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Dni mesta Spišská Belá
Tohtoročné DNI MESTA boli
rozložené do troch dní 6., 7.
a 8. júna 2014. V piatok 6. júna
sa uskutočnili mestské firemné
športové hry. Piatkový večer
pokračoval 1. reprízou divadelného predstavenia domáceho
ochotníckeho divadla Theatrobalans s hrou „Trúchliaci pozostalí“. Sobota bola určená súťaži
vo varení gulášu a belianskym
spolkom s kvalitným kultúrnym programom. A nedeľa bola
venovaná doobeda hasičom,
poobede deťom z materských
škôlok a neskôr si na svoje prišli
aj všetci ostatní.

Belá, UKSUP
Spišská Belá,
Poľnohospodárske družstvo
Tatry Spišská
Belá, Javorina v.
d. Spišská Belá,
Mestský úrad
Spišská Belá,
Základné školy
Spišská Belá,
TAT R A L I F T
Kežmarok,
PLASTIFLEX
Slovakia Kežmarok. Absolútnym
víťazom týchto
športových hier
Mestské firemné športové hry (po súčte bodov
Mesto zorganizovalo druhé zo
všetkých
• Na Dňoch mesta v nedeľu vystúpili aj naše začínajúce belianske mažoretky.
mestské firemné športové hry, disciplín) sa stal
ktoré sa uskutočnili v piatok 6. Mestský úrad Sp. Belá (doplnený Kovačiková – MsÚ Spi. Belá, dve divadelné predstavenia,
júna na ihrisku a v telocvični ZŠ o zamestnancov Mestského pod- 3. Lýdia Bachledová - UKSUP ale to už sa hodnotili jednotlivé
J. M. Petzvala. Ich cieľom bolo niku Spišská Belá). Poďakovanie Sp. Belá
navarené guláše. Ťažká to veru
spoznávať, spájať a zbližovať patrí všetkým zástupcom zúčastbola úloha vybrať z 23 gulášov
Bedminton - muži
ľudí – zamestnancov firiem pô- nených firiem a organizácii, ako
1. Rastislav Lech - TATRA- ten najlepší. Členovia poroty
sobiacich v našom meste (a tiež aj ich nadriadeným (resp. maji- LIFT Kežmarok, 2. Ján Strela bola vylosovaná zo zástupcov
v okolí) a prostriedkom bol šport. teľom firiem), ktorí ich uvoľnili - PD TATRY, 3. Samuel Devečka jednotlivých súťažných družSúťažilo sa v 4 športoch: futbal, z práce na túto akciu.
stiev a bola v 5 člennom zložení:
- TATRALIFT Kežmarok
volejbal, stolný tenis a bedminVýsledky:
zástupca Face club, Automostolný tenis muži:
ton. Športových hier sa zúčastBedminton - ženy
1. Marek Šelep – MsÚ Sp. toklub Spišská Belá, MŠK Slavoj
nili tieto organizácie a firmy:
1. Miroslava Wožniaková Belá, 2. Ján Gaborčík - PD Tatry, 3. – hokejbalisti, MŠK Slavoj – Stolní
CIMA SLOVAKIA s.r.o. Spišská – MsÚ Sp. Belá, 2. Ing. Veronika Jaroslav Andráš - PLASTIFLEX tenisti a jaskyniari. Oproti minulému roku súťažný guláš varili aj
Kežmarok
zamestnanci mestského úradu
Futbal muži:
1. MsÚ Spišská Belá, 2. Tatra- a tiež delegácia z partnerského
poľského mesta Ožarow na čele
lift Kežmarok, 3. PD TATRY
s hlavným šéfkuchárom – Marvolejbal (muži + ženy):
1. základné školy – učitelia, tinom Majcherom, primátorom
Mestský úrad Spišská Belá, 3. mesta (burmistrzom miasta). A
narodenia Augustína Kaltsteina (1844) 2.Javorina
guláš varili aj rodinné guláš-parv. d. Spišská Belá
– obyvateľa Spišskej Belej, zakladateľa
tie, takže na budúci rok dúfame,
Súťaž vo varení gulášu
osady Tatranská Kotlina a spoluobjaviteľa „O putovný spišskobeliansky že sa zapoja aj ďalšie gulášové
partie z nášho mesta.
kotlík“
Belianskej jaskyne
Poradie na prvých 3 miestach:
1. Miestny klub Slovenského
V sobotu 7. júna už od rána sa
pripravovalo na celom námestí orla, 2. Slovenský rybársky zväz
niekoľko „gulášových partií“. – miestna organizácia, 3. Mestský
založenia miestneho rybárskeho spolku Od
11.00 h sa začalo variť a do úrad Spišská Belá
Tieto družstvá získali vecné
15.00 h musel byť súťažný
v Spišskej Belej (1889)
guláš navarený. A varilo sa 23 ceny a víťaz na jeden aj „putovsúťažných gulášov. Medzi tým ný“ kotlík.
Ďalší účastníci súťaže: Mesto
od 13.00 h na pódiu zneli tóny
založenia Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Spišskobelianskej dychovky, Ožarów (partnerské mesto z Poľspeváckej skupiny Belan s do- ska), Katolícka jednota SlovenBelej (1964)
provodom hudobnej skupiny ska, miestna pobočka, Spišská
(Pokračovanie na 2. str.)
Olekšanka. Po nich nasledovali
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170. výročie

125. výročie
50. výročie
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Hasičské družstvo DHZ Sp. Belá - pri svojom súťažnom útoku.
(Dokončenie z 1. strany)
Belá, Poľovnícky spolok Poľana
Spišská Belá, Jaskyniarska skupina Spišská Belá, Slovenský zväz
drobnochovateľov – miestna
organizácia Spišská Belá, Dobrovoľný hasičský zbor Spišská
Belá, MŠK Slavoj Spišská Belá
- Futbalový oddiel, MŠK Slavoj
Spišská Belá – hokejbalový oddiel, MŠK Slavoj Spišská Belá
– stolnotenisový oddiel, Automotoklub Spišská Belá a Racing
club Spišská Belá, Divadelníci
THEATROBALANS zo Spišskej
Belej, Face Club Spišská Belá,
Mestský podnik Spišská Belá,
Zipsernet Spišská Belá, Hleba
treba Poprad, Autíčkári zo Spišskej Belej, Tatra gang Kežmarok,
Piráti zo Spišskej Belej, Stoláriky
zo Spišskej Belej, Divadelníci
„A predsa“ aj zo Spišskej Belej
Zároveň na námestí počas
celého sobotného popoludnia
prezentovali svoju činnosť spišskobelianske spolky. Zaujala aj
netradičná prezentácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, miestnej organizácie v Sp. Belej (pod vedením
Daniely Linekovej) – výstava
originálnych zbraní a uniforiem
najmä z 2. svetovej vojny, ktorú
zabezpečovali členovia spolku
z Popradu. Návštevníkov zauja-

li aj prezentácie ďalších spolkov
a všetkým patrí za to poďakovanie. A zábava pokračovala na
námestí aj vo večerných hodinách – vystúpením hudobnej
skupiny Heľenine oči a po nich
prešovskej skupiny CHIKI LIKI
TU-A. A keď chlapci dospievali
skladbu „láska moja kdesi....“
zábava mohla pokračovať pod
vedením DJ Maroša až do neskorých nočných hodín.
Regionálne hasičské preteky
V nedeľu 8. júna od rána
sa prebiehal na námestí pred
mestským úradom už 22. ročník regionálnych hasičských
pretekov o Pohár primátora
mesta Spišská Belá. Súťaž pripravil Dobrovoľný hasičský zbor
(DHZ) Spišská Belá v spolupráci
s mestom a okresným výborom
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
v Kežmarku. Výsledky súťaže
sa započítavali aj do kežmarskej
okresnej hasičskej ligy. Súťaže sa
zúčastnilo spolu 28 hasičských
družstiev (20 mužských a 8 ženských). V každej kategórii sme
mali zastúpenie aj naše mesto.
Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok (len na 1 pokus). Súťaž
mala vynikajúcu konkurenciu
a padol aj rekord súťaže v podaní
hasičov z Nižných Ružbách (inak
najlepších v kraji) a oprávnene na

V nedeľu podvečer na všetkých námestí zabávala hudobná skupina
Senzi SENZUS.

Beliansky škovránok (ako súčasť Dní mesta) - vystúpenie detí z MŠ
Mierová Spišská Belá.
jeden rok získali do svojej držby
Putovný pohár primátora nášho
mesta. Inak dosiahnuté časy na
prvých piatich miestach boli na
úrovni najlepších slovenských
časov (do 16 s). Súťaže sa už tradične zúčastnili aj hasiči z nášho
partnerského mesta – z poľskej
Szczawnice a počínali si veľmi
dobre (mali 14 najlepší čas).
Muži: 1. DHZ Nižné Ružbachy (čas 14,67 s) – rekord súťaže!
2. DHZ Sp. Sobota (čas 15,01 s), 3.
DHZ Sp. Štvrtok (čas 15,03 s)
Ženy: 1. DHZ Rakúsy, 2. DHZ
Sp. Štvrtok, 3. DHZ Sp. Belá
Zoznam všetkých zúčastnených DHZ: Spišská Belá, Spišský
Štvrtok, Vojňany, Toporec, Podhorany, Holumnica, Žakovce,
Spišská Stará Ves, Ľubica, Kežmarok, Rakúsy, Krížová Ves,
Reľov, Spišská Hanušovce, Spišská Stará Ves EKOSPOL, Nižné
Ružbachy, Ihľany, Vrbov, Spišská
Sobota, Szczawnica – PL.
10. ročník Belianskeho
škovránka
Hneď po skončení hasičských
pretekov nasledoval na hlavnom
pódiu 10. ročník Belianskeho
škovránka, prezentácie materských škôl z okolia Spišskej Belej
v tanci a speve detí, ktorý organizačne pripravila naša materská
škola. A stálo to za to. Výborne

spevácke a tanečné výkony detí
ocenilo zaplnené hľadisko i celé
námestie. Po nich vystúpili naše
začínajúce belianske mažoretky z
CVČ a v speve žiaci ZŠ J. M. Petzvala. A po nich nasledoval ďalší
zaujímavý kultúrny program:
vystúpenie folkórneho súboru
Vagonár z Popradu a po nich
vystúpenie známej hudobnej
skupiny Senzi Senzus so známymi piesňami.
Skutočne najvydarenejšie dni
mesta za 12 rokov ich existencie
prilákali na belianske námestie
obrovské množstvo ľudí nielen
z Belej, ale aj z blízkeho i širokého okolia. Boli to tisícky ľudí,
ktorí priebežne počas dvoch dní
prišli na Dni nášho mesta.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
osláv Dni mesta Spišská Belá
zúčastnili, či už ako diváci alebo
ako tí, ktorí na nich prezentovali svoju spolkovú činnosť,
čiže našim spišskobelianskych
spolkom. Bez nich by Dni mesta
neboli tým, čím boli tento rok.
Ďakujeme všetkých účastníkom
Súťaže vo varení gulášu i hasičských pretekov. Ďakujeme Materskej škola na Mierovej ulici
za zorganizovanie Belianskeho
škovránka. Ďakujeme všetkým
účinkujúcim vystupujúcim v kultúrnom programe dní mesta.

V sobotu skutočným ťahákom bola hudobná skupina Heľenine oči.
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Súťaž vo varení gulášu - Mestský poľovnícky spolok Poľana Sp. Belá.

Ako prebiehala degustácia a hodnotenie najlepšieho guláša.

Súťaž vo varení gulášu - zapojila sa aj delegácia poľského mesta
Ožarow.

Súťaž vo varení gulášu - divadlo THEATROBALLANS Sp. Belá.

Súťaž vo varení gulášu - Jaskyniarska skupina Spišská Belá.

Súťaž vo varení gulášu - Slovenská katolícka jednota Spišská Belá.

Súťaž vo varení gulášu - MO SRZ Spišská Belá (rybári).

Súťaž vo varení gulášu - MŠK Slavoj Sp. Belá - stolnotenisový oddiel.

STRANA 4

Spišskobeliansky spravodaj

Ešte Dni mesta Spišská Belá...

Súťaž vo varení gulášu - Miestna organizácia Slovenského zväzu
drobnochovateľov Spišská Belá.

Súťaž vo varení gulášu - Automotoklub Spišská Belá.

