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Prečo ísť voliť vo voľbách 
do VÚC?

• Pretože si budeme voliť pred-
sedu a poslancov samosprávneho 
kraja (VÚC), ktorí už dnes rozho-
dujú o mnohých oblastiach nášho 
každodenného života v našom 
meste (školstvo, doprava, sociál-
na oblasť, zdravotníctvo, kultúra, 
šport, cestovný ruch a pod.).

• Pretože i Vaše každodenné 
problémy sa dnes môžu vyriešiť 
buď na úrovni mesta/obce alebo 
práve na úrovni samosprávneho 
kraja. 

• Pretože ak dnes chcete rozvoj 

VOĽBY do VÚC 2009 • VOĽBY do VÚC 2009 • VOĽBY do VÚC 2009 
vo našom meste, tak to nejde bez 
rozvoja samosprávneho kraja.

• Pretože mnohokrát sa do-
máhate riešenia problémov na 
mestskom úrade u primátora, 
pritom o danom probléme rozho-
duje práve samosprávny kraj. No 
a máme tam správne zastúpenie 
- správnych poslancov?

• Aj v tomto spravodaji máte 
v niektorých článkoch niekoľko 
prípadov, kedy sa veci museli 
riešiť na samosprávnom kraji 
(VÚC), resp. kedy aktivity nášho 
mesta podporil aj samosprávny 
kraj (projekt na podporu kul-

túrnych podujatí v roku 2010, 
projekty na rozšírenie vodovodu 
a kanalizácie, nové multifunkčné 
ihrisko na Tatranskej, osvetlenie 
hokejového ihriska, riešenie 
zdravotnej starostlivosti v našom 
meste, projekt cyklotrasy Sp. Belá 
- Tatranská Kotlina, oprava štátnej 
cesty Sp. Belá - T. Kotlina a mno-
ho ďalších...). 

Ako voliť vo voľbách 
do VÚC?

• Dňa 14. novembra vo vo-
lebnej miestnosti dostanete jednu 
obálku a dva hlasovacie lístky 
- jeden lístok na voľbu predsedu 
VÚC a jeden lístok na voľbu 
5 poslancov do VÚC za okres 
Kežmarok

• Volíte zakrúžkovaním pora-
dového čísla kandidáta, ktorému 
chcete dať svoj hlas.

• Na hlasovacom lístku na 
predsedu VÚC máte 10 kandidá-
tov, svoj hlas dávate len jednému 
z kandidátov. 

• Na hlasovacom lístku na 
poslancov VÚC máte 37 kandi-
dátov za okres Kežmarok, svoj 

hlas dávate najviac 5 kandidátom 
na poslancov - to znamená, že na 
hlasovacom lístku sú všetci kan-
didáti zoradení podľa abecedy, 
pričom nevolíte politickú stranu, 
ale jednotlivých kandidátov, ktorí 
môžu byť ako kandidáti z rôznych 
politických strán alebo ako nezá-
vislí kandidáti - teda zakrúžkovať 
môžete len jedného alebo dvoch, 
troch, štyroch, či piatich kandidá-
tov na poslancov. 

• Dôležité upozornenie: 
v týchto voľbách nevolíte po-
litické strany, ale osobnosti 
z vášho okolia, z nášho okresu, 
ktorí nás všetkých budú zastupo-
vať v zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja a teda nie 
je dôležité, či niekto kandiduje 
za politickú stranu alebo ako 
nezávislý v týchto voľbách, ale 
aké má predpoklady nás zastupo-
vať a presadzovať potreby nášho 
okresu na úrovni kraja 

• Preto 14. novembra príď-
me voliť a voľme zodpovedne, 
nakoľko v týchto voľbách nejde 
o politikov, ale ide o nás, naše 
mesto, náš okres!!!

Na svojom zasadnutí 29. 
októbra mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej najmä: 

- vzalo na vedomie informáciu 
o organizácii školstva v pôsob-
nosti mesta Spišská Belá v novom 
školskom roku 2009/2010;

- vzalo na vedomie informáciu 
o súčasnom stave stave bytového 
fondu mesta Spišská Belá;

- odročilo určenie podmienok 
na predaj stavebných pozemkov 
v lokalite IBV Strážky - 2. etapa 
- ulica Nad kaštieľom a ulica Mar-
gity Czobelovej (predaj týchto 
pozemkov by sa mal realizovať 
v roku 2010);

- schválilo návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Spišská Belá č. 7/2009 o určení 
názvu ulice Športová, Lipová, 
Agátová, Weberova, Vojtasova, 
Kaltsteinova, Gresigerova v mes-
te Spišská Belá; 

Z mestského zastupiteľstva
- vzalo na vedomie informáciu 

o činnosti a hospodárení Mestské-
ho podniku Spišská Belá, s. r. o., 
za obdobie 1 - 9/2009 a o prija-
tých opatreniach na zlepšenie 
činnosti tohto podniku;

- schválilo návrh konateľa 
Mestského podniku Spišská Belá, 
s. r. o., na zmenu a doplnenie 
predmetu činnosti podniku; 

- schválilo podanie žiadosti 
mesta Spišská Belá o nenávratný 
finančný príspevok z fondov 
EÚ (v rámci OP ŽP - opatrenie 
3.1) s názvom Ochrana ovzdušia 
v Spišskej Belej. Výška celko-
vých predpokladaných výdavkov 
je 813 712,00 eur. V prípade, že 
tento projekt bude úspešný, mesto 
si budúci rok kúpi čistiacu techniku 
- 3 univerzálne mechanizmy na čis-
tenie mestských komunikácií;

- súhlasilo s návrhom výstavby 
záchytného parkoviska v Tatran-

skej Kotline na časti lesného po-
zemku v k. ú. Tatranská Lomnica 
ako spoločného projektu mesta 
Vysoké Tatry a mesta Spišská 
Belá za týchto podmienok:

1) parkovisko sa bude nachá-
dzať na uvedených pozemkoch 
o výmere do 2 ha (maximálne 
v rozsahu územia zakreslenom 
v návrhu územného plánu mesta 
Vysoké Tatry, časť Tatranská 
Kotlina); 

2) mesto Spišská Belá a mesto 
Vysoké Tatry sa budú spoločne 
podieľať na prevádzke tohto par-
koviska rovnakým dielom; 

3) financovanie výstavby par-
koviska - z finančných prostried-
kov EÚ - z programu cezhraničnej 
spolupráce Slovensko - Poľsko 
a spolufinancovanie z rozpočtu 
mesta Vysoké Tatry; 

4) po schválení žiadosti o NFP 
z fondov EU v rámci cezhraničnej 
spolupráce (t. j. po zabezpečení fi-
nancovanie tejto výstavby) mesto 

Spišská Belá a mesto Vysoké 
Tatry uzavrú zmluvný vzťah o za-
bezpečení výstavby parkoviska 
na vyššie uvedených pozemkoch 
a o následnej spoločnej prevádzke 
tohto parkoviska;

5) všetky náklady spojené 
s prípravou tohto projektu a s jeho 
následnou realizáciou uhradí, resp. 
bude znášať mesto Vysoké Tatry;

6) tento súhlas je súhlasom 
mesta ako vlastníka pozemku 
k územnému konaniu a k ďalším 
úkonom potrebným k príprave 
výstavby tohto parkoviska; 

- schválilo prenájom pozemku 
o výmere cca 700 m2 v k. ú. Tat-
ranská Lomnica pri parkovisku 
v Tatranskej Kotline (pod jas-
kyňou) na účely prevádzkovania 
turistickej atrakcie - lanovej drá-
hy žiadateľovi SPIDERPARK, 
s. r. o., Ždiar na dobu 5 rokov za 
ročné nájomné vo výške 1 000 € 
za podmienky starostlivosti o ten-

(Pokračovanie na 2. str.)
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Z mestského zastupiteľstva

to pozemok - uvedený žiadateľ 
skúšobne tento lanový park už 
prevádzkoval 2 mesiace (od sep-
tembra tohto roka) s pozitívnymi 
ohlasmi; 

- súhlasilo s vykonaním čin-
nosti - sokoliarstva na pozemku 
pri parkovisku v  Tatranskej Kot-
line za podmienky súhlas mesta 
Vysoké Tatry a súhlasu Správy 
TANAP-u;

- schválilo návrh na zmenu pre-
vádzkovateľa turistického chod-
níka Monkova dolina - Kopské 
sedlo v k. ú. Tatranská Lomnica 
tak, že novým prevádzkovateľom 
budú Štátne lesy TANAP-u Tat-
ranská Lomnica za podmienky ne-
vyberania vstupného na prechod 
týmto turistickým chodníkom 
a zabezpečenia obojsmernosti 
toho chodníka - zmena by mala 
nastať až od budúcej turistickej 
sezóny, keďže od 1. novembra 
sú turistické chodníky uzavreté 
až do 15. júna;

- vzalo na vedomie informáciu 
o prípravu návrhu projektu do-
pravného značenia na miestnych 
komunikáciách celého mesta 
Spišská Belá - ide o spracovanie 
komplexného projektu, ktorý 
zmapuje a prehodnotí súčasné 
dopravné značenie v meste na 
miestnych (nie štátnych) komu-
nikáciách a navrhne prípadne 
nové dopravné značenia a do-
pravné zariadenia (občania majú 
možnosť predkladať svoje návrhy 
a pripomienky); 

- schválilo odkúpenie pozem-
kov okolo obchodného domu 
COOP Jednota v Spišskej Belej 
vo vlastníctve štátu za kúpnu 
cenu najviac 50 % cene určenej 
znaleckým posudkom v rámci 
majetkoprávneho vysporiadania 
pozemkov určených na verejno-
prospešné účely (miestna komu-
nikácia, chodníky, verejná zeleň, 
parkovisko);

- schválilo prenájom neby-
tových priestorov zdravotného 
strediska v Spišskej Belej nájom-
covi - spoločnosti FALCK, s. r. o., 
Košice (novej rýchlej zdravotnej 
službe - nahrádza tú doterajšiu 
EMS, s. r. o., Poprad od 14. de-
cembra) - pred niekoľkými dňami 
však spoločnosť FALCK oznámi-
la, že nemá záujem o tieto priesto-
ry, pretože si v našom meste našla 
iné priestory, a tak tieto mestské 
priestory sa poskytnú iným leká-
rom na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti; 
- doplnilo zoznam náhradníkov 

o ďalších záujemcov na pridelenie 
a predaj stavebných pozemkov 
v lokalite IBV Samuela Webera.

Na svojom zasadnutí 1. ok-
tóbra mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej najmä: 

- schválilo návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
č. 4/2009, ktorým sa ruší VZN 
č. 7/2003 o inventarizácii ma-
jetku mesta - z dôvodu, že bola 
primátorom mesta vydaná nová 
smernica o invetarizácii; 

- schválilo návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta č. 5/
2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 1/2004 o určení školských 
obvodoch - do školského obvodu 
Základnej školy na Štefánikovej 
ulici boli na návrh vedenia školy 
doplnený aj žiaci z Krížovej Vsi 
(7. - 9. ročník); 

- schválilo návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
č. 6/2009, ktorým sa určujú pra-
vidlá hospodárenia s finančnými 
prostriedkami mesta Spišská 
Belá; 

- schválilo návrh na zmenu 
rozpočtu mesta na rok 2009 na 
financovanie výstavby nájomných 
bytov v Spišskej Belej - 11 b. j. 
nájomné byty nižšieho štandardu 
- bývalá sódovkáreň a 20 b. j. 
nájomné byty bežného štandar-
du - nadstavba nad zdravotným 
strediskom. Po podpise zmlúv 
so Štátnym fondom rozvoja bý-
vania a Ministerstvom výstavby 
a RR sa náklady na túto výstavbu 
v alikvotnej časti zahrnuli do roz-
počtu mesta pre tento rok; 

- zrušilo pridelenie staveb-
ných pozemkov v lokalite IBV 
S. Webera v Spišskej Belej pre 
tých záujemcov, ktorí následne 
nepristúpili k odkúpeniu týchto 
pozemkov do konca septembra. 
Zároveň schválilo pridelenie 
a predaj voľných stavebných 
pozemkov na ulici Samuela 
Webera pre nových záujemcov. 
Zároveň sa na základe niekto-
rých záujemcov o tieto pozemky 
prehodnotilo podmienky predaja 
týchto pozemkov (najmä spôsob 
zaplatenie kúpnej ceny), avšak 
potvrdilo doterajšie podmien-
ky, pretože by bolo nesprávne 
a nespravodlivé meniť tieto pod-
mienky už po predaji mnohých 
pozemkov (pre tých, ktorí tieto 
pozemky kúpili skôr); 

