesta. Podujatie to bolo vskutku vydarené, aj 
počasiu sa nášho mesta uľútostilo a hoci sa na celé okolie 
lial dážď, na Spišskú Belú sem-tam vykuklo aj slniečko. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa osláv Dni mesta Spišská 

Belá zúčastnili, či už ako diváci alebo ako tí, ktorí na 
nich prezentovali svoju spolkovú činnosť. Boli to: Au-
tomotoklub Spišská Belá, Katolícka jednota Slovenska, 
pobočka Spišská Belá, Jaskyniarska skupina Spišská 
Belá, Mestský poľovnícky spolok Poľana, Slovenský ry-
bársky zväz - Miestna organizácia, THEATROBALANS 
- ochotnícke divadlo, Dobrovoľný hasičský zbor Spišská 
Belá, MŠK Slavoj Spišská Belá - futbalový, hokejbalový 
aj stolnotenisový oddiel, Face club.

(Dokončenie z 1. str.)
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• Účastníci prvých firemných športových hier v rámci osláv Dni mesta 
Spišská Belá.

• V rámci mestských firemných hier sa uskutočnil aj futbalový turnaj.

• Beliansky majáles na Belianskom rybníku s folklórnym súborom Vagonár 
z Popradu.

V rámci Dní mesta boli 
zorganizované prvé mestské 
firemné športové hry, ktoré sa 
odohrali v piatok 31. mája na 
ihrisku a v telocvični ZŠ J. M. 
Petzvala. Ich cieľom bolo spájať 
a zbližovať ľudí - zamestnan-
cov firiem pôsobiacich v našom 
meste a prostriedkom bol šport. 
Súťažilo sa v 4 športoch: futbal, 
volejbal, stolný tenis a bedmin-
ton. Tohto podujatia sa zúčastni-
lo týchto13 organizácií a firiem: 
CIMA, s. r. o., AT TATRY, s. r. o., 
UKSUP, PD Tatry Spišská Belá, 
Javorina, v. d., Belamix, Zipser 

V rámci osláv DNI MESTA 
pri príležitosti 20. výročia 
obnovenia správy mestských 
lesov Spišská Belá (1993 - 2013) 
primátor mesta odovzdal ocene-
nia zamestnancom Mestského 
podniku Spišská Belá (Správy 
mestských lesov) za ich dlho-
ročnú záslužnú a obetavú prácu 

20 rokov správy mestských lesov
pri obnove a rozvoji mestských 
lesov, a to konkrétne: 

- Ing. Jánovi Dudasovi, 
- Ing. Vojtechovi Hukelovi, 
- Jánovi Beretovi,
- Jánovi Židekovi, 
- Marte Šimonovej, 
- Karolovi Dovalovi, 
- Dušanovi Pitoňákovi.

Mestské fi remné hry
net, s. r. o., Plastiflex Kežmarok, 
Mestský podnik Spišská Belá, 
s. r. o., Mestský úrad Spišská 
Belá, ZŠ Štefánikova, ZŠ J. M. 
Petzvala, ZUŠ Spišská Belá. 
Absolútnym víťazom týchto 
športových hier sa stalo Poľno-
hospodárske družstvo TATRY 
v Sp. Belej, pred Mestským 
úradom Spišská Belá a Javori-
nou, v. d.

Poďakovanie patrí všetkým 
zástupcom zúčastnených fi-
riem a organizácii, ako aj ich 
nadriadeným , ktorí ich uvoľnili 
z práce na túto akciu.

V júni primátor mesta Štefan 
Bieľak už tradične prijal v obrad-
nej sieni mestského úradu na 
slávnostnom obra de jubilantov, 
ktorí sa dožili v posledných 
3 mesiacoch okrúhleho alebo 
vysokého životného jubilea. Pri 
tejto príležitosti každému z nich 
odovzdal kyticu kvetov a malý 

Prijatie jubilantov 

a novonarodenách detí
finančný dar. V popoludňajších 
hodinách privítal na slávnostnom 
obrade osemnásť novorodencov, 
ktorí pribudli do radov občanov 
nášho mesta za posledné 3 me-
siace. Primátor mesta odo vzdal 
rodičom malý finančný dar 
a kyticu kvetov a poprial im veľa 
trpezlivosti a lásky. 

Mesto Spišská Belá na zákla-
de podaného projektu získalo 
aj v tomto roku zo štátneho roz-
počtu (z kapitoly z Ministerstva 
kultúry SR) dotáciu vo výške 800 
eur. Táto dotácie je určená na 
nákup knižničného fondu - t. j. 

Dotácia na nákup kníh 

do mestskej knižnice
nových kníh do našej mestskej 
knižnice. Mesto prispeje z roz-
počtu mesta sumou 150 eur 
(ako spolufinancovanie tohto 
projektu). Takže knižničný fond 
v našej knižnici sa zakrátko roz-
šíri o ďalšie knižné tituly.

V piatok 26. júla sa primátor 
nášho mesta Štefan Bieľak stretol 
na pracovnom obede so štátnym 
tajomníkom Ministerstva škol-
stva SR Štefanom Chudobom, 
poslancom Národnej rady SR 
Petrom Gažim, splnomocne-
nom vlády pre rómske komu-
nity Petrom Polákom, porad-
com ministra financií Antonom 
Marcinčinom a prednostom 
Obvodného úradu v Kežmarku 
Jánom Ferenčákom a s ďalšími. 
Témou stretnutia bola súčasná 
situácia v oblasti školstva, 
najmä vzdelávanie rómskej po-
pulácie a riešenie kapacitných 

Štátny tajomník v Spišskej Belej
problémov základných škôl 
v niektorých obciach okresu 
Kežmarok. Štátny tajomník 
informoval o už prebiehajúcej 
výstavbe modulovaných (kon-
tajnerových) základných škôl 
v obci Krížová Ves, Podhorany 
a Stráne pod Tatrami a pouká-
zal aj na ďalšie problémy sú-
časného školstva a ich riešenia. 
Avšak najmä osobná iniciatíva 
prednostu Obvodného úradu 
v Kežmarku Jána Ferenčáka 
v tejto veci priniesla daný vý-
sledok, že od septembra 2013 
budú deti v uvedených obciach 
užívať nové priestory škôl.

Mestská knižnica v našom meste bude počas letných prázd nin 
otvorená nasledovne (tak ako po predchádzajúce roky): utorok 
a štvrtok v čase od 8.00 do 17.00 h.

Knižnica cez prázdniny
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Na zasadnutí dňa 23. 5. 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej (ďalej len MsZ) prijalo 
aj nasledovné rozhodnutia:

 
Zákaz pitia alkoholu na 

verejnosti
MsZ schválilo návrh nového 

Všeobecne záväzného nariade-
nia mesta č. 4/2013 o úprave 
podmienok predaja, podáva-
nia a požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Spiš-
ská Belá. Na základe zmeny 
zákona č. 219/1996 Z. z. mesto 
prijalo nové nariadenie, ktoré 
zakazuje počas celého dňa po-
žívanie alkoholu na verejných 
priestranstvách - na určených 
uliciach v našom meste. Zákaz 
podľa predchádzajúcej vety sa 
nevzťahuje na 
a)  verejné podujatia, ktoré orga-

nizuje alebo spoluorganizuje 
mesto a konajú sa na verejne 
prístupných miestach,

b)  prímestskú oddychovú zónu 
Beliansky rybník,

c)  mestom schválené letné tera-
sy ako súčasť reštauračných 
podnikateľských prevádzok 
nachádzajúcich sa na verejne 
prístupných miestach.
Nariadenia nadobudlo účin-

nosť 15. 6. 2013 a nájdete ho na 
www.spisskabela.sk.

Diskusia o výške poplatkov 
v materskej škole

MsZ vzalo na vedomie návrh 
vedenia Materskej školy Spišskej 
Belej na úpravu výšky úhrady 
za pobyt dieťaťa v tejto mater-
skej škole od 1. septembra 2013. 
Vedenie materskej škole a rada 
školy navrhujú zvýšiť mesač-

Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
ný poplatok za pobyt dieťaťa 
v materskej škole z doterajších 
11 eur na 13 eur pre deti vo 
veku od 3 do 5 rokov a zaviesť 
poplatok pre deti do troch rokov 
veku vo výške 25 eur mesačne. 
Na rokovaní MsZ prebehla 
diskusia o tomto návrhu medzi 
poslancami a vedením mater-
skej školy a členmi rady školy. 
Materská škola zdôvodňovala 
uvedené zvýšenie poplatkov 
nárastom celkových prevádz-
kových nákladov na chod 
materskej školy, znižovaním 
podielu štátu na financovaní ma-
terských škôl a ako aj potrebou 
neustáleho zvyšovania kvality 
výchovy v tejto škole. Rovnako 
podiel rodičov na celkových 
nákladoch materskej školy je 
nepatrný v porovnaní s tým, 
čím prispieva štát a mesto zo 
svojho rozpočtu. O konkrétnej 
výške poplatkov rozhodne MsZ 
na svojom najbližšom zasadnutí 
koncom júna. 

Zmeny a doplnky územného 
plánu

MsZ prerokovalo výsle-
dok verejného prerokovania 
Návrhu zmien a doplnkov 
územného plánu mesta Spišská 
Belá č. 1, ktoré sa uskutočnilo 
17. mája 2013. MsZ schválilo 
materiál označený ako „Návrh 
zmien a doplnkov územného 
plánu mesta Spišská Belá č. 1“ 
s troma zmenami vyplývajúcimi 
po verejnom prerokovaní tohto 
návrhu zmien a doplnkov 
územného plánu. Z pôvodné-
ho návrhu sa vypustil návrh 
na výstavbu bytov nižšieho 
štandardu, zmenilo sa riešenie 

v novoplánovanej IBV za Ul. 
SNP (ponechanie obslužnej 
cesty za existujúcimi domami) 
a ťažba štrkov v Strážkach pri 
kaštieli sa bude realizovať len 
v rozsahu na pozemkoch pred 
riekou Poprad (vypustenie lo-
kality za riekou Poprad). Návrh 
zmien a doplnkov následne 
má prerokovať a schváliť Ob-
vodný úrad v Prešove, odbor 
výstavby. 

Zmena rozpočtu - financova-
nie investičných akcií

MsZ schválilo použitie 
finančných prostriedkov z re-
zervného fondu mesta vo výš-
ke 246 000 eur na nasledovné 
investiční akcie: 

1. na dokončenie výstavby 
miestnej komunikácie IBV S. 
Webera v Spišskej Belej (2. eta-
pa) vo výške 136 tis. eur. Ide 
o realizáciu chodníkov celej 
IBV a polenie 2. vrstvy asfaltu 
na miestnych komunikáciách; 

2. na stavebnú úpravu miest-
nej komunikácie na Popradskej 
ulici v Spišskej Belej vo výške 
110 tis. eur. 

Názvy nových plánovaných 
ulíc

MsZ vzalo na vedomie potre-
bu určenie názvu dvoch nových 
ulíc za ulicou SNP v Spišskej Be-
lej (plánovaná výstavby rodin-
ných domov). Boli predložené 
rôzne návrhy: Grigerova ulica, 
Quendellova ulica, Poľná uli-
ca, Zadná ulica, ulica sv. Antona, 
Južná ulica a pod. O návrhu sa 
zatiaľ nerozhodlo, predpokladá 
sa, že sa tak stane v najbližších 
mesiacoch. 

 Rozšírenie elektrickej siete 
MsZ schválilo bezodplatné 

zriadenie vecného bremena 
v prospech Východoslovenská 
distribučná, a. s., Mlynská 31, 
042 91 Košice pre účely umiest-
nenia podzemného elektrického 
vedenia a prístupu k nemu pre 
účely rozšírenia elektrickej siete 
na Tatranskej a Štefánikovej ulici 
v Spišskej Belej (najmä z dôvodu 
výstavby 17-b.j. meštiansky dom 
na Štefánikovej č. 18) a pre vý-
stavbu trafostanice a rozšírenie 
elektrickej siete na Továrenskej 
a Zimnej ulici v Spišskej Belej 
(najmä z dôvodu výstavby 
34-b.j. bytový dom na Zimnej 
č. 46). 

Predaje pozemkov 
v rámci majetkoprávneho 

vysporiadania
1. MsZ schválilo predaj časti 

pozemkov vedľa chatky v Be-
lanských kúpeľoch v prospech 
majiteľov chatky Koziela Karola 
a Marcin, r. Koziel, Lobzow 246, 
Wolbrom, Poľská republika (ma-
jetkovoprávne vysporiadanie 
užívaného pozemku).

2. MsZ schválilo predaj časti 
pozemku - ako záhradka pri 
rodinnom dome žiadateľovi 
Anna Labusová, Krátka 37, 
Spišská Belá (majetkovopráv-
ne vysporiadanie užívaného 
pozemku). 

3. MsZ schválilo návrh na 
majetkovoprávne vysporiadanie 
vlastníctva k pozemku za rodin-
nými domami v k. ú. Lendak. 

4. MsZ schválilo predaj 
pozemku žiadateľovi Júliuso-
vi Tyborovi a manž., bytom 

(Pokračovanie na 5. str.)

