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9. ročník 

Tohtoročné Dni mesta Spišská 
Belá, ktoré prebiehali od 10. do 
12. júna boli zároveň oslavou 
i pripomenutím si viacerých 
dôležitých udalostí týkajúcich sa 
nášho mesta. Tohto roku si pri-
pomíname 740. výročie udelenia 
mestských práv mestu Spišská 
Belá, 160. výročie narodenia Dr. 
Michala Greisigera, 100. výročie 
organizovaného športu v našom 
meste i 120. výročie narodenia 
Margity Czóbelovej (poslednej 
barónky kaštieľa v Strážkach).

Areál Základnej školy J. M. 
Petzvala sa v sobotu 11. júna 
začal napĺňať už od 14.00 h 
a diváci sa mohli potešiť tancom 
a spevom detí z materských škôl 
nášho regiónu. Pokračovalo sa 
spevom na ľudovú nôtu v podaní 
folklórneho súboru Ľubovňan. 
V hudbe so slovenskými koreň-
mi pokračovala skupina Hrdza, 

Dni mesta Spišská Belá 2011
ktorá roztancovala belanské 
publikum vo folkovo-rockovom 
štýle. Nadišiel večer a s ním i tá 
správna atmosféra pre ohňovú šou 
a brušné tanečnice, ktoré svojim 
pohybovým talentom oslovili 
najmä mužskú časť obecenstva. 
Na záver programu sa na oblohu 
vzniesli lampióny prianí - veľa 
z nich bolo určite za dobré po-
časie, ktoré nám nedeľa 12. júna 
dopriala  bohatou mierou.

 Každý zo spolkov sa na tento 
deň patrične pripravil a každý 
prezentoval svoju činnosť zaují-
mavým a nápaditým spôsobom. 
Neostalo však iba pri tom - spolky 
a združenia mesta Spišská Belá sa 
rozhodli prezentovať sa aj svojim 
kuchárskym umením a zapojili 
sa do súťaže vo varení gulášu 
„O spišskobeliansky putovný 
kotlík„. Príjemnú atmosféru im 
a všetkým návštevníkom Dní 

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorý sa aktívne 
zapojili do prípravy a priebehu osláv 740. výročia udelenia mestských 
práv mestu Spišská Belá a 100. Výročia vzniku organizovaného športu 
v Spišskej Belej, ktoré sa konali v rámci Dní mesta (10. - 12. júna 2011). 
Aj tieto oslavy boli prejavom spoločenského, kultúrneho a športového 
diania v našom meste. 

Poďakovanie 

mesta vytvárala Belianska dy-
chovka spolu s kolegami z dy-
chovky z poľského Jurgówa. 
Samozrejme nesmela chýbať ani 
spevácka skupina Belan, po ktorej 
nasledovali ukážky historického 
šermu a historickej popravy. Gu-
láš rozvoniaval na všetky strany až 
nastal ten správny čas aby zasadla 
porota a vybrala ten najchutnejší. 
Každý z návštevníkov si mohol 
vybrať ktorému gulášu od ktoré-
ho spolku dá prednosť a nastal čas 
hodovania. Po každom správnom 
jedle samozrejme nesmie chýbať 
sladký záver. Čerešničkou na torte 
bola v tento deň skupina Cigánsky 

diabli, ktorá svojim umením a vir-
tuozitou oslovila určite všetkých 
zúčastnených. A nám ostáva len 
dúfať, že budúcoročné Dni mesta 
dopadnú aspoň tak úspešne ako 
tohtoročné, pokiaľ nie lepšie.

Mesto Spišská Belá vydalo pri 
príležitosti 740. výročia udelenia 
mestských práv nášmu mestu vý-
ročnú turistický známku (drevené 
vyhotovenie). Zakúpiť si ju mô-
žete v Turistickom informačnom 
centre, Petzvalova 18.

Výročná turistická 
známka
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Historický 
kalendárV súčasnosti prebieha pláno-

vaná výstavba dažďovej a spláš-
kovej kanalizácie v novej lokalite 
mesta IBV Samuela Webera (t. j. 
na nových uliciach: Weberovej, 
Kaltsteinovej, Greisigerovej 
a Vojtasovej). Stavebné práce 
realizuje Trnavská stavebná spo-
ločnosť a.s. Trnava (víťaz verej-
nej súťaže). Náklady na výstavbu 
týchto kanalizáciu sú zazmluv-
nené na celkovú sumu takmer 
280 tis. EUR (ide o prostriedky 
uhradené stavebníkmi rodinných 
domov a samotným mestom). 
Táto kanalizácia je určená pre 72 
nových rodinných domov. Obe 
kanalizácie budú síce ukončené 
do konca júla 2011, avšak funkčná 
bude hneď len dažďová kanalizá-
cia. Splášková kanalizácia bude 
funkčná až po jej napojení na 
hlavný kanalizačný zberač, ktorý 
sa začne budovať v rámci projektu 
podporeného z fondov EÚ až za-
čiatkom jesene (ide o iný projekt 
financovaný z iných zdrojov). 
Vybudovanie novej cesty (miest-
nej komunikácie) je naplánované 
v 1. polovici roku 2012. 

Výstavba kanalizácie v IBV Weberav IBV Webera

Jozef Dvonč, primátor Nitry, 
bude najbližšie 4 roky predsedom 
Združenia miest a obcí Slovenska 
(ZMOS). Delegáti 21. snemu 
ZMOS, ktorý sa konal 18. a 19. 
mája a začal v Bratislave, ho za 
nového predsedu združenia zvo-
lili už v prvom kole na obdobie 
najbližších 4 rokov. Jozef Dvonč 
získal takmer 59 percent hlasov 
prítomných delegátov snemu (sta-
rostov a primátorov). Okrem neho 
sa o tento post uchádzal aj starosta 
mestskej časti Košice- Juh Jaroslav 
Hlinka a primátor Turzovky Miro-
slav Rejda. Rada ZMOS vybrala 
týchto kandidátov na aprílovom 
rokovaní, pričom vychádzala z 
návrhov regionálnych združení 
miest a obcí. Snemu sa zúčastni-
lo 1 396 zástupcov miest a obcí 
vrátane primátora nášho mesta. 
Dvonč vo funkcií nahradí starostu 
Štrby Michala Sýkoru, ktorý bol 
predsedom ZMOS 18 rokov. Mi-
chal Sýkora sa o post predsedu už 

Zmeny vo vedení ZMOS-u
nemohol uchádzať, pretože podľa 
novelizovaných stanov sa na čele 
ZMOS musia striedať po štyroch 
rokoch starostovia obcí s primá-
tormi miest, resp. so starostami 
mestských častí Košíc a Bratisla-
vy (tzv. rotačný princíp). Po zmene 
na poste predsedu došlo k určitým 
zmenám aj na niektorých ďalších 
postoch v Združení miest a obcí 
Slovenska. Prvým podpredsedom 
ZMOS- u sa stal Michal Sýkora, 
starosta obce Štrba (doterajší 
predseda ZMOS-u). Ďalšími 
podpredsedami sa stali Vladimír 
Bajan (starosta Petržalky) a Viera 
Krakovská (starostka obce Brus-
no). Znížil sa počet členov pred-
sedníctva z 38 na 24. Rovnako 
sa znížil počet odborných sekcií 
ZMOS-u. Členom predsedníctva 
zostal primátor nášho mesta, ktorý 
bol opätovne zvolený za predsedu 
sekcie verejnej správy ZMOS-u 
(potom, čo odmietol funkciu pod-
predsedu ZMOS-u). 

Niektorí chovatelia psov v na-
šom meste opakovane porušujú 
Zákon č. 282/2002 Z. z. a VZN 
č. 9/2004 o niektorých podmien-
kach držania psov na území mesta 
Spišská Belá, keď neodstraňujú 
výkaly po svojich psoch na ve-
rejnom priestranstve. Mesto dalo 
dávnejšie osadiť špeciálne koše 
na psie exkrementy na sídliskách. 
Od dopĺňania vreciek na balenie 

Znečisťovanie verejného 
priestranstva psami

psích výkalov sa upustilo krátko po 
osadení košov, pretože dochádzalo 
k ich rozhadzovaniu po okolí. Kaž-
dý majiteľ psa však môže využívať 
obyčajné plastové vrecko pri ven-
čení svojho psa. Napĺňanie špeci-
álne určených košov je minimálne 
napriek tomu, že chovatelia majú 
povinnosť verejné priestranstvo po 
znečistení bezprostredne odstrániť 
a to kdekoľvek v meste, nie len na 
sídliskách. Kontrolu dodržiavania 
povinností, na ktoré sa tu upozor-
ňuje, vykonávajú poverení zamest-
nanci mesta vrátane príslušníkov 
Mestskej polície. Skúsme byť 
k sebe viac tolerantní a ohľaduplní. 
Však to robíme pre seba.

2. 5. 1949 - V Spišskej Be-
lej založené Jednotné roľnícke 
družstvo.

3. 5. 1811 - Uhorský kráľ 
František I. v privilégiu pridal 
Spišskej Belej k piatim dvoj-
dňovým výročným trhom ešte 
dva, do celkového počtu sedem. 
Prvý deň bol vždy kramársky, 
druhý deň bol dobytčí.

5. 5. 1647 - Navrátenie 
belianskej farnosti katolíkom 
a prevzatie fary a kostola sv. 
Antona rehoľou piaristov 
z Podolínca.

7. 5. 1748  - Položený 
základný kameň výstavby 
evanjelického kostola v Spiš-
skej Belej.

10. 5. 1769 - Na príkaz 
Márie Terézie vojenské jed-
notky obsadili Spišskú Belú 
a Ľubicu, neskôr aj ostatné 
dovtedy zálohované spišské 
mestá Poľsku.

18. 5. 1908 - Zomrel Samuel 
Weber, beliansky evanjelický 
kňaz a spišský historik, pocho-
vaný na cintoríne v Sp. Belej.

19. 5. 1991 - Slávnostné 
sprístupnenie kaštieľa v Stráž-
kach verejnosti po generálnej 
oprave.

V sobotu 30. apríla a v pondelok 2. mája navštívil primátor mesta 
s ďalšími zástupcami mesta navštívil poľské partnerské mesto Szcza-
wnicu. Išlo o tradičné každoročné stretnutie partnerských miest, ktoré 
sa koná v prvý májový víkend, kedy sú v Poľsku 2 veľké sviatky - 1. 
Mája - sviatok sv. Jozefa, robotníka a 3. Mája - Deň prijatia poľskej 
Ústavy. Tento rok to bolo stretnutia aj v znamení osláv 200. výročia 
založenia kúpeľov v Szczawnici a otvorenia novovybudovanej kúpeľ-
nej promenády vedľa rieky Grajcarek, ktorá preteká týmto kúpeľným 
mestom známym v celom Poľsku. Oplatí sa ísť pozrieť. 