Pribudnú pracovné miesta
v našom okrese
Koncom minulého mesiaca
vláda poskytla firme Treves
Slovakia so sídlom vo Veľkej
Lomnici investičný stimul vo
výške 1,48 milióna eur. Celkovo
910 000 EUR z tohto stimulu tvorí príspevok na tvorbu nových
pracovných miest. Generálny
riaditeľ spoločnosti Martin
Kichting informoval, že prvých
166 zamestnancov nastúpi do
novovytvorenej prevádzky v
Kežmarku už 1. augusta.
Nová kežmarská prevádzka
sa bude nachádzať v bývalých
priestoroch Tatraľanu na ploche 6 000 metrov štvorcových,
ktoré dal terajší majiteľ areálu
zrekonštruovať. Výroba autosedačiek a ich komponentov,
v ktorej sú väčšinou zamestnaní ľudia z mesta, sa sem
presťahuje z Veľkej Lomnice.
Do prevádzky vo Veľkej Lomnici príde firma s novou výrobou
– interiérovými komponentmi
pre motory a prevodovky.
Ako uviedol Martin Kichting,

Tri najrýchlejšie ženské hasičské družstvá - na 3. mieste „baby z Bel-ej“

vzhľadom na náročnosť výroby
interiérových komponentov
bola podpora štátu nutná, je
však rád, že mohol pomôcť regiónu. Dodal, že zamestnanosť
sa v ich firme vyvíja sľubne.
Pri výrobe sedadiel by čoskoro
mohlo byť zamestnaných do
400 ľudí a pri interiérových
komponentoch do 200. Celkovo
do nových výrob investovali
3,16 milióna eur, z čoho štátny
stimul tvorí polovicu. Vznik
nových pracovných príležitostí
privítal aj prednosta Okresného
úradu v Kežmarku Ján Ferenčák.
„S firmou Treves sa vraciame k
tradičným výrobám, ako šitie
či tkanie. V skutočnosti tých
pracovných miest bude viac,
pretože na tieto miesta sa budú
viazať aj iné služby. Riešenie
zamestnanosti v Kežmarskom
okrese je stále našou prioritou,“
tvrdí Ferenčák.
(Viac o tejto téme si prečítajte
v Podtatranských novinách č. 27
z 1. júla)

Ďalšie nové pracovné miesta
V súčasnosti môžeme sledovať prípravné práce v priemyselnom parku v Kežmarku
(v Pradiarni) na výstavbe nového výrobného závodu belgickej
spoločnosti, ktorá sa presťahuje
do Kežmarku (z Veľkého Slávkova). Podľa slov Igora Šajtlavu,
primátora Kežmarku „jej presťahovanie umožní zvýšiť výrobnú
kapacitu tejto firme a zamestnať
tak ďalších ľudí. Spustenie
výroby sa predpokladá v 1.

Hasičské družstvo žien DHZ Sp. Belá pri svojom súťažnom útoku.
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polovici roka 2015“. Bližšie
informácie prinesieme neskôr.
V tomto priemyselnom parku
je už vybudovaný nový závod,
ktorý vybudoval ruský investor
z oblasti farmácie (výroba
liečiv), ktorý postupne naváža
technológiu a koncom tohto
roka by mal spustiť skúšobnú
prevádzku a postupne zamestnať prvých zamestnancov. Toto
sú výborne správy pre celý náš
okres a región.

Primátorská kvapka krvi
Dňa 12. júna sa uskutočnilo už tradičné bezplatné darovanie
krvi, ktoré zorganizovalo mesta v spolupráci s NTS, pracovisko
Poprad po názvom „Primátorska kvapka krvi“.
Krv prišli darovať: Zuzana Ploščicová, Michal Grivalský, Lucia
Pješčáková, JUDr. Štefan Bieľak, Mária Budzáková, Iveta Kukurová, Andrea Zoričáková, Ján Strišovský, Mgr. Jana Figlárová,
PaedDr. Ľudovít Gumulák, Peter Nebus, Ing. Pavol Lorenčík,
Iveta Podolinská, Mgr. Henrieta Bonková, Marek Podolinský, Bc.
Martina Vidová, Martin Hohol, Ján Skrinský, Peter Beskid, Radomíra Michnová, Peter Michna, Marián Klokoč, Mária Makovská,
Lucia Grivalská, Monika Hlavenková, Mgr. Pavol Mrázik, Mária
Karašová, Vlasta Zamišková, Daniela Čabanová, Matuš Monka,
Zuzana Pavličková, Mgr. Marek Červenka, Magdaléna Lorenčíková, Jana Tomalová, Adriana Hradická, Peter Mazurek.
Všetkým týmto 36 darcom ďakujeme!
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Rekonštrukcia chodníkov
na cintoríne

Mesto v súčasnosti realizuje rekonštrukciu druhej časti
chodníkov na starom cintoríne
v Spišskej Belej. Staré poškodené
asfaltové chodníky sa nahradia
prírodným kameňom ukladaným do betónu. Práce realizuje
Mestský podnik Spišská Belá
s.r.o. a potrvajú asi do konca
júla 2014. Rekonštrukciu týchto

chodníkov financuje mesto zo
svojho rozpočtu. Vzhľadom na
prebiehajúce stavebné práce
žiadame všetkým návštevníkov cintorína, aby boli trpezliví, ohľaduplní, dávali pozor
a nevstupovali do miesta, kde
sa realizujú tieto stavebné práce. Ďakujeme za pochopenie a
trpezlivosť.

Knižnica cez prázdniny
Mestská knižnica v našom meste bude počas letných prázdnin otvorená nasledovne (tak ako po predchádzajúce roky):
utorok a štvrtok v čase od 8.00 do 17.00 hod.
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Rokovanie regionálneho ZMOS
Dňa 30. júna a 1. júla sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva
a Rady ZMOS-u (ktorej členom
je aj primátor nášho mesta) na
Štrbskom Plese. Následne sa 3.
júla vo Veľkom Slávkove uskutočnilo pracovné rokovanie
členov Regionálneho združenia
tatranských a podtatranských
obcí. Predmetom rokovania boli
najmä nasledovné témy:
1.) Vyhodnotenie priebehu
24. snemu ZMOS-u a rozpracovanie jeho záverov.
2.) Súčasný stav financovania
obcí a miest v roku 2014 a návrh štátneho rozpočtu na 2015
a dopad ústavného zákona o
rozpočtovej zodpovednosti na
jeho prípravu
3.) Aktuálne informácie z legislatívneho procesu
4.) Návrhy zmien školských
zákonov
5.) Návrh nového stavebného
zákona
6.) Návrh na zmenu zákona o
miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady,
7.) Návrh na zmenu zákona

o verejnom obstarávaní a návrh
na zmenu zákona o slobodnom
prístupe k informáciám
8.) Návrh nového zákona o
odpadoch
9.) Implementácia Národného strategického referenčného rámca a príprava nového
programového obdobia na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ
2014 - 2020
10.) Návrh na urýchlené
riešenie problematiky usporiadania pozemkov pod stavbami,
ktoré prešli z vlastníctva štátu
na obce.
11.) Rešpektovanie územných
limitov dobývania nerastných
surovín v zmenách a doplnkoch
územných plánov.
12.) Navýšenie finančných
prostriedkov na poskytovanie
dotácie na podporu nájomného
bývania pre rok 2014 a 2015.
13.) Informácia zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského
samosprávneho kraja
14.) Problémy so zabezpečením povinného odpracovania
sociálnych dávok nezamestnanými

Oprava a rozšírenie mestského
rozhlasu

Zasadalo Zastupiteľstvo PSK
Dňa 24. júna 2014 zasadalo Zastupiteľstvo PSK, ktoré
okrem iného
- schválilo zmenu rozpočtu
PSK na rok 2014
- schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu PSK mestám a
obciam na oblasť športu a kultúry v celkovom objeme 270-tis.
EUR (v okrese Kežmarok bolo
podporených 14 obcí v celkovej

sume 21 774 EUR)
- schválilo racionalizačné
opatrenia v oblasti stredného
školstva (zmeny v sieti stredných škôl – vyradenie školského
internátu v Humennom)
- schválilo niekoľko prevodov
nehnuteľného majetku – prípady majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemkom
vo vlastníctve PSK.

Zasadalo Zhromaždenie EZUS
TATRY
Dňa 25. júna 2014 sa v Dome
Poľsko-slovenskej spolupráce v
Nowom Targu uskutočnilo zasadnutie Zhromaždenia členov
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY (ďalej
len EZUS) . Na tomto rokovaní,
ktoré viedol jeho predseda Štefan Bieľak, prítomní členovia
zhromaždenia vzali na vedomie
informáciu o činnosti zhromaždenia za rok 2013 a o činnosti
za prvých 6 mesiacov tohto
roka a zároveň schválili zmenu

rozpočtu EZUS-u. Riaditeľka
kancelárie EZUS Agniezska
Piszowska informovalo o príprave nového programu cezhraničnej spolupráce na roky 20142020 a o pozícii EZUS-u v tomto
programe. EZUS sa stal hlavným
manažérom cezhraničného projektu budovanie cyklotrás „Cesta okolo Tatier“, ktorý sa začal
v posledných dňoch realizovať
v určitých častiach na Orave,
Liptove aj na Spiši (konkrétne
medzi Kežmarkom a Vrbovom).

Od dnešného dňa prebieha oprava nefunkčných častí
mestského bezdrôtového rozhlasu v našom meste. Zároveň
sa montuje nový mestský
bezdrôtový rozhlas na nových
uliciach mesta (Športová,
Lipová Agátová, Vojtasova,

Greisigerova, Kaltsteinova,
Weberova ulica). Náklady sú
financované z rozpočtu mesta.
Takže preto počas dňa až do
večerných hodín počuť hrať
hudbu z mestského rozhlasu.
Tieto práce by mali trvať do
konca tohto týždňa.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo
v Spišskej Belej na svojom
zasadnutí dňa 26. 6. 2014 sa
venovalo aj týmto témam:
Zmena rozpočtu mesta
na rok 2014
MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 4/2014
Hospodárenie Mestského
podniku za rok 2013
MsZ prerokovalo Výročnú
správu o hospodárení Mestského podniku Spišská Belá s.r.o.
Továrenská 30, Spišská Belá za
rok 2013 a odporučilo Valnému
zhromaždeniu Mestského podniku schváliť ročnú účtovnú
závierku a spôsob rozdelenia
zisku za rok 2013 vo výške 5 946
EUR. Zároveň poslanci uložili
riaditeľovi podniku prijať ďalšie
opatrenia smerujúce k zlepšeniu
hospodárenia strediska služieb
a stavebnej výroby vrátane
prehodnotenie neefektívnych
činností podniku.
Hospodárenie podľa jednotlivých stredísk:
- stredisko 11
Lesy
zisk + 11 670 €
- stredisko 33
Píla
zisk + 1 800 €
- stredisko 22
Služby
strata - 34 357 €
- stredisko 23
Separácia strata - 22 269 €
- stredisko 44
Stavby
zisk + 47 619 €
- stredisko 45
Kameňolom zisk + 1 483 €
SPOLU:
zisk + 5 946 €
Bližšie informácie prinesieme
v samostatnom článku.
Počet poslancov pre nové
volebné obdobie
Podľa zákona o voľbách je povinnosť MsZ určiť pred komunálnymi voľbami počet poslancov,
ktorých budeme voliť na ďalšie
4 roky v novembri tohto roka.
Zákon určuje rozpätie, z ktorého
je možné určiť počet poslancov,
a to podľa počtu obyvateľov.
V prípade nášho mesta je možné, aby zastupiteľstvo malo 11
až 13 poslancov (podľa zákona)
a určuje povinnosť MsZ určiť
presný počet poslancov. A teda
MsZ schválilo, že vo volebnom
období 2014 - 2018 bude mať
11 poslancov, ktorí budú volení

v dvoch volebných obvodoch:
- vo volebnom obvode č. 1
bude volených 10 poslancov
a tento obvod zahŕňa mesto
Spišská Belá (okrem mestskej
časti Strážky)
- vo volebnom obvode č. 2
bude volený 1 poslanec a tento
obvod zahŕňa celú mestskú časť
Strážky. Takže sa potvrdil stav,
ktorý platí nepretržite už od
roku 2003.
Výstavba polyfunkčných
objektov na Mierovej ulici
MsZ schválilo definitívne odkúpenie pozemku od Ľudovíta
Krempaského s manž. (Spišská
Belá) na výstavbu polyfunkčných
objektov za obchodným domom
na Mierovej ulici v Spišskej Belej
a zároveň schválilo definitívny
predaj pozemkov na základe
obchodnej verejnej súťaže kupujúcim – budúcim stavebníkom
(vlastníkom týchto objektov) :
Pavlovi Šatalovi, Spišská Belá,
Ing. Radoslavovi Zemčákovi,
Spišská Belá, Mgr. Františke
Matavovej, Spišská Belá, Ing.
Silvii Novoroľníkovej, Spišská
Belá, Marcele Džadoňovej, Spišská Belá.
Pridelenie uvoľnených
nájomných bytov
MsZ schválilo pridelenie
1.) garzónky nižšieho štandardu na prízemí bytového domu na
ulici Slnečnej č. 72 v Spišskej Belej
do nájmu Viliamovi Lorenčíkovi,
trvale bytom Spišská Belá
2.) 1-izbového mestského
nájomného bytu na 1.poschodí
bytového domu na Zimnej ulici
č. 8 v Spišskej Belej do nájmu
Danke Nebusovej, trvale bytom
Spišská Belá
3.) 3-izbového mestského
nájomného bytu na 2. poschodí
bytového domu na ulici 1. mája
č. 50 v Spišskej Belej do nájmu
Monike Klesovej, trvale bytom
Spišská Belá
4.) 3-izbového mestského
nájomného bytu na 2. poschodí
bytového domu na ulici 1. mája
č. 48 v Spišskej Belej do nájmu
Slávke Ohálekovej, trvale bytom
Mierová 10, Spišská Belá.
Podpora vydania knihy
o rybároch
MsZ schválilo mimoriadnu
dotáciu z rozpočtu mesta pre
žiadateľa Miestnu organizáciu

Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej vo výške 1
670 EUR na vydanie publikácie
pri príležitosti 125. výročie založenia tejto organizácie.
Plánovaná IBV za Ul. SNP
MsZ schválilo zlúčenie a
rozdelenie spoluvlastníctva k
pozemkom v lokalite budúcej
IBV za ul. SNP v Spišskej Belej
(lokalita určená na výstavbu
rodinných domov) a zároveň
schválilo zámer na budúcu zámenu pozemkov v tejto lokalite
pre účely zriadenia prístupovej
cesty k zadným častiam pozemkov súčasných rodinných domov na ul. SNP a dvoch úsekov
budúcej cesty v tejto plánovanej
IBV. Uvedené schválenie umožní
súkromným investorom pokračovať v príprave tejto lokality na
výstavbu rodinných domov.
Rekonštrukcia chodníka
v Strážkach na Medňanského ul.
MsZ schválilo majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva
k pozemkom pod novým chodníkom, ktorý vznikne rekonštrukciou súčasného chodníka
na Medňanského ulici od kostola
po novú IBV. Mesto odkúpi časť
predzáhradok (v šírke 2,0 m) od
predávajúceho - Františka Džadoňa, Medňanského 60, Spišská
Belá, Márie Majerčákovej, Medňanského 58, Spišská Belá a Petra
Frindta s manž., Jána Majerčáka
a manž., Jána Kovalčíka, Mariána
Kovalčíka a manž., Medňanského
56, Spišská Belá, Oľgy Židekovej,
Medňanského 54, Spišská Belá,
Mgr. Silvie Zemanovej, Kežmarok a MUDr. Kláry Vnenčákovej,
Poprad (p. Purdeš, Medňanského
53). Nový chodník o šírke 2,0 m
sa bude nachádzať na súčasných
predzáhradkách (oplotenia sa
posunú) a na súčasnom chodníku bude od štátnej cesty pás
zelene v šírke 2,0 m.
Majetkoprávne vysporiadania
vlastníctva k pozemkom
MsZ schválilo majetkoprávne
vysporiadanie vlastníctva k pozemkom pri rodinnom dome:
1.) pre žiadateľa – kupujúceho: MVDr. Pavol Tapušík s manž.
– na Letnej ulici v Spišskej Belej
2.) pre žiadateľa – kupujúceho: Ing. Andrej Potanko, Ján
Smoleň, Žofia Nadžadyová, Eva
Krišandová, Jozef Krett, Ján Lisý,

Tomáš Maceják, na Kúpeľnej ulici
v Spišskej Belej
3.) pre žiadateľa – kupujúceho: Ján Valigurský a Dana Ptáková – na Letnej ulici v Sp. Belej
4.) pre žiadateľa – kupujúceho: Jozef Gemza s manž. – na
Letnej ulici v Spišskej Belej
5.) pre žiadateľa – kupujúceho: František Bjalončík, Partizánska 2, Spišská Belá a Jozef
Mirga, Partizánska 1, Spišská
Belá za rodinnými domami pri
Belanskom potoku
6.) pre žiadateľa – kupujúceho: Františka Kubáňa s manž.
– na Novej ulici, Spišská Belá
MsZ neschválilo predaj pozemku nachádzajúceho sa na
ulici Záhradnej v Spišskej Belej
pod objektom terasy prevádzky
Bistra „M“ (o výmere cca 50 m2)
pre žiadateľa - Mária Kundľová,
Spišská Belá a trvá na pokračovaní doterajšieho nájomného
vzťahu k tomuto pozemku (pod
zastrešenou terasou).
Voľba riaditeľov školy
MsZ vzalo na vedomie informáciu o výsledku výberového
konania na riaditeľa Materskej
školy, Mierová 1, Spišská Belá
a riaditeľa Základnej školy Štefánikova 19, Spišská Belá. Riaditeľkou materskej školy sa od
1. 7. 2014 na 5 rokov opätovne
stala súčasná riaditeľka Margita
Labisová. Novou riaditeľkou
Základnej školy na Štefánikovej
ulici sa od 5. 8. 2014 na 5 rokov
stane Mgr. Helena Stachová, ktorá v tejto pozícii vystrieda Mgr.
Stanislava Pitoniaka.
Činnosť hlavného
kontrolóra mesta
MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra
mesta Spišská Belá o vykonaných kontrolách za ostatné
obdobie. MsZ zároveň schválilo
návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta na 2.
polrok 2014.
Ďalšie informácie
prerokované MsZ
MsZ vzalo na vedomie
1.) informáciu o poskytnutí
dotácie z rozpočtu PSK vo výške
2 350 EUR na údržbu hokejového
ihriska (oprava mantinelov)
2.) informáciu o návšteve
partnerských miest v poľskom
(Pokračovanie na 5. strane)

STRANA 7

Spišskobeliansky spravodaj
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(Dokončenie zo 4. strany)
Ožarowe a nemeckom Brucku
(20. - 22. 6. 2014)
3.) informáciu o projekte

FACE klubu LETO PRE DETI.
4.) informáciu o realizácii
stavebných aktivít v meste (počas mája – júna 2014)

• Správca povodia rieky Poprad - Slovenský vodohospodársky podnik š.p. ,
závod Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu v priebehu mája a júna
tohto roku vykonali stavebnú úpravu ľavého brehu rieky Poprad pri Strážkach - pri sútoku s potokom Čierna voda v mieste tzv. „kapušníc“ , nakoľko
rieka si v tomto mieste rozšírila svoje koryto po posledných povodniach.“
Táto úprava bola realizovaná uvedeným správcom povodia za financie zo
štátneho rozpočtu na podnet primátora nášho mesta.

Klub pre deti cez prázdniny
Face klub v spolupráci
s Mestom Spišská Belá pripravili pre všetky školopovinné deti počas letných
prázdnin denný detský klub.
Takto chcem, pomôcť rodičom
a aspoň na časť dňa dať deťom
priestor aktívne tráviť prázdniny. Tento klub je k dispozícii
každý pracovný deň v čase od

9.00 do 12.00 hod. (počas
júla a augusta). Počas uvedeného času sa deťom venujú mladí animátori tak,
aby deti aktívne strávili každé
dopoludnie – buď v priestoroch
klubu alebo von – na ihriskách,
v meste a v jeho okolí a pod.
Vstup je voľný (bezplatný) – tak
prídete si to vyskúšať.

JÚL 2014

Prešovský kraj podporí rozvoj
elektromobility
Prešovský samosprávny
kraj (PSK) sa bude v spolupráci s Východoslvenskou energetikou a. s. (VSE) a Slovenskou
asociáciou pre elektromobilitu
(SEVA) ako aj s ďalšími odbornými organizáciami či štátnymi
inštitúciami systematicky venovať rozvoju elektromobility tak,
aby bolo možné v politikách
kraja reflektovať technologický
pokrok, analyzovať a navrhovať opatrenia, ktoré akcelerujú
rozvoj elektromobility na území
kraja. Vyplýva to z Memoranda
o podpore elektromobility, ktoré 25. júna v Prešove podpísali
župan Peter Chudík za Prešovský samosprávny kraj, generálny riaditeľ VSE Thomas Jan
Hejcman a Jaroslav Sýkora za
asociáciu SEVA. Podpis memo-

randa práve počas Európskeho
týždňa udržateľnej energie,
ktorý si v Európe pripomíname
23. – 27. júna, korešponduje s
ambíciou PSK podporiť formy
dopravy, ktoré odľahčia životnému prostrediu predovšetkým
v mestách.
„Z 15 okresných miest na
území PSK majú už tri, Poprad
a Levoča a Prešov, verejne
dostupné nabíjacie stanice pre
elektrické vozidlá. Akýmkoľvek
elektroautom sa tak už dá bez
problémov cestovať od Košíc
po Tatry. Verím, že postupne
sa podarí zahustiť nabíjaciu infraštruktúru tak, aby pokryla
celý náš kraj,“ konštatoval pri
podpise memoranda predseda
Vyššieho úemného celku Peter
Chudík.

Výzva SAD Poprad
K termínu 14. 12. 2014 dochádza k pravidelnej zmene cestovných poriadkov autobusovej
dopravy. Žiadame Vás o zaslanie prípadných pripomienok
k doteraz platným cestovným
poriadkom v termíne najneskôr
do 16. 9. 2014 na našu e-mailovu adresu marketing@sadpp.sk
alebo poštou na adresu SAD
Poprad. V prípade nezaslania
vyjadrenia to budeme pokladať
za súhlas s doterajšou verziou

cestovných poriadkov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že SAD
Poprad má uzatvorenú zmluvu
o výkonoch vo verejnom záujme
s VÚC Prešov do roku 2019, kde
je stanovený rozsah kilometrov
na príslušný rok. Tento počet kilometrov nie je možné prekročiť.
Preto prípadné požiadavky na
navýšenie (pridanie) spojov je
potrebné kompenzovať návrhom na zrušenie iných spojov
na linke.

Založili Partnerstvo PSK pre čerpanie IROP
Memorandum o vytvorení
partnerstva pre Regionálnu
integrovanú územnú stratégiu
Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) na roky 2014 – 2020
v Prešove 2. júla 2014 podpísalo
28 aktérov z celého kraja. Partnerstvo bude mať asi 40 členov,
ostatní členovia sa postupne
pridajú k tomuto partnerstvu.
Regionálna integrovaná
územná stratégia (RIÚS) je základný dokument, podľa ktorého sa má počas nasledujúcich
rokov systematicky riadiť rozvoj
kraja. Na stratégii sa majú podieľať všetci zainteresovaní partneri
z regiónu – samosprávny kraj,
mestá a obce, štátna správa,
združenia, tretí sektor, cirkev,
školy, zástupcovia turizmu,
kultúrne, sociálne, zdravotnícke zariadenia... Spoločne majú

zadefinovať priority a zámery
v jednotlivých oblastiach, ako
sú cestná doprava, životné
prostredie, školstvo, sociálna,
či zdravotnícka sféra.
Vypracovanie stratégie je
podmienkou, aby kraj mohol
v programovacom období 2014
– 2020 čerpať finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP), ktorý je pokračovateľom Regionálneho operačného
programu z tohto programovacieho obdobia. Na IROP je
pre všetky samosprávne kraja
vyčlenených 900 miliónov eur.
Pre PSK to znamená približne
157 miliónov eur na sedem rokov na všetky potreby regiónu.
„Jednotlivé kraje môžu čerpať
financie len tak, že si vytvoria
partnerstvo rôznych subjektov

na svojom území. Partneri sa
dohodnú na stratégii, v ktorej
zadefinujú reálne potreby regiónu, na čo budú financie prioritne použité. Každý kraj bude
musieť vytvoriť partnerstvo, na
čele ktorého bude rada partnerstva,“ približuje podpredseda
PSK Štefan Bieľak, zodpovedný
za prípravu RIUS PSK a implementáciu IROP na území PSK.
Rada partnerstva bude mať 28
členov s hlasovacím právom,
ostatní členovia budú bez
práva hlasovania (pôjde najmä
o zástupcov jednotlivých ministerstiev). Prítomní členovia Rady
partnerstva zvolili za predsedu
Rady Štefana Bieľaka.
V praxi to podľa jeho slov
bude vyzerať tak, že „v rámci
IROP sa budú podávať projektové zámery na Radu part-

nerstva. Tá rozhodne, či bude
projekt podporený a až keď ho
schváli, začne žiadateľ finančne
i časovo náročnú prípravu celého projektu, ktorý neskôr pôjde
do schvaľovacieho procesu
v ďalších orgánoch.“ Ten bude
však podľa Štefana Bieľaka už
iba formálny. Zjednoduší sa
tak príprava tvorba samotných
projektov pre žiadateľov.
Prešovský kraj podpísal
memorandum a schválil štatút
Rady partnerstva ako prvý na
Slovensku. Dôvodom je, že
„chceme mať už koncom tohto
roka vypracovanú stratégiu
(RIÚS), aby sme boli okamžite
pripravení na čerpanie finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného
programu,“ uzavrel Štefan
Bieľak, podpredseda PSK.
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Návšteva partnerských miest v Poľsku a Nemecku
Počas víkendu od 20. do 22.
júna delegácie z nášho mesta
navštívili naše partnerské mestá
v poľskom Ožarowe a v nemeckom Brucku. Primátor mesta
s viceprimátorom a s ďalšími
zástupcami mesta sa zúčastnili
Dní mesta Ožarow. V rámci
tohto podujatia veľmi úspešne prezentovali naše mesto a
tatranský región: rozdávaním
veľkého množstva propagačných materiálov, navarením
a rozdaním guláša, ochutnávkou ovčieho syra, slovenského
piva a spišskej borovičky, o čo
bol, samozrejme, veľký záujem.
V nemeckom meste Bruck boli
na návšteve zástupcovia oboch
našich základných škôl, nakoľko
v Brucku sa konala veľká mestská školská oslava
V dňoch 20. - 22. júna 2014
zástupcovia našich základných
škôl - ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ na