- vzalo na vedomie návrh 
primátora mesta na možnosť vý-
stavby nájomných bytov bežného 
štandardu formou výstavby rodin-
ných domov v radovej zástavbe 
na ul. S. Webera (na pozemkoch, 
o ktorých kúpu doposiaľ nebol zá-
ujem - na mieste bývalej čiernej 
skládky odpadov). Rozhodnutie 
o tejto veci sa presunulo až na 
budúci rok;

- schválilo predaj 1 voľ-
ného stavebného pozemku na 
Športovej ulici Ing. Jaroslavovi 
Fabiánovi, bytom Spišská Belá, 
Kúpeľná č. 64 za štandardných 
podmienok; 

- schválilo predaj pozemkov 
na základe verejnej ponuky 
mesta v priemyselnej zóne 
„SEVER” v Spišskej Belej nad 
Továrenskou ulicou (nad firmou 
PEBEK) na zriadenie menších 
podnikateľských prevádzok týmto 
kupujúcim: 

1. Ján Novoroľník, Nov-
spol, Spišská Belá na zriadenie 
prevádzky elektroinštalácie, 
požadovaná výmera pozemku 
1720 m2, 

2. Jozef Gužiak, NGR-KA, 
Spišská Belá na zriadenie pre-
vádzky výroby nábytku, požado-
vaná výmera pozemku 400 m2,

3. Jozef Rusnaček, Spišská 
Belá, na zriadenie prevádzky 
drevovýroby, požadovaná výmera 
pozemku 400 m2,

4. Gabriel Gemza, Spišská 
Belá, na zriadenie prevádzky ko-
vovýroby, požadovaná výmera 
pozemku 3000 m2,

5. Katarína Legutková, Spiš-
ská Belá, na zriadenie prevádzky 
autodopravy - autodielne a gará-
že, požadovaná výmera pozemku 
1500 m2,

6. Livonec, s. r. o., prevádzka 
Spišská Belá na výstavbu garáží, 
požadovaná výmera pozemku 
3200 m2

7. Peter Budzák, bytom Spiš-
ská Belá, na zriadenie prevádzky 
stolárskej dielne, požadovaná 
výmera pozemku 1200 m2,

8. Katarína Šperková, Spišská 
Belá na zriadenie prevádzky 
cukrárenskej výroby, požadovaná 
výmera pozemku 500 m2,

9. Ján Špak, Spišská Belá 
na zriadenie veľkoobchodnej 
a maloobchodnej predajne prie-
myselného tovaru a skladových 
priestorov, požadovaná výmera 
3000 m2; 

- schválilo predaj časti pozem-
ku o výmere cca 30 m2 kupujú-
cemu Miroslavovi Kvasňákovi, 

bytom Spišská Belá, Letná č. 30 
za rodinným domom za cenu 6,64 
€/m2 (200 Sk/m2); 

- schválilo predaj pozemku 
pod bytovým domom za cenu 3,32 
eur (100 Sk/m2) vlastníkom bytov 
v Spišskej Belej na ulici Mierovej 
č. 789/5 z dôvodu majetkoprávne-
ho vysporiadania pozemku pod 
bytovým domom; 

- schválilo predaj časti 
pozemku pri rodinnom dome 
Margite Majerčákovej, bytom 
Spišská Belá, Zimná 63, za cenu 
3,32 eur/m2 (100 Sk/m2) v rámci 
majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku pri rodinnom dome; 

- vzalo na vedomie informáciu 
hlavného kontrolóra mesta o vy-
hodnotení stavu plnenia uznesení 
prijatých Mestským zastupiteľ-
stvom k 30. 9. 2009 za obdobie 
rokov 2007 - 2009; 

- vzalo na vedomie správu 
hlavného kontrolóra mesta o vy-
konaných kontrolách hlavným 
kontrolórom k 30. 9. 2009 a in-
formáciu hlavného kontrolóra 
o tvorbe a použití rezervného 
fondu mesta k 31. 7. 2009;

- vzalo na vedomie informá-
ciu primátora mesta o príprave 
výstavby garáží na Družstevnej 
ulici v Spišskej Belej a schválilo 
dispozičnú zmenu umiestnenia 
navrhovaných garáží z dôvodu 
existencie iných inžinierskych 
sietí. Primátor mesta zároveň 
informoval o predpokladaných 
nákladoch na túto výstavbu 
v prípade, žeby ju „na kľúč” 
zabezpečovalo mesto a následne 
tieto garáže odpredávalo. Cel-
kové náklady na 1 garáž (bez 
ceny pozemku) boli určené na 
sumu 9500 eur (cca 285 000 Sk). 
Vzhľadom na tieto vysoké nákla-
dy mesto zváži možnosť výstavby 
týchto garáží priamo samotnými 
žiadateľmi za presne určených 
podmienok; 

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o návrhu dvoch 
projektových štúdií na výstavbu 
nájomných bytov pre seniorov 
vedľa Zariadenia opatrovateľskej 
služby v Strážkach a schválilo 
zámer mesta na výstavbu ná-
jomných bytov pre seniorov 
vedľa Zariadenia opatrovateľskej 
služby v Strážkach v počte 20 
garzoniek; 

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o schválených 
žiadostiach o NFP z fondov EÚ:

1. Projekt Rekonštrukcia cen-
tra mesta,

2. Projekt Modernizácia, 

(Dokončenie z 1. strany)
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Poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti prvého kontaktu 
zabezpečujú aj v našom meste 
súkromní lekári. Títo poskytujú 
túto starostlivosť na základe 
rozhodnutia - licencie, ktorú 
vydáva Prešovský samosprávny 
kraj (PSK). V poslednej dobe sa 
na mestskom úrade množili sťaž-
nosti obyvateľov mesta, ktorí pou-
kazovali na nekvalitnú a podľa vás 
neodbornú zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú konkrétne MUDr. Ja-
roslavom Siskom. Niekoľko vašich 
podnetov bolo adresovaných na 
PSK. Mnohí z vás sa však pýtali, 
prečo mesto nezasiahne a nerieši 
tento problém. Ako sme už uviedli, 
uvedený problém je v kompetencii 
PSK, a nie mesta. Mesto ani neria-
di lekárov, ani nerozhoduje o tom, 
či budú alebo nebudú poskytovať 
zdravotnú starostlivosť. Netreba si 
to mýliť s budovou zdravotného 
strediska, ktoré síce je majetkom 
mesta, ale o tom, kto bude vše-
obecným lekárom v našom meste 
rozhoduje PSK. Napriek tomu aj 
samotné mesto (primátor mesta) na 
základe vašich sťažností dalo pod-
net na PSK na prešetrenie kvality 

Historický 
kalendár mesta 

5. 11. 1772 - V Spišskej 
Novej Vsi beliansky richtár 
Daniel Haasz a ostatní richtári 
a zástupcovia prinavrátených 
13 zálohovaných spišských 
miest späť do Uhorska zložili 
slávnostný sľub vernosti Márii 
Terézii, v zastúpení spišským 
županom, grófom Jánom 
Csákym.

8. 11. 1412 - Uhorský kráľ 
Žigmund podpísal v Záhrebe 
zálohovú listinu poľskému 
kráľovi Vladislavovi II. 
Jagelovskému o zálohu 13 
spišských miest (vrátane Spiš-
skej Belej) a troch slobodných 
kráľovských miest (Stará Ľu-
bovňa, Podolínec, Hniezdne) 
Poľsku, za finančnú pôžičku 
na vojnu proti Benátkam.

9. 11. 1774 - Mária Terézia 
zriadila z bývalých zálohova-
ných spišských miest samo-
statnú Provinciu 16 spišských 
miest so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi. Pre nesúhlas Starej 
Ľubovne, Podolínca a Hniezd-
neho došlo k definitívnemu 
zriadeniu tejto provincie až 
5. 6. 1778 po nariadení Márie 
Terézie o pričlenení týchto 
miest k provincii.

21. 11. 1925 - Uznesenie 
Obecnej rady Spišskej Belej 
o zakúpení 555 ha pozemkov 
na lendackej Pálenici od grófa 
Hohenlohe. Kúpna zmluva 
bola uzavretá 18. 12. 1925.

24. 11. 1906 - V Jurgove sa 
narodil beliansky kňaz a spiš-
ský historik, kanonik Jozef 
Vojtas.

29. 11. 1896 - Elektrické 
osvetlenie Belianskej jaskyne, 
ako jednej z prvých v Európe.

Nespokojnosť so zdravotnou starostlivosťou
zdravotnej starostlivosti poskyto-
vanej uvedeným lekárom. Avšak 
najrýchlejším riešením uvedeného 
problému by bolo vytvorenie ďal-
šieho lekárskeho obvodu pre naše 
mesto, t. j. udelenie licencie pre 
3. lekára pre dospelých. Pacienti 
by mali možnosť si vybrať iného 
lekára. Primátor mesta osobne ro-
koval na PSK s krajským lekárom 
- vedúcim odboru zdravotníctva 
o možnosti pridelenia licencie 
pre 3. všeobecného lekára pre 
dospelých. Výsledkom rokovania 
bol prísľub daný od PSK, že v prí-
pade zabezpečenia atestovaného 
lekára, potrebných priestorov 
a ďalších náležitostí bude prompt-
ne (v priebehu niekoľkých dní) 
vydané povolenie (licencia) pre 
ďalšieho lekára. Takže mesto po-
skytlo dočasné priestory v budove 
zdravotného strediska pre ďalšie-
ho lekára a dúfame, že uvedený 
lekár čo najskôr začne poskytovať 
zdravotnú starostlivosť. Len na 
doplnenie: máte jeden z dôvodov 
prečo ísť 14. novembra voliť do 
VÚC - o zdravotnej starostlivosti 
v našom meste rozhoduje VÚC 
(PSK). 

Po trojročnej pauze sa tento 
rok podarilo primátorovi nášho 
mestu v spolupráci so starostom 
obce Ždiar presadiť u Slovenskej 
správy ciest opravu ďalšieho úse-
ku štátnej cesty medzi Spišskou 
Belou a Tatranskou Kotlinou. 
V rámci tejto opravy sa položí 
nový asfalt v úseku 2 km, takže 

Oprava štátnej cesty 
Spišská Belá - Tatranská Kotlina

táto oprava skončí niekde cca 
200 m „pod” križovatkou na 
Šarpanci. Prečo už nie celý úsek? 
Nakoľko viac financií sa pre 
tento rok nenašlo. Avšak je daný 
prísľub, že sa v tejto oprave bude 
pokračovať budúci rok. Vďaka 
kompetentným aj za opravený 
uvedený úsek tejto cesty. 

adaptácia a stavebné úpravy 
Základnej školy J. M. Petzvala 
v Spišskej Belej,

3. Projekt Rozšírenie vodovo-
du v meste Spišská Belá,

4. Projekt Rozšírenie splaško-
vej kanalizácie v meste Sp. Belá;

- schválilo predloženie žiadosti 
o NFP v rámci výzvy ROP-4.2-
2009/01 ROP za účelom realizácie 
projektu Modernizácia, stavebné 
úpravy a nadstavba budovy 
hasičskej zbrojnice v Spišskej 
Belej (výška celkových nákladov 
- 318 661 eur);

- vzalo na vedomie informáciu 
o prebiehajúcich a ukončených 
stavebných aktivitách mesta;

- vzalo na vedomie informá-
ciu primátora mesta o príprave 
výstavby nového futbalového 
štadióna v Spišskej Belej na Špor-
tovej ulici. Uvedená výstavba bola 
prerušená a odložená na budúci 
rok z finančných dôvodov; 

- schválilo pridelenie mestské-
ho nájomného trojizbového bytu 
na Ul. Petzvalovej č. 28 Gabriele 
Badovskej, bytom Spišská Belá, 
ulica Družstevná č. 9;

- schválilo pridelenie mestské-
ho nájomného trojizbového bytu 
na Ul. 1. mája č. 50 Patrikovi 
Gállikovi, bytom Spišská Belá, 
Ul. Petzvalova č. 28;

- schválilo pridelenie mest-
ského nájomného dvojizbového 
bytu na Ul. Petzvalovej č. 28 
Fudalymu, bytom Spišská Belá, 
Mierová ulica č. 13;

- schválilo pridelenie mest-
ského nájomného trojizbového 
bytu na ul. 1. mája č. 44 Jánovi 
Belončákovi, bytom Spišská Belá, 
Záhradná ulica; 

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o problémoch 
s povrchovou dažďovou vodou 
a kanalizáciou na Ul. SNP, Kú-
peľnej, Hviezdoslavovej a Parti-
zánskej ulici v Spišskej Belej;

- odročilo ďalšie 3 žiadosti 
o odpredaj pozemkov a preroko-
valo ďalšie body programu.