Návšteva partnerského mesta Szczawnica

• Čistenie potokov alebo protipovodňové opatrenia. Tak aj na túto 
činnosť má mesto cez úrad práce k dispozícii 5 osôb zamestnaných na 
dobu 6 mesiacov (predtým boli v evidencii  nezamestnaných). Okrem 
iného upravujú koryto potoka, poškodenú reguláciu, vysekávajú 
náletové dreviny, zbierajú odpad z potoka a jeho okolia a  natierajú 
zábradlie okolo potoka.
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Mesto Spišská Belá je v záve-
rečnej fáze realizácie uvedeného 
projektu finančne podporeného 
EÚ a štátnym rozpočtom SR. 
V uplynulých dňoch boli do-
končené práce na Slnečnej ulici 
vrátane výsadby stromov výsadby 
trávnika a v súčasnosti sa dokon-

Projekt Rekonštrukcie centra mesta sa dokončuje
čujú práce na Hviezdoslavovej 
ulici - výstavba schodiska a za-
loženie trávnika na konci ulice. 
Dokonca júna budú ukončené aj 
práce na zhromažďovacej ploche 
vedľa mestského úradu a zvonice 
(za úradom pri vinárni boli práce 
už ukončené). 

Od apríla začali stavebné práce 
na dlhodobo plánovanej výstavbe 
futbalového štadióna v našom 
meste. Štadión by mal byť dokon-
čený do konca novembra 2011. 
V rámci tejto výstavby sa vybuduje 
tribúna pre viac ako 600 divákov 
so 6 šatňami a potrebným zázemím 
v suteréne tribúny (aj s prípravou 
pre budúcu viacúčelové športovú 
halu - ako 2. etapa projektu). 
Samotné futbalové ihrisko bude 

Výstavba nového futbalového štadióna
mať špeciálny umelý (syntetický) 
trávnik (s monofilným vláknom), 
ktorý umožní na ňom hrať počas 
celého roka. Dookola celého ih-
riska budú 8 m vysoké ochranné 
siete a umelé osvetlenie hracej 
plochy. Stavebné práce realizuje 
na základe výsledku verejnej 
súťaže spoločnosť STAVING, 
s. r. o., Poprad. Umelý trávnik 
bude dodávať spoločnosť A-Sport 
Product, a. s., Bratislava. 

Počas letnej sezóny 
sa zvyšujú množstvá 
biologického odpadu 
v domácnostiach. Tento 
odpad si zaslúži pozor-
nosť, pretože je možné 
ho premeniť na kvalitný 
kompost - organické 
hnojivo. Spoločnosť 
Priateľov Zeme a Cen-
trum environmentálnych aktivít 
vyhlásili súťaž pre každého, kto 
kompostuje pre svoju vlastnú 
potrebu, bez ohľadu na druh 
kompostovania. Súťaž MISS 
KOMPOST sa snaží podchytiť 
tvorivý potenciál a podporiť 
myšlienku, že kompostovanie je 
súčasťou moderného životného 
štýlu. Prihlásiť sa je možné do 
31. augusta 2011 písomne na ad-
resu: Priatelia Zeme - SPZ, P. O. 
BOX H-39, 040 01 Košice, alebo 
elektronicky na adresu: miss.kom-
post@priateliazeme.sk. 

 Podmienkou na prihlásenie do 
súťaže (s uvedením adresy, e-ma-
ilu a tel. čísla) je zaslanie min. 3 
fotografií získaného kompostu so 
stručným opisom spôsobu jeho 

Celoslovenská súťaž

tvorby. K popisu kompostu patrí 
uvedenie jeho mier (výška, šírka, 
dĺžka), opis jedálneho lístka (čo 
a v akom množstve sa kompos-
tovalo). Pripojený môže byť aj 
popis zaujímavej alebo komickej 
udalosti, ktorá sa pri kompostova-
ní prihodila, prípadne vymyslená 
rozprávka alebo báseň o kom-
postovaní. Pre prípad postupu do 
finále súťaže si treba odložiť cca 
3 kg kompostu. 

Prihlásené príspevky vyhodno-
tí odborná porota, ktorá vyberie 5 
najlepších príspevkov. Na verej-
nej akcii sa odbornou a laickou 
verejnosťou bude posudzovať 
kvalita kompostov všetkých 
piatich finalistov, ktorí budú za-
ujímavo ocenení. 

V druhej polovici júna začnú práce na plánovanej stavebnej úprave 
chodníkov na Záhradnej ulici. Práce bude realizovať Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o. V rámci týchto prác sa osadia nové cestné obrub-
níky, vydlaždia sa plochy chodníkov a parkovacích plôch betónovou 
(zámkovou) dlažbou a zároveň sa čiastočne (v zmenšenom rozsahu) 
obnovia aj trávnikové pásy, kde sa následne vysadia nové stromy. 

Oprava chodníkov na Záhradnej ulici

• Aj plocha pri mestskom úrade sa dokončuje na zhromaždovaciu 
plochu.

• Dolná časť Hviezdoslavovej ulice zmenila svoju tvár - okrem nového 
chdoníka a osvetlenia je to aj nový trávnik.

• Nová vydlaždená plocha pred greckokatolíckym kostolom sv. Cyrila 
a Metoda.
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V nedeľu 15. mája sa v našom 
meste uskutočnila Svätoflori-
ánska hasičská slávnosť. Túto 
slávnosť po druhýkrát pripravili 
spišskobelianski dobrovoľní 
hasiči pri príležitosti sviatku 
sv. Floriá na, patróna hasičov. 
Oslavy začali svätofloriánskou 
bohoslužbou v rímskokatolíckom 
kostole sv. Antona Pustovníka 
s hasičským sprievodom. Po sv. 
omši sa za účasti rímskokatolíc-
kych kňazov sprievod presunul 
pred mestský úrad, kde správca 
farnosti Peter Petrek posvätil 
všetku hasičskú techniku a pri-
mátor mesta poďakoval všetkým 
za prípravu tejto slávnosti a naj-
mä dobrovoľným hasičom za ich 
prístup, úsilie a nezištnú pomoc, 
keď je to potrebné v prospech 
ostatných. Následne sa hasičský 
sprievod presunul do evanjelické-
ho kostola, kde si primátor mesta 
spolu s predsedom dobrovoľných 
hasičov Marošom Vaverčákom 
pri pamätnej tabuli uctili pamiat-
ku Samuela Webera (zakladateľa 

Svätofloriánska slávnosť
a prvého predsedu dobrovoľného 
hasičského zboru v našom mes-
te) a taktiež pamiat ku zosnulých 
hasičov. Za prítom nosti evan-
jelického farára Martina Fečka 
predseda DHZ a primátora mes-
ta štyroch hasičov povýšili do 
vyšších ha sičských hodností: 

Jozef Lorenčík - rotník
Kamil Svitana - vrchný hasič
Lukáš Hlavenka - starší hasič 
Ján Bujňáček - hasič 
Túto slávnosť v evanjelickom 

kostole spestrili svojím spevom 
členovia spevácke ho zboru 
z rímskokatolíckeho kos tola. 
Martin Fečko (evanjelicky farár) 
vo svojom príhovore zvýraznil 
osobnosť Samuela Webera, evan-
jelického kňaza, ktorý sa venoval 
aj spoločenskému a verejnému 
životu v meste a bol zaklada-
teľom dobrovoľného hasičstva 
v Spišskej Belej. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa podieľali 
na priebehu tejto slávnosti a naj-
mä našim hasičom, ktorí túto 
slávnosť pripravili.

Zobrazuje sa ako rímsky 
vojak s prilbou na hlave, v ľavej 
ruke so zástavou, v pravej s ná-
dobou na vodu, ktorou zalieva 
horiaci dom. Sviatok sv. Floriána 
slávime 4. mája (Deň hasičov 
a záchranárov). 

Svätý Florián žil koncom 3. 
a začiatkom 4. storočia po Kris-
tovi. Bolo to za vlády rímskeho 
cisára Diokleciana. Narodil sa 
v Cetii, v dnešnom Zeilselmaure 
v Rakúsku neďaleko Linzu. Stal 
sa vojakom a neskôr dosiahol 
hodnosť plukovníka pohraničných 
rímskych légii. Posledné roky 
služby pôsobil v légii v meste 
Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy 
Rakúsko patrilo pod Rím. 

Jeho legendárne „Skutky„ 
hovoria, že sa vzdal v Lorch 
vojakom z Aquilína, keď chytali 
kresťanov. Vojaci ho dvakrát 
zbičovali, napoly ho zdrali z ko-
že, posadili do ohňa, a nakoniec 

Sv. Florián, patrón hasičov a záchranárov 
ho hodili do rieky Enns s kame-
ňom okolo krku. Jeho telo našla 
a pochovala nábožná žena. Po 
čase jeho pozostatky preniesli do 
augustiniánskeho opátstva sväté-
ho Floriána blízko Linzu. Neskôr 
ich znova preniesli do Ríma. 
Pápež Lucius III. v roku 1138 dal 
niektoré z relikvií tohto svätca 
poľskému kráľovi Kazimírovi 
a biskupovi Krakowa. Od toho 
času je sv. Florián považovaný 
za patróna Poľska, ale aj Linzu, 
Horného Rakúska a hasičov. Iní 
zase hovoria, že to najdôležitejšie, 
prečo sa sv. Florián stal patrónom 
hasičov, je jeho charakter a odva-
ha. Svoj život obetoval preto, aby 
zachránil ďalších 40 spoločníkov 
- vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. 
Jeho odvahu, vernosť svojmu pre-
svedčeniu a altruizmus s nasade-
ním a obetou vlastného života je 
to, čo robí sv. Floriána dôstojným 
patrónom hasičov a záchranárov.

Dňa 12. júna sa v rámci Dní 
mesta Spišská Belá uskutočnil už 
19. ročník Regionálnych hasič-
ských pretekov O pohár primátora 
mesta. Tejto už tradičnej súťaže sa 
zúčastnilo 17 dobrovoľných hasič-
ských družstiev zo širokého okolia 
a poľskej Sczcawnice (partnerské 
mesto). Súťažilo sa na námestí pred 
mestským úradom v disciplíne po-
žiarny útok s vodou. V kategórii 
žien sa na súťaži zúčastnilo len 
jedno družstvo z Ihľan. V kategó-
rii mužov bolo poradie nasledovné: 

Hasičské preteky 
o pohár primátora mesta

1. Spišské Hanušovce, 2. Žakovce, 
3. Reľov. Tieto hasičské družstvá 
dosiahli vynikajúce časy (od 16 do 
18 sekúnd). Domáci hasiči obsadili 
10. miesto. Prví traja získali okrem 
pohárov aj finančné ceny. Víťazom 
gratulujeme a ďakujeme domáce-
mu dobrovoľnému hasičskému 
zboru za organizáciu a prípravu 
týchto pretekov a Okresnému 
výboru Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Kežmarku (rozhod-
com) za pomoc pri organizácii 
týchto pretekov.

