
Na zasadnutí dňa 21. 6. 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej prijalo aj nasledovné 
rozhodnutia:

Zmeny v poskytovaní 
opatrovateľskej služby

MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta Spišská Belá č. 7/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 10/2009 o poskytovaní sociál-
nych služieb na území mesta 
Spišská Belá a o úhradách za 
tieto služby (nariadenie je zve-
rejnené na www.spisskabela.sk 
- v časti úradná tabuľa). Na 
základe uvedeného nariadenia 
došlo k zvýšeniu výšky úhrady 
za poskytovanie individuálnej 
opatrovateľskej služby v byte 
žiadateľa. Bližšie informácie 
vám poskytne p. Marta Kloko-
čová, Mestský úrad, kanc. č. 14 
(na 2. poschodí), klokocova@ 
spisskabela.sk.

Zrušenie školských obvodov 
pre Podhorany a Krížovú Ves

MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta Spišská Belá č. 6/2012, kto-
rým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta č. 1/
2004 o určení školských obvo-
dov (nariadenie je zverejnené 
na www.spisskabela.sk - v časti 
úradná tabuľa). Uvedeným roz-
hodnutím sa zrušil školský ob-
vod pre žiakov 8. ročníka z obce 
Krížová Ves, ktorí navštevovali 
ZŠ J. M. Petzvala s účinnosťou 
od 1. 9. 2012. Zároveň sa rozho-
dlo o definitívnom zrušení škol-
ského obvodu pre žiakov 5. až 9. 
ročníka z obce Podhorany, ktorí 
navštevujú ZŠ na Štefánikovej 
č. 19 v Spišskej Belej s účinnos-
ťou až od 1. 9. 2013. Takže v tom-
to prípade majú obec Podhorany 
a príslušné štátne orgány 14 me-
siacov na to, aby si zabezpečila 
iné priestory pre vyučovanie 
žiakov z Podhorian. V prípade 
žiakov z obce Krížová Ves ide 
o postupné rušenie obvodu (po 
jednotlivých ročníkoch - v roku 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
2011 - 7. ročník, v 2012 - 8. roč-
ník a v roku 2013 - 9. ročník). 
V prípade žiakov z Podhorian 
ide o kompletné zrušenie škol-
ského obvodu pre všetky roční-
ky 2. stupňa, t. j. 5. - 9. ročník. 

Dôvodom pre takýto postup 
mesta je nedostatočná kapacita 
oboch základných škôl, naras-
tajúci počet detí z týchto obcí 
a potreba oboch skôr prejsť na 
štandardný školský vzdelávací 
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program, ktorý vyžaduje omno-
ho viac vyučovacích priestorov, 
ako ich majú dnes k dispozícii 
obe školy. Podnet na takéto zru-
šenie školských obvodov dalo 
mestu vedenie oboch ZŠ a rady 
oboch škôl. V prípade ZŠ J. M. 
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V súčasnosti prebieha vý-
stavba novej miestnej komuni-
kácie v IBV Webera. Stavebné 
práce realizuje TSS Grade, 
a. s., Trnava (víťaz verejnej 
súťaže). Táto výstavba je roz-
delená na 2 etapy. V 1. etape 
to budú zemné práce, štrkové 
podloženie, osadenie cestných 
obrubníkov a položenie prvej 
(základnej) vrstvy asfaltu v ter-
míne najneskôr do 30. 11. 2012. 
Druhá etapa zahŕňa prípravu 
podložia pod chodníky, polože-
nie zámkovej dlažby, položenie 
vrchnej (druhej) vrstvy asfaltu 
na miestnu komunikáciu v ter-
míne najneskôr do 30. 6. 2013. 
Rozdelenie tejto výstavby na 

Nové miestne komunikácie - IBV S. Webera
2 etapy je najmä z dôvodu 
predídenia možnému poško-
deniu povrchu novej miestnej 
komunikácie a chodníkov (be-

tónovej dlažby) z dôvodu, že 
výstavba niektorých rodinných 
domov ešte nezačala, resp. je 
v počiatočnom štádiu.

Koncom júla mesto začalo 
fyzickú realizáciu veľkého in-
vestičného projektu významné-
ho pre mesto a jeho obyvateľov. 
Ide o projekt nazvaný Protipo-
vodňová ochrana mesta Spišská 
Belá, ktorý podalo mesto Spišská 
belá ešte v roku 2009. Týmto 
projektom sa rieši úprava koryta 
dvoch potokov v našom meste 
- Belianskeho potoka a potoka 
Čierna voda v Strážkach. 

Úprava Belianskeho potoka 

Projekt Protipovodňová ochrana mesta 
je vzhľadom na už vybudova-
nú úpravu toku (v strede mesta) 
rozčlenená na dva úseky - horný 
a dolný. Dolný úsek sa bude re-
gulovať od jestvujúcej regulácie 
potoka (pri budove AT TATRY) 
až po železničnú trať v smere na 
Bušovce v dĺžke 909 m. Horný 
úsek sa bude regulovať od 
jestvujúcej regulácie (na úrovni 
bývalého Pebeku) a až po koniec 
areálu bývalej tabačky, dnes 
CIMY, a to v dĺžke 370 m.

Potok Čierna voda 
v Strážkach sa bude 
regulovať od vyúste-
nia toku do rieky Po-
prad a smerom hore 
až po areál bývalého 
školského majetku) 
v celkovej dĺžke 1 175 
metrov. Takže sa zre-
guluje spolu 2,35 km 
(na oboch potokoch). 
A pokiaľ ide o techno-

logický postup, tak budú pou-
žité tzv. gabióny (drôtené koše 
vyplnené kamenivom).

Tento projekt je spolufinan-
covaný EÚ v rámci Operačného 
programu Životné prostredie 
a zo štátneho rozpočtu SR vo 
výške 95 % celkových nákladov 
a len 5 % celkových nákladov 
bude hradených z rozpočtu 
mesta. Celkové náklady po ve-
rejnej súťaží predstavujú sumu 
2 700 641 eur. Termín realizácie 
je od júla 2012 a najneskôr do 
februára 2014. Zhotoviteľmi 
stavby sú ZIPP, s. r. o., Bratislava 
a STRABAG, s. r. o., Bratislava. 

Pokiaľ ide o harmonogram 
prác, tak stavebné práce začnú 
najprv na dolnom úseku Belian-
skeho potoka, čo by malo trvať 
do konca tohto roka. Predpokla-
dá sa, že až v roku 2013 sa bude 
regulovať horný úsel Belianske-
ho potoka a potok Čierna voda. 

Osadenie nových 
turistických máp 
Mesto Spišská Belá osadilo 
nové turistické mapy Be-
lianske Tatry a okolie na 
drevených stojanoch v počte 
10 kusov. Tieto mapy môžete 
nájsť popri cyklotrase zo Sp. 
Belej do T. Kotliny, v našom 
meste, v T. Kotline a v Ždia-
ri. Tieto mapy sú financované 
ešte z projektu Belianske Tat-
ry - spolu a lepšie (výstavba 
cyklotrasy) finančne podpo-
reného EÚ. 

Free wifi zóna 
pri mestskom úrade
Mesto na ploche pri mest-
skom úrade zriadilo tzv. 
Free wifi zónu alebo free wifi 
spot, čiže bezplatný internet. 
Stačí sa posadiť na jednu 
z nových lavičiek umiestne-
ných na tejto ploche a bez 
použitia prístupového hesla 
sa môžete bezplatne pripojiť 
na internet. 

Nová prevádzková doba 
informačného centra
Od 15. 8. 2012 má Regio-
nálne turistické informačné 
centrum v Spišskej Belej 
novú prevádzkovú dobu: 
od pondelka do soboty od 
9.00 do 17.00 hod. (t. j. aj 
v sobotu).

Návšteva 
partnerských miest
Koncom júna delegácia nášho 
mesta navštívila partnerské 
mestá - poľský Ožarow a ne-
mecký Bruck.

Brožúra 
o separovaní odpadu
Mesto pripravilo pre obyva-
teľov nášho mesta (pre kaž-
dú domácnosť) informačnú 
brožúru o separovaní komu-
nálneho odpadu v našom 
meste. Táto brožúra bude 
doručená do každej domác-
nosti bezplatne v priebehu 
najbližších týždňov. Rov-
nako si ju môžete pozrieť 
alebo stiahnuť na http://
www.spisskabela.sk/sources/
dokumenty/300.pdf.

1. Výstavba a prestavba meš-
tianskeho domu na 6 nájomných 
bytov - na Zimnej ul. 6, Sp. Belej 
- nájomné byty sa budú kolaudo-
vať v novembri 2012. 

2. Výstavba nájomných bytov 
pre seniorov v Strážkach - ná-
jomné byty sa budú kolaudovať 
v 9/2012 - podmienky pridelenia 
týchto bytov sú už zverejnené na 
webovej stránke mesta.

Čo sa ešte realizuje?
3. Pokračuje výstavba nové-

ho vodojemu v rámci projektu 
finančne podporeného EÚ. 

4. Pokračuje výstavba spláš-
kovej kanalizácie v Strážkach 
na Popradskej ulici a popri 
Belianskom potoku od bývalej 
sodovkárne smerom do centra 
mesta v rámci projektu finančne 
podporeného EÚ.

5. Pokračuje rekultivácia sta-

rej skládky odpadov v Spišskej 
Belej v rámci projektu finančne 
podporeného EÚ.

6. Regulácia Belianskeho 
potoka - v dolnej časti toku 
- v súčasnosti začínajú práce 
na tomto projekte s názvom 
Protipovodňová ochrana mes-
ta - finančne podporeného zo 
zdrojov Európskej únie.

7. Výmena okien a dverí na 
prednej budove Základnej školy 
na Štefánikovej ulici 19. 



SEPTEMBER 2012STRANA 3 Spišskobeliansky spravodaj

VÝZVA
Aktualizácia územného plá-
nu mesta Spišská Belá
Mesto Spišská Belá pripra-
vuje v najbližších mesiacoch 
aktualizáciu územného plá-
nu (ÚP) mesta Spišská Belá. 
Súčasný územný plán mesta 
bol prijatý koncom roku 2008 
a po 4 rokoch jeho platnosti sa 
v zmysle stavebného zákona 
pripravuje jeho povinné pre-
hodnotenie. Kým bude celý 
proces prípravy zmien a do-
plnkov ÚP začatý (postup 
v zmysle zákona), mesto chce 
vopred zistiť prípadný rozsah 
týchto zmien. Zmeny a dopln-
ky územného plánu mesto 
plánuje schváliť do konca 
roka 2012. Vaše návrhy na 
zmeny a doplnky územného 
plánu mesta zasielajte obra-
tom v písomnej forme 
1. mailom na adresu: 
jneupauerova@spisskabela.sk,
2. listom do podateľne mest-
ského úradu. 

Pýtate sa...
Aké zemné práce sa robia na 
pozemkoch vedľa kaštieľa 
Strážky medzi železnicou 
a riekou Poprad?
Stavebná spoločnosť EURO-
VIA, a. s. (závod Poprad), 
po dohode s vlastníkom 
pozemkov (súkromná osoba) 
odoberá časť zeminy (okrem 
vrchnej ornice) za účelom jej 
použitia na rekultiváciu starej 
skládky odpadov v Spišskej 
Belej. Uvedená stavebná 
firma si mala zabezpečiť ze-
minu potrebnú na uzavretie 
uvedenej skládky odpadov 
(množstvo zeminy cca 33 000 
m3). Zmluvne si zeminu zabez-
pečila u vlastníka uvedených 
pozemkov. K uvedenému 
procesu boli spracovaný po-
sudok (geologický prieskum) 
a vydané kladné stanoviská 
a rozhodnutia príslušných 
štátnych orgánov. Následne po 
odvoze potrebného množstva 
zeminy sa uvedené územie 
musí upraviť na základe plánu 
spätnej úpravy tohto územia, 
teda sa navezie ornica späť na 
túto plochu a celá táto uprave-
ná plocha sa musí zatrávniť, ak 
sa nerozhodne o inom využití 
územia, o čom musia rozhod-
núť príslušné štátne orgány 
i mesto. 

Návrh nového grafikonu 
pre osobnú železničnú dopra-
vu pre roky 2012 - 2013 je pre 
náš región i pre celý prešovský 
kraj neprijteľný. Podľa vyjad-
renia primátora nášho mesta 
rokovania, ktoré sa uskutoč-
nili tak z úrovne Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK), 
ako aj z úrovní Regionálneho 
združenia tatranských a pod-
tatranských obcí s kompetent-
nými orgánmi, boli v konečnom 
dôsledku neúspešné. Návrh no-
vého grafikonu počíta z reduk-
ciou vlakových spojov v osobnej 
doprave na trati Poprad - Stará 
Ľubovňa až na polovicu počtu 
spojov. Zároveň však treba 
poznamenať, že tento výpadok 
nebude nahradený nejakými 
novými autobusovými spojmi. 
Rešpektujeme ekonomický roz-
mer tohto problému, ale treba 
zohľadniť a iné rozmery (sku-
točnosti) a najmä treba hľadať 
možností, ako dopravu na uve-
denej trati opätovne zefektívniť 
a neuspokojiť sa len s tvrdením, 
že ľudia necestujú, resp. cestuje 
ich málo, tak preto sa rušia 
spoje. Samozrejme, že takýto 
návrh grafikonu je scenárom 
na postupnú úplnú likvidáciu 

Návrh nového grafi konu je neprijateľný
osobnej vlakovej dopravy na 
tejto trati. Príčin, prečo je to tak, 
je určite viacero. Žiaľ, neskúma-
jú sa príčiny, ale riešia sa už len 
dôsledky. A to najpodstatnejšie, 
čo treba urobiť, je pripraviť 
návrh tzv. integrovanej verejnej 
dopravy (v našom prípade vla-
kovej a autobusovej dopravy). 
Bez toho to rozhodne nepôjde, 
nakoľko každý prepravca si 
pochopiteľne bude obhajovať 
a chrániť svoje záujmy.

Vzhľadom na uvedenú reduk-
ciu spojov je tiež otázne, či od 
decembra zostanú nové vlako-
vé súpravy (tzv. modré vláčiky) 
na tejto trati alebo dôjde k ich 
presunu na inú trať a na túto 
trať sa vrátia staré „červené 
motoráčiky“. Taká snaha už tu 
bola, avšak aj na tlak regiónu, 
miestnej štátnej správy (obvod-
ných úradov) a samosprávy 
(aj mesta Spišská Belá) zatiaľ 
bola odložená. Nevedno však 
dokedy.

Aj Prešovský samosprávny 
kraj je nespokojný s predlo-
ženým návrhom tohto grafi-
konu. Svojimi stanoviskami 
to už skôr potvrdil predseda 
PSK Peter Chudík. Negatívne 
to hodnotila aj komisia do-

pravy pri zastupiteľstve PSK. 
A nakoniec i samotní poslanci 
zastupiteľstva PSK na svojom 
ostatnom zasadnutí dňa 28. 8. 
2012 vyjadrili jednomyseľný 
nesúhlas s predloženým návr-
hom grafikonu (návrh uznesenia 
predložil primátor nášho mesta 
ako poslanec PSK). Poslanci vo 
svojom uznesení požadujú od 
Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR i od 
Železničnej spoločnosti Sloven-
sko ponechanie doterajšieho 
grafikonu (t. j. počtu vlakových 
spojov) do komplexného vyrie-
šenia toho problému. Poslanci 
PSK zároveň podporili petície 
obyvateľov kraja i nášho regiónu 
za zachovanie regionálnej osob-
nej vlakovej dopravy na území 
PSK. Nový grafikon by mal 
platiť od decembra 2012. Návrh 
nového grafikonu je zverejnený 
na www.vlaky.net.