Štefánikovej ul. navštívili
partnerské mesto Spišskej
Belej, nemecký Brück, aby si
mohli vymeniť svoje poznatky a skúsenosti so svojimi
kolegami z Nemecka. Návštevu započali slávnostnou
večerou s predstaviteľmi
mesta a škôl v Brücku.
Žiaci materskej, základnej
a strednej školy si pre nich
pripravili krásny kultúrny
program, po ktorom nasledovala prehliadka škôl
a stretnutie s nemeckou
Ministerkou školstva. Najviac
sa však zástupcom našich škôl,
páčilo školské vybavenie, ktoré
bolo na oveľa vyššej úrovni ako
u nás, ale nadšení boli tiež správaním sa žiakov. Páčilo sa tiež
myšlienky spojenia jaslí, škôlok
a opatrovateľského domu.
Starší ľudia chodia deťom čítať
rozprávky, udržujú s nimi kon-

takt a tak sa deti učia pomáhať
starším. Naproti tomu starší
ľudia nájdu v deťoch príjemné
rozptýlenie a vyplnenie svojho
času. Deti sú v týchto školách
oveľa viac zamerané na prax
ako je tomu u nás, napr. už
v materských škôlkach mávajú
pracovné vyučovanie. Nemeckí
kolegovia boli veľmi pohostinní
a slovenskej návšteve sa naplno
venovali. Dopriali im tiež
návštevu mesta Postupim
i zámku, kde bola podpísaná známa Postupimská dohoda. Takže je tu priestoru
na užšiu spoluprácu medzi
školami. Už je to len na
školách, ako využijú túto
príležitosť.
• Prezentácia Spišskej Belej
na Dňoch poľského mesta
Ožarow.

• Účastníci návštevy v nemeckom
Brucku.

Kultúrne
a športové
podujatia
AUGUST 2014
9. 8. (So) • Belltown fest
– hudobný minifestival najmä začínajúcich kapiel (pri
Krížovskom moste)
15. - 17. 8. (Pi, So, Ne) •
Beliansky kapor - 48-hod.
rybársky maratón
23. 8. (So) • Belianska podkova - furmanské preteky
(pri Krížovskom moste)
24. 8. (Ne) • Automobilová
jazda zručnosti – preteky
pre všetkých (na nákladnej
želez. stanici)
28. 8. (Štv) • 70. výročie SNP
- spomienka

OPRAVA
V predchádzajúcom čísle
Belianskeho spravodaja sme
v článku Nová správa cintorínov a domu smútku v našom
meste uviedli nesprávne číslo
na Pohrebníctvo MP Spišská
Belá – správne t. č. je 0918
612 946 .

• Mesto Spišská Belá vydalo 3 nové
pohľadnice venované 50. výročiu
založenia Múzea J. M. Petzvala
v Spišskej Belej (múzea optiky
a fotografie).
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Kaštieľne (divadelné) hry 2014
Dňa 28. a 29. júna 2014 sa
v kaštieli Strážky uskutočnilo
už tradičné podujatie – Kaštieľne hry, ktoré pripravili SNG
– kaštieľ Strážky a Mesto Spišská Belá. V sobotu 28. 6. 2014
sa o 20.00 hod. predstavili herci

divadla Štúdio L+S (Bratislava)
s divadelnou hrou: PRACH
„ALEBO DVAJA MAĎARI
SA ZBLÁZNILI“. V réžii Juraja
Nvotu sa predstavili dvaja výborní herci Szidi Tobias a Attila
Mokos. O čom bola táto komé-

dia: „Zamysleli ste sa už nad
tým, čo by vás mohlo vytrhnúť
z každodennosti? Hlavná výhra
v lote! Áno! Nie originálna, no
lákavá možnosť. Čo všetko sa
však môže stať, keď do fádnosti
všedných dní naozaj udrie
blesk z jasného neba vo forme
miliónov? Autor hry príbehom
manželského páru, ktorý vyhrá
hlavnú výhru v lote, reflektuje
dobre známe spoločenské i intímne rodinné problémy. Hra sa
odohráva v jednej kuchyni počas
jedného popoludnia. Rieši však
široké spoločenské problémy:
rodičov, dospievajúce deti,
priateľov, rodinu, kolegov, prácu, nezamestnanosť, dokonca i
mafiu.
Nedeľné divadelné popoludnie 29. júna od 14.30 hod. bolo

venované deťom. Predstavilo sa
Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi s hrou DLHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ, Mestské divadlo Actores z Rožňavy s hrou
PIPPI DLHÁ PANČUCHA
a Divadlo Portál z Prešova s
hrou PYŠNÁ PRINCEZNÁ.
Popoludnie bolo plné zábavy
s výbornými moderátormi (zabávačmi) a relatívne príjemné
letné počasie prilákalo do parku kaštieľa mnoho ľudí, najmä
tých najmenších. Práve detí si tu
našli okrem divadiel aj výborné
animácie, tvorivé dielne, ale aj
detské atrakcie. Organizátorom
gratulujeme k výborne zvládnutému podujatiu a všetkým
návštevníkom ďakujeme za
priazeň a návštevu. Tešíme sa
opäť o rok.

Prijatie jubilantov
a novonarodených detí
18. júna 2014 primátor mesta
Štefan Bieľak už tradične prijal v
obradnej sieni mestského úradu
na slávnostnom obrade jubilantov, ktorí sa dožili v posledných
3 mesiacoch okrúhleho alebo
vysokého životného jubilea. Pri
tejto príležitosti každému z nich
poďakoval za prínos pri rozvoji
mesta a odovzdal im kyticu

kvetov a malý finančný dar.
V popoludňajších hodinách
privítal na slávnostnom obrade
novorodencov, ktorí pribudli do
radov občanov nášho mesta za
posledné 3 mesiace. Primátor
mesta odovzdal rodičom malý
finančný dar a kyticu kvetov a
poprial im veľa trpezlivosti a síl,
zdravia a lásky.

Oprava cesty na Zamagurie

Monitor 9

Prešovský samosprávny kraj
(PSK) a správca ciest 2. a 3. triedy – Správa a údržba ciest PSK
zrealizovali projekt modernizácie ciest 2. a 3. triedy aj v okrese
Kežmarok. V rámci projektu
spolufinancovaného z projektu
EÚ bola naplánovaná a dnes
už aj zrealizovaná rekonštrukcia 3 kilometre dlhého úseku
cesty II. triedy medzi Reľovom a
Ako dopadlo testovanie deviatakov v oboch
našich základných školách? Obe základné školy
skončili pod celoslovenským priemerom. Z oboch
škôl lepšie dopadla ZŠ J. M. Petzvala.
Základná škola J. M. Petzvala
Slovenský jazyk
Priemerná známka
3,2
Priemerná úspešnosť školy
55,1 %
Matematika
Priemerná známka
3,3
Priemerná úspešnosť školy
39,3 %

Základná škola Štefánikova 19
Slovenský jazyk
Priemerná známka
Priemerná úspešnosť školy
Matematika
Priemerná známka
Priemerná úspešnosť školy
Celoslovenský priemer
Slovenský jazyk:
Matematika:

3,1
48,6 %
3,3
38,9 %

62,0 %.
54,67 %.

Spišskou Belou - konkrétne pred
Slovenskou Vsou, za Slovenskou
Vsou a na Spišskej Magure (v
prílohe dole – foto). Okrem toho
z rozpočtu PSK sa na jeseň tohto
roka ešte položí nový „asfaltový
koberec“ aj na úsek tejto cesty
2. triedy na konci mesta Spišská
Belá (výjazd na Slovenskú Ves
od CIMY po Javorinu) v dĺžke
cca 400 m.

Dám do prenájmu garáž na Družstevnej ulici.
Tel. č.: 0907 925 476.
Darujem do dobrých rúk
čistokrvnú 10-mesačnú
fenku nemeckého ovčiaka.
Kontakt: 0903 694 548
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125 rokov od založenia Miestnej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu v Spišskej Belej (1889 – 2014)
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
(SRZ) v Spišskej Belej si v roku
2014 pripomína 125. výročie od
svojho založenia. Je spomedzi
122 miestnych organizácii SRZ
najstaršou miestnou organizáciou na Slovensku. V našom
meste je druhá najstaršia po
Dobrovoľnom hasičskom zbore
(1881). V roku 1889 sa zišlo niekoľko mešťanov v Spišskej Belej
okolo Michala Greisigera, Samueala Webera a ďalších a založili
Rybársky spolok v Spišskej Belej. Spolok mal pri jeho založení
10 členov, predsedom bol Georg
von Koromzay (podnikateľ)
a pokladníkom Dr. Greisiger.
V roku 1912 boli schválené prvé
stanovy spolku (predsedom
spolku bol Dr. Greisiger). Počas
svojho dlhého obdobia prešla
táto organizácia mnohými menej
vážnymi a i zásadnými zmenami. Pamätný bol rok 1960, kedy
zanikla samostatná rybárska
organizácia v Spišskej Belej a
bola zlúčená s rybárskou organizáciou v Starej Ľubovni. A to
trvalo do roku 1973, kedy bola
obnovená Miestna organizácia
SRZ Spišská Belá. Zásluhu na
tom mali najmä Vladimír Ďuriš
(v tom čase predseda miestnej
organizácie), Gustáv Plučinský,
Michal Ovšonka, Ján Novotný
ml., Ján Jendrichovský, Vojtech
Stupeň, František Dúbravský,
Ján Šula st., Ján Šťastný a ďalší.
Rok 1975 je rovnako významným v histórii spolku, nakoľko
sa začala výstavba Belianskeho
rybníka (na mieste bývalej
tehelne), ktorá trvala 2 roky.
Tento rybník s jeho výhľadom
na Tatry je unikátnym miesto
na oddych a relax. Po roku 1989
nastali zmeny aj v tomto spolku,
do jeho čela prišli noví ľudia.
A posledných dvadsať rokov
spolok riešil najmä problémy
okolo majetkorávneho vysporiadania vlastníctva k pozemkom
pod a okolo rybníka. Nakoniec
celý problém vyriešilo mesto,
ktoré odkúpilo tieto pozemky
od štátu a dnes je tento problém
zažehnaný.
Dňa 5. júla 2014 sa na Belianskom rybníku uskutočnila
oslava tohto výročia, ktorú
pripravili miestni rybári. Ako
sa na rybárov patrí, už od rána

• Členovia výboru MO SRZ s primátorom mesta Štefanom Bieľakom.