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým obyvateľom 
mesta, ktorí sa zapojili do sčítania obyvateľov, domov a bytov po-
čas uplynulých týždňov. Aj keď sa tento proces zdal mnohým z vás 
zbytočným a naformulované otázky nezmyselné, či veľmi osobné, 
niektoré zo získaných údajov budú mať svoj význam v budúcnosti 
pri plánovaní a rozhodovaní štátu a EÚ v niektorých významných 
oblastiach. 

Sčítanie obyvateľov

V piatok 13. mája v čase po 
17. h vznikol v našom meste 
požiar na Hviezdoslavovej ulici 
za domom č. 8. Požiar pravdepo-
dobne vznikol v tzv. drevárkach, 
ktoré boli za domom pri miestom 
trhovisku a slúžili na uskladnenie 
dreva ako paliva. Odtiaľ sa oheň 
rozšíril na uvedený dom č. 8 (na 
fasádu domu a do jeho pôjdovej 
časti) a následne aj na strechu 
Reštaurácie pod Vežou a na 
susedný dom č. 7. Vďaka rých-
lemu zásahu tak profesionálnych 

Požiar v našom meste
hasičov z Kežmarku a Popradu 
a tiež našich dobrovoľných ha-
sičov sa oheň podarilo dostať 
pod kontrolu a následne uhasiť. 
Týmto požiarom došlo k poško-
deniu tak mestského domu č. 8 
ako aj strechy (strešnej krytiny) 
na vedľajšej budove Reštaurácie 
pod Vežou. Poškodené boli aj 
predajné (prenosné) stánky na 
mestskom trhovisku. Interiéry 
samotných bytov však poškode-
né neboli. Príčiny vzniku požiaru 
sa vyšetrujú. 



JÚN 2011Spišskobeliansky spravodajSTRANA 6

Dňa 1.júna 2011 sa v Bra-
tislave uskutočnilo slávnostné 
odovzdanie ocenení pre tých, ktorí 
v oblasti práce s mládežou urobi-
li niečo viac ako tí ostatní. Tieto 
ocenenia s názvom „MOST” už 
po šiesty krát odovzdáva Rada 
mládeže Slovenska v spolupráci 
s ďalšími partmermi, a to v 6 ka-
tegóriách.

V kategórii „Spolupráca sa-
mosprávy s mládežou” získalo 
toto ocenenie práve Mesto Spiš-
ská Belá za podporu a spolurea-

Ocenenie MOST 2010
lizáciu projektu zriadenia FACE 
CLUB-u. Ocenená nebola len 
samotná myšlienka, ktorá nie je 
až taká výnimočná, ako samotný 
spôsob realizácie tejto myšlienky. 
Mladí prišli s myšlienkou urobiť 
niečo pre ostatných mladých v na-
šom meste, mladí sami zohnali 
časť peňazí, mladí sami odpra-
covali stovky dobrovoľníckych 
hodín, mladí sami tento klub pre-
vádzkujú a určujú si v ňom svoje 
pravidlá fungovania klubu. A čo 
ešte naviac? Tento klub nie je 

len obyčajným klubom mladých, 
ale je nízkoprahovým klubom 
(centrom) pre mladých. Preto 
v ňom majú mať svoje miesto aj 
tí, ktorí do bežných klubov necho-
dia. Pričom snahou tohto klubu je 
dať šancu všetkým za podmien-
ky rešpektovania jasne určených 
pravidiel. Cieľom klubu je spájať, 
nie rozdeľovať (odsudzovať). 
Uvedené ocenenie bol za naše 
mesto osobne prevziať primátor 
mesta Štefan Bieľak spolu so zá-
stupcami tých, ktorí sa zaslúžili 
o realizáciu tohto projektu: Hele-
nou (Heci) Zadžorovou, Braňom 
Pitoňákom, Ferom Zadžorom 
a Marikou Janusovou. Ako uvie-
dol primátor mesta, uvedené oce-
nenie je ocenením práce, nadšenia 
a zanietenia skupiny mladých ľudí 
v našom meste, ktorí „prišli, pove-
dali a aj urobili...”. Samozrejme, 

že bez výraznej podpory mesta 
(priestory, financie a ďalšie...) 
by to nešlo, ale nebyť mladých 
- nebol by tento projekt, nebol by 
tento klub ani uvedené ocenenie. 
Primátor mesta vyjadruje ešte raz 
poďakovanie všetkým mladým, 
ktorí sa podieľali na realizácii 
tohto projektu a podieľajú sa na 
súčasnom prevádzkovaní tohto 
klubu („nízkoprahu”). Aj keď 
začiatky činnosti tohto klubu ne-
boli jednoduché a objavovali sa aj 
kritické slová na tému kto a ako 
tento klub užíva, mladí to určite 
nevzdávajú. Je to nízkoprahový 
klub, t. j. prístup doň má mať 
každý, kto rešpektuje vopred 
určené pravidlá. A tieto pravidlá 
sa tiež postupne dolaďujú podľa 
toho, aké skúsenosti prináša sa-
motné fungovanie klubu... Tak ich 
v tom aj naďalej podporujme!

Futbal je v súčasnosti svetovo 
najpopulárnejším športom. Eu-
rópsky futbalový týždeň Special 
Olympics 2011 propaguje myš-
lienku futbalu pre každého a viac 
možností pre športovcov s men-
tálnym postihnutím a poruchami 
intelektu. Táto medzinárodná 
aktivita sa konala od 14. do 22. 
mája 2011 a organizátori pred-
pokladali, že sa do tohto ročníka 
zapojí 50 000 hráčov v rámci viac 
než 400 podujatí v 45 krajinách 
Európy a centrálnej Ázie. Učiteľ 

EurópskyEurópsky futbalový týždeň Special Olympics 2011
telesnej výchovy PaedDr. Ján 
Dudáš zorganizoval dňa 19. mája 
2011 zápas pre desiatich nádej-
ných futbalistov zo špeciálnej 
základnej školy na mestskom 
multifunkčnom športovom ihris-
ku. Turnaj prebiehal podľa špor-
tových pravidiel a hráči prejavili 
veľký zápal pre hru. V pravom 
športovom zápolení nebol dôleži-
tý víťaz, ale veľký zážitok a pocit 
vlastnej športovej realizácie.

PaedDr. Eva Selnekovičová, 
Špeciálna ZŠ Spišská Belá

Mama - to slovo krásne, až pri tom človek žasne. Vyslovujem ho 
každý deň a pri tom sa usmejem. Si ako krásny sen, čo zalial našu Zem. 
Na každý žiaľ máš liek, vôkol teba počuť smiech. Nielen takéto krásne 
básne a priania odzneli v druhú májovú nedeľu v kinosále mesta, kde sa 
pri príležitosti Dňa matiek stretli všetci, ktorí chceli svojou prítomnosťou 
a milým slovom vzdať hold tomuto sviatku. Mamkám sa prišiel priho-
voriť aj pán primátor, ktorý im poďakoval za ich neúnavnú starostlivosť, 
trpezlivosť a nekonečnú lásku, ktorú vkladajú do svojho veľkého poslania. 
Tohtoročný pestrý program rodičom a starým rodičom pripravili pod 
vedením pedagógov žiaci zo Základnej školy na Štefánikovej ulici. 

V sobotu 11. júna sa v špor-
tovom areáli ZŠ J. M. Petzvala 
uskutočnil už 7. ročník Belianske-
ho škovránka - verejnej prezentácie 
detí z materských škôlok z nášho 
okolia v tanci a speve. Počas tohto 
ročníka sa predstavili deti z týchto 
škôl: MŠ Kuzmányho, Kežmarok, 
MŠ Severná, Kežmarok, MŠ Mo-
žiarska, Kežmarok, MŠ Lendak, 
MŠ Slov. Ves a MŠ Mierová, Sp. 
Belá. Primátor mesta vyjadruje po-
ďakovanie všetkým zúčastneným 
materským školám a deťom za ich 
skvelé výkony. Osobitne ďakuje 
zamestnancom Materskej školy na 
Mierovej ul., ktorí v rámci svojho 
vlastného voľného času z vlastnej 

Beliansky škovránok
iniciatívy pod vedením riaditeľky 
školy pripravili toto podujatie, 
ktoré bolo výbornou prezentáciou 
a reklamou nielen samotnej škôl-
ky a jej učiteľov, ale aj samotného 
mesta. Poďakovanie sponzorom: 
Tatranská mliekáreň Kežmarok, 
Sintra Poprad, Mešár Maroš Spiš-
ská Belá, Bartkovský Peter Podo-
línec, Agrospol Orava – Družstvo, 
Bicykle Kostka, Wellington Kozár 
Spišská Belá a mestu Spišská Belá 
za financovanie darčekov pre zú-
častnené materské školy. Dovoľte 
mi na záver poďakovať sa deťom, 
rodičom, pani učiteľkám za to, že 
nám pripravili krásne popoludnie. 
DOVIDENIA O ROK

Deň matiek
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Ako každoročne, aj v tomto 
roku žiaci 9. ročníkov oboch 
základných škôl absolvovali tzv. 
monitoring svojich vedomostí, 
ktorý sa uskutočňuje na celom 
území Slovenska. Hodnotenie 
vedomostí pozostáva z dvoch 
predmetov - z matematiky a slo-
venského jazyka. A aké výsledky 
dosiahli naši žiaci medzi 177 ško-
lami v Prešovskom kraji?

 
Slovenský jazyk 
1. miesto: ZŠ Slovenská Ves - 
priemerná úspešnosť 

86,1/99,8%
2. miesto: ZŠ J. M. Petzvala Spiš-
ská Belá - priemerná úspešnosť 

82,8/99,4%

Výsledky monitoringu ZŠ
3. miesto: ZŠ  Snina - priemerná 
úspešnosť  80,4/98,6%
117. miesto: ZŠ Štefánikova Spiš-
ská Belá - priemerná úspešnosť 

56 /43,5%  

Matematika 
1. miesto: ZŠ Stropkov - priemer-
ná úspešnosť  89,3/99,7%
2. miesto: ZŠ Tulčik - priemerná 
úspešnosť  83,1/99,3%
3. miesto: ZŠ Spišský Štvrtok - 
priemerná úspešnosť  77,9/98,1%
4. miesto: ZŠ J. M. Petzvala Spiš-
ská Belá - priemerná úspešnosť   
 76,5/97,5%
122. miesto: ZŠ Štefánikova Spiš-
ská Belá - priemerná úspešnosť   
 50,7/46,6% 

Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých 
krajinách sveta. MDD sa oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku 
sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na 
Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Well-
being of Children) v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí pripravilo Centrum voľného času v našom 
meste pre naše ratolesti očarujúci program na záhrade CVČ. Aj keď 
obedňajšia búrka nenaznačovala, že MDD strávime v záhrade, neskôr 
spoza čiernych mrakov sa Slnko vyšlo pozrieť na deti nášho mesta. Nuž 
keď videlo, koľko ich tu máme, rozmyslelo si to a začalo pekne svietiť až 
do podvečerných hodín. V záhrade sa hralo, súťažilo, kreslilo, skákalo, 
každý si prišiel na svoje. Radosť deťom robila sladká odmena. 