Mesto Spišská Belá pripravilo 
a podalo mikroprojekt na pod-
poru rozvoja služieb cestovného 
ruchu v Spišskej Belej a v okolí 
v rámci výzvy na predkla-
danie projektov v Programe 
cezhraničnej spolupráce Poľsko 
- Slovenská republika. Cieľom 
toho projektu je v spolupráci 
s poľským partnerským mes-
tom Szczawnica zrealizovať 
tieto aktivity:

1. stavebná úprava cyk-
lotrasy medzi Spišskou Belou 
(časťou Strážky) a mestom Kež-
marok (cez časť Sever) - spočíva 
v zriadení cyklotrasy v šírke 
cca 3 m zo štrkového povrchu 
(vhodný pre cyklistov) v úseku 
od parkoviska kaštieľa Strážky 
po katastrálnu hranicu medzi 
Strážkami a Kežmarkom (Pra-
diarňou). Úsek od Kežmarku 
(od Severu) po katastrálnu 
hranicu so Strážkami Mesto 
Kežmarok má už projekčne 
pripravený a chystá sa jeho 
realizácia tak, aby sa tieto dva 
úseky mohli spojiť v priebehu 

Nový mikroprojekt mesta 
budúceho roka 2013; 

2. zakúpenie menšieho uni-
verzálneho mechanizmu (tech-
niky) na údržbu už existujúcej 
cyklotrasy Spišská Belá - Tat-
ranská Kotlina (t.j. kúpa špeciál-
neho malotraktora s kabínou 
a s príslušenstvom) - slúžiaci 
najmä na zametanie, kosenie 
a na prípadnú zimnú údržbu 
cyklotrasy; 

3. uskutočnenie slovensko-
-poľského športovo-spoločen-
ského podujatia pod názvom 
Cyklodeň v Spišskej Belej na 
cyklotrase Spišská Belá - Tat-
ranská Kotlina;

4. výroba a montáž informač-
ných panelov (totemov) v počte 
5 ks - osadené budú pri vstupe 
pred mestom vedľa štátnej cesty 
(zo všetkých hlavných smerov). 
Má ísť o veľké informačné stĺpy 
(panely, totemy) - kovové, vy-
soké cca 4 m a široké 1m. Tieto 
panely (stĺpy) majú plniť infor-
mačnú aj reklamnú úlohy a pro-
pagovať aj niektoré projekty 
mesta finančne podporené EÚ. 

Zároveň majú privítať všetkých 
cestujúcich vchádzajúcich do 
nášho mesta. 

Tieto aktivity by sa mali 
zrealizovať do 1 roka. Celkové 
náklady projektu sú predbežne 
určené na sumu 57 500 eur. Z to-
ho mesto zaplatí len 5 % (2 875 
eur) zo svojho rozpočtu (ako 
spolufinancovanie). Presná 
výška celkových nákladov bude 
známa až po verejnom obstará-
vaní. Či bude projekt úspešný, 
bude známe v priebehu 2 - 3 
mesiacov po jeho formálnom 
a vecnom vyhodnotení, ktoré 
momentálne prebieha. Okrem 
tohto projektu sa v našom re-
gióne podali aj ďalšie 3 mikro-
projekty zamerané na značenie 
existujúcich mäkkých cyklotrás, 
resp. stavebnú úpravu týchto 
cyklotrás (žiadateľmi sú Mesto 
Kežmarok, Obec Veľká Lomnica, 
Obec Veľká Franková). Ide o ko-
ordinovaný postup niekoľkých 
obcí a miest v snahe postupne, 
komplexne a jednotne (spoloč-
ne) riešiť obnovu a budovanie 
cyklotrás pod Tatrami.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Petzvala to spôsobí zníženie roč-
ne cca o 15 - 20 žiakov z Krížovej 
Vsi. V prípade ZŠ Štefánikova 19 
to spôsobí k 1. 9. 2013 jednorazo-
vé zníženie o cca do 200 žiakov 
z Podhorian. 

Zvýšenie niektorých úhrad 
v školách a školských zaria-

deniach
MsZ schválilo návrh Vše-

obecne záväzného nariadenia 
mesta Spišská Belá č. 8/2012 
o určení výšky príspevku na čin-
nosť školy a školského zariade-
nia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Spišská Belá (nariadenie 
je zverejnené na www.spisska-
bela.sk - v časti úradná tabuľa). 
U vedenom prípade došlo na-
príklad k zvýšeniu mesačného 
poplatku za materskú školu z 10 
na 11 eur, k zvýšeniu mesačného 
poplatku v jazykovej škole na 60 
eur pre neplnoleté deti a na 100 
eur pre dospelých. Rovnako 
došlo k zvýšeniu výšky strav-
ného o 0,10 eur za jedno hlavné 
jedlo. K uvedenému zvýšeniu 
úhrad došlo z dôvodu potreby 
postupného zohľadňovania zvy-
šujúcich nákladov na prevádz-
ku týchto školských zariadení. 
Podrobnejšie informácie nájdete 
v uvedenom nariadení. 

Určenie podmienok pre 
pridelenie nájomných bytov 

pre seniorov v Strážkach
V súčasnosti mesto finišuje 

stavebné práce na dokončení 
16 nájomných bytov pre senio-
rov v Strážkach - 2 x 8-b.j. Asi 
v mesiaci september 2012 bude 
k dispozícii 8 jednoizbových 
bytov a 8 garzoniek. Počas 
leta sa budú podávať žiadosti 
o pridelenie bytu, aby sa kon-
com augusta mohli vyhodnotiť 
podané žiadosti. O tejto veci vás 
ešte budeme informovať. 

MsZ vzalo na vedomie 
podmienky pre výber budú-
cich nájomcov a pre užívanie 
nových mestských nájomných 
bytov v Spišskej Belej na ulici 
Popradskej č. 11 (2 x 8-b.j.), 
určené vo Výnose Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja 
SR č. V-1/2008, ktorým sa mení 
a dopĺňa výnos MVaRR SR č. 
V-1/2006 o poskytovaní dotá-
cií na rozvoj bývania v znení 
výnosu z 28. novembra 2007 
č. V-1/2007 a v zmysle zmlúv 

medzi Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
SR a Mestom Spišská Belá o po-
skytnutí dotácií na obstaranie 
nájomných bytov a Štátnym 
fondom rozvoja bývania a Mes-
tom Spišská Belá o poskytnutí 
úverov na výstavbu nájomných 
bytov a podľa VZN Mesta Spiš-
ská Belá č. 6/2008 zo dňa 29. 12. 
2008 o podmienkach prideľova-
nia bytov na nájom v bytových 
domoch postavených s podpo-
rou štátu v meste Spišská Belá

MsZ schválilo kritéria pre 
výber nájomcov nových mest-
ských nájomných bytov na ulici 
Popradskej č.11 v Spišskej Belej 
(2 x 8-b.j.): 

1. mesačný príjem nájom-
cu a osôb s ním bývajúcich, 
ktorých príjmy sa posudzujú 
spoločne podľa osobitného 
predpisu (zákon 601/2003 Z. z. 
a opatrenie Ministerstva práce 
a soc. veci a rodiny č. 252/2009 
o životnom minime) neprevyšu-
je trojnásobok životného minima 
platného k 31. decembru pred-
chádzajúceho kalendárneho 
roka, vypočítaného pre žiadateľa 
a osoby, ktorých príjmy sa posu-
dzujú spoločne; pritom mesačný 
príjem sa vypočíta z príjmu za 
predchádzajúci kalendárny rok 
ako podiel tohto príjmu a prí-
slušného počtu mesiacov, počas 
ktorých sa príjem poberá;

2. nájomná zmluva na užíva-
nie bytu, ktorý spĺňa podmienky 
podľa osobitného predpisu (tzv. 
bezbariérové byty) bude uzav-
retá len s občanom so zdravot-
ným postihnutím, ak takýto 
občan nepožiadal o uzavretie 
nájomnej zmluvy, možno uzav-
rieť s iným občanom nájomnú 
zmluvu na dobu určitú, ktorá 
neprevýši jeden rok (Zoznam 
zdravotných postihnutí je uve-
dený v prílohe k Výnosu MV 
a RR SR č. 1/2006);

3. nájomcom môže byť osoba, 
ktorá dosiahla vek pre priznanie 
starobného dôchodku a ktorá 
má trvalý pobyt žiadateľa 
v meste Spišská Belá; v prípade 
nedostatočného záujmu zo stra-
ny obyvateľov mesta sa na túto 
podmienku neprihliada;

4. súčasné pomery bývania 
žiadateľa;

5. súčasné majetkové a soci-
álne pomery žiadateľa a osôb 
s ním bývajúcich;

6. žiadateľ a osoby, ktoré 
budú s ním v byte bývať, majú 
uhradené všetky splatné záväz-
ky voči mestu; 

7. iné dôvody hodné oso-
bitného zreteľa (v prípade 
zhodnosti predchádzajúcich 
kritérií 1 - 6);

8. dátum podania žiadosti 
(v prípade zhodnosti predchá-
dzajúcich kritérií 1 - 7).

MsZ určilo nasledovné pod-
mienky užívania týchto nájom-
ných bytov v Spišskej Belej ulici 
Popradskej č. 11 (2 x 8-b.j.):

1. nájomná zmluva s nájom-
com bude uzavretá na dobu 
určitú, a to na 1 rok (aj v prí-
pade občana so zdravotným 
postihnutím určeným Výnosom 
MVaRR SR č. 1/2006, ak je mu 
pridelený bezbariérový byt);

2. nájomca má po uplynutí 
doby nájmu právo na opakované 
uzavretie nájmu bytu za pred-
pokladu dodržania podmienok 
uvedených v tomto uznesení, 
nájomnej zmluve a v osobitnom 
predpise (§ 811 Občianskeho zá-
konníka a Výnos MVaRR SR č. 
V-1/2008 zo dňa 15.júla 2008); 

3. pre zabezpečenie úhra-
dy nájomného a úhrad za 
prípadné poškodenie bytu je 
budúci nájomca povinný zložiť 
v prospech mesta na jeho účet 
finančnú zábezpeku v lehote 30 
dní pred podpísaním nájomnej 
zmluvy, a to vo výške 5 me-
sačného nájomného. Uvedená 
finančná zábezpeka počas doby 
jej zloženia nie je úročená;

4. výpovedná lehota v prí-
pade výpovede z nájmu bytu je 
2 kalendárne mesiace;

5. nájomné pre jednotlivé 
byty sa určuje vo výške 3,4 % 
z obstarávacej ceny stavby pod-
ľa výpočtu v prílohe uznesenia 
(t. j. pre garzónku 94 eur a pre 
1-izbový byt 112 eur);

6. zriadilo komisiu na po-
súdenie formálnych náležitosti 
žiadosti o pridelenie týchto no-
vých nájomných bytov na ulici 
Popradská 11 v zložení: Jozef 
Kuna, Gabriel Gemza, MUDr. 
Andrej Novák, Ing. Anna Klei-
nová, Marta Klokočová. 

Výročná správa o hospodárení 
Mestského podniku

MsZ prerokovalo výročnú 
správu o hospodárení Mestské-
ho podniku Spišská Belá, s. r. o., 
Továrenská 30, Spišská Belá za 

rok 2011 a odporučilo Valnému 
zhromaždeniu schváliť ročnú 
účtovnú závierku za rok 2011 
a spôsob rozdelenia zisku za 
rok 2011 tejto spoločnosti (vý-
ročná správa je zverejnená na 
www.spisskabela.sk - v časti 
Dôležité dokumenty). 

Zmena zásad odmeňovania 
MsZ schválilo dodatok 

č. 3 k Zásadám odmeňovania 
poslancov Mestského zastupi-
teľstva v Spišskej Belej. Zmena 
sa týka len zavedenia možnosti 
- oprávnenia poslanca vzdať 
sa nároku na svoju odmenu 
poslanca z dôvodu, ak sa sta-
ne poberateľom starobného 
alebo predčasného starobného 
dôchodku. 

Priestorové problémy ZUŠ
MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o súčasnom stave priestoro-
vých problémov Základnej 
umeleckej školy Spišská Belá, 
Zimná 12 a o potrebe riešenia 
ďalších priestorov pre túto školu 
(najmä pre výtvarný odbor, čím 
by sa uvoľnili súčasné priestory 
výtvarného odboru v budove na 
Zimnej 12 pre hudobný odbor). 
Návrh riešenia tohto problému 
bude predložený poslancom na 
najbližšie rokovanie MsZ. 

Predaj bývalej spoločenskej 
sály v Strážkach

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o vyhod-
notení obchodnej verejnej súťaže 
na predaj bývalej spoločenskej 
sály v Strážkach. Preložená bola 
len jedna ponuka, ale nespĺňala 
podmienku minimálnej ceny. 
Preto MsZ schválilo vyhlásenie 
novej (opätovnej) obchodnej 
verejnej súťaže na predaj bý-
valej spoločenskej sály v k. ú. 
Strážky: stavba - budova bý-
valej spoločenskej sály na ulici 
L. Medňanského č. 2 v Spišskej 
Belej (mestská časť Strážky), súp. 
č. 2375 a pozemok parc. č. KN C 
82/1, zastavaná plocha o výmere 
182 m2 na LV č. 1 a priľahlý po-
zemok parc. č. KN C 82/2, zasta-
vaná plocha o výmere 54 m2 na 
LV č. 1 (pozemok odčlenený ge-
ometrickým plánom č. 38/2012 
- vyhotoveným Geodézia O. M.). 
Zároveň MsZ schválilo aj pod-
mienky tejto súťaže (obchodná 
verejná súťaž je zverejnená na 
www.spisskabela.sk - v časti 
úradná tabuľa).

(Dokončenie z 1. str.)
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Informácia o výsledku voľby 
riaditeľa ZŠ

MsZ vzalo na vedomie 
informáciu o výsledku voľby 
riaditeľa ZŠ J. M. Petzvala 
v Spišskej Belej, t. j. riaditeľom 
školy na ďalšie 5-ročné funkčné 
obdobie sa stala doterajšia riadi-
teľka školy - Mgr. Anna Rothová. 
Gratulujeme.

Príprava mikropojektu
MsZ vzalo na vedomie infor-

máciu primátora mesta o prípra-
ve podania žiadosti mesta o NFP 
v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika 
- Poľská republika 2007 - 2013

Prenájmy pozemkov
MsZ schválilo predĺženie 

doby prenájmu pozemku pri 
parkovisku v Tatranskej Kotline 
na účely prevádzkovania lanovej 
dráhy žiadateľovi - spoločnosti 
SPIDER PARK, s. r. o., Ždiar 
č. 530 o ďalších 5 rokov za do-
terajších podmienok.

MsZ schválilo prenájom 
pozemku o výmere 9 m2 v Tat-
ranskej Kotline pri parkovisku 
na umiestnenie mobilného pre-
dajného bufetu (predaj rýchleho 
občerstvenia) Ivanovi Heldáko-
vi, bytom Spišská Belá, Slnečná 
ul. 29 za cenu 45 eur/m2 ročne 
na dobu do 31. 12. 2012, pričom 
nájomné sa zaplatí za počet 
mesiacov skutočného užívania 
pozemkov. 

Predaje pozemkov 
MsZ schválilo zámenu po-

zemkov medzi Máriou Ištócyo-
vou, bytom Poprad, Podtatran-
ská 23 a Mestom Spišská Belá 
(z dôvodu majetkoprávneho 
vysporiadania vlastníctva k po-
zemku v prospech mesta).

MsZ schválilo predaj pozem-
ku pod bytovým domom na 
Drusžtevnej č. 6 a č. 8 v Spišskej 
Belej vlastníkom bytov v tomto 
dome za kúpnu cenu 7 eur/m2. 

MsZ opätovne preschválilo 
v rámci majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov v bý-
valej chatovej osade Belanské 
kúpele predaj pozemku pri 
týchto chatkách v prospech ich 
vlastníkov. 

MsZ opätovne preschválilo 
v rámci majetkovoprávneho vy-
sporiadanie predaj pozemkov za 
rodinným domom kupujúcim: 
František Tomaľa, Továrenská 
6, Spišská Belá a Maroš Palguta, 
Továrenská 6, Spišská Belá.