rých rybárov za ich doterajšiu
činnosť. Po skončení oficiálnej
časti pokračovala voľná zábava
pri živej hudbe až do večera.
Škoda, že v túto sobotu si na
Beliansky rybník našlo cestu
málo návštevníkov. Napriek
tomu želáme našim rybárom
do ďalších rokov ich činnosti
veľa radosti a času stráveného
pri vode a veľa energie a elánu
aj do plnenia si rybárskych povinností pri starostlivosti o ich
revír. Tak PETROV ZDAR !
Miestni rybári vyjadrujú poďakovanie všetkým sponzorom
tejto slávnosti: Marek Reiter
a Miriam Reiterová – Rybárik
– rybárske potreby Poprad, p.
Oravec – rybárske potreby Kežmarok, p. Rychtarčík – rybárske
potreby Kežmarok, Dušan Rojko
– Reštaurácia v Mlyne, Spišská
Belá, Emanuel Danielčák, Spišská Belá, František Kozák, František Hrušovský – Tatravýkop
Spišská Belá, Anton Bukovský,
Kamil Podolský – Auto-Elektro
Spišská Belá.
A na záver už len informácia
o zložení súčasného vedenia
spolku:

sa uskutočnili rybárske preteky 125 rokov. Osobitne poďakoval
pre všetky kategórie, ktoré tým, boli pri zrode tohto spolku
trvali do 13.00 hod.. Potom na- v roku 1889, ako aj tým, ktorí
sledovalo slávnostné otvorenie v rokoch 1975 - 1977 sa postarali
tejto rybárskej slávnosti, ktorej o vybudovanie Belianskeho rybsa zúčastnili aj:
níka, a aj tým, ktorí bojovali za
• Ing. Ivan Orovčík - člen jeho záchranu pred niekoľkými
Rady SRZ (viceprezident za rokmi. Primátor mesta zároveň
Prešovský kraj)
vyzdvihol spoluprácu mesta
• Ing. Stanislav Géci – hlavný s miestnymi rybármi počas ceichtyológ Rady SRZ pre Výcho- lých 125 rokov. Na záver príhodoslovenskú oblasť
voru primátor mesta „odovzdal
Výbor Miestnej organizácie
• Zástupcovia z miestnych darček“ miestnym rybárom vo
SRZ v Spišskej Belej
organizácii SRZ zo Svitu, Popra- forme schválenej dotácie z rozdu, Kežmarku, Starej Ľubovne, počtu mesta vo výške 1670 EUR Predseda: Pitoňák Michal
Orlova, Spišskej Starej Vsi
na vydanie farebnej publikácie Tajomník: Smrek Ladislav
• Ing. Ján Kohút a Mgr. (64 stranovej brožúry) zo života Podpredseda: Kuna Pavol
Miloslav Zuziak – zástupcovia rybárov za obdobie 125 rokov. Hospodár: Frindt Rudolf
Slovenskej rybárskej agentúry
Následne sa slova ujali aj ďalší Pokladník: Hrušovská Mária
• Ján Polák – Salmotherm pozvaní hostia. Po nich boli Členovia výboru: Heldák Pavol,
Invest, s. r. o.
vyhodnotené rybárske preteky Britaňák Ján.
• JUDr. Štefan Bieľak, primá- a odovzdané ocenenia udelené
A tak v mene všetkých Beľator nášho mesta
výborom MO SRZ pre niekto- nov: Gratulujeme a ďakujeme!
Po úvodnom
privítaní, ktoré
urobil Slavomír
Smrek, tajomník
MO SRZ v Spišskej
Belej, nasledoval
príhovor predsedu
MO SRZ v Spišskej
Belej Michala Pitoňáka a po ňom sa
ujal slova primátor
mesta Štefan Bieľak,
ktorý okrem iného
poďakoval všetkým
generáciám belianskych
rybárov,
ktoré sa zaslúžili
o rozvoj rybárstva
• V júni bola skolaudovaná stavba 34 bytov na Zimnej ulici č. 46. Teraz tieto byty čakav belianskym rejú na svojich nových budúcich vlastníkov. Viac informácii na www. chemostav.sk.
víri počas celých
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Najlepší žiaci ZŠ v školskom roku 2013/2014

• Najlepší žiaci zo ZŠ Štefánikova.

• Najlepší žiaci zo ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská.

Dňa 26. júna 2014 primátor nášho mesta Štefan Bieľak (ako
každoročne) i na konci tohto školského roka prijal v obradnej sále
mestského úradu najlepších žiakov oboch základných škôl v našom
meste. Tých najlepších žiakov vybrali riaditelia škôl spolu s triednymi učiteľmi. Ocenení boli najlepší žiaci z každého ročníka každej
školy. Za prítomnosti oboch riaditeľov ZŠ a ich zástupcov si žiaci
z rúk primátora mesta prevzali vecné ceny a na záver ich čakalo
sladké prekvapenie.
Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá:
1. ročník - Emily Mária Hudačeková
2. ročník - Ema Bieľaková
3. ročník - Nina Cehuľová
4. ročník - Lara Laufová
5. ročník - Dominika Stupáková
6. ročník - Klaudia Zatkovská
7. ročník - Denisa Vnenčáková
8. ročník - Janka Plišková
9. ročník - Alexandra Pavličková
Základná škola Štefánikova 19, Spišská Belá:
1. ročník - Melánia Bočkaiová
2. ročník - Dominika Halčinová
3. ročník - Miroslava Brežinová
4. ročník - Lívia Koščáková
5. ročník - Monika Grichová
6. ročník - Samuel Putovný
7. ročník - Kristína Ščigulinská
8. ročník - Helena Zamkovská
9. ročník - Adriana Alexyová

Rozkvitnuté jazierko
Súčasťou našej školy je už
dlhé roky environmentálny
komplex s jazierkom. Tento rok
ho prvýkrát krášlia rozkvitnuté
lekná. Mnoho žiakov tieto vodné
rastliny poznalo doposiaľ len z
obrázkov, teraz ich vnímajú
„naživo“. Naši žiaci majú tiež
možnosť pozorovať kúpanie
vtáčikov, naše jašteričky, vodný
hmyz, žubrienky v rôznych štádiách vývinu i žaby. Postupne
sa mení i okolie jazierka. Pred
rokmi malé stromy a kry pomaly

zapĺňajú okolitý priestor, aj
keď je pravdou, že na ich „dospelosť“ si musíme ešte niekoľko
rokov trpezlivo počkať.
Prírode sa rozkázať nedá, treba ju vnímať, chrániť a pochopiť
jej zákonitosti so všetkým, čo k
tomu patrí. Týmto postulátom
sa riadime v rámci vyučovacích
hodín predmetu tvorba životného prostredia a snažíme sa, aby
si ho natrvalo osvojili aj naši
žiaci.
Ing. V. Andrášová,
ZŠ J. M. Petzvala

• Najlepší žiaci na stretnutí s primátorom Sp. Belej.

Viac aktuálnych informácií
hľadajte na www.spisskabela.sk
Materská škola sa lúčila
s budúcimi prvákmi
V piatok 27. júna 2014 sa detí
– predškoláci lúčili zo svojou
materskou školou. V mestskej
kinosále plnej rodičov a starých
rodičov sa predstavili krátkym
programom a následne im
primátor mesta Štefan Bieľak
a riaditeľka školy Margita Labi-

sová za prítomnosti ich učiteliek
odovzdali diplomy o úspešnom
absolvovaní materskej školy
a dostali aj malý darček. Budúcim prvákom držíme palce,
aby úspešne zvládli prechod do
nového školského prostredia
našich základných škôl.

Ocenenie najlepších žiakov
Základnej umeleckej školy
Dňa 26. júna 2014 ako každoročne i na konci tohto školského
roka v kinosále mesta Základná
umelecká škola v Spišskej Belej
ocenila svojich žiakov výtvarného odboru, ktorí získali rôzne
ocenenia za svoje výtvarné práce
počas uplynulého školského roka
na rôznych národných i medzinárodných výstavách. Ocenenie

odovzdávali primátor mesta
Štefan Bieľak za prítomnosti riaditeľky školy Zuzany Pavličkovej
a učiteliek výtvarného odboru p.
Chorogwickej a p. Kubalovej.
Ako uviedol primátor mesta,
žiakom tejto školy ďakujeme za
výbornú prezentáciu a reklamu
nielen školy ale aj samotného
mesta na Slovensku i zahraničí.
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Novou riaditeľkou H. Stachová

Z denníka mestskej polície

Dňa 11. júna 2014 sa uskutočnila voľba riaditeľa Základnej
školy na Štefánikovej ulici 19
v Spišskej Belej. Dôvodom tejto
voľby bolo uplynutie funkčného obdobia (5 rokov) súčasnému riaditeľovi školy. Na túto
funkciu kandidovali dvaja kandidáti – súčasný riaditeľ školy
Stanislav Pitoniak a dlhoročný
pedagóg tejto školy Helena
Stachová. Rada škola rozhodla
a zvolila do funkcie riaditeľa

Y 8. marec
Počas nočnej zmeny zo soboty na nedeľu (z 8. na 9. marca)
vykonali príslušníci MsP v spolupráci s poverenou zamestnankyňou mesta kontrolnú akciu
zameranú na kontrolu herní
a tiež sa zamerali na požívanie
alkoholických nápojov osobami
mladšími ako 18 rokov. Počas
kontroly všetkých herní v meste
neboli zistené žiadne porušenia
zákona. Počas kontroly herní
boli zároveň vykonané kontroly
vytypovaných prevádzok, kde
sa zároveň podávajú aj alkoholické nápoje. Počas kontroly bolo
v v baroch skontrolovaných viac
ako 50 osôb, z ktorých len jedna
bola mladšia ako 18 rokov. U tejto osoby počas dychovej skúšky
nebolo zistené požitie alkoholických nápojov. Po takejto kontrole
sa policajti po krátkom rozdelení
presunuli do ulíc mesta, kde už
boli spozorované dve dievčatá,
ktoré javili známky požitia alkoholických nápojov. Prvá dievčina
bola kontrolovaná na križovatke
pri cintoríne. Keďže menovaná
nebola „schopná ani len reči“
bola predvedená na oddelenie
MsP, kde bolo zistené že sa jedná
o mladistvú Petru z ulice 1.mája.
Dychovou skúškou bolo u menovanej zistené požitie 0,57 mg/L alkoholu v dychu. Druhou rekordérkou večera sa stala mladistvá
Adriána z obce Lendak, ktorej
bolo nameraných úctyhodných
0,98 mg/L alkoholu v dychu. No
tento večer sa dievčatá poriadne
odviazali. Možno to bolo práve
kvôli sviatku MDŽ.

školy na obdobie 5 rokov Helenu Stachovú. Nová riaditeľka
nastupuje do funkcie 5. augusta
2014 (deň po uplynutí funkčného obdobia súčasnému riaditeľovi). Primátor mesta vyjadruje
verejné poďakovanie vo funkcii
končiacemu riaditeľovi školy
Mgr. Stanislavovi Pitoniakovi
za jeho dlhoročné pôsobenie
v tejto pozícii a za jeho prínos
pre rozvoj tejto školy a školstva
v našom meste.

Riaditeľkou MŠ je M. Labisová
Dňa 3. júna sa uskutočnila
voľba riaditeľa Materskej školy
na Mierovej ulici v Spišskej Belej. Súčasnej riaditeľke Margite
Labisovej končí koncom júna
funkčné obdobie. Do výberového konania sa prihlásil len

jeden kandidát – súčasná riaditeľka školy a teda rada školy
ako výberová komisia mala
zjednodušenú úlohu. A teda
staronovou riaditeľkou materskej školy sa stala p. Margita
Labisová. Gratulujeme.

Prázdniny v materskej škole
Riaditeľka materskej školy na Mierovej ul. oznamuje, že
materská škola bude počas letných prázdnin v dňoch od
18. 8. do 1. 9. 2014 zatvorená. Nástup detí do škôlky
je 2. septembra.

Finančný dar krajská samospráva použije na opravu zosuvu
Pardubický kraj ponúkol
Prešovskému kraju pomoc vo
výške jeden milión českých
korún (40 000 €) na odstránenie
následkov povodní z polovice
mája. Škody, ktoré v Prešovskom
kraji spôsobili povodne a mimoriadne situácie v máji, dosahujú
čiastku 5,71 milióna eur. Pardubický hejtman Martin Netolický
počas oficiálnej návštevy 6. júna
ponúkol finančnú podporu:
„Radi by sme vám v tejto ťažkej
chvíli pomohli. Naše hospodárstvo sa začína zviechať a sme
radi, že niečo také nemusíme
riešiť u nás doma... preto by sme
vám chceli pomôcť sumou jeden
milión českých korún. Vieme, že
to nevyrieši vaše problémy, ale
je to symbolický príspevok na
znak solidarity.“ Dodal, že príspevok musia schváliť tamojší
poslanci a vyjadril presvedčenie,
že financie pošlú čím skôr, „kým
to má zmysel.“
„Nečakal som takéto priateľské gesto. Mimoriadne si
vážime záujem našich partnerov o dianie u nás a postoj

a ochotu Pardubického kraja
nezištne pomôcť,“ komentoval
návrh predseda PSK Peter
Chudík. Zdôraznil, že to je už
po tretíkrát, čo český partner
severovýchodu Slovenska nezištne pomáha: „V roku 2010 po
ničivých povodniach to bol práve Pardubický kraj, ktorý nám
poslal finančnú pomoc vo výške
500 000 českých korún.“ Po prvý
raz český partnerský región
Prešovskému kraju materiálne
pomohol už po vlne ničivých
povodní v roku 2004.
Finančný dar bude zrejme
použitý na sanáciu zosuvu na
ceste III. triedy v obci Osturňa,
kde prívalové dažde odplavili
krajnicu a časť svahu. Tento
kritický bod je potrebné urýchlene riešiť, inak hrozí riziko
obmedzenia a výluky dopravy
do časti obce.
Pardubický kraj je najstarším
medzinárodným oficiálnym
partnerom Prešovského kraja.
Dohodu o spolupráci podpísali
zástupcovia oboch regiónov 23.
októbra 2002.

