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9. ročník 

	 V	 priebehu	 mesiaca	 máj	 bol	 medializovaný	 problém	 prehradzovania	 lesného	 potôčika	 v	 katastri	 mesta	 Spišská	
Belá	 v	 lokalite	 nad	 Šarpancom	 ,	 nazvaný	 ako	 „Krádež	 vody	 “.	 Pracovníci	 Mestského	 podniku	 s.r.o.	 prostredníctvom	 	 mé-
dií	 z	 tejto	 veci	 nepriamo	 obvinili	 prevádzkovateľa	 malej	 vodnej	 elektrárne	 na	 rieke	 Biela	 –	 spoločnosť	 PVE	 s.r.o	 Poprad.	
	 Po	 preskúmaní	 máp	 	 bolo	 zistené,	 že	 potôčik	 sa	 rozdeľuje	 a	 tečie	 sčasti	 do	 rieky	 Biela	 a	 sčasti	 napája	 i	 Belianský	 potok.	
Tvrdenia	 zástupcov	Mestského	 podniku	 s.r.o.	 	 Ing.V.	 Kleina	 a.	 Ing.	M.	Andráša	 o	 krádeži	 vody	 boli	 zavádzajúce	 a	 nepravdivé.
	Mestský	podnik	 s.r.o	 v	 zast.	 Ing.V.Klein	a	 Ing.M.Andráš	 sa	 týmto	 	 ospravedlňuje	p.	M.	Vdovjakovi	 	 konateľovi	 a	 Ing.	R.	Niker-
lemu	 spolumajiteľovi	 spoločnosti	 PVE	 	 s.r.o	 Poprad	 .	 Problematika	 využívania	 lesných	 potokov	 bude	 	 predmetom	 hľadania	
riešenia	 tohto	 problému	 	 za	 účasti	 mesta,	 miestnych	 rybárov,	 lesníkov,	 spoločnosti	 PVE	 a	 ďalších	 dotknutých	 organizácií.

OSPRAVEDLNENIE
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Ocenenie najlepších žiakov za 

školský rok 2010/2011
 Koniec	 júna	 je	 pre	 mnohých	 začiatkom.	 Pre	
žiakov	 začiatkom	 letných	 prázdnin,	 lúčia	 so	

školským	 rokom,	 v	 ktorom	 tí	 snaživejší	 dosiahli	 mimoriadne	
výsledky,	 či	 už	 v	 športe,	 matematických	 alebo	 dejepisných	
olympiádach,	 alebo	 vo	 výtvarných,	 literárnych	 súťažiach	 a	
mimoškolských	aktivitách.	Najlepších	žiakov	z	každého	ročníka	z	
oboch	základných	škôl	nášho	mesta	dňa		29.	júna	prijal	primátor	
nášho	mesta	Štefan	Bieľak	na	slávnostnom	ocenení,	na	ktorom	
im	osobne	zablahoželal	k	dosiahnutým	výsledkom,	odovzdal	im	
vecný	 dar	 a	 poprial	 im	 ešte	 veľa	 síl	 a	 usilovnosti	 do	 ďalšieho	
štúdia.	Pozvanie	prijali	aj	 riaditelia	škôl	a	pedagógovia,	ktorým	
primátor	mesta	 taktiež	poďakoval	 za	 ich	námahu	a	 trpezlivosť	
pri	 plnení	 ich	 učiteľského	 poslania.	 Všetkým	 želáme	 krásne	
prázdniny	 a	 veľa	 úspechov	 v	 nasledujúcom	 školskom	 roku.

Koncert a výstava absolventov
Základná	umelecká	škola	Spišská	Belá	sa	aj	tento	rok	rozlúčila	
so	 svojimi	 absolventmi	 slávnostným	 koncertom	 absolven-
tov	 a	 výstavou	 absolventských	 prác.	 Na	 koncerte	 v	 kinosále	
mesta	 sa	 predviedli	 hudobným	 číslom	 absolventi	 hudob-
ného	odboru.	Každý	z	absolventov	zaujal	 nielen	svojim	zanie-
tením,	ale	aj	vysokou	úrovňou,	za	čo	utŕžili	aj	obrovský	potlesk.	
Výtvarníci	 sa	 nám	 po	 skončení	 koncertu	 predstavili	 výsta-
vou	 svojich	 prác,	 	 na	 ktorých	 pracovali	 posledný	 rok.	 Výstava	
bola	 tohto	 roku	 zrealizovaná	 pre	 malý	 počet	 absolventov	 výt-
varného	 odboru	 v	 Petzvalovom	 múzeu.	 Preto	 poďakovanie	
patrí	 aj	 pracovníčkam	 múzea	 za	 ich	 ústretovosť	 a	 pomoc.
Absolventi	 	 hudobného	 odboru:	 Ľudmila	 Brincková,	 Mária	
Praženicová,	 Kristián	 Kiska,	 Jakub	 Pajer,	Adriána	 Scholtzová,	
Augustín	Mitura,	Patrik	Poláček,	Dominik	Poláček,	Dávid	Pompa,
Daniel	 Kurpaš,	 Nikola	 Svitanová,	 Václav	 Matějovský,	 Denisa	
Brežinová,	 Pavla	 Gurková,	 Kristína	 Scholtzová,Iveta	 Krem-
paská,	Ivana	Pisarčíková,	Zuzana	Čekovská,	Katarína	Kostková,	
Adriana	Pisarčíková,	Zuzana	Trebuňová,	Martin	Irha.
I.	stupeň:	Eva	Kamodyová,	Anna	Kostková,	Denisa	Pisarčíková
Absolventi	 výtvarného	 odboru:	 Jana	 Cihanová,	 Stanislava	
Lorenčíková,	Michaela	Čekovská,	Radka	Hupková,	Radoslava	
Krigovská,	Stanislava		Čarnogurská,	Zuzana	Osvaldová,	Anežka	
Pisarčíková,	RadoslavaMária	Urbanová,	 Barbora	Vnenčáková,	
Viktória	Bombarová.
II.stupeň:	Jana	Božíková,	Beáta	Oravcová,	Silvia	Tyborová.

Ocenenie žiakov ZUŠ
ZUŠ	Spišská	Belá	-		výtvarný	odbor	každoročne	oceňuje	svojich	
najúspešnejších	 žiakov,	 ktorí	 svojimi	 výtvarnými	 prácami	 zau-

jmú	porotu	nielen	na	Slovensku,		ale	aj	na	celom	svete.	Pri	tejto	
príležitosti	primátor	nášho	mesta	Štefan	Bieľak	spolu	s	riaditeľkou	
ZUŠ	Alenou	Rančákovou		a	učiteľkami	výtvarného	odboru	Mgr.	Ka-
tarínou	Labusovou,	Bc.	Janette	Kubalovou,	Mgr.	Zuzanou	Chorog-
wickou,	 udeľujú	 žiakom	 ďakovný	 list	 za	 reprezentáciu	 mesta.	
Žiakom	 boli	 udelené	 	 ocenenia,	 	 ktoré	 získali	 na	 prestížnych	
výtvarných	 súťažiach	 doma	 aj	 vo	 svete.	 V	 tomto	 školskom	
roku	 2010/2011	 boli	 výtvarníci	 veľmi	 úspešní,	 zúčastnili	
sa	 a	 získali	 ceny	 na	 týchto	 výtvarných	 súťažiach:
Medzinárodná	 výtvarná	 súťaž	 Lidice.	 Umiestnilo	 sa	 na	 nej	 25	
450	exponátov	 zo	66	 zemí.	Porota	 udelila	 92	medailí,	 	 z	 toho	
naša	 žiačka	 ZUŠ	 	 Liliana	 Kaputovázískala	 	 	 medailu	 a	 622	
ocenení	,	25	medailí	školám	za	ich	kolekcie.	Aj	tu	si	ZUŠ	Spišská	
Belá	počínala	vynikajúco,	získala	cenu	za	kolekciu	grafiky	a	de-
viati	žiaci	boli	ocenení.		Sú	to	Mário	Alexy,	Alexandra	Pavličková,	
Tomáš	 Kovalčík,	 Michal	 Vida,	 Daniel	 Sebastián	 Čaban,	 Soňa	
Rennerová,	 Frederika	 Krempaská	 ,	 Annamária	 Krempaská,	
Veronika	 Mišková,	 Florián	 Zamkovský,	 Lukáš	 Kubis,	 Benedikt	
Kušion	.
		 V	 Poľskom	 meste	 Torúni	 sa	 každé	 dva	 roky	
koná	 medzinárodná	 grafická	 súťaž	 detí	 a	 mládeže
Na	tejto	medzinárodnej	súťaži	ZUŠ	Spišská	Belá	získala	veľký	
úspech.	Z	39	udelených	medailí	a	za	účasti		43	krajín	v	piatich	kat-
egóriách,		získala	ako	jediná	zo	Slovenska	ZUŠ	Spišská	Belá	až	
štyri	individuálne	medaile,	kolektívnu	cenu	a	množstvo	čestných	
uznaní.	 Týmto	 sa	 slovenská	 krajina	 stala	 najúspešnejšou	
zúčastnenou	krajinou	na	 tejto	prestížnej	súťaži.	Našu	školu	pri	
tejto	príležitosti	navštívila	PhDr.	Helena	Jacošová,	riaditeľka	slov.	
inštitútu	vo	Varšave,	radca	ambasády	SR,	ktorá	za	nás	prevzala	
ceny	v	Toruni	a	prišla	nám	ich	odovzdať.	Sama	povedala:	„Bol	
to	 úžasný	 pocit	 opätovne	 vystupovať	 na	 pódiu	 pred	 všetkými	
mojími	 a	 zahraničnými	 kolegmi.	 Najmilším	 prekvapením	 bolo	
pre	 mňa	 prebratie	 ceny	 Maršalka	 Vojvodstva	 Kujavsko-Po-
morskeho.	 Je	 to	 najvyššie	 udeľované	 ocenenie	 v	 tejto	 súťaži	
za	 kolekciu	 prác."	 Primátor	 nášho	 mesta	 umožnil	 najlepším	
žiakom	 -	 Natálii	 Pitoňákovej,	 Frederike	 Krempaskej,	 Danielo-
vi	 Sebastiánovi	Čabanovi,	 Klaudii	 Zatkovskej	 	 zúčastniť	 sa	 na	
vernisáži	 vo	Varšave,	na	ktorú	boli	pozvaní	ocenení	žiaci,	 	 ich	
pedagógovia,		ale	aj		vedenie	školy,		za	čo	im	patrí	poďakovanie.
	 Čestné	 uznanie	 patrí	 žiakom:	 Ema	 Šoltysová,	 Viktória	 Smik-
ová,	 monika	 Sebešová,	 Viktória	 Laufová,	 Benedikt	 Kušion,	
Janka	 Kundľová,	 Klára	 Kovalčíková,	 Dávid	 Kolumber,	 Tatiana	
Jacenková,	Michal	Galik,	Denisa	Boďová,	Helena	Zamkovská,	
Kristína	Dlugošová,	Kamil	Krigovský,	Kristína	Mušková,	Nikola	
Slodičková,	Romana	Budyáková,	Františka	Blaščáková,Denisa	
Galliková,	 Adam	 Škvarek,Timea	 Sisková,	 Lívia	 Kovalčíková,	
Marek	 Zemjanek,	 Radka	 Sedláčková,	 Soňa	 Rennerová,	 Ve-
ronika	 Krajčoviechová,Jakub	 Svitana,	 Ľubomír	 Pisarčík,Lukáš	
Pisarčík,	 Lenka	 Lineková,	 Matej	 Ježík,	 Jozef	 Sičár,	 Gabriela	
Ulbrichová,Marta	Galliková,	Alžbeta	Godlová,	Lucia	Zamkovská	
,Anamária	 Krempaská,	 Marcel	 Odumorek,	 Andrej	 E.	 Zajonc.											
Medzinárodná	výtvarná	súťaž	Bohúňová	paleta	v	Dolnom	Kubíne.
	 Na	 tejto	 súťaži	 bolo	 z	 našej	 školy	 ocenených	 	 až	 	 21	 detí.		
Získali	zlaté,	strieborné	,	bronzové	pásmo,	ale		aj	čestné	uzna-
nia.	Zuzana	Malliková,	Tobiáš	Kovalčík,	Andrej	E.	Zajonc,	Matej	
Belončák,	Marko	Štefaniak,	Petra	Repelová,	Zuzana	Osvaldová,	
Ružena	 Labusová,	 Klaudia	 Zatkovská,	 Dávid	 Zadžora,	 Jakub	
Svitana,Dagmara	 Zemjaneková,	 Kristína	 Zavadská,	 Alžbeta	
Mallíková,	Mário	Alexy,	Marek	Zemjanek,	Mária	Kovalčíková,	Mir-
ka	Rezničáková,	Oskar	Fridmanský,	Dávid	Vnenčák	,	Lukáš	Kubis.														
Bitola	Macedónsko,	Medzinárodná	výtvarná	súťaž	známa	v	celom	
svete.	Naši	žiaci	tu	získali	3	zlaté	palety	a	tri	ocenenia.	ZUŠ	Spišská	
Belá	získala	najvyššie	ocenenie	za	kolekciu	prác,	zlatú	paletu.	
Ocenení	žiaci	sú	Frederika	Krempaská,	Klaudia	Zatkovská,	Flo-
rián	Zamkovský,	Matej	Belončák,	Michal	Vida,	Soňa	Rennerová.
Chrám	 Boží-	 Rimavská	 Sobota.Táto	 súťaž	 bola	 zameraná	 na	
cirkevné	chrámy	na	Slovensku.	Deti	získali	9	hodnotných	cien.	
Cenu	 získali	 Kristína	 Ščigulinská,	 Ondrej	 Zajonc,	 Klaudia	 Zat-
kovská,	 Viktória	 Laufová,	 Monika	 Sebešová,	 Timotej	 Kovačik,	
Miriama	 Rojková,	 Dávid	 Vnenčák,	 Dagmara	 Zemjaneková.