MsZ opätovne preschválilo 
v rámci majetkovoprávneho 
vysporiadania predaj pozem-
kov pod a pred garážou kupu-
júcemu Rastislavovi Gemzovi, 
Ulica 1. mája 21, Spišská Belá

MsZ opätovne preschválilo 
v rámci majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov pri 
rodinnom dome - Jozefovi Lo-
renčíkovi a manž. Mária rod. 
Ridziková, ulica Letná 242/7 
v Spišskej Belej. 

MsZ odročilo zmenu svojho 
uznesenia č. 154/2011 zo dňa 
16. 11. 2011. 

Prenájom poľnohospodárskej 
pôdy

MsZ schválilo vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom pozemkov - poľnohos-
podárskej pôdy v k. ú. Strážky:
Pozemok 
KN „C“

Druh 
pozemku

Výmera 
v m2

1243 orná pôda 11 043
1322 orná pôda 10 206
1326 orná pôda 5 962
1337 orná pôda 2 585
1218 TTP 49 112
1223 TTP 12 788
1232 TTP 2 144
1772 TTP 2 450

Podmienky obchodnej verej-
nej súťaže budú zverejnené.

Petícia proti prisťahovaniu 
neprispôsobivých osôb

MsZ prerokovalo petíciu oby-
vateľov mesta Spišská Belá proti 
prisťahovaniu neprispôsobivých 
osôb do budovy na Zimnej ul. 
č. 46 v Spišskej Belej a vzalo na 
vedomie stanovisko primátora 
mesta k tomuto problému.

MsZ odmietlo akékoľvek 
súčasné či budúce prisťaho-
vanie neprispôsobivých osôb 
do Spišskej Belej a zároveň 
odmietlo spôsob, akým chce 
vlastník uvedenej nehnuteľnos-
ti odpredať túto nehnuteľnosť 
šírením uvedenej správy (in-
formácie).

MsZ verejne vyzvalo všetky 
obce a mestá na Slovensku, 
aby si problémy so svojimi 
neprispôsobivými obyvateľmi 
riešili dané obce (mestá) v rámci 
svojho územia a v rámci svojich 
možností.

MsZ konštatovalo, že mesto 
bude hľadať potenciálnych zá-
ujemcov na kúpu predmetnej 
nehnuteľnosti na Zimnej ul. 
č. 46 v záujme jej prijateľného 
budúceho využitia. 

Petícia proti povoleniu vý-
stavby prevádzky pizzérie
MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o podanej petícií obyvateľov 
časti mesta proti povoleniu 
výstavby prevádzky Pizzérie 
na ul. 1. mája 29 v Spišskej Belej 
(Martin Čarnogurský a manž.). 
Táto petícia bola postúpená na 
vybavenie príslušnému staveb-
nému úradu. 

Belianska vináreň
MsZ schválilo žiadosť 

o predĺženie prevádzkovej 
doby - reštaurácie Belianska 
vináreň v Spišskej Belej na ulici 
Petzvalovej č. 17, žiadateľovi 
Eduardovi Griglákovi, Spišská 
Belá nasledovne: PIA - SO do 
04.00 hod. na skúšobnú dobu 
do 31.8.2012 za podmienky 
hlásiť mestu (mestskej polícii) 
plánované spoločenské akcie 
min. 2 dni vopred.

Pridelenie náhradných bytov
MsZ schválilo pridelenie 3-iz-

bového mestského nájomného 
bytu na 3. poschodí na ulici 1. 
mája č. 50 v Spišskej Belej do 
nájmu Zuzane Hradickej, bytom 
Štefánikova18, Spišská Belá. 

MsZ schválilo pridelenie 
1-izbového mestského nájom-
ného bytu na prízemí na ul. 
Družstevná 68 v Spišskej Belej 
do nájmu Dušanovi Hradic-
kému, bytom Štefánikova18, 
Spišská Belá. 

V oboch prípadoch ide o po-
skytnutie náhradného bývania 
z dôvodu prestavby, prístavby 
a nadstavby bytového domu 
na ul. Štefánikova 18, Spišská 
Belá.

Činnosť hlavného kontrolóra 
MsZ schválilo návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta na 2. polrok 
2012 (návrh tvorí prílohu tohto 
uznesenia) a poverilo hlavného 
kontrolóra vykonať kontroly 
podľa schváleného plánu kon-
trolnej činnosti. Zároveň MsZ 
vzalo na vedomie:

a) správu o výsledkoch kon-
troly hlavného kontrolóra mesta 
podľa schváleného plánu kon-
trolnej činnosti od 09.05.2012

b) informáciu hlavného kon-
trolóra mesta o tvorbe a použití 
rezervného fondu k 31.05.2012

c) informatívnu správu hlav-
ného kontrolóra mesta o výsled-
koch riešenia sťažností a petícií 
občanov za rok 2011.

MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu primátora mesta o rea-
lizácii projektov EÚ v Spišskej 
Belej a informáciu o prebie-
hajúcich investičných akciách 
mesta (výstavba miestnej 
komunikácie v IBV S. Webera, 
výstavba miestnej komunikácie 
na Športovej ulici, oprava chod-
níka na Družstevnej ulici - od 
cintorína, oprava chodníka na 
Moskovskej ulici). 

• Mesto realizuje stavebnú úpravu chodníkov na Moskovskej ulici - po 
oboch stranách. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá, 
s. r. o. Práce boli čiastočne spomalené potrebou neplánovanej opravy spláš-
kovej kanalizácie v dĺžke cca 60 m (pred domom č. 2 - 6), ktorú realizovala 
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad. Výsadba 
stromov na tejto ulici je plánovaná až v budúcom roku. Rovnako v bu-
dúcom roku by chcelo mesto doriešiť s vlastníkom (správcom) spláškovej 
kanalizácie (PVS, a. s., Poprad) jej rekonštrukciu aj v dolnej časti tejto 
ulice od č. 8 po koniec ulice.
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Ako každý rok, aj tohto roku 
v dňoch 8. - 10. 6. 2012 Spišská 
Belá žila kultúrno - spoločen-
ským podujatím Dni mesta Spiš-
ská Belá, ktoré sa síce toho roku 
neviazalo na žiadnu príležitosť 
či výročie, no na vydarenosti 
mu to neubralo, práve naopak. 
Napriek počasiu, ktoré skúšalo 
každého prítomného, či na stra-
ne účinkujúcich alebo divákov, 
sme si mohli vychutnať bohatý 
a žánrovo pestrý program a ne-
nechali sme si dažďom pokaziť 
dobrú náladu a statočne sme vy-
držali všetky vrtochy počasia. 

Dni mesta Spišská Belá 
sa začali v piatok 8. júna. Na 
ZŠ J. M. Petzvala prebiehal 
Historický kvíz Spoznaj svoj 
región - vlastivedný kvíz so 
zameraním na históriu Spiša. 
Do súťaže, ktorá má trojročnú 
tradíciu a štyri postupové kolá 
sa zapojilo 9 družstiev, zvíťazila 
ZŠ Stará Ľubovňa, druhé miesto 
patrilo ZŠ J. M. Petzvala a tretie 
ZŠ M. R. Štefánika. 

Na ZUŠ v Spišskej Belej bol 
v piatok Deň otvorených dverí, 
kde každý mohol vstúpiť a za-
hrať si v triedach a výtvarných 
dielňach piesne a hry s rytmom, 

Dni mesta Spišská Belá
music lessons, maľbu na hudbu, 
hrať sa s hlinou, šperkovať, ale-
bo škúšať, čo dokáže plast. 

Sobota sa začala streetbalom 
- 9. ročníkom streetbalového 
turnaja amatérskych družstiev 
mužov, žien a detí, ktorý prebie-
hal v telocvični ZŠ J. M. Petzvala 
a do ktorého sa zapojilo spolu 28 
družstiev, spolu 108 hráčov. 

Tohtoročnou novinkou pod-
ujatia Dni mesta Spišská Belá 
bola jazda historickým parným 
vlakom, ktorý prevážal detí aj 
dospelých nielen po koľajniciach 
Spišskej Belej ale šinul si to aj do 
Kežmarku a späť.

Program na tribúne v areáli 
ZŠ J. M. Petzvala začal krás-
nou folklórnou prezentáciou 
detí materských škôl z nášho 
regiónu. Detičky Belianskeho 
škovránka sa snažili, spievali 
z plných síl, držali melódiu aj 
rytmus a zožali veľký úspech 
u nadšeného publika. 

Zaujímavým vstupom bolo 
aj vystúpenie novovytvoreného 
hudobného telesa, hrajúceho 
a spievajúceho ľudové piesne 
Olekšanka, ktoré sa prvý krát 
verejne prezentovalo po progra-
me Belianskeho škovránka. Po 

tomto vystúpení prišli opäť na 
rad deti, ktorým sa venovalo aj 
divadlo Na doske. Herci šikov-
ne zapojili deti do rozprávky 
Snehulienka a po tomto vyda-
renom divadielku sa presedlalo 
na hudbu. Kapela Pánska jazda 
nás previedla vlastnými i zná-
mymi skladbami a vytvorila 
tak napriek dažďu príjemnú 
atmosféru. Tú ďalej posilnilo 
tanečné vystúpenie brušnej ta-
nečnice, ktoré si vychutnávala 
najmä mužská časť publika. 

Vydareným vyvrcholením 
večera bolo vystúpenie kapely 
Elán revival Bratislava, kde 
hneď v úvode vyšlo najavo, že 

väčšina chalanov za kapely je 
z Popradu a jeho okolia a pred 
tribúnou sa napriek dažďu 
zhromaždilo a zabávalo mnoho 
spokojných fanúšikov piesní 
Elánu. Večer pokračoval vy-
stúpením Jána Drzewieckeho, 
finalistu súťaže Talentmánia 
2011, ktorého popové skladby 
pohladili duše romantikov. Ne-
skorými nočnými hodinami nás 
ešte sprevádzal DJ Maroš.

Nedeľa 10. júna začala 10. 
ročníkom Regionálnych ha-
sičských pretekov o pohára 
primátora mesta na námestí 
pred Mestským úradom, ktorej 
sa zúčastnilo 23 dobrovoľných 

• Dychová hudba

• Elan revival

• Kollárovci• Olekšanka

• Silvayovci
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• Súčasťou dní mesta bolo aj tradičné podujatie - prehliadka detí z okolitých MŠ v tanci a v speve pod názvom 
Beliansky škovránok. 

• Víťazi 6. ročníka vo varení gulášu

• Do hasičskej súťaže sa po prvýkrát zapojili na dievčatá z nášho mesta 
v kategórii ŽENY.

hasičských zborov (spolkov) 
mužov aj žien v regióne.

Spolky mali zelenú už od 
rána v areáli ZŠ J. M. Petzvala, 
nakoľko od jedenástej hodiny 
sa zvukovým signálom oficiál-
ne začal šiesty ročník súťaže 
vo varení gulášu o Putovný 
spišskobeliansky kotlík.

Každý zo zúčastnených spol-
kov (Dobrovoľný hasičský zbor, 
Miestna organizácia Slovenské-
ho rybárskeho zväzu v Spišskej 
Belej, Základná organizácia 
Slovenského zväzu chovateľov, 
COOP Jednota a Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov, 
Mestský poľovnícky spolok 
Poľana, Dychová hudba Belan-
čanka, Miestny klub Slovenské-
ho orla „Samson“, Katolícka 
jednota Slovenska pobočka Spiš-
ská Belá, Automotoklub Spišská 
Belá a Racing klub, MŠK Slavoj 
Spišská Belá, Thetrobalans, Face 
klub) mal pripravenú krátku 
prezentáciu spolku či už slovne, 
formou nástenky, hudby, činnos-
ti, či vystavených kusov. Okrem 
spolkov sa súťaže vo varení 
gulášu zúčastnili aj Kiki team, 
Zipser net, Dlubač team a Ľudo 
Ofčák. Napriek prechodnému 
počasiu opäť vládla dobrá nála-
da, areálom rozvoniaval guláš 
a po vystúpení dychovej hudby 
Belančanka nastalo vyhodno-
tenie súťaže. Na prvom mieste 
sa umiestnila Katolícka jednota 
Slovenska pobočka Spišská Belá, 
druhý najlepší guláš navaril 
Miestny klub Slovenského orla 
„Samson“ a tretí skončil guláš 
Ľuda Ofčáka. Putovný spišsko-
beliansky kotlík teda putoval 
z rúk minuloročných víťazov 
Theatrobalans Katolíckej jednote 
Slovenska pobočka Spišská Belá 
a program pokračoval vystúpe-
ním ľudovej hudby Kollárovci. 

Chlapci z Kolačkova predviedli 
zábavnú šou, v ktorej si mohli 
súťažne zaspievať aj ľudia z pub-
lika. Dobrá nálada, ktorá vládla 
na tribúne a pod ňou pomaly ale 
isto zahnala mraky a dážď.

Po pesničkách Kollárovcov 
prišlo na rad divadlo a to diva-
dlo Commedia Poprad s hrou 
Cigánsky súd, kde taktiež 
o smiech nebola núdza. Vyvr-
cholením večera bolo jedinečné 
vystúpenie modernej cimbalovej 
hudby semifinalistov show Čes-
ko - Slovensko má Talent 2010 

- Silvayovci. Hudbu obohatili 
spevom a akustickými ľudo-
vými nástrojmi a tento krásny 
zážitok z hudby publikom oce-
ňovalo výdatným aplauzom.

Nemenej vydareným hu-
dobným vystúpením bolo aj 
vystúpenie skupiny Pepeband 
s taktiež rozmanitým repertoá-
rom a nám ostáva len povedať 
-Ďakujeme- všetkým účinkujú-
cim a zúčastneným a všetkým 
akýmkoľvek spôsobom podie-
ľajúcim sa na tomto podujatí 
Dni mesta Spišská Belá 2012. 

6. ročník vo varení gulášu 
O putovný spišskobeliansky 

kotlík 10. 6. 2012

1. miesto: Katolícka jednota Slo-
venska, pobočka Spišská Belá
2. miesto: Miestny klub Sloven-
ského Orla „Samson“
3. miesto: Ľudovít Ofčák, Spiš-
ská Belá

Regionálna súťaž hasičských 
družstiev o pohár primátora 

mesta 20. ročník 
v Spišskej Belej, 10. 6. 2012

1. miesto v kategórii muži
DHZ Štôla  16.33
2. miesto v kategórii muži
DHZ Sp. St. Ves  16.98
3. miesto v kategórii muži
DHZ Krížová Ves  17.09
1. miesto v kategórii ženy
DHZ Tvarožná  22.41
2. miesto v kategórii ženy
DHZ Sp. Belá  30.79
3. miesto v kategórii ženy
DHZ PODHORANY 

STREETBALL BELÁ CUP
9. 6. 2012 (streetbalový turnaj 

amatérskych družstiev mužov, 
žien a detí)

Dievčatá do 15 rokov
1. miesto - ANGELS
2. miesto - ALL STARS
3. miesto - JAHÔDKY
Chlapci do 15 rokov
1. miesto - SPUHĽACI
2. miesto - BIELE TIGRE
3. miesto - 
Ženy nad 15 rokov
1. miesto - ŽENY TREBA ĽÚBIŤ
2. miesto - HILERITY
3. miesto - KATASTROFY
Muži nad 15 rokov
1. miesto - CHLEBA TREBA
2. miesto - BETON
3. miesto - NA KAŠU
Súťaž v hádzaní šestiek: 
1. miesto - Stanislav Kolečany  
 15-15
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 Už v roku 1860 vznikol 
návrh na výstavbu železničnej 
trate Poprad - Orlov, ktorej trasu 
vytýčila správa potiskej železni-
ce. K čiastočnej realizácii tohto 
projektu došlo trojetapovou 
výstavbou železnice Poprad - 
Podolínec. Úsek po Kežmarok, 
ktorý dali do prevádzky 18. 12. 
1889. 

