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Udelenie Ceny mesta a Ceny primátora mesta
Pri príleţitosti 735. výročia udelenia mestských práv mestu Spišská Belá na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva
v Spišskej Belej na návrh osobitnej komisie boli dňa 4. júna 2006 v rámci „Dní mesta Spišská Belá“ udelené tieto ceny :
CENA PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ :
1./ bola udelená Františkovi Dúbravskému (1925) - za celoţivotnú aktívnu prácu v prospech mesta a jeho obyvateľov
2./ bola udelená Mgr. Jánovi Klokočovi (1941)
- za celoţivotný aktívny prínos v oblasti školstva, telesnej výchovy a športu v Spišskej Belej.
CENA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ
1./ bola udelená in memoriam Michalovi Grigerovi (1919 – 2005) - za nevšednú húţevnatosť, vitalitu a celoţivotný prínos
pre rozvoj mesta Spišská Belá
2./ bola udelená im memoriam manţelom – lekárom : MUDr. Františkovi Jeţíkovi (1906-1995) a MUDr. Natálii
Jeţíkovej rod. Hadţič (1911-2003) - za celoţivotný prínos v oblasti zdravotnej starostlivosti a filantrópie
3./ bola udelená im memoriam Cyrilovi Kováčikovi (1919 – 1994) - za celoţivotný prínos pre rozvoj mesta Spišská Belá
4./ bola udelená Jurajovi Peštovi (1926)
- za celoţivotný prínos v oblasti športu a osvetovej činnosti v Spišskej Belej.
SIEŇ OSOBNOSTÍ MESTA SPIŠSKÁ BELÁ
Mesto Spišská Belá na návrh primátora mesta sa rozhodlo počnúc týmto rokom zaviesť novú tradíciu v našom meste –
zriadenie „SIENE osobností nášho mesta“. V dávnej i nedávnej histórii nášho mesta je mnoho osobností, ktoré sa
výrazným a osobitným spôsobom zapísali do dejín nášho mesta a pozitívne ovplyvnili jeho ďalší rozvoj. A práve preto je
snahou mesta si tieto osobností osobitne uctiť a vyjadriť im patričnú vďačnosť a to aj uvedením takýchto ľudí do siene
osobností mesta.
Pri príleţitosti 735. výročia udelenia mestských práv mestu Spišská Belá bol do Siene osobností mesta Spišská Belá ako
prvý slávnostne uvedený
Samuel W e b e r
(26.03. 1835- 18.05. 1908)
evanjelický kňaz a historik.
Narodil sa 26.03.1835 v Poprade v starej, nemeckej meštianskej rodine. po skončení ľudovej školy v Poprade pokračoval
v štúdiu na evanjelickom lýceu v Keţmarku, maturoval v roku 1854 na gymnáziu v Levoči. Uţ ako študenta ho zaujímala
teológia a história, pokračoval preto v štúdiách teológie v Prešove v rokoch 1854-57. Ako kandidát teológie sa mohol
uplatniť v cirkevnej sluţbe, vybral si ale pozíciu vychovávateľa v šľachtickej rodine Čákyovcov. Neskôr študoval na
Univerzite v Jene teológiu, dejepis, zemepis a prírodné vedy. Od roku 1860 bol farárom nemeckého cirkevného zboru
v Banskej Štiavnici, od roku 1861 v Spišskej Belej. V tom istom roku sa oţenil s Máriou Steinerovou s ktorou vychovali
jedného syna a dve dcéry. Bol zakladajúcim členom Uhorského karpatského spolku (1873), od roku 1883 bol vedúcim
botanického oddelenia Karpatského múzea v Poprade. Od roku 1896 konsenior, v 1901 senior spišského seniorátu. Popri
pastoračnej činnosti a náboţenskej spisbe sa zaoberal históriou spišských miest, kultúrou a spôsobom ţivota miestnych
obyvateľov, výskumom ţivota a diela významných osobností Spiša. Sústreďoval pramene k dejinám Tatier, venoval sa štúdiu
názvoslovia tatranských štítov a osád. Zaujímal sa o botaniku a liečivé rastliny. Bol autorom pribliţne 20 samostatných
historických prác, štúdií a článkov. Aktívne sa zapájal do spolkovej činnosti: Spišský historický spolok, Spolok spišských
učiteľov, spoluzakladal v roku 1875 Hospodárske kasíno v Spišskej Belej. Zaloţil ţenský a mládeţnícky spolok, Beliansky
spevokol a podieľal sa na zakladaní Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej. S jeho prispením vznikla aj tabaková
továreň. Bol vyznamenaný Radom Františka Jozefa 3. triedy v roku 1907. Zomrel v roku 1908 a pochovaný je na mestskom
cintoríne v Spišskej Belej.
