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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Spiš-

skej Belej na svojom zasadnutí 
dňa 26. júna 2008 okrem iného: 

- prerokovalo návrh zadania 
nového územného plánu za 
účasti spracovateľa - Ing. Dušana 
Mareka zo spoločnosti ARKA, 
s. r. o., Košice.

- vzalo na vedomie informáciu 
o súčasnom stave predškolskej 
výchovy v našom meste. 

- schválilo návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mesta č. 2/
2008 o o používaní symbolov 
mesta Spišská Belá - uvedené 
nariadenie určuje podmienky po-
užívania symbolov mesta okrem 
orgánov mesta aj inými fyzickými 
a právnickými osobami.

- odvolalo na návrh primátora 
mesta z funkcie náčelníka mest-
skej polície v našom meste Jána 

Pokrivčáka a dočasne ho poveri-
lo vedením mestskej polície do 
vymenovanie nového náčelníka 
a vzalo na vedomie návrh primá-
tora mesta na vyhlásenie výbero-
vého konania na toto miesto.

- schválilo prevod nájmu ne-
bytových priestorov prevádzky 
Chlieb - pečivo - drogéria na 
Hviezdoslavovej 1 z doterajšieho 
nájomcu  Štefana Fodora na no-
vého nájomcu Annu Neupauerovú 
zo Spišskej Belej (ide len o prevod 
nájmu medzi spoločníkmi). 

- schválilo prenájom nových 
priestorov vybudovaných pod 
schodiskom pri budove kina 
na prevádzku „predaj novín, 
časopisov a doplnkového tova-
ru” spoločnosti MEDIAPRESS 
Poprad, s. r. o., ako doterajšiemu 
prevádzkovateľovi stánku PNS 

v parku pri budove kina, ktorý 
bude definitívne odstránený. 

- prerokovalo a schválilo 8 
žiadostí o majetkoprávne vyspo-
riadanie vlastníctva k pozem-
kom alebo prenájom pozemkov 
(poľnohospodárskej pôdy) - viac 
informácii na www.spisskabela.sk 
alebo na úradnej tabuli mesta. 

- schválilo prevod nájmu 
priestorov futbalových šatní 
v Strážkach z Futbalového klubu 
Slavoj Spišská Belá na Futbalový 

klub Strážky (z dôvodu lepšieho 
zabezpečenia správy budovy). 

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o prebiehajúcich 
investičných akciách mesta a in-
formáciu o zásadne zmenených 
podmienkach na prevádzkova-
nie menších obecných služieb 
(aktivačnej činnosti) zo strany 
štátu a o problémoch s tým 
spojených v našom meste pri 
zabezpečovaní čistoty a údržby 
verejných miest.

Dňa 11. júna sa na pozvanie 
primátora nášho mesta uskutočni-
lo slávnostné prijatie obyvateľov 
nášho mesta, ktorí v tomto roku 
(v uplynulých 3 mesiacoch) 
oslávili svoje okrúhle životné ju-
bileum - narodeniny (70, 75, 80, 
85, 90 a viac rokov). Poobede sa 

Prijatie jubilantov 
a novonarodených obyvateľov mesta

uskutočnilo slávnostné prijatie no-
vonarodených detí a ich rodičov 
-obyvateľov nášho mesta. Prija-
tie sa uskutočnilo v obradnej sále 
mestského úradu. Jubilantom ako 
aj rodičom detí bola odovzdaná 
kytička kvetov, pamätné blaho-
želanie mesta a finančný dar.

Azda najväčšiu radosť z me-
siaca jún majú žiaci, ktorí rátajú 
dni do prázdnin. Školský rok 
ubehol a pedagógovia spolu so 
žiakmi nechali za sebou obrovský 
kus práce. Niektorí žiaci boli usi-
lovnejší a vynikli nad ostatnými 
spolužiakmi výbornými študijný-
mi výsledkami i mimoškolskými 
aktivitami, čím boli pedagógmi 
navrhnutí na ocenenie primátorom 
mesta. Dňa 25. júna 2008 primátor 

Prijatie najlepších žiakov
mesta slávnostne privítal v obrad-
nej sieni na mestskom úrade naj-
lepších žiakov oboch základných 
škôl za prítomnosti ich riaditeľov 
a niektorých pedagógov. Na tom-
to prijatí primátor mesta verejne 
poďakoval všetkým pedagógom 
za ich námahu a trpezlivosť pri 
plnení ich poslania, ako aj ostat-
ným zamestnancom škôl. Želáme 
krásne prázdniny a veľa úspechov 
v nasledujúcom školskom roku.

• V súčasnosti priebeha reštautrovanie sochy Immaculaty - koncom júla 
sa už objaví na svojom staronovom mieste pri budove kina.
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Historický 
kalendár mesta 

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

13. 7. 1701 - Neúspešná 
a protiprávna akcia Kežmar-
ku 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. Ja-
kuba Edlera von Kray, k boju 
s belianskymi obrancami však 
nedošlo, incident riešila Spiš-
ská Belá právnou cestou.

15. 7. 1251 - Prvá písomná 
zmienka o Strážkach (Eur) 
v donačnej listine uhorského 
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 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 Siedmich prameňov 
v prospech obce Rakúsy.

25. 7. 1892  - Začiatok 
prevádzky železnice Kežma-
rok - 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 Ma-
tejovcami. 

• Najkratšia noc v roku. V sobotu 21. júna 2008 bola na Belianskom ryb-
níku zapálená tradičná jánska vatra, ktorá dosahovala takmer 6 m. 

Materská škola 
počas leta

Mestská škola na Mierovej ulici 
v našom meste bude počas letných 
prázdnin pracovať nepretržite 
okrem posledných dvoch augus-
tových týždňov, kedy bude škôlka 
zatvorená z dôvodov hygienickej 
údržby, t. j. od 18. do 31. augusta.

Získané dotácie
Mesto Spišská Belá získalo 

z NEFO fondu Prešovského sa-
mosprávneho kraja nenávratnú 
dotáciu vo výške 10 000 Sk na 
vydanie monografie o Samuelovi 
Weberovi. Úspešná bola aj Ma-
terská škola na Mierovej ulici, 
ktorá tiež na základe podaného 
projektu získala dotáciu 10 000 
Sk na kultúrnu akciu „Beliansky 
škovránok“, ktorá sa uskutočnila 
31. mája 2008 v parku kaštieľa 
Strážky. 

Archeologický 
prieskum 

V súčasnosti prebieha archeo-
logický prieskum medzi budovou 
mestského úradu a zvonice. Uve-
dený prieskum sa realizuje na zá-
klade rozhodnutia pamiatkového 
úradu ako podmienka pre budúce 
plánované stavebné úpravy dané-
ho územia. Tento prieskum rea-
lizuje archeologický ústav SAV 
v Nitre, pracovisko Spišská Nová 
Ves. Na základe výsledkov tohto 
prieskumu sa rozhodne o ďalšom 
postupe a spôsobe stavebných 
úprav uvedeného územia. 

Od 5. júna mesto prevzalo 
údržbu oboch cintorínov (v Sp. 
Belej a v Strážkach). Doposiaľ 
túto údržba zabezpečoval pre-
vádzkovateľ oboch pohrebísk 
- spoločnosť ZEVA, s. r. o. (Ing. 
Zentko), prostredníctvom neza-
mestnaných na menších obecných 
službách (na aktivačnej činnosti). 
Z dôvodu zmeny podmienok zo 
strany štátu (zmeny zákona o za-
mestnanosti) od 1. mája tohto roka 
už túto činnosť uvedený prevádz-
kovateľ nemôže zabezpečovať, 
hoci o tejto skutočnosti bol infor-
movaný až začiatkom júna. Preto 
najmä počas mesiaca máj nebola 
údržba cintorínov na požadovanej 
úrovni. Túto údržbu v súčasnosti 
zabezpečuje mesto prostredníc-

Údržba cintorínov
tvom nezamestnaných, ktorí sú 
na menších obecných službách 
v meste. V prípade určitých ne-
dostatkov v údržbe cintorínov 
kontaktujte - mestský úrad (RNDr. 
Vojtičkovú - tel. 468 05 13, 468 
05 11, prípadne prevádzkovateľa 
pohrebiska (Ing. Zentka). 

Problém zachovania života na 
Zemi sa stáva globálnym problé-
mom a týka sa nás všetkých. Preto 
sa naša škola neustále snaží viesť 
žiakov k uvedomeniu si význa-
mu tvorby a ochrany životného 
prostredia, pochopeniu potreby 
environmentálnej výchovy v 21. 
storočí, rozvíjaniu environmen-
tálneho cítenia, a preto sme sa aj 
v tomto školskom roku zapojili 
do projektu „Enviroprojekt 2008 
- Zachovajme zdravé životné 
prostredie pre naše deti“, ktorý 
bol vyhlásený a schválený Mi-
nisterstvom školstva SR. 

Cieľom nášho projektu je za-
chovať zdravé životné prostredie 
pre naše deti, podnietiť obyvate-
ľov mesta k ohľaduplnému sprá-

Enviroprojekt ZŠ J. M. Petzvala
vaniu sa k životnému prostrediu, 
naučiť deti aj dospelých chápať 
prírodu a správať sa k nej v zmys-
le citátu: „Zem sme nezdedili od 
predkov, ale požičali sme si ju od 
našich detí.“

Na našom projekte sa budú 
zúčastňovať žiaci celej školy, 
pedagogickí aj nepedagogickí 
zamestnanci a obyvatelia mesta 
Spišská Belá. Projekt bude trvať 
do 15. 12. 2008. O ochrane život-
ného prostredia nestačí len hovo-
riť, počúvať rady a ponaučenia, 
ale predovšetkým treba použiť 
rozum aj srdce a hlavne sa zapo-
jiť. Vopred vďaka všetkým, ktorí 
prejavia ochotu pomôcť.

Realizátori projektu
         ZŠ J. M. Petzvala

Hasičský a záchranný 
zbor v Kežmarku upo-
zorňuje všetkých oby-
vateľov mesta, že podľa 
§14 zákona č. 314/2001 
Z. z. o  ochrane pred požiarmi 
sú povinní:

• dodržiavať zásady protipo-
žiarnej bezpečnosti pri činnos-
tiach spojených so zvýšeným po-
žiarnym nebezpečenstvom alebo 

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi
pri zbere a skladovaní obilnín a objemových krmovín 

na území mesta Spišská Belá
v čase zvýšeného požiarne-
ho nebezpečenstva,

• dodržiavať zákaz faj-
čenia a používania otvo-
reného ohňa na miestach 

so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru,

• dodržiavať zákaz vypaľova-
nia porastov a zakladania ohňov 
na miestach, kde by sa mohol 
oheň rozšíriť.

Postrehli ste, že...
• v rámci postupného skrášľova-
nia nášho mesta boli umiestnené 
na stĺpoch verejného osvetlenia 
v centre mesta - živé kvitnúce 
kvety (muškáty). Po minulo-
ročnej skúsenosti (kvety na 19 
stĺpoch) sa ich počet viac ako 
zdvojnásobil. 
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V súčasnosti prebieha výmena 
vodovodných prípojok na Slneč-
nej ulici v našom meste, ktorú na 
svoje náklady realizuje Podtat-
ranská vodárenská prevádzková 
spoločnosť so sídlom v Poprade. 
Vymenia sa vodovodné prípojky 
domov od č. 1 po č. 59. 

Na tejto ulici je potrebné ešte 
vybudovať:

1. novú telefónnu sieť od č. 
21 až po bývalú sodovkáreň - re-
alizátorom bude Slovak Telecom 
- v súčasnosti prebiehajú rokova-
nia medzi mestom a Slovak Tele-
comom, aby túto akciu zaradil do 
svojho plánu investícii. 

2. nové verejné osvetlenie 
- nové zemné rozvody (od č. 1 
až po bývalú sodovkáreň) - reali-
zátorom bude mesto - projektová 
dokumentácia je už spracovaná 
a vydané je aj stavebné povo-
lenie. 

Slnečná ulica 3. samostatnú dažďovú kanali-
záciu (od č. 1 až po bývalú sodov-
káreň) - realizátorom bude mesto 
- projektová dokumentácia je už 
spracovaná a vydané je aj staveb-
né (vodoprávne) povolenie. 