• Výstavba supermarketu TESCO v našom meste trvala 14 týždňov, dnes už je stavba po kolaudácii.
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Zimná 68, Spišská Belá v rámci 
majetkovoprávneho vysporia-
dania vlastníctva k pozemku za 
Krátkou ulicou.

5. MsZ schválilo predaj časti 
pozemku žiadateľovi Milanovi 
Kovalčíkovi a manž., bytom 
Stará Ľubovňa v rámci majet-
kovoprávneho vysporiadania 
vlastníctva k pozemku za ro-
dinným domom na Popradskej 
ulici.

6. MsZ neschválilo prenájom 
časti pozemku v k. ú. Spišská 
Belá (v lokalite na Šarpanci 
vedľa rómskej osady - pozemok 
tvoriaci súčasť mestských lesov) 
žiadateľovi Zoltánovi Pištovi, 
Rakúsy č.224 na účely umiest-
nenia prenosnej garáže.

Rozšírenia kamerového 
systému

MsZ schválilo nasledovný 
návrh na rozšírenie kamerového 
systému (umiestnenie nových 
kamier) v meste Spišská Belá. 
Návrh nových lokalít, ktoré 
majú byť monitorované mest-
ským kamerovým systémom:
1.  križovatka ulíc Kúpeľná - 

Záhradná so zameraním na 
športový areál na Moskov-
skej ulici; 

2.  križovatka ulíc Kpt. Nálepku 
- Továrenská - Zimná (v sme-
re na Sl. Ves a T. Kotlinu);

3.  parkovisko pri Belianskom 
rybníku.
Uvedený rozsah rozšírenia 

kamerového systému zodpo-
vedá finančným prostriedkom, 
ktoré boli mestu poskytnuté 
vo forme dotácie zo štátneho 
rozpočtu. Požiadavky na roz-
šírenie kamerového systému 
sú však väčšie (napr. križovatka 
Petzvalova ul. a Mierová ul., ale-
bo Strážky pri bývalej hasičskej 
zbrojnici, a pod.), tie sa budú 
riešiť až na budúce. 

Stretnutie v Strážkach
MsZ vzalo na vedomie in-

formáciu primátora mesta o ve-
rejnom stretnutí s obyvateľmi 
mestskej časti Strážky konaného 
dňa 2. 5. 2013.

Úprava chodníka 
na Medňanského ulici

MsZ schválilo návrh na rieše-
nie úpravy chodníka a verejnej 
zelene a súvisiacej výstavby 
splaškovej kanalizácii na Med-

ňanského ulici v Strážkach od 
č. domu 52 po č. domu 62.

Prebiehajúce investičné akcie
MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o realizácii investičných aktivít 
v meste: 
1.  výstavba spláškovej kanalizá-

cie - projekt spolufinancova-
ný z EÚ, 

2.  realizácia projektu Proti-
povodňová ochrana mesta 
Spišská Belá - projekt spolu-
financovaný z EÚ, 

3.  výstavba 34-b.j. bytový dom 
na Zimnej 46, 

4.  úprava parkoviska pri Mater-
skej škole na Zimnej 47, 

5.  výstavba 17-b.j. bytový dom 
na Štefánikovej 18).

Príprava nového územného 
plánu obce Rakúsy

MsZ vzalo na vedomie ná-
vrh konceptu územného plánu 
obce Rakúsy. Poslanci vyslo-
vili nesúhlas s umiestňovaním 
akýchkoľvek nových stavieb 
v časti rómskej osady Rakúsy 
vo vzdialenosti menšej ako 50 
metrov od katastrálnej hranice 
mesta Spišská Belá z dôvodu 
ochrany mestských lesov Spiš-
ská Belá. 

Predaj 1 pozemku 
v priemyselnej zóne 

MsZ schválilo podmienky 
vyhlásenia verejnej obchodnej 
súťaže na predaj pozemkov 
v k. ú. Spišská Belá, lokalita 
„priemyselná zóna Sever“ - nad 
Továrenskou ulicou pre účely 
zriadenia menšej priemyselnej 
(podnikateľskej) prevádzky. 
Predmetný pozemok je tvorený 
z niekoľkých častí (pozemkov) 
o celkovej výmere 706 m2 (417 
m2 v 1/1 a 189 m2 v podiel 1/2). 
Podmienky predaja:

1. Minimálna kúpna cena 
- 11,62 eur za 1 m2 (kúpna cena 
nezahŕňa náklady na výstavbu 
inžinierskych sietí a nákladov na 
výstavbu prístupovej cesty).

2. Potrebné inžinierske siete 
a prístupové cesty si vybuduje 
žiadateľ na svoje náklady.

3. Žiadateľom o kúpu tohto 
pozemku môže byť fyzická 
osoba s trvalým pobytom alebo 
miestom podnikania v Spišskej 
Belej alebo právnická osoba so 
sídlom v Spišskej Belej.

4. Zákaz prevodu vlastníctva 

k uvedenému pozemku na inú 
osobu po dobu 10 rokov od na-
dobudnutia vlastníckeho práva 
k tomuto pozemku od mesta. 

5. Rozhodujúcim kritérium je 
ponúknutá výška kúpnej ceny. 

6. Ponuku predložiť v termí-
ne do 3. 7. 2013 na adresu mest-
ského úradu v Spišskej Belej.

•
Na zasadnutí dňa 27. 6. 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej (ďalej len „MsZ“) pri-
jalo aj nasledovné rozhodnutia:

 
Zmena v školských obvodoch

MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta č. 5/2013, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2004 o určení 
školských obvodov (nariadenie 
je zverejnené na www.spisska-
bela.sk). Na základe toho na-
riadenia budú žiaci z obce Pod-
horany z 8. a 9. ročníka (spolu 17 
žiakov) môcť dokončiť povinnú 
školskú dochádzku v Základ-
nej škole v Spišskej Belej. Od 
septembra 2013 už ostatní žiaci 
z obce Podhorany budú chodiť 
do rozšírenej základnej školy 
v tejto obci. Uvedená škola od 
septembra získa nové priestory 
v tzv. špeciálnej kontajnerovej 
škole, ktorá je momentálne vo 
výstavbe priamo v tejto obci. 
Finančné prostriedky na túto 
školu poskytlo Ministerstvo 
školstva SR. 

Zmena výšky poplatkov 
v školách

MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 

(Pokračovanie zo 4. str.) mesta č. 6/2013, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariade-
nie mesta č. 8/2012 o určení 
výšky príspevku na činnosť 
školy a školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Spišská Belá (nariadenie 
je zverejnené na www.spisska-
bela.sk).

Na základe tohto nariadenia 
sa mení výška niektorých prí-
spevkov v mestských školách 
od 1. septembra 2013. Viac 
v samostatnou článku.

Potrebné zmeny 
v nariadeniach mesta

MsZ vzalo na vedomie 
protest okresného prokurátora 
v Kežmarku vo veci nesúladu 
Všeobecne záväzného nariade-
nia mesta č. 2/2012 o výstrojných 
súčiastkach príslušníkov Mest-
skej polície Spišská Belá so zá-
konom a vyhovelo uvedenému 
protestu. MsZ rovnako vzalo 
na vedomie protest krajského 
prokurátora vo veci nesúladu 
Všeobecne záväzného naria-
denia č. 9/2004 o niektorých 
podmienkach držania psov na 
území mesta Spišská Belá v zne-
ní neskorších predpisov a vyho-
velo uvedenému protestu. 

Hospodárenie Mestského 
podniku

MsZ prerokovalo správu 
o hospodárení Mestského 
podniku Spišská Belá, s. r. o., 
Továrenská 30, Spišská Belá za 
rok 2012 (správa je zverejnená 
na www.spisskabela.sk). MsZ 
odporučilo Valnému zhromaž-

(Pokračovanie na 6. str.)

• Úprava dvora pri vysunutom pracovisku Materskej školy na Zimnej 
ulici č. 47 (predtým CVČ) na parkovanie osobných áut.



JÚL 2013Spišskobeliansky spravodajSTRANA 6

Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 5. str.)
deniu Mestského podniku (pri-
mátorovi mesta) schváliť ročnú 
účtovnú závierku za rok 2012 
a predložený návrh na rozdele-
nie zisku Mestského podniku za 
rok 2012. MsZ zároveň uložilo 
konateľovi Mestského podniku 
prijať účinné opatrenia na zefek-
tívnenie činností jednotlivých 
stredísk Mestského podniku 
a informovať o nich mestské 
zastupiteľstvo v lehote do 30. 9. 
2013.

Dotácia na opatrovateľskú 
službu

MsZ schválilo mimoriadnu 
dotáciu z rozpočtu mesta pre žia-
dateľa Spišskú Katolícku charitu, 
Spišská Nová Ves vo výške 1 713 
eur na poskytovanie opatrovateľ-
skej služby pre obyvateľov mesta 
Spišská Belá v roku 2013.

Majetkové prevody
- MsZ schválilo dovysporia-

danie vlastníctva k pozemkom 
pod miestnou komunikáciou 
na Popradskej ulici. 

- MsZ schválilo predaj časti 
pozemku pod kioskovou tra-
fostanicou na Továrenskej ulici 
v Spišskej Belej pre kupujúceho 
Východoslovenská distribučná 
a.s. Košice, Mlynská 42, Košice.

- MsZ schválilo predaj časti 
pozemku kupujúcemu Mariá-

novi Šťastnému a manž. Lenke 
Šťastnej, rod. Kušionovej, bytom 
Továrenská 5, Spišská Belá

- MsZ schválilo predaj časti 
pozemku kupujúcemu Ľubomí-
rovi Monkovi, bytom Hviezdo-
slavova 13, Spišská Belá v rámci 
majetkovoprávneho vysporia-
dania vlastníctva k pozemku 
pri rodinnom dome.

- MsZ neschválilo predaj po-
zemkov v areáli Belianskej jas-
kyne v Tatranskej Kotline (k. ú. 
Tatranská Lomnica) na základe 
žiadosti žiadateľa Slovenská 
správa jaskýň, Banská Bystrica 
a trvá na doterajšom nájomnom 
vzťahu medzi mestom a uvede-
ným žiadateľom.

- MsZ schválilo prevod vlast-
níctva k bytu na 1. poschodí by-
tového domu na ul. Slnečnej č. 13 
v Spišskej Belej pre nadobúdate-
ľov Vladislava Höchera a Márie 
Höcherovej, rod. Frindtovej, tr-
vale bytom Slnečná 13, Spišská 
Belá z dôvodu majetkoprávneho 
doriešenia prevodu vlastníctva 
k bytu z roku 1991.

Prenájmy pozemkov
- MsZ schválilo prenájom po-

zemku na Letnej č. 10 za účelom 
dočasného umiestnenia letnej 
terasy pred prevádzkou Sport 
Club Pubu pre žiadateľa Vla-
dimíra Pjataka, Novomeského 
ul. č. 5, Spišská Belá o celkovej 

výmere 16 m2 za ročné nájomné 
vo výške 3 eur/m2 na dobu určitú 
do 31. 10. 2013. 

- MsZ neschválilo prenájom 
časti pozemku, k. ú. Tatranská 
Lomnica, v Tatranskej Kotline 
pri parkovisku pod Belianskou 
jaskyňou pre žiadateľa Rudolfa 
Kramarčíka, Slnečná 87/1, Stará 
Lesná pre účely umiestnenia 
bufetu na sezónny predaj.

Zmena rozpočtu mesta
MsZ schválilo zmenu roz-

počtu Mesta Spišská Belá na 
rok 2013 rozpočtovým opatre-
ním č. 5/2013. Uvedené rozpoč-
tové opatrenie je zverejnené na 
www.spisskabela.sk.

Konsolidovaná účtovná 
závierka

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu o konsolidovanej účtovnej 
závierke mesta Spišská Belá za 
rok 2012 overenú audítorom.

Pozemok na výstavbu 
tenisovej haly

- MsZ schválilo vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na 
predaj pozemkov v k. ú. Spiš-
ská Belá (v lokalite Belianske 
kúpele - bývalý hotel Belan) na 
výstavbu krytej tenisovej (mul-
tifunkčnej) haly s tenisovými 
a squashovými kurtmi a s ďal-
šími doplnkovými športovo-
-relaxačnými službami. Bližšie 
informácie na úradnej tabuli na 
www.spisskabela.sk.

Prevádzkovanie Domu 
smútku 

MsZ vzalo na vedomie súčas-
né podmienky prevádzkovania 
Domu smútku a pohrebiska 
v Spišskej Belej a záujem inej 

(ďalšej) pohrebnej služby 
o poskytovanie týchto služieb 
v meste. MsZ schválilo ukon-
čenie zmluvy o prevádzkovaní 
Domu smútku a pohrebísk 
v Spišskej Belej medzi mestom 
a doterajším prevádzkovateľom 
- ZEVA, s. r. o., Spišská Belá. 
Poslanci rozhodli o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom a prevádzkovanie 
Domu smútku a poskytovanie 
určitých služieb spojených 
s prevádzkovaním pohrebísk 
v Spišskej Belej za podmienok, 
ktoré budú súčasťou obchodnej 
verejnej súťaže na výber správcu 
Domu smútku.