Deň detí aj v CVČ

Asociácia centier voľného času 
Slovenskej republiky v rámci Eu-
rópskeho týždňa mládeže vyhlásila 
od 16. - 20. 5. 2011 Týždeň aktivít 
Centier voľného času. Ich záme-
rom bolo upriamiť pozornosť na 
aktívnu prácu s deťmi a mládežou. 
Zmysel vidíme v podpore spoloč-
ných aktivít detí a mládeže na lo-
kálnej úrovni. V ponuke aktívneho 
a zmysluplného trávenia voľného 
času, v predstavení širokej škály 
činností, ktoré tieto zariadenia za-
bezpečujú. Do kampane sa zapojilo 

Európsky týždeň mládeže
45 centier voľného času z celého 
Slovenska. Týždeň plný aktivít 
vyvrcholil aj v CVČ Spišská Belá 
v piatok 20. 5. o 14.00 h hrami, 
súťažami a záhadami v našej 
záhrade a zasadením Stromu ná-
deje, ktorý by mal predstavovať 
symbol zlepšenia spolupráce, ko-
munikácie a odstránenie prekážok 
centier. Aj takýmto prístupom chcú 
centrá ukázať, že ich mimoškolské 
aktivity sú zo sociálneho a výchov-
ného hľadiska potrebné pre všetky 
deti i mladých ľudí.

V máji sa uskutočnila voľba riaditeľa CVČ, nakoľko súčasnej ria-
diteľke uplynulo funkčné obdobie. O voľbe podľa zákona rozhodovala 
Rada tohto školského zariadenia. Nakoniec to mala pomerne jednodu-
ché, nakoľko do verejného výberového konania sa prihlásil len jeden 
kandidát - súčasná riaditeľka. A tak na najbližšie 4 roky bude riaditeľom 
centra voľného času opätovne Mgr. Alena Schurdáková. 

Voľba riaditeľa CVČ

Základná umelecká škola 
v Spišskej Belej v tento deň 
pripravila pre svojich žiakov 
a návštevníkov zaujímavos-
ti a tiež nemálo prekvapení 
v podobe výstavy hudobných 
nástrojov, hudobných hádaniek, 
virtuálneho sveta modernej hud-
by a tvorivých dielní v triedach 
výtvarného odboru. V koncertnej 
sále boli vystavené rôzne hudobné 
nástroje symfonického orchestra, 
najmä tie, na ktorých žiaci nemajú 
možnosť bežne vidieť hrať, lebo 
sú zriedkavé (bicia súprava, heli-
gón, kontrabas, organ, klarinet...) 
Zároveň si mohli overiť svoje po-
znatky o hudobných nástrojoch. 
Prítomní si mohli cez počítač 
vypočuť a vidieť sólovú hru na 
vystavovaných nástrojoch, ale aj 
ďalších a ich uplatnenie v rôznych 
zoskupeniach - sólo, komorná hra, 
rôzne orchestre, tiež v rôznych 
štýlových kapelách. Mohli si tiež 
vyskúšať svoju bystrosť a poho-

Dni Mesta Spišská Belá 2011
tovosť v hudobných osemsmerov-
kách, prešmyčkách, hlavolamoch, 
puzzle, kde mali ukryté názvy 
a obrázky hudobných nástrojov, 
či rôznych hudobných výrazov.

Veselo bolo v tvorivých diel-
ňach výtvarného odboru, kde si 
batikovou technikou skrášľovali 
tričká. Malí aj veľkí namotávali 
„uzlíky„, veľakrát ani nevediac, 
aký bude konečný výsledok. 
Pri maliarskych stojanoch znela 
hudba romantikov (P. I. Čajkov-
skij, J. Brahms, R. Schumann. 
F. Chopin, R. Schubert) a mladí 
budúci maliari si overovali svoju 
zručnosť a fantáziu vo farbách 
i tvaroch. Táto tvorivá dielňa bola 
venovaná spomienke na grófku 
Margite Czobelovej, ktorá po 
príklade svojho strýka Ladislava 
Mednyanszkého rozvíjala svoj 
talent v maľbe. 

Najrušnejšie bolo v tretej 
dielni, kde žiaci pracovali veľmi 
usilovne z rôznych materiálov na 

výrobe hudobných nástrojov. Ich 
fantázia a zručnosť bola obdivu-
hodná. Vytvorili radu - bicích ná-
strojov, melodických - rôzne druhy 
cimbalov, chrastítka, píšťalky.

Najviac priťahovala tajom-
stvom tmy zahalená trieda hu-
dobného odboru číslo 6, kde bola 
nainštalovaná ozvučná aparatúra, 
reproduktory na stojanoch, pre-
mietacie plátno, projektor napo-
jený na počítač apple a hudobný 
nástroj - keyboard. Pán učiteľ tu 
vytvoril virtuálny svet modernej 
hudby, priam čaroval pred očami 
detí, našich žiakov, ale aj prítom-
ných hostí. Dieťa zahralo melódiu 
na keyboarde a na plátne sa hneď 
premietla melódia do notopisu, 
alebo do zvukových stôp....Úžas-
né! Vyskúšali si tiež, že cez key-
board môžu zaznieť rôzne hudob-
né nástroje, a nielen jednotlivo, 
ale aj vo virtuálnej kapele, ktorá 
ponúkala daný prvok zaznieť 
v rôznych hudobných štýloch - 
rock, latino, reggae, blues, džez, 
klasika, impressionizmus.....

Zdatnejší hráči si vyskúšali 
zostavovanie nástrojov do orches-
trálnej podoby a nahrávanie jednot-
livých stôp, pričom si žiaci každý 
nástroj osobitne zahrali pomocou 
klaviatúry keyboardu. Virtuálny 
svet návštevníkom ponúkol i mož-
nosť 6-ručnej hry na keyboarde 
pomocou rozdelenia klaviatúry na 
3 časti. Každá časť klaviatúry mala 
iný zvuk a inú funkciu. Pán učiteľ 
bol ako „hudobný čarodejník„. Hos-
tia, ale i naši žiaci sa s obdivom dali 
vtiahnuť do sveta virtuálnej hudby. 
Naozaj prekvapujúco veľká bola 
účasť našich žiakov, ale aj ich 
kamarátov aj hostí, tiež aj z radov 
dospelých.

Teší nás, že 10. jún 2011 bol 
dňom, kedy do tried hudobného 
a výtvarného odboru nahliadli 
nielen naši žiaci, ale aj verej-
nosť. Radi sme Vám ukázali 
nielen prítomnosť, ale naznačili 
aj akým smerom sa môže uberať 
výuka Základnej umeleckej školy 
v Spišskej Belej. 

Mgr. J. Šavelová
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Mladí v meste sa rozhodli raziť 
cestu bez alkoholu a nadávok, to-
lerujú každého kto chce do klubu 
prísť a dodržiavať ich podmienky. 
Majú pravidlá a dodržiavajú ich, 
je tu aj množstvo dobrovoľníkov, 
ktorí za pomoc nečakajú peniaze. 
Toto sú iba detaily, pre ktoré 
do nového klubu chodí čoraz 
viac mladých z mesta. Po dvoch 
mesiacoch existencie získalo 
mesto a klub ocenenie MOST 
2010 za spoluprácu samosprávy 
s mládežou. O tom ako funguje 
nový klub sme sa porozprávali 
s jeho zamestnancom Petrom 
Grivalským.

• Čo je to Faceklub a čo po-
núka?

- Ponúkame niečo iné ako 
ostatné podniky v meste. Náš klub 
je zaujímavý tým, že my vytvára-
me priestor, kde môžu byť mladí 
aktívni, kde môžu robiť to, čo ich 
baví a kde sa môžu realizovať. Ak 
má niekto chuť tvoriť - maľovať, 
grafitovať alebo čokoľvek 
iné, pre čo mu neposkytnú 
podporu v škole či doma, 
tak mu poskytneme miesto, 
prostriedky aj niekoho, kto 
sa vyzná a pomôže mu. 
Ak sa chce učiť hrať na 
gitare, ponúkame mu 
miesto a ľudí, ktorí sa ve-
nujú hudbe a sú pripravení 
učiť aj ich. Samozrejme 
je to tiež priestor pre čas 
s priateľmi.

• Skúste mi ešte povedať 
čím je klub ešte zaujíma-
vý-výnimočný?

- Klub sa líši od ostat-
ných podnikov tým, že 

Face to Face vo Faceclube
mladí sa doňho zapájajú dobro-
voľníckou činnosťou. Sami robia, 
aj keď za to nedostanú nijakú fi-
nančnú odmenu. Robia ten klub 
pre seba a pre ľudí okolo seba. 
Ak chcem byť dobrovoľníkom 
musím byť ochotný vzdať sa 
svojho času na úkor toho, že ho 
venujem iným, spravím niečo pre 
nich. Myslím si, že keď taký klub 
dokáže existovať, hovorí to niečo 
veľmi dobré o mladých ľuďoch 
v našom meste. 

• Čo znamená byť dobrovoľní-
kom a koľko ich v súčasnosti 
máte?

- V súčasnosti máme 25 dob-
rovoľníkov, ktorí nám pomáhajú, 
keď to potrebujeme. Byť dobro-
voľníkom neznamená byť nejaká 
elita - sú to ľudia, ktorí boli ochot-
ní nechať svoje meno a číslo a my 
im môžeme zavolať, kedykoľvek 
ich budeme potrebovať - pomôcť 
rozložiť techniku stoličky na kon-
certy a podobne. Nikto tam nie je 

nútený a oni sú dobrovoľníkmi 
pretože chcú.

• Stretli ste sa aj s opozíciou? 
- Klub je otvorený pre 

všetkých a to vyvoláva zmiešané 
reakcie u mnohých ľudí. Klub je 
tak trochu bojiskom, pretože je 
o tolerancii. Ja si tu môžem nájsť 
svoje miesto, ale majú si ho právo 
nájsť aj ostatní. Cítime isté tlaky, 
ktoré prichádzajú z rôznych strán, 
kvôli tomu, že klub navštevujú 
rôzne skupiny ľudí - aj deti, aj 
rómska mládež. Osobne si mys-
lím, že už roky v tomto meste 
nerómske a rómske obyvateľstvo 
medzi sebou stavia múr a nič sa 
nevyriešilo... my v klube funguje-
me dva mesiace a máme postupne 
možnosť vidieť, ako sa dá spolu 
slušne žiť.

• Kde sa o Faceklube môžeme 
dozvedieť viac?

- Práve rozbiehame webovú 
stránku, sme aj na Facebooku ako 
skupina FACECLUB. Na Dňoch 
mesta sme rozdávali informačné 

letáčiky, kde si môžete pozrieť aj 
stály program. Máme veľa voľno 
časových aktivít, ktoré nie sú 
v pravidelnom programe, sú to 
„bonusy„. Fungujú aj Facebook 
novinky a tiež o veciach hovorí-
me v klube ľuďom a oni ich môžu 
posúvať ďalej. 