Regionálna súťaţ HASIČSKÝCH druţstiev
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Pri príleţitosti 735. výročie udelenia mestských práv Mestu Spišská Belá a 125. výročie zaloţenia Dobrovoľného
hasičského zboru v Spišskej Belej sa dňa 3. júna 2006 uskutočnil 14. ročník súťaţe hasičských druţstiev „O pohár primátora
mesta Spišská Belá“ s týmito výsledkami:
UMIESTNENIE DRUŢSTIEV - MUŢI
1. Spišská Sobota
2. Gerlachov
3. Spišská Belá
4. Štôla
5. Malý Slavkov
6. Spišské Bystré
7. Tatranská Kotlina
8. Spišské Hanušovce
9. Toporec B
10. Vrbov

11. Szczawnica - Poľsko
12. Toporec A
UMIESTNENIE DRUŢSTIEV - MUŢI
1. Spišské Bystré (jediné druţstvo ţien)
Výtvarnú súťaţ pod názvom „Moje mesto“
Pri príleţitosti 735. výročia udelenia mestských práv mestu Spišská Belá primátor mesta v spolupráci s Centrom voľného
času a Základnou umeleckou školou v Spišskej Belej vyhlásili výtvarnú súťaţ pod názvom „Moje mesto“. Výsledky súťaţe
boli vyhlásené počas osláv – „Dni mesta Spišská Belá“ v nedeľu 4. júna 2006 na námestí v Spišskej Belej. Autori víťazných
prác boli ocenení kniţnými cenami.
VÍŤAZNÉ PRÁCE :
III. kategória : deti a mládeţ od 14 rokov :
Anna Zamkovská, 16. rokov. Námet jej práce : Ulica v meste - uhlík
Stanislav Pitoniak, 15. rokov. Námestie – vodové farby
Jana Oračková, 14. rokov. Cesta mestom - akvarel
II. kategória : deti od 10 do 14 rokov :
Jozef Gancarčík, 13. rokov Spišská Belá pod mrakom – vodové farby
Miriam Andrašová, 11 rokov Zvonica – vodové farby a mozajka
Barbora Baksová, 12 rokov Súmrak nad kostolnou veţou - tempera
Zuzana Ďurišová, 12 rokov Kostol sv. Antona Pustovníka so zvonicou - ceruzka
Monika Rezničáková, 13 rokov pohľad na moje mesto - akvarel
I.

1. kategória : deti od 6 do 10 rokov :
Matej Scholtz, 7 rokov Bocian nad kostolnou veţou - tempera
Patrik Jančík, 8 rokov Parašutista nad Spišskou Belou - pastelky
Richard Lenkavský, 9 rokov Zvonica – vodové farby a mozaika
Miroslava Scholtzová, 9 rokov Kostol – ceruzka.
GRATULUJEME ! ! !
Základná škola na Štefánikovej ulici a jej úspechy v šk.roku 2005/2006
Hoci sa kaţdý teší na letné prázdniny, koniec školského roka je pre niektorých ţiakov radostný, pre iných nie veľmi.
Zrkadlom celoročnej práce ţiakov v škole je ich koncoročné vysvedčenie. Nie všetko sa však dá vysvedčením vyhodnotiť.
Ide hlavne o reprezentáciu samotných ţiakov, tried , ba i celej školy.
Počas celého školského roka sa pod vedením našich učiteľov ţiaci zapájali do podujatí organizovaných školou, mestom,
CVČ, školských, obvodových, okresných i krajských kôl. Nemáme priestor na uverejnenie všetkých aktivít, ale spomenieme
aspoň tie najdôleţitejšie:
Matematická olympiáda:
Obvodného kola sa zúčastnili: Dominik Vošček 9.B - 1. miesto, Filip Ščigulinský 6.B, Mária Lukačková
6.A, Gabriela Ščigulinská 6.B, Mário Lenďák 7.B, Jozef Gancarčík 8.B, Zuzana Pavličková 8.B , Simona Ovčariková 9.B,
Peter Navrátil 5.B – riešitelia, Nikola Kaňuková 6.B, Patrik Kaňuk, 7.B, Mário Lenďak 7.B – úspešní riešitelia
Krajské kolo : Dominik Vošček 9.B – 8.miesto
Pytagoriáda:
Obvodného kola sa zúčastnili: Veronika Krišandová
3.B – 6.miesto, Róbert Odumorek 4.B – 10.miesto, Peter Navrátil 5.B - 6.miesto, Jarmila Vdovjáková 5.B - 9.miesto, Mária
Neupauerová 5.B – 9.miesto, Nikola Kaňuková 6.B - 7.miesto, Marek Šelep 6.A – 9.miesto ,Filip Ščigulinský 6.B 12.miesto, Patrik Kaňuk 7.B – 9.miesto, Mário Lenďák 7.B – 10.miesto, Jozef Gancarčík 8.B - 3.miesto, Michal Šelep 8.B –
8.miesto, Lukáš Brincko 8.B – 13.miesto, Darina Knapiková 8.B – 15.miesto.