Činnosť hlavného 
kontrolóra

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu hlavného kontrolóra mes-
ta o vykonaných kontrolách za 
ostatné obdobie. Zároveň MsZ 
schválilo plán práce hlavného 
kontrolóra mesta na 2. polrok 
2013

Pomoc obci Jezersko
Msz schválilo mimoriadnu 

dotáciu z rozpočtu mesta Spiš-
ská Belá vo výške 500 eur pre 
Obec Jezersko na likvidáciu 
následkov živelnej pohromy - 
povodne, ktorá postihla územie 
tejto obce v mesiaci jún 2013 
a spôsobila jej škody za takmer 
70 tis. eur.

Dokončuje sa výstavba miestnych komunikácii v lokalite IBV 
Samuela Webera - ide o tieto nové ulice: Weberova, Kaltsteinova, 
Vojtasova, Greisigerova ulica - na týchto uliciach sa dokončujú nové 
chodníky pre peších a asfaltácia nových miestnych komunikácii. 
V priebehu 1 týždňa by mali byť tieto stavebné práce ukončené. 

Miestne komunikácie 

v IBV Samuela Webera
Inzercia
• Predám 3-izbový byt 
s balkónom, veľmi zachova-
lý, čiastočne zrekonštruovaný 
na ulici Mierovej 7. Tel.: 0918 
118 564.
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• Spätné úpravy cesty po výstavbe spláškovej kanalizácie za Slnečnou 
ulicou v smere na Ul. Osloboditeľov.

• Výstavba 17 bytov na Štefánikovej ulici č. 18 je v plnom prúde.

Prebieha stavebná úprava 
miestnej komunikácii na Poprad-
skej ulici v časti od mosta po nové 
domy (tzv. ulička). Osadia sa 
nové cestné obrubníky, lokálne sa 
upraví podložie cesty a odvodní 
sa povrch cesty a následne sa po-
loží nový asfalt. Popri tom sa už 
urobil aj nový povrch chodníka 
od mosta smerom k futbalovému 
ihrisku s napojením na chodník 
k železničnej zastávke. Asfaltácia 
tejto časti Popradskej ulice sa zre-

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Popradskej ulici

alizuje do konca júla. Následne 
koncom augusta, resp. začiatkom 
septembra sa budú asfaltovať na 
Popradskej ulici ďalšie tri úseky: 
úsek od mosta po ihrisko, od 
mosta popod podjazd a samotná 
Popradská ulica až ku bývalému 
školskému majetku (v trase ako 
bola kopaná kanalizácia). Preas-
faltovaná bude celá šírka cesty, 
pričom časť bude financovaná 
z projektu EÚ a časť z rozpočtu 
mesta. 

Pokračuje realizácia projektu 
výstavby spláškovej kanalizácie 
v Spišskej Belej a v Strážkach. 
V súčasnosti sa pripravuje 
zmena tohto projektu a prácu 
budú pokračovať po schválení 
tejto zmeny. Táto zmena sa 
týka lokality „medzi jarkami“, 
v Strážkach na Medňanského 
ulici a v okolí kaštieľa. V prí-
pade schválenia zmeny sa tieto 
práce zrealizujú do konca roka 
2013. V rámci tohto projektu sa 

Výstavba spláškovej kanalizácie
zrealizuje aj úprava miestnej 
komunikácie na Ul. kpt. Ná-
lepku pred zdravotným stre-
diskom (tzv. kačacia ulička) a na 
Hviezdoslavovej ulici v úseku, 
kde bola robená nová kanali-
zácia (v úseku okolo oporného 
múra). Na uvedených úsekoch 
oboch ulíc sa položí nový asfalt 
na celú šírku cesty, pričom časť 
bude financovaná z projektu 
EÚ a časť z vlastných zdrojov 
mesta. 

V najbližšom čase sa zintenzívnia stavebné práce na výstavbe 
regulácie Belianskeho potoka - v dolnom úseku a tiež v hornom 
úseku. Tieto stavebné práce by mali byť ukončené do marca 2014. 
Samotná regulácia potoka v dolnom úseku môže byť zrealizovaná 
až po výstavbe spláškovej kanalizácie, ktorá sa ukladá vedľa potoka 
(preto sa určitý čas práce na tomto úseku nerobili). 

Regulácia Belianskeho potoka

Pripravujeme rekonštruk-
ciu miestnej komunikácie na 
Športovej ulici a dokončenie 
výstavby miestnej komuni-
kácie na Agátovej a Lipovej 
ulici. Stavebné práce sa začnú 
v priebehu 1 - 2 týždňov, pričom 
samotná asfaltácia by sa mala 
uskutočniť koncom augusta, 
resp. začiatkom septembra 
tohto roku. 

Na Športovej ulici sa osadia 
nové obrubníky a položí nový 
asfalt, avšak rekonštrukcia tejto 
cesty bude rozdelená na 2 eta-
py - a tento rok sa zrealizuje len 
1. etapa - úsek tejto cesty od bý-

Miestne komunikácie na Športo-

vej, Lipovej a Agátovej ulici
valého Liehovaru (od Ul. SNP) 
po futbalový štadión. Druhá 
etapa, ktorá spočíva vo výstav-
be nového úseku cesty, sa usku-
toční až po majetkoprávnom 
vysporiadaní pozemkov pod 
týmto novým úsekom cesty 
(t. j. od štadióna po parkovisko 
pri Belianskych kúpeľoch). 

Na Lipovej a Agátovej ulici 
sa v určitých úsekoch vymení 
podložie novej cesty, osadia sa 
nové cestné obrubníky a položí 
sa nový asfaltový „koberec“ na 
oboch uliciach. Vyššie uvedené 
stavebné práce bude realizovať 
Mestský podnik Spišská Belá.
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24. mája 2013 sa v Galérii 
U anjela v Kežmarku stretli pria-
telia Špeciálnej základnej školy 
Spišská Belá a OZ Zlatá rybka 
na piatom ročníku vernisáže 
a dražby výtvarného projektu 
Krídla v oblakoch.

Pred piatimi rokmi sa ško-
la začala prezentovať prvým 
veľkým výtvarným projektom 
s názvom S anjelmi nám narástli 
krídla. Projekt sa ukončil verni-
sážou a symbolickou dražbou 
výtvarných diel. Vtedy nik ne-
tušil, že to bol vlastne prvý roč-

Krídla v oblakoch
ník a že budú nasledovať ďalšie. 
Ten prvý rok mladým umelcom 
narástli krídla a s nimi „prilete-
li“ s veľkými úspechmi až do 
dnešného piateho ročníka.

Cieľom projektu Krídla 
v oblakoch bola tvorba tka-
ných gobelínov s motívom 
vtákov v rôznych podobách. 
Žiaci vo svojich dielach stvár-
nili vtákov známych aj menej 
známych, letiacich, sediacich, 
spievajúcich...

Gobelíny vznikali celý školský 
rok 2012/2013 pod vedením aka-

demickej maliarky Mgr. Eva 
Končekovej a boli doplnené 
keramickými prvkami, ktoré 
spolu so žiakmi vyrobil kera-
mikár Peter Smik.

Žiaci sa tkaniu venovali 
v popoludňajších hodinách 
v dvoch záujmových útvaroch. 
Pracovali na nich od nápadu, 
cez vytvorenie nákresu, napí-
nanie osnovy až po samotné 

tkanie, ktoré si vyžadovalo veľa 
trpezlivosti a usilovnej práce. 
Hotové gobelíny doplnili drob-
nými keramickými prvkami, 
ktoré vytvorili z hliny.

Hotové diela dostali názvy 
podľa charakteristickej vlastnos-
ti vtákov. Vystavovali sa a dražili 
s názvami ako napríklad : Výni-
močný, Vytrvalý, Ochranca, 
Srdečný, Galantný...

Vernisáž a dražba prebehla 
v príjemnej atmosfére. Celú 

akciu moderoval Mgr. Marcel 
Hanáček, šéf dramaturg Sloven-
ského rozhlasu a scenárista a re-
žisér experimentálneho divadla 
exTeatro Ľubica. Hudobným 
hosťom bol textár Vlado Kraus 
s detskými speváckymi talen-
tami zo Základnej školy Nižná 
brána. Vydražilo sa jedenásť 
gobelínov v celkovej hodnote 
3 310 €. Za túto krásnu sumu, 
za príjemnú atmosféru a štedré 
srdcia všetkým ĎAKUJEME!

Pravidelné aktivity:
ŠPORTOVÉ UTORKY: Každý utorok počas prázd-

nin budeme od 15.00 do 17.00 h na multifunkčnom 
ihrisku. K dispozícii budú lopty a tiež speedmingto-
nové rakety.

CYKLISTICKÉ STREDY A SOBOTY: V stredu a v sobotu od 
16.00 do 18.00 h si môžete požičať bicykle z Face clubu a v sprievode 
dobrovoľníka ísť na cyklochodník.

HERNÉ ŠTVRTKY: Každý štvrtok od 17.00 h vás pozývame do 
„herného klubu“ naučiť sa, a zahrať si nové spoločenské hry. (Môžete 
si vybrať z viac ako 30 hier.)

PRÁZDNINOVÉ AKCIE
• streda 7. a 8. august od 16.00 h stanovačka a zlaňovanie
• piatok 9. august od 17.00 h palacinkovica
• sobota 10. august od 19.00 h StreetArt v klube
• streda 14. august od 19.30 h biliardový turnaj

Letné prázdniny 2013 s Face clubom 
• piatok 16. august od 11.00 h StreetArt na rybníku
• sobota 17. august od 11.00 h StrretArt v meste
• utorok 20. až 22. august od 11.00 h detský denný tábor
• piatok 23. august od 20.00 h noc v klube
• streda 28. august od 9.00 h výlet do Spiderparku
• piatok 30. august od 18.00 h balónová párty
Podmienky tanečnej súťaže FaceDanceBattle: Súťaž je určená 

pre deti od 10 do 14 rokov. Súťažiť sa bude v štýloch streetdance 
a hiphop a všetkých podštýloch ktoré do tejto kategórie spadajú. Sú-
ťažiť v prvom kole budú dvaja súťažiaci na vlastnú hudbu, ktorú si 
prinesú na usb pred súťažou. Tanečné vystúpenie musí byť v trvaní 
od 3 do 6 minút. Víťaz postupuje do ďalšieho kola, kde bude tancovať 
s postupujúcim z inej dvojice na hudbu, ktorú im určí porota. Víťaz 
pokračuje do ďalších vyraďovacích kôl až do finále. 

Detský letný denný tábor:Všetky info k táboru vám poskytneme 
priamo v klube, kde sa do tábora môžete nahlásiť.

• Začala sa aj výstavba cyklotrasy v úseku od potoka v Strážkach po park 
kaštieľa v Strážkach.

• Výstavba 34 bytov na odkúpenie do osobného vlastníctva na Zimnej 
ulici č. 46.
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Medzinárodné výtvarné po-
du jatie SMALL MONMARTRE 
OF BITOLA 2013 sa koná pra-
videlne každý rok už 30 rokov. 
Plenéra v Bitole sa zúčastňujú 
školy z celého sveta s výtvar-
ným zameraním, ktoré získali 
pozvanie na základe ocenenia 
v prvom kole výtvarnej súťaže. 
V tomto meste sa počas týždňa 
vytvárajú umelecká dielka detí, 
ktoré celé dni zobrazujú krásy 
mesta Bitola a okolitých mace-
dónskych miest. No zároveň je 
to príležitosť mladých výtvarní-
kov z celého sveta, odovzdať si 
svoje skúsenosti vo výtvarnom 
umení a nadviazať nové pria-
teľstvá.

V tomto roku sa v prvom kole 
zúčastnilo 543 škôl z Európy, 
Ázie, Afriky. Z toho 15 287 kre-
sieb porotcovia ocenili 875 zla-
tými paletami a diplomami. Zá-
kladná umelecká škola Spišská 
Belá si bola prebrať s učiteľkou 
Mgr. Zuzanou Chorogwickou 
a troma mladými výtvarníkmi 
Petrou Repelovou, Dominikou 
Pisoňovou, Miriam Rojkovou 
najvyššie ocenenie tejto súťaže 

Základná umelecká škola Spišská Belá a výtvarné medzinárodné 

podujatie SMALL MONMARTRE OF BITOLA 2013

Grand Prix. ZUŠ Spišská Belá 
tam bola ako jediná pozvaná 
škola reprezentujúca Slovenskú 
republiku. Potešenie zúčastniť 
sa mali aj krajiny Ukrajina, Ru-
munsko, Srbsko, Egypt, Rusko, 
Turecko, Čína, Portugalsko. 
Najcennejšie ocenenie získala 
škola za kolekciu prác aj vďaka 
učiteľkám výtvarného odboru 
akad. mal. Eve Končekovej, Bc. 
Janette Kubalovej, Mgr. Zuzane 
Chorogwickej a Mgr. Kataríne 

Vdovjakovej. Naša ZUŠ okrem 
najvyššieho ocenenia, získala 
v prvom kole výtvarnej súťaže 
individuálne ocenenia a to štyri 
zlaté palety a osem čestných 
uznaní.