Dobrovoľný hasičský zbor 
v Spišskej Belej doposiaľ fun-
goval ako organizačná zložka 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR (Okresného výboru v Kež-
marku). Koncom septembra bolo 
Ministerstvom vnútra SR zaregis-
trované nové občianske združenie 
pod názvom Dobrovoľný hasičský 
zbor v Spišskej Belej. Bola to po-
žiadavka mesta, aby tento spolok 
fungoval ako samostatný právny 
subjekt (občianske združenie), 
aby sa mu mohla poskytovať 
finančná pomoc zo strany mes-
ta na jeho celoročnú činnosť. 
Z tohto dôvodu sa volili aj nové 
orgány tohto združenia - spolku 
a novým predsedom sa stal Maroš 

Dobrovoľní hasiči po novom
Vaverčák. Novými členmi výboru 
DHZ sa stali: Jozef Lorenčík, Ma-
roš Fiamčík, Štefan Čupka, Boris 
Leščák, Dušan Neupauer, Osvald 
Mayer a ďalší. Čestným členom 
výboru sa stal Albín Porubovič.

Spolok je otvorený pre vstup 
ďalších nových členov, ktorí by 
mali záujem o prácu v tomto 
spolku. Hlavným cieľom spolku je 
stabilizovať jeho členskú základ-
ňu a prilákať za členov nových, 
najmä mladých ľudí.

Bývalému vedeniu DHZ (čle-
nom výboru a jeho predsedovi) 
vyjadrujeme poďakovanie za ich 
doterajšiu činnosť. 



NOVEMBER 2009Spišskobeliansky spravodajSTRANA 4 NOVEMBER 2009STRANA 5 Spišskobeliansky spravodaj

Mesto Spišská Belá pred urči-
tým časom určilo názov dvoch no-
vých ulíc - Športovej ulice a Ulice 
Samuela Webera. Na základe 
určitých už získaných skúseností 
z používania pomenovania týchto 
ulíc a najmä z dôvodu lepšej pre-
hľadnosti a orientácie v teréne sa 
mesto rozhodlo zmeniť pôvodné 
rozhodnutie o určení názvov ulíc 
v čase, kedy sa ešte nezaviedlo do 
praxe pôvodne určené pomenova-
nie ulíc. Dôvodom na túto zmenu 
je určitá neprehľadnosť, ktorá by 
bola spôsobená, ak by celé uve-
dené lokality mali jeden názov - 
Športová ulica (1. lokalita) alebo 
Ul. Samuela Webera (2. lokalita). 
Preto sa každej uvedenej lokalite 
určil názov pre každú ulicu (aj keď 
je na nej len niekoľko rodinných 
domov). Mestské zastupiteľstvo 
na svojom zasadnutí 29.10.2009 
prijalo všeobecne záväzné naria-
denie, ktorým určilo nasledovné 
ulice: 1. lokalita - Športová, Li-
pová, Agátová ulica, 2. lokalita 
- Weberova, Kaltsteinova, Voj-
tasova, Greisigerova ulica (viď 
grafické zobrazenie). 

Prečo názov Vojtasova uli-
ca? Podľa Jozefa VOJTASA. 
Kto to bol?

- regionálny historik, kňaz 
(*24. 11. 1906 Jurgov - †22. 3. 
1977 Kežmarok)

Otec František, roľník a háj-
nik, matka Žofia, rod. Chovanco-
vá. Mal 7 súrodencov. V rokoch 
1917 - 1919 študoval na gymnáziu 
v Podolínci, v rokoch 1919 - 1922 
v Košiciach, 1922 - 1925 v Le-
voči, 1925 - 1926 na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave, 1926 - 1930 teo-
lógiu v Spišskej Kapitule a v r. 
1930 bol vysvätený za kňaza. 
V r. 1930 - 1932 bol rímskokato-
líckym kaplánom v Hrabušiciach, 
1932 - 1934 administrátorom, 
1934 - 1947 farárom vo Veľkej 
Frankovej a v rokoch 1947 - 1950 
v Levoči. V rokoch 1950 - 1969 
bol mimo pastorácie. 

7. júla 1950 bol internovaný 
a odvezený do Mučeníkov. Jed-
ným z dôvodov bolo organizo-
vanie levočskej vzbury v roku 
1949. 28. novembra 1951 bol 
Štátnym súdom v Bratislave 
odsúdený za vlastizradu a pokus 
o organizovanie hromadného úte-
ku za hranice na 16 rokov žalára, 
50 tisíc Kčs pokuty, prípadne na 3 
mesiace väzenia, ak nemá z čoho 

Nové názvy ulíc 

zaplatiť, prepadnutie majetku a na 
10 rokov straty občianskych práv. 
Prepustili ho na amnestiu prezi-
denta republiky z 9. mája 1960. 

V rokoch 1969 - 1971 bol 
administrátorom fary v Spišskej 
Belej a postaral sa o rozsiahlu 
opravu rímskokatolíckeho kos-
tola sv. Antona. V roku 1948 
ho spišský biskup Ján Vojtaššák 
vymenoval za čestného kanonika 
spišskej katedry. 27. septembra 
1990 ho rehabilitovali.

Venoval sa dejinám Spiša, 
podieľal sa na spracovaní dejín 
spišských mestečiek, publikoval 
historické štúdie v zborníkoch 
a v regionálnych monografiách. 
V rukopise zostali jeho práce 
z dejín spišského prepoštstva, 
biskupstva a náboženské práce. 
Bol členom Krúžku historikov 
Spiša v Levoči a od r. 1971 
členom Slovenskej historickej 
spoločnosti v Bratislave.

Prečo názov Greisigerova 
ulica? Podľa Dr. Michala GREI-
SIGERA. Kto to bol?

- lekár, prírodovedec, botanik, 
zoológ, archeológ, paleontológ 
(*25. 12. 1851 Stráne pod Tatrami 
- †10. 09. 1912 Spišská Belá) 

Otcom bol roľník Michal 
a matkou Mária, rod. Faixová, 
ktorí mali 11 detí. S manželkou 
Helenou, rod. Lerchovou (*18. 
7. 1859 - †28. 10. 1940) mal štyri 
dcéry.

Základné vzdelanie získal 
v rodnej obci, stredoškolské 
vzdelanie ukončil maturitou 26. 
júna 1872 na gymnáziu v Kež-
marku. Medicínu študoval na 
medicínsko-chirurgickej joze-
fínskej akadémii - Josephinum 

vo Viedni. Po dvoch rokoch 
štúdium prerušil (1874). Krátky 
čas pôsobil ako vychovávateľ 
v rodine Mariášiovcov. V štúdiu 
pokračoval v Budapešti, kde bol 
8. decembra 1877 promovaný na 
doktora medicíny. 

V roku 1878 sa usadil v Spišskej 
Belej ako praktický lekár a úradný 
lekár tabakovej továrne v Spišskej 
Belej. V roku 1883 sa stal hlavným 
mestským lekárom. Jeho zdravot-
nícky obvod siahal od Popradu po 
Hniezdne, cez Zamagurie, Ždiar 
a Javorinu až do Poľska. Chu-
dobných, najmä Rómov z Rakús 
a Krížovej Vsi liečil zadarmo, ba 
prispieval im na lieky a stravu. 
Liečil robotníkov z tabakovej 
továrne, bol osobným lekárom 
kniežaťa Hohenloheho, zemianskej 
rodiny Švábiovcov v Slovenskej 
Vsi a Hrhovských (Görgeyovcov) 
v Toporci. V rokoch 1886 - 1889 si 
postavil dom na vtedajšej Zimnej 
ulici na mieste zbúraných starých 
domov č. 22 a 23. 

Venoval sa hlavne zdravotníc-
kej osvete, najmä boju proti faj-
čeniu a alkoholizmu, komunálnej 
politike, prispel k vybudovaniu 
kanalizácie v meste Spišská Belá 
a rozvoju turistiky. Zaoberal sa aj 
vlastivedným výskumom, skúmal 
okolitú tatranskú prírodu. Inten-
zívne sa venoval najmä botanike, 
faunistike, archeológii (objavil 
napr. lokalitu Burbrich východne 
od Veľkej Lomnice), paleonto-
lógii a kultúrnej histórii Spiša. 
Zakladal herbáre, zriadil si pri 
svojom dome botanickú záhradu 
s liečivými rastlinami, ktorú vyu-
žíval aj vo svojej lekárskej praxi. 
Pozoroval život vtákov a ich sťa-
hovanie, správy zasielal do Orni-

tologického ústredia v Budapešti. 
Všímal si život vysokej zveri vo 
Vysokých Tatrách, skúmal ryby 
v prítokoch Popradu a Dunajca 
a jaskynnú faunu. Vlastnil bo-
hatú zbierku vtákov, chrobákov 
a motýľov z tatranskej oblasti, 
archeologickú zbierku s nálezmi 
z doby kamennej a bronzovej 
z Popradskej kotliny, paleonto-
logickú zbierku s nálezmi z Gá-
noviec. Niektoré svoje zbierky 
venoval Karpatskému múzeu 
v Poprade. Archeologické zbier-
ky odkúpilo v roku 1951 od jeho 
dcéry Edity Kežmarské múzeum. 
Výsledky svojich pozorovaní 
publikoval nielen v miestnej, ale 
i v zahraničnej tlači. 

Bol zakladajúci členom 
a funkcionárom Uhorského 
karpatského spolku. Ešte pred 
postavením Karpatského múzea 
zhromažďoval exponáty do jed-
notlivých oddelení múzea a bol 
zvolený za kustóda zoologického 
oddelenia. V roku 1887 urobil 
v múzeu zoologickú expozíciu. 
V parku okolo múzea spoločne 
so Samuelom Weberom vysadil 
tatranské alpínky a horské dre-
viny. Od roku 1881 bol členom 
Rakúsko-uhorského ornitologic-
kého spolku s ústredím vo Vied-
ni, kde jeho ornitologické správy 
boli publikované v Tschusiho 
ornitologických ročenkách (1882 
- 1890), po vzniku Uhorského 
ornitologického ústredia posie-
lal svoje ornitologické správy 
do Budapešti, kde boli od roku 
1894 publikované v časopise 
Aquila. Bol dlhoročným členom 
a predsedom Rybárskeho spolku 
v Spišskej Belej.

(Pokračovanie na str. 5)
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Prečo názov Weberova uli-
ca? Podľa Samuela WEBERA. 
Kto to bol?

- kňaz, historik, miestny nadše-
nec (*26. 3. 1835 Poprad - †18. 5. 
1908 Spišská Belá)

Otec Ján Samuel Weber, 
garbiar a dlhoročný richtár mesta 
Poprad, matka Jana, rod. Hirtho-
vá, z troch bratov sú známi 
Rudolf, Pavol a mal aj tri sestry. 
S manželkou Máriou, rod. Stei-
nerovou dcérou farára Samuela 
Steinera, profesora prírodných 
vied a filozofie, sa zosobášili 26. 
novembra 1863. Mali šesť detí 
(dvaja synovia a štyri dcéry), 
z ktorých bol prvorodeným Sa-
muel Konštantín, ktorý sa dal na 
vojenskú dráhu, druhý syn zomrel 
pri pôrode. Známe sú mená dcér 
Marty a Alice. 

Základnú školu navštevoval 
v Poprade, od 1844 študoval na 
evanjelickom lýceu v Kežmarku, 
1854 maturoval na katolíckom 
kráľovskom gymnáziu v Levoči, 
1854 - 1856 študoval teológiu 
v Prešove. Po skončení štúdia 
bol dva roky vychovávateľom 
v rodine Albína Čákiho v Spišskej 
Novej Vsi. V rokoch 1859 - 1860 
teológiu a filozofiu v Jene. V ro-
koch 1860 - 1860 bol kaplánom 
v Spišskej Belej, potom krátko 
pôsobil ako farár nemeckého cir-
kevného zboru v Banskej Štiav-
nici, od roku 1861 sa vrátil do 
Spišskej Belej.

Mal významné postavenie 
medzi evanjelickými duchovnými 
- stal sa konzistoriálnym radcom, 

konseniorom (1896) a v roku 
1901 seniorom Spišského senio-
rátu. Zvolený bol za predsedu 
Spišského spolku evanjelických 
farárov. Patril k vedúcim pred-
staviteľom Uhorského protes-
tantského spolku a Uhorského 
evanjelického literárneho spolku. 
Bol dobrým kazateľom a niekoľ-
ko jeho kázní vyšlo aj tlačou. 
Pripravil učebnice náboženstva 
pre cirkevné školy. Bol aj pred-
sedom Spišského evanjelického 
farárskeho spolku. 