Ocenení žiaci zo ZŠ J. M. Petzvala:
	 	 1.ročník		Veronika	Grichová
	 	 2.ročník	Dominika	Dlubáčová
	 	 3.ročník	Veronika	Čekovská
	 	 4.ročník	Denisa	Vnenčáková
	 	 5.ročník	Peter	Pieger
	 	 6.ročník	Alexandra	Pavličková
	 	 7.ročník	Viera	Heilandová
	 	 8.ročník	Petra	Ridziková
	 	 9.ročník	Matúš	Piege

          Ocenení žiaci zo ZŠ na Štefánikovej ulici
	 	 1.ročník	Mária	Kovalčíková
	 	 2.ročník	Marek	Zemjanek
	 	 3.ročník	Janko	Pajer
	 	 4.ročník	Lukáš	Pisarčík
	 	 5.ročník	Klára	Fedorová
	 	 6.ročník	Simona	Grichová
	 	 7.ročník	Adam	Vošček
	 	 8.ročník	Michaela	Čekovská
	 	 9.ročník	Ľudmila	Brincková
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	 	Prehliadka	17	roč.	Medzinárodnej	výtvarnej	súťaže,	do	
ktorej	sa	prihlásilo	3500	detí	z	Poľska	,	Slovenska	a	Česka.	24	
detí	s	 týchto	krajín	získalo		ceny	a	zároveň	kalendár	s	vyobra-
zením	svojej	práce.	Zo	ZUŠ	boli	ocenení	Jakub	Ulbrich,	Ľubomír	
Pisarčík,	Jaroslava	Vdovjaková,	Annamária	Krempaská
Rainbow–Zánka	Maďarsko.
	 Známe	medzinárodné	 výtvarné	 bienále	 v	maďarskom	
meste	Zánka	 ,	 na	 ktorom	bolo	 	 zúčastnených	 29	 krajín	 sveta.		
Slovenská	republika	získala	37	ocenení	a	žiaci	výtvarného	od-
boru	 získali	 cenu	 za	 kolekciu,	 4	 zlaté,	 3	 strieborné	 a	 3	 bron-
zové	 medaile.	 	 Výhercami	 sú	 Frederika	 Krempaská,	 Maroš	
Mešár,	 Klaudia	 Kaňuková,	 Lenka	 Lineková,	 Dominik	 Miško,	
Lívia	Kovalčíková,	Zuzana	Urodová,	Liliana	Kaputová,	Veronika	
Čekovská,	Simon	Škuta,	Mária	Čupková,	Alexandra	Pavličková
Dúha	Stará	Ľubovňa.
	 Tetno	rok	sa	organizoval	už	15.	Ročník	medzinárodnej	
výtvarnej	 súťaže.	Cenu	udelenú	ministrom	školstva	získal	 žiak	
ZUŠ	 Spišská	 Belá	 Martin	 Garabáš,	 	 1.miesto	 získala	 Selinka	
Brixiová	a	2	x	druhé	miesto		získali	Dominika	Čarnogurská,	Lucia	
Zatkovská.	Čestné	uznanie	potešilo	Róberta	Hohola.
Dielo	tvojich	rúk	–	Topoľčany	ZUŠ	v	tejto	celoslovenskej	súťaži		
získala	Mimoriadne	 ocenenie	 za	 kolekciu	 grafiky	 a	 dvaja	 žiaci	
získali	hlavné	ceny.	Sú	to	Ján	Sedlák,	Klaudia	Kaňuková.
Výtvarné	alternatívy	Považská	Bystrica-	táto	súťaž	má	dlhodobú	
tradíciu,		na	ktorej	sa	hodnotia	výtvarné	individuálne	a	kolektívne	
práce	 z	 celého	 sveta.	 Gabriela	 Kyseľová,	 Mária	 Palušáková,	
Petra	Slivinská,	Denisa	Brežinová	mali	na	tejto	výtvarnej	súťaži	
vystavené	 svoje	 práce	 a	 boli	 ocenené	 čestným	 uznaním.
ZUŠ	Spišská	Belá	sa	teší	z	úspechov	žiakov	našej	školy,		ktorí	
dosahujú	pekné	výsledky	vo	výtvarných	súťažiach	a	reprezentujú	
nielen	našu	školu,		naše	mesto,	ale	aj	Slovensko	po	celom	svete.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ďakujeme.

Historický kalendár

19.6.1596	Pri	obrane	starodávnych	chotárnych	
hraníc	Spišskej				
																	Belej	v	tatranských	Zadných	
																	Meďodoloch,	počas	nočného	prepadu	žoldniermi		
																	Juraja	Horvátha	z	Dunajeckého	
																	(Nedeckého)	panstva,	padli	občania	Spišskej	Belej		 	
	 			Tobias	(Tobiáš)	Schlosser	a	
																	Blasius	(Blažej)	Schuster,	ďalších	15	občanov	bolo		
	 			zranených,	z	toho	traja	ťažko.

2.7.1964			Slávnostné	otvorenie	Múzea	J.	M.	Petzvala	v					
																	SpišskejBelej

13.7.1701	Neúspešná	a	protiprávna	akcia	Kežmarku	proti		
																	Spišskej	Belej	na	pripojenie	tzv.	
																	Spoločných	pasienkov	v	Belianskych	Tatrách	ku		
																	Kežmarku,	pričom	bola	do	Tatier	
																	odoslaná	aj	expedičná	vojenská	jednotka		
																	kežmarského	rodáka	kpt.	Jakupa	Edlera	von	
																	Kray,	k	boju	s	belianskymi	obrancami	však	nedošlo,	
																	incident	riešila	Spišská	Belá	
																	právnou	cestou.

15.7.1251	Prvá	známa	písomná	zmienka	o	Strážkach	(Eur)	v		
																	donačnej	listine	uhorského	kráľa
																	Belu	IV.

17.7.1543	Priateľská	dohoda	Spišskej	Belej	a	Kežmarku	o		
																	zmene	priebehu	spoločných	chotárnych	
																	hraníc	v	podhorí	Tatier	v	prospech	Kežmarku,		
																	súčasne	Spišská	Belá	povolila	pásť	
																		Kežmarku	a	Rakúsom	na	svojich	pasienkoch	(Wei	
																	denau)	–	vznik	tzv.	Spoločných	
																	pasienkov.

24.7.1872	Dohoda	o	rozdelení	„Spoločných	pasienkov“	v	Beli
																	anskych	Tatrách	na	tri	rovnaké	časti	
																	medzi	Spišskú	Belú,	Kežmarok	a	Rakúsy	(územie		
																	medzi	sedlom	Červená	hlina	a	
																	Kopským	sedlom)	s	vytýčením	nových	hraníc	a		
																	súčasne	zmena	chotárnych	hraníc	
																	Spišskej	Belej	v	Doline	Siedmych	prameňov	v		
																	prospech	obce	Rakúsy.

25.7.1892	Začiatok	prevádzky	železnice	Kežmarok	–	Spišská		
																	Belá,	Horné	nádražie.

26.7.	 		Sviatok	sv.	Anny,	patrónky	rímskokatolíckeho	kostola		
																	v	Strážkach.

29.7.1891	Narodila	sa	barónka	Margita	Czóbelová,	posledná	
																		majiteľka	kaštieľa	v	Strážkach.

31.7.1910	Na	nižných	lúkach	v	Spišskej	Belej	sa	odohral	prvý	
																	futbalový	zápas	medzi	Spišskou																				
																	Belou	a	Matejovcami

Škôlkárstvo v mestských lesoch

Mestský	podnik	Spišská	Belá	s.r.o.	ako	správca	mestských	lesov	
začal	tento	rok	intenzívne	napĺňať	zámer	mať	vlastné	sadenice	
na	zalesňovanie	našich	lesov.	Tieto	sadenice	sa	dopestúvajú	vo	
fóliovníku	na	Šarpanci	(pri	horárni,	kde	sídli	naša	lesná	správa).	
Tento	fóliovník	si	postavili	naši	lesníci	vo	vlastnej	réžii.	Cieľom	
je	dopestovať	aspoň	časť	sadeníc	zo	semien	pozbieraných	v	
našich	lesoch.	Ročne	sa	v	ňom	dopestuje	cca	50	tisíc	sadeníc.		

Letná terasa v Belanských kúpeľoch
 

Belanské kúpele vás pozývajú do otvorenej 
letnej terasy a kaviarne, na dobrú kávu, 

miešané nápoje, zmrzlinové poháre a dobrú 
pizzu. Tešíme sa na vašu návštevu.



4

Spišskobeliansky spravodajJúl	2011

Kaštieľne hry 2011

 Park	 kaštieľa	 v	 Strážkach	 pod	 záštitou	 Slovenskej	 národnej	 galérie	 a	 Mesta	
Spišská	Belá	aj	tohto	roku	ožil	divadlom.	V	sobotu	25.	júna	vo	večerných	hodinách	publikum	aj	nap-
riek	nepriaznivému	počasiu	rozosmialo	divadlo	DINO	z	Hornej	Stredy	s	vynikajúco	predvedenou	
hrou	Drápačky	(oplatilo	sa	to	vidieť).	Večerný	program	pokračoval	na	nádvorí	v	príjemnom	prostredí	
kaštieľa	výborným	džezovým	koncertom	kapely	Thoma´s	missing	band	z	Popradu.	Nedeľa	bola	už	
tradične	venovaná	mladším	návštevníkom,	ktorým	sa	predstavilo	divadlo	Actores	s	Potulným	kaba-
retom,	divadlo	spod	Spišského	hradu	s	rozprávkou	o	Katarínke	a	divadlo	na	Kolesách	s	Najsladšou	
rozprávkou.	Divadelné	predstavenia	spestrilo	vystúpenie	detí	z	Materskej	školy	v	Spišskej	Belej	z	
folklórneho	súboru	Dukátik	s	pásmom	Húsky,	húsky	poďte	domov.	Svetom	rozprávok	deti	previedli	
dvaja	skúsení	moderátori	zbojník	Hrajnoha	a	Janko	Hraško	(v	podaní	Dušana	Kubáňa	a	Michala	
Nováka).	A	takto	sa	park	kaštieľa	plný	tvorivých	dielni	a	atrakcií	stal	zázračnou	krajinou,	ktorá	ožila	
rozprávkovými	príbehmi.	

Spoločenská kro-
nika máj 2011

Narodili	sa

Andrej	Božek,	Jakub	Lukáč,	
Liana	Cehuľová,	Ema	Kan-
torová,	Adrián	Bukovský

Životného	jubilea	sa	
dožívajú

Mária	Matavová	85	rokov,	
Anna	Chovancová	85	rokov,	
Júlia	Olšavská	85	rokov,	
Andrej	Chamilla	80	rokov,	
Eva	Stupeňová	75	rokov,	
Marianna	Ramsová	70	rok-
ov,	Alojz	Kovalčík	70	rokov,	
Oľga	Krempaská	70	rokov,	
Jozef	Dudas	70	rokov

Navždy	nás	opustili

Anna	Halčinová	vo	veku	
93	rokov,	Žofia	Ofčáková	
vo	veku	87	rokov,	Katarína	
Hudáková	vo	veku	84	rokov,	
Stanislav	Podolinský	vo	
veku	60	rokov

Spoločenská
kronika jún 2011

Narodili	sa

Martin	Nebus,	Peter	Penxa,	
Branislav	Pirožek,	Dominik	
Pešta,	Filip	Olekšák,	Tobias	
Pišta,	Ela	Čupková

Životného	jubilea	sa	
dožívajú

Peter	Purdeš	90	rokov,	
Margita	Kurejová	75	rokov,	
Anna	Mlynarčíková	75	
rokov,	Irena	Vaverčáková	
70	rokov,	Mária	Kovalčíková	
70	rokov

Navždy	nás	opustili

Margita	Pješčáková	vo	veku	
77	rokov,	Paulina	Gallsch-
neiderová	vo	veku	84	rokov,	
Ján	Hangurbadžo	vo	veku	
74	rokov,	Elena	Heldáková	
vo	veku	74	rokov,	Margita	
Plučinská	vo	veku	74	rokov,	
Andrej	Hudaček	vo	veku	
72	rokov,	Ondrej	Kozák	vo	
veku	38	rokov
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NÁLEZ MLÁĎATKA 
SOKOLA MYŠIARA

Dňa	 28.6.2011	 kontaktoval	
obyvateľ	 Spišskej	 Belej	 -	
Karol	 Labus	 -	 Oddelenie	
životného	 prostredia	 na	
Mestskom	 úrade	 z	 dôvodu	
nálezu	 mláďatka	 dravca.	
Starostlivým	 prístupom	 k	
mláďaťu	 mu	 nálezca	 zach-
ránil	 život.	 Pár	 dní	 kŕmil	
mladého	 vtáka	 vo	 vystlanej	
krabici,	aby	zosilnel	a	potom	
sa	 rozhodol	 odovzdať	 ho	
naspäť	 do	 prírody.	 Odd-
elenie	 životného	 prostre-
dia	 požiadalo	 o	 spoluprácu	
Štátnu	ochranu	prírody	Slov-
enskej	 republiky.	 Pán	 Labus	

sa	domnieval,	 že	 sa	 jedná	o	
jastraba,	 čo	 sa	 však	 nepo-
tvrdilo.	 Odborný	 zamest-
nanec	Štátnej	ochrany	príro-
dy	 SR	 –	 pán	 Ksiažek,	 ktorý	
prišiel	 pre	 mláďa,	 ho	 určil	
ako	 sokola	 myšiara	 (ľudovo	
pustovka,	 lat.	 Falco	 tinnun-
culus).	 Mláďa	 sokola	 bolo	
dosadené	do	cudzieho	soko-
lieho	 hniezda	 s	 mláďatmi,	
kde	 sa	 dobre	 adaptovalo.	
Adopcia	 u	 týchto	 druhov	
vtákov	 je	 bežným	 spôsobom	
záchrany	 z	 hniezd	 vypad-
nutých	 zvedavých	 mláďat.	
Sokoly	 myšiare	 sú	 zákonom	

chránené a to nielen dospelé 
vtáky,	ale	aj	mláďatá	a	vajcia.	
Ďakujeme	 zodpovednému	
obyvateľovi	 Spišskej	 Belej	
za	 jeho	 príkladné	 správanie.	
Podľa	 zákona	 543/2002	 Z.z.	
o	 ochrane	 prírody	 a	 krajiny	
a	 jeho	vykonávacej	 vyhlášky	
je	 povinnosťou	 každého,	
kto	 nájde	 chráneného	
živočícha	 (vrátane	 chorých,	
poranených,	 poškodených	
alebo	 uhynutých),	 prípadne	
ich	 nesamostatné	 mláďatá,	
bezodkladne	 toto	 oznámiť	
spolu	 s	 opisom	 situácie,	
ako	 k	 nálezu	 došlo,	 miestne	
príslušnému	 Obvodnému	
úradu	 životného	 prostredia	
alebo	 priamo	 príslušnému	
pracovisku	ŠOP	SR.	Kompe-

tentní	 následne	 zabezpečia	
ďalšie	 nakladanie	 s	 tým-
to	 živočíchom.	 Pomoc	 pri	
riešení	situácie	Vám	ochotne	
poskytne	 aj	 Oddelenie	
životného	 prostredia	 mesta.	
Nájdeného	 živočícha	 je	 tu	
možné	 priamo	 aj	 odovzdať.
Ak	 by	 sa	 nález	 živočícha	
nenahlásil,	 došlo	 by	 k	
porušovaniu	 zákona	 za	 čo	
je	 možné	 udeliť	 sankcie.	 Na	
držbu	chránených	živočíchov	
v	 zajatí	 je	 potrebná	 výn-
imka	 Ministerstva	 životného	
prostredia	 a	 ďalšie	 súhlasy.