Úspech, ktorý Základná 
umelecká škola získala, umocnil 
krásny zážitok z podujatia v Ma-
cedónsku na vysokej úrovni, kto-
rý bol zorganizovaný na celý týž-
deň. Na okúzľujúce mesto Bitola 
na juhu Macedónska, nadviazané 

priateľstvá a získané skúsenosti 
budeme dlho spomínať. 

Mgr. Zuzana Chorogwická, 
učiteľka ZUŠ

Získať úspech na medziná-
rodnej úrovni je pre nás veľ-
kým potešením a neoceniteľ-
nou radosťou je pre nás pocit, 
že úsilie, ktoré vkladáme do 
detí prináša nádherné ovocie. 
Touto cestou chceme poďakovať 
všetkým sponzorom, ktorí nám 
prispeli na spomínanú cestu do 
Macedónska. Naše poďakovanie 
patrí Mestu Spišská Belá, firme 
Kovo-formy Jozef Navalaný, 
pánu Jozefovi Pajerovi, pánu 
Rudolfovi Nikerlemu, pánu 
Eduardovi Griglákovi (všetci 
zo Spišskej Belej), firme Zipser-
Net, s. r. o., Spišská Belá a firme 
H-Holz Eduard Handzuš. Ver-
te, že financie, ktoré ste nám 
poskytli, boli použité na dobrý 
účel a pomohli ste veľkej veci, 
ktorá je v histórii nášho Mesta 
hlboko zapísaná. Ešte raz sr-
dečné ĎAKUJEME. 

Mgr. Zuzana Pavličková,
riaditeľka ZUŠ

V duchu týchto 
viet sa nieslo aj 
stretnutie 4 tried žia-
kov materskej školy 
s účasťou dospelých 
hostí, ktoré sa konalo 
v mesiaci apríli pri 
príležitosti výročia 
narodenia veľkého dánskeho 
rozprávkara H. CH. Anderse-
na v Mestskej knižnici. Pozva-
nie na stretnutie s deťmi prijali 
primátor mesta Štefan Bieľak, 
farár evanjelickej cirkvi Martin 
Fečko, kaplán katolíckej cirkvi 
Karol Križian a hlavná kontro-
lórka Veronika Kováčiková. 
Príbeh o Krivkovi - škriatkovi 
z končiara Kriváň sa deťom 
v interpretácii hostí veľmi páčil 
a živo diskutovali o Tatrankoch, 
malých tvoroch, ktorí žijú v Tat-

Stretnutia detí i dospelých v Mestskej knižnici
V kráľovstve skál, kosodreviny a horských plies,
vo vysokých horách severného Slovenska,
kde rastie plesnivec, horec, poniklec, črievičník papučka...
kde šantia kamzíky, svište, veveričky...
kde lieta kráľ vtáctva, ktorý svojím orlím zrakom
stráži skalné steny i trávnaté pláne v dolinách,
odpradávna žijú, ľuďmi nepoznaní, tatranskí škriatkovia Tatrankovia.

rách a snažia sa chrá-
niť rastliny a zvieratá 
pred neporiadnými 
turistami. Deti podľa 
obrázkov poznávali 
končiare Vysokých Ta-
tier, chránené rastliny, 
živočíchy a zároveň sa 

od hostí dozvedeli o ich vzťahu 
ku knihám. Z posledného stret-
nutia bol odoslaný pozdrav au-
torke knihy Tatrankovia Renáte 
Bočkayovej-Vasekovej - rodáčke 
z nášho mesta. Deti jej formou 
pohľadnice poďakovali za krás-
nu knihu.

Cieľom tohto podujatia bolo 
podporiť vzťah detí ku knihám 
a k čítaniu. Týmto stretnutiam 
predchádzali podujatia, ktoré 
sa v Mestskej knižnici konali 
v rámci Mesiaca knihy. Už 

1. marca zavítal do nášho mes-
ta spisovateľ Milan Igor Chovan, 
autor kníh pre deti. Stretol sa na 
zaujímavej besede so žiakmi zá-
kladných škôl.

V dňoch 18. - 24. 3. 2013 sa ko-
nal Týždeň slovenských knižníc. 
Čitatelia mali možnosť vyrovnať 
si svoje podĺžnosti voči Mestskej 
knižnici bez platenia sankčných 
poplatkov.

Táto aktivita bola úspešnej-
šia ako v predošlých rokoch. 
Počas Mesiaca knihy knižnicu 
navštívilo 21 tried žiakov ZŠ. 
Účelom stretnutí boli informá-
cie o nových knihách, webovej 

stránke, využívanie a vyhľadá-
vanie titulov pomocou on-line 
katalógu. Informácia o čitateľ-
skom konte, pomocou ktorého 
si každý používateľ knižničných 
služieb môže knihy rezervovať, 
skontrolovať počet vypožiča-
ných kníh a zároveň si ich cez 
internet aj predĺžiť bez návštevy 
Mestskej knižnice sa stretla s po-
zitívnou odozvou. 

Od začiatku roka knižnicu 
navštívilo 2 823 návštevníkov 
a 1 283 ľudí využilo bezplatný 
internet. 

 Eva Janusová,
 vedúca Mestskej knižnice

Už po piatykrát sa 26. júna 2013 v Podtatranskej knižnici v Po-
prade stretli zástupcovia redakčných rád školských časopisov 
z podtatranského regiónu na vyhodnotení súťaže O najlepší škol-
ský časopis základných a stredných škôl. Náš Školník, časopis ZŠ 
J. M. Petzvala v Spišskej Belej, opätovne (už po štvrtýkrát) získal 
vo svojej kategórii najvyššie ocenenie - prvé miesto, z ktorého 
sa všetci veľmi tešíme a je pre nás veľkým povzbudením do 
ďalšej práce.

Mgr. Ingrid Vasjuková, ZŠ J. M. Petzvala

Opäť najlepší
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Predpoklad na úspech je v tom, že 
konáme to, čomu dobre rozumieme, 
nepomýšľajúc pritom na slávu.

Henry Wadsworth Longfellow

Prianím každého učiteľa je 
mať úspešných žiakov. Úspech 
je kladný výsledok nejakého 
úsilia, podujatia. U žiakov sú 
to výsledky pri reprezentácii 
školy v rôznych vedomost-
ných, literárnych a recitačných 
súťažiach. Základná škola J. M. 
Petzvala škola sa môže pochváliť 
viacerými úspechmi, ktoré do-
siahli žiaci v uplynulom škol-
skom roku.

Žiačka 9.A triedy Zuzana 
Gancarčíková dosiahla naj-

Úspechy školy na žiackych olympiádach
výraznejší úspech. V mesiaci 
apríl 2013 postúpila z kraj-
ského kola do celoštátneho 
kola geografickej olympiády. 
V dňoch 10. - 11. mája v Brati-
slave nás reprezentovala v ce-
loslovenskom kole geografickej 
olympiády, kde prekonala 
zástupcov všetkých ôsmich 
krajov Slovenska a obsadila 
fantastické 1. miesto v kategórii 
E (žiaci 9. ročníka). Víťazstvom 
získala možnosť zúčastniť sa na 
celosvetovom kole geografickej 
olympiády organizovanej Natio-
nal Geographic, ktoré sa bude 
konať v auguste 2013 v ruskom 
meste St. Peterburg. Žiačku 
pripravoval učiteľ RNDr. Emil 

Valek, PhD. Zuzana Gancarčí-
ková spolu s Jozefom Žigom 
a Matúšom Mackom z 8.A nás 
reprezentovali i krajskom kole 
dejepisnej olympiády, ktoré sa 
konalo 4. apríla v Prešove. Žia-
kov pripravoval učiteľ Dr. Juraj 
Tomeček.

I slovenčinári sa môžu po-
chváliť pekným úspechom žiač-
ky 9.A triedy Adriány Lizoňovej, 
ktorá po víťazstve v okresnom 
kole olympiády zo slovenského 
jazyka a literatúry pod vedením 
učiteľky Mgr. Aleny Oroszovej, 
reprezentovala Kežmarský okres 
v krajskom kole súťaže, ktoré sa 
konalo v priestoroch prešovské-
ho gymnázia 8. februára.

Úspechom sa môže pochváliť 
i učiteľka Ing. Z. Popiková, kto-
rá sa spolu so svojou žiačkou, 
Alexandrou Pavličkovou z 8.A 
zúčastnila na krajskom kole bio-
logickej olympiády v kategórii E 
- Poznaj a chráň prírodu svojej 
vlasti - odbornosť zoológia 14. 
mája v Prešove.

Všetkým žiakom blahože-
láme, Zuzane Gancarčíkovej 
držíme palce v medzinárodnej 
súťaži a prajeme ešte veľa po-
dobných úspechov pri repre-
zentácii školy a v ich ďalšom 
živote.

Mgr. Alena Oroszová, 
ZŠ J. M. Petzvala

Pokračuje aj realizácia projektu výstavby regulácia potoka Čierna 
voda v Strážkach - osadzujú sa drôtokamenné koše. Stavebné práce 
sa vykonávajú súbežne na hornom i dolnom úseku potoka. Tieto 
práce by mali byť ukončené do októbra 2013.

Regulácia potoka 

Čierna voda v Strážkach

Spoločenská kronika 

• apríl 2013
Narodili sa:
Miriam Grigerová, Denisa Stupáková, Nina Pavličková, Boris 
Božek, Jakub Neupauer, Dominik Žiga
Životného jubilea sa dožívajú:
Zuzana Lisyová - 85 rokov, Anna Rezničáková - 75 rokov, Elena 
Slodičková - 75 rokov, Ľudmila Kňazovická - 70 rokov, Ján Le-
šundák - 70 rokov, Anna Mlynarčíková - 70 rokov
Navždy nás opustili: 
Valentín Kačmarčík - vo veku 85 rokov, Mikuláš Pitoňak - vo 
veku 81 rokov, Zuzana Vojčíková - vo veku 58 rokov, Vincent 
Matiaš - vo veku 56 rokov

• máj 2013
Narodili sa:
Kristián Hlatký, Alica Želonková, Marika Danielčáková, Filip 
Čonka, Katarína Gnebusová, Filip Gužiak, Michal Blanár
Životného jubilea sa dožívajú:
Anna Sobanská - 85 rokov, Margita Gemzová - 80 rokov, Žofia 
Hanzelyová - 75 rokov, Elena Marhefková - 75 rokov, Žofia 
Nadžadyová - 75 rokov, Ján Šťastný - 75 rokov, Kvetoslava Buj-
ňaková - 70 rokov, Emil Urbanský - 70 rokov
Navždy nás opustili: 
Anna Štefaniaková - vo veku 101 rokov, František Mlynarčík 
- vo veku 80 rokov

Regionálne združenie tatran-
ských a podtatranských obcí so 
sídlom v Spišskej Belej (ďalej len 
regionálny ZMOS) sa obrátilo na 
členské obce a mestá s nasledov-
ným návrhom na poskytnutie fi-
nančnej pomoci Obci Jezersko, 
členovi regionálneho združenia, 
ktorá bola postihnutá živelnou 
udalosťou - povodňou v mesiaci 
jún 2013. Táto povodeň spôsobi-
la v tejto maličkej zamagurskej 
obci značné materiálne škody 
na majetku obce, jej obyvateľov 
i ďalších subjektov (napr. SÚC 
PSK). Škody na majetku obce 
boli predbežne odhadnuté na 
sumu cca 70-tis. eur a určite 
nie sú konečné. Vzhľadom na 
uvedenú situáciu sa niektoré 

Pomoc obci Jezersko
miestne samosprávy už rozhodli 
tejto obci pomôcť (napr. Mestské 
zastupiteľstvo v Kežmarku 
schválilo sumu 2 000 eur, Mest-
ské zastupiteľstvo v Spišskej 
Belej sumu 500 eur). Aj ZMOS 
prispel zo svojho „protipovod-
ňového“ fondu sumou 4 000 eur. 
Keďže miestne samosprávy sú v 
zložitej finančnej situácii a osob-
ne by ste chceli finančne prispieť 
obci Jezersko na odstránenie ná-
sledkov tejto povodne, môžete 
tak urobiť úhradou ľubovoľnej 
finančnej sumy na nasledovný 
účet obce:

Obec Jezersko, 
IČO 00696285,

bankové spojenie: VÚB, a. s., 
č. ú. 24225562/0200
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Deviaty ročník celosloven-
skej zbierky od 13. do 17. mája 
bol určený pre deti v Ugande na 
zlepšenie ich prístupu k zdraviu 
nezávadnej pitnej vode. Do tohto 
projektu sa zapojila aj naša ma-
terská škola. Príprava na túto 
zbierku spočívala v propagácii 
u detí a personálu v našej ma-
terskej škole. Deti spolu s učiteľ-
kami upiekli z medovníkového 
cesta kolieska v tvare gombíka, 
ktoré ozdobili modrou farbou. 
Každý, kto prispel do tejto 
zbierky, obdržal medovníkový 
gombík. Zbierka sa konala 
celý týždeň v triedach a jeden 
deň deti spolu s učiteľkami na 
chodbe v materskej škole oslo-
vovali okoloidúcich rodičov, 

Týždeň modrého gombíka
aby prejavili ochotu a ľudskosť 
pomôcť. Taktiež sme oslovili 
pána primátora a pracovníkov 
mestského úradu, ktorí ochotne 
prispeli do zbierky.  