• Využívajú návštevníci poskyt-
nutý program?

- Chce to čas... Na programe 
neustále pracujeme a snažíme sa 
ho rozbehnúť tak aby bol dosta-
točne lákavý a vyhovoval náv-
števníkom. Mladí ľudia sú opatrní 
a pomaly sa aj v tomto oťukávajú. 
Ak prídu so svojimi nápadmi, tie 
sa oveľa ľahšie rozbiehajú. Preto 
ich v tom podporujeme a tešíme 
sa z vecí, ktoré prinesú oni sami.

• Chystáte niečo nové?
- Samozrejme hľadáme nové 

veci. Cez leto by sme chceli po-
zmeniť otváracie hodiny. Budeme 
mať skôr otvorené - aj pre mlad-
ších. Chceme aj viac športových 
aktivít, ktoré budú mimo klubu.

Svoju návštevu nám ponú-
kol Tomáš Hudák, hľadáme 
tiež kontakty na amatérske 
kapely, otvára sa priestor pre 
diskusné večery. Toto všetko 
závisí od toho, či to mladých 
chytí; budeme s nimi o tom ho-
voriť. Od júla bude mať v klube 
pravidelný cestopisný program 
Jaroslav Šleboda, ktorý cestuje 
po svete, má z toho rôzne na-
hrávky a fotky - je zábavný aj 
poučný. O jeho prednášky je 
veľký záujem nielen z celého 
Slovenska, ale aj zo zahra-
ničia. Najbližšie plánujeme 
koncert Okoloidúcich a stále 
čosi nové. 

Eleonóra Olšavská

A čo na klub hovoria návštevníci?
• V našom meste nie je veľa miest, kde sa dá ísť posedieť hocikde, kde 
prídeš je nafajčené, ľudia, ktorí sa vulgárne vyjadrujú a nesprávajú sa 
slušne. Tu je naopak v pohode prostredie - slušné, dobrí ľudia môžeme 
tu zahrať, porozprávať sa, a preto sa mi tu páči. Ján 20

1. Prečo si prišiel do klubu?
• Ja tu chodím kvôli ľuďom Sú to ľudia, ktorí sú fajn a dá sa s nimi 
dobre porozprávať . Je tu úplne iná skupina ľudí, takú nestretnete nikde 
inde - „faceclubáci”.  Miro 19
• Chodí tu veľa mojích kamarátov chodíme si tu posedieť a oddýchnuť 
vo voľnom čase.  Radka 15

2. Priniesol ti FC niečo nové?
• Našla som tu nových kamarátov- nadväzovať vzťahy s novými ľuďmi. 
Som tu a som veľmi rada.  Martina 15
• Veľmi rád tu chodím, pretože tu stretávam ľudí, ktorých som poznal, 
ale nebavil sa s nimi - poznali sme sa len z videnia a teraz s nimi aj 
viac komunikujem a tak.  Dano 18

3. Čo ťa na klube zaujalo a čím sa líši od iných podnikov?
• Na klube ma zaujal hlavne bar a jeho výdobytky. Nechýba mi tu 
alkohol, ale pivo mi tu chýba.  Miro 19
• Pre mňa tým, že sa líši nielen priestorovo, ale je tu aj iná skupina ľudí, 
pretože tu je zakázaný alkohol tak tu nechodia všetci.  Dano 18

4. Ako si sa dozvedel o klube?
• Dozvedela som sa to od mojich rodičov, ktorí o tom čítali.   
 Frederika 15
• V škole boli ľudia a tí hovorili o klube tak sme sa tu prišli pozrieť 
a odvtedy tu chodíme  Jozef 16

5. Ako by si klub charakterizoval jednou vetou?
• Je to najlepšia vec pre pre mňa a pre mládež v meste.   
 Frederika 15
• Pre mňa je to miesto, kde môžem kedykoľvek prísť. Keď prídem sám 
je to v pohode a keď prídeme viacerí je to tiež super.  Dano 18
• Klub je super.  Radka 15
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Najpočetnejší detský čitateľ-
ský maratón „Čítajme si...„ sa 
uskutočnil na celom Slovenku 
dňa 31. mája 2011. Cieľom akcie 
bolo zapojiť čo najväčší počet detí 
do aktivity, ktorú v posledných ro-
koch vytláčajú moderné technické 
zariadenia od počítača cez televí-
zor až po mobil. Čítanie poskytuje 
deťom činnosť vo chvíľach voľna, 
podporuje fantáziu a prehĺbuje ich 
cítenie. Čítanie je jedna z aktivít, 
ktorá podnecuje obrazotvornosť, 
obohacuje slovnú zásobu a tým 
ovplyvňuje životné hodnoty. 
Krstnou mamou projektu je zná-
ma humoristka a spisovateľka 
Oľga Feldeková.

Do tohto celoslovenského pro-
jektu sa zapojila aj Mestská kniž-
nica v našom meste v spolupráci 
s obomi základnými školami. 
Náš maratón odštartoval o 9.00 h 
primátor mesta Štefan Bieľak, 
ktorý prečítal úryvok z pripra-
venej knihy Gabriely Futovej: 

Detský čitateľský maratón
„Hľadám lepšiu mamu„. Každé 
dieťa, ktoré sa zapojilo do čítania, 
prečítalo jednu stránku z uvedenej 
knihy. V čase trvania maratónu 
do 15.00 h účastníci prečítali túto 
knihu takmer dvakrát. S radosťou 
môžeme konštatovať, že sa nám 
podarilo zvýšiť počet čítajúcich 
detí: v r. 2010 to bolo 153 detí 
a v tomto roku čítalo 165 detí. 
Každý účastník tohto podujatia 
bol odmenený diplomom. V rámci 
Slovenska v uvedenom čase bolo 
zaregistrovaných 30 480 čítajú-
cich detí. Eva Janusová, 

vedúca Mestskej knižnice

Aj v našom meste je trend zvy-
šovania počtu reklamných tabúľ 
panelov, ktoré propagujú rôzne 
obchody, prevádzky, či firmy. Je 
to fajn, že je čo propagovať, že 
ich počet narastá. Ale to, čo je zlé, 
nesprávne a dokonca v rozpore so 
zákonom, je umiestňovanie týchto 
reklám bez povolenia príslušného 
úradu a bez súhlasu vlastníka po-
zemku, či stavby. 

Uvedené reklamné zariadenia 
sú informačnými zariadeniami, 
ktoré sa podľa stavebného zákona 
musia povoliť - teda príslušný sta-
vebný úrad mesta im musí vydať 
povolenie na umiestnenie takejto 
reklamy. Bez takéhoto povolenia 
je umiestnenie takejto reklamy, či 
informačnej tabule protizákonné 
a musí byť takáto tabuľa odstráne-

Reklamné tabule ná a hrozí uloženie dosť vysokej 
pokuty.

Zároveň ak je takáto reklama, 
či tabuľa umiestnená v mest-
skej pamiatkovej zóne, podlieha 
aj súhlasu príslušného pamiatko-
vého radu pred vydaním povole-
nia stavebného úradu. 

A samotnému povoleniu 
stavebného úradu predchádza aj 
vyjadrenie (súhlas) dopravné-
ho inšpektorátu, správcu cesty 
a príslušného cestného orgánu, 
ak takáto reklama, či informačná 
tabuľa má byť umiestnená vedľa 
cesty 1., 2. alebo 3. triedy. 

Zároveň aj samotné mesto má 
záujem na tom, aby reklamy a in-
formačné tabule boli umiestňova-
né na bezpečných miestach, aby 
esteticky zapadali do prostredia 
a mali určené materiálové a veľ-
kostné prevedenie.

• Aj nezamestnaní z nášho mesta vedia byť nápomocní. V rámci tzv. 
aktivačných prác upravili okolie zdravotného strediska a zasiali nový 
trávnik. V súčasnsoti v meste takto pracuje na 4 hodiny denne viac ako 
70 nezamestnaných ľudí. Výsledky aj ich práce vidieť v našom meste.

Dňa 12. júna sa v rámci Dní 
mesta Spišská Belá v športovom 
areáli ZŠ J. M. Petzvala uskutočnil 
5. ročník súťaže vo varení gulášu 
o Putovný spišskobeliansky kotlík. 

Súťaž vo varení gulášu
Do súťaže sa zapojilo 13 družstiev 
(prevažne zástupcov belianskych 
spolkov, športových klubov a ob-
čianskych združení). V čase od 11. 
do 15. hod. bolo potrebné navariť 
čo najchutnejší guláš. Vybraná po-
rota následne rozhodla o tom, že 
poradie na prvých 3 miestach bolo 
nasledovné: 1. miesto: Divadelný 
spolok THEATROBALANS, 
2. miesto: Mestský basketbalový 
klub Spišská Belá, 3. miesto Ka-
tolícka jednota Slovenska (poboč-
ka Sp. Belá). Ďakujeme všetkým 
súťažiacim za ich účasť v súťaži, 
za navarenie výborných gulášov 
a za ich rozdanie prítomným 
návštevníkom akcie Dní mesta 
Spišská Belá a teda za vytvorenie 
výbornej domácej atmosféry počas 
celého dňa. 

Spoločenská kronika - apríl 2011
Narodili sa:
Slávka Bachledová, Natália Kovalčíková

Životného jubilea sa dožívajú:
Žofia Purdešová 90 rokov, Margita Mazureková 85 rokov, Jakub 
Fedor 80 rokov, Anton Pompa 70 rokov, Karol Labus 70 rokov, 
Magdaléna Pisoňová 70 rokov

Navždy nás opustili:
Helmi Krempaská vo veku 92 rokov, Angela Lojeková vo veku 80 
rokov, Elena Mačeková vo veku 79 rokov, Mária Majerčáková vo 
veku 76 rokov, Zuzana Zemjaneková vo veku 59 rokov, Jozef Bizub 
vo veku 57 rokov, František Roman vo veku 54 rokov

V sobotu 14. mája 2011 sa na Belianskom rybníku pod záštitou Centra 
voľného času a Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu , zišli 
mladí rybári, aby súťažou v love rýb (kapor) otvorili novú rybársku sezó-
nu. Súťažili deti do veku 15 rokov. Nad regulárnosťou súťaže dohliadali 
dospelí rybári. 14 malých rybárov ukázalo svoju šikovnosť a zručnosť. 
Najúspešnejší bol Sebastián Erich Schurdak s najväčším počtom ulove-
ných kaprov. Na druhom mieste sa umiestnil Adrián Smik, tretí skončil 
Jerguš Horský. Odmenený bol aj najmladší účastník Zlatého blyskáča 
Jakub Miženko. Víťazi boli odmenení hodnotnými cenami.