 NEPREHLIADNITE 

Lekárska	služba	prvej	pomoci	pre	
dospelých	v	Kežmarku

Sídlo	Lekárskej	služby	prvej	pomoci	 (záchranky)	pre	dospel-
ých	v	Kežmarku	sa	nachádza	od	1.marca	2011	v	objekte	na	
ulici	Dr.	Fischera	nad	pohotovostnou	lekárňou	ĽUBKA.		Pred	
objektom	LSPP	sa	nachádza	vyhradené	parkovisko	pre	mo-
torové	 vozidlá	 pacientov.	 Prevádzková	 doba	 pohotovosti	
počas	pracovných	dní	 je	15:30	-	07:00	hod.	Počas	víkendov	
a	 štátnych	 sviatkov	 je	 pohotovosť	 v	 prevádzke	 nepretržite	
24	 hodín.	 Telefónne	 číslo	 pohotovosti	 je	 (052)	 45	 22	 555
Viac	informácií		nájdete	na:
w w w . p o h o t o v o s t - k e z m a r o k . w e b n o d e . s k

Prevádzková	doba	pohotovosti	
počas	pracovných	dní	-		15:30	-	07:00	hod.	

počas	víkendov	a	štátnych	sviatkov	-		nepretržite	24	hodín.	
Telefónne	číslo	pohotovosti	je	(052)	45	22	555

Prerušenie	prevádzky	v	materskej	škole

Počas	letných	prázdnin	bude	Materská	škola	v	Spišskej	Belej	
uzavretá	v	čase	od	15.	augusta	2011	do	4.	septembra	2011	z	

technických	(údržbových)	dôvodov.	

Špeciálne sociálne poradenstvo 
prestávka

Od	8.	júla	do	24.	augusta	sa	sociálne	poradenstvo	poskytovať	
nebude	 kvôli	 letným	 prázdninám	 (dovolenkovému	 obdobiu).	
Opätovne	budete	môcť	využiť	tieto	bezplatné	služby	sociálnej	po-
radne	až	od	25.	augusta	2011	každý	štvrtok	od	16.00	do	18.00	hod.       

Bezplatné ihriská počas prázdnin 

Počas	 letných	 prázdnin	 budú	 obidve	 ihriská	 s	 umelým	
trávnikom	 v	 Spišskej	 Belej	 (na	 ul.	 Moskovskej	 i	 Tatranskej)	
poskytované	pre	deti	do	15	rokov	bezplatne	v	čase	od	8.00	do	
16.00	hod.	Rozhodlo	o	 tom	mesto	ako	vlastník	 týchto	 ihrísk.	
Hrací	 čas	 si	 treba	 dohodnúť	 (objednať)	 u	 správcu	 ihriska.		

Oznam pre žiakov ZUŠ

Riaditeľstvo	Základnej	umeleckej	školy	v	Spišskej	Belej	ozna-
muje	 svojím	 žiakom,	 že	 	 školský	 rok	 2011/2012	 sa	 začína	
1.	 septembra	 2011.	 Školské	 vyučovanie	 sa	 však	 začína	 5.	
septembra	 2011	 (pondelok)	 o	 10.00	 hod.	 v	 budove	 ZUŠ	 v	
Spišskej	 Belej	 a	 na	 vysunutých	 pracoviskách	 v	 rovnakom	
čase.	Po	letných	prázdninách	Vás	opäť	s	radosťou		uvítame	v	
našej	škole.		 	 	 	 	 	
																																											Alena	Rančáková,	riaditeľka	školy

Pietna spomienka na barónku
Tento	 rok	 si	 pripomíname	 120.	 výročie	 narodenia	 poslednej	
barónky	 v	 kaštieli	 v	 Strážkach	 Margity	 Czobelovej.	 Pri	 tejto	
príležitosti	 Mesto	 Spišská	 Belá	 a	 Slovenská	 národná	 galéria-	
kaštieľ	Strážky	pripravujú	pietnu	spomienku	v	kaštieli	v	Strážkach	
pri	hrobe	pani	barónky,	ktorá	sa	uskutoční	v	nedeľu	24.	júla	2011	
cca	o	11.30	hod.	(po	odpustovej	svätej	omši	v	rímskokatolíckom	
kostole	 sv.	Anny	 v	 Strážkach).	 	 Pozývame	 aj	 širokú	 verejnosť	
na	túto	spomienku	do	parku	kaštieľa.		Pri	príležitosti	uvedeného	
výročia	Slovenská	národná	galéria	v	Bratislave	od	19.júla	2011	
sprístupnila	 výstavu	 pod	 názvom	 „Barónka	 Margita	 Czobel“.		
Táto	 výstava	 bude	 inštalovaná	 aj	 v	 kaštieli	 v	 Strážkach	 a	 pre	
verejnosť	bude	prístupná	od	novembra	2011.

Deň otvorených dverí v ÚKSÚP-e
Dňa	12.	júla	sa	už	tradične	konal	v	Hlavnej	odrodovej	skúšobni	
ÚKSUP-u	 v	 Spišskej	 Belej	 Deň	 otvorených	 dverí.	 Tejto	 ak-
cie	 sa	 zúčastňujú	 poľnohospodári	 zo	 širokého	 okolia	 ale	 aj	 z	
odľahlých	kútov	Slovenska	s	cieľom	získať	potrebné	informácie	
z	 oblasti	 odrodovníctva	 ako	 aj	 pestovných	 postupov.	 Prítom-
ných	 poľnohospodárov	 na	 úvod	 privítala	 generálna	 riaditeľka	
ÚKSUP-u	Ing.	Vitariušová	i	primátor	nášho	mesta	Štefan	Bieľak.	
Po	odprezentovaní	odborných	 tém	a	zaujímavých	 informácií	z	
oblasti	šľachtenia	nových	odrôd		nasledovala	obhliadka	pokus-
ných	polí	a	políčok	v	teréne	(na	poliach	ÚKSUP-u).	Popoludní	sa	
v	týchto	priestoroch	konalo	valné	zhromaždenie	Zemiakárskeho	
zväzu	SR.
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Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Belej dňa 30.6.20011 boli 
prerokované najmä tieto témy:

Zmena v poskytovaní sociálnej pomoci

Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	 návrh	 Všeobecne	 záväzného	
nariadenia	 č.	 4/2011,	 ktorým	 sa	 mení	 a	 dopĺňa	 Všeobecne	
záväzné	 nariadenie	 mesta	 č.	 1/2010	 o	 poskytovaní	 sociálnej	
pomoci.	 Podľa	 tejto	 schválenej	 zmeny	 bude	 možné,	 aby	
mesto	zo	svojho	 rozpočtu	vo	výnimočných	situáciách	finančne	
pomohlo	 obyvateľom,	 ktorí	 sú	 vážne	 zdravotne	 postihnutí	
a	 potrebujú	 akútnu	 pomoc.	 Jednorazovú	 dávku	 sociálnej	
pomoci	 možno	 poskytnúť	 fyzickej	 osobe	 so	 zdravotným	
postihnutím,	 resp.	 jej	 zákonnému	 zástupcovi	 na	 účely	 úhrady	
nákladov	 spojených	 s	 poskytnutím	 špeciálnej	 zdravotnej	
starostlivosti,	 resp.	 úhrady	 nákladov	 na	 zakúpenie	 špeciálnej	
zdravotnej	 pomôcky	 na	 prekonávanie	 tohto	 postihnutia.	 Túto	
dávku	 možno	 poskytnúť	 fyzickej	 osobe,	 ktorá	 sa	 nachádza	
v	 nepriaznivej	 sociálnej	 situácii	 a	 výška	 jej	 príjmu	 s	 príjmami	
spoločne	 posudzovaných	 osôb	 nepresahuje	 trojnásobok	
životného	 minima	 určeného	 osobitným	 predpisom.
Túto	 dávku	 možno	 poskytnúť	 najviac	 do	 výšky	 dvojnásobku		
životného	minima	určeného	osobitným	predpisom.	Túto	dávku	
možno	poskytnúť	tomu	istému	žiadateľovi	na	ten	istý	účel	len	raz.	
Jednorazovú	dávku	v	hmotnej	núdzi	možno	poskytnúť	v	peňažnej,	
vecnej	alebo	kombinovanej	forme.	Na	poskytnutie	tejto	pomoci	
nie	 je	právny	nárok.	Samotný	 text	nariadenia	 je	zverejnený	na	
www.spisskabela.sk	a	na	úradnej	tabuli	pred	mestským	úradom).	

Úprava poplatkov v školách

Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo návrh	 Všeobecne	 záväzného	
nariadenia	mesta	Spišská	Belá	č.	5/2011	o	určení	výšky	príspevku	
na	 činnosť	 školy	 a	 školského	 zariadenia	 v	 zriaďovateľskej	
pôsobnosti	mesta	Spišská	Belá.	Tento	návrh	bol	pripravený	na	
základe	podnetov	jednotlivých	škôl	a	školských	zariadení.	Výška	
príspevku	za	stravovanie	v	školských	jedálňach	pri	MŠ	Mierová	
a	pri	ZŠ	Štefánikova	sa	nemení.	Podľa	tohto	návrhu	bude	výška	
týchto	príspevkov	od	1.	septembra	2011	nasledovná:	

Samotný	text	nariadenia	je	zverejnený	na	www.spisskabela.sk a 
na	úradnej	tabuli	pred	mestským	úradom).	

Zmena v školskom obvode 

Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	 návrh	 Všeobecne	 záväzného	
nariadenia	 mesta	 Spišská	 Belá	 č.	 6/2011,	 ktorým	 sa	 mení	
a	 dopĺňa	 Všeobecne	 záväzné	 nariadenie	 mesta	 č.	 1/2004	
o	určení	školských	obvodov.	Na	základe	návrhu	Základnej	školy	
J.M.	Petzvala	a	jej	rady	školy	sa	pre	túto	školu	zrušil	tzv.	povinný	
školský	 obvod	 pre	 žiakov	 7.	 ročníka	 z	 obce	 Krížová	 Ves.	 To	
znamená,	že	od	septembra	tohto	roku	už	na	túto	školu	nebudú	
prichádzať	 noví	 žiaci	 7.	 ročníka	 zo	Základnej	 školy	 z	Krížovej	
Vsi	(ktorá	je	len	pre	žiakov	1.-	6.	ročníka).	Dôvodom	pre	takéto	
rozhodnutie	 je	 nedostatok	 priestorov	 v	 Základnej	 škole	 J.	 M.	

Škola	/	Školské	zariadenie Doposiaľ	 od	1.9.2011
Základná	umelecká	škola	–	prípravka 3,32	EUR/	mes. 4,-	EUR/	mes.
Základná	umelecká	škola	–	neplnoletí	žiaci 3,98	EUR/	mes. 4,50	EUR/	mes.
Základná	umelecká	škola	–	dospelí	žiaci 9,96	EUR/	mes. 10,-	EUR/	mes.
Materská	škola 8,30	EUR/	mes. 10,-	EUR/	mes.
Školský	klub	detí 3,32	EUR/	mes. 4,-	EUR/	mes.
Školské	stredisko	záujmovej	činnosti 1,66	EUR/	mes. 2,-	EUR/	mes.
Centrum	voľného	času	–	neplnoletí	žiaci 1,66	EUR/	mes. 2,-	EUR/	mes.
Centrum	voľného	času	–	dospelí	žiaci 4,98	EUR/	mes. 5,-	EUR/	mes.
Jazyková	škola	pri	ZŠ	Mosk.–neplnoletí	žiaci 39,83	EUR/rok 40,-	EUR/rok
Jazyková	škola	pri	ZŠ	Mosk.–	dospelí	žiaci 49,79	EUR/rok 60,-	EUR/rok
Jazyková	škola	pri	ZŠ	Mosk.–	zápisné 6,64	EUR 10,-	EUR

Petzvala,	 nakoľko	od	 septembra	 v	 1.	 ročníku	budú	3	 triedy	
(proti	doterajším	dvom	triedam).	Samotný	 text	nariadenia	 je	
zverejnený na www.spisskabela.sk	a	na	úradnej	 tabuli	 pred	
mestským	úradom).

Zmena rozpočtu mesta

Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	 zmenu	 programového	
rozpočtu	 Mesta	 Spišská	 Belá	 na	 rok	 2011	 rozpočtovým	
opatrením	 č.	 5.	Táto	 zmena	 sa	 týkala	 zapojenia	 niektorých	
nepredpokladaných	príjmov,	ale	najmä	výdavkov	do	rozpočtu	
mesta.	Vo	výdavkovej	časti	vypustilo	z	rozpočtu	mesta	niektoré	
plánované	 výdavky,	 napr.	 dokončenie	 opravy	 chodníka	 na	
starom	 cintoríne.	 Zároveň	 však	 	 mestské	 zastupiteľstvo	
schválilo	 prioritné	 financovanie	 výstavby	 spláškovej	
a	 dažďovej	 kanalizácia	 v	 IBV	 S.	 Webera	 v	 Spišskej	 Belej	
(Weberova	 ul.,	 Kaltsteinova	 ul.,	 Vojtasova	 ul.,	 Greisigerova	
ul).	Celkové	náklady	na	túto	výstavbu	predstavujú	sumu	280	
tis.	EUR,	pričom	na	túto	sumu	sa	použijú	finančné	prostriedky	
plánované	na	iné	výdavky,	ktoré	sa	realizovať	nebudú	a	tiež	
prostriedky	 z	 rezervného	 fondu	 mesta	 (vo	 výške	 61	 519	
tis.	 EUR).	 Aj	 po	 uvedenej	 zmene	 zostane	 rozpočet	 mesta	
vyrovnaný	 a	 v	 rezervnom	 fonde	mesta	 zostane	 73	 708	 tis.	
EUR.

Správa mestských komunikácii

Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	 prenájom	 mestských	
komunikácií	 pre	 ich	 správcu	 Mestský	 podnik	 Spišská	 Belá	
s.r.o..	Na	základe	tohto	rozhodnutia	bude	predmetom	nájmu	
okrem	 mestských	 lesov	 aj	 mestské	 komunikácie,	 pričom	
ročne	 do	 rozpočtu	mesta	 bude	 priamo	 plynúť	 z	Mestského	
podniku	takmer	66	400	EUR.	V	rámci	uvedenej	správy	bude	
Mestský	 podnik	 vykonávať	 na	 svoje	 náklady	 bežnú	 údržbu	
a	bežné	opravy	mestských	ulíc	a	chodníkov,	pričom	dôjde	ak	
úspore	finančných	prostriedkov	mesta,	nakoľko	mestu	už	tieto	
práce	a	 služby	nebudú	 fakturované	 s	 20	%	DPH	 (lacnejšie	
to	 bude	 o	 uvedenú	DPH,	 ktorú	mesto	muselo	 platiť,	 keďže	
mesto	nemôže	byť	platcom	DPH).					