Mimoriadne činorodý bol i vo 
verejnom a spoločenskom živote 
na Spiši. Patril medzi členov 
Municipiálneho výboru Spišskej 
župy, mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Belej, od roku 1873 
zakladajúcim členom Uhorského 
karpatského spolku (v rokoch 
1883 - 1890 podpredsedom), 
Uhorskej historickej spoločnosti, 
Spišského dejepisného spolku 
(člen výboru od jeho vzniku 
v roku 1883 až do roku 1908), 
Spolku spišských učiteľov, od 
1883 vedúcim botanického od-
delenia Karpatského múzea v Po-
prade. V Spišskej Belej sa pričinil 
o založenie viacerých spolkov. 
Od roku bol spoluzakladateľom 
hospodárskeho kasína (od roku 
1875), ktorého bol predsedom 
a vyvíjal bohatú organizátorskú 
a prednáškovú činnosť. Založil 
ženský a mládežnícky spolok, 
Beliansky spevokol, podieľal 
sa na vzniku dobrovoľného 
hasičského spolku, ktorého bol 
predsedom a Belianskeho svoj-

pomocného spolku. Vďaka nemu 
vznikla aj tabaková továreň. Stal 
sa veľkým propagátorom turistiky 
v Tatrách. 

Popri pastoračnej činnosti 
a náboženskej spisbe sa zaoberal 
históriou spišských miest, kultú-
rou a spôsobom života miestnych 
obyvateľov, výskumom života 
a diela významných osobností 
Spiša. Sústreďoval pramene 
k dejinám Tatier, venoval sa štú-
diu názvoslovia tatranských štítov 
a osád. Zaujímal sa o botaniku, 
najmä liečivé rastliny a tatranskú 
prírodu. Od 70 rokov prispieval 
do Zipser Bote, Szepesi hirnök, 
Szepesi Lapok, Karpathen Post, 
Kaschauer Zeitung, Ethnographia. 
Vážnejšie práce mu vychádzali 
v ročenkách spišského dejepisné-
ho spolku i ako samostatné práce. 
Významné boli jeho monografie 
Spišskej Belej (Geschichte der 
Stadt Béla) (1892), Podolínca 
(Podolin város törtenete) (1893), 
Ľubice (Geschichte der Stadt 
Leibitz) (1896), o dejinách Spiša 
(Zipser Geschichts - und Zeitbil-
der) (1880) a o evanjelickej cirkvi 
v Spišskej Belej (Monografie der 
evangelischen Gemeinde A. C. 
Béla) (1885).

V Budapešti vyšla v roku 1892 
jeho monografia o Kežmarčano-
vi Jurajovi Buchholtzovi ml. (Id 
Buchholtz Györgey és kora 1643 - 
1724) a v čase miléniových osláv 
o Gregorovi Horváth - Stansithovi 
a jeho rodine (Grádeczi Stansith 
Horváth Gergely és családja). 
Záujem o biografie Spišiakov 

vyvrcholil v diele Ehrenhalle 
verdienstvoller Zipser des XIX. 
Jahrhunderts, v ktorej predstavil 
141 osobností z rôznych oblastí 
života na Spiši. Spišský dejepisný 
spolok mu v roku 1908 vydal ako 
XI. ročník spolkovej ročenky jeho 
dodatky k Wagnerovmu diploma-
táru Spiša (Supplementum III. 
Analectorum terrae Scepusiensis). 
Tu uverejnil 123 rôznych doku-
mentov k dejinám Spiša.

Na znak všeobecne veľkej úcty 
bol vyznamenaný Radom Františ-
ka Jozefa 3. triedy v roku 1907. 
V roku 1936 mu v Spišskej Belej 
odhalili pamätnú tabuľu.

Prečo názov Kaltsteinova 
ulica? Podľa Augusta KALT-
STEINA. Kto to bol?

(*10. 12. 1844 - †24.8.1921)
Spišskobeliansky rodák, člen 

mestského zastupiteľstva od roku 
1891 a aktívny člen Uhorského 
karpatského spolku a člen jeho 
výboru v r. 1886 - 1900. Vlastnil 
veľké poľnohospodárske majetky, 
dobre zabehnutý obchod s vínom 
a veľkú garbiareň, v ktorej 
zamestnával 30 ľudí. Zo získa-
ných finančných prostriedkov 
financoval stavbu ciest a rozvoj 
turistického ruchu. Veď len na 
stavbu ciest obetoval skoro polo-
vicu svojho majetku.

Záujem o sprístupnenie Be-
lianskych Tatier predovšetkým 
vzbudili belianskí občania Johann 
Britz a Július Husz 5. 8. 1881, 
keď pri poľovačke na medvede 

(Pokračovanie na str. 6)
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Mestu Spišská Belá bol schvá-
lený projekt s názvom „Živá 
kultúra regiónu Tatier a Pienin”. 
Ide o spoločný (komplemen-
tárny) mikroprojekt s poľským 
mestom Szczawnica podaný 
v rámci Programu cezhraničnej 
slovensko-poľskej spolupráce 
2007 - 2013. Cieľom projektu je 
vzájomná kultúrna výmena a pod-
pora živej kultúry vo vybraných 
oblastiach v oboch mestách. 
Celkový rozpočet projektu pred-
stavuje sumu 49 215 eur (cca 1,5 
mil. Sk), z toho spolufinancovanie 
z rozpočtu mesta je vo výške 5 % 
(2461 eur). Projekt sa bude reali-
zovať v čase od decembra tohto 
roka do novembra 2010. 

V rámci toho projektu sa zre-
alizujú nasledovné aktivity, ktoré 
budú spolufinancované z vyššie 
uvedených získaných finančných 
prostriedkov:

1. Úvodný workshop, ktorého 
cieľom je prezentácia kultúrnej 
histórie oboch miest Spišskej 
Belej a Szczawnice a pohra-
ničných regiónov, zároveň aj 
prezentácia tohto projektu, jeho 
jednotlivých aktivít a ich pláno-
vaných výstupov a výsledkov. 
Aktivita sa uskutoční v mesiaci 
december 2009.

2. Privítajme spolu Nový rok 
2010 (inak oslavy Silvestra 2009) 
- zoznámenie sa s novoročnými 
tradíciami oboch národov par-
ticipujúcich na tomto projekte, 
vystúpenie speváckych skupín, 
vystúpenie hudobných skupín 
so Slovenska, príp. aj Poľska. 

Na kultúru dostaneme viac ako 49 tis. eur (1,5 mil. Sk) 
Aktivita sa uskutoční 31. decem-
bra 2009.

3. Medzinárodný festival 
fotografie - mesto Spišská Belá, 
ako rodisko významného vynález-
cu v oblasti optiky a fotografie, 
chce týmto spôsobom predsta-
viť svet fotografie obyvateľom 
oboch miest aj širšieho regiónu, 
ale aj domácim a zahraničným 
turistom a návštevníkom. Súčas-
ťou tohto podujatia bude plenér 
fotografov, výstava fotografií 
miestnych, regionálnych i za-
hraničných fotografov. Akcia sa 
uskutoční v marci 2010.

4. Slovensko-poľské jar-
močné dni 2010 - prezentácia 
typických a charakteristických 
remesiel a umení, výrobných 
a technologických postupov, 
kultúrnych vystúpení, prehliadka 
vystúpení žiakov základných škôl, 
školských zariadení zo Spišskej 
Belej a Szczawnice, prehliadka 
záujmových činností detí a mlá-
deže oboch partnerských miest. 
Akcia sa uskutoční v júni 2010.

5. Kaštieľne hry 2010 - di-
vadelný festival - dvojdňové 
podujatie, ktorého súčasťou budú 
vystúpenia divadelných súborov 
pre deti i dospelých z oboch strán 
hraníc. Akcia sa uskutoční v júni 
2010.

6. Spišský zemiakarský 
jarmok 2010 - mesto Spišská 
Belá leží v oblasti, ktorá je 
charakteristická predovšekým 
pestovaním zemiakov. Hlavným 
cieľom tohto podujatia je priblížiť 
spôsoby pestovania a šlachtenia 
zemiakov, ich ošetrovanie, pou-

žitie najmodernejšej techniky, ale 
aj spracovanie zemiakov miestny-
mi spracovateľmi aj pestovateľmi 
z poľskej strany. Akcia sa usku-
toční v septembri 2010.

7. Medzinárodný deň ces-
tovného ruchu - prezentácia 
cestovného ruchu, predstavenie 
miestnych a regionálnych ak-
térov cestovného ruchu oboch 
strán hraníc, súčasťou podujatia 
bude aj turistický pochod na cha-
tu Plesnivec, ktorý bude ukonče-
ný kultúrnym programom, kde sa 
budú prezentovať súbory a umelci 
ako so slovenskej, tak aj z poľskej 
strany. Akcia sa uskutoční v sep-
tembri 2010.

8. Záverečná konferencia - 
jej cieľom je prezentovať a vyhod-
notiť jednotlivé aktivity projektu, 
jeho prínos pre cezhraničnú spo-
luprácu, návrhy ďalších krokov 
vedúcich k zlepšeniu vzájomnej 
kultúrnej výmeny a tiež návrhy 
takých opatrení, ktoré budú viesť 
k pokračovaniu nadviazaných 
vzťahov a ich ďalšiemu udrža-
niu. Záverečná konferencia sa 
uskutoční v novembri 2010.

24 215 eur - Plánovaná suma 
bude použitá na úhradu nákladov 
spojených s vystúpením detských 
amatérskych folklórnych súborov, 
amatérskych folklórnych súborov 
(dospelých), amatérskych hu-
dobnných skupín a speváckych 
zborov, hudobnú produkciu 
amatérskych Dj a ozvučenie jed-
notlivých kultúrnych akcií. 

17 100 eur - Plánované fi-
nančné prostriedky budú použité 

na nákup drevených stánkov, 
sád drevených stolov a lavičiek, 
prenosných odpadkových košov, 
1 notebooku a dataprojektora.

2 000 eur - Plánované finanč-
né prostriedky budú použité na 
zabezpečenie občerstvenia a jed-
ného obedového menu pre 100 
účastníkov úvodného workshopu, 
ako aj na zabezpečenie občerstve-
nia a jedného obedového menu 
pre 100 účastníkov záverečnej 
konferencie.

3 150 eur - Plánované finančné 
prostriedky budú použité na úhra-
du ubytovania 50 osôb, ubytova-
ných jednu noc v súvislosti s or-
ganizáciou dvojdňového podujatia 
Slovensko-poľské jarmočné dni 
a na úhradu ubytovania 40 osôb, 
ubytovaných jednu noc v súvis-
losti s organizáciou dvojdňového 
podujatia Kaštieľnych hier.

1 250 eur - Uvedené oprávne-
né náklady budú použité na ná-
vrhy a tlač pozvánok na úvodný 
workshop, záverečnú konferen-
ciu, kúltúrne podujatia a plagáty, 
súvisiace s ich propagáciou.

1 500 eur - Z uvedenej sumy 
budú hradené darčekové reklamné 
predmety.

Aj tento projekt bol podporený 
Prešovským samosprávnym kra-
jom (VÚC). Ďalší dôvod prečo 
ísť 14. novembra voliť. 

Projekt spolufinancovaný Európ-
skou úniou - z Programu cezhra-
ničnej spolupráce.

objavili v belianskej skale úzky 
otvor. Na ďalších speleologic-
kých výskumoch však pokračo-
val už len Johann Britz a najmä 
August Kalstein a Emmerich 
Verbovský. Obaja prekonali veľa 
nebezpečných situácií a ťažkostí 
pri náročných jaskynných výsku-
moch Belianskej jaskyne. Dnes už 
pohodlný vchod do jaskyne dal 
umelo vysekať August Kalstein. 

V roku 1883 Adam Kalstein 
založil Tatranskú Kotlinu, ktorá 
niesla názov Hohlenhain (Jas-
kynný háj). Tým vlastne založil 
klimatické kúpele, kde vybudo-
val prvé vilky a parkové aleje. 
Z vlastných prostriedkov finan-
coval stavbu cesty z Tatranskej 

Kotliny do Spišskej Belej. Dokon-
ca na vlastné náklady vybudoval 
vozovú cestu z Tatranskej Kotliny 
do Starého Smokovca. V tom čase 
týmto smerom ešte nešla žiadna 
cesta. Bol to vlastne prvý popud 
pre stavbu dnešnej Cesty slobody, 
ktorá ako opasok Tatier spája dô-
ležité tatranské osady. 