Prvá etapa: 
Poprad - Kežmarok

V roku 1881 udelilo minister-
stvo dopravy koncesiu na stavbu 
železničnej trate Poprad - Kežma-
rok - Spišská Belá kežmarským 
mešťanom, ktorí sa tejto neskôr 
zriekli. O dva roky neskôr 
dostala povolenie na výstavbu 
trate firma Siemens und Halke. 
Už v roku 1884 bol vypracovaný 
plán stavby elektrickej železnice 
údolím Popradu a na jej výstavbu 
bol zabezpečený kapitál 150 000 
zlatých. K realizácii tejto želez-
nice nedošlo pre nedostatočný 
záujem mesta Kežmarok. Jeho 

História trate Poprad - Podolínec
predstavitelia však vysvetlili, že 
hoci nie sú proti stavbe železnice, 
nesúhlasia však s jej nehospo-
dárnou a zdĺhavou realizáciou. 
Trasa viedla oproti pôvodným 
zámerom zväčšeným oblúkom 
medzi Strážkami a Spišskou Be-
lou na sever a vyžiadala si zvý-
šené náklady o 67 000 zlatých. 
Kežmarčania navrhovali, aby 
trasa viedla popri rieke Poprad, 
čo bude výhodnejšie, vrátane jej 
možného budúceho predĺženia 
až do Nového Targu, Zdĺhavé 
polemiky vyvolané najme 
popradskou mestskou radou, 
ktorá sa usilovala prednostne 
o výstavbu spojenia so Starým 
Smokovcom, oddiaľovali začia-
tok stavebných prác o to viac, že 
neskoršie žiadal aj Kežmarok 
čiastočné preloženie pôvodne 
navrhnutej trasy. Začiatkom 
roku 1889 sa zainteresované 
strany konečne dohodli. S vý-
stavbou úseku Poprad - Kež-
marok v dĺžke 15 Km začali na 

viacerých miestach dr. G. Tatray 
a K. Kostenszky z Kežmarku, 
ktorým bola udelená koncesia 
v roku 1889.Prevádzka parnou 
trakciou na tejto trati začala už 
o sedem mesiacov dňa 18. 12. 
1889.

Druhá etapa: 
Kežmarok - Spišská Belá
Cieľom stavebných podnika-

teľov bolo viesť železničnú trať 
z Kežmarku do Sp. Belej a do 
Podolínca. Rozhodujúca kon-
cesia bola udelená v roku 1891. 
Osemkilometrový úsek budova-
la firma Schossberger a Lederer 
s jednomesačným oneskorením. 
Investičné náklady na stavbu 
trate boli 127 000 zlatých. Prvý 
slávnostný vlak bol do Spišskej 
Belej vypravený dňa 6. 6. 1892 
a pravidelná doprava na trati 
Kežmarok - Spišská Belá horné 
nádražie začala 24. júla 1892 
a správu na trati prevzali kež-
marské železnice.

Jedným z hnacích vozidiel 
miestnej železnice bol rušeň 
triedy XII, vyrobený lokomo-
tívkou Budapest v roku 1891 
(výr. č. 407). KBŽ, zabezpečujú-
ca prevádzku miestnej železnice, 
ho evidovala pod inventárnym 
číslom 521. ČSD mu neskôr pri-
delili číslo 310.501.

Parný rušeň 477.013 (troj-
valcový trojčitý tendrový 
parný rušeň na prehriatu paru 
s usporiadaním náprav 2´ D 2´ 
pre rýchlu prímestkú dopravu, 
r. v. 1951, výrobca ČKD, výrobné 
číslo 3012) je jednou zo 60 vý-
konných trojčitých tendroviek 
pre prímestskú dopravu. Rušeň 
s celozváraným kotlom (prvým 
svojho druhu u ČSD), mecha-
nickým prikladačom, komínom 
sústavy Kylchap a valivými 
nápravovými ložiskami skon-
štruoval konštrukčný kolektív 
vedený Ing. Jiřím Mizerovským 
a Vlastimilom Hozmanom. Stro-
je boli vyrábané v rokoch 1951, 
1952 (prvých 38 ks s radovým 
označením 476.1), 1954 a 1955 
(zdokonalené rušne radu 477.0). 

Parný rušeň v čele 
historického vlaku

Vzhľadom na problémy s pre-
ťažovaním zadného podvozka 
bola väčšina rušňov prvej série 
krátko po výrobe rekonštruo-
vaná a označená radom 477.0. 
Tento rušňový typ sa uplatňo-
val v prevádzke až do 70. rokov 
20. storočia. Na Slovensku boli 
prevádzkované predovšetkým 
v depách Bratislava hl., Leopol-
dov, Zvolen, Vrútky. Predmetný 
rušeň bol zrušený dňa 26. 9. 1977 
na základe výnosu 20722/77 
FMD. Ku dňu 1. 12. 1977 bol ru-
šeň prevedený do budovaného 
skanzenu železničných vozidiel 
Česká Třebová. Odtiaľ ho získa-
lo MDC roku 1983. V súčasnosti 
je zverený do starostlivosti Klu-
bu železničných historických 
vozidiel v Poprade.

Tretia etapa: 
Spišská Belá - Podolínec
Koncesiu na výstavbu 

železnice zo Spišskej Belej, 
resp. z niektorého miesta trate 
miestnej železnice Kežmarok 
- Spišská Belá do Podolínca zís-
kali splnomocnenci spoločnosti 
pre výstavbu tejto železnice 
Vendelín Faykiss a dr. Karol 
Csáky. Spoločnosť uvažovala 
o predĺžení železnice až k zem-
skej hranici, resp. o jej napojení 
na trať Prešov - Orlov, zámer 
sa však nepodarilo uskutočniť. 
Trať viedla údolím rieky Poprad, 
väčšinou na násypoch vysokých 
3 až 5 m. Jedinou významnejšou 
stavbou na 11,2 km dlhej želez-
nici bol 30 m dlhý oceľový most 
cez rieku Poprad. Železnica 
mala štyri stanice s výpravný-
mi budovami, jedným čakáren-
ským prístreškom, 4 skladmi 
a 3 strážnymi stanovišťami. 
V Podolínci bola umiestnená 
rušňová remíza. Trať križovalo 
12 nechránených úrovňových 
priecestí. Prevádzka na nej sa 
začala 10. 12. 1893.

Zdroj: 
Devädesiatročná jubilantka 
z roku 1985
Dejiny železníc na území Slo-
venska. Vedúci autorského ko-
lektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

Historicko - dokumentačná 
komisia pri Oblastnom výbore 
SZPB v Poprade si v pláne prá-
ce na rok 2012 ako jednu z úloh 
určila zmapovanie a zdokumen-
tovanie bojov, ktoré sa odohrali 
pod Vysokými Tatrami počas 
2. svetovej vojny. Po vypuknutí 
Slovenského národného povsta-
nia v auguste 1944 sa odohrávali 
prvé boje povstalcov práve pri 
Kežmarku a Poprade. Taktiež tu 
prebiehali boje aj pri prechode 
frontu koncom januára 1945. 
Touto cestou chce Historicko - 
dokumentačná komisia poprosiť 
ešte žijúcich priamych účastní-

Zdokumentovanie bojov
kov a pamätníkov týchto bojov 
o spoluprácu pri ich zdokumen-
tovaní. Pomohlo by nám, keby 
mal niekto vedomosť o presných 
miestach bojov, akýkoľvek mate-
riál napr. dobové noviny alebo 
fotografie. Na miestach, kde sa 
odohrali najťažšie boje sa v bu-
dúcnosti plánuje aj umiestnenie 
informačno - pamätných tabúľ. 
Informácie môžete poskyt-
núť p. Maniakovi na tel. čísle 
0903 142 704 alebo na e-mail: 
maniak.marcel@gmail.com. 

Marcel Maniak,
predseda HDK pri OblV 

SZPB v Poprade

• Počas Dní mesta mesta premával tento historický vláčik v samotnom 
meste, ako aj medzi Spišskou Belou a Kežmarkom. 

Viac aktuálnych informácií 
získate na www.spisskabela.sk
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Na koniec školského roka 
a voľné letné dni sa každoročne 
tešia všetci školáci. Tí, ktorí sa 
počas celého roka poctivo pri-
pravovali, boli usilovní a svedo-
mití, zúčastňovali sa súťaží alebo 
inak reprezentovali svoju školu 
sa spolu so svojimi pedagógmi 
a riaditeľmi oboch základných 
škôl v našom meste (ZŠ J. M. 
Petzvala a ZŠ Štefánikovej) stre-
tli dňa 27. júna 2012 v obradnej 
sieni Mestského úradu. 

Pán primátor Štefan Bieľak 
všetkých srdečne privítal, po-
chválil žiakov za ich svedomitú 
prácu a odovzdal každému 
peknú knihu a sladkú čokolá-
du. Stretnutie spríjemnili svo-
jim spolužiakom deti z oboch 
základných škôl, ktoré si pre 
nich pripravili pesničky a bás-
ničky. 

Na záver pán primátor 
všetkým zaprial krásne prázd-
niny, vyjadril uznanie všetkým 
pedagógom, za ich zodpovednú 
prácu, ktorá sa pre mnohých 
z nich stala i poslaním a zabla-
hoželal k znovuzvloleniu pani 
riaditeľke ZŠ J. M. Petzvala pani 
Mgr. Anne Rothovej. Všetkým 
prajeme, aby sa v septembri 
do školských lavíc usadili plní 
optimizmu a s chuťou prijímať 
nové vedomosti.

Najlepší žiaci v školskom roku 
2011/2012, ZŠ J. M. Petzvala:
1. roč.: Filip Krajčoviech
2. roč.: Ema Šoltysová
3. roč.: Jennifer Alexyová
4. roč.: Annamária Krempaská
5. roč.: Alžbeta Godlová

6. roč.: Janka Plišková
7. roč.: Jozef Žiga
8. roč.: Zuzana Gancarčíková
9. roč.: Lenka Košická
Najlepší žiaci v školskom roku 
2011/2012, ZŠ Štefánikova:
1. roč.: Sára Pajerová
2. roč.: Mária Čupková
3. roč.: Barbora Adamjaková
4. roč.: Radka Čekovská
5. roč.: Lukáš Pisarčík
6. roč.: Klára Fedorová
7. roč.: Patrik Krempaský
8. roč.: Michal Tomeček
9. roč.: Marek Galovič

V ten istý deň, 27. júna 2012 
sa v kinosále mesta zároveň 
uskutočnilo aj prijatie najlepších 
žiakov Základnej umeleckej ško-
ly v Spišskej Belej. Žiakom bol 
udelený ďakovný list za vzornú 
reprezentáciu mesta a školy na 
výtvarných súťažiach v škol-
skom roku 2011/2012.

Dostali ho: Natália Šperko-
vá, Alžbeta Godlová, Andrej 
Eliáš Zajonc, Tobiaš Kováčik, 
Gabriela Ulbrichová, Dominika 
Pisoňová, Florián Zamkovský, 
Klaudia Zatkovská, Marek 
Zubal, Ondrej Zajonc, Silvester 
Lorenčík, Viktória Vaverčáková, 
Peter Kostka, Filip Krajčoviech, 
Matúš Želonka, Melánia Boč-
kaiová, Ján Čekovský, Michal 
Zemjanek, Mário Alexy, Mária 
Čupková, Jakub Ulbrich, Soňa 
Rennerová, Simon Škuta, Ra-
doslava Čekovská, Viktória 
Lorenčíková, Kravaríková Ka-
tarína, Selina Brixiová, Marek 
Zemjanek, Matej Ježík, Sára 
Barloková, Alexandra Pavlič-

ková, Jakub Svitana, Denisa 
Gallíková, Ivan Gallík, Barbora 
Adamjaková, Dušan Škvarek, 
Tomáš Kovalčík, Júlia Olekšá-
ková, Dominika Čarnogurská, 
Daniel Sebastian Čaban, Viliam 
Urban, Kristína Pisarčíková, Mi-

chaela Fudalyová, Lea Kovalčí-
ková, Patrik Gallik, Katarína 
Gallíková, Mária Kovalčíková, 
Lívia Kovalčíková, Klára Koval-
číková, Adam Škvarek, Veronika 
Tobisová, Karin Makovská, Au-
rélia Staviarska.

Slávnostné prijatie najlepších žiakovakov

• Počas letných prázdnin sa na budove Základnej školy na Štefánikovej 
ulici 19 vymenili okná a vstupné dvere za plastové. 

Dňa 8. júna 2012 sa v priesto-
roch Základnej školy J. M. 
Petzvala v rámci Dni mesta 
Spišská Belá 2012 uskutočnil 
vedomostný vlastivedný kvíz 
základných škôl so zameraním 
na regionálnu históriu Spiša. 
Tento vedomostný kvíz má 
už svoju trojročnú, na domá-
cej pôde vyskúšanú tradíciu. 
Tohto roku však po prvý krát 
oslovil a pozval do súťaže mno-
hé školy na Spiši. Do súťaže sa 
prihlásili nasledovné súťažné 
družstvá: ZŠ Stará Ľubovňa, 
ZŠ Podolínec, ZŠ Kežmarok 
- Nižná Brána, ZŠ D. Fischera 
Kežmarok, ZŠ Lendak, ZŠ 

Historický kvíz 
- Spoznaj svoj región

Slovenská Ves, ZŠ Spišská Belá 
Štefánikova, ZŠ J. M. Petzvala, 
Spišská Belá. Súťaž mala 4 kolá 
s týmito výsledkami: 
1. ZŠ Stará Ľubovňa 
2. ZŠ J. M. Petzvala, Sp. Belá 
3. ZŠ Štefánikova, Sp. Belá 

Teší nás nielen to, ako nás 
vedomostný kvíz presvedčil, 
že záujem o regionálnu históriu 
zo strany žiakov aj učiteľov na 
základných školách existuje 
a že má svoje miesto vo vzde-
lávacom procese. Za prípravu 
a organizáciu tejto súťaže patrí 
poďakovanie ZŠ J. M. Petzvala 
a najmä PaedDr. Jurajovi Tomeč-
kovi, učiteľovi dejepisu.

Základná umelecká škola 
v Spišskej Belej tento krát už po 
šiesty krát otvára dvere novým 
začínajúcim divadelníkom. Teda 
ponúka možnosť štúdia literár-
no-dramatického odboru(LDO). 
Pridajte sa k nám!

Rodičia a žiaci si často možno 
nevedia predstaviť, čo by mohol 
dať literárno-dramatický odbor 
ich deťom. Je to odbor, kde sa 
deti učia improvizácii a nebáť sa 
povedať si svoj názor a vystupo-
vať pred publikom. Zbavuje ich 
trémy. Rozvíjajú si svoju fantá-
ziu a učia sa nájsť viacero spô-
sobov ako čo zahrať. S divadlom 

V ZUŠ sa učia hrať divadlo 
a správne rozprávať!

chodíme i na súťaže, sústredenia 
a výlety za divadlom vo veľko-
mestách a na festivaly. Určite 
tento odbor vie pomôcť pripra-
viť žiakov na talentové skúšky, či 
už na pedagogickú školu alebo 
na konzervatórium. Prihlásiť sa 
môžete vo veku od 6 do 100 ro-
kov. Urobte tak čo najskôr!