 Výstavba supermarketu v Spišskej Belej

Mestské	 zastupiteľstvo	 prerokovalo	 stanovisko	 spoločnosť	
ACCEPT	 s.r.o.,	 Mirka	 Nešpora	 č.	 61,	 Prešov	 k	 uzneseniu	
Mestského	 zastupiteľstva	 v	 Spišskej	 Belej	 č.	 59/2011	 zo	
dňa	 7.4.2011,	 ktorým	 súhlasilo	 so	 zriadením	 vecného	
bremena	 na	 uloženie	 inžinierskych	 sietí	 za	 podmienky,	 že	
budú	splnené	vznesené	požiadavky	mesta.	Po	vysvetlení	si	
vzájomných	stanovísk	a	požiadaviek	mestské	zastupiteľstvo	

čiastočne	 zmenilo	 svoje	
pôvodné	 uznesenie	 tak,	
že	 zrušilo	 niektoré	 svoje	
požiadavky	a	zároveň	však	
trvalo na bezodplatnom 
zriadení	 vecného	 bremena	
v	 prospech	mesta	 Spišská	
Belá	 spočívajúce	 v	 práve	
prechodu	 cez	 pozemok,	
na	 ktorom	 je	 plánovaná	
miestna	 komunikácia	
vedľa	 tohto	 supermarketu	
(smerujúca	 do	 plánovanej	
IBV	 za	 ul.	 SNP).	 Rovnako	
bude	 na	 náklady	 uvedenej	

spoločnosti	 vybudovaný	 prístupový	 chodník	 od	 ul.	 SNP	 k	
uvedenému	 supermarketu.	 Treba	 však	 zdôrazniť,	 že	 ani	
v	tomto	prípade	mestské	zastupiteľstvo	nerozhodovalo	o	tom,	
či	sa		bude	alebo	nebude	stavať	supermarket	v	našom	meste.	
Pozemky,	na	ktorých	má	byť	supermarket	priamo	vybudovaný,	
nie	 sú	 majetkom	 mesta,	 pričom	 územný	 plán	 mesta	
umožňuje	výstavbu	takéhoto	supermarketu	na	danom	mieste.					

Pridelenie mestských nájomných bytov 

Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	 pridelenie	 2-izbového	
mestského	 služobného	 bytu	 v	 bytovom	 dome	 na	 2.	
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poschodí	na	ulici	Štefánikovej	č.	42	v	Spišskej	Belej	nájomcovi	
Dagmare	 Buricovej,	 trvale	 bytom	 Bratislava,	 Púpavová	 46	
(novej	učiteľke	anglického	 jazyka)	na	dobu	trvania	pracovného	
pomeru	 k	 Základnej	 škole	 	 J.M.	 Petzvala	 v	 Spišskej	 Belej.	

Mestské	zastupiteľstvo	schválilo	pridelenie	nájomného	bytu	
nižšieho	štandardu	–	garzónky	č.	9	(v	podkroví)			v	bytovom	
dome	na	ulici	Slnečnej	č.	72	v	Spišskej	Belej	na	dobu	1	roka	
nájomcovi	Viliamovi	Lorenčíkovi,	bytom	Spišská	Belá.	

Mestské	zastupiteľstvo	schválilo	pridelenie	mestského	
nájomného	(správcovského)	bytu	v	podkroví	hasičskej	zbrojnice	
v	Spišskej	Belej	nájomcovi	Jozefovi	Lorenčíkovi,	trvale	bytom	
Spišská	Belá,	Petzvalova	č.	257/9	po	dobu	výkonu	funkcie	
správcu	hasičskej	zbrojnice	a	preventivára	požiarnej	ochrany	
mesta.

Predaj pozemkov v IBV Webera 

Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	 predaj	 stavebných	 pozemkov	
v	 lokalite	 ulica	 IBV	 Samuela	 Webera	 pre	 nasledovných	
záujemcov	(kupujúcich	stavebníkov):

 za podmienok určených	pre	predaj	stavebných	pozemkov		na	
ulici	 Samuela	Webera	 v	Spišskej	Belej	 v	 zmysle	 uznesenia	 č.	
156/2008	zo	dňa	25.9.2008.		Mesto	v	danej	lokalite	predalo	už	
68	stavebných	pozemkov	a	nepredané	zostali	už	len	4	pozemky.	

Využitie mestských budov v Strážkach 

Samotnému	rozhodnutiu	o	ďalšom	využití	nižšie	uvedených	
mestských	budov	predchádzala	fyzická	obhliadka	týchto	budov	
poslancami,	následná	diskusia	v	mestskom	zastupiteľstve	
i	mimo	neho,	následná	verejná	výzva	adresovaná	obyvateľom	
mesta	na	zaslanie	ich	návrhov	na	ďalšie	využitie	týchto	budov.	
Na	výzvu	mesta	zo	dňa	10.	3.	2011	v	lehote	do	26.4.2011	
reagovalo	písomne	5	osôb	s	nasledovnými	návrhmi:	

1./	Spoločenská	sála	v	Strážkach	–		odpredať,	resp.	odpredať,	
ak	sa	už	nedá	opraviť;		odpredať	a	peniaze	z	predaja	investovať	
do	novej	sály;	ak	odpredať	–	tak	na	aký	účel	?!;

2./	bývalá	hasičská	zbrojnica	–	zbúrať	a	rozšíriť	zeleň;	zbúrať	
a	postaviť	na	tomto	mieste	novú	sálu;	ponechať	ju	tak	–	v	takom	
štýle	(vraj	architektonicky	hodnotná	budova)	–	zrekonštruovať	
ju	na	spoločenské	a	záujmové	účely	so	zachovaním	pôvodného	
tvaru	s	vybudovaním	parkovacích	miest	

3./	bývalá	materská	škola	–	nepredať,	len	prenajať,	kým	ju	mesto	
nevyužije	 v	 budúcnosti	 pre	 seba;	 nezriaďovať	 tu	 spoločenskú	
sálu	–	blízkosť	susedov;	tu	zriadiť	spoločenskú	sálu	–	prestavbou	
a	prístavbou;	predať,	ale	zaviazať	na	nejaký	účel	(napr.	penzión	
so	stravovaním	a	parkoviskom);	zbúrať	a	pozemok	ponechať	pre	
budúce	potreby	mesta;	predať	(sú	už	aj	žiadosti	na	odkúpenie)					

Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	 nasledovné	 ďalšie	 využitie	
mestských	budov	v	Strážkach:		

a) spoločenská sála v Strážkach:	zbúra	sa	pristavená	zadná	
časť	 k	 prednej	 (pôvodnej)	 časti	 budovy	 (z	 dôvodu	 narušenia	
statiky	 tejto	 časti	 budovy)	 a	 v	 prípade	 technickej	 možnosti	 sa	
zriadia	toalety	v	časti	pôvodného	javiska	a	objekt	sály	sa	bude	
dočasne	užívať	ako	spoločenská	sála.

b) budova bývalej hasičskej zbrojnice a obecného úradu 
v Strážkach:	ponechať	túto	budovu	na	jej	súčasné	využitie,	t.j.	

odložiť	definitívne	 rozhodnutie	o	 tejto	budove	na	
neskoršie	obdobie.				

c) budova bývalej materskej škôlky

budovu	 s	 pozemkom	 (Medňanského	 ul.	 č.	 11)	 ponúknuť	 na	
predaj	prostredníctvom	vyhlásenia	obchodnej	verejnej	súťaže	za	
nasledovných	podmienok:	

1./	dodržať	záväzný	účel	budúceho	využitia	 tejto	budovy	–	 len	
umiestnenie	prevádzky	s	reštauračnými	službami	a	s	možnosťou	
aj	ubytovania,	resp.	bývania	(t.j.	možnosť	pre	obyvateľov	Strážok	
usporiadať	oslavy,	kary,	hostiny	a	pod.)		

2./	minimálna	kúpna	cena	–	vo	výške	ceny	určenej	znaleckým	
posudkom,	ktorý	dá	vyhotoviť		mesto.		

Vodovod IBV Webera

Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	 prevádzkovanie	 verejného	
vodovodu	 v	 lokalite	 IBV	 Samuela	 Webera	 Spišská	 Belá	
(Weberova	 ul.,	 Kaltsteinova	 ul.,	 Vojtasova	 ul.,	 Greisigerova	

ul.)	 Podtatranskou	 vodárenskou	 prevádzkovou		
spoločnosťou		a.s.,	Hraničná	17,		Poprad.

 Pozemky pod a okolo Belianskeho rybníka

Mestské	zastupiteľstvo	vzalo	na	vedomie	informáciu	
primátora	 mesta	 o	 rokovaní	 s	 Obvodným	 úradom	
v	 Kežmarku	 vo	 veci	 vysporiadania	 vlastníctva	
k	 nižšie	 uvedeným	 pozemkov	 v	 okolí	 Belianskeho	
rybníka	v	Spišskej	Belej	a	podanie	žiadosti	mesta	na	
odkúpenie	týchto	pozemkov	adresovanej	Obvodnému	

úradu	 v	Kežmarku.	Následne	mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	
odkúpenie	 pozemkov	 okolo	 Belianskeho	 rybníka	 v	 Spišskej	
Belej	 (pozemky	 pod	 rybníkom,	 okolie	 rybníka	 a	 pozemok	 pod	
rybárskym	domom):	

1./	 parc.	 č.	 6154/2,	 druh	 pozemku	 ostatná	 plocha	 	 o	 výmere	
38407	m2,	

2./	parc.	č.	6244/1	druh	pozemku	zastavané	plochy	a	nádvoria	
o	výmere	181	m2,	

3./	 parc.	 č.	 6244/10,	 druh	 pozemku	 vodné	 plochy	 o	 výmere	
56031	m2,	

4./	 parc.	 č.	 6246,	 druh	 pozemku	 zastavané	 plochy	 a	 nádvoria	
o	výmere	445	m2,		

za	 celkovú	 kúpnu	 cenu	 10 467,54 EUR,	 čo	 zodpovedá	 10	%	
z	ceny	určenej	znaleckým	posudkom.	Uvedená	kúpna	cena	 je	
zatiaľ	len	návrhom	mesta,	konečná	výška	tejto	ceny	bude	určená	
po	rokovaniach	s	ministerstvom	vnútra	a	ministerstvom	financií.	

Predaje pozemkov:

Mestské	zastupiteľstvo	

-	schválilo	predaj	časti	pozemku	pred	domom	Valérovi	Kittanovi,	
bytom	 Jesenná	 13,	 Poprad	 za	 kúpnu	 cenu	 7,00	 EUR/	 m2 
z	dôvodu	majetkoprávneho	vysporiadania	pozemku	pri	rodinnom	
dome	na	ul.	Petzvalovej	č.	23,	Spišská	Belá.

-	schválilo	predaj	časti	pozemku	Ing.	Petrovi	Gažimu,	bytom	
Hviezdoslavova	3,	Spišská	Belá	za	kúpnu	cenu	13,28	EUR/	m2  
z	dôvodu	dokompletizácie	stavebného	pozemku	na	Lipovej	ulici	
(na	výstavbu	rodinného	domu).	

-	 neschválilo	 predaj	 časti	 pozemku	 pri	 chatke	 v	 Belianskych	
kúpeľoch	 Ing.	 Anne	 Bendíkovej,	 bytom	 Moyzesova	 2808/12,	
Poprad.

-	 schválilo	 predaj	 spoluvlastníckeho	 podielu	 na	 pozemku	
prislúchajúcemu	 k	 bytu	 č.	 7	 bytového	 domu	 na	 Mierovej	 ulici	
735/13,	Spišská	Belá	Tomášovi	Simovi,	Dominika	Tatarku	322/9	

P.č. Meno Trvalý	pobyt
1. Jozef	Spirčák	a	Petronela	Spirčáková Ždiar	303
2. Ondrej	Fudaly	a	Ivana	Fudalyová Hlavná	4/7,		Lendak
3. Pavol	Britaňák	a	Nikola	Britaňáková Družstevná	2,	Spišská	Belá
4. Bc.	Veronika	Šuňavská Stálicova	3,	Košice
5. Peter	Gibľák	a	Mária	Gibľáková Poľná	85,	Kežmarok
6. Pavol	Gibľák Slnečná	94,		Ľubica
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058	 01	 Poprad	 za	 kúpnu	 cenu	 7,00	 EUR/	 m2 
z	 dôvodu	 majetkoprávneho	 vysporiadania	 tohto	
pozemku	pod	bytovým	domom.

-	schválilo	predaj	časti	pozemku	 (8	m2)	pod	 rodinným	domom	
kupujúcemu	 Patrikovi	 Oračkovi,	 bytom	 Letná	 284/67,	 059	
01	 Spišská	 Belá	 za	 kúpnu	 cenu	 7,00	 EUR/	 m2  z dôvodu 
majetkoprávneho	vysporiadania	pozemku.

-	neschválilo	predaj	pozemkov	tvoriace	areál	Belianskej	jaskyne	
vrátane	 príslušenstva	 v	 Tatranskej	 Kotline	 (ide	 o	 pozemky	
pod	 novovybudovaným	 vstupným	 objektom	 pred	 jaskyňou	
a	 prislúchajúcou	 infraštruktúrou)	 žiadateľovi	 Štátna	 ochrana	
prírody	 Slovenskej	 republiky,	 Správa	 slovenských	 jaskýň,	
Hodžova	11,	Liptovský	Mikuláš	a	 trvá	na	doterajšom	prenájme	
týchto	pozemkov	uvedenému	žiadateľovi.	

Protipovodňový plán mesta

Mestské	zastupiteľstvo	vzalo	na	vedomie	informáciu	primátora	
mesta	 o	 spracovaní	 nového	 protipovodňového	 plánu	 mesta	
Spišská	Belá.	Mať	takýto	plán	je	povinnosťou	každej	obce,	či	
mesta	a	ukladá	to	nový	zákon	o	ochrane	pred	povodňami.	Tento	
plán	 bol	 schválený	 Obvodným	 úradom	 (odborom	 krízového	
riadenia)	 v	 Kežmarku	 a	 je	 k	 dispozícii	 na	 nahliadnutie	 na	
sekretariáte	primátora	mesta.	

Stavebné akcie mesta 

Mestské	zastupiteľstvo	vzalo	na	vedomie	informáciu	primátora	
mesta	o	prebiehajúcich	investičných	a	stavebných		akciách	mesta	
(výstavba	verejného	osvetlenia	na	Letnej	ulici	–	k	bývalej	zberni	
druhotných	surovín,	výstavba	spláškovej	a	dažďovej	kanalizácie	
v	IBV	S.	Webera,	stavebné	úpravy	chodníkov	na	Záhradnej	ulici,	
výstavba	 futbalového	 štadióna,	 rekonštrukcia	 centra	mesta	 –	
dokončenie	projektu	EÚ	–	na	Hviezdoslavovej	a	Slnečnej	ulici).	

Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	 doplnenie	 plánu	 stavebných	
akcií	 mesta	 Spišská	 Belá	 na	 rok	 2011	 o	 stavebnú	 úpravu	
chodníkov	na	ul.	SNP	(vedľa	štátnej	cesty	1/67)	od	železničného	
priecestia	po	koniec	mesta	(po	oboch	stranách	cesty)	z	dôvodu	
plánovanej	komplexnej	opravy	uvedenej	štátnej	cesty	v	tomto	
roku	 (zo	 strany	 Slovenskej	 správy	 ciest).	 Nový	 asfaltový	
„koberec“	by	mala	dostať	štátna	cesta	od	Strážok	až	po	hlavnú	
križovatku	 v	 centre	 mesta.	 Zároveň	 sa	 dokončí	 asfaltácia	
štátnej	 cesty	 od	 Šarpanca	 do	 Tatranskej	 Kotliny,	 Ždiar	 –
Podspády	a	tiež		štátna	cesta	medzi	Podhoranmi	a	Toporcom.	
Táto	 asfaltácia	 by	 sa	mala	 realizovať	 v	 čase	 od	 augusta	 do	
septembra.	 Dovtedy	 mesto	 urobí	 určité	 stavebné	 úpravy	
chodníkov	 na	 ulici	 SNP.	 	 Avšak	 vzhľadom	 na	 obmedzený	
objem	financií	tento	rok	mesto	osadí	len	cestné	obrubníky,	aby	
sa	 štátna	 cesta	 mohla	 vyasfaltovať	 a	 dokončenie	 chodníkov	
(položenie	 zámkovej	 dlažby)	 sa	 uskutoční	 v	 budúcom	 roku.		

Výstavba ďalších nájomných bytov 

Mestské	zastupiteľstvo	vzalo	na	vedomie	informáciu	primátora	
mesta	 o	 dvoch	 schválených	 projektoch	 mesta.	 Prvým	
projektom	je	výstavba	16	nájomných	bytov	bežného	štandardu	
v	 Strážkach	 vedľa	 zariadenia	 opatrovateľskej	 služby.	 Ide	
o	výstavbu	8	jednoizbových	bytov	a	8	garzoniek	pre	seniorov	
(starších	 občanov).	 Celkové	 náklady	 sú	 určené	 na	 sumu		
603	 tis.	 EUR.	Práce	 bude	 realizovať	 víťaz	 verejnej	 súťaže	 –	
spoločnosť	ŠIRILA	a.s.	Spišská	Nová	Ves.	Výstavba	by	mala	
trvať	 do	 jesene	 2012.	 Rovnako	 bol	 mestu	 schválený	 projekt	
Prestavby	a	prístavby	meštianskeho	domu	na	Zimnej	ulici	č.	8	
v	Spišskej	Belej	na	6	nájomných	bytov	bežného	štandardu.	Tu	
sa	zrekonštruujú	súčasné	byty	tak,	že	vzniknú	3	dvojizbové	byty	
a	 zároveň	 v	 prístavbe	 sa	 vybudujú	 3	 nové	 jednoizbové	 byty.	
Celkové	náklady	sú	určené	na	sumu	247	tis.	EUR.	Stavebné	
práce	bude	realizovať	víťaz	verejnej	súťaže	–	spoločnosť	BELÁ	
REMESLÁ	s.r.o.	Spišská	Belá.	Výstavba	by	mala	trvať	do	leta	
2012.	Oba	projekty	sú	financované	zo	Štátneho	fondu	rozvoja	
bývania	 (úverové	 zdroje)	 a	 z	 Ministerstva	 dopravy,	 výstavby	
a	regionálneho	rozvoja	SR	(nenávratná	dotácia).	

Kontrola NKÚ 

Mestské	 zastupiteľstvo	 prerokovalo	 a	 vzalo	 na	 vedomie 
Správu	 Najvyššieho	 kontrolného	 úradu	 o	 výsledku	 kontroly,	
ktorá	 bola	 vykonaná	 v	 našom	 meste	 od	 februára	 do	 konca	
apríla	 tohto	 roka.	Kontrola	bola	zameraná	na	plnenie	príjmov	
mesta	 podľa	 ekonomickej	 klasifikácie	 rozpočtovej	 klasifikácie	
a	 podľa	 hlavných	 kategórii	 príjmovej	 časti	 rozpočtu	 mesta.	
Výsledky	kontroly	boli	pre	mesto	priaznivé,	nakoľko	kontrolou	
boli	zistené	len	malé	nedostatky	najmä	pri	vymáhaní	miestnych	
daní	 a	 poplatkov	 a	 určité	 formálne	 nedostatky.	 Následne	
primátor mesta prijal opatrenia na odstránenie týchto drobných 
(nezávažných)	nedostatkov.		

Kontrolná činnosť 

Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	 plán	 kontrolnej	 činnosti	
hlavného	 kontrolóra	 mesta	 na	 2.	 polrok	 2011	 a	 vzalo	 na	
vedomie	 informáciu	hlavného	kontrolóra	mesta	o	vykonaných	
kontrolách	 a	 o	 stave	 rezervného	 fondu	 mesta	 k	 30.06.2011.

Vzalo na vedomie 

Mestské	zastupiteľstvo	vzalo	na	vedomie:

-	 informáciu	 primátora	 mesta	 o	 výsledkoch	 kontroly	 Krajskej	
školskej	 inšpekcie	 v	 Materskej	 škole	 v	 Spišskej	 Belej	
a	 informáciu	 o	 výsledkoch	 monitoringu	 žiakov	 9.	 ročníkov	
základných	škôl	v	Spišskej	Belej

-	 informáciu	primátora	mesta	o	získaní	ocenenia	MOST	2010	
za	projekt	FACE	Club	Spišská	Belá	udeleného	Radou	mládeže	
Slovenska.	

Sociálne poradenstvo

Mestské	 zastupiteľstvo	 vzalo	 na	 vedomie	 informáciu	
primátora	 mesta	 o	 bezplatnom	 	 poskytovaní	 sociálneho	
poradenstva	 v	 Spišskej	 Belej	 pre	 obyvateľov	 nášho	 mesta	 i	
okolia.	Po	niekoľkých	rokovaniach	sa	primátor	mesta	dohodol	
s	uvedenou	organizáciou	na	poskytovaní	tejto	služby	od	konca	
mája	 tohto	 roka.	 Mesto	 poskytlo	 len	 priestory	 na	 prízemí	
v	 obradnej	 sále	 mesta	 (vchod	 do	 kina	 na	 prízemí	 úradu).	
Toto	 poradenstvo	 je	 poskytované	 neziskovou	 organizáciou	
Kľúč	 n.o.	 Bratislava	 v	 priestoroch	 mestského	 úradu	 každý	
štvrtok	 v	 čase	 od	 16.00	 do	 18.00	 hod.	 Doposiaľ	 túto	 služby	
využilo	 15	 ľudí.	 Každý,	 kto	 má	 problém	 a	 potrebuje	 poradiť,	
sa	môže	v	uvedenom	čase	zastaviť.	Avšak	od 8. júla do 24. 
augusta	 sa	 sociálne	 poradenstvo	 poskytovať	 nebude	 kvôli	
letným	 prázdninám	 (dovolenkovému	 obdobiu).	 Opätovne	
budete	 môcť	 využiť	 tieto	 bezplatné	 služby	 sociálnej	 poradne	
až	od	25.	augusta	2011	každý	štvrtok	od	16.00	do	18.00	hod.       

Prevádzková doba

Mestské	zastupiteľstvo	schválilo	predĺženú	prevádzkovú	dobu	
v	 novovznikajúcej	 prevádzke	 „ŠPORT	 CLUB	 PUB“	 na	 ulici	
Letnej	č.	11	v	Spišskej	Belej	žiadateľovi	 -	spoločnosti	VIRGO	
s.r.o.,	 	 1.	 mája	 15,	 Spišská	 Belá	 nasledovne:	 PO-ŠTV,	 NE	 :	
od	10.00	-	23.00	hod.	a	 	PIA,	 	SO	:	 	 	 	od	10.00	-	02.00	hod.	
V	 prípade	 rušenia	 nočného	 kľudu	 alebo	 verejného	 poriadku	
môže	mestské	zastupiteľstvo	kedykoľvek	tento	súhlas	zrušiť.

Prijatie ďalších nezamestnaných na 
prevenciu pred povodňami 

Mesto	v	spolupráci	s	Úradom	práce,	sociálnych	vecí	a	rodiny	
v	Kežmarku		zamestnalo	ďalších	5	nezamestnaných	osôb	z	
nášho	mesta	na	dobu	5	mesiacov	na	8	hodín	denne	na	výkon	
prác	 súvisiach	 s	 realizáciou	 protipovodňových	 opatrení.	
Mesačne	 si	 takto	 títo"nezamestnaní"	 zarobia	 370	 EUR.
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 2. jún O	 tom,	 že	 naše	mesto	 sa	 dynamicky	 rozvíja	 sa	
tentokrát	 presvedčil	 p.	 Jozef	 V.	 z	 ulice	 Štefánikovej,	 ktorý	 po	
návrate	 zo	 služobnej	 cesty	 zaparkoval	 svojho	 niekoľko	 koles-
ového	tátoša	rovno	pred	svojím	rodinným	domom.	Nevšímavosť	
vodičov	 v	meste	 a	 jazdenie	 „podľa“	 pamäte	 ho	 stálo	 niekoľko	
desiatok	 eur.	 Pre	 priestupcu	 to	 určite	 bude	 dostatočná	 lekcia	
na	to,	aby	si	uvedomil,	že	dopravné	značky	platia	všade	rovna-
ko,	 či	 sú	 už	 umiestnené	 na	 diaľnici,	 alebo	 na	 vedľajšej	 ceste.	
 
 5. jún	 	 Pri	 príležitosti	 MDD	 zabezpečovali	 príslušníci	
MsP	 reguláciu	 dopravy	 a	 neskôr	 verejný	 poriadok	 v	 areáli	
kaštieľa	v	Strážkach.	Nik	by	si	ani	 len	nepomyslel,	že	v	 takýto	
krásny	 slnečný	 deň	 nakoniec	 príslušníci	 MsP	 budú	 regulovať	
dopravu	 v	 meste	 po	 výdatnom	 daždi,	 ktorý	 dočasne	 paraly-
zoval	 dopravu	 na	 hlavnej	 ceste	 v	 smere	 na	 Starú	 Ľubovňu.	
 
 8. jún V	dopoludňajších	hodinách	oznámil	hliadke	MsP	
obyvateľ	ulice	L.	Novomeského	páchateľa	tmavšej	pleti,	ako	vyla-
muje	reťaz	na	recyklačnom	kontajneri	so	železným	odpadom.	Na	
základe	presného	popisu	sa	hliadke	podarilo	zadržať	a	identifikovať	
Juraja	H.	z	obce	Krížová	Ves,	ktorý	sa	svoj	lup	pokúšal	speňažiť	v	
miestnych	zberných	surovinách.	Prípad	je	ešte	v	štádiu	riešenia.		
Ďalšia	 nemilá	 udalosť	 sa	 stala	 p.	 Františkovi	 B.	 z	Hviezdosla-
vovej	 ulice,	 ktorý	 sa	 už	 neviem	 koľkýkrát	 stál	 obeťou	 zlode-
jov.	 Tentokrát	 mu	 z	 jeho	 dvora	 „zmizla“	 plynová	 rúra	 a	 5	 ks	
železného	 oplotenia.	 Skorým	 zásahom	 policajtov	 a	 šikovnej	
obsluhe	 kamerového	 systému	 sa	 v	 priebehu	 niekoľkých	 hodín	
podarilo	 identifikovať	 podozrivého	 dlhoprstého	 Stanislava	 G.	
zo	 Slnečnej	 ulice,	 ktorý	 sa	 však	 dlho	 zo	 svojej	 koristi	 netešil.		
 
 10. jún	 	Záťah	ako	z	akčného	filmu	zažili	 traja	žiaci	zo	
základnej	školy	na	Štefánikovej	ulici.	Počas	športového	dňa	boli	
v	dopoludňajších	hodinách	prichytení	hliadkou	MsP	maloletá	Na-
tália	H.,	maloletý	Dávid	P.,	 obaja	 z	 obce	Bušovce	a	mladistvá	
Táňa	M.	z	obce	Podhorany	pri	fajčení	cigariet	v	blízkosti	budovy	
miestnej	diskotéky	na	Tatranskej	ulici.	Vzhľadom	na	to,	že	ide	o	
„cezpoľných“	študentov	ani	len	nemohli	mať	tušenie,	že	celý	prie-
beh	 ich	 dychových	 cvičení	 je	 zaznamenávaný	 bezpečnostnou	
kamerou.	Hoci	sa	všetci	statočne	vyhovárali	a	pokúšali	sa	poli-
cajtov	presvedčiť,	že	ide	o	omyl,	dali	sme	im	možnosť	presvedčiť	
o	 tomto	 „omyle“	aj	 ich	 rodičov.	Kto	vie,	ako	 to	doma	dopadlo?
	V	ten	istý	deň	sa	p.	Mariana	H.	z	Kúpeľnej	ulice	pokúsila	o	„veľkú	
vlakovú	 lúpež“.	Menovaná	 bola	 vedúcim	 výroby	 prichytená	 pri	
krádeží	kusov	dreva	zo	stojacich	vagónov	v	areáli	firmy	Drepal.	
To,	že	to	nebola	jej	prvá	akcia	potvrdila	aj	samotná	priestupkyňa,	
ktorá	sa	priznala	k	viacnásobným	„návštevám“	uvedeného	areálu.			
 
 11. jún	 „S	 poctivosťou	 ďalej	 zájdeš“	 možno	 si	 po-
myslela	 predavačka	 v	 jednom	 stánku	 s	 občerstvením,	 ktorá	
počas	 akcie	 Dni	 mesta	 nesmelo	 priniesla	 službukonajúcim	
policajtom	 nájdenú	 peňaženku	 s	 poriadne	 tučnou	 hotovosťou.	
Prípad	 to	 bol	 určite	 zaujímavý	 aj	 preto,	 lebo	 vypátrať	
majiteľa	 len	 podľa	 výpisu	 z	 účtu	 bola	 vec	 ťažká,	 ale	 určite	
nie	 nemožná.	 Poďakovanie	 majiteľa	 peňaženky	 by	 si	 v	
tomto	 prípade	 zaslúžila	 poctivá	 nálezkyňa	 a	 nie	 policajti.	
 
 12. jún	 Aj	 v	 tento	 deň	 pokračovali	 policajti	 v	
zabezpečovaní	 verejného	 poriadku	 počas	 posledného	 dňa	 na	
akcii	Dni	mesta.	A	že	sa	určite	nenudili	svedčia	aj	tieto	incidenty.	
V	 nedeľu	 nadránom	 chuť	 na	 alkohol	 prinútila	 Dominika	 H.	 a	
Nikolu	K.	zo	Slnečnej	ulice,	aby	pred	odchodom	domov	 „ukra-
dli“	 sediacim	návštevníkom	 zo	 stola	 nedopité	 poháre	 s	 pivom.	
Ešte	v	ten	istý	deň	podvečer	požiadala	predavačka	občerstvenia	
hliadku	 MsP	 o	 pomoc.	 Obťažoval	 ju	 riadne	 podgurážený	
muž,	 ktorý	 na	 výzvu	 policajtov	 nereagoval,	 začal	 byť	 agre-
sívny	 k	 hliadke	 a	 preto	 bol	 za	 pomoci	 donucovacích	 pros-
triedkov	 spacifikovaný	 a	 predvedený	 na	 oddelenie	 MsP.	 Tu	
bolo	 zistené,	 že	 sa	 jedná	 o	 Jozefa	V.	ml.	 z	Družstevnej	 ulice.	