Takže uvedené územie bude 
ešte niekoľkokrát rozkopané a až 
po týchto prácach - výmene a vy-
budovaní všetkých inžinierskych 
sietí bude možné zrekonštruovať 
chodník a zeleň na Slnečnej ulici 
(od č. 1 po č. 59). Predpoklad 
zrealizovania uvedených prác 
v priebehu roku 2009.

Zároveň v najbližších dňoch 
sa uskutoční asfaltácia miestnej 
komunikácie za Slnečnou ulicou 
- prístupová cesta k záhradkám 
Millere a k domom od č. 60 po 
č. 71. Rovnako v tomto období 
prebieha realizácia čiastočnej 
dažďovej kanalizácie na uvedenej 
prístupovej ceste, ktorú realizuje 
Mestský podnik Spišská Belá, 
s. r. o.

• Kedy bude upravené okolie zvonice v Strážkach?
- Hneď na úvod treba poznamenať, že nie je ani tak dôležité kedy, ale 

skôr ako bude upravené okolie zvonice. Od novembra 2007 prebiehajú 
rokovania s pamiatkovým úradom o návrhu riešenia úpravy územia okolo 
zvonice v Strážkach. Na uvedenú úpravu musí byť vypracovaná projek-
tová dokumentácia pre realizáciu a túto musí schváliť pamiatkový úrad. 
Projektové riešenie musí zahŕňať aj úpravu areálu kostola (podmienka 
pamiatkového úradu je riešiť dané územie komplexne - nielen to, čo 
patrí mestu). Takže bude potrebné, aby navrhované riešenie schválila 
aj farská rada katolíckej cirkvi v našej farnosti, nakoľko bude potrebné 
stavebne upraviť aj pozemok okolo kostola. Do konca augusta 2008 by 
mali byť ukončené rokovania s pamiatkovým úradom o spôsobe úpravy 
tohto priestoru (v súčasnosti je spracovaný len návrh projektovej štúdie) 
a v septembri až októbri 2008 by mala prebehnúť realizácia stavebných 
prác. Rozsah toho, čo všetko sa urobí v tomto roku, bude limitovaný tým, 
aké riešenie úpravy sa schváli a finančnými prostriedkami, ktoré máme 
na to určené v rozpočte mesta pre tento rok.  

Pýtate sa

JÚL
10.07.2008 - plasty
11.07.2008 - papier, sklo
14.07.2008 - bioodpad
23.07.2008 - kovy
24.07.2008 - plasty
25.07.2008 - papier, sklo
28.07.2008 - bioodpad

AUGUST
07.08.2008 - plasty
08.08.2008 - papier, sklo
11.08.2008 - bioodpad

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu

20.08.2008 - kovy
21.08.2008 - plasty
22.08.2008 - papier, sklo
25.08.2008 - bioodpad

SEPTEMBER
04.09.2008 - plasty
05.09.2008 - papier, sklo
08.09.2008 - bioodpad
17.09.2008 - kovy
18.09.2008 - plasty
19.09.2008 - papier, sklo
22.09.2008 - bioodpad

Knižnica počas leta
Mestská knižnica v našom meste bude počas letných prázdnin 

otvorená nasledovne (tak ako po predchádzajúce roky): 
utorok a štvrtok v čase od 8.00 do 17.00 h.

• Asfaltácia cesty na Družstevnej ulici za panelákmi.

• Nový asfaltový povrch cesty za Slnečnou ulicou.

• Asfaltácia cesty k Baliarniam na Zimnej ulici.
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Počas troch dní Spišská Belá 
ožila aktivitami organizovanými 
v rámci kultúrno - spoločenského 
podujatia Dni mesta Spišská Belá 
2008, ktoré boli zorganizované pri 
príležitosti 745. výročia prvej pí-
somnej zmienky o meste a 100. 
výročia úmrtia Samuela Webera. 

V piatok 13. júna sa na športo-
vom ihrisku pri ZŠ J. M. Petzvala 
konal 3. ročník atletickej olympiá-
dy základných škôl. Olympiády 
sa zúčastnili žiaci z oboch našich 
škôl a žiaci zo ZŠ Slovenská 
Ves. Žiaci si zmerali sily v behu 
na 60 m, 800 m dievčatá, 1000 m 
chlapci, vo vrhu guľou, skoku do 
diaľky a štafetovom behu. Z cel-
kového prvenstva v kategórii 
dievčat sa tešili žiačky ZŠ J. M. 
Petzvala, medzi chlapcami si 
najlepšie počínali chlapci zo ZŠ 
v Slovenskej Vsi. 

V sobotu 14. júna 2008 mest-
ský poľovnícky spolok „Poľana“ 
v spolupráci s mestom zorganizo-
val III. ročník poľovníckeho juniá-
lesu. Okrem možnosti zachytať 
si vlastnoručne pstruhy v umelo 
vytvorenom „jazere“, rôznych 
súťaží pre detí a dospelých sa 
aj tento rok uskutočnil II. ročník 

Dni mesta Spišská Belá - Športová olympiáda - Poľovnícky juniáles Dni mesta Spišská Belá - Športová olympiáda - Poľovnícky juniáles 
- Regionálne preteky hasičských družstiev- Regionálne preteky hasičských družstiev

súťaže vo varení guláša O spiš-
skobelianky putovný kotlík. 

Prvé miesto za najlepší vizuál-
no-chuťový guláš si odniesol tím 
Ilič (Ivan Heldák a Ľubomír Frid-
manský), ktorí si obhájili aj minu-
loročné prvenstvo v najrýchlejšie 
rozdanom guláši, čím opätovne 
získali putovný spišskobeliansky 
kotlík. Druhé miesto obsadil tím 
AT Tatry (Andrej Funket, Ján 
Konkoľ), ktorí si odniesli cenu 
aj za najväčší zárobok pri predaji 
ich guláša a na treťom mieste sa 
umiestnil tím Bajus (Martin Stra-
kula, Miloš Žaludko). Víťazom 
gratulujeme. 

V nedeľu 15. júna 2008 sa na 
námestí uskutočnil 16. ročník 
Regionálnej súťaže hasičských 
družstiev „O pohár primátora 
mesta Spišská Belá“. Tejto 
tradičnej súťaže sa zúčastnilo 
12 dobrovoľných hasičských 
družstiev zo širokého okolia. 
Súťažilo sa v disciplíne požiarny 
útok s vodou. Na prvom mieste sa 
umiestnilo družstvo zo Spišských 
Hanušoviec, na druhom mieste 
zo Žakoviec a na treťom mieste 
družstvo domácich zo Spišskej 
Belej. Víťazom gratulujeme.

Vážení spoluobčania,
Som nútený reagovať na 

niektoré „informácie“ - správy, 
ktoré sa šíria v našom meste, 
týkajúce sa mojej osoby ako pri-
mátora mesta. Konkrétne: nie je 
pravdou a je úplným nezmyslom, 
že staviam rodinný dom v Brati-
slave, či niekde inde. Rovnako, že 
sa chystám odísť do Bratislavy 
a pod. Mám mandát primátora 
nášho mesta do roku 2010, 
a pokiaľ mi to zdravie umožní, 
tak ho chcem vykonávať až do 
konca tohto volebného obdobia. 
Túto svoju prácu beriem ako svoj 
záväzok voči tomuto mestu a je-
ho obyvateľom, ktorý som dal pri 
zvolení do tejto funkcie a na tom 
nič nebudem meniť. 

Toto moje vyjadrenie je hlav-
ne pre tých, ktorí veria uvede-
ným nezmyslom, pretože tí, ktorí 
sú o tom „presvedčení“ a ktorí 
zámerne šíria tieto nezmysly 
a klebety, tým nemá zmysel nič 
vysvetľovať. 

Na zamyslenie sa: „Čo keby 
ste čas venovaný týmto „klebe-
tám“ a ich šíreniu využili aspoň 

Na zamyslenie sa...
trochu zmysluplne, napr. tomu, 
ako napomáhať riešiť závažné 
a najmä existujúce problémy 
tohto mesta - verejný poriadok, 
čistotu v meste, bezpečnosť, 
sociálnu odkázanosť, problémy 
s bývaním, so správaním sa 
niektorých mladistvých. Prípadne 
by úplne stačilo, ak by ste viac 
sledovali, kde a ako trávia vaše 
deti svoj voľný čas. To všetko by 
veľmi pomohlo.

Na záver: je veľmi ľahké 
prísť a povedať mám problém, je 
problém a riešte ho. A ešte ľahšie 
je o tom pri pive mudrovať a keď 
je možnosť sa vyjadriť, tak niet 
takmer jedného, ktorý by k veci 
niečo povedal. A čo takto si uve-
domiť, že tieto závažné problémy 
nášho mesta nie sú problémami 
len primátora mesta, ale nás 
všetkých žijúcich v tomto meste. 
Primátor raz vo funkcii nebude 
ale ľudia zostanú a nevyriešené 
problémy s nimi. Tak skúsme 
riešiť skutočné problémy nášho 
mesta a najmä spoločne. 

Štefan Bieľak, 
primátor mesta

V priebehu júla až do 15. 
septembra 2008 mesto zrealizuje 
na viacúčelovom ihrisku na Tat-
ranskej ulici nasledovné práce za 
účelom dovybavenia uvedeného 
ihriska:

- výstavba šatní so sociálnym 
zázemím a skladovými priestormi 
(2 šatne + šatňa pre rozhodcov + 
2 WC a sprchy + sklad);

- dokončenie mantinelov 

Dovybavenie ihriska na Tatranskej ulici
a dvierok; 

- osadenie plechových prístreš-
kov na striedačky a trestné lavice 
na betónové plochy;

- realizácia spevnených plôch 
(položením dlažby) medzi novými 
šatňami a hracou plochou + okolo 
mantinelu k striedačkám.

Uvedené práce bude reali-
zovať Mestský podnik Spišská 
Belá, s. r. o.
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Kalendár kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí 

JÚL
  12. 7. - Belá mix voley cup - volejbalový turnaj amatérskych 

zmiešaných družstiev
  20. 7. - Belianske jedenástky - regionálna súťaž v kopaní futba-

lových penalt
  26. - 27. 7. - Hokejbalový turnaj klubu Fighters - regionálna 

súťaž amatérskych hokejbalových tímov
  27. 7. - Futbalový turnaj o pohár primátora mesta (na ihrisku 

v Strážkach)
  27. 7. - Anna bál - v kaštieli v Strážkach - kultúrno-zábavné po-

poludnie pre deti i dospelých 
  27. 7. - 7. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 

AUGUST
  23. 8. - Belltown fest - minifest začínajúcich hudobných skupín 

- na belianskom rybníku
 28. 8. - 64. výročie SNP - pietna spomienka

SEPTEMBER
  13. 9. - Prúdnička Cyrila Kováčika - regionálna hasičská súťaž 

pre najmenších 
 19. 9. - Jaskyniarsky večer - premietanie na námestí
 20. 9. - VI. Spišský zemiakarský jarmok
 27. 9. - Beliansky turistický pochod - Belianky, Plesnivec

Za sprievodu goralskej hudby 
zo Ždiaru otvorili 18. júna pra-
covníci štátnych lesov TANAPu 
za účasti pozvaných hostí pre 
návštevníkov Tatier nový náučný 
chodník v Tatranskej Javorine. 
Zadné Meďodoly, ktoré ležia na 
rozhraní Belianskych a Vysokých 
Tatier, pričom ich východiskom je 
obec Tatranská Javorina.

Trasa chodníka obsahuje 10 
zastavení s informačnými textami 
v slovenskom i anglickom jazyku 
a začína prakticky od náučnej geo-
logickej plochy Podmuráň, vedie 
cez celé Zadné Meďodoly až do 
Kopského sedla.

Tento náučný chodník ponú-
ka svojim návštevníkom viacero 
unikátnych zaujímavostí, počnúc 
komplexnou informáciou o pod-
kôrnikovej kalamite súčasného 
tatranského lesa, o formovaní 
doliny Javorinským ľadovcom, 
ale najmä oslovenie návštevníka 
vládcom tatranského lesa med-
veďom, či pretekajúcim meďo-
dolským potokom. Najmä forma 
oslovenia v 1. osobe zo strany 
medveďa či potoka smerujúca 
k človeku, návštevníkovi prírody, 
je vskutku originálna. Jednotlivé 

Nový náučný chodník 
zastavenia sú okrem informácií 
doplnené vkusným a praktickým 
sedením pre unavených turistov, 
medvedia zastávka má i dvoch 
vyrezávaných drevených medve-
ďov spod šikovných rúk ľudového 
rezbára Jána Kotarbu zo Ždiaru.

