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Na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 
2010 Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) 
okrem iných prijalo nasledovné 
rozhodnutia:

Zmena rozpočtu mesta 
na rok 2010

MsZ schválilo rozpočtové 
opatrenie č. 4/2010 mesta Spišská 
Belá, čiže zmenu rozpočtu mesta 
na rok 2010. Zmeny sa týkali zní-
ženia daňových príjmov zo štátne-
ho rozpočtu v dôsledku zníženia 
príjmov z dane fyzických osôb. 
Celoslovenský prepad príjmov 
sa výrazne prejavil i v rozpočte 
nášho mesta. Ide o výpadok cca 
300 tis. eur od začiatku tohto 
roka. Niektoré investičné akti-
vity sa museli pozastaviť, ktoré 
neboli ešte začaté a niektoré 
bežné výdavky sa obmedzili. Na 
druhej strane bolo potrebné zabez-
pečiť dofinancovanie tých aktivít, 
ktoré boli už začaté. Na vykrytie 
výpadku v príjmoch mesta 
schválilo mestské zastupiteľstvo 
použitie finančných prostriedkov 
z rezervného fondu mesta Spiš-
ská Belá vo výške 208 124 eur 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
na krytie kapitálových výdavkov 
v zmysle rozpočtového opatrenia 
č. 4/2010. 

Činnosť hlavného 
kontrolóra mesta

MsZ schválilo návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na druhý polrok 
2010 a vzalo na vedomie správu 
o výsledkoch kontroly hlavného 
kontrolóra mesta podľa schvá-
leného plánu od 1. 3. 2010 do 
30. 6. 2010.

Prekleňovací úver 
pre Mestský podnik

MsZ schválilo prijatie prekle-
ňovacieho úveru pre Mestský pod-
nik Spišská Belá s.r.o. na realizá-
ciu 3. časti schváleného projektu 
z fondov EÚ na výstavbu lesnej 
cesty „KOTKA” v mestských 
lesoch (v k. ú. Lendak) vo výške 
688 652,02 eur. Mestský podnik 
od roku 2009 realizuje projekt 
výstavby lesných ciest v našich 
mestských lesoch. V roku 2009 
sa zrealizovala výstavba lesných 
ciest za približne rovnaký objem 
na Šarpanci. Systém financovania 

tohto projektu spočíva v tom, že 
najprv treba preinvestovať celú 
stavbu z vlastných prostriedkov 
a až potom budú preplatené (re-
fundované) zo štátneho rozpočtu 
(z fondov EÚ). Vzhľadom na to, 
že také množstvo finančných 
prostriedkov nemá Mestský 
podnik k dispozícii ako voľné 
prostriedky, je potrebné to riešiť 
tak, ako to riešia všetci ostatní 
prijímatelia - formou prekle-
ňovacieho bankového úveru na 
dobu max. 1 roka. 

Bezúročná návratná účelová 
pôžička pre Mestský podnik

MsZ schválilo poskytnutie 
bezúročnej návratnej účelovej 
pôžičky vo výške 220 tis. eur 
z rezervného fondu mesta Spišská 
Belá pre Mestský podnik Spišská 
Belá, s. r. o., na účely prefinanco-
vania nákladov na stavebné práce 
realizované v rámci projektu EÚ 
„Rekonštrukcia centra mesta” 
s návratnosťou do 1 roka. Mesto 
realizuje projekt financovaný EÚ 
„Rekonštrukcia centra mesta”. 
Časť stavebných prác realizuje 
Mestský podnik v objeme cca 
400 tis. eur. Systém financovania 
projektu je založený na preplácaní 
jednotlivých faktúr Ministerstvom 
výstavby so splatnosťou min. 
3 mesiace, avšak v skutočnosti 
to trvá aj 5 - 6 mesiacov. Takže 

v takomto prípade je potrebné, 
aby opäť zhotoviteľ týchto prác 
mal k dispozícii daný objem voľ-
ných finančných prostriedkov. 
Preto mesto požičalo Mestskému 
podniku z rezervného fondu 220 
tis. eur na tento účel, ktoré Mest-
ský podnik vráti mestu po tom, 
čo mu budú preplatené faktúry za 
zrealizované stavebné práce (t. j. 
cca do doby 1 roka). Ak by sa táto 
pôžička neposkytla, nemohol by 
Mestský podnik realizovať tieto 
stavebné práce (nemal by na to 
dostatok finančných prostried-
kov). Aj to sú nevýhody čerpania 
peňazí z fondov EÚ. 

Predaj chatky v Belianskych 
kúpeľoch

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu o dlhodobej snahe mesta 
predať prebytočnú a postupne 
chátrajúcu rekreačnú chatku 
v Belianskych kúpeľoch s pri-
ľahlým pozemkom prostred-
níctvom oslovenej realitnej 
kancelárie. Po takmer 2 rokoch 
sa našiel záujemca, a preto MsZ 
schválilo predaj tejto rekreačnej 
chatky v areáli Belianske kúpele 
s priľahlým pozemkom o výmere 
208 m2 za kúpnu cenu 14 937,26 
eur (450 tis. Sk) kupujúcemu Ing. 
Anna Bendíková, bytom  Poprad, 
Moyzesova 2808/12. 

 Mesto v súčasnosti dokončuje 
výstavbu dažďovej kanalizácie na 
Hviezdoslavovej ulici od katolíc-
kej fary po križovatku s Novou 
ulicou. Cieľom tohto zámeru 
mesta je odviesť z uvedeného 
územia povrchové (dažďové) 
vody do Belianskeho potoka a nie 
do čistiarne odpadových vôd. 
V rámci toho sa do tejto novej 
kanalizácie napoja všetky domy 
na tejto ulici a zároveň sa týmto 
odľahčí splášková kanalizácia, 

Dažďová kanalizácia 
na Hviezdoslavovej ulici

ktorá v prípade výdatnejších daž-
ďov nebola kapacitne dostatočná. 
Rovnako sa zníži množstvo vody 
čistenej v čistiarni (nebude sa 
zbytočne čistiť dažďová voda). 
Výstavba tejto kanalizácie má 
ešte jeden prínos - títo obyvatelia 
už nebudú musieť platiť vodárňam 
za dažďovú vodu vypúšťanú do 
spláškovej kanalizácie. Stavebné 
práce sú financované z rozpočtu 
mesta a realizuje ich Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o. 

• Na Hviezdoslavovej ulici od č. 29 po č. 56 najmä v mesiaci jún pre-
biehala výstavba dažďovej kanalizácie, ktorá bola zaústená priamo 
do Belianskeho potoka.  Práce realizoval Mestský podnik Spišská Belá 
a boli financované z rozpočtu mesta.

Mesto oznamuje obyvateľom 
na Hviezdoslavovej ulici od č. 29 
po č. 56 a na Petzvalovej ulici č. 
58, 59 a 64, že v priebehu naj-
bližších týždňov, najneskôr však 
do konca augusta Podtatranská 

Výmena vodovodných prípojok
vodárenská spoločnosť so sídlom 
v Poprade v rámci rekonštrukcie 
existujúcej vodovodnej siete zre-
konštruuje (vymení) aj zastaralé 
vodovodné prípojky na uvede-
ných uliciach. 

(Pokračovanie na 3. str.)
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Historický 
kalendárMesto majetkoprávne vy-

sporiadalo pozemky pod novou 
cestou na Športovej ulici a v sú-
časnosti pripravuje vydanie sta-
vebného povolenia na výstavbu 
tejto novej miestnej komunikácie 
s chodníkom a verejným osvetle-
ním. Výstavba tejto cesty je však 
možná až po výstavbe novej spláš-
kovej kanalizácie - nového kana-
lizačného zberača, ktorý sa uloží 
do tejto cesty a bude zbierať spláš-

Nová cesta na Športovej ulici
kovú vodu z Agátovej a Lipovej 
ulice a tiež z Ulice SNP (už to ne-
pôjde do kanalizácie na Kúpeľnej 
ulici). Tento zberač bude vedený 
okolo Belianskych kúpeľov pria-
mo do čistiarne odpadových vôd. 
Na tento nový kanalizačný zberač 
bude následne napojená aj IBV S. 
Webera a celá Kúpeľná ulica, čím 
sa odľahčí kanalizácia v dolnej 
časti Hviezdoslavovej ulice. 
Zároveň sa ešte na tejto novej 

ceste na Športovej ulici vybuduje 
dažďová kanalizácia v úseku od 
nového futbalového ihriska po 
Belianske kúpele (časovo sa to 
bude realizovať spolu so spláš-
kovou kanalizáciou - koncom 
tohto roka alebo na jar budúceho 
roka). Takže výstavba tejto novej 
cesty bude sa realizovať až v ro-
ku 2011. S výstavbou tejto cesty 
bude spojená aj výstavba novej 
cesty (miestnej komunikácie) 
s chodníkmi a verejným osvetle-
ním na Agátovej a Lipovej ulici 
(pôvodne IBV Pávie lúky). Záro-
veň sa tak zabezpečí štandardný 
prístup k rodinným domom na 
Kúpeľnej ulici za traťou (zo 
zadnej časti ich pozemkov). Do 
tohto času sa budú musieť oby-
vatelia tejto časti Kúpeľnej ulice 
uspokojiť so súčasným prístupom 
k ich domom. Štúdia riešenia tejto 
novej miestnej komunikácie je na 
www.spisskabela.sk v časti Dôle-
žité dokumenty. 

Na týchto dvoch uliciach bola 
v posledných týždňoch zrealizo-
vaná výstavba dažďovej kanalizá-
cie. Po výkopových prácach bol 
terén len provizórne urovnaný, 
nakoľko koncom augusta a počas 
septembra a októbra sa bude na 
týchto uliciach kompletne re-
konštruovať chodník (položenie 
dlažby) a zeleň (nové trávniky) 
a vybuduje sa nové verejné 
osvetlenie. Preto spätné úpravy 
po výkopoch po uvedenej kana-
lizácii sú len provizórne, avšak 
dosypávanie zeminy, resp. štrku 
bude v prípade nutnosti realizovať 
Mestský podnik Spišská Belá, 
s. r. o., ktorý realizoval výstavbu 
tejto kanalizácie. Ďakujeme za 
trpezlivosť.

Slnečná a Hviezdo-
slavova ulica 

V rámci prebiehajúcej vý-
stavby rodinných domov v loka-
lite IBV S. Webera (na uliciach 
Kaltsteinova, Greisigerova, 
Weberova, Vojtasova) mesto 
má na tento rok naplánovanú 
výstavbu verejného vodovodu 
a rozvodu plynu. V súčasnosti 
prebieha verejné obstarávanie 
na výber zhotoviteľa na výstavbu 

Vodovod a plyn pre IBV S. Webera 
vodovodu. Stavebné práce budú 
prebiehať v auguste a septembri 
2010. Následne v októbri a no-
vembri 2010 sa podľa vyjadrenia 
SPP, a. s., zrealizuje výstavba 
plynovodu s prípojkami pre kaž-
dý rodinný dom. V budúcom roku 
je naplánovaná výstavba dažďovej 
a spláškovej kanalizácie na týchto 
uliciach.

Voľné stavebné pozemky
Mesto Spišská Belá oznamuje, že v lokalite IBV Samuela Webera 

má voľné stavebné pozemky. Prípadní záujemcovia o kúpu stavebné-
ho pozemku kontaktujte Ing. Kleinovú, mestský úrad, kanc. č. 4, tel. 
052/468 05 12. 

• Pýtate sa, kedy sa budú 
prideľovať nájomné byty nad 
zdravotným strediskom, resp. či 
sú ešte vôbec nejaké voľné byty? 

- Zatiaľ nebol pridelený žiadny 
byt. Mesto má určený nasledovný 
postup: najprv zasadne mestské 
zastupiteľstvo, aby určilo sa ur-
čilo podmienky pre výber a pre 
budúce užívanie týchto bytov 
(asi v auguste). Následne bude 
každému žiadateľovi doručený 
dotazník, ktorý bude treba vyplniť 

• Nájomné byty nad zdravotným strediskom v Spišskej Belej.

Byty nad zdravotným strediskom
a doručiť späť na mestský úrad 
v určenej lehote (prelom augusta 
- septembra). Následne zasadne 
osobitná komisia určená mestským 
zastupiteľstvom, ktorá vyhodnotí 
všetky doručené dotazníky (kto 
nevráti vyplnený dotazník, nebu-
de ďalej posudzovaný). Následne 
zasadne mestské zastupiteľstvo 
a na základe odporúčania komisie 
rozhodne o pridelení bytov kon-
krétnym budúcim nájomcom (do 
konca septembra). 

V rámci projektu EÚ pod 
názvom Rekonštrukcia centra 
mesta sa vybuduje nové verejné 
osvetlenie - nové stĺpy so svie-
tidlami (také ako v centre mesta) 
a nová kabeláž. Pritom príprava 
pod dlažbou už bola urobená pri 
rekonštrukcii tejto ulice v roku 
2006 (položili sa chráničky), 
takže tá sa rozoberať nebude, len 
v trávnikoch sa urobia výkopy na 
uloženie káblov a tie sa spätne 
upravia. 

Čo sa kope na Šte-
fánikovej ulici?

19. 6. 1596 - Pri obrane sta-
rodávnych chotárnych hraníc 
Spišskej Belej v tatranských 
Zadných Meďodoloch, počas 
nočného prepadu žoldniermi 
Juraja Horvátha z Dunajecké-
ho (Nedeckého) panstva, padli 
občania Spišskej Belej Tobias 
(Tobiáš) Schlosser a Blasius 
(Blažej) Schuster, ďalších 15 
občanov bolo zranených.