Y 14. marec
Krátko po 10 tej hodine
zasahovala hliadka MsP na
detskom ihrisku nachádzajúcom sa v areáli ZŠ J.M.Petzvala.
Anonym upozornil na p.Oskára
posedávajúceho na jednej z lavičiek, pričom spoločnosť mu robila fľaša „Ríbezky“. Po príchode
hliadky si policajti vypočuli
spŕšku nadávok na celý svet a
nekonečné množstvo poznámok
na existujúci zákaz pitia na verejnosti. Zistený priestupok bol
riešený pokutou.
O niekoľko hodín neskôr
zatúžil po zútulnení svojho
skromného príbytku opätovne
p. Oskár z Novej ulice, ktorý
z areálu cintorínu „potiahol“

ozdobnú kovanú bráničku
z hrobu Dr. Greisigera. Domov
však s ňou nedorazil, pri jeho
čine ho prichytila službukonajúca hliadka. Oskár si už tento
krát na miesto doma posedel pri
podávaní vysvetlenia v pohodlnom „foteli“ na oddelení MsP.
Z dôvodu podozrenia spáchania
trestného činu hanobenia miesta
posledného odpočinku a výtržníctva bude určite častejšie navštevovať súdy a políciu.
Po skončení dokumentovania tohto priestupku sa dostavili na oddelenie MsP dvaja
obyvatelia bytovky na Mierovej
ulici. Títo podali oznámenie
o krádeží športových topánok,
detského kočíka a trojkolky. Pomerne zložitý prípad krádeže sa
odohral dnes v čase medzi 13.30
až 14.00 hodiny. Túto krádež sa
nakoniec policajtom podarilo
objasniť a to za pomoci televízie
JOJ, kde po odvysielaní reportáže sa nám ozvali kolegovia
z OOPZ Stará Ľubovňa, ktorí
spoznali „svojich“ klientov,
ktorí pravidelne páchajú trestnú činnosť v susednom okrese.
V priebehu nasledujúcich dní
boli odcudzené veci zaistené
a vrátené majiteľom (okrem
tenisiek, tie už boli v nepoužiteľnom stave).
Y 26. marec
Niekoľkoročný zákaz pitia
alkoholu na verejných priestranstvách v našom meste je viac ako
samozrejmosťou. Napriek tomu
sa však nájdu jednotlivci, ktorí
pokúšajú „osud“ a svojou nerozvážnosťou riskujú konflikt
s hliadkou MsP. Úplnou zbytočnosťou sa dá nazvať aj dnešné
nočné „sedenie“ mládenca Erika
zo Štefánikovej ulice v priestore
zastávky SAD s fľašou vína v ruke a v lone s „južanským“ typom slečny. Nakoľko menovaný
nerešpektoval vyššie spomenutý
zákaz, ani výzvu policajtov, aby
preukázal svoju totožnosť, bol
predvedený na oddelenie MsP.
Tam začal v amoku rozhadzovať po miestnosti svoje topánky
a tak bol nakoniec spútaný, aby
„sa schladil“ a začal normálne
komunikovať. Opäť sa nám natíska otázka, či jeho správanie
bolo ovplyvnené iba alkoholom... Každopádne jeho konanie
neostalo bez následkov.

¦¦¦¦¦
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Y 27. marec
Vrchol hyenizmu... Dnešné
ráno boli policajti privolaní riešiť „netradičný“ prípad. Jeden
z obyvateľov bytového domu
na Zimnej ulici počas práce v záhrade spozoroval ako neznáme
auto zastavilo pri kontajneroch.
Osoba z auta vystúpila a niečo
hodila do stojaceho kontajnera.
Obsahom neznámeho balíčka
boli 4 malé šteniatka, ktorých
sa takýmto spôsobom zbavili....
Y 1. apríl
Hoci dnešný deň je dňom
kanadských žartíkov, nedá sa
to povedať o prijatom oznámení od anonyma, ktorý na
ulici 1.mája našiel na chodníku ležať nevládnu osobu. Po
príchode policajtov na miesto
bolo zistené, že pán Igor hoci
je obyvateľom nášho mesta,
tak sa niekoľko rokov zdržiava
u svojej matky v Krížovej Vsi.
Vzájomná komunikácia medzi
policajtmi a Igorom bola tento
večer „rušená“ hladinou viac
ako 1,87 mg/L alkoholu v dychu.
Táto nezrozumiteľná debata sa
však nakoniec vyriešila v nasledujúcich dňoch pokutou za
spáchaný priestupok.
Y 15. apríl
Nelegálne vstupy na skládku TKO v našom meste nemajú
konca a tento nekonečný príbeh, ktorého hlavnými aktérmi
sú „neprispôsobiví osadníci
z Krížovej Vsi“ (ďalej len cigáni) núti kompetentných konať...
Cigánmi rozhrabané smeti a rozhádzané na okolitých poliach až
po Krivý kút, osoby zamestnané
na skládke, ktoré nemôžu v pokoji robiť svoju prácu z obavy
pred napadnutím, či večne zničené oplotenie nemôžu políciu
nechať ľahostajnou a tak bola
v uvedený deň hliadkou MsP
realizovaná ďalšia razia zameraná na elimináciu uvedených
skutočností. Krátko po príchode
hliadky na tvar miesta boli zadržaní pri vyberaní odpadu z telesa skládky Bystrík H. a Rastislav
H. z Krížovej Vsi a o čosi neskôr
sa pred policajtmi dal s veľkým
náskokom na útek Štefan H.
taktiež zo spomenutej obce.
A že šlo skutočne o útek svedčí
fakt, že ho musel jeden z členov hliadky „naháňať“ najprv
smerom k obci Bušovce, potom
k Slovenskej Vsi a nakoniec ho
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v súčinnosti s ďalším kolegom
zadržal až na Tatranskej ulici
v Spišskej Belej. Následne boli
delikventi prejednaní v zmysle
zákona blokovými pokutami
a prepustení domov. Žiaľ, prejednanie priestupkov v zmysle
zákona sa už podobných prípadoch mnoho krát ukázalo ako
málo účinné a tak problémy na
skládke (a nie len tam!) zostanú
„Nekonečným príbehom“...
Y 17. apríl
V čase o 18 tej hodine sa
pomerne veľa ľudí ponáhľalo
do kostola na večerné obrady
zeleného štvrtku. V tom čase
však hliadka MsP „letela“ do
predajne Sintry na ulici 1.mája,
kde len pred malou chvíľou
došlo ku krádeži mäsových
výrobkov. Hoci sa „zlodejovi“
podarilo vypariť ulicami mesta,
za pomoci kamerových záznamov už o 2 hodiny policajti
vypátrali pána Petra P. bývajúceho v Pradiarni. Menovaný sa
už od skorého rána posilňoval
dúškami alkoholu a ako tak
čas bežal postrehol, že okrem
smädu začína pociťovať aj hlad.
Aj napriek pôstu, jesť sa musí.....
Pol kila loveckej salámy a 1,5 kg
údeného stehna však nakoniec
neskončilo v bruchu zlodeja,
ale jeho psa. Po „srdcervúcom“
priznaní sa, dušovaní sa a nekonečnej hanbe spisový materiál
skončil na správnom konaní
v kompetencii Okresného úradu v Kežmarku.
Y 21. apríl
Počas veľkonočných sviatkov
policajti pokračovali vo večerných kontrolách so zameraním
na požívanie alkoholických
nápojov osobami mladšími ako
18 rokov. Noc pred tým bola
kontrola úspešná tentokrát pre
mladistvých, lebo nikto nebol
hliadkou „prichytený“. Dnešnú
noc sa však karta obrátila a priamo na ulici pred predajňou drogérie musela zasahovať hliadka
MsP voči skupine mladých.
Opäť sa pán Filip z Mierovej
ulice po zväčšenej konzumácii
alkoholu nevedel „zmestiť“
do vlastnej kože a na plné
hrdlo „vrieskal“ na ulici. Po
príchode policajtov k uvedenej
skupinke bol menovaný skľudnený a zároveň boli v skupinke
spozorované tri mladistvé osoby,
ktoré boli následne podrobené
dychovej skúške. U všetkých

troch chlapcov boli namerané
hodnoty alkoholu v rozpätí od
0,45 do 0,70 mg/l. V nasledujúcich dňoch boli všetci riešení
mestom v správnom konaní
a ich alkoholický „výlet“ bol
v zmysle zákona oznámený na
Odbor sociálnej kurately v KK,
kde boli všetci aj za prítomnosti
rodičov predvolaní k ďalšiemu
riešeniu.
Y 28. apríl
O tom, že kontroly na požívanie alkoholu sa nerobia len
v našom meste nás presvedčili
policajné spisy, ktoré nám poštou došli od kolegov z MsP
Kežmarok. Zo zaslaných spisov
sme sa dozvedeli, že mladistvé
slečny Adriana, Lea a Zuzana
boli pri kontrole podrobené
dychovým skúškam a „nafúkali“. Všetky dievčatá boli
v nasledujúcich dňoch riešené
v správnom konaní za prítomnosti ich zákonných zástupcov
na oddelení MsP.
Y 29. apríl
Až z obce Jurské prišli Michal
a Martin, aby pomohli „napätému“ mestskému rozpočtu.
Nešlo však o žiadnych darcov.
Obom policajti na mieste uložili
blokové pokuty za pitie alkoholu pri obchodnom dome.
Y 5. máj
S oznámenými prípadmi
pitia alkoholických nápojov
našimi mladými sa ako keby
roztrhlo vrece. Dnešný deň nám
bol oznámený prípad mladistvého Marcela z Mierovej ulice,
ktorého zastavila hliadka OOPZ
Podolínec. Pohyb menovaného
so svojím dobrým kamarátom
a spolužiakom Radovanom ulicami Podolínca bol poznačený
„rozkopanými“ košmi. Keďže
správanie sa oboch mladistvých muselo byť policajtom
podozrivé, tak boli vyzvaní na
vykonanie dychovej skúšky.
Prípad Marcela je nám známy.
Výsledok šetrenia u Radovana
nám bude jasný v priebehu
nasledujúci týždňov.
Y 7. máj
„Brutálna, viacnásobná vražda v Strážkach“ bola dôvodom
návštevy hliadky MsP v jednom
z miestnych dvorov. Našťastie
nešlo o vraždu človeka, ale
o slepačí gang pozostávajúci
z 11 sliepok a jedného kohúta,
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ktoré boli nájdené ich majiteľom
zahrdúsené vo vlastnom kuríne.
Podozrenie najskôr padlo na
susedovho psa, ale po bližšom
preskúmaní stôp a porade s poľovníkmi bol pes zbavený obvinenia a za možného vinníka bola
označená trojica dravcov – tchor,
kuna alebo lasica.
Y 19. máj
Pred stávkovou kanceláriou
na Petzvalovej ulici je občas
vidieť človeka opitého výhrou.
Toto však nebol prípad Vladimíra I. z uvedenej ulice, ktorý
neďaleko kancelárie ležal opitý
po požití nadmerného množstva lacného vína. Bohužiaľ si
na „siestu“ zvolil nesprávny
čas, nakoľko doba obeda ešte
len začínala a ležiac na chodníku prekážal ľuďom idúcim
do blízkej reštaurácie na obed.
Hliadka MsP tak opäť musela
urobiť malý zázrak, priviesť
menovaného do ríše živých
a eskortovať ho miesto trvalého
pobytu.
Y 5. jún
Podnikanie je naozaj tvrdý
oriešok. Po zvládnutí legislatívnych záležitostí, nastúpia finančné a keď sa konečne rozbehnete,
tak narazíte na partiu mladých
výrastkov, ktorí potúžení alkoholom začnú ničiť plody vašej
práce. Cukráreň nie je typom
podniku, ktorý priťahuje výtržníkov svojimi službami, ale napríklad výzdobou, ktorú dokážu
zničiť v priebehu niekoľkých
minút. Za pomoci kamerových
záznamov sa policajtom podarilo mladých výtržníkov odhaliť
a potrestať. Ostáva nám však dúfať, že v tomto prípade išlo len
o mladícku nerozvážnosť „vygradovanú“ alkoholom, ktorá
sa viac nebude opakovať.
Y 10. jún
Muž ležiaci bez známok
života na cyklochodníku bol
dôvodom podvečernej kontroly
vykonanej hliadkou MsP v uvedenej oblasti. Našťastie policajti
nemuseli riešiť nič vážne, ale len
pod obraz boží opitého Jozefa H.
z Lendaku, ktorý nezvládol peší
presun z nášho mesta do rodnej
obce. A tak po krátkej „resuscitácii“ muž ožil a po prevoze na
zastávku SAD šťastne odcestoval domov.
Spracoval:
kolektív príslušníkov MsP
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World Challenge Day
Tak, ako po uplynulé roky,
aj tento rok sme sa v stredu 28.
mája zúčastnili Medzinárodného

dňa pohybu - World Challenge
Day. Športové podujatie sa nieslo v znamení hesla: „V pohybe