Ak by ste sa rozhodli prihlá-
siť sa do LDO, nájdete nás v ZUŠ 
na Zimnej ul. 12 v Spišskej Belej 
alebo nás kontaktujte na e-mail: 
fecunda.martin@post.sk, ako aj 
na t. č.: 0944 080 659, alebo aj na 
tel.: 052/468 4751, 0911 496 006 - 
riaditeľka ZUŠ Mgr. Grivalská. 
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Určenie podmienok pre pride-
lenie týchto nájomných bytov
Predpokladaný termín pridelenia 
a odovzdania bytov: 

2. polovica októbra 2012 
Počet bytov: 8 jednoizbových 
bytov a 8 garzoniek 
Opis bytov: každý byt/garzónka 
má svoju kuchynskú linku. Má 
svoje WC a kúpeľňu, byty majú 
centrálne (spoločné) vykuro-
vanie.
Termín na predkladanie žiadosti 
o pridelenie bytu: už (najneskôr 
do konca septembra) - adresovať 
ich na adresu mestského úradu 
v Spišskej Belej

 
Kritéria pre výber nájomcov:

1) mesačný príjem nájomcu 
a osôb s ním bývajúcich, kto-
rých príjmy sa posudzujú spo-
ločne neprevyšuje trojnásobok 
životného minima; 

2) nájomcom môže byť osoba, 
ktorá dosiahla vek pre priznanie 
starobného dôchodku a ktorá 
má trvalý pobyt žiadateľa 
v meste Spišská Belá; v prípade 
nedostatočného záujmu zo stra-
ny obyvateľov mesta sa na túto 
podmienku neprihliada; 

3) súčasné pomery bývania 
žiadateľa;

4) súčasné majetkové a so-
ciálne pomery žiadateľa a osôb 
s ním bývajúcich;

Nájomné byty pre seniorov v Strážkach (vedľa ZOS)
5) žiadateľ a osoby, ktoré 

budú s ním v byte bývať, majú 
uhradené všetky splatné záväz-
ky voči mestu; 

6) iné dôvody hodné oso-
bitného zreteľa (v prípade 
zhodnosti predchádzajúcich 
kritérií 1 - 5);

7) dátum podania žiadosti 
(v prípade zhodnosti predchá-
dzajúcich kritérií 1 - 6).

Podmienky nájmu:
1) nájomná zmluva s nájom-

com bude uzavretá na dobu 
určitú, a to na 1 rok; 

2) nájomca má po uplynutí 
doby nájmu právo na opakované 
uzavretie nájmu bytu za pred-
pokladu dodržania podmienok 
uvedených v tomto uznesení, 
nájomnej zmluve a v osobitnom 
predpise; 

3) pre zabezpečenie úhrady 
nájomného a úhrad za prípadné 
poškodenie bytu je budúci ná-
jomca povinný zložiť v prospech 
mesta na jeho účet finančnú zá-
bezpeku v lehote 30 dní pred 
podpísaním nájomnej zmluvy, 
a to vo výške 5 mesačného ná-
jomného;

4) výpovedná lehota v prí-
pade výpovede z nájmu bytu je 
2 kalendárne mesiace;

5) nájomné pre jednotlivé 
byty je určené nasledovne: 

garzónka 
- výmera podlahovej plochy 
35,54 m2 

- mesačné nájomné 91,34 eur
1-izbový byt
- výmera podlahovej plochy 
43,87 m2

- mesačné nájomné 112,74 eur
K uvedenej sume nájomného 

je potrebné pripočítať náklady 
na energie spojené s užívaním 
bytu. 

Doplnkové služby:
1. poskytnutie stravovania 

za úhradu (donáškou z kuchy-
ne ZOS)

2. poskytnutie opatrovateľ-
skej služby za úhradu v zmysle 
zákona o sociálnych službách 

Všetky doručené žiadosti 
o nájom bytu preskúma oso-
bitná komisia určená mestským 
zastupiteľstvom a navrhne 
zoznam žiadateľov a náhradní-
kov na pridelenie bytu. Návrh 
(posúdenie) tejto komisie má 
pre mestské zastupiteľstvo od-

porúčací charakter. O pridelení 
nájmu bytu rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo uznesením. Na 
pridelenie nájmu bytu nie je 
právny nárok. V prípade pri-
deľovania väčšieho počtu bytov 
naraz medzi viacerých nájom-
cov mestské zastupiteľstvo určí 
spôsob výberu konkrétneho 
bytu pre konkrétneho nájomcu.

Žiadosť o pridelenie 
nájomného bytu

Žiadosť o pridelenie nájom-
ného bytu musí mať písomnú 
formu, musí byť odôvodnená 
a vlastnoručne podpísaná. 

K žiadosti o pridelenie ná-
jomného bytu treba doložiť:

a) vyplnený dotazník, ktoré-
ho formu a obsah určí mesto;

b) potvrdenie o výške dô-
chodku za posledný kalendárny 
rok pred podaním žiadosti;

c) u žiadateľov o bezbariéro-
vý nájomný byt doklad o tom, že 
žiadateľ alebo člen jeho rodiny je 
občanom s ťažkým zdravotným 
postihnutím.

Kaštieľne hry 2012

V dňoch 30. júna a 1. júla 
2012 sa v parku kaštieľa Strážky 
uskutočni ďalší ročník Kaštieľ-
nych hier 2012. V sobotu večer 
patrilo javisko hercom zo Štúdia 
L + S. Známi herci z Bratislavy 
ako Zuzana Tlučková, Marta 
Sládečková, Ivan Vojtek a Pavol 
Topoľský sa predviedli v hre 
Opačné pohlavie. Účasť publika 
na tomto sobotňajšom pred-
stavení bola asi najväčšia zo 
všetkých ročníkov Kaštieľnych 
hier, z čoho mali radosť všetci, 
najmä však organizátori a herci. 
A predstavenie skutočne stálo 
za to... bolo vynikajúce. Nedeľa 
patrila deťom, ktoré počas celé-
ho dňa sprevádzali rozprávkové 

postavičky, korytnačka Tortilla 
a Buratino. Okrem rozprávky 
O Palečkovi v podaní divadla 
z Brna a rozprávky, ktorú pred-
viedlo divadlo Commedia z Po-
pradu Zlatý kľúčik, veľký úspech 
u detí získala rozprávka Rabalo 
v podaní ochotníckeho diva-
dla Theatrobalans zo Spišskej 
Belej. Zaujímavým spestrením 
bol netradičný hudobný hrací 
automat flašinet, ktorého tóny 
všetkých na chvíľu preniesli do 
atmosféry devätnásteho storočia. 
Množstvo atrakcií, stánkov pre 
detí aj dospelých, pekné poča-
sie a kvalitný program prispeli 
k tomu, že Kaštieľne hry 2012 
boli opäť úspešné. 

Dňa 29. 7. 2012 v parku kaštieľa Strážky prebiehalo kultúrno 
- spoločenské podujatie Anna bál. Napriek dažďu sa park v Stráž-
kach začal napĺňať ľuďmi, ktorí sa po divadle bavili na hudobnom 
vystúpení skupiny Family, ktorá sa o dobrú náladu starala až do 
večerných hodín. A veľmi zaujímavé bolo aj divadelné predstavenie 
divadla Kľud v inscenácii „Džvirata na deskoch“...abo jak nacvičic 
ďivadlo na dzedziňe za 10 dňi, kec jutre je premjera až premjera...“ 
Aj deti sa mali kde zahrať a vyblázniť, ako obvykle na ne čakalo 
množstvo zaujímavých atrakcií, hier, maľovanie aj koníky. Nemenej 
zaujímavou bola tombola, kde by sme touto cestou ešte raz chceli 
poďakovať všetkým sponzorom: Mesto SPIŠSKÁ BELÁ, Poľno-
hospodárske družstvo TATRY SPIŠSKÁ BELÁ, Motorest GORAL 
Spišská Belá, Spider park - Tatranská Kotlina, predajňa sv. Valentín, 
Peter Tetemonte Strážky, AQUA BELA Spišská Belá, Remeslá Belá 
s. r. o., ZipserNet s. r. o., M bar Spišská Belá, Eva Suchanovská, 
Tutti - Tamara Bonková, AQUATERM Spišská Belá, Kvetinárstvo 
Žofka, FLORDEKOR Spišská Belá, Dušan Jankura KP Kežmarok, 
Auto diely J. Ištócy, Bicykle KOSTKA, p. Pichnarčík Strážky, Kveti-
nárstvo GERBERA, Klub 501, Livonec s. r. o. Spišská Belá, Kochana 
- Rudolf Michna Partizánske, Džuganová Mária FARBY - LAKY, 
Autodielňa Rudo - Rudolf Pavličko Spišská Belá, Pánsky a dámsky 
kadernícky salón Ján Pašinský, Manikúra - pedikúra Ivetka -Iveta 
Šmijovská Spišská Belá, Stavebniny - Danka Spišská Belá, Viliam 
Theisz, INPRO Poprad, Agrostav, a. s. Poprad, Reštaurácia v Mlyne, 
Ľudovít Krempaský Spišská Belá, Baliarne obchodu Poprad, Cen-
trum voľného času Spišská Belá.

Anna bál
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V rámci štvrtého grantového 
kola programu Oživujeme ve-
rejný priestor rozdelila Nadácia 
INTENDA medzi 34 mimovlád-
nych organizácií a neformálnych 
skupín spolu 30 000 eur. Suma 
je určená na podporu projektov 
mladých ľudí v oblastiach ne-
etablovaného umenia, zábavy 
a športu. Výzva sa stretla s veľ-
kým záujmom - v čase uzávierky 
bolo do nadácie doručených 115 
žiadostí. Pri hodnotení sa pri-
hliadalo predovšetkým na pro-
jekty, ktoré sú nízkorozpočtové 
a zároveň majú vysoký potenciál 
naštartovať v komunite nové 
iniciatívy či zapojiť množstvo 
mladých ľudí do ich realizácie. 
Cieľom projektu Face klubu 
Spišská Belá je oživiť mesto 
Spišská Belá prostredníctvom 
akcie Street art v Bel-ej. Mladým 

Street art v Bel-ej
chceme prezentovať možnosti 
neetablovaného umenia a tak 
ich podporiť k vlastnej tvori-
vosti. Starším chceme ukázať, 
že mladí vedia aj tvoriť nielen 
„ničiť“. Počas celodennej akcie 
Street art v Bel-ej budú mladí 
na pripravené panely v meste 
spoločne vytvárať nové ume-
lecké diela, ktoré následne vy-
hodnotíme a budú umiestnené 
v mládežníckom klube ako dl-
hodobá výstava mládežníckych 
prác neetablovaného umenia. 
Na aktivitu Street art v Bel-ej 
sa budú mladí mesiac pred 
akciou pripravovať v miestnom 
klube v spolupráci s mladými 
výtvarníkmi. V tejto pilotnej 
akcii by sme chceli pokračovať 
i v nasledujúcich rokoch. Tento 
projekt získal plnú požadovanú 
sumu 675 eur.

• Mesto v rámci projektu výstavby spláškovej kanalizácie finančne pod-
poreného EÚ zrealizovalo aj prepojenie spláškovej kanalizácie (na Hviez-
doslavovej ulici) z celého centra mesta, ktorá bolo doposiaľ zaústená do 
Belianskeho potoka (pri bývalej zberni surovín). Takže do potoka takto 
tiekli spláškové vody z Hviezdoslavovej, Zimnej, Mierovej, Družstevnej, 
kpt. Nálepku a časti Petzvalovej ulice (čiže s pomerne veľkého územia).  Po 
tomto prepojení budú aj tieto spláškové vody končiť v čistiarne odpadových 
vôd a až po ich vyčistení v Belianskom potoku. A to je zásadný rozdiel.

V súčasnosti bola dokončená 
výstavba spláškovej kanalizácie 
na celej Popradskej ulici v Stráž-
kach. Aj keď táto kanalizácia je 
stavebne dokončená, ale nie je 
ešte skolaudovaná a nie je ešte 
spustená prečerpávacia stanica. 
Takže kanalizácia nie je ešte 
funkčná a nie je možné do nej 
už vypúšťať spláškové vody. 
Preto žiadame všetkých obyva-
teľov Popradskej ulice, aby boli 
trpezliví. Po uvedení čerpacej 
stanice do prevádzky vám ozná-
mime možnosť začať vypúšťať 
spláškové vody do tejto novej 

Splášková kanalizácia v Strážkach
kanalizácie. Ešte predtým bude 
potrebné uzatvoriť nové zmluvy 
o vypúšťaní odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie so správcom 
tejto kanalizácie. A pokiaľ ide 
o miestnu komunikáciu, ktorá 
bola rozkopaná počas výstavby 
tejto kanalizácie, jej spätná úpra-
va (asfaltácia) sa bude robiť až 
na jar budúceho roka (apríl 
- máj 2013) z dôvodu náležité-
ho zhutnenia výkopu. Snahou 
dodávateľa stavby je ešte tento 
rok začať budovať aj spláškovú 
kanalizáciu na Medňanského 
ulici (v štátnej ceste). 

Ako už každý rok, aj v tomto 
roku na jeden deň, a to 4. augusta, 
patril Beliansky rybník festivalu 
amatérskych a začínajúcich 
kapiel Belltownfest 2012. Pod 
pódium postupne pribúdalo 
stále viac mladých tancujúcich 
ľudí a keď zahrali takí ostrie-
ľaní muzikanti, ako sú Chiki 
Liki Tu -A, areál pod hrádzou 
sa podobal na peknú masovú 
akciu. V hudobnom svete práve 

Belltownfest 2012
„letia“ štýly typu revival, čiže 
interpretácie skladieb známych 
hudobných skupín a aj na tomto 
feste sme mali možnosť vidieť 
Kabát revival či Nirvana revival. 
Taktiež zoskupenie belianskych 
chlapcov vo formácii DVD Lucy 
či belianskych chlapcov z It´s OK 
s kapelou No brake. Ako tradič-
ne, na pódiu okrem dobrej hudby 
nechýbali rôzne súťaže ako hranie 
na neviditeľnú gitaru a iné. 

• Stavebná úprava chodníkov na Družstevnej ulici (oproti cintorínu po-
pred bytové domy). Stavebné práce realizoval Mestský podnik, s. r. o., a je 
potrebné ešte vysadiť ochrannú zeleň medzi týmto chodníkom a bytovými 
domami. 

V nedeľu dňa 26. augusta sa na námestí pri mestskom úrade 
predstavila so svojim koncertom pre širokú verejnosť Belianska 
dychovka pod vedením Júliusa Zentka. O týždeň neskôr sa ve-
rejným vystúpením na rovnakom mieste prezentovala spevácka 
skupina Belan s ľudovou hudbou Olekšanka zo Spišskej Belej. 
Uvedenými koncertmi mesto chcelo vyskúšať zavedenie novej 
tradície. Počas letných prázdnin (júl a august) každú nedeľu 
popoludní na námestí pri mestskom úrade uskutočniť nejaký 
hudobný koncert či iné podobné kultúrne predstavenie v snahe 
oživiť centrum mesta, prilákať ľudí do centra a snáď aj obnoviť 
tradíciu „nedeľných čajov o piatej“. Takže na budúci rok začí-
name 1. júlovú nedeľu. 

Koncerty na námestí 
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1. Futbal - predprípravka I. - vedúci PaedDr. Ľ. Gumulák, Mgr. 
J. Dobeš - min. počet 15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod. (pre žiakov 
ZŠ Štefánikova)

2. Futbal - predprípravka II. - vedúci PaedDr. Ľ. Gumulák, Mgr. 
J. Dobeš - min. počet 15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod. (pre žiakov 
ZŠ J. M. Petzvala)

3. Futbal - prípravka U10 (chlapci 3. a 4. roč.) - vedúci P. Tomas 
- min. počet 15 detí - 3x týždenne po 1,5 hod.

4. Futbal - mladší žiaci (chlapci 5. - 7. roč.) - vedúci PaedDr. 
Ľ. Gumulák - min. počet 15 detí - 3x týždenne po 1,5 hod. 

5. Futbal - starší žiaci (chlapci 7. - 9. roč.) - vedúci P. Tomas - min. 
počet 15 detí - 3x týždenne po 1,5 hod. 

6. Futbal - mladší dorast - vedúci M. Novoroľník - min. počet 15 
detí - 3x týždenne po 1,5 hod. 

7. Futbal - starší dorast - vedúci M. Novoroľník - min. počet 15 
detí - 3x týždenne po 1,5 hod. 

8. Basketbal - prípravka (dievčatá 2. - 4. roč.) - vedúci Ing. V. Ko-
valský - min. počet 15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

9. Basketbal (chlapci 2. - 4. roč.) - vedúci Mgr. Y. Tomaľová - min. 
počet 15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod. 