Deviaty ročník celoslovenskej 
zbierky, ktorý bol určený pre 
deti v Ugande sa nám vydaril, 
vyzbieralo sa 286 €, ktoré boli 
zaslané na účet UNICEF. 

Chceme sa poďakovať páno-
vi primátorovi, zamestnancom 
mestského úradu, rodičom, per-
sonálu materskej školy a hlavne 
deťom, že svojím ľudským prí-
stupom a darovaním finančnej 
čiastky prispejú k zlepšeniu 
života detí v africkej Ugande. 
 Mgr. Pavla Malinová,

koordinátorka projektu

Druhá májová nedeľa je už 
tradične venovaná všetkým 
mamičkám, pretože je dôležité 
pripomenúť si, akú dôležitú 
úlohu v živote každého človeka 
zohráva mama. Mesto Spišská 
Belá pri tejto príležitost 12. mája 
zorganizovalo kultúrno-zábavné 
popoludnie pre všetky mamičky. 
Bohatý a krásny program si pri-
pravili detičky z Materskej školy 
Mierovej a detičky z folklórneho 
súboru Dukátik. Každá mamička 
dostala pri príchode malé dreve-
né srdiečko, ktoré nám sponzor-
sky venoval František Bednár. 
Nezabudli sme ani na deti, ktoré 
po skončení programu dostali 
tvarovací balónik podľa vlast-
ného želania. Deň matiek bude 
zasa o rok, ale prejaviť našu lásku 
a vďačnosť môžeme našim ma-
mám každý deň.

Deň matiek 

Regionálna výchova je jednou 
z prierezových tém, ktoré sú im-
plementované vo vyučovacom 
procese. V ZŠ J. M. Petzvala je 
regionálna výchova vyučovacím 
predmetom v 7. ročníku. Žiaci 
prostredníctvom tohto predme-
tu majú možnosť nahliadnuť do 
bohatého kultúrneho dedičstva 
našich predkov. Vzťah k dedič-
stvu našich otcov nám pomáha 
rozvíjať aj regionálna súťaž 
Spoznaj svoj región, ktorú pri-
pravuje Dr. Juraj Tomeček. 

V telocvični ZŠ J. M. Petzvala 
sa 14. júna uskutočnil druhý roč-
ník tejto súťaže. Jej cieľom je vy-

Spoznaj svoj región

budovať u žiakov kladný vzťah 
k rodnému kraju, poznať histó-
riu a súčasnosť svojho rodiska 
a regiónu. Súťaže sa zúčastnilo 
7 družstiev zo základných škôl 
z Kežmarku, Popradu, Spišskej 
Belej a Slovenskej Vsi. Nad 
regulárnosťou súťaže dohlia-
dala trojčlenná porota v zložení 
Mgr. Amália Lacušová (vedúca 
školského úradu v Spišskej 
Belej), Mgr. Jana Galliková zo 
ZŠ Dr. D. Fischera v Kežmarku 
a Mgr. Michaela Fudalyová zo 
ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi. 

Súťažilo sa v štyroch kolách 
prostredníctvom informačno-

-komunikačných technológií. 
Keďže si v tomto roku pripomí-
name 1150. výročie od príchodu 
sv. Konštantína a sv. Metoda na 
Veľkú Moravu, prvé kolo bolo 
venované spomínaným vie-
rozvestcom a obdobiu Veľkej 
Moravy. Žiaci v druhom kole 
spoznávali známe kultúrnohis-
torické pamiatky Spiša. Tretie 
kolo bolo zamerané na regio-
nálne dejiny Spiša. Vo štvrtom 
kole si žiaci vyberali osobnosť 
regionálnych dejín bodovú 
hodnotu otázky. 

Na 1. mieste sa umiestnila 
ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku, 
na 2. mieste skončila ZŠ J. M. 
Petzvala, Spišská Belá v zložení 
Jozef Žiga, Zuzana Gancarči-
ková a Alexandra Pavličková 
a 3. miesto patrilo druhému 

družstvu zo ZŠ Dr. D. Fischera 
v Kežmarku. 

Srdečná vďaka patrí ta-
nečno-hudobnej skupine pod 
vedením Mgr. Miroslavy 
Malichovej, ktorá nám tancom 
a spevom spríjemnila chvíle 
medzi jednotlivými kolami. 
Úprimne ďakujeme aj mestu 
Spišská Belá, ktoré zabezpečilo 
ceny do súťaže a vedeniu našej 
základnej školy, ktoré aktívnym 
prístupom prispelo k bezproblé-
movému priebehu súťaže. Sme 
radi, že pre niektoré školy sa táto 
súťaž stala tradíciou a dúfame, 
že sa na budúci rok opäť stretne-
me už na 3. ročníku regionálnej 
súťaže Spoznaj svoj región.

 
Dr. Juraj Tomeček, 

ZŠ J. M. Petzvala



JÚL 2013Spišskobeliansky spravodajSTRANA 12

7. máj 
Z cudzieho krv netečie... 

Toto slovné spojenie si vzal za 
svoje Peter B. z Tatranskej Kot-
liny, ktorý sa rozhodol trochu 
si „prilepšiť“ a vybral sa do 
miestneho lomu, aby si odtiaľ 
odviezol fúru drveného kame-
ňa. To, že lom vlastní mesto 
Spišská Belá ho vôbec netrápilo 
a napriek zatvorenej závore 
a jasne vyznačenému zákazu 
vstupu nepovolaným osobám 
začal ťažbu... Spomenutá rampa 
však prístup k nerastnému bo-
hatstvu výrazne komplikovala, 
preto bol menovaným zostavený 
a vzápätí realizovaný „operačný 
program doprava“. Jeho pointou 
bolo naloženie materiálu na 
fúrik a následný transport cez 
rampu až na vlečku malého trak-
tora, ktorý bol pristavený pred 
závorou. Vcelku hladký priebeh 
akcie narušil až príchod hliadky 
MsP, ktorá okrem iného chráni 
majetok aj v intraviláne mesta 
a nakoľko muž nemal pre svoje 
konanie rozumné vysvetlenie, 
bol jeho skutok vyhodnotený 
ako priestupok proti majetku 
a prejednaný uložením bloko-
vej pokuty.

9. máj
Počas bežného pracovného 

predpoludnia, v čase krátko po 
10:00 hod. majú „za sebou“ ško-
lopovinné deti minimálne dve 
vyučovacie hodiny. Dominik B. 
z Podhoran, Martina H., Darina 
H. a Simona H. z Krížovej Vsi 
však o tomto čase „brázdili“ 
mesto a „vzdelávali sa“ na det-
skom ihrisku až do chvíle, kým 
si ich počas pochôdzky nevšimla 
hliadka MsP, ktorá im položila 
nepríjemnú otázku, prečo nie sú 
v škole. Odpoveď bola pohoto-
vá, ale málo presvedčivá, ako to 
v týchto prípadoch býva zvy-
kom. Všetci boli u lekára. Nikto 
však svoje tvrdenie nevedel do-
ložiť hodnoverným dokladom. 
Preto bola štvorica obratom od-
vedená do školy, kde si ich pre-
vzala kompetentná osoba a vec 
bola postúpená na prejednanie 
správnemu orgánu, nakoľko sú 
rodičia záškolákov podozriví 
zo zanedbávania starostlivosti 
o povinnú školskú dochádzku 
dieťaťa. Na záver sa natíska 
otázka, či má zmysel investovať 
nemalé peniaze do vzdelávania 
marginalizovaných skupín, keď 

Z denníka mestskej polície (máj, jún 2013)
oni sami nemajú najmenší záu-
jem na sebe pracovať. A možno 
vedia prečo... Vzdelaní ľudia 
si zvyknú na živobytie zarobiť 
prácou a takýto spôsob získa-
vania peňazí je pre nich zatiaľ 
neprijateľný.

12. máj 
Počas vozidlovej patroly ulíc 

mesta v čase o 2.50 h objavila 
hliadka MsP pri budove Slo-
venskej sporiteľne zaparkované 
auto s naštartovaným motorom 
a rozsvietenými svetlami. Preve-
rovaním na mieste a neskorším 
prezretím záznamu z KMS bolo 
zistené, že Ján V. z Holumnice 
už viac ako 30 minút tvrdým 
spánkom oddychoval vo svo-
jom vozidle. Po zobudení vodiča 
policajtmi bolo zistené, že ho len 
premohla únava po dlhej ceste. 

14. máj 
Dovtedy sa chodí s krčahom 

po vodu, pokiaľ sa nerozbije. 
To bol prípad aj Rasťa M. z ob-
ce Rakúsy. Ten si odbehol do 
blízkych mestských lesov, aby 
si zadovážil drevo na kúrenie. 
Nakoľko to bola jeho v poradí 
už druhá krádež, jeho počínanie 
bolo kvalifikované ako trestný 
čin a prípad bol odstúpený na 
OOPZ Spišská Belá. 

15. máj
Služobný telefón hliadky MsP 

neslúži len na „bonzovanie“, ale 
v niektorých prípadoch aj na 
obťažovanie susedov. Po prijatí 
každého telefonátu na oddelení 
MsP nasleduje zo strany služ-
bukonajúcej policajnej hliadky 
vždy jeho preverenie. Krátko 
pred koncom popoludňajšej 
zmeny jeden takýto telefonát 
policajti prijali. Hliadka MsP 
bola vyslaná k „vyriešeniu“ 
rušenia nočného kľudu Vladimí-
rom F. ml, bývajúcim v jednom 
z bytov na Slnečnej ulici. Po 
príchode na miesto bolo ziste-
né, že opätovne ide o „falošný“ 
poplach chronickej sťažovateľky 
bývajúcej v blízkosti uvedeného 
bytového domu. 

20. máj 
Nikdy mi nebolo celkom 

jasné, čo ľudia myslia vetou 
„Športom k trvalej invalidite!“. 
Po oznámení bitky v detskom 
domove na Ulici 1. mája a ná-
slednom preverení prijatého 

oznámenia mi však táto veta za-
čala dávať úplný zmysel. Krátko 
pred 18.45 h došlo počas futba-
lového zápasu medzi chovanca-
mi a zároveň bratmi Michalom 
a Jaroslavom Č. k vzájomnému 
fyzickému napadnutiu, kde 
okrem úderov a kopancov 
zohrala hlavnú úlohu aj tehla 
v ruke jedného z bratov. Ten 
v zlosti z neochoty svojho brata 
pokračovať vo futbalovom zá-
pase vyvolal uvedený konflikt. 
Keďže bitku sa len s ťažkosťou 
podarilo vychovávateľke zvlád-
nuť, pre istotu na pomoc privo-
lala hliadku MsP, aby chlapcov 
ukľudnili a dohovorili im. 

1. a 2. jún 
Už tradične sa v týchto dňoch 

uskutočnili „Dni mesta“. Aj vďa-
ka pričineniu príslušníkov MsP 
a posilneným hliadka prebehli 
dôstojne a bez vážnejších inci-
dentov. 

10. jún 
Minútu pred koncom popo-

ludňajšej služby sa opäť rozo-
zvučal telefón na oddelení MsP. 
Jeden z obyvateľov domu na 
Hviezdoslavovej ulici sa sťažoval 
na hulákajúcu neznámu trojicu 
stojacu v bráne jeho rodinného 
domu. Po odchode z oddelenia 
MsP bolo viac ako jasné, prečo sa 
spomenutá trojica skrývala. Von-
ku bol poriadny lejak a to bol 
dôvod, prečo si chlapci cestu do 
Krížovej Vsi skracovali postáva-
ním pred rôznymi domami. Po 
príchode na miesto bolo zistené, 
že dôvodom hlučného správania 
sa Patrika, Mária a Jána H. bolo 
požívanie alkoholického nápoja. 
Pokus policajtov vyriešiť tieto 
osoby na mieste pokutami bol 
zbytočný, lebo chlapci pri sebe 
peniaze „už“ nemali, ale ako 
veľkorysú ponuku policajtom 
ponúkli nový dotykový telefón, 
aby si ho odniesli do záložne. 

14. jún
Byť aspoň na chvíľu stredo-

bodom pozornosti zatúžili pán 
Rudolf so svojou priateľkou 
Zuzanou. O tom, že ich večerná 
„show“ v bytovom dome na 
Slnečnej ulici mala aj isté grády 
svedčia aj príchody príslušní-
kov MsP, OOPZ a vozidla RZP. 
Ohňom sváru bolo to, že slečna 
Zuzana sa cítila ohrdnutá pánom 
Rudolfom a zo zlosti, že ju „už“ 
nechce mať v byte, bolo poriadne 
vyvádzanie pred jeho vchodový-
mi dverami. Vzhľadom na to, že 
menovaná nemá trvalý pobyt na 
uvedenej adrese a pán Rudolf si 
neželal, aby sa menovaná v jeho 
byte zdržiavala, bola za prítom-
nosti policajtov z bytového domu 
vykázaná preč. 