Za	 uvedený	 priestupok	 bude	 riešený	 pokutou.	
	 	 	 	 	 O	 niekoľko	 hodín	 neskôr	 druhá	 hliadka	 pri-
jala	 oznámenie	 o	 ležiacom	 mužovi,	 ktorý	
nielenže	 mal	 poriadne	 pod	 čapicou,	 ale	 ešte	
si	 aj	 sladko	 spinkal	 v	 blízkosti	 železničného	
priecestia.	 Odvoz	 Jána	 B.	 z	 ulice	 generála	 L.	 Svo-
bodu	 policajným	 autom,	 ho	 stálo	 omnoho	 viac	 ako	 taxík.	
					V	snahe	za	každú	cenu	zarobiť	pár	eur	opakovane	predáva-
la	Miroslava	H.	 z	 ulice	 1.	mája	 v	 stánku	 s	 občerstvením	alko-
holické	 nápoje	 mladistvým	 konzumentom.	 To,	 že	 Vladimír	
N.	 z	 Petzvalovej	 ulice	 a	 Martin	 R.	 z	 Mierovej	 sú	 nám	
známe	 ,,firmy“,	 potvrdili	 aj	 vykonané	 dychové	 skúšky	 na	
zistenie	 prítomnosti	 alkoholu.	 Vec	 je	 v	 štádiu	 riešenia.
 
 16. jún	 	Na	 základe	 všímavosti	 obyvateľky	 Jany	D.	 zo	
Zimnej	ulice	sa	v	skorých	ranných	hodinách	trom	príslušníkom	
MsP	 podarilo	 rýchlym	 zákrokom	 zachrániť	 život	 p.	 Jánovi	 I.	
bývajúcemu	v	mestskom	byte	oproti	budove	MsÚ.	Ten	sa	pokúsil	
vyskočiť	z	okna	na	poschodí,	pričom	mu	v	jeho	konaní	v	posled-
nej	chvíli	zabránili	mestskí	policajti.	Všetci,	ktorí	v	uvedený	deň	
zasahovali	pri	záchrane	ľudského	života	si	zaslúžia	poďakovanie.		
 
 17. jún	 	 Nečakane	 veselo	 sa	 skončila	 oslava	 naro-
denín	 dvoch	 lesníkov.	 V	 popoludňajších	 hodinách	 sa	 os-
lávenec	 Pavol	 H.	 z	 Továrenskej	 ulice	 a	 jeho	 kamarát	 Rado-
slav	 M.	 z	 Letnej	 ulice	 počas	 presunov	 z	 baru	 do	 baru	 vrátili	
do	 svojich	 školských	 čias	 a	 zaspomínali	 si	 na	 hodiny	 „hudob-
nej	 a	 telesnej	 výchovy“.	 Tieto	 ich	 spomienky	 na	 školské	 časy	
však	pohoršovali	okoloidúcich	ľudí	a	tak	v	priebehu	niekoľkých	
minút	 hliadka	 MsP	 prijala	 viacero	 sťažností	 na	 menované	
osoby.	 To,	 že	 humor	 obom	 nechýbal,	 zažili	 aj	 policajti	 počas	
prevozu,	 keď	 im	 „hudobník“	 Rado	 ako	 odmenu	 za	 odvoz	
ponúkol	pieseň	na	želanie.	A	tak	v	priebehu	niekoľkých	sekúnd	
vylúdil	zo	svojej	harmoniky	melódiu	piesne	„Dedinka	v	údolí...“	
 
 22. jún	V	obave	pred	chladom	noci	sa	Igor	S.	pred	odcho-
dom	z	krčmy	domov	potúžil	riadnym	množstvom	alkoholu.	Domov	
však	nedorazil.	Únava	ho	premohla	na	polceste	a	tak	si	ľahol	na	
chodník	pred	predajňou	potravín	na	Hviezdoslavovej	ulici,	aby	si	
trochu	pospal.	Miestne	chodníky	však	nie	sú	nocľahárňou	a	tak	za	
budenie	verejného	pohoršenia	mu	hliadka	udelila	blokovú	pokutu.	
 30. jún	Určite	ako	soľ	potreboval	peniaze	Miroslav	P.	z	
Hviezdoslavovej	ulice	a	tak	v	popoludňajších	hodinách	odcudzil	
dve	lešenárske	trubky	zo	staveniska	pri	MsÚ.	To,	že	ho	celý	čas	
sníma	kamera	ani	len	netušil.	Skorým	zásahom	policajnej	hliadky	
sa	tak	podarilo	ušetriť	firme	Arprog	z	Popradu	„nejaké“	to	euro.	

Spracoval:	Ing.	Ján	Majerčák,	náčelník	MsP

Z denníka mestskej polície (jún 2011)

Oprava ciest 1. triedy v našom meste 
a okolí 

Mediálne	 ohlásená	 komplexná	 oprava	 štátnych	 ciest	 prvej	
triedy	je	už	realitou	a	dotkne	sa	aj	mesta	Spišská	Belá	a	jeho	
okolia.	 Slovenská	 správa	 ciest	 (	 IVSC	 KOŠICE)	 v	 priebehu	
tohto	júla,	augusta,	resp.	septembra	opraví	nasledovné	úseky	
ciest	 komplexne	 položením	 nových	 asfaltových	 povrchov:	

	I/67		Strážky	-	Spišská	Belá	(až	po	križovatku	v	centre	mesta)								
									v	dĺžke	4,0	km

	I	67		Spišská	Belá	III.	etapa	(Spišská	Belá	-	Tatranská	kotlina										
									dokončenie	posledného	úseku	v	dĺžke	3,4	km)

	I/67		Ždiar	-	Podspády	(	v	dĺžke	5,5	km)

	I/77		Spišská	Belá-	Bušovce	(v	dĺžke	3,6	km)

	I/77		Podolínec		-	Nižné	Ružbachy	(v	dĺžke	7,0	km).
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Účastníci súťaže vo varení gulášu o Spišskobeliansky putovný

 kotlík - 12.júna 2011 (v rámci Dní mesta Spišská Belá 2011)
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Pozývame Vás Na:
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Hasičská zbrojnica 
už opäť funkčná

Po	8-mesačnej	rekonštrukcii	a	
modernizácii	je	hasičská	zbro-
jnica	v	našom	meste	opätovne	
v	prevádzke	a	slúži	miestnym	
hasičom.	 Stavebné	 práce	
boli	 ukončené	 do	 31.	 mája	

2011	 a	 po	 skolaudovaní	 tejto	
rekonštrukcie	 bola	 dňa	 12.	
júna	2011	zbrojnica	odovzdaná	
do	užívania	hasičom	za	tónov	
belianskej	dychovky	a	prítom-
nosti	hostí	i	ostatnej	verejnosti	
(v	 rámci	 Dní	 mesta	 Spišská	
Belá).	 Po	 prestrihnutí	 pásky	
a	odhalení	pamätnej	 tabule	si	
všetci	 prítomní	 mohli	 pozrieť	
zrekonštruované	 priestory	 tej-
to	zbrojnice.			
Táto	 rekonštrukcia	 bola	 fi-
nancovaná	 prostredníctvom	
úspešného	 projektu	 finančne	
podporeného	 z	 fondov	 EÚ	 (z	
regionálneho	operačného	pro-
gramu)	a	zo	štátneho	rozpočtu	
spolu	 sumou	 252	 tis.	 EUR.	
Mesto	 zo	 svojho	 rozpočtu	
prispelo	 sumou	 približne	 50	
tis.	 EUR.	 Práce	 realizovala	
spoločnosť	 CHEMOSTAV	
a.s.	Svit.,	ktorá	 ich	zvládla	na	
výbornú	 (aj	 s	 podporou	 niek-
torých	 firiem	 z	 nášho	 mesta,	
ktoré	 realizovali	 niektoré	 od-
borné	práce).		
Poďakovanie	 patrí	 aj	 zamest-
nancom	 mestského	 úradu	
za	 zvládnutie	 náročných	 ad-
ministratívnych	 prác	 –	 na-
jmä	 Števovi	 Vilgovi	 (ako	
stavebnému	 dozorovi)	 a	 Eve	
Ďurišovej	 (ako	 projektovej	
manažérke).	 Poďakovanie	
patrí	aj	Okresnému	riaditeľstvu	
Hasičského	 a	 záchranného	
zboru	v	Kežmarku	za	podporu	
tohto	 projektu.	 Ďakujeme	 aj	
miestnym	 hasičom,	 ktorí	 túto	
rekonštrukciu	 takmer	 denne	
„dozorovali“	a	niektoré	postupy	
aj	 priamo	 pozitívne	 ovplyvnili,	
aby	im	tieto	priestory	čo			naj-
viac	vyhovovali.	

Zrekonštruovaná budova hasičskej zbrojnice
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SunSet Blvd. 

hľadá	 OPATROVATEĽKY	 a	 ZS	 do	 Nemecka.	 Nástup:	
IHNEĎ.	 Podmienky:	 komunikatívna	 znalosť	 nemčiny.	
Možnosť	 absolvovať	 KURZ	 nemčiny	 pre	 opatrovateľky	 s	
GARANCIOU	práce	po	úspešnom	absolvovaní.	Bližšie	info	

na	tel.:	

02/5249 0512, 0905 986 829, 
e-mail:sunset@sunsetblvd.sk
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Novootvorené fitnescentrum

Oficiálne	 otvorenie	 fitnescentra	 Aquabela	 sa	
uskutočnilo	 14.	 07.	 2011	 a	 hneď	 v	 ten	 istý	
deň	 otvorilo	 svoje	 brány	 i	 širokej	 verejnosti.	

	 	 	 	 	 Fitnescentrum,	 ktoré	 je	 plne	 klimatizované	 ponúka	 26	
stanovíšť	 na	 cvičenie,	 2	 bežiace	 pásy,	 2	 stacionárne	 bicykle.	
Klienti	sa	môžu	objednať	aj	do	masážneho	salónu,	ktorý	ponúka	
tieto	procedúry:	klasickú	masáž,	bankovanie,	moxovanie,	masáž	
lávovými	kameňmi.	Dôležitou	súčasťou	fitnescentra	je	i	bar,	kde	sú	
v	ponuke	nápoje	vitálneho	zamerania:	proteínové	a	sacharidové	
nápoje,	rôzne	spaľovače	tukov	a	doplnky	výživy.	Klienti	si	môžu	
vychutnať	aj	posedenie	pri	kávičke	alebo	čaji.					Fitnescentrum	
ponúka	rôzne	balíky	služieb,	ktoré	sú	určené	pre	mužov	i	ženy	
vo	 všetkých	 vekových	 kategóriách	 a	 tiež	 pre	 ľudí,	 ktorí	 majú	
ťažkosti	s	chrbticou.	 Každému	 klientovi	 dokážu	 tréneri	
ušiť	program	na	mieru,	ktorým	sa	postupne	dosiahne	cieľ,	ktorý	
si	 klient	na	začiatku	určí.	V	každom	 jednotlivom	balíku	sa	určí	
individuálny	tréningový	plán	a	jedálniček.	Každý	si	tu	nájde	stroj,	
ktorý	mu	najviac	vyhovuje	a	ktorý	bude	môcť	naplno	využívať.	
Mnoho	 i	 mladých	 ľudí	 má	 v	 dnešnej	 dobe	 veľmi	 nezdravý	

životný	štýl	–	pijú	veľa	sladených	nápojov	a	jedia	nezdravé	jedlá.
Hlavným	cieľom	tohto	zariadenia	je	naučiť	ľudí	ako	správne	cvičiť	
a	 správne	 sa	 stravovať,	 aby	 boli	 so	 svojou	 postavou	 spokojní	
a	zlepšili	si	zdravie.	 Snaží	sa	 ľuďom	ukázať,	že	cvičenie	
v	 posilovni	 nie	 je	 trápenie,	 ale	 je	 to	 pôžitok	 pre	 telo.	 Človek	
má	 možnosť	 sociálneho	 kontaktu	 s	 inými	 ľuďmi	 s	 rovnakým	
záujmom	a	možnosť	vylepšiť	si	postavu,	prekonať	ostych,	skúsiť	
to	a	spraviť	niečo	pre	svoje	zdravie.	Zariadenie	 sa	 orientuje	 aj	
na	problém	detskej	obezity.	Dieťa	sa	v	ňom	naučí	ako	správne	
jesť	a	systematicky	postupovať	tak,	aby	v	tomto	smere	nemalo	
v	budúcnosti	ťažkosti.	 V	 blízkej	 budúcnosti	 sa	 k	 posilovni	
a	 masážam	 pridá	 aj	 možnosť	 vyžitia	 parnej	 a	 suchej	 sauny	
(Ergoline	 200	W	 turbo)	 a	 tiež	 bazénu,	 ktorých	 návšteva	 bude	
taktiež	zahrnutá	v	jednotlivých	balíkoch	služieb.Plánovaná	je	tiež	
spolupráca	s	firmami,	úradmi	a	školami.						 F i t n e s c e n t r um	
Aquabela	 poskytuje	 kvalitné	 služby	 za	 najvýhodnejšie	 ceny	
v	regióne	a	vedú	ho	kvalifikovaní	 tréneri:	Katarína	Slodičáková	
a	 Peter	 Budzák,	 ktorý	 získal	 5.	 miesto	 na	 Majstrovstvách	
Slovenska	v	kulturistike	juniorov	v	kategórii	nad	80	kg.		
Je	otvorené	7	dní	v	týždni	v	čase	od	10.00	hod.	do	20.00	hod.	
Nájdete	ho	v	Spišskej	Belej,	ulica	Letná	č.	10.	Tel.	č.:	0904	873	599.

Škôlkari na dopravnom ihrisku.