2. 7. 1964 - Slávnostné otvo-
renie Múzea J. M. Petzvala 
v Spišskej Belej

13. 7. 1701 - Neúspešná 
a protiprávna akcia Kežmarku 
proti Sp. Belej na pripojenie 
tzv. Spoločných pasienkov 
v Belianskych Tatrách ku Kež-
marku, pričom bola do Tatier 
odoslaná aj expedičná vojenská 
jednotka kežmarského rodáka 
kpt. Jakupa Edlera von Kray, 
k boju s belianskymi obranca-
mi však nedošlo, incident rieši-
la Sp. Belá právnou cestou.

15. 7. 1251 - Prvá známa 
písomná zmienka o Strážkach 
(Eur) v donačnej listine uhor-
ského kráľa Belu IV.

17. 7. 1543 - Priateľská 
dohoda Spišskej Belej a Kež-
marku o zmene priebehu 
spoločných chotárnych hraníc 
v podhorí Tatier v prospech 
Kežmarku, súčasne Spišská 
Belá povolila pásť Kežmarku 
a Rakúsom na svojich pasien-
koch (Weidenau) - vznik tzv. 
Spoločných pasienkov.

24. 7. 1872 - Dohoda o roz-
delení „Spoločných pasien-
kov” v Belianskych Tatrách 
na tri rovnaké časti medzi 
Spišskú Belú, Kežmarok 
a Rakúsy (územie medzi sed-
lom Červená hlina a Kopským 
sedlom) s vytýčením nových 
hraníc a súčasne zmena cho-
tárnych hraníc Spišskej Belej 
v Doline Siedmych prameňov 
v prospech obce Rakúsy.

25. 7. 1892 - Začiatok pre-
vádzky železnice Kežmarok 
- Sp. Belá, Horné nádražie.

26. 7. - Sviatok sv. Anny, 
patrónky rímskokatolíckeho 
kostola v Strážkach.

29. 7. 1891 - Narodila sa 
barónka Margita Czobelová, 
posledná majiteľka kaštieľa 
v Strážkach.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Priestory v zdravotnom 
stredisku pre novú lekáreň
MsZ vzalo na vedomie vy-

hodnotenie verejnej obchodnej 
súťaže na prenájom nebytových 
priestorov v budove zdravotného 
strediska na Ul. Štefánikovej 42 
v Spišskej Belej na prízemí (býva-
lá kotolňa + 2 garáže). Predložené 
boli dve ponuky (1. TATRAME-
DICAL, s. r. o., Novomeského 21, 
Spišská Belá,  2. SLOVLEK, a. s., 
Znievská 13, Bratislava). Oba ná-
vrhy boli na zriadenie prevádzky 
lekárne, aj keď mesto ponúklo 
tieto priestory na prenájom bez 
určenia konkrétneho účelového 
využitia. Následne MsZ po zvá-
žení oboch ponúk schválilo prená-
jom týchto nebytových priestorov 
o výmere 91 m2 nájomcovi - spo-
ločnosti TATRAMEDICAL, s. 
r. o., Novomeského 21, Spišská 
Belá (konateľ Ladislav Pohorel-
ský) za týchto podmienok: 

a) výška ročného nájomného 
je 20,58 eur za 1 m2 (podľa VZN 
mesta);

b) doba nájmu: 20 rokov;
c) účel nájmu: prevádzkovanie 

lekárne;
d) povinnosť nájomcu: zrekon-

štruovať priestory do prevádzky 
schopného stavu na svoje náklady; 

e) ukončenie nájmu výpo-
veďou zo strany prenajímateľa 
len z dôvodov neplnenia povin-
ností vyplývajúcich z nájomnej 
zmluvy;

f) stavebné úpravy nájomca 
uskutočňuje na svoje vlastné ná-
klady bez nároku na ich náhradu 
od prenajímateľa, a to aj v prípade 
zániku nájomného vzťahu.

Podľa vyjadrenia budúceho 
nájomcu tieto priestory by mal 
zrekonštruovať do 3 mesiacov.

 
Plocha pred cintorínom 
(pred domom smútku)

MsZ prerokovalo a vzalo na 
vedomie bez pripomienok návrh 
(štúdiu) stavebnej úpravy plochy 
pred cintorínom - na mieste bý-
valých futbalových šatní (návrh 
je zverejnený v časti Dôležité 
dokumenty). Cieľom je upraviť 
priestor po zbúraní bývalých fut-
balových šatní. Podľa tejto štúdie 
sa postaví murované oplotenie, za 
ním bude stojisko pre kontajnery 
na odpad. Vybuduje sa prístupo-
vý chodník zo zámkovej dlažby 
a zvyšok plochy bude tvoriť zeleň 
s kvetinovými záhonmi. 

Prístupová cesta 
k záhradkárskej osade 

pri Belianskych kúpeľoch
MsZ schválilo majetkopráv-

ne vysporiadanie prístupovej 
komunikácie k záhradkárskej 
osade pri Belianskych kúpeľoch 
odkúpením pozemku - orná pôda 
o výmere 122 m2 od vlastníka 
Jána Kovalčíka, Osloboditeľov 
45, Spišská Belá za kúpnu cenu 
7 eur/m2. Ide o prístupovú cestu 
od čistiarne odpadových vôd 
(oproti kapličke), ktorý slúži pre 
všetkých záhradkárov. 

Centrum služieb pre cyklotra-
su Spišská Belá - T. Kotlina

MsZ opätovne prerokovalo 
zámer na vybudovanie Centra 
služieb pre cyklotrasu Spišská 
Belá - T. Kotlina v lokalite nad 
Šarpancom (nad horárňou - miesto 
bývalého bufetu na Šarpanci) 
v k. ú. Spišská Belá v zmysle 
územného plánu mesta a odro-
čilo ďalšie jeho prerokovanie na 
september 2010. 

Pridelenie nájomných bytov 
nižšieho štandardu

MsZ schválilo pridelenie nájom-
ných bytov nižšieho štandardu - 11 
b. j. Slnečná ulica č. 72 v Spišskej 
Belej nájomcom podľa zoznamu 
uvedeného v prílohe za podmienok 
určených v uznesení č. 66/2010 zo 
dňa 2. 6. 2010. V zozname sú okrem 
11 budúcich nájomcov schválení 
aj náhradníci. Pôvodne žiadateľov 
bolo 103, následne dotazník vráti-
lo na mestský úrad 37 žiadateľov, 
ktorí prejavili záujem o byt práve 
v tomto dome. Pri výbere bola 
rozhodujúca naliehavosť potreby 
bývania a schopnosť platiť nájomné 
a náklady za energie. 

Súčasné stavebné 
aktivity mesta

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o prebie-
hajúcich investičných aktivitách 
mesta Spišská Belá:

- výstavba dažďovej kanalizá-
cie na Slnečnej ulici a Hviezdo-
slavovej ulici, 

- výstavba nájomných bytov 
20 b. j. a 11 b. j., 

- stavebná úprava chodníka na 
starom cintoríne,

- úprava vjazdov k rodinným 
domom na Ul. kpt. Nálepku,

- rekonštrukcia ulice Petzvalo-
va 1 - 9 v rámci projektu Rekon-
štrukcia centra mesta, 

- postupná výmena rozvádza-
čov verejného osvetlenia,

- výstavba cyklotrasy Spišská 
Belá - T. Kotlina,

- výstavba malého viacúče-
lového ihriska s umelou trávou 
v Tatranskej Kotline.  

Stavebné pozemky 
- IBV S. Webera

MsZ schválilo predaj 2 sta-
vebných pozemkov na výstavbu 
rodinných domov v IBV Samuela 
Webera v Spišskej  Belej nasle-
dovným žiadateľom:   

1. Ing. Dominika Galliková 
L. Novomeského 243/55, Spiš-
ská Belá,  

2. Miroslav Mitura, Družstev-
ná 12, Podolínec, 

za podmienok určených uzne-
sením mestského zastupiteľstva č. 
156/2008 zo dňa 25. 9. 2008.

Rozsah úväzku primátora 
pre nové volebné obdobie 
MsZ určilo podľa 11 ods. 

4 písm. i) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov rozsah 
výkonu funkcie primátora mesta 
Spišská Belá na plný úväzok na 
celé nové funkčné obdobie 2010 
- 2014. Zmenou zákona o obec-
nom zriadení od 1. apríla 2010 
je povinnosťou každého mesta či 
obce určiť 90 dní pred konaním 
volieb rozsah úväzku primátora, 
či starostu (či bude na plný alebo 
čiastočný úväzok), ktorý bude 
záväzný pre celé nasledujúce vo-
lebné obdobie. Voľby primátora 
mesta a poslancov do mestského 
zastupiteľstva sa budú konať 27. 
novembra 2010. 

Fotovoltarická elektráreň
MsZ prerokovalo a vzalo 

na vedomie zámer spoločnosti 
Drepal, s. r. o., Spišská Belá 
o umiestnenie fotovoltarickej 
elektrárne na pozemkoch v k. ú. 
Strážky (pozemky vedľa kaštieľa 
v Strážkach - tam, kde mal byť 
umiestnený priemyselný park). 
Cieľom je na poľnohospodár-
skych pozemkoch umiestniť 
slnečné konektory (fotovoltaické 
články) na výrobu „zelenej” elek-
trickej energie. K uvedenej téme 
sa mestské zastupiteľstvo vráti 
na svojich ďalších zasadnutiach 
po zvážení všetkých možných 
dopadov a doplnení ďalších po-
trebných informácií. 

„Petícia” - výber 
nájomcov do bytov 
nižšieho štandardu

MsZ prerokovalo a vzalo 
na vedomie „petíciu” (žiadosť) 
obyvateľov mesta požadujúcu 
neprideliť nové nájomné byty 
nižšieho štandardu na Slnečnej 
ul. 72 v Spišskej Belej (bývalá 
sodovkáreň) sociálne neprispô-
sobivých žiadateľom a rozhodlo, 
že obsah tejto „petície” zohľadní 
pri prideľovaní týchto nájomných 
bytov (pri výbere nájomcov). 

Rozšírenie výrobného areálu 
spoločnosti C.I.M.A. 
SLOVAKIA s. r. o.

MsZ prerokovalo a vzalo na 
vedomie informáciu o začatí 
procesu posudzovania vplyvov 
na životné prostredie na projekt 
„Rozšírenie výrobného areálu 
spoločnosti C.I.M.A. SLOVAKIA 
s. r. o.” v meste Spišská Belá.

(Dokončenie z 1. str.)

Tento týždeň mesto spustilo do prevádzky špeciálne nasvetlenie 
ďalších dvoch priechodov pre chodcov. Na Zimnej ulici pri firme 
Livonec a pri križovatke Slnečnej a Štefánikovej ulice na štátnej ceste 
smerom na St. Ľubovňu.

Nasvetlenie ďalších 2 priechodov
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C.I.M.A. SLOVAKIA s. r. o. 
pripravuje sa rozšírenie výrob-
ného areálu(bývalej tabačky). 
Rozšírenie je naplánované na 
území medzi doterajším areálom 
a bývalou ubytovňou poľnohos-
podárskeho družstva. Cieľom 
spoločnosti je vybudovať nové 
výrobné priestory (výrobnú halu) 
a administratívno-prevádzkovú 
budovu s kancelárskymi a ubyto-
vacími priestormi a parkoviskami. 
Tento areál bude na pozemkoch 
o rozlohe 2,86 ha (z toho zastava-
ná plocha výrobnej haly činí 1,35 
ha), t.j. na pozemkoch, ktoré sú 
už vo vlastníctve spoločnosti 
(majetkoprávne ich vysporiada-
la). V týchto výrobných priesto-
roch majú fungovať ďalšie firmy 
spolupracujúce so spoločnosťou 
CIMA s cieľom koncentrovať 
všetku súvisiacu výrobu do 
Spišskej Belej, aby sa všetky 
potrebné komponenty a výrobné 
procesy robili na jednom mies-

Pripravuje sa rozšírenie výrobného areálu C.I.M.A. SLOVAKIA s. r. o. 
te. Tento areál bude dopravne 
napojený zo štátnej cesty 1/67. 
Výstavbou tejto novej haly sa 
predpokladá vytvorenie cca 330 
nových pracovných príležitosti. 
Termín začatia výstavby sa pred-
pokladá v máji 2011 (po vydaní 
všetkých potrebných povolení) 
s ukončením do dvoch rokov od 
začatia výstavby. 

Základ tejto aktivite dalo 
mesto schválením nového 
územného plánu mesta v roku 
2008, ktorý rozšíril priemyselnú 
zónu na tomto území (po bývalú 
ubytovňu poľnohospodárskeho 
družstva). Od bývalej ubytovne 
po Beliansky rybník je plánovaný 
lesopark s parkoviskom a s oddy-
chovými miestami. Bližšie infor-
mácie a grafické štúdie nájdete 
na www.spisskabela.sk v časti 
Pre verejnosť. 

V súčasnosti začal verejný pro-
ces posudzovania vplyvov tohto 
projektu na životné prostredie. 

Mesto Spišská Belá začalo 
rekonštrukciu budovy Základnej 
školy J. M. Petzvala na Mos-
kovskej ulici. Kompletná rekon-
štrukcia tejto školy je financovaná 
z prostriedkov EÚ, štátneho roz-
počtu a rozpočtu mesta. Výška 
projektových nákladov je 1,26 
mil. eur, pričom výška nenávrat-
ného finančného príspevku je 1,2 
mil. eur (t. j. 95 % z celkových 
nákladov) a spolufinancovanie 
z rozpočtu mesta vo výške 5 %. 