Vďaka aktivitám Augusta 
Kalsteina, vznikla idea výstavby 
cesty pri úpätí Vysokých Tatier 
od novovzniknutej cesty z Tat-
ranskej Kotliny až na Štrbské 
Pleso. V spolku tak vznikla ko-
misia pre budovanie tejto cesty. 
V roku 1885 sa vybudovala 2 m 
jazdecká cesta z Tatranskej Kot-
liny na Štrbské Pleso zhruba po 
„Zlodejskom chodníku”. 

 Augustín Kalstein v r. 1893 
- 94 z poverenia a prostriedkov 

Uhorského karpatského spolku 
vybudoval cestu z Tatranskej 
Kotliny k Belianskej jaskyni, 
ďalej jazdeckú cestu cez dolinu 
Hučavu (Wasserschlick), Faixo-
vú poľanu až ku Skalným Vrátam. 
Vedľa Skalných Vrát sa postavil 
prístrešok. 

Kalstein tiež dobudoval takúto 
jazdeckú cestu ďalej k Zelenému 
plesu. Tiež dal vybudovať na Ze-
lenom plese pri výtoku hrádzu, 
ktorá zvýšila hladinu plesa o jed-
nu tretinu. Potom viedol práce 
na výstavbe cesty z Belianskej 
jaskyne na poľanu v sedle pod 
Kobylím vrchom, Vysoká lúka 
(Hohe Ebene, Hohe Au, alebo 
Bystrá úboč). Budoval ďalej ces-
tu na sever od Tatranskej Kotliny 
až na Pálenicu (1175 m) a prome-
nádnu cestu Ivanka z Tatranskej 

Kotliny k Šarpancu. 
Uhorský karpatský spolok 

ocenil životné dielo Augusta 
Kalsteina, ktorý takmer celý svoj 
majetok venoval rozvoju turistic-
kého ruchu najmä v Belianskych 
Tatrách. Skaly na Kamzičom 
(Capiom) chrbáte sú pomenované 
ako „Kalsteinove skaly”. Cesta zo 
Žihľavovej lúky (Poľana Hučava) 
až na Pastviny (Weidau) spolok 
pomenoval Kalsteinweg (Kalste-
inova cesta).

24 m vysoká mohutná sieň Be-
lianskej jaskyne bola pomenovaná 
ako „Kalstein-Dóm” (Kalsteinov 
Dóm). Takmer 500-ročné jedle 
pri Kalsteinovej ceste nad Doli-
nou Hučavy pri ktorých tak rád 
Kalstein odpočíval, nesú meno 
„Kalstein-Tannen” (Kalsteinové 
jedle).

(Dokončenie)

Nové názvy ulíc 
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Dňa 18. októbra sa v na-
šom rímskokatolíckom kostole 
v Spišskej Belej konala po 
prvýkrát slávnostná bohoslužba 
- sv. omša pri príležitosti sv. 
Huberta, patróna poľovníkov. 
Celú slávnosť pripravili členovia 
Mestského poľovníckeho spolku 
Poľana. Vyzdobený kostol, oso-
bitné „poľovnícke” obetné dary, 
poľovnícke trúby počas omše, po-
ďakovanie za zver a starostlivosť 

Svätohubertská slávnosť
o ňu... Po bohoslužbe sa pred 
samotným kostolom konalo „pa-
sovanie úspešného lovca” jeleňa 
a následne poľovnícky sprievod 
aj s ulovenou zverou od kostola 
na rímskokatolícku faru. 

Bola to veľmi dôstojná a zau-
jímavá prezentácia poľovníctva 
v našom meste. Veríme, že 
týmto sa v našom meste založila 
nová tradícia svätohubertských 
slávností. 

Počas septembra a októbra mali žiaci našich základných škôl, ako 
aj z okolia nášho mesta možnosť zhliadnuť výstavu venovanú politic-
kému obdobiu rokov 1968 - 1969 v našom meste a na Spiši v podaní 
regionálnej i národnej tlače. Výstava bola v budove Petzvalovho múzea. 
Celú výstavu dobrovoľne pripravil dlhoročný pedagóg základnej školy 
Oswald Mayer, ktorý sám svojim slovným svedectvom komentoval 
priebeh týchto udalostí pre žiakov z celého belianskeho regiónu. Za 
to vyslovujeme O. Mayerovi naše poďakovanie.

Poďakovanie 

Spišský dejepisný spolok z Levoče, Spolok Slovákov v Poľsku 
v spolupráci s mestom Spišská Belá, usporiadal dňa 3. októbra v kino-
sále nášho mesta medzinárodnú slovensko-poľskú vedeckú konferenciu 
na tému „Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 - 1947”. V rámci 
celodennej konferencie odznelo jedenásť príspevkov na vyššie uvedenú 
tému od prednášajúcich z ČR, Poľska a Slovenska.

Medzinárodná vedecká konferencia

Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej a svojom zasadnutí 29. 
októbra rozhodlo o zmene správcu 
náučného turistického chodníka 
Monková dolina (Ždiar) - Kopské 
sedlo v Belianskych Tatrách. 

Uvedený chodník fungoval od 
roku 1993 ako jednosmerný (t. j. 
len v smere z Monkovej doliny 
na Kopské sedlo), od tohto roku 
je tento chodník obojsmerný (na 
podnet obce Ždiar). V návštev-
nom poriadku TANAP-u je tento 
chodník uvedený ako chodník 
s prevádzkou od 15. júna do 
1. novembra. Uvedený chodník 
sa nachádza na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Spišská Belá 
a Urbariátu Ždiar. Doposiaľ tento 
chodník prevádzkovalo na zákla-

Nový správca náučného chodníka
de súhlasu mesta Spišská Belá 
občianske združenie - Združenie 
turizmu Ždiar. 

Doposiaľ išlo o jediný turistic-
ký chodník v Tatrách, na ktorom 
sa vyberá vstupné na tento chod-
ník vo výške 1 eur - vstupné je 
príjmom tohto združenia, ktoré 
ho má použiť na správu a údrž-
bu tohto chodníka. Doposiaľ 
boli známe niektoré problémy 
s prevádzkovaním tohto chodní-
ka - 1. nedostatočná evidencia 
príjmov z výberu vstupného, 2. 
problémy s evidenciou vstupe-
niek, 3. starostlivosť o chodník, 
4. problémy s vyberaním vstup-
ného, ak je chodník obojstranný 
(nekontrolovateľnosť), 5. opaku-
júce sa sťažnosti turistov na pre-

vádzkovanie chodníka a spôsob 
vyberania vstupného. Známe sú 
aj snahy a podnety na to, aby bol 
tento chodník bezplatný. 

Vzhľadom na uvedené ebec 
Ždiar a Urbariát Ždiar na spo-
ločnom rokovaní navrhli mestu 
Spišská Belá zmenu prevádzko-
vania a prevádzkovateľa tohto 
chodníka - nahradiť doterajšieho 
prevádzkovateľa, ktorý to robil za 
úhradu (vyberal vstupné) - novým 
prevádzkovateľom - Štátnymi 
lesmi Tatranského národného 
parku, ktoré prevádzkujú všetky 
turistické chodníky v Tatrách. 
Táto bežná prevádzka (správa 
a údržba) by bola bezplatná. 
Štátne lesy TANAP-u ako budúci 
správca vedia garantovať odbor-
nosť a zodpovednosť pri správe 
tohto chodníka, pretože majú 
materiálne, technické a personál-
ne predpoklady na zabezpečenie 
prevádzky chodníka a spravujú 
všetky ostatné chodníky v okolí 
tohto chodníka (v Belianskych 
Tatrách). Na uvedenom chodníku 
by sa od novej turistickej sezóny 
už nevyberalo vstupné. Pred-
pokladá sa, že k zmene správcu 
dôjde v budúcom roku do začiatku 
novej turistickej sezóny. 

Slovenská národná galéria 
- Kaštieľ Strážky vás srdečne 
pozýva na novú výstavu Archi-
tektúra v grafike 16. - 18. sto-
ročia. Výstava v kaštieli potrvá 
do apríla 2010 a je prístupná od 
stredy do nedele v čase od 10.00 
do 17.00 h. 

Nová výstava 
v kaštieli

Pre niekoľkými dňami boli 
osadené lavičky, odpadkové koše 
a stĺpiky na spevnenej ploche pri 
kostole v Strážkach. Na tento účel 
mesto získalo 2 000 eur z Eurore-
giónu Tatry v rámci ich projektu 
„Spoločne zveľaďujme krajinu 
EUT”. Tento projekt bol spolufi-
nancovaný z prostriedkov Minis-
terstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR. Do konca roka bude 
ešte dané územie - objekt kostola 
a zvonice nasvetlené špeciálnymi 
svetlami (financovanými už z roz-
počtu mesta). 

Lavičky a koše 
pri kostole 
v Strážkach

Dňa 8. októbra 2009 došlo 
k smrteľnému zraneniu lesného ro-
botníka v našich mestských lesoch. 
Išlo 25-ročného Rastislava Lizáka 
z Kežmarku, ktorý pracoval v súk-
romnej ťažobnej firme vykonávajú-
cej ťažbu dreva v našich mestských 
lesoch (nešlo o zamestnanca Mest-
ského podniku, s. r. o.). V uvedenom 

Smrť v mestských lesoch
prípade išlo o nešťastnú náhodu, 
kedy uvedený mladík sa pravde-
podobne pošmýkol na dreve a tým 
uvoľnil zrezané stromy (guľatiny), 
ktoré ho zavalili. V našich lesoch ide 
o prvý prípad tohto druhu. Dúfajme, 
že zostane jediným. Pozostalým 
vyjadrujeme úprimnú sústrať. Česť 
jeho pamiatke. 
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Dňa 31. októbra 2009 sa 
v dopoludňajších hodinách usku-
točnila preventívno bezpečnostná 
akcia so zameraním na kontrolu 
mestských lesov. V súčinnosti 
s príslušníkmi MsP v Spišskej 
Belej, lesníkmi Mestského pod-
niku Spišská Belá, s. r. o., členmi 
Mestského poľovníckeho spolku 
Poľana a zároveň členmi poľov-
nej stráže a príslušníkmi štátnej 
polície - Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Spišskej 
Belej a v Ždiari bola vykonaná 
kontrola mestských lesov od 
Šarpanca až po obec Ždiar a tiež 
v obci Lendak a jeho blízkom 
okolí. Spoločne bolo vytvorených 
5 kontrolných skupín. 

Hliadka č. 1 vykonala kontrolu 
mestských lesov od Šarpanca až 
do lesného porastu oproti rómskej 
osade. Počas presunu bolo skon-
trolovaných 9 osôb s platnými 
povoleniami. 

Hliadka č. 2 vykonala kontrolu 
mestských lesov v časti Gedzer-
ská cesta. Smerom od otočky bola 
vykonaná pešia pochôdzka okra-

Kontrolná akcia v mestských lesoch
jom lesa v blízkosti potok Vilbach 
po drevenú lávu. Odtiaľ smerom 
ku kamennému mostu, Belianske 
lúky a späť na Gedzerskú cestu. 
V časti Belianskych lúk bol ziste-
ný nelegálne postavený posed na 
strome. Počas akcie bolo skon-
trolovaných 6 Rómov s platnými 
povoleniami na zber haluziny. 

Hliadka č. 3 vykonala kontro-
lu mestských lesov v obci Lendak 
a nad uvedenou obcou. Hliadka 
vykonala kontrolu od časti Lesík 
okrajom lesa, nad kovovýrobou 
až po hranicu mestských lesov do 
časti pri kríži (poľná cesta vedúca 
z obce Lendak - od ulice Revoluč-
nej). Počas kontroly bolo hliadkou 
v lesnom porastu nad lyžiarskym 
vlekom nájdená pripravená kopa 
palivového dreva, lesníci o nej 
nemali vedomosť.

Hliadka č. 4 bola rozdelená 
ešte na 4 menšie podhliadky. 

1. skupinka vykonala pešiu 
pochôdzku smerom od Šarpanca 
k chodníku vedúcemu nad osa-
dou (terajšia nová protipožiarna 
cesta). 

2. skupinka postupovala od 
Mokrej linky po zamokrenej linke 
k tomu istému chodníku.

3. skupinka postupovala od 
Mokrej linky po širokej linke 
k tomu istému chodníku. 

4. skupinka, príslušníci OOPZ 
Ždiar, postupovali po novej proti-
požiarnej linke od Trasy smerom 
po novej protipožiarnej ceste 
k osade. Hliadka skontrolovala 
25 Rómov s platnými povolenia-
mi na zber haluziny. 