Úplne novým prvkom na 
trase je zaujímavý kovový kríž 
s erbom mesta Spišská Belá, kto-
rý pútnikom pripomína históriu 
„Pastierskych vojen“ v Tatrách. 
Pietne miesto s krížom posvetil 
Anton Hrtús, farár z Lendaku, 
ktorý preložil históriu tohto piet-
neho mesta aj do latinčiny, popri 
slovenčine a angličtine.

Samotné pastierske vojny 
v Tatrách označujú obdobie rokov 
1559 - 1603, kedy sa rozmohli 
časté a nebezpečné šarvátky 
a konflikty o belianske pasienky 
medzi samotnými pastiermi, 
patriacimi mestu Spišská Belá 
a ozbrojencami dunajeckého 
panstva Paložajovcov, ktorí síd-
lili na hradoch Nedica a Plaveč 
a tiež si robili územné nároky na 
tieto pasienky. Konflikt vyvrcho-
lil ozbrojenou šarvátkou práve 
v roku 1603, pri ktorej pri ochrane 
svojich pasienkov a majetku zahy-

nuli 2 belianski pastieri a ďalších 
14 bolo vážne zranených. Preto 
kríž z hesenského železa osadený 
na tatranskom žulovom balvane 
bude okolidúcim pripomínať 
túto takmer zabudnutú epizódu 
tatranskej histórie.

Nový náučný chodník je 
výsledkom práce vedúceho ob-
vodu Tatranská Javorina Jána 
Slivinského a kolektívu jeho 
spolupracovníkov zo Štátnych 

lesov TANAP-u. Obsahové za-
meranie jednotlivých zastavení 
je aj ideálnym miestom pre prak-
tické výlety žiakov základných 
škôl a študentov stredných škôl, 
pretože priamo v prostredí pre-
krásnej tatranskej prírody môžu 
deti vidieť skutočné príklady 
geológie, botaniky i prírodopisu. 
Pre toto miesto skutočné platí: Je 
lepšie raz vidieť, ako tisíckrát 
počuť!

• Jeden z autorov náučného chodníka RNDr. Stanislav Pavlarčík zo 
Štátnych lesov TANAP-u.

Múzeum J. M. Petzvala zatvorené
Slovenské technické múzeum Košice oznamuje všetkým návštevní-

kom, že Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej bude 
od 25. júna 2008 zatvorené (bez určenia dokedy) z dôvodu plánovanej 
reinštalácie expozície múzea. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na 
vašu návštevu už v novej expozícii múzea. 

Kaštieľne hry 2008
Posledný júnový týždeň sa v parku kaštieľa v Strážkach niesol v zna-

mení divadelnej kultúry. V sobotu vo večerných hodinách potešili divá-
kov predstavením „Toho najlepšieho“ členovia Radošínskeho naivného 
divadla. Počas hodinu a pol trvajúceho predstavenia smiech divákov 
neutíchol ani na malú chvíľu. Nedeľa patrila deťom. Krásny slnečný 
deň si spríjemňovali jazdou na koníkoch a maľovaním obrázkov. Do 
rozprávkového sveta ich preniesli svojimi divadelnými predstaveniami 
Detský divadelný súbor Babadlo z Prešova, Choduľové divadlo z Vra-
nova nad Topľou a Divadlo spod Spišského hradu. 

Základná umelecká škola
Riaditeľstvo ZUŠ Spišská Belá oznamuje žiakom a rodičom žia-

kov našej ZUŠ, že otvorenie školského roka 2008/2009 sa uskutoční 
v utorok 2. 9. 2008 od 10.00 h. 
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Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej na svojom zasadnutí 
dňa 26. júna 2008 odvolalo na 
návrh primátora mesta z funk-
cie náčelníka mestskej polície 
v našom meste Jána Pokrivčáka 
a dočasne ho poverilo vedením 
mestskej polície do vymenovania 
nového náčelníka a vzalo na ve-
domie návrh primátora mesta na 
vyhlásenie výberového konania 
na toto miesto

Zdôvodnenie návrhu primá-
tora: Na základe zhodnotenia 
súčasnej situácie ako aj na zákla-
de viac ako 6 ročného poznania 
a monitorovania činnosti mestskej 
polície v Spišskej Belej primátor 
mesta predložil návrh na odvola-
nie súčasného náčelníka mestskej 
polície. Návrh bol predložený po 
osobnom rozhovore so súčasným 
náčelníkom mestskej polície a aj 

Odvolanie náčelníka Mestskej polície v Spišskej Belej
na základe vzájomnej dohody 
s ním o ďalšom postupe pri 
skvalitňovaní a profesionalizo-
vaní činnosti mestskej polície 
v našom meste. 

Podľa súčasnej právnej úpra-
vy - § 19 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 
2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskor-
ších predpisov náčelníka mest-
skej polície na návrh primátora 
vymenúva a odvoláva mestské 
zastupiteľstvo. Podľa súčasnej 
právnej úpravy mestské zastupi-
teľstvo teda môže kedykoľvek na 
návrh primátora mesta odvolať 
náčelníka mestskej polície (a to 
aj bez uvedenia dôvodu). 

 Dôvodom na toto odvolanie 
nie je porušenie zákona či iných 
právnych predpisov zo strany 

náčelníka mestskej polície, či 
iné porušenie, či neplnenie pra-
covných povinností. Jediným 
cieľom tohto opatrenia je snaha 
o zlepšenie, skvalitnenie a nové 
„nabudenie“ činnosti mestskej 
polície a zmena súčasného stere-
otypu v činnosti mestskej polície. 
Rovnako cieľom tohto návrhu je 
aj zlepšenie reputácie (akceptácie) 
mestskej polície a zvýšenie jej 
vážnosti a rešpektu medzi oby-
vateľmi mesta v záujme zvýšenia 
bezpečnosti a ochrany ľudí a ich 
majetku, ako aj majetku mesta. 

Dosiahnutie vyššie uvedeného 
cieľa po prijatí rôznych predchá-
dzajúcich (skôr neúčinných) opat-
rení je možné personálnou zme-
nou na poste náčelníka mestskej 
polície. Nový náčelník by mal 
priniesť do radov mestskej polí-
cie potrebnú novú energiu, nové 

postupy a metódy práce v činnosti 
mestskej polície (oživenie činnos-
ti mestskej polície) a jej potrebnú 
vážnosť a dôveryhodnosť medzi 
obyvateľmi nášho mesta. 

Našou snahou je na základe 
výberového konania nájsť na 
tento post človeka odborne zdat-
ného a skúseného - osobu, ktorá 
bude mať skúsenosti z činnosti 
mestskej alebo štátnej polície 
(t. j. budeme hľadať človeka s po-
trebnou odbornou spôsobilosťou 
v zmysle zákona). 

Doterajší náčelník by zastával 
pozíciu zástupcu náčelníka. Nový 
náčelník bude prijatý najprv na 
dobu 6 mesiacov, aby sme ho 
otestovali, následne sa mu pra-
covný pomer upraví na dobu ne-
určitú. V prípade nespokojnosti sa 
po 6 mesiacoch pracovný pomer 
s novým náčelníkom nepredĺži 
a bude sa hľadať prípadne iná 
vhodná osoba. 

Dňa 4. 6. 2008 sa žiaci zo 
Základnej školy na Štefánikovej 
ulici zúčastnili externej výučby 
o vzácnych slatinách v neďa-

Školáci zo ZŠ sa v NPR Belianske lúky učili o vzácnych slatinách
lekom hodnotnom prírodnom 
prostredí. Inštitút aplikovanej 
ekológie DAPHNE a zástupco-
via Štátnej ochrany prírody Slo-

venskej republiky (zamestnanci 
Správy TANAP-u a PIENAP-u) 
pozvali žiakov na program 
praktickej environmentálnej 
výučby v Národnej prírodnej 
rezervácii Belianske lúky - naj-
väčšom slatinnom rašelinisku na 
Slovensku. Toto stanovište bolo 
vybraté z toho dôvodu, že raše-
liniská predstavujú špecifický 
typ mokrade a patria medzi najo-

hrozenejšie ekosystémy na svete. 
Faktom výberu lokality je aj to, že 
sa nachádza v blízkosti Spišskej 
Belej a pritom o ňom a jeho jedi-
nečnosti veľa miestnych obyvate-
ľov nevie. 50 žiakov zo Základnej 
školy na Štefánikovej ulici na úze-
mí Belianskych lúk spoznávalo 
hravo a priamo v teréne význam 
rašelinísk a získavali aj rôzne 
zaujímavé informácie o druhoch, 
ktoré v tomto prostredí žijú. 

Na začiatku stretnutia boli deti 
oboznámené s tým čo je rašelina, 
ako vzniká a pod.. V rámci vzde-
lávacích aktivít boli na rôznych 
miestach na okraji rašeliniska 
deťmi rozdelenými do skupín 
vytvorené tzv. monitorovacie 
plochy (stuhou ohraničené aké-
koľvek plochy v rámci rašelinis-
ka). Na týchto lokalitách potom 
prebiehal skupinový „výskum“ 
flóry, fauny, ale tiež zmyslové 
vnímanie rašeliniska. 
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Spoločenská kronika - máj 2008
Narodili sa:
Tatiana Pavličková, Tatiana Dziaková, Jennifer Prašková, Domi-
nik Pavlík, Patrícia Bekešová, Tremba Tobiáš, Zuzana Šoltýsová, 
Dominik Fiamčík.
Životného jubilea sa dožívajú:
Anna Štefaniaková 96 rokov, Pavla Hotová 93 rokov, Žofia Ofčá-
ková 85 rokov, Anna Sobanská 80 rokov, Margita Gemzová 75 
rokov, Žofia Hanzelyová 70 rokov, Žofia Nadžadyová 70 rokov, 
Ján Šťastný 70 rokov, Elena Marhefková 70 rokov.
Navždy nás opustili:
Dorota Gancarčíková vo veku 83 rokov, Rudolf Potočný vo veku 
83 rokov, František Chovanec vo veku 81 rokov, Gejza Neupauer 
vo veku 68 rokov.

Dňa 26. 6. 2008 o 15.00 h 
v svadobnej sieni MÚ prebehlo 
slávnostné ocenenie úspešných 
žiakov ZUŠ Spišská Belá. Pri-
mátor mesta JUDr. Štefan Bieľak 
osobne poďakoval a odovzdal 
ocenenia žiakom, ktorí nás re-
prezentovali na výtvarných a hu-
dobných súťažiach počas celého 
školského roka. Ako poďakovanie 
za reprezentáciu Mesta Spišská 
Belá na Slovensku i v zahraničí 
daroval všetkým 45 oceneným 
žiakom knižnú publikáciu o J. M. 
Petzvalovi s venovaním. Prebera-
nie diplomov a darčekov deťom 
vyčarilo úsmev na tvári a radosť 
v očiach. Verím, že je to pre nich 
veľkým povzbudením a moti-
váciou do budúcnosti. S touto 
radosťou sa chceme podeliť aj 
s Vami. 

Na IV. ročníku výtvarnej 
súťaže ,,Vianočná pohľadnica“ 
v Dolnom Kubíne získali hlavné 
ceny: Lenka Lineková a Karmen 
Lacková, na VII. ročníku Malých 
grafických foriem 2008 vo Vrút-
kach získala ZUŠ Spišská Belá 
cenu predsedu rodičovskej rady 
pri ZUŠ FK Vrútky za kolekciu 
grafík a štyri ceny: Kristína 
Ščigulinská, Lívia Voščeková, 

Reprezentovali nás na medzinárodných súťažiach
Miroslava Scholtzová, Miroslav 
Smik.

XII. ročník Dúhy s témou 
Škola hrou konanej v Starej Ľu-
bovňi bol tiež úspešný. Alexander 
Lopatovský, Daniel Krempaský, 
Róbert Hohol, Rastislav Krem-
paský a Matej Belončák získali 
čestné uznania. 

Prísna porota na XI. ročníku 
Szaboovho grafického Lučen-
ca ocenila i nášho žiaka Petra 
Labusa, ktorý získal jednu z de-
viatich udelených cien v troch 
kategóriách.

Cenu vedúcej oddelenia škol-
stva MMK za kolekciu grafiky 
sme získali v Košiciach na III. 
ročníku Orbis Pictus, tiež Silvia 
Daňová a Aurélia Staviarska zís-
kali cenu za maľbu, Róbert Hohol 
za keramiku.