Rekonštrukcia sa bude týkať 
nasledovných aktivít: 

- zateplenie fasády budovy 
školy a telocvične, 

- výmena okien na budove 
školy a telocvične, 

- kompletná výmena elek-
troinštalácie vrátane svietidiel 
a vybudovanie vnútornej siete 
(štrukturovanej kabeláže) v bu-
dove školy a telocvične, 

- kompletná výmena rozvo-
dov vody a kanalizácie v budove 
školy a telocvične a rekonštrukcia 
sociálnych zariadení, 

- kompletná výmena podláh, 
dlažby a dverí v budove školy,

- kompletná rekonštrukcia 
všetkých hygienických zariadení 
vrátane šatní telocvične, 

- kompletné vymaľovanie inte-
riéru budovy školy a telocvične, 

- výmena podlahy (palubovky) 
v telocvični, 

Rekonštrukcia ZŠ J. M. Petzvala
- výmena strešnej krytiny na 

telocvični. 
Okrem iného sa v rámci tohto 

projektu zriadi ďalšia počítačová 
učebňa, ktoré sa vybaví 21 po-
čítačmi (notebookmi), datapro-
jektorom, farebnou laserovou 
tlačiarňou, interaktívnou tabuľou 
s príslušenstvom, CD prehráva-
čom, ozvučením a príslušným 
nábytkom (stoly, lavice, stoličky). 
Napriek tomu, že ide o úplnú re-
konštrukciu celej školy (zostanú 
len obvodové múry budovy a vy-
menená strecha školy), stavebné 
práce budú trvať v interiéri do 
začiatku septembra (necelé tri 
mesiace) a ostatné (vonkajšie) 
úpravy najneskôr do konca ok-
tóbra. Stavebné práce realizuje 
hlavný dodávateľ - spoločnosť 
PROFESTA, spol. s r. o., Poprad. 
Predpokladaný začiatok školské-
ho roka nebude v stanovenom 
termíne, ale sa posunie min. 
o 1 týždeň. O termíne začiatku 
nového školského roka vás bude-
me ešte informovať. 

To je názov projektu, ktorý 
realizuje Mesto Spišská Belá 
spolu s partnerským mestom 
Szczawnica. Ide o projekt, kto-
rého cieľom je podporiť rozvoj 
a propagáciu živej kultúry na 
slovensko-poľskom pohraničí. 
Vrámci tohto mikroprojektu 
Tento projekt sa realizuje v rámci 
programu cezhraničnej spoluprá-
ce SR - PL 2007 - 2013. Celkové 
náklady projektu (v časti pre 
Mesto Spišská Belá) predstavujú 
sumu 49 215 eur, z toho 95 % je 
nenávratný finančný príspevok 
z fondov Európskej únie a len 5 % 
sú náklady z rozpočtu mesta (spo-
lufinancovanie projektu).V rámci 
tohto projektu sa už realizovali 

Živá kultúra Tatier a Pienin
tri akcie: Privítanie Nového roka 
2010 (Silvester 2009), Slovensko 
poľské jarmočné dni (v rámci Dni 
mesta Spišská Belá) a Kaštieľne 
hry. Súčasťou tohto projektu sú 
ešte 3 kultúrne akcie: Zemia-
karský jarmok, Medzinárodný 
deň cestovného ruchu, Festival 
fotografie. 

Prečo nesvietilo verejné osvetlenie 
na niektorých uliciach?

V rámci rekonštrukcie elektrickej siete na Novej, Moskovskej 
a Záhradnej ul. a zároveň z dôvodu postupnej výmeny zastaralých 
rozvádzačov(ovládania) verejného osvetlenia nefungovalo na niekto-
rých uliciach verejné osvetlenie. Technicky sa to však nedalo inak 
vyriešiť. Ospravedlňujeme sa za takéto obmedzenie. 

Knižnica počas leta
Mestská knižnica v našom 

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

Začiatok školského 
roka v ZUŠ

Dňa 2. septembra 2010 začína 
školský rok 2010 - 2011 o 10.00 
h v budove Základnej umeleckej 
školy a v jej vysunutých praco-
viskách.
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Mesto pripravuje výstavbu 
novej spláškovej kanalizácie na 
Agátovej, Lipovej a Športovej 
ulici. Na jej výstavbu získalo aj 
finančné prostriedky z Európskej 
únie. O tom sme vás už informo-
vali. Zmluva o financovaní tejto 
stavby s Ministerstvom životné-

Splášková kanalizácia
ho prostredia SR je už podpísaná 
a momentálne sa čaká len na usku-
točnenie verejného obstarávania 
na výber zhotoviteľa tejto stavby. 
Predpokladá sa, že stavebné práce 
by mohli začať ešte v tomto roku 
(závisí to od procesu verejného 
obstarávania). 

• Výsadba nových stromov na Belianskom rybníku realizovaná mestom.

V súčasnosti stojí okolo kos-
tolnej veže rímskokatolíckeho 
kostola sv. Antona stavebné le-
šenie. Prebieha obnova kultúrnej 
pamiatky - oprava kostola, na 
ktorú sa mestu podarilo získať pre 
rímskokatolícku cirkev dotáciu 
zo štátneho rozpočtu vo výške 
120 000 € (cca 3,6 mil. Sk). Za 

Oprava rímskokatolíckeho kostola
uvedené peniaze sa vymení na ce-
lej streche a oboch vežiach kostola 
strešná krytina - obyčajný plech sa 
nahradí za plech zo zliatiny titán - 
zinok. Popri tom sa opraví zábrad-
lie na veži a opraví sa časť fasády 
a to na samotnej veži, keďže je tam 
postavené lešenie. Práce by mali 
trvať do októbra tohto roka. 

Mnohí z Vás sa obrátili na 
mesto s požiadavkou zrušenia 
miesta vedľa nového cintorína, 
ktoré je využívané najmä na futbal 
detí. Ide o zvyšok plochy býva-
lého futbalového ihriska, ktorá 
je od nového cintorína oddelená 
plechovým plochom. Problém 
spočíva v tom, že na tejto ploche 
sa hrá najmä futbal a dochádza pri 
prekopnutí lopty k poškodzovaniu 
hrobov. Zároveň prítomná mládež 
sa niekedy správa a vyjadruje 
neslušne na tejto ploche, čo ruší 
pietu nového cintorína. Tento 
problém bol otvorený na rokovaní 
mestského zastupiteľstva dňa 2. 6. 
2010 a 1. 7. 2010. Nakoniec sa po-
slanci s primátorom mesta zhodli 
na nasledovnom riešení: Uvedená 
„hracia” futbalová plocha bude 

„Futbalová” plocha pri cintoríne
fungovať ešte do konca letných 
prázdnin. V septembri sa odstráni 
plechový plot medzi novým cin-
torínom a touto plochou a zruší sa 
využitie tejto plochy na doterajší 
„futbalový” účel a cintorín sa roz-
šíri aj na túto plochu. To znamená, 
že aj táto plocha sa bude spravovať 
ako plocha cintorína už bez mož-
nosti hrať tam futbal, či aby sa tam 
zdržiavala po večeroch mládež. 
Pôvodné oplotenie bývalého ihriska 
sa uzamkne. Následne v roku 2011 
sa postaví nové murované oplote-
nie od sídliska na Družstevnej ulici 
(namiesto starého plechového oplo-
tenia bývalého ihriska) s výsadbou 
nových stromov, s úpravou zelene 
a zriadením ďalších parkovacích 
miest aj pred novým cintorínom až 
ku garážam. 

Miesto pre darovanie krvi

Pýtate sa, čo sa kope na Moskovskej ulici. Ide o plánovanú rekon-
štrukciu elektrickej siete, ktorú realizuje správca siete - VSE, a. s., 
Košice. Ide o preložku vzdušného elektrického vedenia do zeme (bude 
nové podzemné vedenie). Popri tom mesto zrekonštruuje svoje verejné 
osvetlenie (keďže sa odstránia elektrické stĺpy, na ktorých sú dnes 
svietidlá) a vybuduje nové verejné osvetlenie na celej tejto ulici (nové 
rozvody a nové stĺpy). 

Výkopové práce na Moskovskej ulici

Súkromná klinika Kostka, 
s. r. o., v spolupráci s Mestom 
Spišská Belá a Národnou tran-
fúznou stanicou v Poprade pri-
pravuje zriadenie stáleho miesta 
pre darovanie krvi v priestoroch 
tejto kliniky na Štefánikovej ulici. 

Snahou tohto spoločného zámeru 
je v pravidelných intervaloch 
uskutočňovať odbery krvi priamo 
v našom meste za účasti zamest-
nancov Národnej tranfúznej stani-
ce. O otvorení tejto prevádzky vás 
budeme čoskoro informovať. 

Nezamestnanosť v Spišskej Belej
Disponibilná miera nezamestnanosti v Spišskej Belej bola k 31. 5. 

2010 vo výške 10,62 %. 
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Trojdňové oslavy nášho mesta 
sa tento rok uskutočnili na mož-
no trochu netradičnom mieste 
- v športovom areáli Základnej 
školy J. M. Petzvala, na ich kva-
lite to však vôbec neubralo, práve 
naopak. 

Piatok 11. júna sa niesol v štýle 
country, ktorým skupina Ascalo-
na z Topoľčian príjemne naladila 
všetky vekové skupiny a vo vý-
bere piesní sa s radosťou nechala 
viesť aj radami z publika.

V sobotu sa štýly vymenili 
a na rad prišla skupina No name, 
ktorá prítomnému publiku pred-
stavila tie najznámejšie skladby 
zo svojho repertoáru. Sympatickí 
členovia kapely urobili dojem 
hlavne na ženskú časť publika 
a po koncerte neboli skúpi ani na 
autogramy. Príjemnú atmosféru 
letného večera si ľudia vychutná-
vali ďalej za sprievodu D.J.

Počasie organizátorov ne-
sklamalo ani v nedeľu. Od 13. 
hodiny prebiehal Poľovnícky 
juniáles - zaujímavé ukážky 
vábenia zveri, trubači, ukážky 
sokoliarskeho umenia, či pre-
hliadka psích plemien, to všetko 

Dni mesta Spišská Belá
pútalo pohľady návštevníkov. Tí 
si tiež mohli vychutnať jarmoč-
né divadlo Slanina s kabaretom 
Železná rezerva. Železnými re-
zervami organizátorov boli zase 
spevácka skupina Belan a Be-
lianska dychovka, ktorí svoje 
verné publikum opäť nesklama-
li. Krásne melódie sa športovým 
areálom niesli ďalej. Postarali 
sa o to študenti VŠ z Prešova, 
ktorí nám ponúkli recitál tých 
najkrajších piesní z muzikálu 
Na skle maľované. Tradičnú 
atmosféru navodzovali jarmoč-
níci, ktorí prezentovali výrobky 
ľudových remesiel zo Slovenska 
i neďalekého Poľska.

 Na svojich spoluobčanov ne-
zabudli ani členovia belianskych 
spolkov. Svoju činnosť prezento-
vali: Jaskyniarska skupina, Auto-
motoklub, Dobrovoľný hasičský 
zbor, Mestský poľovnícky spolok 
Poľana, Mestský športový klub 
Slavoj, Mestský basketbalový 
klub, Slovenský rybársky zväz, 
Ochotnícke divadlo Theatroba-
lans, Katolícka jednota Slovenska 
a COOP Jednota - dozorný výbor 
Spišská Belá. 

 A aké by to boli Dni mesta bez 
tradičnej súťaže vo varení kotlí-
kového gulášu. Už od 13. hodiny 
to po celom areáli rozvoniavalo, 
ale chuťové poháriky sa mohli 
uspokojiť až po 17. hodine, kedy 
porota vybrala a ocenila víťazov 
tých najchutnejších gulášov. 
Najlepší guláš navaril Ľubomír 

Šmindák za Mestský športový 
klub Slavoj, Václav Slodičák za 
Automotoklub Spišská Belá bol 
druhý a ako tretí sa umiestnil 
Lukáš Hotary za družstvo Bala-
muty. Záver príjemného dňa si 
mohli návštevníci vychutnávať 
za doprovodu hudobnej skupiny 
Rytmo zo Sp. Belej. 

Pýtate sa, či a kedy sa bude 
realizovať projekt EÚ na vý-
stavbu spláškovej kanalizácie 
(v Strážkach a v časti Spišskej 
Belej) a rozšírenie vodovodu 
a vodojemu v Spišskej Belej, 
o ktorom sme vás už skôr infor-
movali. Mesto má už podpísané 
zmluvy o financovaní týchto 
dvoch projektov, teda financie 
na túto výstavbu sú isté (zabez-
pečené). V súčasnosti prebieha 
zložitý proces verejného obsta-

Výstavba spláškovej kanalizácie 
a rozšírenie vodovodu a vodojemu

rávania na výber zhotoviteľov 
oboch stavieb, ktorý bude trvať 
minimálne do septembra 2010. 
Až po úspešnom verejnom ob-
starávaní a po jeho schválení mi-
nisterstvom a po podpise zmluvy 
o dielo s úspešným uchádzačom 
a tiež  po jej schválením minis-
terstvom je možné začať stavebné 
práce na týchto stavbách. Takže 
kanalizácia, či rozšírený vodovod 
bude, treba už len byť trpezlivý 
a vyčkať. 