21. jún
Počas návštevy nášho mes-

ta prišla dvojica Rumuniek 
o niekoľko euro. Nikto ich 
však neokradol. Bola to výška 
pokuty, ktorú im za nedovo-
lený podomový predaj udelila 
hliadka MsP. 

28. jún 
Vyvrcholením noci bola bit-

ka medzi Dušanom N. z Ulice 
1. mája, ktorý zobral spravodli-
vosť do vlastných rúk. Celonočné 
vyhrážky a provokácie Michala 
M. z Ulice kpt. Nálepku evident-
ne potúženého nielen alkoholom 
vyriešil pästným súbojom, kto-
rý bol však prerušený hliadkou 
MsP a predvedeným útočníka 
na oddelenie MsP. Počas vy-
počúvania Dušana na oddelení 
MsP bolo obsluhou KMS zistené, 
že na miesto incidentu dorazila 
aj hliadka OOPZ a vozidlo RZP, 
ktoré ošetrilo na mieste Michala. 
Celý incident po dohode policaj-
tov na mieste prevzala hliadka 
OOPZ Spišská Belá. 

Spracoval: kolektív 
príslušníkov MsP

KONTAKTY 
na Mestskú políciu v Spišskej Belej:

tel.: 052/459 15 55 • mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk

Viac aktuálnych informácií 

získate na www.spisskabela.sk
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Všeobecne záväzné na-
riadenie Mesta Spišská Belá 
č. 3/2013 zo dňa 25. apríla 2013, 
ktorým sa schvaľuje návštevný 
poriadok prímestskej oddy-
chovej zóny Beliansky rybník. 
Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej vo veciach územnej 
samosprávy v zmysle § 6 ods. 
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov sa uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 

§ 1
(1) Týmto všeobecne zá-

väzným nariadením (ďalej len 
„nariadenie“) sa schvaľuje náv-
števný poriadok prímestskej 
oddychovej zóny Beliansky 
rybník (ďalej len návštevný 
poriadok). 

(2) Návštevný poriadok ur-
čuje práva a povinnosti všetkých 
návštevníkov prímestskej oddy-
chovej zóny Beliansky rybník. 

(3) Beliansky rybník (ako 
vodná stavba, resp. vodná 
plocha) je lovným kaprovým 
rybníkom, na ktorom vykonáva 
právo rybolovu Miestna organi-
zácia Slovenského rybárskeho 
zväzu v Spišskej Belej (ďalej len 
„MO SRZ“) a je jej majetkom. 
Správcom Belianskeho rybníka 
(vodnej plochy) je MO SRZ. 

(4) Mesto Spišská Belá je 
vlastníkom pozemkov tvoria-
cich prímestskú oddychovú 
zónu Beliansky rybník (ďalej 
len „zóna“). Správcom územia 
okolo Belianskeho rybníka je 
mesto. 

Návštevný poriadok

prímestskej oddychovej zóny BELIANSKY RYBNÍK 

§ 2
(1) Každý, kto chce navštíviť 

túto zónu, je povinný dodržia-
vať tento návštevný poriadok 
a pokyny správcu zóny alebo 
správcu rybníka. 

(2) V celej zóne je zakázané 
zakladať oheň okrem miest na 
to určených mestom, ktoré sú 
označené informačnou tabu-
ľou. Mesto môže v určitom čase 
úplne zakázať zakladanie ohňa 
aj na týchto určených miestach. 
So súhlasom mesta je možné za-
kladať oheň v určenom čase aj 
na iných miestach (napr. v rámci 
rybárskych pretekov a pod.). 

(3) V celej zóne je zakázané 
stanovať alebo bivakovať. Vý-
nimku z tohto zákazu v odô-
vodnených prípadoch (napr. pri 
organizovaní určitých podujatí 
a pod.) udeľuje mesto, ktoré určí 
čas a miesto možného stanova-
nia alebo bivakovania. 

(4) V rybníku je zakázané 
kúpať psov a iné zvieratá. 

(5) Kúpanie alebo potápanie 
ľudí v rybníku je možné len na 
vlastnú zodpovednosť týchto 
osôb, nakoľko rybník nie je 
prírodným kúpaliskom. 

(6) Člnkovanie na vodnej 
ploche rybníka je možné len na 
vlastnú zodpovednosť každej 
osoby.

(7) Korčuľovanie na prírod-
nom ľade, ktorý vznikne na vod-
nej ploche rybníka v zimnom 
období, je možné len na vlastnú 
zodpovednosť každej osoby. 

(8) Vstup so psom do zóny 
je možný, avšak pes musí byť 
vodený na vôdzke. 

(9) Každý je povinný do-
držiavať čistotu a poriadok. 
Vzniknuté odpadky je každý 
povinný umiestniť v odpadko-
vých košoch alebo ich odniesť 
so sebou. 

(10) Každý je povinný sa 
správať v zóne tak, aby svojím 
konaním 

a) nepoškodzoval majetok 
mesta alebo MO SRZ, 

b) neohrozoval alebo ne-
poškodzoval okolité životné 
prostredie, 

c) nerušil verejný poriadok 
alebo nevzbudzoval verejné 
pohoršenie. 

§ 3
(1) Parkovanie motorových 

vozidiel je možné len na verej-
ných parkoviskách mesta pred 
vstupom do zóny. 

(2) Vstup vozidiel do zóny 
je možný len na základe pí-
somného súhlasu mesta, avšak 
je nevyhnutné zaparkovať 
vozidlo tak, aby nebránilo pre-
jazdu ďalšieho vozidla. Mesto je 
povinné udeliť písomný súhlas 
MO SRZ na vstup motorovým 
vozidlám, ktoré zabezpečujú 
správu a údržbu rybárskeho 
domu alebo rybníka. 

(3) V prípade nočného lovu je 
možný vstup s motorovým vo-
zidlom až k vyznačenému mies-
tu v zóne len za predpokladu, že 
daná osoba má platné povolenie 
na lov a len na základe povole-
nia vydaného MO SRZ. 

(4) Vstup s motocyklom do 
zóny okrem prípadov uvede-
ných v odseku 2 a 3 je možný len 

po prístupovej ceste až k budove 
rybárskeho domu, pričom jeho 
parkovanie na vymedzenom 
mieste nesmie vytvárať pre-
kážku v pohybe osôb, resp. pre 
zásobovanie rybárskeho domu. 

(5) Vstup s bicyklom do celej 
zóny a pohybovať sa v nej na bi-
cykli je možné, avšak cyklista ne-
smie ohrozovať peších chodcov 
a nesmie vytvárať prekážku pre 
zásobovanie rybárskeho domu. 

§ 4
(1) Mesto zabezpečuje údrž-

bu lavičiek, odpadkových košov, 
informačných tabúľ, verejného 
osvetlenia, detského ihriska na-
chádzajúcich sa v zóne. Mesto 
zabezpečuje údržbu parkovísk 
pri tejto zóne a prístupovej ko-
munikácie k rybárskemu domu. 
Mesto zabezpečuje údržbu 
zelene (vrátane drevín) v okolí 
rybníka na území zóny. Mesto 
zabezpečuje vyprázdňovanie 
odpadkových košov. Pri tejto 
údržbe MO SRZ poskytuje 
mestu potrebnú súčinnosť. 

(2) Mesto, mestská polícia 
a členovia MO SRZ dohliadajú 
na poriadok a čistotu v zóne. 

§ 5
(1) Týmto nariadením nie sú 

dotknuté práva a povinnosti 
vyplývajúce z ostatných vše-
obecne záväzných právnych 
predpisov. 

(2) Kontrolu dodržiavania 
toho nariadenia vykonávajú 
príslušníci Mestskej polície 
v Spišskej Belej. Týmto nie sú 
dotknuté kontrolné oprávnenia 
iným príslušných orgánov. 

(3) Nedodržanie tohto na-
riadenia bude riešené v zmysle 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

(4) Toto nariadenie schválilo 
mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej na svojom zasadnutí 
dňa 25. 4. 2013 uznesením 
č. 50/2013. 

(5) Toto nariadenie nadobú-
da platnosť dňom jeho schvále-
nia Mestským zastupiteľstvom 
v Spišskej Belej a jeho vyvesením 
na úradnej tabuli mesta. 

(6) Toto všeobecne záväzné 
nariadenie nadobúda účinnosť 
15. mája 2013. 

JUDr. Štefan Bieľak, 
 primátor mesta 
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Dňa13. júna 2013 sa uskutoč-
nilo v našom meste bezplatné 
darovanie krvi „Primátorska 
kvapka krvi“. Táto akcia sa koná 
na podnet primátora nášho mes-
ta v spolupráci s NTS Poprad. 
Každý mal možnosť prísť počas 
celého dňa do zasadačky mest-
ského úradu darovať krv. Tento 
rok to bola rekordná účasť - 51 
darcov (3 z nich však nakoniec 
nemohli krv darovať). 

Všetkým srdečne ďakujeme 
a pripájame zoznam týchto 
darcov:

Michal Grivalský 
Roman Gorecký 
Jozef Mráz 
Pavol Venglár 
Lýdia Strellová 
Marek Podolinský 
Branislav Olekšák 
Katarína Legutková 
Andrea Zoričáková 
Igor Jurský 
Veronika Rušinová 
Mária Rušinová 
Miroslava Hoholová 
Adriana Hradická 
Emil Lorenčík 
Magdaléna Lorenčíková 
Adela Andrášová 
Štefan Bieľak JUDr. 

Primátorska kvapka krvi 
Jozef Kuna 
Vlasta Zamišková 
Maroš Neupauer Mgr. 
Ivana Zavacká 
Ján Dudáš PaedDr. 
Matúš Vadovský 
Jana Tomalová 
Lucia Pješčáková 
Daniela Čabanová 
Beáta Podolská 
Mária Makovská 
Kamil Svitana 
Ján Jakubčák 
Ing. Martin Vitkaj 
Juraj Svitaň 
Daniela Knutelská 
Matúš Marhefka
Peter Mazurek 
Jozef Somr 
Peter Penxa 
Pavol Penxa 
František Bednár 
Mária Budzáková 
Peter Tomas 
Ľubomír Šmindák 
Lenka Lenkavská 
Peter Beskid 
Anna Vadovská 
Peter Nebus 
Ivana Oravcová 
Mgr. Anna Kuchtová 
Radoslav Richter 
Petra Fridmanská Mgr. 

Konečné umiestnenie futbalových mužstiev

MŠK SLAVOJ za uplynulú sezónu 2013/2014 
Muži „A“ - 6. liga VSFZ - podtatranská skupina
Mužstvo Z V R P Skóre Body
1. Štrba 26 18 3 5 64:27 57
2. Hrabušice 26 17 2 7 66:34 53
3. Harichovce 26 11 8 7 40:31 41
4. Poprad „B“ 26 12 5 9 55:37 41
5. Mária Huta 26 12 4 10 46:45 40
6. Sp. Bystré 26 12 3 11 35:34 39
7. Smižany 26 12 1 13 61:36 37
8. Hranovnica 26 11 3 12 58:47 36
9. Levoča 26 10 5 11 59:45 35
10. Sp. Belá 26 10 2 14 55:55 32
11. Helcmanovce 26 9 4 13 40:54 31
12. Teplička n/H 26 10 1 15 48:72 31
13. Margecany 26 8 4 14 35:74 28
14. Jaklovce 26 7 1 18 29:100 22

Muži „B“ - 1. „ČEZ“ trieda PFZ
1. Kravany 30 22 4 4 101:43 70
2. V. Lomnica 30 20 5 5 92:40 65
3. Stráže 30 16 7 7 66:41 55
4. Batizovce 30 15 6 9 67:55 51
5. Vikartovce 30 14 8 8 72:35 50
6. Sp. Belá „B“ 30 15 4 11 66:46 49
7. Vernár 30 13 4 13 80:72 43
8. L. Teplička 30 11 7 12 66:70 40
9. Hôrka 30 12 4 14 54:73 40
10. Lučivná 30 9 9 12 46:64 36

11. Vrbov 30 9 8 13 53:67 35
12. Sp. Štvrtok 30 9 7 14 53:64 34
13. Mengusovce 30 7 9 14 39:73 30
14. Ľubica 30 9 4 17 54:73 28
15. V. Slavkov 30 8 4 18 48:73 28
16. Sp. St. Ves 30 3 6 21 36:104 15

Starší dorast - 3. liga VSFZ
1. Lipany 28 21 4 3 112:19 67
2. Michalovce „B“ 28 20 5 3 73:28 65
3. Ľubotice 28 20 3 5 114:25 63
4. Trebišov 28 19 2 7 101:29 59
5. Hrabovčík 28 17 4 7 68:35 55
6. Snina 28 15 5 8 49:31 50
7. KAC Košice 28 16 2 10 75:50 50
8. Koš. N. Ves 28 11 2 15 53:54 35
9. Sabinov 28 9 7 12 37:45 34
10. Moldava n/B 28 10 3 15 60:72 33
11. Sp. Belá 28 7 4 17 38:85 25
12. Sobrance 28 6 2 20 33:100 20
13. Čaňa 28 5 5 18 33:90 20
14. St. Ľubovňa 28 6 1 21 32:92 19
15. Kr. Chlmec 28 3 1 24 20:143 10