Na XVII. ročníku Bienále 
fantázie Martin získal Dominik 
Kubov cenu Pavla Dobšinského 
a Veronika Čekovská, Daniel 
Krempaský, Kristína Batoryová, 
Kristína Zavadská, Alexander 
Lopatovský, Klaudia Fabianová, 
Miriama Rojková, Zuzana Úro-

dová, Monika Sebešová, Slávka 
Mešárová, Marta Gallíková, To-
máš Stupeň, Jozef Balogh, Jozef 
Bandy čestné uznania.

Do medzinárodného kola 
Šport v obrazoch postúpila práca 
Lukáša Zadžoru. 

Kristián Grivalský získal 
1. miesto v I kat., Patrik Jančík 
2. miesto v II kat., Karmen Lac-
ková 2. miesto v I kat. a Viktória 
Vaverčáková, Ondrej Zajonc 
a Michaela Šelepová čestné uzna-
nia v súťaži Folklór vo farbách.

Zlaté pásmo na prestížnej 
výtvarnej súťaži Bohúňová pa-
leta sa podarilo získať Danielovi 
Krempaskému a Natálii Staviar-
skej, strieborné pásmo jej sestrám 
Aurélii a Viktórii Staviarským, 
tiež Frederike Krempaskej. Čest-
né uznania dostali títo žiaci: Erik 
Frindt, Dominik Kubov, Jakub 
Svitana, Karmen Lacková, Kris-
tína Zavadská, Lucia Ištóciová, 
Matej Belončák, Natália Šperková, 
Félix Remiáš, Martin Garabáš.

Za tieto krásne úspechy ďa-
kujem aj ich pedagógom Slávke 
Smrekovej, Janette Kubalovej, 
Kataríne Labusovej a Zuzane 
Chorogwickej. 

Katarína Labusová, 
zástupca riaditeľa 
ZUŠ Spišská Belá

Tak ako po iné roky i tento 
školský rok 2007/2008 absolventi 
hudobného odboru ZUŠ Spišská 
Belá ukončili svoje sedemročné 
štúdium Verejným absolventským 
koncertom, ktorý sa konal 18. júna 
2008 o 17.00 h v kinosále Mesta 
Spišská Belá. Účinkovalo na ňom 
osemnásť absolventov zo Spišskej 
Belej, Spišskej Starej Vsi, Sloven-
skej Vsi, Spišských Hanušoviec 
a Batizoviec. K slávnostnému 
absolvovaniu štúdia HO srdečne 
blahoželáme: 

Anne Budzákovej
Kataríne Matoniakovej
Veronike Džurňákovej
Ivete Holbusovej
Ľudmile Irhovej
Ľubomírovi Baranovi
Tomášovi Gaborčíkovi
Jane Pitoňákovéj
Anne Turcerovej
Zdenke Frindtovej
Kristíne Michlíkovej
Tamare Čarnogurskej
Jane Olekšákovej
Andrei Marhefkovej
Františkovi Poláčekovi
Veronike Kalafutovej

Absolventi ZUŠ Spišská Belá
Matejovi Kovalčíkovi
Viktórii Kiskovej
Ivane Žembovej
Po skončení koncertu a ná-

slednom odovzdaní záverečných 
vysvedčení absolventom hudob-
ného a výtvarného odboru bola 
v priestoroch Greisigerovho mú-
zea otvorená Absolventská výsta-
va. V tomto roku bola zastúpená 
nielen vysokým počtom absolven-
tov prvého a druhého stupňa, no 
i netradičnými technikami (kolo-
grafia, vitráž, keramika, šperkár-
stvo a iné). Tieto jedinečné práce 
ste mali možnosť obdivovať až do 
27. júna 2008. 

Veríme, že i absolventom vý-
tvarného odboru

Barbore Bielikovej
Annamárii Danielčákovej
Kristíne Heilandovej
Tatiane Kurucovej
Františekovi Kyseľovi
Ivane Oravcovej
Michaele Scholtzovej
Barbore Šmajdovej
Lívii Voščekovej
Lucii Ferenčákovej
Zuzane Ďurišovej

Natálii Fodorovej
Antonovi Kováčikovi
Zdenke Krettovej
Jánovi Kolodzejovi
Martine Mačurovej
Márii Odumorekovej
Gabriele Ščigulinskej
Monike Šelepovej
Branislavovi Nebusovi
Barbore Baksovej
Daniele Horváthovej
Zuzane Lorenčíkovej
Jane Neupauerovej
Anne Zamkovskej
sa bude dariť a naše mesto 

a školu budú reprezentovať i na-
ďalej. Našich nádejných umelcov 
môžete vidieť i na absolventských 
tablách vystavených vo výklade 
obchodného domu Jednota.

Ďakujeme Mestu Spišská Belá 
za pomoc a poskytnutie priesto-
rov v Greisigerovom múzeu 
a mestskom kine. Poďakovanie 
patrí i pedagógom, ktorí pripra-
vovali absolventov a všetkým 
zamestnancom ZUŠ, ktorí boli 
nápomocní pri priebehu koncer-
tu a výstavy.

Vedenie ZUŠ Spišská Belá
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Primátor mesta Spišská Belá
 vyhlasuje pre všetkých obyvateľov nášho mesta

verejnú súťaž
„Najkrajší kvetinový balkón v Spišskej Belej”

Pravidlá súťaže (Štatút súťaže):
Súťažiaci: osoba staršia ako 18 rokov, ktorá žije v meste Spiš-
ská Belá (bez ohľadu na druh pobytu), ktorá vlastní alebo užíva 
predmetný dom alebo byt, ktorého súčasťou je uvedený balkón 
alebo okenná kvetinová výzdoba. V sporných prípadoch rozhoduje 
o oprávnenosti účasti v súťaži primátor mesta.
Spôsob prihlásenia do súťaže: záujemca si podá písomnú 
prihlášku do súťaže a následne oznámi na mestský úrad dátum 
možnej obhliadky balkóna (kvetinovej výzdoby aspoň tri pra-
covné dni vopred). Zástupcovia hodnotiacej komisie vykonajú 
obhliadku daného miesta a urobia fotodokumentáciu, prípadne 
videozáznam.

Čo sa bude hodnotiť: celkový estetický vzhľad

Termín vyhodnotenia: 20. septembra 2008

Ceny pre súťažiacich - ocenia sa prvé tri miesta: 1. miesto 
2 000 Sk, 2. miesto 1 500 Sk, 3. miesto 1 000 Sk

Mesto ako organizátor si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch 
právo zrušiť túto súťaž bez nároku súťažiacich 

na náhradu akýchkoľvek ich nákladov.

Primátor mesta Spišská Belá
vyhlasuje pre všetkých obyvateľov nášho mesta

verejnú súťaž
„Najkrajšia predzáhradka v Spišskej Belej”

Pravidlá súťaže (Štatút súťaže):
Súťažiaci: Osoba staršia ako 18 rokov, ktorá žije v meste Spišská 
Belá (bez ohľadu na druh pobytu), ktorá vlastní alebo užíva pred-
metný dom alebo byt, ktorého súčasťou je uvedená predzáhradka. 
V sporných prípadoch rozhoduje o oprávnenosti účasti v súťaži 
primátor mesta. 
Spôsob prihlásenia do súťaže: záujemca si podá písomnú 
prihlášku do súťaže a následne oznámi na mestský úrad dátum 
možnej obhliadky predzáhradky (kvetinovej výzdoby aspoň tri 
pracovné dni vopred). Zástupcovia hodnotiacej komisie vykonajú 
obhliadku daného miesta a urobia fotodokumentáciu, prípadne 
videozáznam.

Čo sa bude hodnotiť: celkový estetický vzhľad

Termín vyhodnotenia: 20. septembra 2008

Ceny pre súťažiacich - ocenia sa prvé tri miesta: 1. miesto 
4 000 Sk, 2. miesto 2 500 Sk, 3. miesto 1 500 Sk.

Mesto ako organizátor si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch 
právo zrušiť túto súťaž bez nároku súťažiacich 

na náhradu akýchkoľvek ich nákladov.

Deň pohybu (chalange day) 
- táto masová aktivita bola re-
alizovaná na podnet primátora 
mesta a zároveň bola odpoveďou 
na výzvu ministerstva školstva 
o realizácii športových aktivít. 
Všetci vieme, že celý svet zápasí 
s obezitou detí, mládeže a dospe-
lých. Z tohto dôvodu vznikol na 
podnet UNESCA svetový deň 
masového pohybu a naša škola 
prijala účasť v tomto zámere 
rôznou športovou činnosťou. 
Zároveň táto akcia bola súčasťou 
aktivít mesta a škôl v rámci boja 
proti drogám a iným návykovým 
látkam. Do tejto akcie sa zapojili 
žiaci všetkých škôl v meste, ale 

Deň pohybu - 26. júna
aj v okolitom regióne, ktoré spa-
dajú pod školský úrad v našom 
meste. 

Napríklad na Základnej ško-
le na Štefánikovej ulici žiaci 
prvého stupňa športovo zápolili 
na jednotlivých stanovištiach, 
ktoré predstavovali domčeky 
7 trpaslíkov. Pri Spachtošovi há-
dzali kruhmi na cieľ. Šťastko mal 
štafetové behy. Plaško beh vzad 
pomocou zrkadla. Vedko mal 
pripravenú jazdu na kolobežkách 
s dopravnými značkami. Kýblik 
hod loptičkou na cieľ. Hapčí mal 
chôdzu s lyžičkou, na ktorej bolo 
vajíčko. Dudroš mal skok vo vre-
ci. Po absolvovaní pripravených 

športových stanovíšť žiaci 
získali pečiatku a na záver 
každý žiak, ktorý nazbieral 
7 pečiatok bol odmenený 
medailou v tvare usmiate-
ho slniečka a sladkosťou. 
Pre deti piatych ročníkov 
boli pripravené súťažné 
hry, ako beh vo dvojici 
so zviazanými nohami, 
skákanie na švihadlách, 
preťahovanie lanom, 
skladanie veže z kociek, 
kohútí súboj, kolky a iné. 
Starší žiaci hrali futbal, 
vybíjanú, stolný tenis 
a iné kolektívne športo-
vé hry. A rovnako živo 
a pohybovo to bolo aj na 
ostatných školách. 

Mesto Spišská Belá
vyhlasuje výberové konanie na funkciu

náčelník mestskej polície v Sp. Belej 
Kvalifi kačné predpoklady a požiadavky: 

ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie 
odborná spôsobilosť v zmysle zákona o obecnej polícií 
odborné skúsenosti a prax najmenej 5 rokov (v pozícii príslušník 
obecnej/mestskej polície alebo príslušník policajného zboru SR) 
  bezúhonnosť (ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov 
nie starším ako 3 mesiace)
 výborný zdravotný stav 
  fyzická zdatnosť- telesná spôsobilosť (bude preukázaná absol-
vovaním vstupných fyzických testov)
  duševná spôsobilosť (bude preukázaná absolvovaním vstup-
ných psychologických testov) 
 vodičský preukaz skupiny B 
 platný zbrojný preukaz - výhodou 

K žiadosti je potrebné doložiť: 
 profesijný životopis 

 koncepcia o činnosti Mestskej polície v Spišskej Belej 
 doklad o dosiahnutom vzdelaní

 doklady o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o obecnej polícii 
 výpis z registra trestov 

Žiadosti s uvedenými dokladmi v zalepenej obálke s označením 
„neotvárať výberové konanie - mestská polícia“ zasielajte na adresu: 
Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Termín na podanie žiadostí do 15. 8. 2008
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1. Čo je to euro?
Euro je spoločná mena tých 

krajín Európskej únie, ktoré sú 
aj plnými členmi Hospodárskej 
menovej únie. Euro 1. januára 
1999 prijalo 11 členských štá-
tov EÚ: Belgicko, Nemecko, 
Španielsko, Francúzsko, Írsko, 
Luxembursko, Holandsko, Ra-
kúsko, Portugalsko, Taliansko 
a Fínsko. Od 1. januára 2001 za-
čalo euro používať aj Grécko, od 
1.1.2007 Slovinsko. Od 1. januára 
používa euro aj Cyprus a Malta. 
Názov meny euro vybrali hlavy 
členských štátov, resp. prísluš-
ných vlád, na summite Európ-
skej rady v Madride v decembri 
1995. Euro je po americkom 
dolári druhou najvýznamnejšou 
svetovou menou. Jedno euro má 
100 centov. Euro bolo možné 
použiť v bezhotovostnom styku 
od 1. januára 1999. Bankovky 
a mince boli vydané do obehu 
1. januára 2002. 