Hliadka č. 5 bola zložená 
prevažne z lesníkov Mestského 
podniku, ktorí vykonali kontrolu 
skladov a odberných miest dreva 
od Šarpanca až po obec Ždiar. 

Počas kontroly bolo zistených 
niekoľko zaujímavých skutočnos-
tí. Prevažne išlo o nesúlad medzi 
menom na „povolenke” a osobou, 
ktorá ho predložila. Avšak v pod-
state počas celej kontroly nebolo 
zistené žiadne zásadné porušenie 
zákona. 

V piatok 9. októbra príslušníci 
mestskej polície vykonali kontro-
lu pohostinských a reštauračných 
zariadení na území mesta Spišská 
Belá. Táto kontrola bola zamera-
ná na podávanie alkoholických 
nápojov osobám mladším ako 18 
rokov. V prevádzke G-Penzión 
bolo kontrolovaných 12 osôb, 
pričom z toho boli 2 osoby mlad-
šie ako 18 rokov. U oboch bola 
vykonaná orientačná dychová 
skúška na zistenie prítomnosti 
alkoholu v dychu s negatívnym 
výsledkom. V motoreste Goral 
boli kontrolované 4 osoby. Na 

Preventívno-bezpečnostné akcie
mieste bolo zistené, že sú staršie 
ako 18 rokov. V bare Condor, 
v pohostinstve Želka v Strážkach, 
v reštaurácii Pod vežou, v herni 
VIX, v Belianskej vinárni - bez 
zistenia osôb mladších ako 18 
rokov. V pizzerii Sotto Castagno 
bolo kontrolovaných 6 osôb. Tak-
tiež na mieste bolo zistené, že sú 
staršie ako 18 rokov. Počas tejto 
kontroly bola zároveň vykonaná 
aj kontrola so zameraním na zá-
kaz hrania osôb mladších ako 18 
rokov na výherných hracích auto-
matoch v bare Condor a vo Vixe. 
Bez zistenia porušenia zákazu. 

V sobotu 10. októbra v sko-
rých ranných hodinách vyko-
nali príslušníci mestskej polície 
v spolupráci s príslušníkmi Ob-
vodného oddelenia PZ v Spišskej 
Belej (ďalej len OOPZ) spoločnú 
kontrolnú akciu so zameraním na 
podávanie alkoholických nápojov 
v prevádzke Hystery klubu (tzv. 
Kolkárni). Počas tejto akcie bolo 
skontrolovaných viac ako 35 
osôb, z toho boli 3 mladšie ako 
18 rokov. U všetkých bola vyko-
naná orientačná dychová skúška 
na zistenie prítomnosti alkoholu 
v dychu s negatívnym výsledkom. 
Po tejto kontrole všetci príslušníci 
polície pokračovali vo vykonáva-
ní preventívnej dopravnej akcie, 
pričom sa vykonávala kontrola 
všetkých vozidiel vchádzajúcich 
a vychádzajúci z mesta. Počas 
tejto kontroly neboli zistené 
žiadne porušenia dopravných 
predpisov. 

V pondelok 12. októbra sa 
v dopoludňajších hodinách usku-
točnila preventívno-dopravná ak-
cia príslušníkov mestskej polície 
a OOPZ Spišská Belá s názvom 
„Bezpečný pondelok v meste 
Spišská Belá.” Táto kontrolná 
akcia dostala aj iný neoficiálny 
názov „jablko - citrón”. Takáto 
kontrolná akcia sa konala v našom 
meste historicky prvýkrát. Počas 

tejto akcie sme sa spoločnými 
silami zamerali na alkohol a tele-
fonovanie za volantom, správnu 
rýchlosť, zapnuté svetlá, povinnú 
výbavu vozidla, bezpečnostné 
pásy čí ohľaduplnosť vodičov. 
Taktiež v spolupráci so záchraná-
rom Emergency medical service 
(EMS) bolo vykonané preskúša-
nie vodičov z poskytovania prvej 
pomoci. Za porušenie pravidiel 
cestnej premávky sme výnimočne 
nedávali žiadne pokuty. Hodnote-
nie vodičov si tentokrát vyskúšali 
deti z miestnej základnej školy za 
prítomnosti zástupkyne základnej 
školy Mgr. Beáty Gotzmannovej. 
A výsledok posúďte sami. Počas 
2 hodín deti rozdali 4 sladké jabl-
ká a 10 kyslých citrónov. 

O niekoľko hodín dopravná 
akcia pokračovala ďalej. Ten-
tokrát bola zameraná na dodr-
žiavanie rýchlosti v meste. To, 
že od 1. februára sa má v obci 
jazdiť rýchlosťou 50 km/h, asi 
nepostrehlo 15 vodičov. Na za-
myslenie možno postačí príklad 
vodiča autobusu vezúceho deti zo 
školy rútiaceho sa ulicami mesta 
rýchlosťou 80 km/hod. Všetci 
priestupcovia boli na mieste 
riešení v blokovou pokutou 
hliadkou OOPZ. 

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP 
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Mesto Spišská Belá podalo 
dva projekty vo forme žiadosti na 
získanie nenávratného finančného 
príspevku z fondov EÚ na riešenie 
environmentálnych problémov 
v našom meste. Konkrétne išlo 
o riešenie problémov s nedostat-
kom pitnej vody v našom meste 
a dobudovaním chýbajúcej splaš-
kovej kanalizácie.

 Predmetom projektu Rozší-
renie vodovodnej siete v meste 
Spišská Belá je riešenie zabez-
pečenia dodávky kvalitnej pitnej 
vody do mesta a mestskej časti 
Strážky z dôvodu problémového 
zásobovania vodou (nedostatku 
pitnej vody pre obyvateľov), 
kde súčasný vodojem a prívodné 
potrubie do mesta majú nedosta-
točnú kapacitu. Z tohto dôvodu 
je potrebné vybudovať nové 
prívodné potrubie s dostatočnou 
kapacitou pre zásobovanie danej 
lokality. Zároveň sa týmto pro-
jektom rieši rozšírenie kapacity 
súčasného vodojemu nad mestom. 
Realizácia tohto projektu umožní 
dostatok vody pre súčasných 
obyvateľov a pre nové rozvojové 
plány mesta (nová výstavba rodin-
ných a bytových domov). 

Nové prívodné potrubie sa 
vybuduje napojením na novo-
rozšírený vodojem. Následne 
nový vodovod pôjde od vodo-
jemu popri štátnej ceste okolo 
plánovaného cyklochodníka, 
okolo Belianskeho rybníka, areá-
lu CIMY až na úroveň laktárne, 
následne popod štátnu cestu okolo 
laktárne poza Baliarne obchodu, 
poza firmu AGRARIA, EBA a za 
ul. SNP až na jej koniec a popod 
štátnu cestu ku Športovej ulici (pri 
novom futbalovom ihrisku) a na-
pojí sa do existujúcej vodovodnej 
siete na Kúpeľnej ulici, čím sa zo-
kruhuje celý vodovod. Týmto sa 
zabezpečí pitná voda aj pre novú 
plánovanú lokalitu výstavby nad 
Belianskymi kúpeľmi. Inak dote-
rajšie prívodné potrubie zostane 
zachované a funkčné a voda sa 
bude dostávať do mesta z dvoch 
samostatných vetiev vodovodu. 

Takže sa vybuduje vodovod 
v celkovej dĺžke takmer 5,4 km:
a) prívodné potrubie 

DN 250 mm - dĺžka 2 455,0 m 
a DN 150 - dĺžka 2 009,0 m;

b) zásobné rady v lokalitách plá-
novanej zástavby 

DN 100 - dĺžka 932,0 m.
Zároveň sa vrámci tohto 

projektu rozšíri súčasný vodo-

Veľké investície do vodovodu a kanalizácie schválené 
jem (na Myšom vŕšku) z jeho 
doterajšej kapacity 2x150 m3 na 
2x600m3, čo zabezpečí dostatočnú 
akumuláciu pitnej vody pre celé 
mesto. Celkové náklady projektu 
boli schválené na sumu 2 848 043 
eur (85,8 mil. Sk), z toho z fondu 
EÚ a štátneho rozpočtu sa mestu 
poskytne suma 95 % celkových 
nákladov a 5 % nákladov bude 
spolufinancovať mesto zo svojho 
rozpočtu. Presná výška nákladov 
bude určená až po výberovom 
konaní (verejnom obstarávaní). 
Začiatok stavebných prác sa pred-
pokladá na jar 2010 po úspešnom 
vykonaní verejného obstarávania 
na výber zhotoviteľa stavby a má 
trvať do konca roka 2011.

Druhý úspešný projekt sa týka 
Rozšírenia splaškovej kanalizácie 
v Sp. Belej a vybudovania novej 
splaškovej kanalizácie v Stráž-
kach. Predmetom dobudovania 
kanalizácie v Spišskej Belej je 
vybudovanie splaškovej kanalizá-
cie v lokalite Belianskeho potoka 
a v častiach mesta, kde doposiaľ 
nie je vybudovaná a splaškové 
odpadové vody sú bez čistenia 
vyústené do Belianskeho poto-
ka. Ďalšou časťou je prepojenie 
jestvujúcich úsekov stokovej siete 
tak, aby splaškové odpadové vody 
z celého územia mesta boli odvá-
dzané na mestskú ČOV a neboli 
tak, ako sa to deje v súčasnosti, 
vypúšťané bez čistenia do Belian-
skeho potoka. Na odkanalizovanie 
lokality Belianskeho potoka sú 
navrhnuté 3 ks čerpacích staníc 
(1. čerpacia stanica bude pri 
zdravotnom stredisku - zachytia 
sa splašky z ul. Novomeského, 
Gen. Slobodu, Továrenskej a časti 
ul. Kpt. Nálepku, 2. čerpacia sta-
nica bude pri Greckokatolíckom 
kostole a zachytí splašky z ul. 
Petzvalovej č. 1 - 5, 3. čerpa-
cia stanica bude pri „Šilonovi” 
- pri bývalej zberni surovín na 
Letnej ulici a odvedie splašky 
takmer z celého centra mesta - 
z ulíc Tatranská, Osloboditeľov, 
Slnečná - časť, Letná - časť, 
Štefánikova, Hviezdoslavova, 
Zimná, Družstevná, Mierová, Ul. 
1. mája a pod.). Dnes je priamo 
v čistiarne odpadových vôd čis-
tených len cca 25 % splaškových 
vôd z celého mesta, zvyšok končí 
v Belianskom potoku.

Ďalej bude vybudovaná nová 
splašková kanalizácia: 

- od spomínanej bývalej zber-
ne druhotných surovín až po býv. 

sodovkáreň - popri Belianskom 
potoku;

- za Petzvalovou ulicou (od bu-
dovy AT Tatry - vedľa potoka až po 
spomínanú bývalú zberňu druhot-
ných surovín („pri Šilonovi”);

- od Športovej ulice (za ul. 
SNP) smerom ku Belianskym 
kúpeľom - okolo želez. trate po-
pod záhradkársku osadu až priamo 
do čistiarne (tento kanalizačný 
zberač umožní zároveň vyriešiť 
jeden veľký problém na Kúpeľnej, 
Novej a Krátkej ulici - odpojí sa 
kanalizácia z ulice SNP smerujú-
ca na Kúpeľnú ulicu a napojí sa na 
tento nový kanálový zberač - tým 
sa odľahčí preťažená kanalizácia 
na Kúpeľnej ulici a ďalších uve-
dených uliciach).

Splašková stoková sieťv meste 
Spišská Belá:
a) gravitačné stoky 

DN 300, dĺžka 4 019,0 m;
b) gravitačné stoky 

DN 400, dĺžka 52,5 m;
c) výtlačné potrubia 

DN 80, dĺžka 216,0 m;
d) čerpacie stanice s prípojkami 
NN - 3 ks.

Predmetom tohto projektu 
je aj vybudovanie splaškovej 
kanalizácie v mestskej časti 
Strážky, kde v súčasnosti nie je 
žiadna splašková kanalizácia. 
Splaškové odpadové vody budú 
pomocou čerpacej stanice a vý-
tlačného potrubia dopravované 
do jestvujúcej mestskej ČOV. 
Kanalizácia bude vybudovaná 
na týchto uliciach: Popradská 
(celá), L. Medňanského (od č. d. 
2 po novú IBV v štátnej ceste a od 
č.d. 1 po kaštieľ - pozadu v poľnej 
ceste ku kaštieľu).