10. Hokejbal U10 (chlapci) - vedúci Mgr. M. Burdíček - min. počet 
15 detí - 3x týždenne po 1,5 hod.

11. Hokejbal U14 (chlapci) - vedúci Mgr. M. Burdíček - min. počet 
15 detí - 3x týždenne po 1,5 hod. 

12. Hokejbal U16 (chlapci) - vedúci Mgr. M. Burdíček - min. počet 
15 detí - 3x týždenne po 1,5 hod. 

13. Hokejbal U19 (chlapci) - vedúci Mgr. P. Pavličko - min. počet 
15 detí - 3x týždenne po 1,5 hod. 

14. Volejbal (dievčatá 5. - 9. roč.) - vedúci Mgr. Ľ. Gumulák - min. 
počet 15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod. 

15. Bedminton (1. - 9. roč.) - vedúci R. Lech - min. počet 15 detí - 2x 
týždenne po 1,5 hod. 

16. Tenis (1. - 4. roč.) - vedúci Mgr. Y. Tomalová - min. počet 15 detí 
- 2x týždenne po 1,5 hod. 

17. Relaxačné plávanie (5. - 9. roč.) - vedúci Mgr. A. Schurdaková 
- min. počet 15 detí - 1x týždenne po 1,5 hod.

18. Relaxačné plávanie (1. - 4. roč.) - vedúci Bc. Budzáková - min. 
počet 15 detí - 1x týždenne po 1,5 hod.

19. Plavecký- žabky (1. - 4. roč.) - vedúci Mgr. M. Urbanová - min. 
počet 15 detí - 1x týždenne po 1,5 hod.

20. Stolný tenis (1. - 9. roč.) - vedúci p. Smik - min. počet 15 detí 
- 2x týždenne po 1,5 hod.

21. Stolný tenis (5. - 9. roč.) - vedúci Mgr. J. Stropkai - min. počet 
15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

22. Florbal (chlapci 5. - 9. roč.) - vedúci Mgr. J. Dobeš - min. počet 
15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod. 

23. Florbal (dievčatá 5. - 9. roč.) - vedúci PaedDr. Ľ. Gumulák - min. 
počet 15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod. 

24. Florbal (chlapci 5. - 9. roč.) - vedúci PaedDr. Ľ. Gumulák - min. 
počet 15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

25. Športové hry (5. - 9. roč.) - vedúci Mgr. J. Dobeš - min. počet 15 
detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

26. Športové hry (5. - 9. roč.) - vedúci Mgr.Džuganová - min. počet 
15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

27. Športové hry (1. - 2. roč.) - vedúci Mgr. Michlíková - min. počet 
15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

28. Športové hry (3. - 4. roč.) - vedúci Mgr.Kriššáková - min. počet 
15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

29. Športové hry (5. - 9. roč.) - vedúci Mgr. M. Burdíček - min. počet 
15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod. 

30. Pohybové hry (1. - 4. roč. chlapci) - vedúci Mgr. M. Burdíček 
- min. počet 15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod

31. Športové hry (1. - 4. roč. dievčatá) - vedúci Mgr. Gotzmannová 
- min. počet 15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

32. Nové trendy v cvičení (fitlopty, zumba a pod.) - vedúci Mgr. 
Popovičová- min. počet 15 detí - 1x týždenne po 1,5 hod.

33. Turistický I. (5. - 9. roč.) - vedúci Mgr. Džuganová - min. počet 
15 detí - 1x mesačne celodenné 

34. Turistický II. (5. - 9. roč.) - vedúci PaedDr.Tomeček - min. počet 
15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

35. Turistický III. (5. - 9. roč.) - vedúci Mgr. Stachová - min. počet 
15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

36. Turistický IV. (2. - 9. roč.) - vedúci M. Dlugošová - min. počet 
15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

37. Lezecký (1. - 9. roč.) - vedúci M. Grivalský - min. počet 15 detí 
- 1x týždenne po 1,5 hod.

38. Detský folklórny súbor Lastovičky (1. - 9. roč.) - vedúci L. Gil-
deinová - min. počet 15 detí - 1x týždenne po 2 hod.

39. Žabky- tanečno pohybové hry (4 - 6-ročné deti) - vedúci M. Či-
žiková - min. počet 15 detí - 2x týždenne po 1,5 hod.

40. Tanečný (1. - 4. roč.) - vedúci Mgr. Pavlarčíková - min. počet 15 
detí - 1x až 2x týždenne po 1,5 hod.

41. Tvorivé dielne (1. - 4. roč.) - vedúci M. Dlugošová - min. počet 
15 detí - 1x týždenne po 1,5 hod. 

42. Domáci majster (5. - 9. roč.) - vedúci Mgr. J. Stropkai - min. počet 
15 detí - 1x týždenne po 1,5 hod.

43. Šperkovnica - tvorba dekoratívnych predmetov (1. - 9. roč.) 
- vedúci K. Čižíková - min. počet 15 detí - 1x týždenne po 1,5 
hod.

44. Hasičský (5. - 9. roč.) - vedúci J. Lorenčík - min. počet 15 detí 
- 1x týždenne po 1,5 hod.

45. Rybársky (1. - 9. roč.) - vedúci L. Smrek - min. počet 15 detí - 1x 
týždenne po 1,5 hod.

46. Poľovnícky (1. - 9. roč.)- vedúci Ing. F. Čarnogurský - min. počet 
15 detí - 1x týždenne po 1,5 hod

47. Obranné športy - vedúci M. Labus - min. počet 15 detí - 1x 
týždenne po 1,5 hod. 

Zápis sa koná len do 16. septembra. 
Prihlášku si môžete 

stiahnuť na www.spisskabela.sk 
alebo priamo v CVČ.

Centrum voľného času, Zimná 47, 059 01 Spišská Belá
cvcspbela@gmail.com, tel.: 052/459 15 22

ponúka pestrú ponuku záujmových krúžkov 
na šk. rok 2012/2013

• V priebehu augusta mesto 
rozmiestnilo po meste takéto špe-
ciálne nádoby na zber odevu a tex-
tilu. Tieto nádoby mestu bezplatne 
poskytla firma, ktorá aj bezplatne 
zabezpečuje pre mesto tento zber. 
Ak sa teda chcete zbaviť starého 
šatstva, textilu alebo odevu, 
máte možnosť, ako to urobiť. 
Tak to využite. Tieto nádoby sa 
budú vysypávať po ich naplnení 
spravidla po 2 - 3 týždňoch. Ide 
o súčasť podpory separovaného 
zberu odpadov v našom meste.
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Tak ako po minulé roky, aj 
tento rok vám prinášame pre 
vás a vaše deti v centre voľného 
času bedminton. Toho roku sú 
k dispozícii štyri riadne kurty 
s namaľovanými čiarami na 
palubovke v telocvični ZŠ J. M. 

Bedminton pre všetkých
Petzvala. Tri na dvojhru a jeden 
na štvorhru. Teda tento rok už 
budeme môcť hrať podľa plat-
ných pravidiel medzinárodného 
bedmintonu. Asi tri roky robíme 
bedminton s manželkou Zuza-
nou a v spolupráci s mestom 
sa nám to darí. Tento rok nám 
pribudne ďalšia fundovaná po-
sila - syn Rasťo. Cez prázdniny 
v dňoch 20. až 26. 8. sa zúčastnil 
bedmintonového campu pre 
deti v Trenčíne, ktorý bol urče-
ný na zdokonaľovanie úderovej 
techniky a kvalitnú prípravu na 
novú sezónu pod vedením Mi-
chala Matejku - reprezentanta SR, 
účastníka OH 2008 v Pekingu, 
aktuálneho majstra SR vo štvor-
hre. A tiež pod vedením Moniky 
Fašungovej - účastníčky OH 2012 
v Londýne, reprezentantky SR, 
aktuálnej majsterky SR v dvojhre. 
V Trenčíne sa venujú deťom od 
8 do 15 rokov a odovzdávajú im 
svoje skúsenosti. Tieto skúsenosti 
mi bude teda pomáhať zavádzať 
do tréningov s deťmi v CVČ. 
Príďte si to vyskúšať a urobiť 
niečo pre seba. Ktovie? Možno 
si zahráte s budúcou hviezdou 
bedmintonu. Začíname v nede-
ľu 23. 9. 2012.  Rasťo Lech

Mesto v súčasnosti začína pro-
jekt výstavby nájomných bytov na 
Štefánikovej ulici č. 18. Ide o pre-
stavbu, nadstavbu a prístavbu 
meštianskeho domu vo vlastníctve 
mesta. Na tomto mieste do konca 
roka 2013 vznikne 17 nájomných 
bytov bežného štandardu pre 
solventných nájomcov (nie bytov 
nižšieho štandardu, takže nejde 
o sociálne byty). Štúdia riešenia 

týchto bytov je na http://www.spisskabela.sk/start.php?id=podpodm
enu&nm=454&loc=11_166 (t.j. v časti Pre verejnosť/projekty mesta). 

Výstavba nájomných bytov na Štefánikovej ul. č. 18

V poslednom období sle-
dujeme často v našom meste, 
že obyvatelia mesta zaberajú 
verejné priestranstvo (cestu, 
chodník, trávnik a pod.). Deje 
sa to v prípade dočasného zlo-
ženia nejakého materiálu alebo 
v prípade postavenia lešenia 
pri oprave fasády domu a pod. 
Upozorňujeme však na to, že na 
takýto záber verejného priestran-
stva potrebujete písomný súhlas 
mesta (na základe vašej písomnej 
žiadosti). Zároveň pri takomto 
zábere často dochádza k znečis-
teniu alebo poškodeniu chodní-

Záber verejného priestranstva 
ka, cesty, zelene a pod. Preto opäť 
upozorňujeme, že ste povinní 
uviesť dané priestranstvo do 
pôvodného stavu, resp. správať 
sa tak, aby ste ho nepoškodili 
alebo nezničili. Inak zodpove-
dáte za spôsobenú všetku škodu 
v plnej výške. Preto napríklad ak 
opravujete fasádu domu a maľu-
jete ju, tak na mestský chodník 
s dlažbou pred domom si po-
ložte nejakú fóliu alebo kartóny, 
t. j. niečo, čo zabráni napríklad 
znečisteniu dlažby na chodníku 
farbou. V opačnom prípade vás 
náhrada škody neminie. 

Ofi ciálne výsledky 
World Challenge Day 
Národná súťaž 30. mája 2012

počet 
obyvateľov

počet 
účastníkov

% 
zapojenia

účasť detí 
a mládeže

Košice 233 900 44 222 18,91 41 115
Prešov 89 160 25 498 28,60 18 530
Poprad 51 880 5 897 11,37 5 123
Bratislava 
- Nové Mesto 42 199 2 705  6,41 2 650

Spišská Belá 6 406 2 948 46,02 2 152
Trstená 7 423 1 946 26,22 1 400 
Nováky 4 402 1 024 23,17 917
Nová Dubnica 11 462 2 951 25,75 1 500
Revúca 12 611 1 592 12,62 1 499

V Spišskej Belej 
na Štefánikovej ul., hneď 
vedľa pošty, je otvorené 

NOVÉNOVÉ 
KADERNÍCTVOKADERNÍCTVO 

PRE PÁNOV, DÁMY I DETIPRE PÁNOV, DÁMY I DETI
Na Vašu návštevu sa teší kaderníčka Antónia
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Pod týmto netradičným ná-
zvom sa dňa 22. augusta 2012 
uskutočnilo v Spišskej Belej 
podujatie, kde boli prezentované 
výsledky revitalizácie miestnych 
rašelinísk. Spoločný projekt DA-
PHNE - Inštitútu aplikovanej 
ekológie a mesta Spišská Belá 
priniesol ekologickú obnovu 
dvoch rašelinísk, ktoré boli zni-
čené predchádzajúcou ťažbou 
rašeliny. Súčasťou dňa rašelinísk 
bolo aj slávnostné otvorenie od-
dychovo-vzdelávacieho areálu 
na rašelinisku Krivý kút.

V katastri mesta Spišská 
Belá sa v minulosti nachádzali 
tri väčšie a niekoľko menších 
rašelinísk. Rašelina sa tu ťažila 
od polovice 19. storočia, pričom 
ťažba na Trstinných lúkach sa 
ukončila v r. 1967, ťažba na Kri-
vom kúte v r. 1984. Po ťažbe boli 
okrajové suché časti premenené 
na polia. Dôsledkom ťažby bol 
tak zničený ekosystém, ktorý 
bol starší ako 10 000 rokov. 
Hĺbka rašeliny tu dosahovala 
miestami takmer 3 metre. Ak 
sa vám to nezdá veľa, určite 
zmeníte názor, ak si uvedomíte, 
že ročný prírastok rašeliny je 
v priemere len asi 1 mm ročne! 
Jediné zachované väčšie raše-
linisko, nepoškodené ťažbou 
a priamym odvodnením, je 
Národná prírodná rezervácia 
Belianske lúky.

Rašeliniská sú zásobárňou 
uhlíka, ktorý sa z nich len 
pomaly dostáva do atmosféry. 
Majú schopnosť izolovať a ukla-
dať atmosférický uhlík po tisíce 
rokov. Sú kľúčové miesta pre 

Deň rašelinísk v Spišskej Belej 
udržanie prirodzeného vodné-
ho režimu v krajine a ochranu 
pred nepriaznivými dôsledkami 
povodní. Pri vysušovaní, od-
vodňovaní alebo spracovávaní 
rašeliny sa pôsobením vzduchu 
spätne zvyšuje koncentrácia 
oxidu uhličitého a tým prispie-
vame k zhoršovaniu následkov 
skleníkového efektu. Rašelinis-
ká zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri riadení vodných zdrojov, 
pretože sú schopné zadržiavať 
veľké množstvo vody. Narušenie 
vodného režimu rašelinísk môže 
narušiť zásobovanie vodou 
a ochranu pred povodňami.

Jednou z priorít v boji proti 
emisiám oxidu uhličitého je 
zlepšenie hospodárenia s vodou 
v rašeliniskách, predovšetkým 
zvýšením hladiny podzemnej 
vody. Úspešná revitalizácia de-
gradovaných rašelinísk umožní 
opätovnú obnovu ich význam-
ných funkcií. Často je možné 
nenáročnými a jednoduchými 
opatreniami zmeniť vyťažené 
rašeliniská, z ktorých sa uvoľ-
ňuje oxid uhličitý na miesta, 
kde dochádza k opätovnému 
ukladaniu a viazaniu uhlíka.

Cieľom vyššie uvedeného 
projektu bolo vytvoriť vhodné 
podmienky na naštartovanie 
procesu tvorbu rašeliny na 
oboch vyťažených rašeliniskách, 
na celkovej výmere 75 ha. Kľú-
čovou úlohou revitalizácie bola 
stabilizácia vodného režimu tak, 
aby podzemná voda siahala až 
k povrchu terénu a výkyvy 
vodných hladín počas roka 
boli minimálne. Vtedy je vrstva 

• 2010: Lokalita pred obnovou  

• Napodobenina obydlia z doby bronzovej.

• 2012: Lokalita po obnove

rašeliny nasýtená vodou a sú 
vytvorené vhodné podmienky 
pre jej akumuláciu. Zároveň sa 
zastaví proces rozkladu rašeliny, 
kedy dochádza k uvoľňovaniu 
skleníkových plynov.

Zahradením odvodňovacích 
kanálov sa voda v kanáli zadrží 
a bude trvalo podmáčať bližšie 
aj vzdialenejšie okolie bodu 
prehradenia v závislosti od 
konfigurácie terénu. Jednoduchá 
konštrukcia zahradenia spočíva-
la v osadení dvoch prehrádzok 
vzdialených od seba niekoľko 
metrov. Prehrádzka je tvorená 
dvoma radmi drevených ko-
lov medzi ktoré sa nanáša vo 
vrstvách rašelina a mechanicky 
ubíja. Koly sú zapustené hlboko 
do terénu. Za čelo prehrádzky, 
v dĺžke niekoľko metrov, sa 
kanál vyplní utlačenou vrstvou 
kmeňov stromov a konárov. 
Konštrukcia zahradenia sa 
ukončí druhou prehrádzkou 
rovnakého typu.