Prázdniny v materskej škole
Riaditeľka materskej školy na Mierovej ul. oznamuje, že mater-

ská škola bude počas letných prázdnin v dňoch od 16. 8. do 31. 8. 
2010 zatvorená. Nástup detí je 2. 9. 2010. 
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Národná prírodná rezervácia 
Belianske lúky je známa nielen 
svojráznymi biotopmi, flórou 
i faunou, ale aj vďaka tomu, že 
ide o najväčšie zachované slatinné 
rašelinisko na Slovensku. Bližšie 
spoznať krásy tejto lokality umož-
ní turisticko-náučný chodník, 
ktorý dnes (28. 6. 2010) sprí-
stupnil širokej verejnosti Inštitút 
aplikovanej ekológie DAPHNE 
a primátor mesta Spišská Belá.

Vyznačený okruh s dĺžkou 800 
metrov, ktorý lemuje sedem infor-
mačných panelov v slovenskom 
a anglickom jazyku, je prístupný 
pre peších i cyklistov až po územie 
rezervácie. „Chceme túto lokalitu 
ešte viac zatraktívniť a podporiť 
tak aj cestovný ruch, ako aj vzťah 
k poznaniu okolitej prírody. Nový 
náučný chodník ponúka možnosť 
bližšie spoznať krásy unikátneho 
rašeliniska. V jeho závere sa na-
chádza drevený nadzemný chod-
ník v dĺžke 250 m, ktorý umožní 
návštevníkom priamo nahliadnuť 
na územie prírodnej rezervácie. 
Na túto časť chodníka však už 
bicykle nemajú prístup,” vysvet-

Krásu Belianskych lúk priblíži nový náučný chodník
ľuje primátor mesta 
Spišská Belá Štefan 
Bieľak a dodáva: 
„Tento náučný chod-
ník začína priamo pri 
novobudovanej cyklotrase medzi 
Spišskou Belou a Tatranskou 
Kotlinou a preto bude zaujíma-
vým spestrením aj pre užívateľov 
tejto cyklotrasy.” 

Využívanie rašelinísk najmä 
v posledných dvoch storočiach 
zapríčinilo, že v strednej Európe 
sú dnes nenarušené rašeliniská 
veľmi vzácne a treba ich chrániť. 
„V okolí Spišskej Belej sa v minu-
losti nachádzalo viacero väčších 
rašelinísk. Okrem Belianskych 
lúk sú dnes už všetky vyťažené. Aj 
ťažbe tohto rašeliniska sa podarilo 
zabrániť až v poslednej chvíli, a to 
zriadením chráneného územia,” 
vraví Viera Šefferová Stanová 
z Inštitútu DAPHNE. Odvodne-
ním pozemkov okolo Spišskej 
Belej počas posledných desaťročí 
sa znížila hladina podzemnej vody 
v rezervácii. Zánik tradičného ob-
hospodarovania lokality - kosenia 
zapríčinil postupné zarastanie 

drevinami, najmä 
brezami a vŕbami. 
V rokoch 2007 - 2009 
Inštitút DAPHNE 
v rámci UNDP/GEF 

projektu obnovil na tomto úze-
mí nelesné slatinné rašeliniská 
a zabezpečili dlhodobú starostli-
vosť o ne. Dnes sa v území opäť 
hospodári, kosenie na bezmála 50 
ha zabezpečuje miestny farmár 
z obce Lendak. 

Podľa manažérky environ-
mentálnych projektov UNDP 
v Bratislave Kláry Tóthovej 
trvalo udržateľný rozvoj a ochra-
na prírodných zdrojov je jednou 

z priorít UNDP na Slovensku. 
„Na rašelinisku Belianske lúky 
sa nachádzajú druhy globálne 
významné a chránené. Tradičné 
hospodárenie v minulosti na tom-
to a tomuto podobných územiach 
umožňovalo trvalo udržateľné 
využívanie biodiverzity a tým aj 
jej ochranu. V projektoch UNDP 
sa usilujeme o návrat hospodáre-
nia, ktoré vychádza z prírodných 
daností územia a prináša spoloč-
nosti úžitok z výrobkov a služieb 
prirodzených ekosystémov,” 
zdôrazňuje K. Tóthová.

V prípade ďalších informácií 
prosím, kontaktujte: Viera Šef-
ferová Stanová, 0908 708 175, 
stanova@daphne.sk

• Výstavba cyklotrasy Sp. Belá - T. Kotlina intenzívne prebieha, do konca septembra by stavebne mala byť ukončená.

AUGUST
04.08.10 - MOK
05.08.10 - Plasty
06.08.10 - Papier, sklo
19.08.10 - Plasty
20.08.10 - Papier, sklo
31.08.10 - MOK

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu

SEPTEMBER
02.09.10 - Plasty
03.09.10 - Papier, sklo
16.09.10 - Plasty
17.09.10 - Papier, sklo
29.09.10 - MOK
30.09.10 - Plasty

• Náter oplotenia na školskom pozemku na Tatranskej ul. (ZŠ Štefánikova) 
realizovali v rámci dobrovoľnej brigády belianski hasiči. Ďakujeme!!! 
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Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej schválilo na svojom 
zasadnutí dňa 2. 6. 2010 zámer 
zriadiť nízkoprahové centrum 
pre mládež v našom meste pod ná-
zvom Face club. Zámer predložili 
mladí ľudia z neformálneho spo-
ločenstva Dávid z nášho mesta po 
konzultácii s primátorom mesta. 
Predloženiu zámeru predchádza-
lo niekoľko pracovných stretnutí 
týchto mladých ľudí s primátorom 
mesta vrátane spoločnej návštevy 
podobného klubu v Trstenej. 

 Cieľom je vytvorenie mlá-
dežníckeho klubu v nevyužitých 
priestoroch nad starou lekárňou 
na Petzvalovej ulici č. 16 (bielo-
-modrá budova v centre meste pri 
križovatke - na 1. pochodí). Týmto 
sa majú ponúknuť konkrétne mož-
nosti pre mladých ľudí aktívne 
tráviť voľný čas, zapájať sa do ži-
vota v meste, vytvoriť priestor na 
dobrovoľnícke aktivity - možnosť 
sebarealizácie mladých. Takže sa 

Nízkoprahové centrum pre mladých
zároveň vytvorí bezpečná alter-
natíva voľnočasových aktivít pre 
neorganizovanú mládež v našom 
meste (bez ohľadu na vyznanie, či 
národnosť). Klub bude určený pre 
všetkých mladých ľudí vo veku 
od 14 rokov z rôzneho (aj znevý-
hodneného) prostredia. Klub bude 
miestom, kde budú mať mladí 
ľudia možnosť zmysluplne tráviť 
voľný čas - stretávať a spoznávať 
sa, zahrať si spoločenské hry, po-
sedieť si pri šálke čaju, či horúcej 
čokolády, nadväzovať nové pria-
teľstvá... očakávaným výsledkom 
pôsobenia na cieľovú skupinu je 
lepšie uvedomenie si základných 
hodnôt, napodobňovanie pozitív-
nych vzorov, pokles skratových 
riešení krízových situácií.

Podstata tohto projektu spočíva 
v tom, že tento klub si zriadia mla-
dí priamo svojou dobrovoľníckou 
prácou a rovnako si ho budú aj 
sami pre seba a svojich rovesníkov 
prevádzkovať (ako dobrovoľníci). 

Mesto ako partner tohto projek-
tu dalo tieto priestory bezplatne do 
správy a užívania týmto mladým 
ľuďom na uvedený účel. Pred-
metné priestory, kde sa má tento 
klub nachádzať, si však vyžadujú 
komplexnú rekonštrukciu. Mesto 
z rozpočtu mesta zatiaľ poskytne 
sumu 20 tis. eur len na potrebný 
stavebný materiál (na výmenu 
okien, dverí a na určitý stavebný 
materiál). Jednoduché, ako aj 
odborné stavebné práce si však 
budú zabezpečovať uvedení mladí 
ľudia sami na báze dobrovoľnosti 
za účasti odborníkov. Súčasťou 
klubu bude nealkoholický bar 
a pravidelný program zameraný na 
aktívny oddych a osobnostný roz-
voj mladých ľudí. Spôsob platenia 
za občerstvenie bude formou dob-
rovoľného príspevku, podľa toho, 
nakoľko „zákazníci” ocenia kvalitu 
ponúkaných produktov a služieb. 
V tomto klube sa budú uskutoč-
ňovať filmové večery, večery 
hier, hudobné a tanečné večery, 
kreatívne dielne a ďalšie aktivity 
podľa požiadaviek mladých, či 
rôzne semináre, diskusie s pozva-

nými hosťami a iné. Zriadený klub 
bude zároveň priestorom, kde budú 
môcť mladí ľudia prezentovať 
svoju tvorbu - napr. nadaní mladí 
fotografi svoje fotografie, či mladí 
hudobníci môžu zorganizovať un-
plugged koncert a pod. 

V súčasnosti sa už týmto mla-
dým ľuďom podarilo získať aj 
finančné prostriedky z menších 
grantov na vnútorné vybavenie 
tohto klubu a na jeho rozbehnutie 
(Iuventa program Mládež v akcii 
a Intenda program Oživujeme 
verejný priestor). Časť tohto vy-
bavenia poskytne mesto (to, čo už 
má dnes nevyužité). Partnerom 
projektu je aj Združenie kres-
ťanských spoločenstiev mládeže, 
ktoré pre  tento projekt získalo 
podporu z grantového  programu 
Hodina deťom.

Po zrekonštruovaní týchto 
priestorov náklady na budúcu 
prevádzku tohto klubu (elektrická 
energia, voda, plyn a pod.) bude 
znášať mesto zo svojho rozpočtu. 
(Len na upresnenie: Naďalej však 
platí zámer mesta zriadiť v tejto 
budove aj mestskú galériu, a to 
v podkroví tejto budovy, ktoré 
je však potrebné komplexne zre-
konštruovať. A na to sa primátor 
mesta bude snažiť získať finančné 
prostriedky z iných zdrojov (mož-
no aj z fondov EÚ.) 

V súčasnosti už prebiehajú 
základné stavebné (búracie a iné) 
práce v uvedených priestoroch 
a pripravuje sa výmena okien 
a výmena elektroinštalácie. Kto 
by mal záujem sa ako dobrovoľník 
zapojiť do zriadenia tohto klubu, 
nech kontaktuje nižšie uvedené 
osoby na helena@zksm.sk ale-
bo branopitonak@gmail.com. 
Neformálnu skupinu mladých 
vedie Branislav Pitoňák a Helena 
Zadžorová a tvoria ju ďalší mladí 
ľudia - dobrovoľníci z nášho 
mesta. Viac informácií aj na 
www.spisskabela.sk v časti Pre 
verejnosť - položka Face club.

Dňa 16. júna sa uskutočnilo v obradnej sieni mesta už tradičné 
slávnostné prijatie starších obyvateľov mesta pri príležitosti osláv ich 
životného jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa zišlo 32 obča-
nov, ktorým primátor mesta blahoželal k okrúhlym jubileám a zároveň 
im odovzdal kytičku kvetov spolu s finančným darom. V poobedňajších 
hodinách sa uskutočnil slávnostný obrad prijatia novonarodených detí 
do radov občanov nášho mesta. K utíšeniu niektorých nepomohla ani 
zaspievaná uspávanka, a tak sa prešlo k blahoželaniam mamičkám, kto-
ré od primátora mesta taktiež prijali kytičku kvetov, telegram a finančný 
dar. O kultúrny program sa postarali žiaci ZŠ zo Štefánikovej ulice.

Slávnostné prijatie jubilantov 
a novonarodených detí
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Mesto pripravilo návrh úpravy 
plochy pred cintorínom (pred do-
mom smútku). Ide o miesto býva-
lých futbalových šatní, ktoré boli 
zbúrané. Na tejto ploche sa zriadi 
zeleň, nové oplotenie a stojisko 
pre kontajnery na odpad. Stavebná 
úprava tejto plochy sa zatiaľ rea-

Úprava plochy pred cintorínom 
lizovať nebude a počká sa na vý-
voj finančnej situácie v rozpočte 
mesta. Je možné, že tieto úpravy 
sa zrealizujú ešte koncom tohto 
roka, v opačnom prípade v roku 
2011. Návrh štúdie je zverejnený 
na www.spisskabela.sk v časti 
Dôležité dokumenty.
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mestských nájomných bytov 
nižšieho štandardu na ulici 
Slnečnej č. 72 v Spišskej Belej 
(bývalá sodovkáreň)

1.   Ján Gabriel, Továrenská 5, 
Spišská Belá

2.   Martina Gerenčerová, Slnečná 
7, Spišská Belá

3.   Jozef Bieľak, Družstevná 83, 
Spišská Belá

4.   Miroslav Hangurbadžo, Sl-
nečná 12, Spišská Belá

5.   Anna Kovalčíková, Partizán-
ska 9, Spišská Belá

6.   Mária Mezeyová, Družstevná 
31, Spišská Belá

7.   Karol Neupauer, Zimná 23, 
Spišská Belá

8.   Jana Pajerová, Štefánikova 
23, Spišská Belá - po schvá-
lení odmietla byt

Zoznam nájomcov

• Zrekonštruovaný objekt bývalej sodovkárne na 11 bytov nižšieho štan-
dardu. Dokončené nájomné byty čakajú na svojich prvých nájomcov

9.   Rudolf Rezničák, Oslobodite-
ľov 2, Spišská Belá

10.   Lucia Udzielová, Popradská 
7, Spišská Belá - po schválení 
odmietla byt

11.   Vladimír Šram, Hviezdosla-
vova 42, Spišská Belá

Náhradníci:
12.   Stanislav Jacak, Zimná 19, 

Spišská Belá
13.   Milan Koščák, Petzvalova 28, 

Spišská Belá
14.   Katarína Hangurbadžová, 

Štefánikova 9, Spišská Belá
15.  Simona Blanárová, Gen. L. 