Mladší dorast - 3. liga VSFZ 
1. Michalovce „B“ 28 22 3 3 120:30 69
2. Ľubotice 28 22 2 4 107:26 68
3. Lipany 28 17 4 7 77:42 55
4. Moldava n/B 28 17 1 10 100:59 52
5. Sp. Belá 28 16 4 8 85:48 52
6. Trebišov 28 15 2 11 70:53 47
7. KAC Košice 28 14 2 12 72:54 44
8. Snina 28 13 3 12 35:35 42
9. St. Ľubovňa 28 13 2 13 57:56 41
10. Sabinov 28 10 5 13 39:63 35
11. Hrabovčík 28 8 3 17 47:64 27
12. Koš. N. Ves 28 8 2 18 27:84 26
13. Čaňa 28 7 2 19 33:83 23
14. Kr. Chlmec 28 6 2 20 30:115 20
15. Sobrance 28 2 3 23 18:105 9

Starší žiaci - 3. liga VSFZ 
1. Levoča 18 15 2 1 77:28 47
2. FAM Poprad 18 14 2 2 70:14 44
3. Sp. Vlachy 18 10 0 8 49:51 30
4. Smižany 18 7 5 6 37:31 26
5. Ľubica 18 7 5 6 64:39 26
6. Sp. Belá 18 8 2 8 36:32 26
7. Lendak 18 7 4 7 51:49 25
8. Plavnica 18 7 0 11 43:39 21
9. Krompachy 18 3 0 15 15:51 9
10. Svit 18 2 0 16 17:125 6

Mladší žiaci - 3. liga VSFZ 
1. FAM Poprad 18 15 0 3 59:20 45
2. Lendak 18 12 2 4 47:21 38
3. Svit 18 10 1 7 46:35 31
4. Sp. Belá 18 9 3 6 35:24 30
5. Ľubica 18 9 1 8 34:24 28
6. Krompachy 18 8 3 7 41:26 27
7. Levoča 18 7 3 8 37:41 24
8. Plavnica 18 6 2 10 35:35 20
9. Sp. Vlachy 18 6 0 12 30:55 18
10. Smižany 18 0 1 17 6:89 1
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Desiaty ročník Stre-
etball Belá Cup-u sa 
uskutočnil 15. júna na 
viacúčelovom športo-
vom ihrisku v Spišskej 
Belej (na Tatranskej ulici). 
Hlavným organizátorom 
turnaja bol Mestský 
basketbalový klub Spiš-
ská Belá v spolupráci 
s Mestom Spišská Belá. 
Po niekoľkých predchá-
dzajúcich ročníkoch nám 
konečne prialo aj poča-
sie. Turnaja sa zúčastnilo 
20 družstiev, pričom 
účastníci pricestovali zo 
širokého okolia. Basket-
bal sa hral na 4 ihriskách 
2x10 minút, prebiehali aj 

Streetball Belá Cup 
strelecké súťaže v trojkových 
a šestkových hodoch.

Víťazi v jednotlivých kategó-
riách: 
Chlapci do 15 rokov 
1. Bratia Jehovovi
2. Svit
3. Gumkáči
Dievčatá do 15 rokov 
1. Bez mena 
2. My 3 z Belej
Muži 
1. Chleba treba 
2. Srdciari
3. Účastníci
Ženy 
1. Honesty
2. RedMonkeys
3. Najneobhospodarenejšie

Šestkovú sútaž vyhral za 
mužov Lukáš Čegin a za ženy 
Anna Šimoňáková. V trojkovej 
sútaži dominovali za mužov 
Marek Valent a za ženy Veronika 
Lorenčíková.
Ďakujeme sponzorom, ktorí 

venovali vecné ceny do tohto 
turnaja: AQUACITY Poprad, PD 
Tatry Spišská Belá, Pizza Sotto 
Gastagno Spišská Belá, Algida, 
Krboterm Kežmarok, Baliarne 
obchodu Poprad. Týmto chce-
me poďakovať všetkým, ktorí 
sa podujali a pomohli pri orga-
nizácii tohto turnaja - hráčkam 
MBK, trénerovi a predsedovi 
klubu MBK Spišská Belá, ko-
mentátorovi, fotografovi. 

Tešíme sa znova o rok. 

V nedeľu 14. júla sa na 
novom futbalovom štadióne 
v Spišskej Belej uskutočnili 
tradičné Belianske jedenástky 
- súťaž v kopaní futbalových 
jedenástok pre všetkých (nielen 
pre futbalistov). Súťaž prebie-
hala v 3 kategóriách - deti do 
15 rokov, ženy a muži, pričom 
spolu bolo viac ako 250 súťa-
žiacich. Najlepším trom v kaž-
dej kategórii boli primátorom 
mesta odovzdané ceny - pohár 
a finančná odmena. 

Výsledky:
Muži
1. miesto: Patrik Susa 

(Spišská Belá)
2. miesto: Filip Gallik 

(Spišská Belá)
3. miesto: Lukáš Dučák 

(Žakovce)
Ženy:
1. miesto: Jana Chromá 

(Košice) 
2. miesto: Kamila Petná 

(Košice)

Belianske jedenástky 
3. miesto: Lenka Kuchtová 

(Hôrka)
Deti (do 15 rokov):
1. miesto: Michal Matejovský 
2. miesto: Martin Slivinský
3. miesto: Patrik Makovský
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Tak ako v každom športe na 
záver bedmintonovej sezóny 
sme pripravili stručnú bilan-
ciu. Tento rok bol bedminton 
v Spišskej Belej zatiaľ najúspeš-
nejší, tak z pohľadu účasti ako aj 
úspešnosti. Ale po poriadku... 

 Sezónu sme začali 23. 9. 
2012 a ukončili 26. 5. 2013. Po-
čas 34 nedeľ nás navštívilo 702 
priaznivcov tohto športu nielen 
zo Spišskej Belej, ale aj z okolia. 
Z toho bolo 439 dospelých a 263 
detí. Myslím si, že ak to bude 
ďalej takto pokračovať, stane sa 
bedminton v našom meste obľú-
beným športom. Počas roka sme 
zorganizovali dva turnaje. 

Prvý turnaj sa uskutočnil 23. 
februára. Bol to turnaj žiakov. 
Zúčastnilo sa na ňom 17 žiakov 
zo Spišskej Belej, Spišského 
Podhradia a Lendaku (obr. 1). 
20. apríla sa konal turnaj mužov. 

Za účasti 16 mužov si prvenstvo 
vybojoval Rasťo Lech ml., druhé 
miesto obsadil Matúš Matava 
(obaja zo Spišskej Belej), tretí 
bol Marek Jezerčák z Kežmar-
ku, štvrtý Miroslav Mačičák 
z Mlynčekov (obr. 2). 

Aj v školskom roku 2012/2013 
fungoval bedmintonový krúžok 
pre deti pri centre voľného času. 
Deti sa učili základy hry a tí lepší 
potom svoje zručnosti ukázali na 
turnajoch, ktorých sa pravidelne 
zúčastňujeme. Tento rok máme 

Bedminton pre každéhokaždého

celkom dobrú bilanciu: 
6. 4. 2013 - turnaj v Spišskom 

Podhradí - prvé miesto v kategó-
riách U13 aj U15 

4. 5. 2013 - turnaj v Lenda-
ku 2. miesto v U15, 4. miesto 
v U13

18. 5. 2013 - turnaj v Sp. N. 
Vsi 1. a 3. miesto v U15 (obr. 3)

1. 6. 2013 - turnaj v Lendaku 
účasť v U13 bez umiestnenia. 

Po dohode s vedením CVČ 
sme uskutočnili celoročný tur-
naj. Počas štvrtkov sa konali 

zápasy, ktoré sme vyhodnotili 
na záver školského roku 30. 5. 
2013. Z víťazstva sa tešil Rasťo 
Lech ml., 2. miesto obsadil Ni-
kolas Brixi a 3. miesto obsadil 
Matúš Macko (obr. 4). 

Týmto sa chcem poďakovať 
chlapcom, ktorý reprezentovali 
naše mesto v rámci CVČ. Me-
novite Nikolasovi Briximu, Ma-
túšovi Mackovi, Jožkovi Žigovi, 
Rasťovi Krempaskému, Rasťovi 
Lechovi ml., Marekovi Luntero-
vi, Alexovi Popovičovi. Zároveň 

chcem vyzvať všetky deti (aj 
dievčatá), aby si prišli vyskú-
šať tento šport. Na záver naše 
poďakovanie patrí vedeniu 
mesta, ZŠ J. M. Petzvala, 
CVČ a všetkým fanúšikom 
za podporu. Veríme, že na-
sledujúci ročník 2013/2014, 
ktorý by sme chceli začať 
cca od októbra 2013, bude 
prinajmenšom taký úspešný 
ako tento rok. 

Ďakujeme. 
Rasťo a Zuzana Lechovci 

Šestnásteho júna sa uskutoč-
nil tretí ročník Behu okolo ryb-
níka, ktorý pripravila Miestna 
organizácia Slovenského orla 
v Spišskej Belej. Deti sa mohli 
dosýta vyhrať v skoku vo vre-
ci, chytaní rybičiek, v hode do 
koša a iných disciplínach. Beh 
okolo rybníka začal o 14. hodine 
živou hudbou. O dobrú náladu 
sa postarala ľudová hudba 
Olekšanka zo Spišskej Belej. Tá 
o 22.00 hodine hudbou a spe-
vom pri vatre a „opekačke“ 
toto podujatie aj ukončila. Po 
živej muzike sa ďalej o hudbu 
staral bývalý kaplán farnosti 
Spišská Belá Štefan Hrbček, 
ktorý je stále člen Miestneho 
klubu Slovenského Orla SAM-
SON. Ako každý rok, aj teraz sa 
moderátorskej funkcie ujal Ján 
Neupauer, ktorého počas behu 
v kategórii mužov vystriedal 

Beh okolo rybníka
Karol Križian, jeden zo súčas-
ných kaplánov rímskokatolíckej 
farnosti v Spišskej Belej. 

Jedným z cieľov spolku 
SAMSON je starať sa o teles-
ný a duchovný rozvoj členov 
a účastníkov podujatia. Preto 
sa organizátori rozhodli archi-
vovať všetky časy, ktoré sa po-
darilo zaznačiť a ďalším rokom 
ich zviditeľniť priamo na mieste. 
Každý bežec si tak môže určiť 
vlastné méty, časy, ktoré chce 
v behu dosiahnuť. 

Úsilím organizátorov a teraz 
aj zúčastnených je pracovať na 
sebe do ďalšieho roku tak, aby 
zlepšenie časov bolo viditeľné. 
Tým nechceme povedať, že časy 
behov sú zlé, práve naopak, 
každý bežec od predškolského 
veku až do dospelosti môže 
byť na seba právom hrdý.  Zo 
šiestich kategórií uvádzame 

výsledky poslednej „najstaršej“ 
kategórie.   

 
Kategória narodených od roku 
1997 ženy/dievčatá 
3. miesto -  Andrea ČARNO-
GURSKÁ  06:19
2. miesto -  Tamara ČARNO-
GURSKÁ 05:20
1. miesto - Simona FEDOROVÁ  
 04:35
 
Kategória narodených od roku 
1997 muži/chlapci 
9. miesto - Damián PAJER   
 05:19
8. miesto - Štefan HRBČEK   
 04:58
7. miesto - Michal ČARNOGUR-
SKÝ  04:47
6. miesto - Matúš MONKA    
 04:22
5. miesto - Dušan HALČIN   
 04:01

4. miesto - Ján NEUPAUER   
 03:53
3. miesto - František STANEK   
 03:51
2. miesto - Bystrík MITURA   
 03:26
1. miesto - Filip NEUPAUER   
 03:23

 
Veľká vďaka patrí Bohu za 

krásne počasie, organizátorom 
z MK SO Samson, Mestu Spiš-
ská Belá za technickú podporu, 
PD Tatry Spišská Belá za koníky, 
Marekovi Mešárovi za vitamíno-
vé občerstvenie, kaplánovi Šte-
fanovi Hrbčekovi za ozvučenie, 
ZŠ Štefániková za požičanie 
vzduchoviek, ľudovej hudbe 
„Olekšanka“ za živú hudbu, Jo-
zefovi Pajerovi za sponzorstvo 
a technickú podporu a všetkým, 
ktorí sa akokoľvek podieľali na 
zabezpečení tejto akcie. 
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V dňoch 24. - 26. mája 2013 sa hokejbalisti MŠK SLAVOJ Spišská 
Belá zúčastnili M-SR v hokejbale do 16 rokov v Bratislave.  Chlapci 
v tejto vekovej kategórii vyhrali svoju skupinu, v ktorej nedokázalo 
postúpiť do ďalších bojov prvé družstvo zo Slovenskej extraligy 
ŠK 98 Pruské. Vo štvrťfinále naši chlapci prešli cez Nové Zámky 
a po víťazstve nad Worms Kežmarok si zahrali premiérovo finále 
proti Martinu. Bohužiaľ v poslednom zápase nedokázali prekonať 
brankára súpera, a tak obsadili 2. miesto. Spišská Belá napriek 
okolnostiam, keď nedokázala postaviť na tento prestížny turnaj 
to najlepšie, čo doma má, dosiahla najlepší výsledok na Majstrov-
stvách Slovenska, od kedy hráme v našom meste na celoslovenskej 
úrovni (2009). 