Počas rokov 2011 a 2012 sa 
na lokalite Trstinné 
lúky vybudovalo na 
33 stanovištiach spolu 
64 prehrádzok a zasy-
palo sa 300 m odvod-
ňovacích kanálov. Na 
lokalite Krivý kút sa vy-
budovalo na trinástich 
stanovištiach 26 pre-
hrádzok a zasypalo sa 
100 m odvodňovacích 
kanálov. Revitalizačné 
práce vykonali zamest-
nanci Malých obecných 
služieb mesta Spišská 
Belá a nezamestnaní 
občania pracujúci pre 
mesto Spišská Belá.

Významným eko-
logickým fenoménom, 
zásadne ovplyvňujúcim 
vodný režim želaným 

smerom, je činnosť bobra vod-
ného, najmä na lokalite Krivý 
kút. Hoci lokalitu osídlil len 
prednedávnom (po r. 2000), jeho 
pôsobením vznikli viaceré trva-
lo zaplavené plochy v strednej 
časti. Revitalizačné opatrenia sa 
preto nenavrhli do oblastí, kde 
sa už bobor vyskytuje, alebo sa 
predpokladá, že sa v krátkej 
dobe rozšíri.

Oddychovo-vzdelávací areál 
na Krivom kúte

Táto zaujímavá lokalita so 
zachovalým, miestami až di-
vokým prírodným prostredím 
a vzácnou flórou a faunou sa 
nachádza v bezprostrednej 
blízkosti mesta. Náučný chodník 
umožňuje širokej verejnosti na-
hliadnuť a oboznámiť sa s eko-
systémom rašeliniska, ktoré bolo 
v minulosti vyťažené a dnes sa 
úspešne revitalizuje.

V areáli nájdete kolovú 
stavbu na vodnej hladine, kópiu 
obydlia pravekého človeka, kto-
rý žil pri rašeliniskách. Šetrný 
a bezpečný prechod náučným 
chodníkom zabezpečujú vy-
výšené drevené lávky nad te-
rénom. Z troch informačných 
tabúľ sa návštevník dozvie 
o význame rašelinísk, histórii 
a prírodných hodnotách lo-
kality. Pre miestne školy sa 
vytvoril interaktívny edukač-
ný program o rašeliniskách, 
ktorý môžu realizovať priamo 
na lokalite. Budeme radi, ak 
bude areál takto využívaný aj 
v budúcnosti. Navštívte náš 
areál o rašeliniskách a spoznaj-
te prírodu Krivého kútu!

V prípade ďalších informácií 
prosím, kontaktujte: Viera Šef-
ferová Stanová, 0908 708 175, 
stanova@daphne.sk
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Ponúkame služby, ktoré ulahodia nielen Vášmu telu, ale aj Vašej duši. Okrem klasických služieb, ako sú

cvi enie s osobným trénerom,
posil ov a s viac ako 20 stanoviš ami,
vitalbar – výživové doplnky, proteínové nápoje a iné,

solárium

Vám ponúkame novinku:

Relaxa né pondelky a soboty s Radkou!

Môžete si vybra z bohatej ponuky masáži, napríklad klasickú s použitím prírodných olejov na relaxáciu,
uvo nenie a regeneráciu tela, lymfatickú, reflexnú i anticelulitídnu za skvelé ceny! Masáže vykonáva

kvalifikovaná fyzioterapeutka.

Objedna na masáž sa môžete na telefónnom ísle 0917 642 057 alebo osobne v centre Aquabela.

Pozor, letná akcia! Zakúpte si balí ek aromatických masáží za výhodnú cenu! Dve masáže plus tretia s 50 %
z avou!

Okrem týchto služieb pre Vás v o najkratšom ase otvoríme rekrea ný bazén, vírivku jacuzzi, parnú a fínsku
saunu. Navyše sa môžete teši na ve ké množstvo noviniek, ako sú aquafitness, rehabilita né cvi enia vo vode

a mnoho alších!

Robíme všetko pre Vašu rados a spokojnos ! Tešíme sa na Vás!

V prípade akýchko vek otázok neváhajte a informujte sa na našom telefónnom ísle
0917 642 057 alebo nás navštívte osobne po as otváracích hodín!

Otváracie hodiny:

Pondelok: 10.00 hod. – 20.00 hod.
Utorok: 16.00 hod. – 21.00 hod.
Streda: 10.00 hod. – 20.00 hod. AQUABELA
Štvrtok: 16.00 hod. – 21.00 hod. Letná 10
Piatok: 10.00 hod. – 20.00 hod. 059 01 Spišská Belá
Sobota: 16.00 hod. – 21.00 hod. Tel. .: 0917 642 057
Nede a: 16.00 hod. – 21.00 hod. www.aquabela.sk
(od 1. septembra 2012 – zmena otváracích hodín) Vyhotovila: Zdenka Huda ková
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4. máj 
Ranné príchody školských 

autobusov idúcich s presnos-
ťou „švajčiarskych“ hodín boli 
predzvesťou úspešného úlovku 
hliadky MsP. V prístrešku za-
stávky SAD si rannou cigaretou 
skracoval dlhú chvíľu študent 
Marek M. zo Štefánikovej ulice. 
V jeho počínaní ho nedokázal 
zastaviť ani oznam zakazujúci 
takéto konanie. Za uvedený 
priestupok bol vyriešený blo-
kovou pokutou. 

Možnosť privyrobiť si a zís-
kať kšeft nie je na zahodenie. 
Takto to mohlo byť aj v prípade 
Františka R. z Družstevnej ulice. 
Radosť zo získanej objednávky, 
pri ktorej mal upraviť obrubník 
hrobového miesta, ho ale zaujala 
natoľko, že si nevšimol deravý 
fúrik, v ktorom vozil betón. 
Stopy rozliateho betónu vedúce 
od upravovaného hrobového 
miesta hliadku MsP nakoniec 
priviedli až k bytovke podozri-
vého. Za znečistenie verejného 
priestranstva bol František vy-
riešený blokovou pokutou. 

9. máj 
V uvedený deň vykonávala 

hliadka MsP kontrolu mestských 
lesov. Pri kontrolnej činnosti le-
som hliadka natrafila na trojicu 
podivne vyzerajúcich žien sťa 
devy kmeňa siouxov, ktoré si 
niesli z lesa rôzne konáre a pne 
stromov. Keďže ani v tomto 
prípade nemali povolenie na 
zber haluziny, boli riešené za 
krádež. 

12. máj
Počas tichej nočnej služby 

sa hodinu po polnoci objavili 
dvaja noční vtáci, ktorí zleteli na 
Petzvalovu ulicu na parkovisko 
pod MsÚ, kde si potrebovali 
doplniť palivo na svoj ďalší let 
alebo úlet. Palivom v tomto prí-
pade bolo víno, ktoré im dodá-
valo potrebnú silu. Nelegálnemu 
dopĺňaniu paliva im zabránila 
hliadka MsP. A tak Marcel B. 
zo Zimnej ul. a Jozef V. z Ulice 
Petzvalovej boli predvedení na 
oddelenie MsP, kde boli vyriešení 
blokovými pokutami.

14. máj
Obedňajšiu prestávku pre-

rušil telefonát od pracovníka 
skládky TKO, ktorý uviedol, 
že na skládke sa pohybuje 
množstvo „nekvalifikovaných 
recyklačných pracovníkov“, 
ktorí neboli zamestnancami 

Z denníka mestskej polície (máj, jún 2012)
mesta. Po dostavení sa hliadky 
na miesto sa všetci recyklační 
pracovníci dali na útek, ale hlad-
nú hliadku MsP hnala neskrotná 
túžba po mäse, a tak všetci 13 
pracovníci skončili predvedení 
na oddelení MsP, kde všetci boli 
vyriešení blokovými pokutami 
a výsledkom tejto vydarenej ak-
cie je už niekoľkodňový pokoj na 
skládke TKO. 

15. máj 
Ďalší ročník „Belianskeho 

maratónu“ spočívajúceho v náv-
števách pohostinských a reštau-
račných zariadení s ročnou 
pauzou odštartoval Pavol M. zo 
Záhradnej ulice. Tak ako každý 
rok, aj tentokrát ho hliadka MsP 
v popoludňajších hodinách „na-
šla“ pri technickej prestávke na 
Hviezdoslavovej ulici oproti 
MsÚ. Aj tohtoročný súboj s al-
koholom menovaný prehral 
a do cieľa nedošiel. Za uvedený 
priestupok bol taktiež vyriešený 
blokovou pokutou. 

17. máj
Ani nie po mesiaci sa v našej 

evidencii opäť objavilo meno 
maloletého Marcela H. zo Sl-
nečnej ulice. Po neúspešnej krá-
deži kanalizačného poklopu sa 
Marcel pre zmenu ulakomil na 
notebook nič netušiaceho chlap-
ca. V popoludňajších hodinách 
sa mu počítač v nestráženej 
chvíli záhadne prilepil na prsty 
v priestoroch Face clubu a on si 
ho tak „musel” odniesť domov... 
Krádež si našťastie všimlo nie-
koľko pozorných návštevníkov 
klubu, ktorí notebooku pomohli 
vrátiť sa k majiteľovi. Vec bola 
doriešená na oddelení MsP. 

18. a 21. máj 
V snahe znižovať prevádzkové 

náklady sa niektorí „podnikav-
ci“ neštítia predávať tovar rôznej 
„pofidérnej“ kvality v uliciach 
nášho mesta. Nech je predá-
vajúci domáci alebo cudzinec, 
výsledok je vždy rovnaký. Za 
podomový predaj je vždy blo-
ková pokuta. 

23. máj 
Počas výkonu hliadkovej 

služby policajti zažijú rôzne 
„humorné“ situácie. V takýchto 
situá ciách je niekedy ťažké za-
chovať si vážnu tvár. V podve-
černých hodinách pred budovou 
MsÚ došlo k fyzickej potýčke 
medzi mužom a ženou. Po prí-
chode na miesto bolo zistené, že 
Danka z Lomničky pravidelnos-

ťou úderov svojej ruky vštepo-
vala svojmu manželovi Ervínovi 
pravidlá slušného správania sa. 
Na otázku policajtov, čo sa tam 
deje, im odpovedala, že ide o jej 
manžela a v ich vzťahu je to 
normálne. 

24. máj
Nebol by to mesiac bez toho, 

aby hliadka MsP nenavštívila 
známy bytový dom na Slnečnej 
ulici, kde sú urážky a rôzne 
iné schválnosti na dennom 
poriadku. Takto to nebolo ani 
v uvedený deň, keď obyvateľka 
bytu Mária K. v uvedenom by-
tovom dome vulgárne vynadala 
susede Simone B. No niet nad 
dobré susedské vzťahy. Hliadka 
si v tomto prípade vypočula rôz-
ne vulgárne nadávky, ktorými ju 
počastovala pani Mária. Priestu-
pok je v štádiu riešenia.

5. jún 
Vo večerných hodinách na-

trafila hliadka MsP na dvoch 
náruživých hokejových fanúši-
kov sledujúcich „imaginárny“ 
hokejový zápas na Tatranskej 
ulici. Dusnú hokejovú atmosfé-
ru na striedačke si spríjemňovali 
fľašou kvalitného ovocného ná-
poja. Dávid P. zo Slnečnej ulice 
a Leoš H. z Krížovej Vsi si za 
dodržiavanie „pitného“ režimu 
vyslúžili namiesto pochvaly 
blokové pokuty. 

7. jún 
Pre kozmetické úpravy svoj-

ho auta sa rozhodol František R. 
z Družstevnej ulice. Bohužiaľ si 
na tento úkon vybral nevhodné 
miesto, a to priamo pod oknami 
svojej bytovky. Umývanie auta 
mimo vyhradených priestorov 
je v rozpore zo zákonom. Vzhľa-
dom na to, že u menovaného 
išlo o prvý takýto priestupok 
a hliadka mu nechcela pokaziť 
radosť z novej hračky, tak ho 

policajti na mieste vyriešili na-
pomenutím. 

8. jún
V dopoludňajších hodinách 

prijala hliadka oznámenie 
o krádeži plastových nádob na 
odpadky a to priamo z dvora 
p. Margity U. zo Záhradnej ulice. 
Páchateľovi sa v tomto prípade 
asi veľmi páčil obsah smetných 
nádob z tohto rodinného domu, 
a tak večer odcudzil jednu ná-
dobu a ráno si prišiel po ďalšiu. 
Prípad je v štádiu riešenia. 

9. a 10. jún
Počas akcie Dni mesta dohlia-

dali na dodržiavanie verejného 
poriadku príslušníci MsP. To, že 
tam neboli zbytočne, svedčí aj 
niekoľko služobných zákrokov, 
ktoré sa prevažne týkali riešenia 
podgurážených nespratníkov. 
A tu je niekoľko príkladov. Do 
detstva sa pokúsil vrátiť pán 
z ulice kpt. Nálepku, ktorý sa 
„vytešoval“ skákaním v mláke 
plnej bahna. Vôbec ho pri tom 
netrápilo, že jeho zábava „lezie 
na nervy“ okolostojacim náv-
števníkom podujatia, ktorí si 
museli po návrate domov oprať 
ostriekané šaty. Na moderátora 
sa zase chcel zahrať mládenec 
z Petzvalovej ul., ktorý sa ne-
odbytne tlačil k mikrofónu na 
pódiu. A keďže ani na niekoľko 
upozornení profesionálneho 
moderátora nereagoval, bol 
hliadkou z miesta odvedený. 
Plné ruky práce mali policajti 
aj s podnapitými občanmi, ktorí 
pod vplyvom alkoholu viali ako 
zástavy, bezvládne ležali na zemi, 
či obťažovali okolostojace osoby. 
Napriek spomenutým „mrzu-
tostiam“ však akcia prebehla 
bez vážnejších incidentov.

11. jún
Krátko po vykonaní dohľa-

du pri prechodoch pre chodcov 
a odprevadení detí do škôl, ob-
javila hliadka MsP iniciatívneho 

Počas nočnej zmeny zo sobo-
ty na nedeľu (t. j. z 30. 6. na 1. 7. 
2012) vykonali príslušníci MsP na 
miestnej diskotéke na Tatranskej 
ulici v skorých ranných hodi-
nách v čase okolo 2.40 hodiny 
preventívnu kontrolnú akciu 
so zameraním na podávanie 
alkoholických nápojov osobám 
mladším ako 18 rokov. U piatich 
mladých ľudí (vo veku od 15 do 
18 rokov) dychová skúška pre-
ukázala požitie alkoholického 

Preventívna kontrolná akcia
nápoja. Dotyční mladiství budú 
riešení v správnom konaní za 
prítomnosti ich zákonných zá-
stupcov, za čo im bude uložené 
finančná pokuta. Prevádzkovateľ 
daného reštauračného zariadenia 
(baru) bol písomne upozornený, 
že v prípade zopakovania takejto 
situácie mu bude zrušené povo-
lenie na prevádzkovanie baru po 
22. hod., čo znamená, že diskoté-
ky sa tu konať nebudú (nanajvýš 
do 22. hod.). 
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Jána K. z obce Ždiar, ktorý sa 
rozhodol prihnojiť kvetinové 
záhony pri garáži MsÚ výdat-
nou zálievkou „vlastnej pro-
dukcie“... Jeho počínanie bolo 
obratom vyriešené v blokovom 
konaní.

13. jún
Krádež mobilného telefónu je 

informácia, s ktorou sa, bohužiaľ, 
policajti stretávajú pomerne často. 
Tentokrát k nej došlo v priesto-
roch materskej školy v CVČ na 
Zimnej ulici. V súčinnosti s OO 
PZ Spišská Belá sa podarilo v po-
merne krátkom čase vypátrať 
stopu, ktorá neomylne viedla na 
Slnečnú ulicu k Slávke G., u ktorej 
sa telefón našiel. Presné okolnosti 
krádeže budú zistené ďalším ob-
jasňovaním.