	 Dňa		12.	Mája		2011		sa			staršie				deti			z			materskej	
školy	zúčastnili	výletu	s	edukačným	zameraním	na	dopravnom	
ihrisku	v	Kežmarku.
	 Do	 cieľa	 cesty	 docestovali	 objednaným	 autobu-
som,	 čo	 už	 bol	 pre	 nich	 zážitok.	 Počasie	 bolo	 krásne	 a	
radosť	 detí	 o	 to	 väčšia.	 Plné	 očakávania	 vystúpili	 z	 autobusu.
	 Po	 oboznámení	 sa	 s	 exteriérom	 dopravného	 ihriska	
a	 poučení	 o	 bezpečnosti,	 mali	 možnosť	 využiť	 poskytnuté	 bi-
cykle	 a	 kolobežky.	 Učiteľky	 im	 obliekli	 reflexné	 a	 motivačné	
vesty,	 rozdelili	 do	 skupín	 na	 chodcov	 a	 účastníkov	 cestnej	
premávky.	 Po	 spustení	 semaforov	 deti	 plnili	 dané	 ciele.	 Učili	
sa	 dodržiavať	 pravidlá	 cestnej	 premávky,	 poznať	 niektoré	 do-
pravné	 značky	 a	 semafor,	 bezpečne	 prechádzať	 cez	 cestu.	
Pani	 učiteľky	 im	 robili	 inštruktorov.	 Radosť	 a	 nadšenie	 boli	
nesmierne.	Vyvrcholením	bolo	vyhodnotenie	a	ocenenie	akcie.
	 Deti	 spokojne	 zjedli,	 čo	 im	 rodičia	 pripravili	 a	
bezpečne	a	bez	úrazu	sa	vrátili	autobusom	do	materskej	školy.
	 	 																													Mária	Čižiková	učiteľka	MŠ

Zdravotnícky deň 
	 Dňa	 10.	 mája	 2011	 usporiadala	 MŠ	 Možiarska	 v	
Kežmarku	10.	ročník	Zdravotníckeho	dňa	„Evička	nám	ochorela“	
pre	deti	z	materských	škôl	okresu	Kežmarok.	V	našej	materskej	
škole	na	 túto	akciu	vedomostne	pripravila	deti	 z	5.	 triedy	pani	
učiteľka	 Bc.	 Anna	 Rojková.	 Pod	 dozorom	 pani	 učiteľky	 Mgr.	
Alžbety	Kiskovej	boli	 krátko	pred	deviatou	hodinou	dopoludnia	
predškoláci	 Bibianka	 	 Neupauerová,	 Samko	 Zibura	 a	 Marek	
Zubal	dopravené	do	Kežmarku	na	miesto	konania.	
Po	 privítaní	 a	 otvorení	 podujatia	 riaditeľkou	 MŠ	 Mgr.	 Elenou	
Malinovou	deti	postupne	navštívili	sedem	stanovíšť,	kde	prezen-
tovali	 svoje	 vedomosti	 z	 oblasti	 zdravotnej	 výchovy.	 Babke	
bylinkárke	 pomenovali	 liečivé	 rastliny,	 prekvapili	 aj	 krátkou	
básňou	o	harmančeku.	Pani	zubárke	ukázali,	že	vedia,	ako	sa	
správne	čistia	zúbky,	aj	ako	sa	používa	dentálna	niť.	V	ambulan-
cii	odborne	ošetrili	poranené	koleno	bábike	Evičke.	Na	ďalšom	
stanovišti		vymenovali,	z	čoho	sa	skladá	krv	a	názorne	na	plošne	
zostavenom	 veľkom	 panákovi	 predviedli,	 ako	 červené	 krvinky	
okysličujú	 krv,	 biele	 ničia	 baktérie	 a	 krvné	 doštičky	 pomáhajú	
pri	 zastavení	 krvácania.	 Telefónom	 zavolali	 pomoc	 pre	 malú	
sestričku	 a	 postarali	 sa	 o	 ňu,	 kým	 príde	 sanitka.	 V	 jedálni	 si	
vyberali	 z	 množstva	 potravín	 tie	 zdravé,	 a	 malé	 občerstvenie	
zapíjali	bylinkovým	čajom.		Keďže	toto	podujatie	malo	malé	ju-
bileum,	 na	 deti	 čakala	 chutná	 torta.	 Po	 absolvovaní	 stanovíšť	
všetkými	 zúčastnenými	 družstvami	 	 riaditeľka	 Mgr.	 Malinová	
zhodnotila		priebeh	podujatia	a	odovzdala	jednotlivým	družstvám	
pamätné	 diplomy.	Deti	 prekvapili	 pohotovými	 odpoveďami	 	 pri	
prezentovaní	 vedomostí	 v	 oblasti	 zdravovedy,	 nezapreli	 svoju	
vynaliezavosť		a	hravosť	pri	plnení	úloh.	Po	príjemne	prežitom	
dopoludní		a	ukážkovej		reprezentácii	našej	MŠ	sa	deti	spolu	s	
učiteľkou	vrátili		do	Spišskej	Belej.	
                                             Mgr.	Alžbeta	Kisková,	učiteľka	MŠ
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Oprava chodníkov – Záhradná ulica a ulica 
SNP 

V	 súčasnosti	 prebieha	 plánovaná	 oprava	 chodníkov	 na	
Záhradnej	 ulici	 v	 našom	meste.	 Ide	 o	 komplexnú	 opravu,	
ktorá	bude	zahŕňať	nasledovné	činnosti	:

	 1.osadenie	nových	cestných	obrubníkov
	 2.položenie	zámkovej	dlažby
	 3.vydláždenie	plochy	pred	každým	domom	na	za	
	 			parkovanie	jedného	auta	
	 4.pred	každým	domom	bude	vysadený	1	nový			
                 strom a zriadená minimálna zelená plocha 
	 			(trávnik)	podľa	priestorových	možností.			

				Práce	realizuje	Mestský	podnik	Spišská	Belá	s.r.o.	a	trvať	
by	mali	do	polovice	septembra	2011.		
V	súčasnosti	prebieha	neplánovaná	stavebná	úpravu	chod-
níkov	 na	 ul.	 SNP	 po	 oboch	 stranách	 (vedľa	 štátnej	 cesty	
1/67)	od	železničného	priecestia	po	koniec	mesta	z	dôvodu	
plánovanej	 komplexnej	 opravy	 uvedenej	 štátnej	 cesty	 už	
koncom	 júla	 	 (zo	strany	Slovenskej	správy	ciest).	Podarilo	
sa	 presadiť	 do	 zoznamu	 opráv	 ciest	 1.	 triedy	 aj	 uvedený	
úsek	cesty.		Nový	asfaltový	„koberec“	by	mala	dostať	štátna	
cesta	 od	Strážok	 až	 po	 hlavnú	 križovatku	 v	 centre	mesta	
už	 niekedy	 koncom	 tohto	mesiaca.	 	 Dovtedy	mesto	 urobí	
určité	stavebné	úpravy	chodníkov	na	ulici	SNP,	t.j.	prioritne	
osadí	cestné	obrubníky,	aby	sa	asfaltácia	mohla	urobiť	kval-
itne	a	aby	mesto	nemuselo	rozkopávať	tento	nový	asfalt	pri	
následnej	oprave	chodníkov	(tak	sa	obrubníky	osadia	ešte	
pred	asfaltáciou).	Zároveň	sa	upraví	výška	dažďových	vpustí	
a	kanalizačných	šácht.	Avšak	vzhľadom	na	obmedzený	ob-

Stretnutie	starostov	a	primátorov

Dňa	1.	 júla	sa	v	Červenom	Kláštore	uskutočnilo	pracovné	
stretnutie	 starostov	 a	 primátorov	Regionálneho	 združenia	
tatranských	 a	 podtatranských	 obcí	 (so	 sídlom	 v	 našom	
meste),	 ktorému	 predsedá	 primátor	 nášho	 mesta.	 Pred-
metom	rokovania	boli	aktuálne	otázky	týkajúce	sa	činnosti	
miest	 a	 obcí	 a	 ich	 financovania.	 	 Najmä	 pripravované	
početné	legislatívne	zmeny	majú	mestám	a	obciam	odobrať	
už	aj	tak	chýbajúce	finančné	prostriedky	a	teda	prehodnotiť	
sa	 má	 systém	 financovania	 miest	 a	 obcí.	 Pripravuje	 sa	
zmena	 zákona	 o	 miestnych	 daniach,	 ktorá	 má	 mestá	 a	
obce	donútiť	podnikateľom	znížiť	daň	z	nehnuteľnosti,	ale	
na	 strane	 druhej	 zvýšiť	 túto	 daň	 u	 ostatných	 obyvateľov.		
Rovnako	sa	v	súčasnosti	pripravuje	volebný	kódex	,	t.j.	aký-
si	 jednotný	 zákon	o	 všetkých	 voľbách,	 ktorý	má	 jednotne	
upraviť	niektoré	otázky	niekoľkých	druhov	volieb	na	Slov-
ensku.	Rovnako	v	súčasnosti	aj	na	podnet	ZMOS-u	sa	robí	
na	Úrade	 vlády	SR	analýza	 kompetencií,	 ktoré	boli	 pren-
esené	 zo	 strany	 štátu	 na	mestá	 a	 obce	 (najmä	 v	 rokoch	
2001	–	2003)	so	záverom,	ktoré	veci	budú	a	ktoré	nebudú	
vykonávať	mestá	a	obce,	čo	je	akýsi	predstupeň	pripravo-
vanej	komunálnej	reformy.	Predmetom	diskusií	bola	aj	téma	
spoločnej	 regionálnej	 spravodajskej	 televízie	a	 jej	akútnej	
potreby	pre	náš	región.					       

Inzercia

Predám	3	 izbový	 tehlový	byt	 na	Družstevnej	 ulici	 v	Spišskej	
Belej.	Bližšie	informácie	na	č.	0911983755.

Predám	sedačku	3+1+1	s	2	 taburetkami,	konferenčný	stolík,	
manželskú	posteľ	a	detskú	postielku.	Všetko	len	za	100	EUR.		
Bližšie	informácie	na	č.	0903	694	548.

jem	 financií	 pre	 tento	 rok	mesto	má	 zatiaľ	 k	
dispozícii	financie	len	na	osadenie	obrubníkov	
(keďže	 nešlo	 o	 plánovanú	 akciu).	 Samotné	
dokončenie	 chodníkov	 položením	 zámkovej	
dlažby	sa	uskutoční	najneskôr	na	jar	budúceho	roka,	ak	sa	
nezískajú	nejaké	finančné	prostriedky	ešte	do	konca	tohto	
roka	(ešte	je	to	všetko	otvorené).		Stavebné	práce	realizuje	
Mestský	podnik	Spišská	Belá	s.r.o..	

“Výstavba futbalového štadióna pokračuje - 
tribúna pre divákov a  v suteréne pod tribúnou 

šatne pre hráčov”
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Futbalový turnaj žiakov 
	 V	sobotu	25.	júna	2011	sa	na	futbalovom	ihrisku	v	
Spišskej	Belej	(v	Strážkach)	uskutočnil	futbalový	turnaj	mladších	
a	starších	žiakov	aj	za	účasti	dvoch	družstiev	z	poľskej	Bochni.	
Organizátormi	tohto	turnaja	boli	MŠK	Slavoj	Spišská	Belá	a	
MŠK	Kežmarok.		Uvedené	podujatie	sa	organizovalo	aj	v	rámci	
100-ročnice	organizovaného	športu	v	Spišskej	Belej.	Počas	7	
hodín	sa	zrodili	tieto	výsledky:	

Mladší	žiaci:
Spišská	Belá	–	Bochnia		0	:	2	
Bochnia	–	Ľubica			5	:	1
Ľubica	–	Spišská	Belá		2	:	1

Starší	žiaci:
Kežmarok	–	Bochnia	1:	3
Bochnia	–	Ľubica		0	:	0	(na	p.k.	vyhrala	Bochnia)
Ľubica	–	Kežmarok		1	:	1

Jazda zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Oficiálne výsledky – po 26.6.2011

Kategória: Prvá jazda v kole                                 Kategória: Dospelí

Kategória: Juniori (od 10 - do 18 rokov)               Kategória: Ženy 
P.č.: Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB
1. Podolínsky	Lukáš Renault	Megane Spišská	Belá 354
2. Bekeš	ml.	Stanislav Seat	Ibiza Spišská	Belá 222
3. Rusiňák	ml.	Peter Škoda	Octavia Poprad 102

P.č.: Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB
1. Monka	František Opel	Corsa Spišská	Belá 293
2. Štolc	Ján Suzuki	Swift Poprad 255
3. Kulanga	Rastislav Renault	Twingo Kežmarok 237
4. Stoklas	Martin Škoda	Felicia Spišská	Belá 228
5. Divoký	Jaroslav Peugeot	106	Sport Krížová	Ves 216
6. Rusiňák	Peter Škoda	Octavia Poprad 179
7. Bekeš	Stanislav Seat	Ibiza Spišská	Belá 134
8. Štolc	Anton Ford	Fiesta Spišská	Belá 103
9. Vodrážková	Paula Opel	Corsa Krížová	Ves 97
10. Podolínska	Stanislava Renault	Megane Spišská	Belá 74
11. Línek	Jaroslav Škoda	Fabia Spišská	Belá 63
12. Hanko	Tomáš Škoda	Octavia Spišská	Belá 58
13. Krišanda	Matej Škoda	Felicia Spišská	Belá 54
14. Kurucová	Ivona Škoda	Octavia Poprad 49
15. Štolcová	Petra VW	Lupo Spišská	Belá 45
16. Stoklas	Ladislav Škoda	Felícia Spišská	Belá 43
17. Hrča	Slavomír Fiat Kežmarok 43
18. Sovák	Pavel AUDI Poprad 38
19. Kostka	Marek BMW Spišská	Belá 25
20. Slodičák	Václav Škoda	Octavia Spišská	Belá 22
21. Ďuriš	Dominik Audi	 Spišská	Belá 21
22. Hlavenka	Lukáš Mitsubishi Spišská	Belá 21
23. Fudaly	Peter Audi	A3 Mlynčeky 20
24. Jurčo	Tomáš BMW Spišská	Belá 18
25. Česelka	Štefan Renault	Laguna Kežmarok 18
26. Kuna	Patrik WV	Passat	combi Spišská	Belá 0
27. Bieľak	Michal Renault	Clio Spišská	Belá 0

P.č.: Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB
1. Monka	František Opel	Corsa Spišská	Belá 283
2. Kulanga	Rastislav Renault	Twingo Kežmarok 268
3. Štolc	Ján Suzuki	Swift Poprad 249
4. Divoký	Jaroslav Peugeot	106	Sport Krížová	Ves 240
5. Stoklas	Martin Škoda	Felicia Spišská	Belá 217
6. Rusiňák	Peter Škoda	Octavia Poprad 178
7. Bekeš	Stanislav Seat	Ibiza Spišská	Belá 127
8. Hanko	Tomáš Škoda	Octavia Spišská	Belá 126
9. Štolc	Anton Ford	Fiesta Spišská	Belá 102
10. Vodrážková	Paula Opel	Corsa Krížová	Ves 91
11. Línek	Jaroslav Škoda	Fabia Spišská	Belá 70
12. Podolínska	Stanislava Renault	Megane Spišská	Belá 70
13. Krišanda	Matej Škoda	Felicia Spišská	Belá 52
14. Kurucová	Ivona Škoda	Octavia Poprad 50
15. Stoklas	Ladislav Škoda	Felícia Spišská	Belá 48
16. Štolcová	Petra VW	Lupo Spišská	Belá 44
17. Sovák	Pavel AUDI Poprad 33
18. Hlavenka	Lukáš Mitsubishi Spišská	Belá 29
19. Kuna	Patrik WV	Passat	combi Spišská	Belá 25
20. Hrča	Slavomír Fiat Kežmarok 25
21. Kostka	Marek BMW Spišská	Belá 22
22. Česelka	Štefan Renault	Laguna Kežmarok 21
23. Slodičák	Václav Škoda	Octavia Spišská	Belá 20
24. Bieľak	Michal Renault	Clio Spišská	Belá 20
25. Fudaly	Peter Audi	A3 Mlynčeky 17
26. Jurčo	Tomáš BMW Spišská	Belá 17
27. Ďuriš	Dominik Audi	 Spišská	Belá 16

P.č.: Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB
1. Vodrážková	Paula Opel	Corsa Krížová	Ves 223
2. Podolínska	Stanislava Renault	Megane Spišská	Belá 210
3. Kurucová	Ivona Škoda	Octavia Poprad 120
4. Štolcová	Petra VW	Lupo Spišská	Belá 114

Konečné poradie:
Mladší	žiaci	:
1.	Bochnia
2.	Ľubica
3.	Spišská	Belá

Najlepší	hráč		–	Miloš	Pompa	(Ľubica)
Najlepší		strelec		–	Bartek	Chlebek	(Bochnia)
Najlepší	brankár		–	Braňo	Tetemonte	(Spišská	Belá)

Starší		žiaci	:
1.	Bochnia
2.	Ľubica
3.	Kežmarok

Najlepší	hráč		–	Gregorz	Musz	(Bochnia)
Najlepší		strelec		–	Kaczmarczik	Michal	(Bochnia)
Najlepší	brankár		–	Daniel	Závacký	(Ľubica)
	 Všetci	uvedení	si	prevzali	víťazné	poháre,	ktoré	im	
odovzdali	Štefan	Bieľak,	primátor	mesta	Spišská	Belá	spolu	s	
Igorom	Šajtlavom,	primátorom	mesta	Kežmarok.	Poďakovanie	
patrí	obom	športovým	klubom	za	prípravu	tohto	turnaja.		