Svobodu 23, Spišská Belá
16.   Marek Mišalko, Petzvalova 

28, Spišská Belá
17.   Otília Monková, Zimná 48, 

Spišská Belá
18.   Jozef Mirga, Partizánska 1, 

Spišská Belá

19.   Adela Kačicová, Slnečná 69, 
Spišská Belá

20.   Sandra Blanárová, Kúpeľná 
56, Spišská Belá

21.  Milan Badžo, Letná 55, Spiš-
ská Belá

22.  Maroš Blanár, Slnečná 69, 
Spišská Belá

23.  Roman Hangurbadžo, Slneč-
ná 71, Spišská Belá

24.  Juraj Hangurbadžo, Slnečná 
70, Spišská Belá

25.  Iveta Hangurbadžová, Slneč-
ná 12, Spišská Belá

26.  Lucia Hangurbadžová, Slneč-
ná 71, Spišská Belá

27.  Jana Hangurbadžová, Slnečná 
70, Spišská Belá

28.  Ingrid Hangurbadžová, Slneč-

ná 43, Spišská Belá
29.  Peter Mirga, Partizánska 1, 

Spišská Belá
30.  Sandra Blanárová, Kúpeľná 

56, Spišská Belá
31.  Daniela Pištová, Partizánska 

8, Spišská Belá
32.  Lenka Pompová, Hviezdosla-

vova 42, Spišská Belá
33.  Anton Pompa ml., Petzvalova 

29, Spišská Belá
34.  Eva Pompová, Hviezdoslavo-

va 42, Spišská Belá
35.  Jolana Pompová, Petzvalova 

29, Spišská Belá
36.  Dávid Židek, Petzvalova 38, 

Spišská Belá
37.  Róbert Hangurbadžo, Slnečná 

70, Spišská Belá

• Rekonštrukcia Petzvalovej ulice od č. 1 až po hasičskú zbrojnicu -sa 
realizuje v rámci projektu EÚ - Rekonštrukcia centra mesta - stavebné 
práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. 

Dňa 23. júna sa v kinosále 
mesta o 17.00 hodine uskutočnil 
absolventský koncert žiakov Zá-
kladnej umeleckej školy v Spiš-
skej Belej. Čerství absolventi 
predviedli svojim učiteľom, ro-
dičom a známym svoje hudobné 
umenie a zručnosť, ktorú si zvyšo-
vali počas rokov svojho štúdia hry 

Absolventský koncert ZUŠ
na hudobný nástroj a hudobnej te-
órie. Kinosálou sa v tento večer 
niesli tóny huslí, trúbky a klaví-
ra. Dvanásti absolventi svojou 
reprodukciou diel J. S. Bacha, E. 
H. Griega, F. M. Bartholdyho či 
F. Chopina dokázali všetkým prí-
tomným, že čas venovaný hudbe 
za to skutočne stál.
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Dňa 4. júna ma moji žiaci 
literárno-dramatického odboru 
v tunajšej základnej umeleckej 
škole veľmi prekvapili. V spo-
mínaný deň som oslávil svoje 21. 
narodeniny. Vôbec som nečakal 
také prekvapenie, aké mi pripra-
vili spolu s pani učiteľkou tanca 
Jankou Štafurovou. Celú triedu 
vyzdobili a pripravili mi krásnu 
oslavu.  Takéto milé prekvapenie 
sa mi ešte za 5 rokov, ktoré tvorím 

Ako v americkom filme
s deťmi divadlo nestalo. Bolo to 
ako z amerických seriálov. Týmto 
im chcem veľmi pekne poďakovať 
a pochváliť ich aj za úspech na 
DIVADLENÍ v Kežmarku, ktoré 
bolo 13. júna, a za vystúpenie pri 
príležitostí osláv Dňa mesta Spiš-
ská Belá, kde žiaci zahrali svoje 
scénky a ukázali svoj talent. 

Martin Fečunda, učiteľ 
literárno-dramatického 

odboru ZUŠ Sp. Belá

• Pán učiteľ so svojimi žiakmi.

Park kaštieľa v Strážkach opäť 
ožil návštevníkmi Kaštieľnych 
hier, ktoré sa už tradične usku-
točnili koncom júna. Bolo sa načo 
pozerať. V sobotnajší neskorý ve-
čer bola odohraná divadelná hra 
Jánošík, Jánošík, Jánošík? herca-
mi starého divadla Karola Spišáka 
v Nitre v réžii Ondreja Spišáka. 
Herci podali maximálne a profe-
sionálne výkony a i tí náročnejší 
diváci odchádzali spokojní a plní 
dojmov z tradično-netradične 
pojatej hry o slávnom hrdinovi. 
Nedeľa patrila najmä deťom, 
ktoré si prišli na svoje nielen na 
atrakciách a v tvorivých dielňach, 
ale aj pred pódiom, na ktorom sa 

Kaštieľne hry 2010 odhralo niekoľko detských pred-
stavení. V podaní poľského diva-
dla Maska - príbeh o Pinokivi, 
rozprávka o Psíčkovi a Mačičke 
v podaní starého divadla Karola 
Spišáka v Nitre, alebo rozpráv-
ka O Jankovi Hraškovi, ktorú 
detským divákom predstavilo 
divadlo Commedia z Popradu. 

Pekné počasie, prispelo 
k pohodovej atmosfére tohto 
podujatia, ktoré si každoročne 
získava čoraz viac priaznivcov 
zo širokého okolia. Poďakovanie 
patrí aj ľuďom „zo zákulisia”, 
ktorí nezištne prispeli do tvori-
vých dielní Márii Džuganovej 
a Vladimírovi Ohalekovi. Tešíme 
sa na budúci ročník Kaštieľnych 
hier 2010.

Spoločenská kronika - jún 2010
Narodili sa: 
Laura Vojčíková, Klaudia Kovalčíková, Soňa Kovalčíková, Richard 
Pompa
Životného jubilea sa dožívajú: 
Anna Halčinová 93 rokov, Richard Bretz 80 rokov, Cyril Mačuga 80 
rokov, Ema Zacherová 80 rokov, Pavlina Novotná 80 rokov, Rudolf 
Adamjak 80 rokov, Valéria Potočná 75 rokov, Anna Krempaská 75 
rokov, Vilma Bednárová 75 rokov, Vilma Lorenčíková 70 rokov, 
Mária Gombarová 70 rokov, Pavla Želonková 70 rokov, Gustáv 
Hangurbadžo 70 rokov, Ladislav Šoltés 70 rokov
Navždy nás opustili: 
Pavel Bachleda vo veku 77 rokov, Ján Juraško vo veku 73 rokov, 
Štefan Michlík vo veku 66 rokov, Cyril Žemba vo veku 61 rokov

V 2. polroku 2009/2010 sa 
na súťažnej prehliadke mladých 
keyboardistov v Prešove zúčast-
nil žiak Samuel Adamjak zo ZUŠ 
Spišská Belá, ktorý poslucháčom 
a porote predniesol 3 skladby 
rôznych štýlov (tango, techno 
rock). Okrem získania diplomu 
o umiestnení v brondzovom 
pásme si náš mladý keyboardista 
odniesol nielen vecné ceny, ale 
aj chuť do cvičenia na ďalšiu 

Súťažná prehliadka mladých keybordistov
súťaž s túžbou vyhrať. Samu-
el spolu s p. uč. Františekom 
Grichom nakoniec odchádzali 
domov s príjemným zážitkom 
zo súťaže, novými skúsenosťami 
a odhodlaním zúčastniť sa ďalších 
podobných súťaží.

Fotky zo súťaže si môžete 
pozrieť na novej stránke ZUŠ 
Spišská Belá: www.zusspisska-
bela.edupage.org. 

František Grich

Rozlúčka s predškolákmi 
z materskej školy sa konala 30. 
júna 2010 v kinosále mesta za 
prítomnosti pána primátora, ro-
dičov našich predškolákov, ich 
pani učiteliek a riaditeľky MŠ. 
Deti z jednotlivých tried si pripra-
vili kultúrny program. Vystúpil aj 
detský folklórny súbor „Dukátik“ 
a deti, ktoré navštevovali krúžok 
nemeckého jazyka. Po tejto milej 
kultúrnej časti nasledovalo odo-
vzdávanie osvedčení o ukončení 
materskej školy, čo vyplýva z no-
vého školského zákona. Primátor 

Noví absolventi materskej školy
mesta odovzdal každému dieťaťu 
osvedčenie, pamätný list a neza-
budol ani na pár povzbudzujúcich 
slov. Okrem toho každé dieťa do-
stalo balíček so sladkou odmenou 
a malým darčekom.

Materskú školu absolvova-
lo a z rúk primátora mesta si 
osvedčenie prevzalo 95 predško-
lákov. Pri tejto akcii padla nejedná 
slzička  zo strany rodičov, ale aj 
učiteliek. Táto akcia sa vydarila aj 
vďaka sponzorom Mestu Spišská 
Belá, Sintre, s. r. o., Poprad a Ro-
dičovskému združeniu pri MŠ.

• Mesto zrealizovalo počas apríla a mája opravu fasády meštianskeho 
domu vo vlastníctve mesta na Slnečnej 13 (tzv. Kaltsteinov dom).
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Vyvrcholením celoročnej 
snahy žiakov výtvarného odboru 
ZUŠ Spišská Belá sa aj tento rok 
stalo slávnostné odovzdávanie 
získaných cien. Podujatie sa 
konalo 25. 6. 2010 v kinosále 
Mesta Spišská Belá. V školskom 
roku 2009/2010 sa žiaci zapojili 
do týchto výtvarných súťaží s me-
dzinárodnou účasťou: Rainbow 
v Maďarskej Zánke, Dúha v Starej 
Ľubovni, Grafický Lučenec, Za-
wszie zielono, zawsze niebiesko 
v Poľskom Toruni, Vianočná 
pohľadnica v Dolnom Kubíne, 
Po stopách L. Medňanského, 
XIX Miedzynarodowy festival 
dzieciecej tvorczosci plastycznej 
v Goleniowe, Miedzynarodowe 
bienale grafiki dzieci i mlodiezi 
v Toruni, Malé grafické formy 
Vrútky, Bienále fantázie v Mar-
tine, Bohúňová paleta v Dolnom 
Kubíne, 38 Medzinárodní detská 

Ocenenie žiakov ZUŠ

Koniec mesiaca jún zna-
mená aj ukončenie školského 
roka a v našom meste je vždy 
spojený aj s oceňovaním tých 
najlepších študijných výsledkov 
žiakov oboch našich základných 
škôl. Spolu so svojimi pedagóg-
mi a riaditeľmi oboch základných 
škôl sa dňa 25. júna zišli v obrad-
nej sieni mestského úradu, kde im 
primátor nášho mesta vyjadril 

Prijatie najlepších žiakov ZŠ

Jedny z najlepších prác absolventov Základnej umeleckej školy 
Spišská Belá si mohli obyvatelia nášho mesta pozrieť v priestoroch 
Greisigerovho múzea od 21. do 30. júna. Použitím rôznych výtvar-
ných techník (grafika, suchá ihla, aquarel, pastel) dokázali vytvoriť 
diela, ktoré lahodili oku a svedčili o ich výtvarnom nadaní a zručnosti. 
Veríme, že i po opustení brán ZUŠ využijú svoj talent a poznatky na-
dobudnuté počas štúdia.

Výstava absolventov ZUŠ

Ihriská počas 
letných prázdnin

Tak ako minulý rok, aj tento rok sú obidve ihriská s umelou trá-
vou pre deti (do 15 rokov) počas letných prázdnin zadarmo v čase 
od rána do 16. hod. 

pochvalu za ich usilovnosť 
a svedomitosť a ocenil ich štu-
dijné výsledky i účasť na mimo-
školských aktivitách. Na tomto 
prijatí primátor mesta verejne 
poďakoval všetkým pedagógom 
za ich námahu a trpezlivosť pri 
plnení ich poslania. Ostáva už len 
zaželať všetkým krásne prázdni-
ny a veľa úspechov v nasledujú-
com školskom roku. 

výtvarná výstava Lidice v Česku. 
Úspešných na nich bolo neuveri-
teľných 102 žiakov ZUŠ Spišská 
Belá, pričom práce niektorých 
žiakov boli ocenené na viacerých 
súťažiach. Všetkým týmto talen-
tovaným deťom tieto získané ceny 
osobne odovzdával pán primátor 
JUDr. Štefan Bieľak, povzbudil 
ich svojim príhovorom a záro-
veň im za vzornú reprezentáciu 
mesta a školy udelil Ďakovný 
list so sladkou odmenou. Počas 
celej tejto slávnosti sa premietali 
najúspešnejšie práce týchto oce-
nených detí, ktoré mali prítomní 
možnosť obdivovať.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
pomohli pri organizovaní tejto 
akcie, pánu primátorovi ďakuje-
me za jeho veľkorysú podporu 
a deťom želáme radosť z tvorby 
a veľa ďalších úspechov. 