Zlatý blyskáč

Metská knižnica v Spišskej 
Belej oznamuje požívateľom 

služieb tejto knižnice, že 
výpožičná doba bude 

v mesiacoch  júl - august 
nasledovná: 

Utorok 8.00 - 17.00 h 
Štvrtok 8.00 - 17.00 h

TZV. VRECOVÝ SYSTÉM ZBERU
• Plasty, kovy, odev - 30. 6., 21. 7.
• Sklo, papier, tetrapaky - 1. 7., 22. 7.
• Biologicky rozložiteľný („zelený”) odpad - 11. 7., 25. 7. 

TZV. SEPARAČNÉ HNIEZDA (SYSTÉM ZBERU DO NÁDOB)
Zber a vývoz nádob (kontajnerov)na separovaný zber na sídliskách 

ale aj na uliciach (v tzv. separačných miestach) sa bude uskutočňovať 
podľa potreby (len v prípade naplnenia týchto nádob). 

Harmonogram - separovaný zber 
odpadov v Spišskej Belej - júl 2011
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MUDr. Michal Greisiger (*25. 
december 1851, Stráne pod Tatra-
mi - † 10. september 1912, Spišská 
Belá) bol slovenský prírodovedec, 
lekár, amatérsky entomológ - lepi-
dopterológ a koleopterológ a or-
nitológ, ktorý má význam hlavne 
ako výskumník hmyzu a prírodných 
pomerov v svojom okolí.

Otcom bol roľník Michal 
a matkou Mária, rod. Faixová, 
ktorí mali 11 detí. S manželkou 
Helenou, rod. Lerchovou (*18. 7. 
1859 - †28. 10. 1940) mal 4 dcéry, 
z ktorých najznámejšou bola bota-
nička Irma Juliana (*16. 1. 1882 
- †29. 6. 1947), vydatá Györfyová. 
Bola prvou ženskou poslucháčkou 
matematiky a prírodopisu na uni-
verzite v Cluji. Spolupracovala 
s manželom pri výskume macho-
rastov a rias, robila však i vlastné 
výskumy, najmä vo Vysokých 
Tatrách. Bola dobrou znalkyňou 
tatranských očianok.

Základné vzdelanie získal 
v rodnej obci, stredoškolské 
vzdelanie ukončil maturitou 26. 

MUDr. Michal Greisiger - 160. výročie jeho narodenia 
júna 1872 na gymnáziu v Kež-
marku. Medicínu študoval na 
medicínsko-chirurgickej joze-
fínskej akadémii - Josephinum 
vo Viedni. Po dvoch rokoch 
štúdium prerušil (1874). Krátky 
čas pôsobil ako vychovávateľ 
v rodine Mariášiovcov. V štúdiu 
pokračoval v Budapešti, kde bol 
8. decembra 1877 promovaný na 
doktora medicíny. 

V roku 1878 sa usadil v Spiš-
skej Belej ako praktický lekár 
a úradný lekár tabakovej továrne 
v Spišskej Belej. V roku 1883 sa 
stal hlavným mestským lekárom. 
Jeho zdravotnícky obvod siahal 
od Popradu po Hniezdne, cez 
Zamagurie, Ždiar a Javorinu až 
do Poľska. Chudobných, najmä 
Rómov z Rakús a Krížovej Vsi 
liečil zadarmo, ba prispieval im na 
lieky a stravu. Liečil robotníkov 
z tabakovej továrne, bol osobným 
lekárom kniežaťa Hohenloheho, 
zemianskej rodiny Švábiovcov 
v Slovenskej Vsi a Hrhovských 
(Görgeyovcov) v Toporci. V ro-

koch 1886 - 1889 si postavil 
dom na vtedajšej Zimnej ulici na 
mieste zbúraných starých domov 
č. 22 a 23. 

Venoval sa hlavne zdravotníc-
kej osvete, najmä boju proti faj-
čeniu a alkoholizmu, komunálnej 
politike, prispel k vybudovaniu 
kanalizácie v meste Spišská Belá 
a rozvoju turistiky. Zaoberal sa aj 
vlastivedným výskumom, skúmal 
okolitú tatranskú prírodu. Inten-
zívne sa venoval najmä botanike, 
faunistike, archeológii (objavil 
napr. lokalitu Burbrich východne 
od Veľkej Lomnice), paleonto-
lógii a kultúrnej histórii Spiša. 
Zakladal herbáre, zriadil si pri 
svojom dome botanickú záhradu 
s liečivými rastlinami, ktorú vyu-
žíval aj vo svojej lekárskej praxi. 
Pozoroval život vtákov a ich sťa-
hovanie, správy zasielal do Orni-
tologického ústredia v Budapešti. 
Všímal si život vysokej zveri vo 
Vysokých Tatrách, skúmal ryby 
v prítokoch Popradu a Dunajca 
a jaskynnú faunu. Vlastnil bo-
hatú zbierku vtákov, chrobákov 
a motýľov z tatranskej oblasti, 
archeologickú zbierku s nálezmi 
z doby kamennej a bronzovej 
z Popradskej kotliny, paleonto-
logickú zbierku s nálezmi z Gá-
noviec. Niektoré svoje zbierky 
venoval Karpatskému múzeu 
v Poprade. Archeologické zbier-
ky odkúpilo v roku 1951 od jeho 
dcéry Edity Kežmarské múzeum. 
Výsledky svojich pozorovaní 

publikoval nielen v miestnej, ale 
i v zahraničnej tlači. 

Bol zakladajúci členom a funk-
cionárom Uhorského karpatského 
spolku. Ešte pred postavením 
Karpatského múzea zhromažďoval 
exponáty do jednotlivých oddele-
ní múzea a bol zvolený za kustóda 
zoologického oddelenia. V roku 
1887 urobil v múzeu zoologickú 
expozíciu. V parku okolo múzea 
spoločne s Samuelom Weberom 
vysadil tatranské alpínky a horské 
dreviny. Od roku 1881 bol členom 
Rakúsko-uhorského ornitologické-
ho spolku s ústredím vo Viedni, 
kde jeho ornitologické správy 
boli publikované v Tschusiho 
ornitologických ročenkách (1882 
- 1890), po vzniku Uhorského orni-
tologického ústredia posielal svoje 
ornitologické správy do Budapešti, 
kde boli od roku 1894 publikované 
v časopise Aquila. Bol dlhoročným 
členom a predsedom Rybárskeho 
spolku v Spišskej Belej. 

MUDr. Michal Greisiger zo-
mrel v roku 1912 v Spišskej Belej 
vo veku 61 rokov a pochovaný je 
na miestnom cintoríne.

Viete, že v roku 2011 si v na-
šom meste pripomíname:
740. výročie udelenia mest-
ských práv Spišskej Belej
160. výročie narodenia MUDr. 
Michala Greisigera
120. výročie narodenia posled-
nej barónky kaštieľa Strážky 
Margity Czobelovej
100. výročie organizovaného 
športu v Spišskej Belej

•   16. - 17. júl - Belá Mix Volley Cup 2011 - volejbalový turnaj 
v kaštieli v Strážkach

•   17. júl - Belianske jedenástky - súťaž v kopaní futbalových 
jedenástok v kaštieli v Strážkach

•   24. júl - ANABÁL - v kaštieli v Strážkach
•   24. júl - Futbalový turnaj o pohár primátora mesta - ihrisko 

v Strážkach

V materskej škole v našom mes-
te bola počas predchádzajúcich týž-
dňov vykonaná kontrola Krajskou 
školskou inšpekciou. Kontrola bola 
zameraná na celkovú činnosť ma-
terskej školy, kvalitu pedagogickej 
činnosti, jej materiálno-technické 
vybavenie a celkov kvalitu posky-
tovaných služieb. A ako obstáli? 
Podľa záverečnej správy i podľa 
vyjadrenia kontrolórov bola táto 
materská škola vyhodnotená ako 
jedna z najlepších škôlok v pre-
šovskom kraji. Toto hodnotenie je 
výsledkom práce vedenia škôlky, 
jej pedagógov i ostatných zamest-
nancov i samotného zriaďovateľa 
- mesta. 

Školská inšpekcia 
v MŠ

Výročia mestaPripravované kultúrne a športové 
podujatia - júl 2011
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4. apríl 
Zobrať spravodlivosť do vlast-

ných rúk sa rozhodlo niekoľko 
členov miestneho spolku Slo-
venského orla, ktorí zistili krádež 
činiek z posilňovne umiestnenej 
v rímsko-katolíckej fare. Škoda, 
že mládenci s oznámením krádeže 
čakali niekoľko dní a za túto dobu 
bola zničená podstatná časť dôka-
zov. Hoci šetrenie danej krádeže 
stále pokračuje, pravdepodob-
nosť jej objasnenia s odstupom 
času klesá. 

8. apríl 
To, že práca šľachtí nemusí 

byť vždy pravdou. Tak to bolo 
aj v tomto prípade. Vykonať ne-
tradičné veľké jarné upratovanie 
sa rozhodol Vladimír F. z Hviez-
doslavovej ulice, ktorý v snahe 
pomôcť svojim susedom neváhal 
a obetoval svoj drahocenný čas. 
Po vojdení do priestoru bytového 
domu na Slnečnej ul. našiel na 
dvore spadnutú prístavbu drevárne. 
Bez akéhokoľvek reptania okamži-
te začal s odpratávaním plechovej 
strechy. Tú obratom stihol speňažiť 
v blízkych zberných surovinách. 
Policajti však na takéto konanie 
mali opačný názor a aj z dôvodu, 
že ide o majetok mesta, toto jeho 
počínanie kvalifikovali ako prie-
stupok proti majetku. 

10. apríl 
Športom k trvalej invalidite! 

Aj tak sa mohol skončiť priateľ-
ský zápas slovenskej „hádzanej” 
odohrávajúci sa medzi dvoma ka-
marátmi počas celonočnej akcie 
na miestnej diskotéke. Po skon-
čení posledného kola sa v skorých 
ranných hodinách pred vchodom 
do diskotéky strhla šarvátka me-
dzi Petrom N. z Hviezdoslavovej 
ulice a Dušanom N. z Ulice Oslo-
boditeľov. Po príchode hliadky na 
miesto incidentu prišlo aj vozidlo 
RZP, ktoré uvedeného mládenca 
odviezlo na ošetrenie. Celý inci-
dent však bol následne vyriešený 
pokutami u oboch bitkárov. 

12. apríl 
Detektív Marián. Aj tak možno 

nazvať nášho oznamovateľa ďal-
šej krádeže, ktorý oznámil krádež 
kovového materiálu z areálu zá-
hradkárskej osady pri Belianskych 

Z denníka mestskej polície (apríl 2011)
Kúpeľoch. V priebehu niekoľkých 
dní dokázal menovaný vypátrať 
odcudzený materiál a zároveň 
zistiť aj páchateľa, ktorý bol 
z obce Krížová Ves. Ďakujeme 
za pomoc. 