Splašková stoková sieť v mest-
skej časti Strážky:

a) gravitačné stoky 
DN 300, dĺžka 1 970,0 m;

b) výtlačné potrubia 
DN 100, dĺžka 1 486,0 m;

c) čerpacia stanica s prípojka-
mi NN - 1 ks.

Celkové náklady projektu roz-
šírenia kanalizácie boli schválené 
na sumu 5 979 196 eur (180,1 mil. 
Sk), z toho z fondu EÚ a štátneho 
rozpočtu sa mestu poskytne suma 
95 % celkových nákladov a 5 % 
nákladov bude spolufinancovať 
mesto zo svojho rozpočtu. Pres-
ná výška nákladov bude určená až 
po výberovom konaní (verejnom 
obstarávaní). Začiatok stavebných 
prác sa predpokladá na jar 2010 
po úspešnom vykonaní verejného 
obstarávania na výber zhotoviteľa 
tejto stavby a má trvať do konca 
roka 2011.

Na záver: Uvedené problémy 
s vodovom a splaškovou kanali-
záciou by mal v prvom rade riešiť 
ich vlastník a prevádzkovateľ, t. j. 
Podtatranská vodárenská spoloč-
nosť, a. s., Poprad, a nie samotné 
mesto! Avšak vzhľadom na to, že 
vedenie mesta považuje vyriešenie 
uvedených problémov za priorit-
né a zároveň časovo nevyhnutné, 
rozhodlo sa samotné mesto riešiť 
tento problém. Keďže tieto projek-
ty sú pre mesto dôležité nielen na 
riešenie súčasných problémov, ale 
aj pre budúci rozvoj mesta. Rov-
nako sme mohli čakať tak, ako 
čakajú iné mestá a obce (napísať 
požiadavku na vodárne) a snáď 
raz príde na rad aj naše mesto na 
riešenie tohto problému (o 5, 10, 
či o 15 rokov?). Nečakali sme, oba 
projekty prevzalo mesto pod „svo-
ju réžiu” a urobili sme maximum 
preto, aby uvedené projekty boli 
úspešné a aby sa uvedené problé-
my vyriešili v čo najkratšom čase. 
A obidva uvedené projekty boli 
úspešné aj vďaka podpore Pre-
šovského samosprávneho kraja 
(VÚC). Aj preto má zmysel ísť 
14. novembra voliť. 

Od októbra sídli správa našich 
mestských lesov v budove horár-
ne na Šarpanci. Doposiaľ „sedeli” 
v budove Mestského podniku na 
Továrenskej ulici. Tieto priestory 
na Šarpanci boli vo vnútri zrekon-
štruované tak, aby boli dôstojným 
miestom pre lesnú správu (pre 

Správa mestských lesov na Šarpanci
celé oddelenie mestských lesov). 
Tak sa napĺňa predstava súčasné-
ho vedenia Mestského podniku, že 
lesníci majú byť v lese, resp. aby 
mali bližšie do lesa. Akýkoľvek 
kontakt týkajúci sa hospodárenia 
v mestských lesoch prebieha už 
v týchto upravených priestoroch. 

Mestská knižnica Spišská Belá: www.kniznica.spisskabela.sk 
Zariadenie opatrov. služby v Strážkach: www.zos.spisskabela.sk 
Mestský športový klub Slavoj Sp. Belá: www.msk.spisskabela.sk

Nové webové stránky mesta
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Z denníka mestskej polície v Spišskej Belej (september 2009)
6. september 
Bujarý návrat domov z osláv 

pivného minifestivalu nemal 
konca kraja a pokračoval v cen-
tre mesta. V skorých ranných 
hodinách boli hliadkou MsP 
prichytení Tomáš M. z Popradu 
a Lukáš H. zo Žiliny pri kopaní 
do odpadkových košov pred 
barom Condor, keď sa vracali 
z Belianskeho rybníka. Výho-
vorky menovaných neuspeli a aj 
pod ťarchou dôkazov (záznamu 
z KMS) boli zo skutku usvedče-
ní. Ktovie ako sa menovaní dostali 
domov, lebo všetky peniaze, ktoré 
mali ešte u seba nechali na polícii 
vo forme blokových pokút. 

7. september 
Uštipačná poznámka utrúsená 

z úst mladíka D. G. na adresu 
pani E. F. neostala bez odozvy. 
Uvedená pani vec oznámila na od-
delení MsP a veci nabrali celkom 
iný spád. Mladík po predvolaní 
na oddelenie MsP celý incident 
vysvetlil a vec bola postúpená 

na ďalšie prejednanie na Obvod-
ný úrad.

V dopoludňajších hodinách 
bol prijatý telefonický hovor od 
pozorného občana nášho mesta. 
Ten oznámil hliadke MsP ďalší 
priestupok. Nie celkom „kóšer” 
spôsobom sa svojho stavebného 
odpadu rozhodol zbaviť zatiaľ 
neznámy páchateľ, a to tým 
spôsobom, že ho vysypal v časti 
s miestnym názvom Pace. V uve-
denom prípade sa ešte vykonáva 
šetrenie. 

10. september 
Viac ako 3 roky platné VZN 

zakazujúce konzumáciu alkoho-
lických nápojov na verejných 
priestranstvách sa opäť pokúsili 
porušiť Róbert K. zo Slnečnej 
ulice a Patrik O. z Letnej ulice 
. To sa všetko dialo priamo pod 
kamerou v centre mesta. Celý 
priebeh od otvorenia fľaše s al-
koholom, až po jej vypitie bolo 
zaznamenané obsluhou KMS 
a ani neskorá nočná hodina ne-

obmäkčila policajtov pri riešení 
„našich starých známych”. 

13. september 
Posledné zvyšky orientácie 

stratil krátko po polnoci Marián 
L. z Hviezdoslavovej ulice, ktorý 
si pod vplyvom alkoholu zmýlil 
svoju teplú posteľ so schodiskom 
Slovenskej sporiteľne. Eskort 
zabezpečený hliadkou MsP bol 
poskytnutý zdarma, ale za vzbu-
denie verejného pohoršenia bola 
menovanému uložená bloková 
pokuta. 

18. september 
O trochu vzrušenia sa postarala 

nočným hliadkam obsluha miest-
nej diskotéky, ktorá požiadala 
o pomoc pri narúšaní verejného 
poriadku pred uvedenou diskoté-
kou. Prvýkrát sme tak zasahovali 
o 1.20 hodine, kedy sme rozdelili 
od seba 2 „nažhavené” skupinky. 
O necelú hodinu nás obsluha dis-
kotéky pozvala na tú istú akciu 
opäť. Tentokrát sme však veci 
predvídali a hliadku sme posilnili 
o nového pomocníka - cvičeného 
psa. Mela, ktorá sa konala pred 
diskotékou, bola po zásahu psom 
veľmi rýchlo ukončená. Vášnivé 
davy však aj napriek tomu po-
kračovali vo vzájomnom provo-
kovaní sa. To bolo ukončené až 
po príchode hliadky OOPZ, ktorú 
sme požiadali o pomoc. 

20. september 
Rudolf B. zo Sabinova sa 

vracal domov zo zemiakarskeho 
jarmoku domov. Pravdepodobne 
asi v uvedený deň nič nevyhral, 
a tak sa svojským spôsobom po-
kúsil s uvedenou skutočnosťou 
vyrovnať. Informačná tabuľa pri 
predajni Orange bola asi v uve-
dený deň v nesprávnom čase na 
nesprávnom mieste. Na správnom 

mieste a v správnom čase však 
bola službukonajúca hliadka 
MsP, ktorá vinníka rozbitého 
skla hneď po skutku zadržala 
a predviedla na oddelenie MsP 
k ďalšiemu riešeniu. 

22. septembra 
Návštevu cintorína poctil 

svojou prítomnosťou Oskar F. 
z Novej ulice. Neprišiel si tam 
však uctiť svojich pozostalých, 
ale „zašiť” sa pri konzumácii 
„svojej” dennej dávky vínka. Pri 
pravidelnej kontrole uvedeného 
priestoru ho však vyrušila hliadka 
MsP, ktorá menovaného upozor-
nila za zákaz konzumácie alko-
holu na verejnom priestranstve. 
Počas prejednávania zisteného 
priestupku, však menovaný začal 
byť agresívny, a tak za pomoci 
donucovacích prostriedkov bol 
predvedený na oddelenie MsP 
k ďalšiemu riešeniu. 

23. september 
Včasný telefonický hovor 

prijatý od ďalšieho pozorného 
občana mesta upozornil služ-
bukonajúcu hliadku MsP na 
pytliakov pohybujúcich sa po 
Šarpanci s napichnutými rybami 
na paliciach. Vykonaným skorým 
zákrokom sa podarilo všetkých 
piatich zlodejov prichytiť aj s 8 
kusmi pstruhov, pred rómskou 
osadou v Rakúsoch. Kontrabad 
spolu s páchateľmi skončil v ru-
kách hliadky OOPZ Ždiar, ktorej 
bola vec oznámená a celý skutok 
realizuje. 

29. september 
Hodina postačila neznámemu 

„autolakovačovi”, aby svojimi vý-
tvormi ozdobil bielu omegu Rasti-
slavovi D., novému nájomníkovi 
na Mierovej ulici. Celý prípad je 
ešte v štádiu riešenia. 

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP

Na rozšírenej časti cintorína 
(pohrebiska) v našom meste na 
Družstevnej ulici okrem dnes 
tradičného pochovávania - hroby 
s betónovým náhrobkom, betó-
nové hrobky alebo kopané hroby 
s navŕšením zeminy nad hrobo-
vým miestom (zóna D), je možné 
pochovávať do kopaných hrobov 
s osadením pomníkovej dosky 
alebo len kríža bez navŕšenia 
zeminy nad úroveň terénu a bez 
náhrobkov a betónových rámov 
(zóna E). Ide o tzv. „americké” 
pochovávanie - pripomína to štýl 
amerických cintorínov, kde nad 
zemou je len kríž alebo pamätná 
doska a celá plocha hrobového 
miesta je zatrávnená a upravuje 

Nový spôsob pochovávania 
na cintoríne v Spišskej Belej

sa kosením. Starostlivosť o tieto 
trávnaté plochy bude zabezpečo-
vať mesto na svoje náklady. 

Tento spôsob pochovávania 
ponecháva viac zelene na cintorí-
ne namiesto masy betónu, vytvára 
skôr charakter parku, je to lepšie 
na údržbu, ale najmä to šetrí vyše 
peniaze (netreba vám betónové 
hrobky a pod.). 

Vedenie mesta vás týmto 
vyzýva, aby ste uprednostnili na 
našom cintoríne viac zelene, krajší 
vzhľad cintorína, príjemné pietne 
miesto a šetrenia vašich peňazí. 
Viac informácii získate na tel. 
čísle 052/468 05 02 alebo osobne 
Ing. Ščigulinský, Mestský úrad 
Spišská Belá. 