Farby duše

mikára Petra Smika sa žiaci učili
pracovať so sklom, oboznámili
sa s jeho funkciami a rôznymi
technikami spracovania a tavenia skla. V tomto projekte žiaci
naplno uplatnili svoju fantáziu,
tvorivosť a farebné cítenie.
Žiaci pracovali so širokou
škálou farieb, a tým vytvárali
nádhernú kompozíciu, harmóniu a súlad farieb, ktoré
priaznivo pôsobia na naše telo
i dušu. Výsledkom niekoľko mesačného snaženia a prípravy boli
jedinečné, originálne, umelecky
hodnotné a vzácne sklenené
lampy, z ktorých každá nesie
svoj príbeh a kúsok detskej duše.
Ukončením projektu Farby duše
bola slávnostná vernisáž spojená
s dražbou zhotovených sklenených lámp v Galérií u sediaceho
anjela v Kežmarku. Na vernisáži
sa zúčastnilo množstvo dobrosrdečných ľudí, ktorí neváhali vydražiť diela našich žiakov, ktorí

Naši predkovia sa už od 10.
storočia zmieňovali o magických
vlastnostiach farieb, no postupom času sa princípy svetla
a farby prepojili s funkciami
človeka. V živote človeka majú
farby veľký význam a ovplyvňujú náš život. Farbami človek
vyjadruje svoje pocity, nálady,
ale i postoje, emócie a zároveň
sú terapiou pre ľudskú dušu,
ktorá je síce nehmatateľná, ale
plná farieb.
Projektom Farby duše sme
sa aj my rozhodli nahliadnuť
do vnútra našich žiakov a to
prostredníctvom spojenia
farieb a skla. Cieľom projektu
bola tvorba sklenených objektov
s využitím kreatívneho umeleckého spracovania skla technikou
fusing. Tvorbe sklenených lámp
predchádzali denné tábory, kde
pod odborným vedením kera-
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sme každý deň, preskočíme
aj svoj tieň.“ Našimi platnými
hlasmi na prezenčnej listine sme
podporili mesto Spišská Belá
v celoslovenskej súťaži Challen-

ge Day. Cieľom športovej akcie
bolo zapojiť sa do ľubovoľných
pohybových aktivít zvyšujúcich
pulzovú frekvenciu v nepretržitom trvaní minimálne 15 minút.
Rovnako aj formovať uvedomelosť a nadšenie pre zdravý a
aktívny životný štýl. Za miesto
konania sme zvolili multifunkčné ihrisko v Spišskej Belej. Žiaci
sa zapojili do zábavno–športových aktivít, ako pohybové
hry (lavína, koza, fúrik, vláčik),
prekonávanie slalomovej dráhy
s tenisovou raketou a loptičkou
i behy z rôznych polôh. Pohybu
doprialo aj slnečné počasie.
Mgr. Mária Karašová,
ŠZŠ Spišská Belá

sú často krát odsúvaní na okraj
našej spoločnosti. Aj napriek
svojmu handicapu nám tieto
deti ukázali, že sú to jedinečné
bytosti so zmyslom pre cit, farebnosť a originalitu.
Výťažok z dražby poputuje
pre Občianske združenie Zlatá
rybka, ktoré vzniklo pri Špeciálnej základnej škole v Spišskej

Belej, ktorého cieľom je „plniť
želania“ detí s mentálnym
i kombinovaným postihnutím.
Všetkým zúčastneným patrí
jedno veľké ĎAKUJEME, pretože výťažok z dražby podporí
dobrú vec, ktorá vyčarí úsmev
na nejednej detskej tváričke.
Mgr. Lenka Lapšanská
ŠZŠ Spišská Belá

Malí farmári
Pod týmto názvom sa niesla
prvá etapa projektu na ranči Čajka v Kežmarku. Hlavným cieľom
projektu bolo pozitívne ovplyvniť správanie detí k sebe samým
i okoliu, ich emócie zároveň
a podporiť ich vzájomnú komunikáciu. Na tento projekt boli cielene vybraní žiaci s úzkostnými
prejavmi v sociálnej interakcii,
so sklonom k introverzii a žiaci
ohrození sociálnym vylúčením.
V bezprostrednom kontakte
so živým zvieraťom sa u žiakov rozvíjala ich ohľaduplnosť,
schopnosť empatie a emocionálna stránka. Cez rôzne aktivity

a pomocné práce na farme sa
učili zodpovednosti a vzájomnej
spolupráci. V príjemnom mimoškolskom prostredí zažili pocity
uvoľnenia, radosti, boli podnecované k neformálnej vzájomnej
komunikácii a spolupráci. Po
prekonávaní počiatočných obáv
spoznali samých seba, zažili pocit
hrdosti a spokojnosti s dobre vykonanou prácou. U detí bol projekt prijatý s nadšením a mal na
nich celkovo priaznivý vplyv,
preto sa tešíme na pokračovanie
v budúcom školskom roku.
Mgr. Dáša Lučivjanská, ŠZŠ
Spišská Belá
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Svetový deň
životného prostredia
Svetový deň životného
prostredia si od roku 1973 každoročne pripomíname 5. júna.
V tomto roku sa vo Švédskom
Štokholme uskutočnila prvá
konferencia OSN o životnom
prostredí. Jej zmyslom bolo
upriamenie pozornosti na
globálne problémy spojené
so životným prostredím a na
spôsoby ich riešenia. Aj dnes
sa tento deň v mnohých krajinách oslavuje prostredníctvom
koncertov, environmentálnych
aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.
Ani na našej škole sme

v tento deň neostali ľahostajní a Svetový deň životného
prostredia sme „oslávili“ čistením Belianského potoka. Za
krátku chvíľu sme z potoka
vybrali 3 plné vrecia odpadu
a nečistôt. Vyčistili sme nielen
potok, ale aj breh a plochy
okolo potoka. Prostredníctvom
tejto akcie sme chceli u žiakov
vzbudiť záujem o prírodu, rozvíjať environmentálne cítenie
a zároveň poukázať na to, že
životné prostredie, ktoré je
mnohokrát veľmi znečistené,
nám nie je ľahostajné.
Mgr. Vlasta Zamišková

Oslava Medzinárodného
dňa detí

Nič nie je krajšie ako úprimný a šťastný úsmev na tvárach
detí a práve ten sme im chceli
vyčariť aj športovo-kultúrnym
podujatím. Žiaci mali možnosť
zvoliť si aktivitu podľa vlastného záujmu.
Žiaci, ktorí sa rozhodli pre
kultúru absolvovali návštevu
divadelného predstavenia
na Kežmarskom hrade pod
názvom Čertovská rozprávka.
Dej rozprávky sa odohrával
priamo v expozíciách Múzea
hradu a deti spolu s hlavnými
protagonistami Káčou a Kleofášom putovali z miestnosti do
miestnosti, ktoré boli špeciálne
scénicky upravené. A tak, ako
to už v rozprávkach býva, aj
v Čertovskej rozprávke napo-

kon dobro zvíťazilo nad zlom.
Okrem výborným hereckých,
speváckych a tanečných výkonov mali žiaci možnosť obzrieť
si aj interiér a exteriér hradu.
Športovo naladené deti oslávili MDD športovo-relaxačným
dňom v Belianskych kúpeľoch.
Cieľom bolo spríjemniť a osláviť tento deň pohybovými
aktivitami, pobytom v prírode
i oddychom. Žiaci sa chôdzou
presunuli do Belianskych kúpeľov. Okružnou turistikou
v areáli kúpeľov mali možnosť
vidieť srny, jelene, divé prasa a
kone. Žiaci trávili oddychový
čas na preliezačkách, kolotoči,
hojdačkách, hrali bedminton
i futbal.
PR team ŠZŠ Spišská Belá

Divadelníci z A predsa...! v štúdiach TV JOJ a TV Markíza
Koncom školského roka sa
členovia divadla A predsa...!
potešili výbornej správe: „Áno,
môžete si prísť pozrieť naše štúdia...“ A tak herci už v skorých
ranných hodinách cestovali do
Bratislavy, aby sa dozvedeli čo
najviac o náročnej práci tvorcov
a hercov v našich známych seriáloch, ktoré pozeráme každý
deň v televízii. „Podarilo sa nám
vďaka pani Noskovej vidieť už
skoro ráno štúdia seriálu Panelák, Súdna sieň. Videli sme
aj priestory, kde TV JOJ točí
Nákupné maniačky, Páli vám
to, Cena je správna, Odsúdené
a Spravodajské štúdio i strižňu.
Taktiež sme vďaka priateľom
mali možnosť vidieť štúdio TV
Markíza seriálu Búrlivé víno,

kde sme stretli hercov Henrietu
Mickovičovú, Nelu Pociskovú,
Mila Kráľa a Dagmar Sanitrovú. Štáb bol príjemný a milý,
nechali nás na pár minút nazrieť
aj na kamerové skúšanie scény
s Ninou a Erikom v nemocnici,“
pochvaľovali si akciu divadelníci z A predsa. Za týmto výletom
stojí veľmi veľa ľudí, ktorým
ďakujem. Hlavne rodičom našej
herečky ďakujeme za finančný
príspevok, ktorý bol rozhodujúci keďže projektové peniaze
nestihli prísť včas! Vycestovali
sme vďaka projektu Iuventy
Komprax - vzdelávanie mládežníckych vedúcich, ktorého
garantom bola Adriána Lizoňová a vedúci divadla.
Martin Fečunda
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Jánske Blato 2014

V sobotu 21. júna sa v Strážkach v blízkosti futbalového
ihriska uskutočnilo zaujímavé
adrenalínové podujatie pod
názvom Jánske Blato 2014. Išlo
o nultý ročník akcie, ktorá by
sa mala podľa slov jedného
z organizátorov akcie Petra Tetemonteho, natrvalo udomácniť
v kalendári podujatí nášho mesta. Pre súťažiacich čakala fyzicky
náročná adrenalínová bežecká
trať plná atypických prekážok,
s vodou i bez nej a samozrejme množstvo blata. Za riekou
Poprad na pozemku mesta pri
železničnej trati (oproti kaštieľ-

nej záhrade) si zmerali svoje sily
vyše 70 súťažiacich.
Kategória muži:
1. Boris Oravec – 7 min. 26 s
2. Štefan Gahura – 7 min. 33 s
3. Miroslav Jurčo – 7 min. 43 s
Kategória ženy:
1. Stela Olejárová – 10 min. 12 s
2. Stanka Legutková – 11 min. 57 s
3. Radka Horanská – 12 min. 2 s
Kategória družstvá:
1. miesto: Balamuty
2. miesto: Štafeta smrti
3. miesto: Chromozóny XY

Matej Belončák
– majster Slovenska v karate

Dňa 17. 5. 2014 sa v Partizánskom konali Majstrovstvá
Slovenska v karate. Na túto súťaž bol nominovaný aj žiak
nášho mesta Matej Belončák,
ktorý si vybojoval titul MAJSTER SLOVENSKA v kategórii
KUMITE - starší žiaci nad 40 kg.
Za týmto titulom sa skrýva celoročné trénovanie v Karate klube
v Kežmarku pod vedením Mgr.
Jaroslava Božoňa. Nominácii

predchádzali úspechy počas celého roka na týchto súťažiach:
Turnaj talentov v Poprade - 1.
miesto, 1. kolo Tatranskej únie
karate v Spišskej Novej Vsi - 3.
miesto, 2. kolo Tatranskej únie
karate v Starej Ľubovni - 1.
miesto, 3. kolo Tatranskej únie
v Kežmarku - 3. miesto, Slovenský pohár Grand Prix Žilina
- 2. miesto a účasť na Svetovom
pohári v Poľsku v Lodži.