 
2. Čo je eurozóna?

Eurozóna je geografická ob-
lasť krajín EÚ, ktorých spoločnou 
menou je euro. Eurozóna vznikla 
v januári 1999 keď Európska 
centrálna banka prebrala zodpo-
vednosť za menovú politiku od 
národných centrálnych bánk 
jedenástich členských štátov EÚ. 
V roku 2001 do eurozóny vstú-
pilo Grécko a v roku 2007 ako 
trinásty člen Slovinsko. V súčas-
nosti tvorí Eurozónu 15 členských 
štátov spolu s Cyprom a Maltou, 
ktoré prijali euro 1. januára 2008. 
Podmienkou vstupu do eurozóny 
pre všetkých pätnásť krajín bolo 
splnenie konvergenčných kritérií. 
Rovnaká podmienka platí aj pre 
ďalšie členské štáty EÚ, ktoré 
sa na prijatie eura ešte len pri-
pravujú. Konvergenčné kritériá 
stanovujú ekonomické a právne 
predpoklady úspešnej účasti 
v menovej únii a spoločnú menu 
euro. Všetky členské krajiny EÚ 
sú členmi Hospodárskej a meno-
vej únie s tou výnimkou, že nie 
všetky využívajú aj spoločnú 
menu euro. 

 
3. V ktorých krajinách sa dá 
platiť eurom?

Euro je v súčasnosti národnou 
menou v 15 krajinách eurozóny: 
Belgicko, Fínsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, Írsko, 
Luxembursko, Nemecko, Por-
tugalsko, Rakúsko, Španielsko, 

EURO - naša mena Taliansko, Slovinsko, 
Cyprus a Malta. So 
súhlasom Európskeho 
spoločenstva je euro 
legálnym platidlom aj 
v niektorých krajinách, 
ktoré nie sú členom 
EÚ. Ide o malé krajiny, ktoré ani 
pred zavedením eura nepoužívali 
svoju vlastnú menu. Patrí sem 
San Marino, Monako a Vatikán. 
Bez formálnej dohody však euro 
používajú aj ďalšie európske 
krajiny: Kosovo, Čierna Hora 
a Andorra.

 
4. Aký je oficiálny znak eura?

Stvárnenie znaku eura € bolo 
inšpirované gréckym písmenom 
epsilon ako odkaz na kolísku 
európskej civilizácie a vyjadruje 
prvé písmeno slova Európa.

 
5. Aké sú eurové bankovky 
a mince?

Existuje sedem eurových 
bankoviek: 500, 200, 100, 50, 
20, 10, 5 eur a 8 eurových mincí 
v hodnote: 2 eurá, 1 euro a 50, 20, 
10, 5, 2, 1 centov. 
 
6. Aký je vzhľad eurových 
bankoviek?

Séria eurových bankoviek 
pozostáva zo siedmich rôznych 
nominálnych hodnôt bankoviek, 
ktoré sú zákonným platidlom 
na území celej eurozóny. Každá 
eurová bankovka predstavuje 
jeden architektonický štýl. To 
znamená, že sú na nich zobra-
zené stavebné slohy siedmich 
období európskych kultúrnych 
dejín. Tématicky sú tieto slohy 
znázornené pomocou prvkov 
okien, brán a mostov. Na lícnej 
strane bankoviek sú zobrazené 
okná a brány, ktoré sú symbolom 
európskeho ducha otvorenosti 
a spolupráce. Okrem architek-
tonických prvkov, je na prednej 
strane bankoviek zobrazená aj 
vlajka Európskej únie. Dvanásť 
hviezd Európskej únie vyjadruje 
dynamiku a harmóniu súčasnej 
Európy. Mosty, ktoré sú hlavným 
motívom na rubovej strane ban-
koviek, symbolizujú komuniká-
ciu medzi európskymi národmi 
a medzi Európou a zvyškom 
sveta. Eurové bankovky sú die-
lom Róberta Kalinu z Rakúskej 
centrálnej banky, ktorého výtvar-
né návrhy vyhrali v roku 1996 
celoeurópsku súťaž. 

5 eurová bankovka - klasický 
sloh,10 eurová bankovka - román-
sky sloh, 20 eurová bankovka - 

gotický sloh, 50 eurová 
bankovka - renesančný 
sloh, 100 eurová ban-
kovka - barok a rokoko, 
200 eurová bankovka 
- vek železa a skla , 500 
eurová bankovka - mo-

derná architektúra 20. storočia. 
 
7. Aké sú ochranné znaky euro-
vých bankoviek?

Všetky eurové bankovky sú 
chránené proti falšovaniu najmo-
dernejšími ochrannými prvkami 
a špecifickým papierom, ktorý 
sa už na prvý dotyk výrazne 
odlišuje od bežného papiera. 
Bankovky obsahujú reliéfnu tlač, 
vodoznak, ochranný prúžok, sút-
lačovú značku, hologram a buď 
zlatistý pruh (nižšie hodnoty) 
alebo opticky premenlivú farbu 
(vyššie hodnoty). 

 
8. Sú na eurách zobrazené aj 
národné motívy jednotlivých 
členských krajín?

Eurové mince majú spoločnú 
stranu - rovnakú na všetkých 
minciach a národnú stranu - podľa 
toho ktorá krajina mincu vydala. 
Spoločná strana mincí reprezentu-
je mapu Európskej únie. Na poza-
dí sú pripojené hviezdy európskej 
vlajky. Pozíciu Európy vo svete 
zdôrazňujú 1, 2 a 5-centové min-
ce, zatiaľ čo 10, 20 a 50-centové 
predstavujú Európsku úniu ako 
spoločenstvo národov. Eurové 
mince s najvyššou hodnotou 
zobrazujú Európu bez hraníc. 
Spoločnú stranu mincí navrhol 
Luc Luycx z Belgickej kráľovskej 
mincovne. Rubová strana mincí je 
určená pre národné symboly, kto-
ré si každý členský štát zvolí sám. 
Všetky eurové mince sú platné na 
území všetkých štátov eurozóny, 
bez ohľadu na to, ktorý štát ich 
vydal. 

 
9. Aké sú národné strany sloven-
ských eurových mincí?

Národné strany slovenských 
eurových mincí vybrala Národ-
ná banka Slovenska na základe 
výsledkov celonárodnej ankety 
v decembri 2004. Víťazom 
ankety sa stal motív dvojkríža 
na trojvrší - štátneho znaku 
Slovenska, ktorý bude na jedno 
a dvoj eurových minciach. Na 
50, 20 a 10 centových minciach 
bude Bratislavský hrad a na 5, 2 
a 1 centových minciach Kriváň. 
Autormi návrhov sú Ivan Řehák 
(dvojkríž na trojvrší), Ján Černaj a 
Pavel Károly (Bratislavský hrad) 

a Drahomír Zobek (Kriváň). 
 

10. Čo je duálny obeh?
Od 1. do 16. januára 2009 

potrvá na Slovensku obdobie 
duálneho (dvojakého) obehu. 
Počas tohto obdobia bude možné 
v hotovosti platiť okrem eur aj 
korunovými bankovkami a min-
cami. Pri platbách v korunách 
však bude výdavok v eurách. 
Od 17. januára 2009 bude možné 
platiť len eurami.

11. Ako si vymeniť peniaze?
Najjednoduchším spôsobom je 

uložiť si peniaze pred zavedením 
eura na účet do banky, kde budú 
automaticky prevedené na euro. 
Po zavedení eura budú komerčné 
banky bezplatne vymieňať koru-
nové mince do konca júna 2009, 
bankovky do konca roku 2009. 
Banky budú môcť obmedziť 
bezplatnú výmenu korún za eurá 
podľa počtu vymieňaných banko-
viek či mincí, limit na bezplatnú 
výmenu však nesmie byť nižší 
ako 100 kusov. Národná banka 
Slovenska bude vymieňať mince 
do konca roku 2013 a bankovky 
neobmedzene.

12. Kto a kedy určí konverzný 
kurz?

Konverzný kurz určí Rada 
EÚ pravdepodobne v júli 2008. 
S výškou konverzného kurzu 
musia súhlasiť všetky krajiny 
eurozóny a aj Slovensko. Návrh 
na určenie konverzného kurzu po-
dáva Európska komisia. Rada EÚ 
toto rozhodnutie prekonzultuje aj 
s Európskou centrálnou bankou. 
Konverzný kurz bude stanovený 
ako koeficient so šiestimi platný-
mi číslicami - dve pred desatinnou 
čiarkou a štyri desatinné miesta. 
Hoci konverzný kurz bude ozná-
mený už v lete 2008, bude účinný 
až od zavedenia eura na Sloven-
sku - od 1. 1. 2009.

13. Ako sa majú občania pripra-
viť na zavedenie eura?

Občania nemajú pred zavede-
ním eura nijaké konkrétne úlohy. 
Môžu však pomôcť hladkému 
prechodu na euro ak si vopred do 
bánk uložia prebytočnú hotovosť, 
budú sa snažiť rýchlo si zvyknúť 
na nové ceny v eurách, upozorňo-
vať na prípadné neopodstatnené 
zvýšenie cien po zavedení eura, 
a tiež ak budú v obchodoch a ban-
kách v prvých dňoch po prechode 
na euro tolerantní a trpezliví. 

(Pokračovanie na 10. strane)
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Tento veľmi vážny a dôležitý dokument schválilo mestské zastupiteľ-
stvo mesta Spišská Belá dňa 10. 4. 2008. Jeho súčasťou je stratégia 
rozvoja nášho mesta na roky 2008 - 2015, rozdelená do 3 oblastí, 
pričom každá oblasť má niekoľko opatrení a konkrétnych aktivít. Po-
stupne budeme v tomto spravodaji zverejňovať jednotlivé časti tohto 
strategického dokumentu mesta.

Priorita 1.7 - Ochrana a tvorba životného prostredia 
 
Opatrenie 1.7.1 - Rozšírenie riadenej skládky odpadu v meste 
Spišská Belá
Cieľom mesta je rozšíriť ukladacie prestory pre uloženie komunál-
neho odpadu na riadenej skládke odpadu v meste Spišská Belá, ktorá 
bola uvedená do prevádzky v roku 2005. Touto aktivitou sa zabezpečí 
možnosť ukladania odpadu pre mesto Spišská Belá a okolitých 21 
obcí na dobu ďalších 20 rokov. Súčasná kapacita skládky postačuje 
do roku 2013.
Termín realizácie: 2008 - 2012

Opatrenie 1.7.2 - Skvalitnenie a dobudovanie systému separova-
ného zberu odpadu v meste Spišská Belá
Aktivity:
- prehodnotenie súčasného systému separovaného zberu odpadu v meste 
Spišská Belá;
- rozšírenie separovaného zberu o ďalšie komodity - kovy, textil, 
kompletný biologicky odpad;
- dobudovanie zberného dvora na separovaný zber odpadu;
- nákup zberovej techniky (vozidiel) a zariadení určených na zber 
separovaného odpadu;
- skvalitnenie systému nakladania s biologicky rozložiteľným odpa-
dom.
Termín realizácie: 2008 - 2013

Opatrenie 1.7.3 - Rekultivácia starej skládky odpadov
Cieľom mesta je rekultivovať ekologickú záťaž mesta - starú neriadenú 
skládku komunálneho odpadu, ktorá bola uzavretá v roku 2000.
Termín realizácie: 2008 - 2011

Opatrenie 1.7.4 - Obnova, rekonštrukcia a údržba verejnej zelene 
v meste Spišská Belá
Aktivity:
- vypracovanie programu starostlivosti o verejnú zeleň;
- realizácia opatrení zameraných na obnovu a pravidelnú údržbu ve-
rejnej zelene v zmysle vypracovaného programu.
Termín realizácie: 2008 - 2015

Opatrenie 1.7.5 - Podpora a využívanie obnoviteľných zdrojov 
energií
Cieľom mesta je na území mesta Spišská Belá využiť prírodný potenciál 
obnoviteľných zdrojov energií pre výrobu tzv. čistej energie využívajúc 
niektoré zložky odpadov na území mesta a okolitého regiónu.
Aktivity:
- vypracovanie analýzy možností využitia obnoviteľných zdrojov 
energií (biologická stanica, kogeneračná jednotka) pre potreby mesta 
a subjektov v ňom pôsobiacich; 
- realizácia opatrení vyplývajúcich z uvedenej analýzy.
Termín realizácie: 2008 - 2013

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá (3. časť) 
Priorita 1.8 - Vybudovanie enviromentálnej infraštruktúry v meste 
v Spišskej Belej
Riešenie protipovodňovej ochrany mesta, čistenia odpadových vôd 
a rozšírenie vodovodnej siete v meste Spišská Belá.