17. jún 
V skorých ranných hodinách 

hliadka MsP na Tatranskej ulici 
riešila konflikt medzi dvomi 
mladými gladiátormi, Kami-
lom P. z Kežmarku a Rastisla-
vom K. z Vojňan. Dôvodom 
šarvátky bol „krivý pohľad“ 
jedného z účastníkov a samo-
zrejme alkohol zistený u oboch 
bojovníkov. Obaja bitkári si za 
svoj výkon vyslúžili od hliadky 

KONTAKTY 
tel.: 052/459 15 55 

mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk

Dňa 12. júna 2012 bezplat-
ne darovalo 46 darcov svoju 
krv v rámci akcie Primátorská 
kvapka krvi, ktorú pripravilo 
mesto Spišská Belá v spolu-
práci s Národnou transfúznou 
stanicou v Poprade. 

Ide o týchto darcov:
Hohol Vladimír 
Hohol Martin 
Strišovská Michaela 
Pješčáková Lucia 
Sisková Beáta 
Skrinský Ján 
Frankovský Jozef 
Skrinská Lucia 
Kurňava Lukáš 
Želonková Beáta 
Tomala František 
Zavacká Ivana 
Dudáš Ján PaedDr.
Britaňáková Katarína 
Halčin Jaroslav 
Hlavenka Lukáš 
Fridmanská Petra Mgr. 
Bednár František 
Zamišková Vlasta 
Tomalová Jana 
Neupauer Maroš Bc. 
Jurský Igor 
Neupauer Jozef 

Primátorská kvapka krvi
Dlugošová Zuzana 
Lenkavský Alojz 
Bujnáček Ján 
Vadovský Matúš 
Tyborová Zuzana Mgr. 
Dobeš Jaroslav Mgr. 
Šelepová Monika 
Podolinský Marek 
Podolinská Marika 
Ištocy Daniel 
Kurňavová Mária 
Kovalčík Peter 
Kromka Jozef 
Hradická Adriana 
Kiska Jaroslav 
Kovalčík Kamil 
Kovalčíková Kamila 
Gardoň Ľudovít 
Lojeková Viera 
Marhefka Matúš 
Kiska Peter 
Bainská Silvia 
Milaňák Marek 

Viac ako 20 ďalších ľudí 
prišlo tiež darovať krv (medzi 
nimi aj primátor mesta), avšak 
nemohli krv darovať najmä pre 
zdravotné dôvody (napr. chríp-
ka alebo užívanie nejakých lie-
kov a pod.). Ďakujeme!!! 

blokové pokuty a mladistvý Ka-
mil za požívanie alkoholického 
nápoja bude riešený v správnom 
konaní mestom Kežmarok. 

20. jún
V doterajšej našej pracovnej 

histórii sme zažili rôzne situácie 
a rôzne spoločensky unavených 
„cestovateľov“. V dopoludňaj-
ších hodinách však hliadka MsP 
natrafila na rekordéra Vladimí-
ra P. z obce Slovenská Ves, ktorý 
„nafúkal“ 4,2 promile. Napriek 
tomu ešte dokázal s hliadkou 
komunikovať na zrozumiteľnej 
úrovni. 

27. jún
Milý Maťo! Láska sa dá pre-

javiť aj inak ako pomaľovaním 
cyklochodníka primitívnymi 
textami, v ktorých máš grama-
tické chyby. Lenka určite ocení 
ak ju oslovíš iným originálnym 
spôsobom a prestaneš poško-
dzovať zariadenia, ktoré majú 
slúžiť všetkým. 

Spracoval: kolektív 
príslušníkov MsP
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Dňa 13. júna 2012 a 14. júna 2012 nás navždy opustili dvaja 
významní občania nášho mesta, dvaja športoví velikáni nášho 
mesta, dvaja nositelia Ceny mesta Spišská Belá za podporu 
a rozvoj športu a prví laureáti novovytvorenej siene športových 
osobností mesta Spišská Belá, do ktorej boli uvedení 27. mája 
2012 pri otvorení nového futbalového štadióna: 

Ján Klokoč (1941 - 2012) a Juraj Pešta (1926 - 2012) 
Posledná rozlúčka s nimi bola 16. júna 2012 v Dome smútku 
v Spišskej Belej. 

Juraj a Jano, ĎAKUJEME. Česť Vašej pamiatke.

VI. LIGA VsFZ - skupina POD-
TATRANSKÁ - MUŽI
Hrabušice - Spišská Belá  6:3
Spišská Belá - Helcmanovce  2:2
Štrba - Spišská Belá  2:0
Spišská Belá - Harichovce  2:3
Smižany - Spišská Belá  1:0
Spišská Belá - Mária Huta  2:1
Ďalšie zápasy:
16. 9.  Hranovnica - Sp. Belá
23. 9.  Sp. Belá - Sp. Bystré
30. 9.  Levoča- Sp. Belá
7. 10.  Sp. - Poprad B

1. Trieda „ČEZ“ PFZ - Muži
Sp. Belá B - V. Lomnica  2:2
Hôrka - Sp. Belá B  0:2
Sp. Belá B - L. Teplička  7:1
Mengusovce - Sp. Belá B  2:4
Sp. Belá B - Vernár  0:0
Sp. Belá B - Poprad Stráže  1:2
Sp. Belá B - V. Slavkov  6:1
Sp. Belá B - Vikartovce  0:1
Ďalšie zápasy: 
16. 9.  Sp. St. Ves - Sp. Belá B
23. 9.  Sp. Belá B - Sp. Štvrtok
30. 9.  Kravany - Sp. Belá B
7. 10.  Sp. Belá B - Ľubica

3. liga VsFZ 
- STARŠÍ DORAST
Sobrance - Sp. Belá 1:3
Moldava n/B - Sp. Belá 5:1
Sp. Belá - Snina 2:0
Hrabovčík - Sp. Belá 4:0
Sp. Belá - Ľubotice 1:6
Sp. Belá - Čaňa 2:2
Kr. Chlmec - Sp. Belá 1:0
Sp. Belá - Michalovce B 2:4

Futbalové súťaže v plnom prúde
3. liga VsFZ 
- MLADŠÍ DORAST
Sobrance - Sp. Belá 2:6
Moldava n/B - Sp. Belá 7:4
Sp. Belá - Snina 2:2
Hrabovčík - Sp. Belá 1:7
Sp. Belá - Ľubotice 2:2
Sp. Belá - Čaňa 3:0
Kr. Chlmec - Sp. Belá 2:8
Sp. Belá - Michalovce B 3:2

Najbližšie zápasy staršie a mladšie-
ho dorastu: 
15. 9.  Sabinov - Sp. Belá
22. 9.  Sp. Belá- KAC Košice
29. 9.  Lipany - Sp. Belá
6. 10.  Sp. Belá - Trebišov

3. liga VsFZ - Starší žiaci
Sp. Vlachy - Sp. Belá  2:0
Spišská Belá - Smižany  1:2
Svit - Spišská Belá  0:5
Ľubica - Spišská Belá  4:1
Najbližšie zápasy:
15. 9.  Sp. Belá - Levoča
22. 9.  FAM Poprad - Sp. Belá
29. 9.  Sp. Belá - Lendak
6. 10.  FAM Poprad - Sp. Belá

3. liga VsFZ - Mladší žiaci
Sp. Vlachy - Sp. Belá  1:6
Spišská Belá - Smižany  5:0
Svit - Spišská Belá  3:0
Ľubica - Spišská Belá  1:0
Najbližšie zápasy:
15. 9.  Sp Belá - Levoča
22. 9.  FAM Poprad - Sp. Belá
29. 9.  Sp. Belá - Lendak
6. 10.  FAM Poprad - Sp. Belá

14. ročník Belá mix Voley cup-u

• Najlepší v kategórii mužov.

V dňoch 14. a 15. júla 2012 
sa uskutočnil v parku kaštieľa 
v Strážkach už 14. ročník Belá 
mix volley cup 2012 - volejbalo-
vý turnaj zmiešaných družstiev 
(3 muži + 3 ženy) pod organi-
začnou záštitou Mesta Spišská 
Belá. Turnaja sa zúčastnilo 13 
družstiev a hralo sa na 4 ihris-
kách na tráve. Poradie na prvých 
4 miestach: 

1. tím Vegeťáci 
2. tím Kvietky 
3. tím Márna snaha 

4. tím Radiana 
Prví tri mužstvá si odniesli 

poháre a finančné odmeny, kto-
ré im odovzdal primátor mesta. 
Poďakovanie za perfektne 
zvládnutú organizáciu turnaja 
patrí najmä Jozefovi (Edovi) 
Kunovi, Mare kovi Červenkovi 
a Jarovi Dobešovi. Ďakujeme 
aj sponzorom za podporu tohto 
turnaja. Poďakovanie patrí 
aj SNG - kaštieľu Strážky za 
poskytnutie priestorov parku 
kaštieľa.

Dňa 15. Júla 2012 sa konali 
v kaštieli v Strážkach Belianske 
jedenástky 2012 - regionálna 

Belianske jedenástky 2012 
súťaž v kopaní futbalových je-
denástok. Konečné poradie:
Kategória DETI (do 15 rokov)
1. miesto - Zdenko Kovalčík
2. miesto - Patrik Makovský
3. miesto - Ondrej Beskyd

Kategória ŽENY
1. miesto - Jana Chromá
2. miesto - Lenka Líneková
3. miesto - Viera Lovayová

Kategória MUŽI
1. miesto - Marek Siska
2. miesto - Mário Čarnogurský
3. miesto - Marek Mlynár
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MŠK SLAVOJ Spišská Belá 
v spolupráci s mestom a oboma 
základnými školami rozbieha 
nový projekt futbalovej prí-
pravky v kategórii U 10 a U11, 
t. j. žiakov do 10 rokov a do 
11 rokov. Tento projekt zahŕ-
ňa: 1. tréningové jednotky 2x 
týždenne v rámci krúžku CVČ  
(v telocvični), 2. účasť v regio-
nálne futbalovej lige riadenej 
VsFZ. Táto liga sa hrá turnajo-
vým spôsobom (4 družstvá) 
a má dve časti - jesennú a jarnú 
časť. Turnaj trvá 1 deň v pracov-
nom týždni (v čase školského 
vyučovania). Obe prípravky 
nášho MŠK odohrajú 4 turnaje 
v čase od septembra do konca 
októbra 2012 a 4 turnaje na jar 

Futbalová prípravka U10, U11
v čase od apríla do júna 2013. 
Naše prípravky budú hrať 
v skupine s Popradom, Len-
dakom a Starou Ľubovňou 
(u každného z nich bude jeden 
turnaj na jeseň a jeden na jar). 
Obe prípravku hrajú naraz 
v jeden deň. Hrá sa vonku na 
futbalových štadiónoch. Na šír-
ku futbalového ihriska sa urobia 
dve hracie plochy a teda súbežne 
hrá na jednej hracej ploche U10 
a na druhej U11. Kategóriu U10 
a U 11 budú viesť traja tréneri: 
Dr. Ľudovít Gumulák, Peter To-
mas a Mgr. Jaroslav Dobeš. Prvý 
turnaj bol v Poprade 11. 9. 2012. 
Z tejto prípravky žiaci postupu-
jú do kategórie mladších žiakov 
a následne starších žiakov. 

MŠK SLAVOJ Spišská Belá - stolnotenisový oddiel bude mať 
v novom súťažnom ročníku 2012/2013 už tri mužstvá v súťažiach 
4. až 6. ligy Podtatranskej (okrem A-čka, B-ečka aj C-mužstvo). 
Naši stolní tenisti začínajú 1. kolo doma 30. septembra 2012 o 10.00 
hod. v telocvični na ZŠ J. M. Petzvala. Rozlosovanie všetkých súťaží 
našich družstiev nájdete na www.sto.spisskabela.sk.

Liga stolného tenisu

Mestský basketbalový klub Spišská Belá plánuje otvorenie bas-
ketbalovej prípravky dievčat 2. a 3. ročníkov ZŠ (rok narodenie 2004 
a 2005). Táto prípravka bude fungovať v rámci Centra voľného času 
v telocvični ZŠ J. M. Petzvala. Tréningy budú 1 - 2x týždenne od 
vedením trénera Vladimíra Kovalského. V prípade Vášho záujmu 
vyplňte prihlášku a odovzdajte ju v Centre voľného času - p. ria-
diteľke Mgr. Schurdákovej. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z inter-
netovej stránky basketbalového klubu: www.mbk.spisskabela.sk/
prihlaska.pdf. Viac info: Vladimír Kovalský 0903 104 538

Basketbalová prípravka

www.mbk.spisskabela.sk - nová webová stránka 
Mestského basketbalového klubu v Spišskej Belej

1. kolo: MŠK Spišská Belá - HBK Kometa Vrútky 3:2 (1:0, 0:1, 
2:1), góly: P. Kiska, K. Kiska, L. Zadžora
2. kolo: HBK Nitrianski rytieri Nitra - MŠK Spišská Belá 6:5 (1:1, 2:1, 
3:3), góly: Konc, Gubo, Musial, Divinec, Myjavec, Ščasný - Krígovský, 
L. Zadžora p 2, P. Kiska
3. kolo: HBT Slovan Bratislava - MŠK Spišská Belá 0:7 (0:3, 0:4, 0:0), 
góly: Bednarčík, Bachleda po 2, Krígovský, L. Zadžora, Kundľa
JK Medokýš Martin - ŠK 98 Pruské odložené

Tabuľka:
1. HBK Nitrianski rytieri Nitra  3  2  0  0  1  22:12  6
2. MŠK Spišská Belá  3  2  0  0  1  15: 8  6
3. MŠK MHbK Worms Kežmarok  2  2  0  0  0  14:9  6
4. Impozant Kometa Vrútky  2  1  0  0  1  5:4  3
5. HBT Slovan Bratislava  2  0  0  0  2  3:14  0
6. ŠK 98 Pruské  2  0  0  0  2  1:13  0
JK Medokýš Martin ešte nehral, HBK Autoprofit Čadca ešte nehrala 
a HBC Žirafa Žilina ešte nehrala.

Slovenská hokejbalová extraliga 
do 19 rokov (U19)

V dňoch 18. - 26. 6. 2012 
sa konali majstrovstvá sveta 
v hokejbale do 16 rokov v Pís-
ku a v Strakoniciach v Českej 
republike. Naše mesto Spišská 
Belá malo zastúpenie na turnaji 
v podobe reprezentanta Sloven-
ska Lukáša Zadžoru. Náš hráč sa 
na majstrovstvách sveta nestratil 
a dopomohol Slovensku tromi 
gólmi. Po jednom dal Izraelu, 
Českej republike a Švajčiarsku. 
Slovenská reprezentácia na 
turnaji neprehrala ani jeden 
zápas a finále hrali s domácim 
výberom. V zápase sme viedli 
už 5:2, ale domáci hráči dokázali 
priviesť zápas až do predĺženia. 
Po troch odohratých minútach 
sme dali rozhodujúci zlatý gól 
na 6:5 a mohli sme sa spolu 
s chlapcami tešiť zo zisku titulu 
majstra sveta. 

Od septembra 2011 sa orga-
nizovala Belianska hokejbalová 
liga, ktorá sa dohrala v mesiaci 
jún 2012. Kvôli veľkému veko-
vému rozdielu a záujmu detí 
sme museli rozdeliť družstvá do 
dvoch kategórií. Vyhodnotenie 
celoročnej práce sme zavŕšili 
odovzdávaním ocenení z rúk 
primátora mesta JUDr. Štefana 
Bieľaka a Majstra sveta v hokejba-
le Lukáša Zadžoru. Individuálne 
ocenenia si prevzali: Gabriel Brixi 

Belianska hokejbalová liga 2011/2012
za najlepšieho brankára, Matej Le-
šundák, za najlepšieho útočníka 
a Lukáš Zadžora za najlepšieho 
obrancu. Víťazným družstvom 
sa stali Jednoducho páni. 
Konečné poradie:
Kategória U16
1. Jednoducho páni
2. Skittles
3. Lokomotív
Kategória U12
1. Futurama
2. Simsonovci

Majster sveta v hokejbale 
Celkové poradie
1. Slovensko
2. Česko
3. Kanada
4. Švajčiarsko
5. Izrael

• Lukáš Zadžora
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