17. apríl
Posledné zvyšky orientácie 

stratil v skorých ranných hodi-
nách Lukáš G. zo Štefánikovej 
ulice, ktorý svoju teplú posteľ 
vymenil za vychladený chodník 
na Tatranskej ulici. V takomto 
stave si ho všimol anonymný 
oznamovateľ, ktorý počas prechá-
dzania cez uvedenú ulicu okam-
žite o tom informoval hliadku 
MsP. Tá po príchode na miesto 
zobudila podnapitého mládenca 
a za pomoci jeho kamaráta bol 
odvedený domov. 

18. apríl 
Spor dvoch susedov na ulici 

Partizánskej skončil podaním 
oznámenia na oddelení MsP. Šte-
fan K. sa nijako netají, že v pravi-
delných intervaloch vypúšťa ob-
sah svojej žumpy priamo na pole 
pred svojím rodinným domom. 
Neznesiteľný zápach a možnosť 
rozšírenia sa nejakých infekcií 
ho asi veľmi netrápi. Vzhľadom 
na to, že menovaný pán vo svojom 
konaní aj naďalej pokračuje, bude 
celá vec postúpená na ďalšie rie-
šenie na Obvodný úrad životného 
prostredia v Kežmarku. 

20. apríl 
V dopoludňajších hodinách 

bola privolaná hliadka k vy-
riešeniu kuriózneho prípadu 
medzi susedmi na Zimnej ulici. 
Dôchodkyňa Anna Ch. uvedené 
dopoludnie začala cez spoločný 
plot prehadzovať rôzne konáre na 
pozemok svojho suseda. Menova-
ná pani hliadke tvrdila, že konáre 
iba vrátila svojmu susedovi, ktorý 
v uvedený deň orezával ovocné 
stromčeky. Na mieste sme však 
zistili, že ide o konáre stromov 
pani Aničky, ktorá v jeseni 
vyrúbala staré stromy vo svojej 
záhrade. Celá vec bola na mieste 
vyriešená napomenutím menova-
nej a vrátením konárov na pôvod-
né miesto, pričom menovaná bol 
informovaná o možnosti sa zbaviť 
takéhoto odpadu legálne - cestou 

separované zberu „zeleného” 
odpadu, ktorý zabezpečuje mesto 
každý druhý pondelok. 

26. apríl 
Ušetrenie pár kvapiek benzínu 

vyjde poriadne draho Mariána M. 
z Kúpeľnej ulice. Za skrátenie si 
cesty cez úsek zákazu vjazdu pri 
Materskej škole na Mierovej ulici 
bude odstúpený na riešenie prie-
stupku na dopravný inšpektorát. 

Vo večerných hodinách hliad-
ka musela riešiť požívanie alko-
holického nápoja na verejnom 
priestranstve na Letnej ulici pred 
predajňou potravín. Náš konzu-
ment Peter B. z Krátkej ulice 
si pred policajtmi otvoril fľašu 
s pivom a veselo si z nej začal 
popíjať. Evidentná provokácia 
menovaného však neostane bez 
odozvy a vec je riešená v prie-
stupkovom konaní na Obvodnom 
úrade v Kežmarku. 

28. apríl 
Rozširovanie televízneho 

vysielania a „záplava” akčných 
filmov z Hollywoodu pravdepo-
dobne mala vplyv na správanie 

sa žiakov miestnej Špeciálnej 
základnej školy. Títo počas vyu-
čovania zaútočili na jednu z uči-
teliek počas vyučovania. Obaja 
aktéri boli po príchode hliadky 
MsP predvedený na oddelenie po-
lície k podaniu vysvetlenia. Vec je 
predmetom ďalšieho konania. 

29. apríl 
S príchodom letných slneč-

ných dní sa stretávame v uliciach 
nášho mesta nielen s väčším poč-
tom ľudí, ale rozširuje sa aj počet 
konzumentov alkoholických 
nápojov. V uvedené popoludnie 
sa náš zoznam „klientov” rozšíril 
o tri nové mená. Za bytovkou na 
Družstevnej ulici boli hliadkou 
prichytené pri konzumácii 1,5 l 
piva Daniela P. z Kúpeľnej ulice, 
Klaudia K. a maloletá Monika P. 
obe z obce Krížová Ves. To, že sa 
v posledných rokoch emancipácia 
žien rozširuje do každej vekovej 
oblasti, je naozaj realitou a zahŕ-
ňa, žiaľ aj oblasť požívania alko-
holických nápojov.  Spracoval: 

Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP

Predám 2,5-izbový byt, kompletne vybavený s garážou, dvoma 
pivnicami a malou záhradkou na ulici 1. mája č. 15, cena dohodu. 
Bližšie informácie na čísle: 0905 592 578.

Inzercia

ŠPECIÁLNE 
SOCIÁLNE PORADENSTVO

Potrebujete pomoc? 
Ocitli ste sa v zložitej životnej situácii?

 
Sme nezisková organizácia Kľúč, n. o., so sídlom v Bratislave, 
ktorá v spolupráci s Mestom Spišská Belá pre Vás bude poskyto-
vať špecializované sociálne poradenstvo vo vašom meste - v budo-
ve Mestského úradu v Spišskej Belej (vchod do kina - na prízemí 
- napravo).

Nenašli ste dostačujúcu pomoc? 
Je Vám niečo nejasné alebo Vám nevyhovujú 

stránkové a ambulantné hodiny?

Poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo. Zistíme príčiny 
vzniku, charakteru a rozsahu Vášho problému, sme tu na to, aby 
sme Vám pomohli, či už patríte do skupiny osamelých rodičov, 
k rodinám pred rozvodom, počas rozvodu alebo po rozvode, zdra-
votne postihnutým občanom, starým ľuďom, rizikovou mládežou, 
k nezamestnaným alebo člen Vašej rodiny je nezamestnaný, či 
k bezdomovcom. Každý z Vás u nás nájde pomoc. Posúdime pro-
blém fyzickej osoby, rodiny, poskytujeme informácie o možnosti-
ach riešenia a podľa potreby Vám odporučíme ďalší postup.
 
 Kedy?  každý štvrtok od 16.00 do 18.00 h
 Kde?  budova Mestského úradu Spišská Belá 
   (vchod do kina na prízemí napravo)
 Kto vám pomôže?  tím odborníkov s vysokoškolským  
  vzdelaním a dlhoročnou praxou

Príďte!
Za naše služby neplatíte!
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Kategória: Prvá jazda v kole
Por. Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB

1. Monka František Opel Corsa Spišská Belá 264
2. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 201
3. Stoklas Martin Škoda Felicia Spišská Belá 190
4. Kulanga Rastislav Renault Twingo Kežmarok 189
5. Divoký Jaroslav Peugeot 106 Sport Krížová Ves 156
6. Rusiňák Peter Škoda Octavia Poprad 136
7. Štolc Anton Ford Fiesta Spišská Belá 103
8. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 101
9. Vodrážková Paula Opel Corsa Krížová Ves 77
10. Hanko Tomáš Škoda Octavia Spišská Belá 58
11. Podolínska Stanislava Renault Megane Spišská Belá 55
12. Krišanda Matej Škoda Felicia Spišská Belá 54
13. Kurucová Ivona Škoda Octavia Poprad 49
14. Štolcová Petra VW Lupo Spišská Belá 45
15. Stoklas Ladislav Škoda Felícia Spišská Belá 43
16. Hrča Slavomír Fiat Kežmarok 43
17. Sovák Pavel AUDI Poprad 38
18. Línek Jaroslav Škoda Fabia Spišská Belá 38
19. Kostka Marek BMW Spišská Belá 25
20. Ďuriš Dominik Audi Spišská Belá 21
21. Fudaly Peter Audi A3 Mlynčeky 20
22. Jurčo Tomáš BMW Spišská Belá 18
23. Česelka Štefan Renault Laguna Kežmarok 18
24. Kuna Patrik WV Passat combi Spišská Belá 0
25. Bieľak Michal Renault Clio Spišská Belá 0

Kategória: Ženy
Por. Súťažiaca Značka auta Mesto (obec) ∑ MB

1. Vodrážková Paula Opel Corsa Krížová Ves 163
2. Podolínska Stanislava Renault Megane Spišská Belá 156
3. Kurucová Ivona Škoda Octavia Poprad 120
4. Štolcová Petra VW Lupo Spišská Belá 114

AUTOMOTOKLUB Spišská Belá - Jazda zručnosti (na osobnom aute) 
12. ročník „O pohár primátora mesta Spišská Belá„ (výsledky po 5 kolách)

Kategória: Dospelí
Por. Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB

1. Monka František Opel Corsa Spišská Belá 240

2. Kulanga Rastislav Renault Twingo Kežmarok 220

3. Stoklas Martin Škoda Felicia Spišská Belá 195

4. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 195

5. Divoký Jaroslav Peugeot 106 Sport Krížová Ves 180

6. Rusiňák Peter Škoda Octavia Poprad 145

7. Hanko Tomáš Škoda Octavia Spišská Belá 126

8. Štolc Anton Ford Fiesta Spišská Belá 102

9. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 89

10. Vodrážková Paula Opel Corsa Krížová Ves 66

11. Krišanda Matej Škoda Felicia Spišská Belá 52

12. Podolínska Stanislava Renault Megane Spišská Belá 51

13. Kurucová Ivona Škoda Octavia Poprad 50

14. Línek Jaroslav Škoda Fabia Spišská Belá 49

15. Stoklas Ladislav Škoda Felícia Spišská Belá 48

16. Štolcová Petra VW Lupo Spišská Belá 44

17. Sovák Pavel AUDI Poprad 33

18. Kuna Patrik WV Passat combi Spišská Belá 25

19. Hrča Slavomír Fiat Kežmarok 25

20. Kostka Marek BMW Spišská Belá 22

21. Česelka Štefan Renault Laguna Kežmarok 21

22. Bieľak Michal Renault Clio Spišská Belá 20

23. Fudaly Peter Audi A3 Mlynčeky 17

24. Jurčo Tomáš BMW Spišská Belá 17

25. Ďuriš Dominik Audi Spišská Belá 16

Kategória: Juniori (od 10 - do 18 rokov) 
Por. Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB

1. Podolínsky Lukáš Renault Megane Spišská Belá 300
2. Bekeš ml. Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 162
3. Rusiňák ml. Peter Škoda Octavia Poprad 102

Challenge Day je  súťažou 
spravidla dvoch miest s približne 
rovnakým počtom obyvateľov, 
ktorí sa v priebehu dňa zapoja do 
ľubovoľných pohybových aktivít, 
zvyšujúcich pulzovú frekvenciu, 
ako napr. chôdza, beh, plávanie, 
bicyklovanie, tanec, aerobic, zá-
bavné pohybové hry a pod., v tr-
vaní  nepretržite  15 minút. Máme 
za nami športový deň v meste 
Spišská Belá, ktorý sa konal 25. 5. 
2011. Naším partnerským mestom 
bolo mesto Trstená, s ktorým sme 
si merali sily. V rámci národnej 
súťaže budú výsledky dosiahnuté 
v našich mestách porovnané.

Do športovania sa zapojili ob-
čania všetkých vekových skupín, 
ale hlavne deti, ktorých záujem 
o športové, pohybové a súťažné 
aktivity bol najväčší. 