Opatrenie 1.8.1 - Rozšírenie vodovodnej siete v meste Spišská Belá
Vybudovanie nového vodovodu v dĺžke 5,2 km (od súčasného vodoje-
mu po lokalitu Pávie lúky) s cieľom zabezpečiť chýbajúce dostatočné 
množstvo pitnej vody a následný ďalší rozvoj mesta. Zároveň je po-
trebné zrealizovať rozšírenie súčasného vodojemu pre mesto Spišská 
Belá z dôvodu nedostatočnej akumulácie pitnej vody (súčasný stav 
2x150 m3 - navrhovaný stav 2x 600 m3).
Predpokladané náklady: 27 000 000 Sk
Termín realizácie: 2008 - 2013

Opatrenie 1.8.2 - Riešenie čistenia odpadových vôd v meste Spiš-
ská Belá
- odkanalizovanie lokality Belianskeho potoka a napojenie jestvujúcej 
kanalizácie do čističky odpadových vôd - predpokladané náklady 47 
mil. Sk;
- vybudovanie samostatnej dažďovej kanalizácie v meste Spišská Belá 
(v určených častiach) - predpokladané náklady 170 mil. Sk;
- vybudovanie delenej kanalizácie pre mestskú časť Strážky s napo-
jením spláškovej kanalizácie do ČOV Spišská Belá - predpokladané 
náklady 49 mil. Sk.
Termín realizácie: do 2013

Opatrenie 1.8.3 - Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá
Aktivity:
- dobudovanie regulácie Belianskeho potoka (horný a dolný úsek);
- vybudovanie regulácie Čierneho potoka v mestskej časti Strážky.
Predpokladané náklady: 98 000 000 Sk
Termín realizácie: 2008 - 2012

Priorita 1.9 - Zvýšenie bezpečnosti a kvality bývania v Sp. Belej 

Opatrenie 1.9.1 - Projekt Bezpečné mesto Spišská Belá
Cieľom mesta je postupne realizovať projekt „Bezpečné mesto“ , v rám-
ci ktorého sa budú realizovať konkrétne bezpečnostné a preventívne 
aktivity a opatrenia v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany života 
a zdravia ľudí a majetku.
Aktivity:
- skvalitnenie a zlepšenie činnosti mestskej polície;
- zapojenie obyvateľov mesta do kontrolnej a preventívnej činnosti;
- zlepšenie spolupráce so štátnou poriadkovou a dopravnou políciou;
- rozšírenie kamerového monitorovacieho systému;
- vypracovanie nového projektu dopravného značenia (doplnenie nové-
ho dopravného značenia, spomaľovačov, prechodov pre chodcov);
- riešenie bezpečnosti premávky na križovatke štátnych ciest 1/67 
a 1/77 (v centre mesta);
- vzdelávacie a výchovné aktivity škôl zamerané na zvýšenie bezpeč-
ností deti a dodržiavanie verejného poriadku v meste;
- skvalitnenie dopravnej výchovy na školách vrátane vybudovania 
dopravného ihriska;
- prijatie všeobecne záväzných nariadení mesta a strategických mate-
riálov potrebných pre túto oblasť.
Termín realizácie: 2008 - 2015

14. Čo je duálne (dvojaké) zo-
brazovanie cien?

Duálne zobrazovanie cien 
znamená vyjadrovanie peňaž-
ných hodnôt v korunách aj v eu-
re súčasne, resp. vykazovanie 

čiastok v oboch menách. Duálne 
zobrazovanie cien bude povinné 
jeden mesiac po stanovení kon-
verzného kurzu, pravdepodobne 
od augusta 2008. Táto povinnosť 
pretrvá 12 mesiacov po zavedení 
eura. Pokračovanie duálneho zo-

brazovania po tomto období bude 
dobrovoľné. Duálne zobrazovanie 
sa bude vyžadovať všade, kde sa 
občanovi uvádza peňažná čiastka, 
teda okrem cien v obchodoch aj 
mzdy, dôchodky, sociálne dávky, 
bankové účty, faktúry, cenové 

ponuky, katalógy, atď. Ceny budú 
prepočítané podľa konverzného 
kurzu a zaokrúhlené na najbližší 
eurocent.

Euro Info linka: 
0800 103 104

Zdroj: www.euromena.sk

(Dokončenie z 9. strany)
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Opatrenie 1.9.2 - Metropolitná sieť a digitálne mesto Spišská Belá
Cieľom mesta je vybudovanie metropolitnej optickej siete za účelom re-
alizácie projektu Digitálne mesto Spišská Belá, ktorého podstatou je:
1. efektívne fungovanie mestského úradu ako digitálneho úradu (efek-
tívne elektronické procesy v rámci mestského úradu) a jeho elektro-
nické prepojenie s podriadenými organizáciami;
2. poskytovanie on-line verejných služieb (komunikácia mestský úrad 
- občan);
3. participácia občanov na správe miestnych vecí - e-demokracia (ko-
munikácia občan - mestský úrad);
4. efektívna zastupiteľská demokracia na miestnej úrovni (efektívne 
elektronické procesy mestský úrad - mestské zastupiteľstvo a na-
opak);
5. moderná základná škola, elektronická knižnica a elektronické 
vzdelávanie;
6. využitie metropolitnej siete pre šírenie lacného internetu , pre šírenie 
signálu mestskej televízie, pre dobudovanie kamerového systému, pre 
iné telekomunikačné služby. 
Termín realizácie: do 2015

Strategický cieľ 2: Spišská Belá chce vytvoriť podmienky, ktoré 
budú priamo vytvárať nové pracovné miesta, ale aj poskytovať 
príležitosti pre rozvoj miestnych malých a stredných podnikov 
a podnikateľov.

Priorita 2.1 - Vonkajší vzhľad mesta, marketing
Vytvoriť vonkajší pozitívny vzhľad mesta Spišská Belá, ako ideálneho 
miesta pre podnikanie, aktívne ponúkať príležitosti podnikania v meste 
novým investorom v perspektívnych odvetviach, s cieľom dosiahnuť 
trvalý rast ekonomiky mesta.

Opatrenie 2.1.1 - Zlepšenie propagácie mesta - podnikanie (pre-
pojenie s 3.1.1)
Zlepšiť spôsob prezentácie mesta s ucelenou ponukou Spišskej Belej 
a jej okolia, ako miesta pre podnikanie.
Aktivity:
- zhromaždenie informácií;
- príprava vhodných marketingových materiálov, či už v elektronickej 
forme alebo tlačenej forme, audio resp. video nahrávky a pod.) vo via-
cerých jazykových mutáciách (anglicky, nemecky, francúzsky, rusky), 
vrátane určenia spôsobov ich využitia;
- zabezpečiť financovanie z viacerých zdrojov;
- identifikovať cieľové odvetvia, ktoré by sa mali vyznačovať vyššou 
pridanou hodnotou, modernými technológiami;
- definovať činnosti, ktoré negatívne pôsobia najmä svojou energetickou 
náročnosťou a znečistením životného prostredia;
- kontaktovať zahraničné firmy, ktoré pôsobia v okolitých regiónoch 
Slovenskej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny;
- zorganizovať návštevy primátora a zástupcov miestnych podnikateľov 
vo významných zahraničných firmách pôsobiacich na Slovensku, kto-
rých cieľom bude podpora podnikania v Spišskej Belej a jej okolí;
- vytvoriť podmienky pre podnikanie a prilákať do mesta nové in-
vestície, a pod.
Termín realizácie: 2008 - 2009

Priorita 2.2 - Priaznivé podnikateľské prostredie
Vytvoriť a udržiavať trvalé partnerstvo medzi samosprávou a súk-
romným sektorom, ktorého cieľom bude vytvorenie v Meste Spišská 
Belá priaznivého podnikateľského prostredia a atmosféry, ktorá bude 
motivovať k podnikaniu a prispeje k zlepšeniu vnímania podnikateľov 
v spoločnosti.
Opatrenie 2.2.1 - Združenie podnikateľov
Iniciovať vytvorenie Združenia podnikateľov, ktoré budú tvoriť 
zástupcovia jednotlivých podnikateľských subjektov a ktoré bude 
trvalou platformou pre komunikáciu, výmenu informácií a názorov 
medzi podnikateľmi a samosprávou. Združenie podnikateľov bude 

organizátorom tematických stretnutí, bude spolupracovať so školami, 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.
Termín realizácie: 2008 - 2009

Opatrenie 2.2.2 - Mesto Spišská Belá - mesto, ktoré si cení pod-
nikateľov
Mesto Spišská Belá a Združenie podnikateľov zorganizujú verejnú 
súťaž „Podnikateľ roka v Spišskej Belej“ s najrôznejšími kategóriami 
(podnikateľ, podnikateľka roka, firma s najvyšším nárastom obratu, 
počtu zamestnancov, najväčšia investícia, inovačný podnikateľský 
projekt roka, cena primátora za ekonomický prínos, cena za zavádza-
nie e-technológií, cena za export, cena za kvalitu, regionálny produkt 
roka, úspešný začínajúci podnik, odvetvové disciplíny - cestovný ruch 
a pod.), mediálne propagovať túto súťaž aj na internetovej stránke mes-
ta, kde budú uverejnené a pravidelne aktualizované profily úspešných 
podnikov, podnikateľských zámerov a inovácií, vrátane umiestnenia 
odkazu na internetovú stránku podnikateľského subjektu. Bude 
zorganizovaná spoločenská akcia pre zástupcov samosprávy Mesta 
Spišská Belá a miestnych podnikateľov so slávnostným vyhlásením 
a odovzdaním ocenení.
Termín realizácie: 2008 - 2009

Priorita 2.3 - Podnikateľský servis
Zaviesť, doplniť a koordinovať v meste štruktúru služieb a informačný 
servis pre podnikateľov, s cieľom zlepšiť prístup k informáciám, zdro-
jom a technickej asistencii a tým podnietiť rast podnikov a motiváciu 
k tvorbe pracovných miest.

Opatrenie 2.3.1 - Podnikateľský informačný servis
Internetová stránka mesta bude obsahovať otvorenú a aktualizovanú 
databázu podnikateľov, bude miestom pre získanie informácií o zdro-
joch a programoch pre podnikateľov a pre kontakty na miestne aj 
regionálne firmy a združenia. Poslaním bude aj poskytovanie dopln-
kových informačných a poradenských služieb. Informácie zo systému 
budú slúžiť okrem iného ako vstup pre tvorbu marketingovej ponuky 
Spišskej Belej pre podnikateľov.
Termín realizácie: 2008 - 2015

Priorita 2.4 - Infraštruktúra pre podnikanie
Pripraviť fyzické podmienky a infraštruktúru pre rozvoj podnikania 
v meste Spišská Belá, vrátane vhodných pozemkov a objektov, investí-
cií do dopravy a modernej informačnej infraštruktúry pre efektívne 
zapojenie miestnych podnikov do novej globálnej ekonomiky.

Opatrenie 2.4.1 - Rozšírenie existujúcej priemyselnej zóny
V rámci nového územného plánu pripraviť rozšírenie existujúcej 
priemyselnej zóny - najmä pre potreby miestnych a regionálnych 
malých a stredných podnikateľov a existujúcich zahraničných 
investorov.
Termín realizácie: 2008 - 2011

Opatrenie 2.4.2 - Vypracovanie nového územného plánu mesta 
Spišská Belá
Cieľom mesta Spišská Belá je vypracovanie Územného plánu mesta 
Spišská Belá ako dokumentu, ktorý bude komplexne riešiť priestorové 
usporiadanie a funkčné využívanie územia mesta Spišská Belá, určí jeho 
zásady, navrhne vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich 
životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty 
územia mesta, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi 
trvaloudržateľného rozvoja.
Termín realizácie: 2008

Opatrenie 2.4.3 - Vybudovanie zóny cestovného ruchu Spišská 
Belá - Šarpanec
Cieľom je vybudovanie zóny cestovného ruchu v oblasti Spišská Belá 
- Šarpanec s cieľovou skupinou pre rodiny s deťmi na ploche o výmere 
cca do 90 ha.
Termín realizácie: 2008 - 2015
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Priorita 2.5 - Lesné hospodárstvo mesta Spišská Belá
Mesto Spišská Belá je vlastníkom lesov o celkovej výmere 4 678,68 ha 
v k. ú. mesta Spišská Belá, obcí Lendak, Tatranská Lomnica a Ždiar. 
Uvedené lesné porasty boli značne poškodené veternou kalamitou 
v roku 2004. Následne sa stav zhoršil aj kôrovcovou kalamitou. Preto 
hlavnou úlohou mesta Spišská Belá je obnova poškodených lesov.