Mgr. K. Labusová

V súčasnosti mesto realizuje 
plánovanú rekonštrukciu asfalto-
vého chodníka na starom cintoríne 
v Spišskej Belej, ktorý bol miesta-
mi v dezolátnom a nebezpečnom 
stave. Po vybúraní starého asfaltu 
sa do betónového podkladu ukladá 
prírodný kameň andezit, ktorý sa 
následne vyšpáruje. V 1. etape (do 
konca augusta) sa zrealizuje cca 
polovica chodníkov. Na celý roz-

Oprava chodníka na starom cintoríne

• Rekonštrukcia chodníka na starom cintoríne v Spišskej Belej - práce 
realizuje Mestského podniku Spišská Belá.

sah všetkých chodníkov dnes nie 
sú finančné prostriedky v rozpočte 
mesta. Ak by sa situácia na jeseň 
tohto roku zmenila, tak by sa 
zrekonštruovali všetky chodníky 
na tomto cintoríne. V opačnom 
prípade sa bude pokračovať na 
jar v roku 2011. Stavebné práce 
sú financované z rozpočtu mesta 
a realizuje ich Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o. 
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Tatranská Kotlina síce rozlo-
hou patrí medzi menšie tatranské 
osady, ale svojimi aktivitami, 
vysokou kvalitou poskytovaných 
služieb, ako aj polohou v tichom 
prostredí neďaleko Belianskej 
jaskyne sa určite zaraďuje k tým 
najvýznamnejším. 

Medzi akcie, na ktoré sa bude 
dlho spomínať, sa určite priradí 
aj celodenný Športový deň 29. 
júna 2010, ktorý zorganizovalo 
Sanatórium Tatranská Kotlina, 
n. o., pri príležitosti slávnost-
ného otvorenia multifunkčného 
ihriska. 

Mesto Spišská Belá a Sa-
natórium Tatranská Kotlina po 
viacročných spoločných plánoch 
a aktívnej spolupráci zrealizovali 
multifunkčné ihrisko so športo-
vým povrchom priamo v areáli 
Sanatória. Mesto Spišská Belá 
získalo financie na ihrisko zo štát-
neho  rozpočtu, podklad ihriska 

SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o., sa opäť zviditeľnilo...
financovalo Sanatórium, ktoré je 
zároveň jeho prevádzkovateľom. 
V utorok napoludnie primátor 
Spišskej Belej Štefan Bieľak spolu 
s riaditeľom Sanatória Ľubomí-
rom Maciakom oficiálne otvorili 
ihrisko prestrihnutím pásky.

Multifunkčné ihrisko ponúka 
široký výber možností spojenia 
relaxu a športu. Dá sa tu hrať 
basketbal, volejbal, tenis, hádza-
ná, malý futbal, floorbal alebo 
rôzne iné aktivity.

Športový deň prebiehal v du-
chu fair-play a hesla „Dôležité 
je zúčastniť sa, výhercami sú 
všetci“. Tri zúčastnené družstvá 
zo Sanatória Tatranská Kotlina, 
n. o., Mestského úradu Spišská 
Belá a firmy Intermedea, s. r. o., 
„bojovali za svoje farby“ v malom 
futbale, basketbale, volejbale, hral 
sa ping-pong, badminton, petan-
gue, hádzali sa elektronické šíp-
ky a nechýbalo ani preťahovanie 

lanom, v ktorom domáci nemali 
šancu oproti „medveďom“ z ra-
dov Mestskej polície zo Spišskej 
Belej - aj keď medveďa má v erbe 
Tatranská Kotlina. 

Najväčšej popularite sa však 
tešil floorbal, ktorý si po prvých 
zápasoch pre veľký záujem a ra-
dosť z hry zopakovali aj na záver 
športového dňa, hádam ešte s väč-
šou vervou ako popoludní.

Na športovom dni sa podieľal 
aj Lanový park - Spider Park Kot-
lina pri Belianskej jaskyni, kde si 
boli vyskúšať svoje sily a preko-
nať sami seba asi 15 odvážlivci.

Príjemným prekvapením bola 
vysoká účasť. Plánovaný počet 
okolo 30 ľudí sa čoskoro prehu-
pol na 60-tku, čo bolo naozaj po-
tešiteľné, keďže bol pracovný deň 
a mnohí mali povinnosti. A všetci 
do jedného sa zhodli na tom, že 
to nebolo naposledy a tešia sa na 
ďalšie ročníky športových dní, 

ktoré budú nasledovať. Zo Špor-
tového dňa chcú urobiť do budúc-
nosti tradíciu. Okrem športovania 
sa upevnili staré a nadviazali nové 
priateľstvá a vzťahy, ktoré do bu-
dúcnosti ukazujú dobrú spoluprá-
cu vo viacerých oblastiach.

Akékoľvek informácie ohľad-
ne ihriska, aktivít, ako aj objed-
nanie akcií je možné dohodnúť na 
recepcii Sanatória Tatranská Kot-
lina: 052/446 76 45-6. Veríme, že 
bude slúžiť k spokojnosti všetkým 
športuchtivým záujemcom aj do 
budúcnosti. 

 Ružena Bradová, Sanató-
rium Tatranská Kotlina, n. o.

Okrem vlastnej Belianskej hokejbalovej súťaže a Kežmarskej 
ligy, ktoré ešte stále pokračujú, sa hokejbalisti zo Základnej školy 
na Štefánikovej ulici zúčastnili v tomto školskom roku Slovenskej 
extraligy v hokejbale, Majstrovstiev Slovenska U14 a U16 a Street 
Hockey školskej ligy. V poslednej spomenutej súťaži naši chlapci 
vyhrali Majstrovstvá okresu Kežmarok a postúpili na majstrovstvá 
Prešovského kraja, ktoré sa uskutočnili v Košiciach. Obsadili koneč-
né 2. miesto, keďže v rozhodujúcom zápase prehrali s „hokejistami“ 
z Popradu (ZŠ Spišská Sobota) 0:1. V mesiaci apríl 2010 sa chlapci zo 
ZŠ Štefánikovej prihlásili do najvyššej súťaže - Slovenskej extraligy, 
ktorú sme absolvovali zväčša tesnými prehrami bez bodu. Bola to naozaj 
dobrá škola pre našich chlapcov, ktorí si odniesli veľa hokejbalových 
skúseností. Taktiež je dobre spomenúť, že sme zmenili názov klubu 
na Fighters Spišská Belá, a tak sme oficiálne upravili názov s našimi 
staršími spoluhráčmi zo Spišskej Belej. 

V mesiaci máj sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska, a pre nás 
to bola skúška zlepšenia, keďže v oboch kategóriách sme dokázali zís-
kať po 4 body, čo znamenalo pre nás lepší výsledok ako pred rokom. 
V kategórii U14 sme obsadili 6. miesto z 9 družstiev a v kategórií U16 
sme obsadili 7. miesto z 10 družstiev. Ďakujem chlapcom za reprezen-
táciu a prajem im ďalšie športové úspechy. 

Mgr. Miroslav Burdíček 

STREET HOCKEY ŠKOLSKÁ LIGA 2010 - hokejbal 
Okresné kolo:
1. ZŠ Štefánikova 19, Sp. Belá        6:3    5b
2. ZŠ Školská 1, Ľubica  7:1    4b
3. ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok 4:5    3b
4. ZŠ Školská 212, Huncovce 1:9    0b
Do krajského kola v Prešove postúpila ZŠ Štefánikova 19, Spišská 
Belá. V ňom bolo 11 družstiev. 
Konečná tabuľka krajského kola:
1. ZŠ s MŠ Poprad-Spišská Sobota
2. ZŠ Štefánikova, Spišská Belá                           
3. ZŠ Komenského, Medzilaborce                
Družstvo ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá: Hájek, Zadžora L., Mitu-
ra, Chovaňák, Kiska K., Pajer, Milaňák, Gallik, Čupka, Tréner: Mgr. 
Miroslav Burdíček

Hokejbalová mládežnícka sezóna 2009/2010
Mamut CUP 2010 U16, Majstrovstvá Slovenska 

v hokejbale- REEBOK MAMUT CUP 2010 (M-SR U16)
KOŠICE, 7. - 9. 5. 2010

TABUĽKA SKUPINY B
1. CTM Bratislava  4   4   0   0         17: 4             8
2. Kometa Vrútky  4   3   0   1           9: 4             6
3. Harvard Partizánske 4   2   0   2        11:10             4
4. Fighters Spiš. Belá 4   1   0   3          6:13             2
5. N-Sport Zvolen  4   0   0   4          2:14             0
o 7. miesto (z 11 účastníkov turnaja)
Medokýš Martin - Fighters Spiš. Belá             1: 5  (0:4, 1:1)
Družstvo Fighters Spišská Belá:Gallik, Odumorek, Bachleda, Kri-
govský, Kiska P., Solus, Ščigulinský, Brincko, Nálepka, Makovský, 
Šelep, Galčík, Kundľa, Slodičák, Korec, Štefaniaková, Šaliga, Bekeš, 
Bobovský

Mamut CUP 2010 U14, Majstrovstvá Slovenska v hokejbale
o 5. miesto 
Fighters Spišská Belá - ŠK 98 Pruské                 1: 3  (1:2, 0:1)
Góly: Chovaňák - Rusnák 2, Suchánek
Celkové poradie:
1.  JK AFE Medokýš Martin                                                                   
2.  HBK Kometa Vrútky                                                         
3.  CTM Bratislava
4.  MŠK CVČ Worms Kežmarok
5.  ŠK 98 Pruské
6.  Fighters Spišská Belá
7.  THbÚ Trebišov
8.  MŠK Vranov nad Topľou
9.  ZŠ Novoť

 Slovenská EXTRALIGA U14 - KONEČNÁ TABUĽKA

1. JK AFE Medokýš Martin 8 7 0 1  22:18  14

2. HBK Kometa Vrútky 8 6 0 2  39:14  12

3. ŠK 98 Pruské 8 4 0 4  13:21  8

4. MŠK Worms Kežmarok 8 3 0 5  23:25  6

5. ZŠ Štefánikova Spišská Belá 8 0 0 8   9:28  0
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3. jún 
Krátko pred polnocou boli 

primátorom mesta mimoriadne 
povolaní do služby príslušníci 
MsP z dôvodu silnej prietrže 
mračien a následného zaplavenia 
štátnej cesty pri skládke odpadov 
smerom na Bušovce. V priebehu 
noci sa však situácia natoľko 
zdramatizovala, že príslušníci 
MsP zostávajú vo výkone služby 
až do ranných hodín, pričom plnia 
prevažne úlohy pri regulácii a od-
kláňaní dopravy cez naše mesto 
a následne počas povodne, ktorá 
postihla aj naše mesto.

4. jún 
Po upršanej noci vyťahujú 

ľudia vodu z pivníc rodinných 
domov. Napriek tomu sa vo 
večerných hodinách pri pošte 
zgrupuje skupinka mládeže, kto-
rá sa snaží o opätovné doplnenie 
tekutín. Andrea H., Róbert a Ni-
kola K., zo Slnečnej ul., František 
G. z Novomeského ul., Miloš B. 
zo Štefánikovej ul. a Eva B. z Uli-
ce kpt. Nálepku boli hliadkou MsP 
pristihnutí pri konzumácii lacného 
vína na verejne prístupnom mieste 
a následne pokutovaní. 

7. jún 
Obyvatelia Slnečnej ul. už neja-

kú dobu netrpezlivo čakali na do-
budovanie dažďovej kanalizácie na 
ich ulici. Rýchly postup prác však 
spomalila aj krádež kanalizačných 
rúr, ktorú oznámil službukonajúcej 
hliadke riaditeľ MPSB. Hliadka 
pracujúca na prípade v priebehu 
niekoľkých hodín vypátrala nielen 
páchateľov krádeže, ale zaistila aj 
odcudzené potrubie. 

9. jún 
Na žiadosť riaditeľky CVČ 

boli príslušníci MsP požiadaní 
o vykonanie súčinnosti pri regu-
lovaní dopravy počas pretekov ko-
lobežiek pri MŠ Mierová. Počas 
tejto akcie sa však našiel „drzý” 
vodič motorového vozidla, ktorý 
odmietol rešpektovať výzvu po-
licajtov a aj napriek upozorneniu 
policajta vošiel do svojej garáže 
so slovami: „Veď si zistite, kto 
som” a zatvoril za sebou gará-
žové dvere. A tak v priebehu nie-
koľkých dní bol menovaný vodič 
predvolaný na oddelenie MsP 
k podaniu vysvetlenia. Za svoje 
konanie sa nakoniec ospravedlnil, 
ale aj napriek tomu odišiel domov 
s pokutovými blokmi. 

10. jún 
Krátko pred 19.15 hodinou 

upútala hliadku MsP podgurážená 

Z denníka mestskej polície (jún 2010)
skupinka popíjajúca lacné ovocné 
víno na lavičke v blízkosti zastáv-
ky SAD na Družstevnej ul. Pri 
kontrole osôb jeden z nich Ondrej 
G. z Továrenskej ul. počas prejed-
návania priestupku kládol aktívny 
odpor, preto bol za pomoci donu-
covacích prostriedkov predvede-
ný na oddelenie MsP k podaniu 
vysvetlenia. A tak nemalo zmysel 
klásť odpor. 

15. jún 
Opustený autovrak na verej-

nom priestranstve za budovou bý-
valej „Lekvárky” na ulici Letnej 
bol oznámený službukonajúcej 

hliadke MsP. Zanechaná olejová 
škvrna od autovraku priviedla po-
licajtov až do dvora jedného z by-
tových domov na ulici Slnečnej. 
Po krátkej chvíli boli odhalení aj 
členovia nového AMV (AUTO 
MOTO VRAK) klubu. Lukáš P., 
Marek H. zo Slnečnej ul. a Filip S. 
z Mierovej ul. boli za znečistenie 
verejného priestranstva vyriešení 
blokovými pokutami. 

 27. jún 
Pravdepodobnú zlosť na poli-

cajtov si pokúsil „vyliať” Slavomír 
S. z Kežmarku, ktorý v priebehu 
noci bol niekoľkokrát upozornený 
na svoje správanie službu konaj-
úcimi policajtmi. V skorých ran-

ných hodinách bol hliadkou MsP 
prichytený pri vykonávaní malej 
potreby v blízkosti vchodových 
dverí na oddelenie MsP. Hoci 
bol predtým riešený na mieste 
napomenutím, tentokrát však bol 
vyriešený blokovou pokutou. 