Výsledky futbalových súťaží našich družstiev 
v uplynulom ročníku 2010/2011, ktorý sa 

ukončil 19. júna.
Muži	-	1.	trieda	PFZ

Muži	-	2.	Trieda	PFZ

# Klub Z V R P Skóre Body
1 FK	IHĽANY 26 17 5 4 68 : 32 56
2 ŠK	LUČIVNÁ 26 14 5 7 52 : 31 47
3 OFK	SPIŠSKÁ	TEPLICA 26 13 3 10 51 : 45 42
4 Iskra	STARÁ	LESNÁ 26 12 6 8 36 : 32 42
5 FK	GR.PETROVCE 26 11 5 10 43 : 33 38
6 TJ	Tatran	LIPTOVSKÁ	TEPLIČKA 26 11 5 10 43 : 36 38
7 MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ “B” 26 10 4 12 44 : 50 34
8 OFK	Prebojník	HOZELEC 26 10 4 12 38 : 44 34
9 FK	LENDAK 26 10 4 12 52 : 60 34

10 OFK	ŠUŇAVA 26 11 1 14 44 : 59 34
11 ŠK	06	SLOVENSKÁ	VES 26 8 6 12 37 : 49 30
12 FO	GÁNOVCE 26 7 8 11 37 : 47 29
13 FK	ŽAKOVCE 26 8 5 13 46 : 53 29
14 VÝBORNÁ 26 9 1 16 41 : 61 25

# Klub Z V R P Skóre Body
1 FC	POPRAD-VEĽKÁ 30 22 5 3 120 : 34 71
2 MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ  „A“ 30 21 4 5 78 : 45 67
3 OFK	KRAVANY 30 18 5 7 84 : 46 59
4 OFK	VIKARTOVCE 30 18 5 7 89 : 72 59
5 ŠK	Zemedar	POPRAD-STRÁŽE 30 15 7 8 72 : 40 52
6 FK	VEĽKÁ	LOMNICA 30 13 7 10 69 : 57 46
7 OŠK	SPIŠSKÝ	ŠTVRTOK 30 14 4 12 56 : 51 46
8 OFK	VEĽKÝ	SLAVKOV 30 14 2 14 64 : 61 44
9 Slávia	Dunajec	SPIŠSKÁ	STARÁ	VES 30	 12 5 13 59 : 74 41

10 Tatran	MLYNČEKY 30 11 2 17 55 : 78 35
11 TJ	Baník	HORKA 30 10 2 18 66 : 67 32
12 1.	FC	MENGUSOVCE 30 9 1 20 56 : 92 28
13 TJ	Družstevník	BATIZOVCE 30 8 4 18 51 : 95 28
14 Partizán	VERNÁR 30 11 6 13 49 : 54 27
15 TOPOREC 30 6 6 18 44 : 65 24
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Mužstvo Z V R P Skóre Body
1.	Šarišské		Michaľany 26 19 3 4 75:30 60
2.	Veľké	Kapušany 26 19 2 5 57:34 59
3.	Fintice 26 14 3 9 54:32 45
4.	Ptičie 26 13 6 7 71:48 45
5.  Spišská  Belá 26 11 9 6 55:41 42
6.		Medzilaborce 26 11 5 10 52:49 38
7.		Kračúnovce 26 10 6 10 54:47 36
8.		Raslavice 26 11 1 14 58:50 34
9.		Hanušovce	n/Topľou 26 10 4 12 46:55 34
10.		Belá	n/Cirochou 26 10 3 13 56:52 33
11.		Čirč 26 8 6 12 47:59 30
12.		Nižná	Šebastová 26 8 2 16 52:82 26
13.		Bystré 26 5 4 17 45:105 19
14.		Ľubica 26 5 2 19 37:75 17

	 Nový	 ročník	 sa	 začína	 zápasmi	 dospelých	 (1.	
trieda	PFZ)	už	31.	júla	2011	–	zápasom	MŠK	SLAVOJ	„A“		
v	Kravanoch.		Toto	naše	mužstvo	povedie	staronový	hlavný	
tréner	–	Dušan	Boleš.	Novinkou	je,	že	v	novom	futbalovom	
súťažnom	ročníku	budú	naše	mesto	reprezentovať	už	dve	
dorastenecké	družstvá	–	a	to	starší	a	mladší	dorastenci	v	3.	
slovenskej	lige.	Hlavným	trénerom	oboch	dorasteneckých	
družstiev	je	Majo	Novoroľník.		 	 	 	 	

Starší	žiaci	–	3.	slovenská	liga

Mužstvo                                            Z V R P Skóre Body
Spišské	Vlachy 18 14 2 2 50:14 44
Krompachy 18 14 1 3 50:15 43
Ľubica 18 12 1 5 63:19 37
FAM	Poprad 18 11 2 5 34:19 35
Lendak 18 8 4 6 37:17 28
Plavnica 18 6 3 9 28:40 21
Levoča 18 6 2 10 34:43 20
Svit 18 4 3 11 39:57 15
Smižany 18 2 5 11 16:32 11
Spišská Belá 18 0 3 15 7:102 3

Mladší	žiaci	–	3.	slovenská	liga

Mužstvo Z V R P Skóre Body
Plavnica 18 13 1 4 56:21 40
FAM	Poprad 18 9 5 4 49:31 32
Lendak 18 8 5 5 36:24 29
Svit 18 9 2 7 40:30 29
Spišské	Vlachy 18 8 4 6 40:33 28
Smižany 18 7 2 9 23:32 23
Krompachy 18 7 1 10 30:41 22
Ľubica 18 6 2 10 31:36 20
Spišská  Belá 18 4 5 9 23:35 17
Levoča 18 5 1 12 23:68 16

Futbalový turnaj 

Dňa	24.	júla	(v	nedeľu)	sa	uskutoční	futbalový	turnaj	
mužov	(4	družstiev)	na	futbalovom	ihrisku	v	Strážkach	O	
pohár	primátora	mesta	Spišská	Belá.	Začiatok	turnaja	je	
naplánovaný	na	9.30	hod.	a	ukončenie	cca	o	17.00	hod.			

	 Doposiaľ	sme	mali	len	jedno	družstvo	dorastencov	
v	 4.	 slovenskej	 lige.	 	 V	 3.	 slovenskej	 lige	 budú	 hrať	 aj	
naši	mladší	a	starší	žiaci	 (hrali	 ju	aj	v	predchádzajúcom	
ročníku).	 Jesennú	 časť	 odohrajú	 domáce	 zápasy	
naše	 družstvá	 na	 futbalovom	 ihrisku	 v	 Strážkach,	
jarnú	 časť	 sezóny	 už	 na	 novom	 futbalovom	 štadióne.

Dorast	–	4.	slovenská	liga	–	SEVER

Junior Cup

Centrum	voľného	času	v	spolupráci	s	mestom	Spišská	
Belá	 usporiadalo	 dňa	 23.	 Júna	 2011	 futbalový	 turnaj	
žiakov	o	pohár	primátora	mesta	-	Junior	Cup.	Turnaj	sa	
konal	 na	multifunkčnom	 ihrisku	 pri	 ZŠ	 J.	M.	 Petzvala.	
Turnaja	sa	zúčastnili	tri	družstvá	zo	Sp.	Belej	(CVČ	Sp.	
Belá,	ZŠ	J.M.	Petzvala	a	ZŠ	Štefánikova),	ZŠ	Lendak	
a	ZŠ	Plavnica.	Hralo	sa	podľa	pravidiel	malého	futbalu,	
systémom	 	 každý	 s	 každým,	 veľký	 dôraz	 sa	 kládol	 na	
fair-play	hru.
Výsledky:
I.	miesto:CVČ	Spišská	Belá	 	 .II.	miesto:ZŠ	Lendak,	 III.	
miesto:	ZŠ	Štefánikova	Spišská	Belá
Najlepším hráčom sa stal Marek Barnáš.



18

Spišskobeliansky spravodajJúl	2011

Belianske jedenástky 
2011

V	 nedeľu	 17.	 júla	 sa	 v	
parku	 kaštieľa	 v	 Strážkach	
uskutočnilo	 u	 nás	 známe	
športové	 podujatie	 Belian-
ske	 jedenástky	 –	 regionálna	
súťaž	 v	 kopaní	 futbalových	
jedenástok.	 Súťažilo	 sa	 v	
troch	kategóriách:	muži,	ženy	
a	deti	 (do	15	 rokov).	Súťaže	
sa	zúčastnilo	140	mužov,	110	
detí	a	38	žien.		
Po	 takmer	 5	 hodinách	 bolo	
nasledovné	konečné	poradie:	
V	kategórii	mužov	
1.miesto:	 	 Dominik	 Slodičák	
(Spišská	Belá)	
2.	 miesto	 Marek	 Barnáš	
(Spišská	Belá)
3.	 miesto	 Matej	 Dobeš	
(Spišská	Belá)
V	kategórii	žien	
1.	Jana	Chromá
2.	Kamila	Petná	
3 .S tan is lavaPodo l i nská	
(Spišská	Belá).	
V	kategórii	detí	:
1.	 miesto:	 	 Matej	 Dobeš	
(Spišská	Belá).		
2.	 miesto:	 Marek	 Knieszner	
(Spišská	Belá).
3.	 miesto:	 Patrik	 Makovský	
(Spišská	Belá).
Zaujímavá	 bola	 najmä	 kat-
egória	 mužov,	 nakoľko	 ju	
vyhrali	 chlapci,	 ktorí	 sú	 vo	
veku	 mladších	 dorastencov	
(16	 a	 15	 roční).	 Víťazom	
primátor mesta odovzdal 
zaujímavé	 finančné	 ceny	
a	 poháre.	 Gratulujeme.	
Poďakovanie	 patrí	 futbal-
istom	 z	MŠK	Slavoj	 Spišská	
Belá	 (Milošovi	 Kniesznerovi,	
Peťovi	 Tomasovi	 a	 Mar-
celovi	 Novovroľníkovi)	 za	
pomoc	 pri	 organizácii	 tejto	
súťaže.	A	 rovnako	ďakujeme	
brankárom	z	domáceho	MŠK	
za	 preukázanie	 aj	 talentu,	
ako	aj	výdrže	počas	kopania	
týchto	jedenástok.	

Belianske	jedenástky	kategória	ženyBelianske	jedenástkykategória	muži

voley	cup

Belá mix volley cup
V	 dňoch	 16.	 a	 17.	 júla	 2011	 sa	 v	 parku	 kaštieľa	
v	Strážkach	 konal	 13.	 ročník	Belá	mix	 volley	 cup	
2011	–	volejbalový	 turnaj	zmiešaných	družstiev	(3	
muži	 +	 3	 ženy)	 pod	 organizačnou	 záštitou	Mesta	

Spišská	Belá	a	MŠK	SLAVOJ	Spišská	Belá.	Turnaj	sa	konal	aj	pri	
príležitosti	100.	výročia	založenia	organizovaného	športu	v	našom	
meste.	Turnaja	sa	zúčastnilo	21	družstiev	a	hralo	sa	v	4	skupinách	
na	4	ihriskách	na	tráve.	V	tomto	roku	však	išlo	po	dvojdňový	turnaj.	
Poradie	na	prvých	4	miestach:
	 	 1.tím	Škôlkari	
	 	 2.tím	Vegeťáci
	 	 3.tím	Ski	Bachledova	
	 	 4.tím	Fuchtle.	

Prví	 tri	mužstvá	si	 odniesli	 poháre	a	 finančné	odmeny,	 ktoré	 im	
odovzdal	 primátor	 mesta.	 Poďakovanie	 za	 perfektne	 zvládnutú	
organizáciu	 turnaja	 patrí	 najmä	 Jozefovi	 (Edovi)	 Kunovi,	 Mare-
kovi	Červenkovi,	Jarovi	Dobešovi,	Marcelovi	Banczíkovi,	Jurajovi	
Milaňákovi	a	Marcelovi	Malíkovi.	Ďakujeme	aj	sponzorom	turnaja:	
PVPS	a.s.	Poprad,	Renova	s.r.o.	 (Rudolf	Nikerle),	Staving	s.r.o.	
Poprad	 (Ján	 Slodičák),	 Geomera	 -	 Anton	 Olekšák),	 Tatrametal	
s.r.o.	(František	Depta),	Mestský	podnik	Spišská	Belá	s.r.o.,	Exes	
–	Pavol	Kravárik),	Slovkred	(Ladislav	Hrivko),	Algida	–	Ľubomír	Ko-
valský,	Coca	Cola	–	Juraj	Milaňák,	Gabriel	Gemza	–	zámočníctvo,	
Peter	Milaňák.	Poďakovanie	patrí	 aj	SNG	–	 kaštieľu	Strážky	 za	
poskytnutie	priestorov	parku	kaštieľa.	 
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