Opatrenie 2.5.1 - Ochrana a obnova Mestských lesov Spišská Belá
- spracovanie vetrovej a kôrovcovej kalamity v mestských lesoch 
Spišská Belá;

Mesto Spišská Belá za posled-
ných 5 rokov postavilo 76 nových 
nájomných bytov prostredníctvom 
Štátneho fondu rozvoja bývania . 
Okrem týchto nájomných bytov 
mesto uvažuje o výstavbe bytov 
do osobného vlastníctva, nakoľ-
ko je to jedna z priorít programu 
hospodárskeho a sociálneho roz-
voja mesta. Do tohto programu 
bol tento zámer zahrnutý práve 
na základe prieskumu verejnej 
mienky, ktorý sa robil pri vypra-
covaní tohto programu. 

• O čo ide? 
Má ísť o výstavbu bytov do 

osobného vlastníctva žiadateľa 
- fyzickej osoby, ktorá prejaví 
záujem a podpíše zmluvu o vý-
stavbe takéhoto bytu. Ide o vý-
stavbu bytu s podporu Štátneho 
fondu rozvoja bývania, ktorý 
na výstavbu takéhoto bytu má 
vypracovaný zaujímavý program 
na podporu tejto výstavby.

• O akú podporu ide?
Štátny fond rozvoja bývania 

umožňuje fyzickým osobám 
získať výhodný úver na výstavbu 
takéhoto bytu: 

1. skupina - jeden zo žiada-
teľov má vek do 35 rokov, ma-
ximálna výška úveru je 1,5 mil. 
Sk, avšak max. do výšky 80 % 
obstarávacej ceny bytu - úroková 
sadzba 2 % - doba splatnosti 30 
rokov - mesačná splátka úveru 
5 545 Sk. 

2. skupina - žiadatelia majú 
vek nad 35 rokov, maximálna 
výška úveru je 1,1 mil. Sk, avšak 
max. do výšky 80 % obstarávacej 
ceny bytu - úroková sadzba 3,5 % 
- doba splatnosti 20 rokov - me-
sačná splátka úveru 6 380 Sk.

Zámer mesta: výstavba bytov do osobného vlastníctva 
Uvedený úver je obdobou 

hypotekárneho úveru, záložné 
právo sa zriadi na byt, ktorý sa 
má postaviť. Záujemca o byt 
podáva žiadosť na štátny fond 
rozvoja bývania, ktorý po schvá-
lení úveru s ním uzatvorí zmluvu 
o úvere. Podmienkou je, že mi-
nimálne 20 % obstarávacej ceny 
bytu musí mať záujemca (budúci 
vlastník) vo forme vlastných 
prostriedkov na začiatku pred 
začatím výstavby. Výška potreby 
vlastných prostriedkov bude závi-
sieť od celkovej ceny bytu. 

• Ako sa to bude celé realizo-
vať?

Stavebníkom bude stavebná 
firma - investor, ktorá sa s mes-
tom dohodne na podmienkach 
výstavby (teda aj cenových 
podmienkach). Táto stavebná 
firma postaví také byty, na akých 
sa dohodne s mestom za pod-
mienok dohodnutých s mestom. 
Takže stavebníkom bude stavebná 
firma (firma zabezpečí projektovú 
dokumentáciu aj stavebné povo-
lenie na výstavbu až po kolaudá-
ciu). Konkrétny záujemca o byt 
uzatvára zmluvu o výstavbe bytu 
s uvedenou stavebnou firmou za 
vopred dohodnutých a mestom 
garantovaných podmienok. Mesto 
poskytne na výstavbu bytových 
domov pozemok a zároveň za-
bezpečí investorovi záujemcov 
o výstavbu týchto bytov. 

• Ako sa bude výstavba bytu 
financovať?

Na začiatok žiadateľ - záujem-
ca o byt uhradí 20 % ceny bytu 
na účet stavebnej firmy (ako 
zálohu) a následne poskytnutý 
úver zo štátneho fondu rozvoja 

bývania žiadateľ čerpá na zákla-
de vystavených faktúr stavebnej 
firmy, ktoré zasiela na úhradu na 
uvedený fond. 

• Ako sa bude určovať cena 
za byt?

Cena sa určí na základe spra-
covaného projektu a stavebného 
rozpočtu dohodou medzi mes-
tom a stavebnou firmou. Cena sa 
určí za 1 m2 a teda celková cena 
bytu bude následne závisieť od 
veľkosti bytu. Cena bytu bude 
známa pre každý byt hneď po 
spracovaní projektovej dokumen-
tácie a uvedie sa v zmluve o vý-
stavbe bytu. Snahou mesta je túto 
cenu mať čo najnižšiu, aby bola 
dostupná čo najväčšiemu okruhu 
ľudí (záujemcov). Samozrejme, 
že táto cena bude závislá aj od 
konečného štandardu bytu (napr. 
druh podláh, dlažieb a pod.). Preto 
mesto bude s vybranou stavebnou 
firmou zvažovať možnosť posta-
venia bytu na kľúč ale aj bytu 
v určitom stupni rozostavanosti 
(napr. hrubá stavba interiéru 
bytu). Umožní to, že finálne 
dokončenie bytu si zabezpečí 
sám stavebník na svoje náklady 
a najmä podľa svojich predstáv. 
A teda aj cena bude rozdielna 
v závislosti od rôzneho stupňa 
dokončenia bytu. Samozrejme, 
že spoločné priestory a vonkajšia 
úprava domu sa bude robiť na 
komplet (na kľúč).

• Aké byty sa budú stavať?
Predstava mesta je stavať 3- až 

4-podlažné bytové domy s max. 
8 - 10 bytmi v jednom dome. 
Máme záujem, aby nešlo o štan-
dardné paneláky na sídlisku. Preto 
súčasťou domu bude aj pozemok 

za bytovým domom (patriacom 
všetkým budúcim vlastníkom 
bytov, ktorý bude oplotený). Na 
tomto pozemku bude možnosť 
výstavby vlastnej garáže a tiež 
parkovania áut za domom na 
vlastnom pozemku. Pokiaľ ide 
o veľkosť bytov, nie sú tam 
veľkostné obmedzenia bytu (zo 
strany Štátneho fondu rozvoja 
bývania). Je to vecou projektovej 
dokumentácie, aké veľké a koľko 
izbové byty sa postavia. Rozho-
dovať o tom bude mesto, investor 
- stavebná firma a do určitej miery 
aj názor záujemcov o tieto byty 
(aj keď nebude možné vyhovieť 
každému). 

• Kedy by sa prípadne začalo 
s touto výstavbou?

S výstavbu týchto bytových 
domov chceme začať v roku 
2009, po schválení nového 
územného plánu mesta. Rovnako 
dnes ešte nie je záväzne určené 
miesto, kde by sa mali tieto byty 
postaviť. Navrhované je územie 
medzi Belou a Strážkami (nad 
Belianskymi kúpeľami). Defini-
tívne miesto určí nový územný 
plán. Podľa záujmu o tieto byty 
a dohody s budúcim investorom 
- stavebnou firmou zvážime 
počet bytových domov, ktoré sa 
budú stavať v 1. etape, t. j. v ro-
ku 2009 (pre začiatok možno dva 
bytové domy).

• Na záver... 
V prípade záujmu o výstavbu 

takéhoto bytu podajte si pred-
bežnú žiadosť o výstavbu bytu 
do osobného vlastníctva, resp. sa 
informujte na Mestskom úrade 
v Kežmarku, u Margity Bekešo-
vej (ktorá zastupuje Štátny fond 
rozvoja bývania pre náš okres) 
alebo na www.sfrb.sk.

- obnova lesných porastov po uvedených kalamitách;
- ochrana lesného pôdneho fondu mestských lesov vzhľadom na pripra-
vovanú zonáciu TANAP-u a existujúcu ochranu NATURA 2000.
Termín realizácie: 2008 - 2015

Opatrenie 2.5.2 - Vypracovanie analýzy stavu lesných ciest a ostat-
nej infraštruktúry a ich následná rekonštrukcia, resp. stavebné 
úpravy
- vybudovanie a rekonštrukcia lesných ciest, z dôvodu protipožiarnych 
opatrení a ochrany a obnovy lestných porastov a biotopov;
- rekonštrukcia a modernizácia súvisiacej infraštruktúry pre potrebu 
obnovy lesných systémov;
- navrhnutie územno-technických a organizačných opatrené nevy-
hnutných pre zlepšenie životného prostredia, trvaloudržateľné využí-
vanie prírodných zdrojov, vytváranie a udržanie ekologickej stability 
krajiny.
Termín realizácie: 2008 - 2015

Viac aktuálnych informácii získate na 
www.spisskabela.sk
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V sobotu 21. júna 2008 bol 
odohraný 5. ročník basketbalové-
ho turnaja Streetball Belá Cup na 
viacúčelovom ihrisku na Tatran-
skej ulici. Turnaja sa zúčastnilo 20 
domácich i cezpoľných družstiev 
rozdelených do 4 kategórií. Po 6 
hodinovom streetballovom koloto-
či na slnkom rozpálenom asfalte sa 
rozhodlo o víťazoch. 

V kategórii dievčat do 15 
rokov: na 1. mieste - Šupky, na 
2. mieste - Jordanky, na treťom 
mieste Žubrienky. V tejto kategó-
rii bola udelená aj cena útechy či 
skôr sympatie pre tím Balamutky, 
ktoré svojou účasťou dokázali, že 
nezáleží na veku ale na odhodlaní. 

5. ročník Streetball Belá Cup-u
V kategórii chlapcov do 15 rokov 
prvenstvo získal tím Beton, na 2. 
mieste sa tím Buldogs, na 3. mieste 
tím Lamy. V kategórii žien sa na 
1. mieste umiestnil tím Tsunamy, 
na 2. mieste tím Vápno a na 3. 
mieste tím Sunny day. V kategórii 
mužov sa na 1. mieste umiestnil 
tím „Načo názov“ zo Starej Ľubov-
ne, na 2. mieste tím Chleba treba 
a na 3. mieste tím Simon puma 
a leví kráľ. 

Súčasťou turnaja bola aj súťaž 
v hádzaní 6-tiek, v ktorej si za 
svoje presné hody cenu odniesol 
Filip Filipský. Víťazom gratuluje-
me. Poďakovanie patrí aj KLUB-u 
501 za poskytnuté občerstvenie. 

Centrum voľného času v spolupráci s Mestom Spišská Belá usporia-
dalo dňa 20. 6. 2008 žiacky futbalový turnaj o pohár primátora mesta 
- JUNIOR CUP, ktorý sa uskutočnil na ihrisku s umelou trávou na Mos-
kovskej ulici. Turnaja sa zúčastnilo družstvo zo ZŠ Štefánikovej, ZŠ J. 
M. Petzvala, ZŠ Plavnica, ZŠ Slovenská Ves a CVČ Spišská Belá. 

Víťazmi tohto turnaja sa stali chlapci z družstva CVČ Spišská Belá, 
ktorí tak obhájili prvenstvo z minulého roku. Na druhom mieste sa 
umiestnilo družstvo ZŠ Štefánikova a na treťom ZŠ Slovenská Ves. 

Junior-cup 2008

• V dňoch 28. a 29. júna sa uskutočnil Hokejbalový turnaj na ihrisku 
na Tatranskej ulici.