• Príklad takého pochovávania z iných miest (len ako vzor).
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Mesto Spišská Belá
Prešovský samosprávny kraj
Podtatranské noviny
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.
VÚB, a. s., Spišská Belá - Dana Deptová, riaditeľka pobočky
Sanatórium, Tatranská Kotlina
INTERMEDEA - gastro spoločnosť špecializovaného stravovania, 
Tatranská Kotlina
OMV - čerpacia stanica, Spišská Belá
Motorest Goral, Spišská Belá
ANKAZ, s. r. o., Kežmarok
Lekáreň u Sv. Michala - Mgr. Františka Matavová, Spišská Belá
Slebodník - Tvorba a montáž nábytkových interiérov, Kežmarok
Peter Moravec - Belianské Kúpele, Spišská Belá
SHR - Marcel Rybka, Podolinec
Bicykle - Kostka, Spišská Belá
BELAN - Gabriel Gemza, Spišská Belá
ASEAN, s. r. o., Spišská Belá
Reštaurácia „Pod vežou” - Škvareková, Spišská Belá
Reštaurácia „V mlyne”- ROJKO Dušan, Spišská Belá
Opravy motor. vozidiel - Bekeš, Slovenská Ves
WELLINGTON - mäso - údeniny, Spišská Belá
Autodielňa RUDO - Pavličko Rudolf, Spišská Belá
ZEVA - Ing. Zentko, Spišská Belá
Rastislav Nálepka, Kežmarok
Záložňa Darina Oračková, Spišská Belá
Elektro Centrum - Karmen Mazureková, Spišská Belá
Wojtas - Stavebná činnosť - Slovenská Ves
Automonti - Krempaský, Kežmarok 
At Tatry, Spišská Belá
Geomera - Ing. A. Olekšák, Spišská Belá
Autodieľňa - Štefaňák, Kežmarok - Pradiareň
Eduard Krempaský - Bufet „Srdiečko”, Spišská Belá
TOREAL, s. r. o., výroba paliet, Kežmarok - Pradiareň
Pneuservis - Krempaský Ľuboslav, Spišská Belá
GTC - Gabriel Hofmann, LPG Kežmarok
UNISEKA GS, s. r. o., Kežmarok 

Reklamní partneri XXIII. ročníka medzinárodnej AOS O putovný pohár S. Rusiňáka, 9. a 10. kola 13. roč-
níka seriálu Stredoeurópsky pohár - neoficiálnych majstrovstiev Strednej Európy klubov v automobilových 
orientačných súťažiach The Central European Cup a 4. kola súťaže Rodičia, jazdite opatrne

ARI - Gustáv Podhájecký, Krížová Ves
Miroslav Makula, Spišská Belá 
Slnko - drogéria, Spišská Belá
Dušan Novotný, Spišská Belá
Femistav František Miškovič, Spišská Belá
Pavol Hangurbadžo, Krížová Ves
Roman Blanár, Krížová Ves
DEKOR KVET - Martina Hrušovská, Spišská Belá 
BODY STYLE, s. r. o., Spišská Belá
CUKPOL - M. Maláková, Križová Ves
Jozef Kuna, Spišská Belá
Pánsky a dámsky kadernícky salón Lucia, Spišská Belá
Kvetinárstvo GERBERA - Jana Hudačeková, Spišská Belá
ACER - Ing.Vladimír Javora, Spišská Belá
Ing. Pavol Kravárik - Predajca športovej značky EXES, Spišská Belá
TATRAMETAL, s. r. o., Poprad
BAPAS, Spišská Belá
STAVEBNINY - Danka Hadzimová-Britaňáková, Spišská Belá
STAVEBNINY - Furcoň, Spišská Stará Ves
HD - Hudaček Dušan, Spišská Belá
EXPRESO - Anna Laufová, Spišská Belá
Ján Mešár - DEKOR, Spišská Belá
Janka Venglárová, Spišská Belá
Okál - Gáblerová, Spišská Belá
Eurotrend - Ján Špak, Spišská Belá
JJ-FLORDEKOR Juraj Jezerčák, Spišská Belá
Jozef Jezerčák, Spišská Belá
Farby-Laky, Mária DŽuganová, Spišská Belá 
ANPLAST - Štefan Podracký, Spišská Belá
Richard Svitana - Svitstav, Spišská Belá
Rastislav Duduš, Krížová Ves
Potraviny O. Porubovičová, Slovenská Ves
Jaroslav Marcel, Spišská Belá
FANTÁZIA - Cukrárenská výroba - Šperková - Spišská Belá
VAVLA, s. r. o., Ľubica
Marta Lorenčíková, Spišská Belá

Ďakujeme

Dňa 14. októbra 2009 sa v Tat-
ranskej Lomnici bolo podpísané 
Memorandum o spolupráci pri 
rozvoji turizmu v Prešovskom 
samosprávnom kraji (PSK). 
Uvedené memorandum podpísalo 
viac ako 40 subjektov. Za tatran-
ské a podtatranské mestá a obce 
ho podpísal predseda združenia 
- primátor nášho mesta Štefan 
Bieľak. Cieľom tohto memoranda 
je spoločne smerovať, koordino-
vať a uskutočňovať spoluprácu na 
území PSK s dôrazom: 

• podporiť prijatie Zákona o tu-
rizme a ďalších nástrojov podpory 
domáceho turizmu napríklad vo 
forme rekreačných poukážok;

• iniciovať inštitucionalizáciu 
riadenia a podpory turizmu na 
národnej úrovni prostredníctvom 
vytvorenia samostanej funkčnej 
zložky štátnej správy;

Memorandum o spolupráci pri rozvoji turizmu v Prešovskom samosprávnom kraji
• iniciovať vznik nových in-

štitucionálnych štruktúr turizmu 
v kraji vrátane zakladania orga-
nizácií destinačného manažmentu 
a klastrov turizmu;

• podporiť tvorbu multisekto-
rových partnerstiev v turizme pre 
realizáciu konkrétnych projektov 
rozvoja turizmu a jeho infraštruk-
túry;

• propagovať Prešovský samo-
správny kraj, jeho regióny a atrak-
tivity doma a v zahraničí za účelom 
zhodnotenia potenciálu turizmu 
a jeho ekonomického prínosu;

• podporovať tvorbu regionál-
nych produktov turizmu a zlepšo-
vanie imidžu regiónu;

• iniciovať vypracovanie spo-
ločnej marketingovej stratégie 
a plánu na úrovni kraja;

• podporovať vypracovanie 
a realizáciu manažmentových 

opatrení v chránených územiach 
rešpektujúcich rozvoj udržateľné-
ho turizmu a využitie potenciálu 
prírody a krajiny; 

• podporiť dokončenie zonácie 
chránených území;

• budovať personálnych kapa-
cít pre jednotlivé úrovne riadenia 
a rozvoja turizmu;

• zvyšovať kvality ľudských 
zdrojov v turizme prostredníc-
tvom podpory ďalšieho a celoži-
votného vzdelávania so zámerom 
zvyšovania kvality a spektra slu-
žieb v turizme;

• podporovať trhu práce 
v turizme a vytváranie nových 
pracovných príležitostí;

• zlepšovať dostupnosti a do-
pravnej obsluhy turistických 
destinácií a atraktivít prostred-
níctvom vybudovania integro-
vaných dopravných systémov, 

obnovou a rozvojom dopravnej 
infraštruktúry a budovaním tu-
ristických navigačných systémov 
s označovaním významných loka-
lít a stredísk turizmu v kraji;

• informatizovať sektora turiz-
mu, prepojenie poskytovateľov 
služieb s podporou využívania 
inovatívnych foriem eletronic-
kej komunikácie, marketingu 
a e-služieb;

• efektívnejšie využívať do-
stupné finančné zdroje Európskej 
únie a ďalšíe finančné mechaniz-
my a nástroje;

• združovať finančných pro-
striedkov na realizáciu rozvoja 
infraštruktúry turizmu prostred-
níctvom projektov verejno-súk-
romných partnerstiev;

• podporovať prílev a udrža-
teľnosť domácich a zahraničných 
investícií do rozvoja turizmu. 
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Mesto Spišská Belá dalo 26. 
októbra do prevádzky nové malé 
multifunkčné ihrisko na Tatran-
skej ulici. Výstavba tohto ihriska 
bola financovaná z dotácie zo 
štátneho rozpočtu (Úradu vlády 
SR) a z rozpočtu mesta. Ide o ih-
risko s umelou trávou a s manti-
nelmi, ktoré je určené na futbal, 
tenis, volejbal, basketbal. Ihrisko 
bude bezplatne počas školského 
vyučovania prioritne využívať Zá-
kladná škola na Štefánikovej ulici. 
V popoludňajších hodinách aj pre 
ostatné školy a školské zariadenia. 
V podvečerných hodinách a počas 
voľných dní je určené pre širokú 

Nové multifunkčné ihrisko otvorené
verejnosť na základe objednávok 
u správcu ihriska, nakoľko ihrisko 
sa uzamyká a za 1 hodinu jeho po-
užitia sa platí poplatok 3,5 eur pre 
celé ihrisko (okrem škôl). Správ-
com ihriska je Jozef Vnenčák 
st. (predtým správca tenisového 
kurtu, ktorý bol na tomto mies-
te) - tel. kontakt 0915 918 688. 
Pravidlá používania ihriska sú 
zverejnené aj na webovej stránke 
a budú zverejnené aj pri samot-
nom ihrisku. Aj výstavba tohto 
ihriska bola podporená Prešov-
ským samosprávnym krajom 
(VÚC). Máte ďalší dôvod prečo 
ísť 14. novembra voliť.

Za príjemného slnečného po-
časia usporiadal Automobilový 
klub Spišská Belá usporiadal 
v spolupráci s Prešovským sa-
mosprávnym krajom a Mestom 
Spišská Belá v dňoch 2. - 3. 
októbra 23. ročník medzinárod-
nej automobilovej orientačnej 
súťaže O putovný pohár S. Ru-
siňáka, 9. a 10. kolo 13. ročníka 
seriálu Stredoeurópsky pohár, 
(ktoré bolo zároveň finálovým 
kolom neoficiálnych klubových 
majstrovstiev strednej Európy 
v automobilových orientačných 
súťažiach pre rok 2009 a bol 
vyhlásený aj absolútny víťaz 
seriálu Stredoeurópsky pohár pre 
sezónu 2009) a 4. kolo celoštátnej 
dopravno-výchovnej súťaže Rodi-
čia, jazdite opatrne. 

Centrom tohto motoristické-
ho podujatia bola ozdravovňa 
SANATÓRIUM v Tatranskej 
Kotline. Súťaže sa zúčastnilo 37 
posádok zo Slovenska, Česka, 
Rumunska, Maďarska a Poľska. 
Trať súťaže viedla v okolí miest 
Spišská Belá, Kežmarku a priľah-
lých obcí a merala spolu 213 km. 
Bola rozdelená do dvoch nočných 

O putovný pohár 
S. Rusiňáka už po 23-krát

a dvoch denných etáp. Súčasťou 
nočnej aj dennej časti boli aj jazdy 
zručnosti. Posádky si na trati nič 
nedarovali, pretože o víťazovi 
Stredoeurópskeho pohára na rok 
2009 rozhodovala a aj rozhodla 
až súťaž v Spišskej Belej. Pred 
dennou časťou súťaže si súťažiaci 
aj usporiadatelia uctili pamiatku 
Slavomila Rusiňáka, na ktorého 
počesť sa táto súťaž každoročne 
usporadúva, položením kytice 
k jeho hrobu. Počas odmeňovania 
víťazov bol ocenený Automobilo-
vý klub Spišská Belá ako najlepší 
usporiadateľ Stredoeurópskeho 
pohára v sezóne 2009. 

Víťazi jednotlivých súťaží: 
Putovný pohár S. Rusiňáka - 
Aleš Čejka a Petr Dvorský (ČR). 
Jazda zručnosti v rámci Putovné-
ho pohára - Marián Tinák (SR). 
9. a 10. kolo Stredoeurópskeho 
pohára (SEP) - Aleš Čejka a Petr 
Dvorský (ČR). Jazda zručnosti 
v rámci SEP - Wojciech Pu-
chalski (Poľsko). Koneční víťazi 
SEP - Tamás Sebestyén a Csaba 
Sebestyén (Maďarsko). Konečný 
víťaz jazdy zručnosti v rámci SEP 
- Wojciech Puchalski (Poľsko). 

Rada KBS pre mládež a univerzity ťa v rámci Týždňa Cirkvi pre 
mládež  pozýva na ENTER THE GODZONE TOUR. Príď a zaži per-
fektné koncerty, divadlo, projekciu a mnohé iné... 

KEDY: 17. november 2009 - 17.00 h
KDE: Spišská Belá - námestie
Slovenská kapela eSPe vznikla okolo roku 2003 a začala sa po-

stupne formovať. Prešla mnohými zmenami - personálnymi, štýlovými 
a technickými. Víziou tejto kapely bolo už od jej začiatku oslavovať 
a chváliť Boha. 

Mladá slovenská kapela Christalliunus nie je neznáma na go-
spelovej scéne, funguje od roku 2005. Okrem domácich vystúpení 
má za sebou aj niekoľko koncertov v zahraničí. Je charakteristická 
prevažne ženským obsadením a nenúteným prejavom. Kapela hrá 
pop-rock s prímesami rôznych žánrov (metal, reggae, D&B...), nebojí 
sa experimentovať. 

DJ G je anglický DJ, ktorý je nadšený pre gospelovú hudbu vo 
všetkých svojich formách a verí, že gospel nie je určený len pre cirkev, 
ale pre všetkých. DJ G hral pre širokú vekovú škálu poslucháčov na 
menších aj väčších podujatiach. DJ G pracuje na tom, aby priniesol 
kresťanskú hudbu celému svetu s jeho unikátnym štýlom mixovania. 

Angličan Mike Skills vyhlasuje odvážnu vec svojím menom. Mikeovi 
záleží na tom, aby pomocou svojich skúseností za mikrofónom povzbu-
dzoval mladých ľudí. Mike mení svoj prúd ako chameleón, vcíti sa do 
každého beatu ktorý dostane. Jeho štýl je tak rôznorodý, že už bol nazvaný 
ako „spravodlivo nahnevaný” cez „citovo bohatý” až po „čistý” hip-hop.

ENTER THE GODZONE TOUR 