28. jún 
Neuplynie ani týždeň, aby 

nebola oznámená nejaká drobná 
krádež. Aj v tento deň bolo prijaté 
oznámenie o odcudzení elektric-
kého káblu z budovy zdravotného 
strediska, kde práve prebieha nad-
stavba bytových jednotiek. Vec je 
v štádiu riešenia. 
Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP
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Úprava priestranstva pri mestskom úrade
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Úprava cesty a chodníka na Petrzvalovej ulici č. 1 až 5
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Hokejbalisti Spišskej Belej 
sa zúčastnili v dňoch 3. a 4. júla 
celoslovenského hokejbalového 
turnaja pod názvom Stumpel 
CUP 2010 s nasledovnými vý-
sledkami: 

Zápasy v skupine (skupina A) 
- sobota 3. júla 2010

Stumpel CUP 2010 - Nitra 3. a 4. júla
 FIGHTERS SP. BELÁ - TAZ-

MANIANS Nitra  0:5
HK Bratislava RAPTORS 

- FIGHTERS SP. BELÁ  2:2
Napriek tomu, že naši hokej-

balisti zo základnej skupiny ďalej 
nepostúpili, bola to pre nich vý-
borná skúsenosť.

• Kežmarská hokejbalová liga - Fighters Sp. Belá - GTC Kežmarok

• Výstavba 18 súkromných garáží na Družstevnej ul. je v plnom prúde.

Postavenie hráčov v TOP 10 štatistikách jednolivcov 
KHBL po základnej časti

Počet gólov: 5. miesto - Pavličko Peter (20), 8. miesto - Siska 
Marek (17)

Počet nahrávok: 3. miesto - Pavličko Peter (15), 9. miesto - Ja-
cenko Miloš (13)

Produktivita (g/a): 5. miesto - Pavličko Peter (20/15 - 35), 10. 
miesto - Siska Marek (17/8 - 25)

Úspešnosť streľby: 5. miesto - Siska Marek (26,9%), 9. miesto 
- Pavličko Peter (22,5%)

Úspešnosť zásahov brankárov: 2. miesto - Vaško Jozef (90,25% 
- 308 st/30 g), Lenkavský Jakub (81,13% - 53 st/10 g)

Priemer gólov na zápas: 1. miesto - Vaško Jozef (1,87 - 16,02 z / 
30 g), Lenkavský Jakub (5 - 2 z / 10 g)

1. kolo play-off KHBL - zápas č. 1 - 9. 5. 2010
Fighters Spišská Belá - GTC Kežmarok  14:3

stav série: 1:0 (hralo sa na 2 víťazné zápasy)

1. kolo play-off KHBL - zápas č. 2 - 22. 5. 2010
Fighters Spišská Belá - GTC Kežmarok  5:0

stav série: 2:0 (hralo sa na 2 víťazné zápasy)

2. kolo play-off KHBL - semifinále - zápas č. 1 - 23. 5. 2010
Fighters Spišská Belá - Leopoldov Poprad  5:10

stav série: 0:1 (hralo sa na 2 víťazné zápasy)

2. kolo play-off KHBL - semifinále - zápas č. 2 - 30. 5. 2010
Fighters Spišská Belá - Leopoldov Poprad  5:9

stav série: 0:2 (hralo sa na 2 víťazné zápasy)

Kežmarská hokejbalová liga 2009/10 Zápasy o tretie miesto KHBL - zápas č. 1 - 5. 6. 2010
Fighters Spišská Belá - The Red Rats Kežmarok  5:10

stav série: 0:1 (hralo sa na 2 víťazné zápasy)

Zápasy o tretie miesto KHBL - zápas č. 2 - 6. 6. 2010
Fighters Spišská Belá - The Red Rats Kežmarok  1:8

stav série: 0:2 (hralo sa na 2 víťazné zápasy)

Konečná tabuľka KHBL v sezóne 2009/10
1. The Reds Rats Kežmarok     17 14 1 1 1 0 115:43 45
2. HBC Leopoldov Poprad       17 11 1 2 3 0 124:47 37
3. Fighters Spišská Belá          17 11 1 1 4 0 82:42 36
4. Bad Company Ľubica          17 12 0 0 5 0 89:47 36
5. HBC Kubachy Spišské Bystré 17 7 1 0 9 0 64:92 23
6. GTC Hoffmann Kežmarok    17 6 0 1 10 0 39:64 19
7. Tornádo Kežmarok              17 5 1 1 10 0 51:88 18
8. Angels Huncovce                17 3 0 1 13 0 41:87 10
9. Snipers Kežmarok                 17 1 0 0 16 0 29:127 3
10. HC Sokol Matrix Kežmarok 9 3 3 1 2 3 36:35 13

Vysvetlivky: počet zápasov, výhry, výhry v predĺžení, prehry, prehry 
v predĺženi/sam. nájazdoch, kontumačné prehry, skóre, body

Ombudspot
 Ako reklamovať nekvalitný  tovar či službu?

Na koho sa obrátiť vo veci odborného posúdenia?
Viete ako odstúpiť od zmluvy pri podomovom predaji?

Na čo si dať pozor pri uzatváraní zmluvy o dielo?
Váhate ako  vyriešiť  svoj spotrebiteľský  problém?

Aj v našom regióne sa môžete obrátiť na kontaktné miesto pilot-
ného projektu: OMBUDSPOT - celoslovenská sieť mimosúdnych 
spotrebiteľských centier, kde vám poradia a v prípade potreby 
sprostredkujú stretnutie so školeným mediátorom. Kontaktovať 
nás môžete telefonicky, poštou, mailom  i osobne.  

 OMBUDSPOT - mimosúdne spotrebiteľské centrum Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 058 01 Poprad

e-mail: poprad@ombudspot.sk,  tel.: 0944 533 011, 
www.ombudspot.sk 

• Stumpel Cup 2010: Fighters Sp. Bela - Tazmanians Nitra
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V nedeľu 13. júna sa na ná-
mestí pred mestským úradom 
v rámci Dní mesta Spišská Belá 
uskutočnil 18. ročník Regionál-
nych hasičských pretekov O po-
hár primátora mesta. Tohto roku 
sa do súťaže prihlásilo 8 družstiev 
mužov. Súťažilo sa v disciplíne 
požiarny útok vodou a to dvojko-
lovo (výsledné časy z oboch kôl 
sa sčítavali). Družstvá sa umiest-

• Členovia hasičského družstva DHZ Spišská Belá.

• Hasičský útok družstva DHZ Spišská Belá.

nili v tomto poradí: 1. miesto 
- Spišská Stará Ves (súčet časov 
oboch kôl 41,57 s), 2. miesto 
- Spišské Hanušovce (42,46 s), 
3. miesto - Spišská Belá (43,97 
s). Víťazom gratulujeme a ďaku-
jeme domácemu Dobrovoľnému 
hasičskému zboru i rozhodcom 
za prípravu pretekov a Dušanovi 
Rojkovi (reštaurácia v Mlyne) za 
poskytnutie občerstvenia.

Hasičské preteky o pohár primátora mesta

Mestská futbalová liga
Poradie družstiev po 8. kole (stav k 15. 7. 2010)
     Družstvo Z V R P + - Body
1. Balamuty 8 8 0 0 86 37 24
2. Ovomex 8 5 1 2 67 42 16
3. Gunners 7 5 0 2 67 37 15
4. Bergerovci 6 3 1 2 52 32 10
5. RedBull-Team 7 3 1 3 63 54 10
6. Huskys 8 3 0 5 72 85 9
7. Biely Balet 8 1 1 6 36 81 4
8. Flamengo 8 0 0 8 31 106 0

Konečné výsledky futbalových družstiev 
MŠK SLAVOJ Spišská Belá 
v sezóne 2009/2010

Dospelí „A” - I. trieda 
- Podtatranský futbalový zväz

 1. Kravany  30  22  2  6  105:45  68
 2.  T. Lomnica  30  20  5  5  68:39  65
 3.  Vrbov  30  18  6  6  75:46  60
 4.  V. Lomnica  30  16  6  8  87:50  54
 5.  Mlynčeky 30  15  7  8  62:43  52
 6.  Sp. Belá  30  12  8  10  57:48  44
 7.  V. Slavkov  30  12  5  13  56:68  41
 8.  Sp. Štvrtok  30  10  9  11  51:53  39
 9.  Hôrka 30  11  4  15  61:65  37
 10.  Jánovce 30  11  4  15  58:77  37
 11.  Vikartovce 30  11  3  16  64:79  36
 12.  Poprad-Stráže  30  10  5  15  52:63  35
 13.  Sp. Stará Ves  30  9  6  15  52:69 33
 14.  Vernár 30  10  1  19  43:64  31
 15.  Batizove 30  8  3  19  55:90  27
 16.  Žakovce 30  7  2  21  63:110  23

Dospelí „B” - II. trieda 
- Podtatranský futbalový zväz

 1. Mengusovce  26  19  0  7  68:29  57
 2.  Toporec 26  16  5  5  60:29  53
 3.  Šuňava 26  15  6  5  55:31  51
 4.  Gánovce 26  14  2  10  51:41  44
 5.  Lučivná 26  12  4  10  44:48  40
 6.  Hozelec 26  11  6  9  53:45  39
 7.  Sp. Belá B 26  7  10  9  38:40  31
 8.  Výborná 26  9  4  13  36:43  31
 9.  Slov. Ves  26  8  6  12  38:46  30
 10.  Sp. Teplica  26  8  6  12  41:54  30
 11.  N. Repaše  26  9  3  14  50:69  30
 12.  Lendak 26  9  2  15  45:62  29
 13.  St. Lesná  26  9  1  16  37:58  28
 14.  Podhorany 26  7  3  16  35:56  24

Dorastenci - 4. slov. liga 
- skupina Sever

 1. Raslavice 26 18 3 5 82:33 57
 2. Fintice 26 18 2 6 79:35 56

 3. Kračúnovce 26 16 3 7 80:40 51
 4. Belá n/C 26 14 4 8 64:42 46
 5. Čirč 26 12 5 9 56:50 41
 6. Bystré 26 13 1 12 53:60 40
 7. Sp. Belá 26 13 1 12 38:48 40
 8. Hanušovce n/T 26 11 5 10 45:51 38
 9. N. Šebastová 26 11 3 12 45:47 36
 10. Medzilaborce 26 8 8 10 50:46 32
 11. Kapušany 26 8 5 13 26:45 29
 12. Ľubica 26 6 2 18 42:71 20
 13. V. Šariš 26 6 1 19 29:76 19
 14. SAFI Prešov 26 5 3 18 35:80 18

Starší žiaci - 3. slovenská liga 
- skupina Východ 

 1. Sp. Vlachy 20 16 2 2 58:19 50
 2. Sp. Bystré 20 14 2 4 70:30 44
 3. FAM Poprad 20 13 3 4 71:31 42
 4. Krompachy 20 12 5 3 67:24 41
 5. Plavnica 20 10 4 6 31:18 34
 6. Smižany 20 7 2 11 33:38 23
 7. Dobšiná 20 6 4 10 27:54 22
 8. Sp. Belá 20 6 1 13 38:56 19
 9. Lendak 20 5 1 14 20:59 16
 10. St. Ľubovňa B 20 4 2 14 30:53 14
 11. Svit 20 4 0 16 29:92 12

Mladší žiaci - 3. slovenská liga 
- skupina Východ

 1. St. Ľubovňa B 20 17 2 1 91:12 53
 2. Krompachy 20 12 3 5 48:28 39
 3. Sp. Vlachy 20 13 0 7 54:25 39
 4. FAM Poprad 20 11 3 6 61:34 36
 5. Lendak 20 9 5 6 60:30 32
 6. Smižany 20 8 4 8 33:36 28
 7. Sp. Bystré 20 8 4 8 28:33 28
 8. Plavnica 20 6 3 11 38:56 21
 9. Sp. Belá 20 5 3 12 12:45 18
 10. Svit 20 2 7 11 14:47 13
 11. Dobšiná 20 0 4 16 5:98 4
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Oficiálne výsledky 6. kola XI. ročníka súťaže v jazde zručnosti „O pohár primá-
tora mesta Spišská Belá” 27. jún 2010, Belanské Kúpele - Spišská Belá
Kategória - Prvá jazda v kole
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto/obec čas TB ∑ TB MB 
1. miesto Jaroslav Divoký Opel Corsa Poprad 0:22,63 0 46 TB 60 MB
2. miesto František Monka Škoda Fabia Spišská Belá 0:23,56 0 48 TB 54 MB
3. miesto Anton Štolc Ford Fusion Spišská Belá 0:23,66 0 48 TB 48 MB
4. miesto Ján Štolc Suzuki Swift Poprad 0:24,41 0 50 TB 43 MB
5. miesto Michal Bukovský VW Golf Spišská Belá 0:24,71 0 50 TB 38 MB
6. miesto Ivona Kurucová Škoda Octavia Poprad 0:25,03 0 52 TB 33 MB
7. miesto Jana Štolcová Suzuki Swift Poprad 0:26,03 0 54 TB 29 MB
8. miesto Lenka Bukovská VW Golf Spišská Belá 0:27,35 0 56 TB 25 MB
9. miesto Stanislav Bekeš st. Seat Ibiza Spišská Belá 0:28,07 0 58 TB 22 MB
10. miesto Lukáš Drescher Opel Tigra Spišská Belá 0:24,62 50 100 TB 21 MB
11. miesto Petra Štolcová VW Lupo Spišská Belá 0:36,03 50 124 TB 20 MB
12. miesto Paula Vodrážková Opel Corsa Krížová Ves 0:58,28 150 268 TB 19 MB