Družstvo MŠK Spišská Belá U16: Denis Heldák, Jaromír Just, 
Adrián Krempaský, Matúš Krempaský, Daniel Čupka, Denis Štefa-
niak, Dávid Reľovský, Dominik Miklas, Patrik Makovský, Marek 
Drvár, Marek Sejut, Juraj Ježík, Ľudovít Scholtz, tréner Mgr. Miro-
slav Burdíček

SKUPINA A  SKUPINA B
MŠK CVČ Worms Kežmarok HBK Kometa Vrútky
HBK Nové Zámky  HBK Nitrianski rytieri Nitra
JK Medokýš Martin  MŠK Spišská Belá
RŠK Ružinov  ŠK 98 Pruské
HBC DT Považská Bystrica  MŠK Kežmarok

MŠK Kežmarok- MŠK Spišská Belá 5:3 (3:2, 2:1)
Góly: Martančík 2, Szücs, Václav, Panáček - Heldák 2, Sejut 
MŠK Spišská Belá - HBK Kometa Vrútky 2:0 (2:0, 0:0)
Góly: Čupka, Štefaniak
MŠK Spišská Belá - ŠK 98 Pruské 2:1 (2:0, 0:1)
Góly: Heldák, Čupka - Cíbik
MŠK Kežmarok - HBK Kometa Vrútky 0:3 (0:2,0:1)
Góly: Fafrák 2, Foltín
HBK Nitrianski rytieri Nitra - MŠK Spišská Belá  2:5 (1:2,1:3)
Góly: Šramatý 2 - M. Krempaský, Ježík, Štefaniak, Heldák, Reľov-
ský

TABUĽKA SKUPINA A      
1. JK Medokýš Martin 4 4 0 0 23:8 8
2. MŠK CVČ Worms Kežmarok 4 3 0 1 32:14 6

Druhé miesto z Majstrovstiev Slovenska
3. RŠK Ružinov 4 2 0 2  8:15 4
4. HBK Nové Zámky 4 0 1 3 10:21 1
5. HBC DT Považská Bystrica 4 0 1 3  7:22 1 
   
TABUĽKA SKUPINA B
1. MŠK Spišská Belá 4 3 0 1 12:8 6
2. MŠK Kežmarok 4 2 1 1 11:9 5
3. HBK Kometa Vrútky 4 2 0 2  7:7 4
4. HBK Nitrianski rytieri Nitra 4 1 1 2 10:12 3
5. ŠK 98 Pruské 4 1 0 3  7:11 2

Štvrťfinále
MŠK Spišská Belá - HBK Nové Zámky  11:2 (7:1, 4:1)
Góly:Heldák 4, Mat. Krempaský, Čupka, Drvár po 2, Miklas - On-
drušek 2
Semifinále
MŠK Spišská Belá - MŠK CVČ Worms Kežmarok  3:1 (2:0, 1:1)
Góly: Sejut, Heldák, Miklas - Vašaš
o 3. miesto 
MŠK CVČ Worms Kežmarok - MŠK Kežmarok 9:0 (6:0, 3:0)
Góly: D. Mazurek 3, Vašaš, Modrič po 2, Duchnitzký, Bjalončík

Finále
JK Medokýš Martin - MŠK Spišská Belá 3:0 (2:0, 1:0)
Góly: Lacek, Hibler, Valent

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najužitočnejší hráč:  Denis Heldák (MŠK Spišská Belá)

CELKOVÉ PORADIE:
  1.  JK Medokýš Martin
  2.  MŠK Spišská Belá
  3.  MŠK CVČ Worms Kežmarok
  4.  MŠK Kežmarok
  5.  HBK Kometa Vrútky 
  6.  RŠK Ružinov 
  7.  HBK Nitrianski Rytieri Nitra
  8.  HBK Nové Zámky 
  9.  ŠK 98 Pruské
 10.  HBC DT Považská Bystrica

V máji sa skončila sezóna aj 
pre stolných tenistov v našom 
meste, ktorí hrávajú ako stolno-
tenisový oddiel MŠK SLAVOJ 
Spišská Belá. Ako to už v športe 
chodí, sezóna priniesla víťaz-
stvá, ale i prehry. 

Na majstrovstvách okresu 
najmladších žiakov a žiačok 
sme získali tieto umiestnenia:

3. miesto v kategórii štvorhra 
najmladší žiaci (Ľubomír Gallik 
- Martinko Gallik) 

3. miesto v kategórii dvojhra 
žiačok (Viktória Smiková) 

3. miesto v kategórii štvorhra 
žiačok (Viktória Smiková - Niko-
la Humeňajova) 

Na majstrovstvách okresu 
starších žiakov a dorastu v Sta-
rej Ľubovni sme sa umiestnili: 

1. miesto v kategórii štvorhra 
st. žiaci (Smik - Harabin) 

Stolný tenis v našom meste 
2. miesto v kategórii st. žiaci 

(Smik Miroslav)
1. miesto v kategórii dorast 

(Smik - Harabin)
3. miesto v kategórii dorast 

(Smik Miroslav)
Najväčším úspechom bola 

pozvánka na majstrovstvá Slo-
venskej republiky pre Mirosla-
va Smika do Pezinka - Viničné, 
kde sa umiestnil na 24. mieste. 
Výborné 3. miesto získal na Maj-
strovstvách východného Sloven-
ska, kde sa môže zúčastniť len 
najlepších 32 hráčov z východ-
ného Slovenska. Vo viacerých 
mládežníckych kategóriách sme 
dosiahli viacero ocenení medzi 
ktoré patri: 2.miesto na maj-
strovstvách okresu základných 
škôl (ZŠ J. M. Petzvala). Zúčast-
nili sme sa aj na majstrovstvách 
Spiša v Spišských Vlachoch, 

kde Miroslav Smik (na snímke) 
vybojoval 3. miesto.

Aj v mužských kategóriách 
sme sa zúčastnili na niekoľkých 
turnajoch, kde sa nám podarilo 
na majstrovstvách podtatran-
ského regiónu obsadiť 3. miesto 

v kategórii štvorhra muži (Mata-
va Matúš - Smik Miroslav ml.). 
Aj tento rok sme sa zúčastnili na 
medzinárodnom turnaji rodín 
pro Family cap v poľskom mes-
te Frystag, kde sme obsadili za 
účasti rodín z Poľska, Ukrajiny 
a Slovenska výborné 3. miesto 
(Smik st. - Smik ml.).

V družstvách dospelých 
v 4. lige podtatranskej A-muž-
stvo sa umiestnilo na 8. mieste 
(hral Smik Miroslav st, Čarno-
gurský Michal, Matava Matúš, 
Krempaský Marek). Neúspešne 
skončilo B-mužstvo, ktorá vypa-
dlo do 6. ligy podtatranskej a pre-
to v novej sezóne už nebude v 6. 
lige hrať C-mužstvo. Uvedené 
informácie poskytol Jozef Vaško 
st., predseda stolnotenisového 
oddielu a Miroslav Smik st., ve-
dúci mládeže tohto oddielu.
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Belančania po nevydarenej 
jesennej časti súťaže boli napo-
kon spokojní aj s 10. miestom 
v tabuľke.  Nováčik tejto súťaže 
má mladé ambiciózne mužstvo, 
ktoré v tomto ročníku v prvom 
rade zbieralo skúsenosti. Vo via-
cerých zápasoch boli herne lepší, 
no chýbalo im šťastie a hlavne 
skúsenosť. Účinkovanie MŠK 
v sezóne 2012/2013 zhodnotil 
prezident klubu JUDr. Štefan 
Bieľak takto: „Práve skončenú 
sezónu hodnotím ako sezónu 
plnú pozitívnych aj negatívnych 
skúseností. Na jednej strane som 
rád, že sme sa udržali v VI. lige, 
kde určite svojou kvalitou pat-
ríme, ale na druhej strane som 
po zimnej príprave očakával 
z našej strany väčšiu kvalitu, 
nakoľko podmienky na zimnú 
prípravu malo naše mužstvo 
výborné. Teda jarná časť už bola 
omnoho lepšia ako tá jesenná, aj 
keď herný prejav mužstva sa mi 
viac páčil počas jesene, ale tam 
chýbali potrebné body, ktoré 
prišli až na jar.  Táto sezóna by 
mala byť pre nás veľkým pona-
učením.“

Ako ďalej v MŠK a aké 
vízie do budúcej sezóny má 
prezident klubu? „Začiatkom 
júla by A-mužstvo malo začať 
s prípravou na novú sezónu, 

Skončil sa ďalší ročník VI. ligy VsFZ, skupiny podtatranskej
ktorá sa začína 11. augusta. Po 
skúsenostiach z uplynulého roč-
níka musíme do mužstva získať 
dobrého útočníka, nakoľko sme 
hrali krásny, ale neefektívny 
futbal. Rovnako musíme vy-
stužiť aj obranu jedným stopé-
rom, prípadne aj zálohu aspoň 
jedným záložníkom a, samo-
zrejme, predovšetkým doriešiť 
post brankára, na ktorom sme 
najviac pohoreli. Chcem, aby 
postupne dostali priestor v áčku 
aj mladí hráči z nášho staršieho 
dorastu, ktorí už nastupovali za 
B-mužstvo a boli jeho oporami. 
Medzi nimi sú dvaja-traja, ktorí 
by mali zabojovať o miesto v A-
-mužstve a začať v ňom zbierať 
skúsenosti. A to najhlavnejšie 
- potrebujeme doriešiť post 
hlavného trénera A-mužstva, 
nakoľko hlavný tréner na 
začiatku jarnej časti odstúpil 
a jeho pozíciu len do konca tej-
to sezóny prevzal jeho asistent. 
Takže musíme zvážiť, kto bude 
viesť kolektív od začiatku júla 
a rovnako potrebujeme doriešiť 
trénerský post aj pre  B-mužstvo. 
V každom prípade ideme do 
sezóny so všetkými družstvami 
ako v tejto skončenej sezóne 
- takže okrem A- a B-mužstva, 
budú starší a mladší dorastenci 
hrať po reorganizácii už II. slo-

venskú ligu, starší a mladší žiaci 
III. ligu (ako doteraz) a rovnako 
bude fungovať žiacka prípravka 

U10 a U11 a tiež futbalová pred-
prípravka.“   

František Bukovina 

• Na fotografii sú v dolnom rade zľava P. Pokrivčák, J. Andráš, M. Čar-
nogurský, tréner D. Boleš, M. Barnáš, D. Tokarčík, M. Milaňák, vedúci 
mužstva M. Kniezner, M. Griger, M. Zacher, v hornom rade zľava  správca 
štadióna J. Kuna, J. Galowicz, M. Jackovič, M. Mezey, M. Marhefka, M. 
Heutschy, J. Gancarčík, J. Depta, tajomník klubu J. Gallik a prezident 
klubu Š. Bieľak.

Pravidelné športovanie našich 
detí a mládeže je dôležitá úloha, 
ktorej naplánovanie v dnešnej 
dobe počítačov a internetu nie 
je ľahké. Cieľom cyklistických 
a korčuliarskych pretekov je 
aktívne trávenie voľného času 
prostredníctvom športu a dávať 

Cyklistické 

a korčuliarske preteky 
deťom motiváciu na pravidelné 
používanie bicykla. 17. mája 
sa stretli súťažechtivé deti na 
cyklochodníku pri Belianskom 
rybníku a predviedli svoje 
umenie v jazde na bicykloch, 
ale aj šikovnosť v jazde na kor-
čuliach. Pretekov sa zúčastnili 
deti nielen zo Spišskej Belej, ale 
aj okolia (Slovenskej Vsi, Kež-
marku, Skalky). Dôležitá bola 
nielen rýchlosť, ale aj bezpečnosť 
a zručnosť podaných výkonov. 
Organizátormi pretekov bolo 
Mesto Spišská Belá v spolupráci 
s Centrom voľného času.

Víťazi:
kat. 9 - 12 r. cyklisti
I. Dominik Fudaly, Sp. Belá 
II. Peter Kostka, Sp. Belá
III. Sára Šimkuláková, Sp. Belá
kat. 13 - 16 r. cyklisti
I. Viliam Baláž, Kežmarok
II. Slavomír Fudaly, Sp. Belá
III. Kamil Krigovský, Slov. Ves
kat. 9 - 12 r. korčuliari
I. Dominik Fudaly, Sp. Belá
II. Kamil Paciga, Sp. Belá
kat. 13 - 16 r. korčuliari
I. Štefan Bukovina, Kežmarok
II. Slavomír Fudaly, Sp. Belá
III. Kamil Krigovský, Slov. Ves