Ráno nás privítalo chladným 
počasím. No slnko bolo zvedavé, 
čo sa to deje, vykuklo a už nás 

CHALLENGE DAY 2011
veselo sprevádzalo. Účasť na jed-
notlivých športoviskách bola po-
merne dobrá. Najväčší záujem bol 
o aktivity na základných školách 
nielen priamo v Spišskej Belej, ale 
aj na školách v obvode školského 
úradu Spišská Belá. Športové akti-
vity sa koncentrovali prevažne do 
telocviční a areálov škôl, kde sa 
o športovcov starali koordinátori 
podujatia. Aktivity (športové, sú-
ťaže, pohybové, silové...) sprevá-
dzali na jednotlivých základných 
školách školského úradu Spišská 
Belá ( ZŠ J. M. Petzvala, ZŠ Štefá-
nikova, ZŠ a MŠ Slovenská Ves, 
ZŠ Podhorany, ŠZŠ Toporec, ZŠ 
Jurské, ZŠ s MŠ Holumnica, ZŠ 
Krížová Ves), ŠZŠ Spišská Belá, 
MŠ Spišská Belá a v  Centre voľ-
ného času, kde sa hlavne deti, ale 
aj učitelia zapájali do aktivít ako 
skok do diaľky z miesta, skok vo 
vreci, skákanie na švihadlách na 
vzdialenosť a rýchlosť, preťaho-

vanie lanom, hod na presnosť, 
streľba na bránu s brankárom 
z určitej vzdialenosti, slalom 
s loptou na čas, minifutbal na 
malé bránky, volejbal v kruhu, 
štafety v družstvách, naháňačky, 
kolobežky, rýchla chôdza,  pohy-
bové hry, beh, bicykle, koliesko-
vé korčule. Na pohybové aktivity 
deti, ale aj občania mesta využili 
cyklochodník aj priestory rybníka 
na súťaženie, bicyklovanie, pre-
chádzky a jazdu na kolieskových 
korčuliach. Všetci zúčastnení mali 
z toho zážitok a hlavne veselú ná-
ladu. Aktívne sa do Challenge day 
zapojili aj naši najstarší občania 
a to v klube dôchodcov a v Zaria-
dení opatrovateľskej služby, kde 
sa nenechali v športových aktivi-
tách zahanbiť. Boli rovnocennými 
partnermi aj mladším obyvateľom 
nášho mesta. Pohybové aktivity 
občanov a návštevníkov Spišskej 
Belej boli aj pri obchodnom dome, 
kde si vyskúšali svoju zručnosť 
v hode s loptou na cieľ, skákanie 

na švihadle, hula hop a aerobné 
cvičenia. Pohybovými aktivitami 
podporili nielen naše mesto, ale 
urobili pekný krok na ceste za 
zdravím.

Po vyhodnotení výsledkov 
zapojených občanov v meste 
môžeme uviesť tieto výsledky: 
Challenge Day mesta Spišská 
Belá so 45,46 % účasťou všetkých 
obyvateľov v meste (do športova-
nia sa zapojilo 2 888 obyvateľov 
a návštevníkov mesta, z toho 
2 300 detí a mládeže).   

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
svojou pohybovou aktivitou za-
pojili do napĺňania cieľov CHAL-
LENGE DAY - Dňa výzvy.

Veľké poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
akcii a to hlavne organizátorom, 
ktorí túto peknú aktivitu pripravi-
li a Asociácii športu pre všetkých 
Slovenskej republiky, ktorá túto 
aktivitu na národnej úrovni za-
strešovala.

Alena Schurdaková, CVČ
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Otvorenie rybárskej sezóny 
v Belianskom rybárskom revíri 
je už tradične spojené s rybár-
skymi pretekmi na Belianskom 
rybníku, ktoré pripravila Miestna 
organizácia Slovenského rybár-
skeho zväzu v Spišskej Belej 
pod vedením predsedu Rudolfa 
Frindta (st). V sobotu 14.5.2011 
súťažili mladí rybári s organizač-
nou podporou Centra voľného 
času. Následne v nedeľu súťažili 
v otváracích pretekoch sezóny 45 

Rybárske preteky
dospelí rybári. Spolu chytili v ča-
se od 9.30 do 13.00 h 45 ks rýb, 
pričom toho najväčšieho kapra 
chytil s dĺžkou 59 cm chytil Ivan 
Heldák. Poradie na prvých troch 
miestach:

1. miesto Štefan Britaňák 
2. miesto Jozef Palovčík
3. miesto Dominik Britaňák
Poďakovanie patrí všetkým 

sponzorom za ceny pre najlepších 
a Mestu Spišská Belá za už tradič-
nú podporu tohto podujatia. 

V meste Spišská Belá mal pred 
rokmi mužský stolný tenis hlboké 
korene a tradíciu. Pred 12 rokmi 
tento šport ešte za starého vedenia 
mesta zanikol. Za posledné roky 
tu boli úvahy o jeho obnove, no až 
teraz niekoľko nadšencov pre tento 
šport, prišlo s podporou primátora 
mesta a vedenia mesta so snahou 
tento krásny a populárny šport 
v našom meste obnoviť. V tomto 
čase prebiehajú potrebné kroky na 
to, aby v septembri sa súťaž mužov 
v stolnom tenise v Sp. Belej mohla 
rozbehnúť. Bez podpory primáto-
ra a vedenia mesta by to v dnešnej 
dobe iste nebolo možné a tak im za 
to ďakujeme. 

Stolný tenis v Spišskej Belej
Veríme, že sa v našom meste 

obnoví tradícia stolného tenisu a aj 
mladí chlapci, ktorí dnes hrajú na 
ZŠ stolný tenis, budú mať kde 
pokračovať v tomto športe a budú 
môcť ďalej reprezentovať naše 
mesto. Hráči novo vznikajúceho 
stolnotenisového klubu v Spišskej 
Belej (otec a syn Smikovci) sa dňa 
22. 5. 2011 zúčastnili medzinárod-
ného turnaja PRO-FAMILY-CUP 
v stolnom tenise, za účasti hráčov 
z Maďarska, Poľska, Ukrajiny 
a Slovenska. V silnej konkurencii 
obsadili výborné 3. miesto. K to-
muto úspechu im gratulujeme.

Jožo Vaško (iniciátor obno-
venie stolného tenisu v Sp. Belej)

V sobotu 11. júna bol v rámci 
Dní mesta Spišská Belá a pri 
príležitosti 100. výročia vzniku 
organizovaného športu v Spišskej 
Belej odohratý 8. ročník Streetball 
Belá Cup-u. Tento ročník sa pre 
zlé počasie odohral v telocvični 
Základnej školy J. M. Petzvala. 
Tohto basketbalového turnaja sa 
zúčastnilo 22 družstiev rozdele-
ných do 4 kategórií. Po 7 hodinách 
sa rozhodlo o víťazoch v týchto ka-
tegóriách: dievčatá do 15 rokov: 1. 
Horalky, 2. Žubrienky (boli len 2 

Streetball Belá Cup 2011
družstvá) - chlapci do 15 rokov 
(spolu 5 družstiev): 1. BK Levo-
ča, 2. Sweat Bears, 3. Lúpe žare. 
V kategórii žien (spolu 5 druž-
stiev): 1. Ogi a šváby, 2. Macko 
uško, 3. Edovci. V kategórii mu-
žov (spolu 10 družstiev): 1. Svit, 
2. Chleba treba, 3. Betón. Tri 
najlepšie družstvá získali medaily 
a finančných ceny. Gratulujeme. 
Primátor mesta vyjadruje poďa-
kovanie Jozefovi Kunovi a Jarovi 
Dobešovi za výborné organizačné 
zvládnutie celého turnaja. 

V sobotu 30. apríla sa usku-
točnil 6. ročník futbalového tur-
naja mužov venovaný pamiatke 
Mikuláša Garaniča. Turnaj bol 
odohratý na ihrisku s umelou 
trávou v areáli ZŠ J. M. Petzvala. 
Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev. 
Prvenstvo získal a putovný pohár 
si odniesol tím Corgoň. Ďalšie 
poradie: 2. tím Gunners 3. tím 

Memoriál Mikuláša Garaniča
Kocúr. Za najlepšieho hráča 
turnaja bol vyhlásený Ľudovít 
Kalafut z tímu Kocúr a za najlep-
šieho strelca Marek Siska z tímu 
Gunners, ktorý si na svoje konto 
pripísal 8 gólov. Víťazom gratu-
lujeme, za servis a za pomoc pri 
organizácii a občerstvenie ďaku-
jeme  Jozefovi Kunovi a členom 
MŠK Spišská Belá.

• Účastníci Memoriálu Mikuláša Garaniča.

Fighters Sp. Belá - ŠK 98 
Pruské  1:3 (1:2, 0:1)
Góly: Štefaniak - Cíbik 2, Chudý 
Fighters Sp. Belá - JK Medokýš 
Martin  1:2 (1:0, 0:2)
Góly: Lindeman - Stanek, Lacek 
Fighters Sp. Belá - ŠK Harvard 
Partizánske  2:2 (0:0, 2:2)
Góly: Lindeman, Sejut - Tkáč, 
Výborný

TABUĽKA SKUPINY A
1. ŠK 98 Pruské 3 3 0 0  8:3 6
2. JK Medokýš Martin 
   3 2 0 1  6:5 4
3. ŠK Harvard Partizánske 
   3 0 1 2  5:8 1
4. Fighters Spišská Belá 
   3 0 1 2  4:7 1

TABUĽKA SKUPINY B
1. MŠK Worms Kežmarok  
   3 2 1 0  17:9 5
2. HBK Nitrianski rytieri Nitra 
   3 2 1 0  11:8 5
3. HBK Kometa Vrútky  
   3 1 0 2 9:10 2
4. CVČ P.A.K. Podolínec  
   3 0 0 3 3:13 0

MAMUT CUP 2011 (M-SR U14)
Vrútky, 30. 4. - 1. 5. 2011

O 5. - 8. miesto 
HBK Kometa Vrútky - Fighters 
Sp. Belá 3:2 sn (0:2, 2:0 - 1:0)
Gól: Kanera, Szabo, rozh. Nájazd 
Szabo - Miklas, Gállik 

o 7. miesto 
CVČ P.A.K. Podolínec - Figh-
ters Sp.á Belá 2:4 (1:2, 1:2)
Góly: Nestorik, Osvald - Čupka 
2, Sejut, Miklas 

Celkové poradie:
1. ŠK 98 Pruské  
2. MŠK Worms Kežmarok
3. JK Medokýš Martin  
4. HBK Nitrianski rytieri Nitra
5. ŠK Harvard Partizánske
6. HBK Kometa Vrútky  
7. Fighters Spišská Belá  
8. CVČ P.A.K. Podolínec

Individuálne ocenenia:
Najlepší brankár: Jaromír Just 
(Fighters Spišská Belá)