V dňoch 28. - 29. júna 2008 
bol na viacúčelovom ihrisku na 
Tatranskej ulici odohraný hokej-
balový turnaj juniorov. Turnaja sa 
zúčastnilo sedem družstiev a to 
tímy zo Spišskej Belej, Spišskej 
Starej Vsi, Slovenskej Vsi, Voj-
ňan a Huncoviec. Po dvojdňovom 
maratóne bolo v nedeľu v popo-
ludňajších hodinách rozhodnuté 
o víťazoch. Na prvých troch 
miestach sa umiestnili: 1. tím 
Dangerous zo Spišskej Belej, 
2. tím z Huncoviec a na 3. mieste 

Hokejbalový turnaj juniorov 
tím Andynovci zo Spišskej Belej. 
V rámci turnaja boli vyhlásení aj 
najlepší hráč a zároveň najlepší 
strelec Marek Siska, najlepší 
brankár Dávid Pješčák, najlepší 
nahrávač Denis Britaňák, najlepší 
obranca Miroslav Jurčo, najlepší 
útočník Jakub Duda. 

Hokejbalový tím juniorov zo 
Spišskej Belej hrá aj v kežmar-
skej hokejbalovej lige s ktorou 
sa zúčastnili aj na celoslovenskej 
súťaži, kde obsadili druhé miesto. 
Gratulujeme!

Čo sme pre Vás pripravili
Belianske jedenástky
Dňa 20. júla 2008 (nedeľa) na bývalom futbalovom ihrisku FK TJ 
Slavoj Spišská Belá v spolupráci s mestom usporiada regionálnu 
súťaž v kopaní futbalových jedenástok. Začiatok súťaže od 12.00 
hod., vyhlásenie výsledkov cca o 17.00 až 18.00 hod. Na súťa-
žiacich čakajú zaujímavé finančné odmeny. Príďte sa zúčastniť a 
povzbudiť!

Hokejbalový turnaj klubu Fighters
V dňoch 26. - 27. júla 2008 bude odohraný na viacúčelovom ihrisku 
na Tatranskej ulici regionálna súťaž amatérskych hokejbalových 
tímov. Začiatok turnaja o 9.00 hod. Príďte povzbudiť!
 
Futbalový turnaj O pohár primátora mesta Spišská Belá
Dňa 27. júla 2008 (nedeľa) na futbalovom ihrisku v Strážkach Mesto 
Spišská Belá usporiada futbalový turnaj O pohár primátora mesta 
Spišská Belá. Turnaja sa zúčastnia 4 družstvá dospelých - TJ Slavoj 
Spišská Belá, SZM Strážky a ďalšie 2 družstvá z regiónu. Začiatok 
súťaže o 9.00 hod. Príďte povzbudiť!

Anna bál
Mesto Spišská Belá Vás pozýva na Anna Bál, ktorý sa uskutoční dňa 
27. júla 2008 (nedeľa) od 15.00 hod. v parku kaštieľa v Strážkach. 
Posedenie v príjemnom prostredí so živou hudbou a bohatým kul-
túrnym programom pre veľkých aj malých. Všetkých Vás srdečne 
pozývame!

V mesiaci jún mestská polícia 
riešila okrem iných porušení aj 
tieto priestupky:

- v 5 prípadoch bol vylepený 
plagát na verejno-prospešnom 
zariadení (prístrešku autobusovej 
zastávky) aj napriek tomu, že 
vylepovanie plagátov a rôznych 
oznamov je na takýchto miestach 
zakázané. Uvedeným konaním bol 
spáchaný priestupok proti verejné-
mu poriadku podľa § 47 zákona č. 
372/90 Zb. o priestupkoch.

- v 6 prípadoch došlo na verej-
nom priestranstve ku konzumácii 

Stručne z denníka Mestskej polície 
v Spišskej Belej (mesiac jún 2008) 

alkoholu, čím došlo k spáchaniu 
priestupku porušením VZN mesta 
č. 6/2006 o ochrane pred zneuží-
vaním alkoholických nápojov, 
pretože požívanie alkoholických 
nápojov na verejnom priestran-
stve je v našom meste zakázané. 

- v 2 prípadoch bolo zistené 
fajčenie cigarety v priestore prí-
strešku SAD aj napriek tomu, že 
v prístrešku (na autobusových za-
stávkach) platí zákaz fajčiť. Tým 
došlo k spáchaniu priestupku 
podľa § 11 zák. č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov.  
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Dospelí - TJ SLAVOJ Spišská Belá - I. trieda (podtatranská) 
# Klub Z V R P Skóre Body + B
1. FK 05 Levoča 28 23 3 2 88:29 72 30
2. OFK Kravany 28 21 3 4 78:33 66 24
3. Slavoj Spišská Belá 28 15 3 10 71:49 48 6
4. OŠK Spišský Štvrtok 28 15 2 11 46:46 47 5
5. FK LOBBE Žakovce 28 12 3 13 50:64 39 -3
6. FK Marco Climatech Hranovnica 28 12 3 13 43:57 39 -3
7. ŠM Veľký Slavkov 28 10 6 12 58:52 36 -6
8. Tatranská Lomnica 28 9 7 12 45:45 34 -8
9. Slávia Dunajec Spišská Stará Ves 28 9 6 13 53:60 33 -9
10. ŠK Zemedar Poprad - Stráže 28 8 8 12 47:54 32 -10
11. Družstevník Jánovce 28 9 5 14 41:60 32 -10
12. TJ Družstevník Batizovce 28 9 3 16 53:63 30 -12
13. Družstevník Lučivná 28 7 8 13 42:56 29 -13
14. Tatran Mlynčeky 28 8 5 15 44:63 29 -13
15. Toporec 28 6 9 13 30:58 27 -15
16. Tatran Huncovce - odhlásili sa 0 0 0 0 0:0 0 0

Dospelí - SZM Strážky - II. trieda (podtatranská) 
# Klub Z V R P Skóre Body + B
1. OFK Vikartovce 26 19 4 3 100:39 61 22
2. Partizán Vernár 26 19 4 3 80:26 61 22
3. Nový život Vrbov 26 18 2 6 100:32 56 17
4. TJ Baník Hôrka 26 12 5 9 62:53 41 2
5. 1.FC Mengusovce 26 12 5 9 50:46 41 2
6. FK Lendak 26 13 2 11 57:63 41 2
7. SZM Strážky 26 11 1 14 53:64 34 -5
8. OFK Spišská Teplica 26 10 3 13 40:42 33 -6
9. TJ J.M. Bušovce 26 9 2 15 40:68 29 -10
10. Dynamo Podhorany 26 7 7 12 36:62 28 -14
11. OFK Šuňava 26 7 4 15 59:63 25 -11
12. Výborná 26 8 1 17 30:79 25 -14
13. FK Nižné Repaše 26 6 6 14 44:74 24 -15
14. TJ Tatran Liptovská Teplička 26 6 4 16 45:85 22 -17

Dorast - TJ SLAVOJ Sp. Belá - I. trieda (podtatranská) - sk. B
# Klub Z V R P Skóre Body + B
1. Iskra Stará Lesná 14 12 1 1 63:19 37 16
2. Slavoj Spišská Belá 14 11 1 2 60:21 34 13
3. Slávia Dunajec Sp. St. Ves 14 7 3 4 54:32 24 6
4. FK Vysoké Tatry - St. Smokovec 14 6 2 6 46:38 20 -4
5. Tatran Huncovce 14 6 1 7 38:45 19 1
6. Požiarnik Vlkovce 14 3 1 10 42:47 10 -11
7. TJ J. M. Bušovce 14 3 1 10 34:69 10 -14
8. Družstevník Mlynica 14 2 2 10 32:98 8 -13
9. Voľno 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Toporec - vylúčený zo súťaže 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Tatran Mlynčeky - odhlásili sa 0 0 0 0 0:0 0 0
12. FK LOBBE Žakovce - odhlásili sa 0 0 0 0 0:0 0 0

Žiaci - TJ SLAVOJ Spišská Belá - 4. liga skupina E
Klub Z V R P Skóre Body
1. Ľubica 26 19 4 3 105:19 61
2. PP-Stráže 25 18 3 4 70:22 57
3. L. Teplička 22 17 0 5 57:23 51
4. Plavnica 22 16 2 4 67:37 50
5. Výborná 23 15 4 4 67:37 49
6. Spišská Belá 26 12 4 10 67:45 40
7. V. Tatry 23 12 3 8 42:49 39
8. Hranovnica 25 9 2 14 69:77 29
9. Sp. St. Ves 25 6 6 13 62:86 24
10. Vikartovce 26 6 6 14 54:75 24
11. V. Lomnica 24 6 6 12 42:59 24
12. St. Lesná 22 5 1 16 49:96 16
13. Sp. Teplica 24 4 2 18 13:48 14
14. Sp. Štvrtok 23 1 1 21 24:115 4

Žiaci - SZM Strážky - I.trieda (podtatranská) - skupina B
# Klub Z V R P Skóre Body + B
1. Tatran Huncovce 18 15 1 2 56:23 46 19
2. Tatran Mlynčeky 18 14 3 1 80:11 45 18
3. FK Nižné Repaše 18 10 5 3 41:17 35 8
4. Požiarnik Vlkovce 18 8 3 7 47:33 27 0
5. Nový život Vrbov 18 7 4 7 39:32 25 -2
6. Dynamo Podhorany 18 7 2 9 26:37 23 -4
7. Družstevník Slovenská Ves 18 6 3 9 25:42 21 -6
8. FK LOBBE Žakovce 18 5 3 10 15:41 18 -9
9. Toporec 18 2 4 12 17:60 10 -17
10. SZM Strážky 18 1 2 15 14:64 5 -22

V nedeľu sa skončili futbalové 
súťaže ročníka 2007 / 2008.  Naše 
mužstvá si počínali celkom dobre. 
Žiaci v 4 tej lige VsFZ obsadili 
7 miesto, keď doplatili hlavne na 
nemohúcnosť dávať góly. Našim 
dorastencom sa síce nepodarilo aj 
po tretíkrát vyhrať svoju skupinu, 
ale aj 2 miesto poteší, zároveň ale 
aj bolí. Najviac sledovaní A-čkari 
obsadili v konečnom dôsledku  
pekné tretie miesto čiže miesto na 
bedni. Očakávania boli síce možno 
väčšie, ale realita bola tvrdá malý 
počet hráčov, zbytočné zaváhania 
a neprajnosť rozhodcov urobilo 

Futbalový ročník 2007/2008
svoje. Chcem sa poďakovať touto 
cestou všetkým, ktorí v uplynulom 
ročníku pomáhali držať náš futbal 
na takejto úrovni. Hráčom, tréne-
rom, vedúcim a ostatným, ktorí 
sme zvádzali neľahký boj počas 
celého ročníka. Nechcem nikoho 
menovať, všetci dobre vieme, že by 
sme ich spočítali na prstoch dvoch 
rúk. Moja vďaka patrí aj mestu a naj-
mä primátorovi mesta za maximálnu 
možnú podporu. A takisto aj naším 
sponzorom, ktorí sa síce nehrnuli ale 
boli. Do nového súťažného ročníka 
je treba dať hlavy dokopy, aby sme 
nestagnovali.  Ján Gallik st.

Inzercia
• Firma Renova RN, s. r. o., Spišská Belá - práčovňa a čistiareň, 
prijme do zamestnania pracovníka na čistenia kobercov. Kontakt: 
052/458 1912, 458 1047.

11. júna sa v Kežmarku usku-
točnil hokejbalový turnaj žiakov 
do 16 dokov, na ktorom sa zúčast-
nili aj chlapci zo ZŠ Štefánikova, 
ktorí skončili na 3. mieste. Za 
najlepšieho útočníka turnaja bol 
vyhlásený Marek Siska. 

Hokejbalový turnaj v Kežmarku
Zostava: Dávid Pieščak, 

Denis Britaňák, Patrik Kaňuk, 
Marek Šelep, Peter Richter, 
Matúš Vadovský, Anton Andráš, 
Kristián Makovský, Martin Plu-
činský, Jakub Lenkavský, Marek 
Siska, Oliver Piatak. 

Hokejbalový turnaj o Pohár primátora
Dňa 5. júna 2008 sa uskutočnil 

2. ročník hokejbalového turnaja 
žiakov o Pohár primátora mesta 
Spišská Belá základných škôl na ih-
risku na Tatranskej ulici. Víťazstvo 
v turnaji si vybojovali Penquins zo 
ZŠ Štefánikova. Hráči Buldogs (ZŠ 

J. M. Petzvala) skončili na druhom 
mieste a na 3. mieste skončili 
Kinderka (ZŠ Štefánikova) a na 
štvrtom Lamy (ZŠ M. Petzvala). 
Najlepším hráčom turnaja sa stal 
Denis Britaňák, ktorý zaznamenal 
11 bodov (8+3).