Turnaj futbalových
prípraviek
Dňa 5. júna 2014 sa uskutočnil v tomto ligovom ročníku posledný turnaj futbalových prípraviek, tentokrát v Lendaku.
Prípravka U11:
FK Poprad – MŠK Spišská Belá
FK Lendak - MŠK Spišská Belá
MFK Stará Ľubovňa - MŠK Spišská Belá

1:5
0:1
2:3

Prípravka U10:
FK Poprad - MŠK Spišská Belá
FK Lendak - MŠK Spišská Belá
MFK Stará Ľubovňa - MŠK Spišská Belá

2:2
1:1
0:1

Ukončenie bedmintonovej
sezóny
V polovici mája sme sa
zúčastnili na turnaji kategórie
B v Spišskej Novej Vsi. Obsadili sme jedno prvé miesto v
kategórii U15. Ostatní neboli
kvalifikovaný. Pre chlapcov to
bola posledná možnosť v U15
preto im patrí poďakovanie za
doterajšiu reprezentáciu CVČ
a aj mesta. Pre Darinku Čopákovú to bola prvá skúsenosť s
turnajom. Ukázalo sa, že je potrebné urobiť ešte veľa práce s
deťmi. Preto sme sa rozhodli pozvať do Spišskej Belej zástupcu
slovenského zväzu bedmintonu
aby prezentoval projekt svetovej
bedmintonovej federácie“ školský program začni s bedmintonom“ Poslali sme pozvánky
do celého kežmarského okresu
na základné a stredné školy.
Napokon sa školenia zúčastnilo
17 učiteľov a trénerov z Prešova,
Podolínca, Huncoviec, Kežmarku, Lipian, Lendaku, a Spišskej
Belej. Prezentácia v Sp.Belej
bola 10 v poradí na Slovensku.
Lektorkou bola Mgr.Zuzana
Rajdugová (Orlovská), ktorá je
stále aktívnou hráčkou a záro-

veň aj reprezentantkou SR. Po
celodennom školení účastníci
získali materiál na výučbu
a certifikát o absolvovaní.
Poslednú májovú nedeľu
sme ukončili bedminton pre
verejnosť. Opäť to bola úspešná
sezóna. Privítali sme aj nových
priateľov tohto športu. Počas
celej sezóny nás navštívilo
770 ľudí. 517 dospelých a 253
detí. Oslovila nás skupina ľudí
ktorý sa chcú zúčastniť nejakej
súťaže v slovenskom zväze.
Preto sme oslovili prezidenta
mšk slavoj o založenie nového
oddielu. V novej sezóne ktorá
sa začína cca v októbri bude
oddiel hrať v 3 východnej lige.
Hrajú tam družstva napr. z
Popradu, Huncoviec, Rožňavy,
L. Mikuláša, L. Hrádku, D.
Kubína. Na záver mi dovoľte
poďakovať mestu za podporu
športu, ZŠ J. M. Petzvala za poskytnutie telocvične a všetkým
priaznivcom bedmintonu, ktorý
rôznym spôsobom sa podieľali
na chode uplynulého ročníka.
Ďakujeme.
Rasťo a Zuzana Lechovci

STRANA 19

Spišskobeliansky spravodaj

JÚL 2014

Belianske jedenástky 2014

• Najlepší v kategórii muži.
V nedeľu 6. júla 2014 sa na
futbalovom štadióne v Spišskej Belej uskutočnili tradičné
Belianske jedenástky - súťaž v
kopaní futbalových jedenástok
pre všetkých (nielen pre futbalistov). Ich organizátorom
bolo mesto Spišská Belá a MŠK
SLAVOJ Spišská Belá. Súťaž
prebiehala v 3 kategóriách - deti
do 15 rokov, ženy a muži. Najlepším trom v každej kategórii
primátor mesta odovzdal ceny
– pohár a finančnú odmenu.
Najmä kategória mužov bola
opätovne atraktívna a o víťazovi
rozhodol v poradí až 20. pokus.

• Najlepšie ženy.
Výsledky:
Muži:
• 1. miesto: Karol Kačmarčík
• 2. miesto: Patrik Grega
• 3. miesto: Ladislav Bajus
Ženy:
• 1. miesto: Lenka Vienerová
(Košice)
• 2. miesto: Mária Olekšáková
(Košice)
• 3. miesto: Janka Chromá
(Košice)
Deti (do 15 rokov):
• 1. miesto: Jakub Belončák
(Spišská Belá)
• 2. miesto: Michal Matejovský
• 3. miesto: Erik Jurčák

Streetbal Bela Cup 2014
V sobotu 28. júna 2014 sa
uskutočnil už tradičný amatérsky streetbalový (basketbalový)
turnaj na hokejovom ihrisku na
Tatranskej ulici v Spišskej Belej.
Hralo sa v 4 kategóriách spolu

16 družstiev z Popradu, Svitu,
Kežmarku i zo Spišskej Belej.
Za organizáciu turnaja patrí
poďakovanie belianskym basketbalistkám z MBK Spišská Belá. Rovnako ďakujeme všetkým

• Najlepší v kategórii do 15 rokov.
sponzorom a samotnému mestu
za pomoc a podporu.
Výsledky:
Chlapci do 15 rokov:
1. miesto Baklažány
2. miesto Šupa Flay
3. miesto Papučari

Chlapci od 15 do 18 rokov:
1. miesto Golonkove žiletky
2. miesto Young Fellas
3. miesto Mal ši branic
V kategórii ženy:
1. miesto Hilarity
2. miesto Made in China
3. miesto Emilove dcéry
V kategórii muži:
1. miesto Majs
2. miesto Srdciari
3. miesto Chleba treba
V individuálnych súťažiach
vyhrali:
v šestkovej súťaži:
• kategória deti - Lukáš
Vojtičko
• kategória ženy - Noema
Bradňanská
• kategória muži - Ivan
Balco
v trojkovej súťaži:
• kategória deti - Oto Harenčár
• kategória ženy - Silvia
Palušáková
• kategória muži - Filip
Dratva
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Konečné umiestnenie futbalových mužstiev
MŠK SLAVOJ za uplynulú sezónu 2013/2014
Mladší dorast - 2. slovenská liga – Východ

Muži „A“ - 6. liga VSFZ - podtatranská skupina
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
OFK Kravany
FK Poprad B
TJ Slovan Nálepkovo
TJ Slovan Smižany
TJ Štart Hrabušice
MŠK Slavoj Sp. Belá
TJ Družstevník Sp. Bystré
FK Slovan Helcmanovce
AŠK Maria Huta Gelnica
FK 05 Levoča A
OŠK Teplička
FK 1931 Hranovnica
ŠK Harichovce
TJ Lokomotíva Margecany

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
18
14
13
13
12
12
11
11
9
10
8
10
6
5

R
2
5
6
4
5
4
5
2
7
3
6
0
4
7

P
6
7
7
9
9
10
10
13
10
13
12
16
16
14

Skóre
85:37
61:38
47:29
59:37
46:49
64:42
39:34
36:49
45:51
48:77
49:57
30:54
28:49
33:67

Body
56
47
45
43
41
40
38
35
34
33
30
30
22
22

+/17
8
6
4
2
1
-1
-4
-5
-6
-9
-9
-17
-17

R
3
4
3
4
6
4
5
6
4
6
9
8
7
2
7
4

P
7
7
9
9
9
11
12
12
14
13
11
12
14
18
19
22

Skóre
79:38
56:23
72:45
76:37
69:41
57:63
47:43
59:58
50:62
53:79
71:59
51:61
51:71
57:86
37:72
35:82

Body
63
61
57
55
51
49
44
42
40
39
39
38
34
32
19
16

+/18
16
12
10
6
4
-1
-3
-5
-6
-6
-7
-11
-13
-26
-29

Muži „B“ - 1. „ČEZ“ trieda PFZ
Por.
Družstvo
1
TJ Toporec
2
TJ Tatran Ľubica
3
OFK Vikartovce
4
MŠK Slavoj Spišská Belá B
5 ŠK Zemedar Poprad - Stráže
6
FK Veľká Lomnica
7
FK 49 Spišský Hrhov
8
OŠK Spišský Štvrtok
9
TJ Baník Hôrka
10
TJ Družstevník Batizovce
11
OFK Veľký Slavkov
12 TJ Tatran Liptovská Teplička
13
TJ Partizán Vernár
14
FK Thermal Park Vrbov
15
1. FC Mengusovce
16
ŠK Lučivná

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
20
19
18
17
15
15
13
12
12
11
10
10
9
10
4
4

Starší dorast - 2. slovenská liga – Východ
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Družstvo
FK Spišská Nová Ves
FC LOKOMOTÍVA KOŠICE
MFK Vranov nad Topľou
MŠK Tesla Stropkov
TJ Sokol Ľubotice
FK Poprad
SLAVOJ Trebišov
ŠK FUTURA
ŠK Odeva Lipany
MFK Snina
MFK Slovan Giraltovce
MFK Slovan Sabinov
FK Košická Nová Ves
KAC Jednota Košice
MŠK Slavoj Spišská Belá
FK Čaňa

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
20
19
17
18
17
16
13
13
12
11
10
10
9
9
6
3

R
4
5
5
2
4
5
6
3
4
4
7
4
7
5
4
5

P
6
6
8
10
9
9
11
14
14
15
13
16
14
16
20
22

Skóre Body
83:25 64
64:32 62
67:36
56
58:39 56
61:37
55
57:36
53
59:46 45
41:43
42
36:35 40
44:46 37
50:45 37
27:68
34
44:56 34
41:58
32
32:106 22
32:88
14

+/19
17
11
11
10
8
0
-3
-5
-8
-8
-11
-11
-13
-23
-31

Viac aktuálnych informácií získate
na www.spisskabela.sk

Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Družstvo
FK Spišská Nová Ves
FK Poprad
TJ Sokol Ľubotice
FC LOKOMOTÍVA KOŠICE
ŠK FUTURA
SLAVOJ Trebišov
MFK Vranov nad Topľou
MFK Snina
ŠK Odeva Lipany
FK Košická Nová Ves
KAC Jednota Košice
MŠK Slavoj Spišská Belá
MŠK Tesla Stropkov
MFK Slovan Sabinov
MFK Slovan Giraltovce
FK Čaňa

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
23
21
20
17
16
15
16
15
13
13
11
12
10
6
3
0

R
1
4
5
7
4
6
3
3
7
2
4
1
3
4
4
0

P
6
5
5
6
10
9
11
12
10
15
15
17
17
20
23
30

Skóre Body
120:32 70
88:41 67
95:31 65
92:30 58
71:42 52
66:36 51
79:40 51
55:49 48
72:58 46
64:57 41
58:58 37
73:81 37
37:63 33
24:64 22
40:102 13
7 : 257 0

+/25
22
20
13
7
6
6
3
1
-4
-8
-8
-12
-23
-32
-45

Starší žiaci - 2. slovenská liga VSFZ – skupina C
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
MFK Stará Ľubovňa
1. MFK Kežmarok
MŠK Slavoj Spišská Belá
MŠK Spišské Podhradie
TJ Slovan Smižany
TJ Tatran Ľubica
FK Pokrok SEZ Krompachy
FK Družstevník Plavnica
FK Lendak
FAM Poprad
FK Svit
FK 05 Levoča

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
22
15
14
13
11
10
10
10
7
4
4
3

R
0
2
1
0
3
4
2
1
2
3
0
0

P
0
5
7
9
8
8
10
11
13
15
18
19

Skóre Body
141:7
66
74:33
47
55:32 43
87:35 39
55:36 36
50:46 34
42:33 32
42:55 31
62:61 23
20:71
15
25:28 12
22:138 9

+/33
14
10
6
3
1
-1
-2
-10
-18
-21
-24

Mladší žiaci - 2. slovenská liga VSFZ – skupina C
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
MFK Stará Ľubovňa
MŠK Spišské Podhradie
FAM Poprad
FK Družstevník Plavnica
FK Svit
FK Lendak
TJ Tatran Ľubica
1. MFK Kežmarok
FK 05 Levoča
MŠK Slavoj Spišská Belá
FK Pokrok SEZ Krompachy
TJ Slovan Smižany

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
22
16
15
14
12
11
9
7
5
4
3
0

R
0
1
2
3
2
1
2
2
5
3
5
2

P
0
5
5
5
8
10
11
13
12
15
14
20

Skóre Body
175:12 66
82:18 49
83:30 47
63:21 45
74:47 38
40:55 34
55:50 29
41:67 23
32:73 20
21:127 15
28:87 14
14:121 2

+/33
16
14
12
5
1
-4
-10
-13
-18
-19
-31

IHRISKÁ POČAS LETNÝCH
PRÁZDNIN
Tak ako minulý rok, aj tento rok sú obidve športové ihriská
s umelou trávou na Moskovskej a Tatranskej ulici v Spišskej Belej
pre deti (do 15 rokov) počas letných prázdnin zadarmo. Kontaktujte správcu ihriska, aby vám ihrisko sprístupnil.
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