Kategória - Dospelí
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto/obec čas TB ∑ TB MB 
1. miesto Anton Štolc Ford Fusion Spišská Belá 0:21,44 0 44 TB 60 MB
2. miesto Jaroslav Divoký Opel Corsa Poprad 0:21,66 0 44 TB 54 MB
3. miesto František Monka Škoda Fabia Spišská Belá 0:21,88 0 44 TB 48 MB
4. miesto Ján Štolc Suzuki Swift Poprad 0:22,03 0 46 TB 43 MB
5. miesto Jana Štolcová Suzuki Swift Poprad 0:23,00 0 46 TB 38 MB
6. miesto Michal Bukovský VW Golf Spišská Belá 0:23,34 0 48 TB 33 MB
7. miesto Ivona Kurucová Škoda Octavia Poprad 0:23,47 0 48 TB 29 MB
8. miesto Paula Vodrážková Opel Corsa Krížová Ves 0:23,59 0 48 TB 25 MB
9. miesto Lenka Bukovská VW Golf Spišská Belá 0:24,25 0 50 TB 22 MB
10. miesto Stanislav Bekeš st. Seat Ibiza Spišská Belá 0:25,06 0 52 TB 21 MB
11. miesto Petra Štolcová VW Lupo Spišská Belá 0:26,66 0 54 TB 20 MB
12. miesto Lukáš Drescher Opel Tigra Spišská Belá 0:25,84 15 67 TB 19 MB

Kategória - Ženy
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto/obec čas TB ∑ TB MB 
1. miesto Jana Štolcová Suzuki Swift Poprad 0:23,00 0 46 TB 60 MB
2. miesto Ivona Kurucová Škoda Octavia Poprad 0:23,47 0 48 TB 54 MB
3. miesto Paula Vodrážková Opel Corsa Krížová Ves 0:23,59 0 48 TB 48 MB
4. miesto Lenka Bukovská VW Golf Spišská Belá 0:24,25 0 50 TB 43 MB
5. miesto Petra Štolcová VW Lupo Spišská Belá 0:26,66 0 54 TB 38 MB

Kategória - Juniori (od 10 do 18 rokov)
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto( obec ) čas TB ∑ TB MB 
1. miesto Martin Stoklas Škoda Felícia Spišská Belá 0:24,00 0 48 TB 60 MB
2. miesto Lukáš Podolínsky Renault Megane Spišská Belá 0:29,06 0 60 TB 54 MB
3. miesto Stanislav Bekeš ml. Seat Ibiza Spišská Belá 0:29,63 0  60 TB 48 MB

• V mesiaci apríl až jún sa zrealizovala výstavba nového viacúčelového športového ihriska s umelou trávou v Tatranskej Kotline - pri Sanatóriu 
n. o. (na pozemku mesta). Výstavba bola financovaná z dotácie, ktorú získalo mesto zo štátneho rozpočtu vo výške takmer 40 tis. eur, avšak bez 
finančnej spoluúčasti nášho mesta, nakoľko túto spoluúčasť uhradilo Sanatórium. Ihrisko je však v majetku nášho mesta a v správe Sanatória. 
Stavebné práce realizoval Mestský podnik Spišská Belá. Ihrisko bolo hneď aj otestované v deň jeho uvedenia do prevádzky 29. júna 2010.
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Kategória - Prvá jazda v kole
Por. Súťažiaci Značka auta Mesto/obec MB

1. Jaroslav Divoký Opel Corsa Krížová Ves 296 MB

2. Anton Štolc Ford Fusion Spišská Belá 260 MB

3. František Monka Seat Ibiza Spišská Belá 253 MB

4. Michal Bukovský VW Golf Spišská Belá 211 MB

5. Stanislav Bekeš st. Seat Ibiza Spišská Belá 167 MB

6. Ján Štolc Suzuki Swift Poprad 163 MB

7. Michal Palušák Škoda Fabia Spišská Belá 162 MB

8. Lenka Bukovská VW Golf Spišská Belá 159 MB

9. Lukáš Drescher Opel Tigra Spišská Belá 140 MB

10. Jaroslav Línek ml. Škoda Fabia Spišská Belá 131 MB

11. Paula Vodrážková Opel Corsa Krížová Ves 129 MB

12. Ivona Kurucová Dacia Poprad 125 MB

13. Jana Štolcová Suzuki Swift Poprad 106 MB

14. Peter Rusiňák st. Škoda Octavia Poprad 100 MB

15. Michal Monka Opel Vectra Spišská Belá 66 MB

16. Petra Štolcová VW Lupo Spišská Belá 54 MB

17. Stanislav Podolínsky Renault Megane Spišská Belá 38 MB

18. Eva Kačmareková ŠKODA Fabia Kežmarok 33 MB

19. Pavel Sovák ŠKODA Fabia Poprad 29 MB

20. Kamil Mačák Fiat Marea Spišská Belá 22 MB

21. Dušan Svitana Škoda 105 Spišská Belá 18 MB

22. Miroslav Pješčák Mercedes ML Spišská Belá 16 MB

23. Matej Krišanda Škoda Felícia Spišská Belá 15 MB

24. Lukáš Hlavenka Škoda 120 Spišská Belá 11 MB

25. Milan Mazurek Mercedes ML Spišská Belá 10 MB

26. Karol Rossbrey Škoda 120 Košice 0 MB
 
Kategória - Juniori (od 10 do 18 rokov)
Por. Súťažiaci Značka auta Mesto/obec MB 

1. Martin Stoklas Škoda Felícia Spišská Belá 300 MB

2. Stanislav Bekeš ml. Seat Ibiza Spišská Belá 242 MB

3. Lukáš Podolínsky Renault Megane Spišská Belá 236 MB

4. Marek Monka Seat Ibiza Spišská Belá 216 MB

5. Peter Rusiňák ml. Škoda Octavia Poprad 43 MB

Miroslav Vošček VW Golf Spišská Belá 43 MB

Priebežné výsledky XI. ročníka súťaže v jazde zručnosti 
„O pohár primátora mesta Spišská Belá” po 6 kolách

Kategória - Ženy
Por. Súťažiaci Značka auta Mesto/obec MB 

1. Ivona Kurucová Dacia Poprad 314 MB

2. Paula Vodrážková Opel Corsa Poprad 313 MB

3. Lenka Bukovská VW Spišská Belá 301 MB

4. Jana Štolcová Suzuki Swift Poprad 259 MB

5. Petra Štolcová VW Lupo Spišská Belá 119 MB

6. Eva Kačmareková ŠKODA Fabia Kežmarok 33 MB

Kategória - Dospelí
Por. Súťažiaci Značka auta Mesto/obec MB 

1. Anton Štolc Ford Fusion Spišská Belá  322 MB

2. Jaroslav Divoký Opel Corsa Poprad 307 MB

3. František Monka Seat Ibiza Spišská Belá  293 MB

4. Michal Bukovský VW Golf Spišská Belá  216 MB

5. Ján Štolc Suzuki Swift Poprad 183 MB

6. Michal Palušák Škoda Fabia Spišská Belá 149 MB

7. Lukáš Drescher Opel Tigra Spišská Belá 139 MB

8. Paula Vodrážková Opel Corsa Poprad 137 MB

9. Stanislav Bekeš st. Daewo Matiz Spišská Belá 135 MB

10. Ivona Kurucová Dacia Poprad 130 MB

11. Lenka Bukovská VW Golf Spišská Belá 127 MB

12. Jana Štolcová Suzuki Swift Poprad 116 MB

13. Jaroslav Línek Škoda Fabia Spišská Belá  108 MB

14. Michal Monka Seat Ibiza Spišská Belá 81 MB

15. Peter Rusiňák st. Škoda Octavia Poprad 69 MB

16. Petra Štolcová VW Lupo Spišská Belá 54 MB

17. Stanislav Podolínsky Renault Megane Spišská Belá 33 MB

18. Matej Krišanda Škoda Felícia Spišská Belá 20 MB

Karol Rossbrey Škoda 120 Košice 20 MB

20. Dušan Svitana Škoda 105 Spišská Belá 19 MB

21. Kamil Mačák Fiat Marea Spišská Belá 15 MB

Eva Kačmareková ŠKODA Fabia Kežmarok 15 MB

23. Pavel Sovák ŠKODA Fabia Poprad 14 MB

24. Miroslav Pješčák Mercedes ML Spišská Belá 12 MB

25. Lukáš Hlavenka Škoda 120 Spišská Belá 11 MB

26. Milan Mazurek Mercedes ML Spišská Belá 10 MB

• Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., ako správca mestských lesov 
zrekonštruoval vo svojej réžii (použitím vlastného dreva) dva staré 
poškodené mosty - jeden z nich v Babej doline. Takto ušetril značné 
množstvo peňazí na nový betónový most.

• Mesto v júni postavilo nové detské ihrisko na Moskovskej ulici - 
v športovom areáli pri základnej škole. Na časť nákladov vo výške 10 
tis. eur. Mesto získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu. 
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V piatok 11. júna 2010 sa na 
hokejovom ihrisku na Tatranskej 
ulici uskutočnil hokejbalový 
turnaj pri príležitosti Dní mesta 
Spišská Belá, ktorý usporiadala 
Základná škola Štefánikova 19 
v spolupráci s Mestom Spišská 
Belá. Turnaja sa zúčastnili žiaci 
zo ZŠ Štefánikovej 19 a z Po-
dolínca. 

Veľkým prekvapením bolo, že 
turnaja sa zúčastnili aj dievčatá. 
Bolo vidieť, že majú obrovskú 
chuť a radosť z tejto hry. Ich ra-
dosť sa preniesla aj na divákov, 
ktorými boli spolužiaci i uspo-
riadatelia.

Aj u chlapcov bolo cítiť nadše-
nie a entuziazmus z hry. Chlapci 
podávali vynikajúce výkony, 
nakoľko väčšina z nich hráva 

Hokejbalový turnaj 
pri príležitosti Dní mesta Spišská Belá

hokejbalovú ligu.
Konečné poradie:
1. Bili (ZŠ Štefánikova 19)
2. ZŠ Podolínec
3. Wow Angels (ZŠ Štefánikova 
19)
4. Black Snakes (ZŠ Štefánikova 
19)
5. Tigrice (ZŠ Štefánikova 19)

Družstvo Bili reprezentovali - 
Lukáš Zadžora, Augustín Mitura, 
Anton Hájek, Róbert Odumorek, 
Stanislav Bekeš, Šimon Hotáry, 
Marcel Chovaňák, Kristián Kiska, 
Stanislav Pisarčík, Jakub Pajer. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a orga-
nizovaní tejto športovej akcie, 
najmä p. učiteľovi Miroslavovi 
Burdíčkovi.

XII. ročník Belá mix volley cup-u
Dňa 17. júla 2010 sa v parku 

kaštieľa v Strážkach (z dôvodu 
nepriaznivých podmienok súvi-
siacich s povodňovou situáciou 
na futbalovom ihrisku v Stráž-
kach) uskutočnil už XII. ročník 
Belá Mix volley cup-u. Turnaja 
sa zúčastnilo 24 družstiev, hralo sa 
v 4 skupinách na 4 ihriskách. 

Po celodennom turnaji bolo 
konečné poradie nasledovné: 
1. miesto - tím Škôlkari, ktorí 
získal aj putovný pohár, 2. miesto 
- tím Hurikán, 3. miesto - tím Ve-
geťáci, cenu pre najlepšiu hráčku 
si odniesla Terézia Slančová a pre 
najlepšieho hráča Juraj Drobňák. 
Tomuto vydarenému športové-

• Víťazné tímy Belá mix volley cup-u.

mu podujatiu prialo aj horúce 
letné počasie, ktoré dalo hráčom 
turnaja poriadne zabrať. 

Organizátori (J. Kuna, M. 
Banczik, J. Dobeš, M. Červenka) 
však nenechali nič na náhodu 
a pripravili hráčom originálne let-
né osvieženie v podobe bazénov 
a hasičskej striekačky. Ostal vy-
nikajúci pocit zo skvelého turnaja, 
skvelých ľudí a nezabudnuteľnej 
atmosféry. Poďakovanie patrí 
pani kastelánke Márii Šelepovej 
za umožnenie odohrania turnaja 
v parku kaštieľa a veľké ďakujem 

sponzorom: Mesto Spišská Belá, 
Mestsky podnik Spišská Belá, 
PVE - Ing. Rudolf Nikerle, Ing. 
Milan Vdovjak, SLOVKRED 
- PhDr. Ladislav Hrivko, STA-
VING s. r. o. - Ing. Ján Slo-
dičák, TATRAMETAL s. r. o. 
- František Depta, GEOMERA 
- Ing. Anton Olekšák, Rudolf 
Haring, EXES - Pavol Kravárik, 
ALGIDA, Juraj Milaňák, Peter 
Milaňák, Dušan Kostka, Bicykle 
Kostka, Baliarne obchodu Poprad 
a. s., KÁVOMATY Kežmarok, 
Hysteri Klub.

Výsledky Basketbal - ženy - 2. Slovenská 
liga - skupiny Východ
Mužstvo Z V R P Skóre Body
Union KE 16 11 0 5 1112:738 27
Sp. Belá 14 12 0 2 993:577 26
Sabinov 14 9 0 5 870:693 23
Michalovce 16 2 0 14 560:1104 18
Sp. Nová Ves 12 2 0 10 473:896 14