Geografická olympiáda:
Obvodného kola sa zúčastnili: Bystrík Mitura 6.B, Nikola Kaňuková
6.B
Chemické olympiáda: Dominik.Vošček 9.B – 13.miesto, Eva.Vidová 9.B – 14.miesto
Biblická olympiáda:
Okresné kolo: Miriam.Lešundáková 8.B, Andrej Mitura 8.B, E.Vidová 9.B – 4.miesto
Hviezdoslavov Kubín:
Okresné kolo: Dominik Čupka 9.B – 2.miesto
Športové súťaţe
Malý futbal:
2.miesto – okresné majstrovstvá ZŠ – chlapci
4.miesto – okresné majstrovstvá ZŠ – dievčatá
Basketbal:
1.miesto LENDAK CUP- turnaj dievčatá
1.miesto v okresnej basketbalovej súťaţi– dievčatá
2.miesto okresné majstrovstvá ZŠ
Atletika: Majstrovstvá okresu v atletike
3.miesto – druţstvo chlapcov v okresných majstrovstvách
3.miesto - J.Ganzarčík 8.B - hod kriketovou loptičkou
3.miesto- D. Čupka 9.B - skok do ďiaľky
4.miesto- M. Šoltýs 9.B - skok do ďiaľky
4.miesto M. Tomeček 9.B - beh na 1000 m
Cezpoľný beh:
Majstrovstvá okresu- 4.miesto druţstvo chlapcov

Olympiáda škôl mesta Spišská Belá – ZŠ Štefánikova 1.miesto
Ďalšie súťaţe: Coca cola Cup - veľký futbal, volejbal chlapci, dievčatá, beh Ľubicou
Ďalšie turnaje: basketbal chlapci – organizátor ZŠ Štefánikova, malý futbal – organizátor ZŠ Moskovská
Miss bábika:
Obvodové kolo: II.kat. 1. miesto Veronika Neupauerová 1.A, 3. miesto Radka Plišková 1.B, III.kat. 1. miesto Janka Škopová
2.A
Beliansky slávik 2006:
Obvodové kolo: I.kat. 1. miesto Jana.Škopová 3.A - 2.miesto, Kamila .Maláková 3.A- 2.miesto
Naj-star- spevácka súťaţ – organizátor: V.Ţelezňák -hľadáme mladé talenty:
Kamila Maláková 3.A – 3.miesto
Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš:
Obvodové kolo: Mladšia kategória: 1.miesto - Ľudmila Brincková, 3.miesto – Zuzana Dlugošová, Marek Kubov
Staršia kategória: 1.miesto – Ján Badţo 9.B, 2.miesto – Nikola Kaňuková 6.B - 3.miesto – Miriam Lešundáková 8.B
Prednes poézie a prózy:“Slovo bolo u Boha“- Nikola Kaňuková 6.B – 3.miesto
Zlaté pero:
Víťazná práca: Zuzana Dlugošová – 4.BOcenené deti: 1.kategória : Lukáš Zadţora 4.B, Olina Kurucová 4.B, Katarína
Suchá 4.B
Šach ţiakov ZŠ:
Okresné kolo: 2. miesto - Eva Vidová 9.B, 3. miesto- Marek Lešundák 9.B a 7. miesto - Dominik Vošček 9.B
Stolný tenis:
1.miesto – okresné majstrovstvá v štvorhre: Marek Lešundák 9.B-Matúš Matava 9.B, 2.miesto v dvojhre – Matúš Matava
9.B, 3.miesto v dvojhre Marek Lešundák 9.B, 3.miesto v dvojhre Eva Vidová 9.B
Súťaţ druţstiev : chlapci 2.miesto v skupine, dievčatá 2.miesto – okresné majstrovstvá
Poţiarnické súťaţe:
Halové majstrovstvá Slovenska kôl. mladých poţiarnikov o putovný pohár prezidenta DPO SR : účasť 2 druţstiev
2.miesto v halovej súťaţi mladých poţiarnikov
Účasť na 3.ročníku súťaţe hasičských druţstiev o putovný pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré, účasť na súťaţi kolektívov
mladých poţiarnikov
Pripravil: Mgr. Stanislav Pitoniak, riaditeľ školy
Konečné umiestnenie vo futbalových súťaţiach Stráţky postúpili .....
V uplynulých dňoch sa skončili pravidelné futbalové súťaţe ročníka 2005-2006. Futbalisti FK Slavoj Spišská Belá
dosiahli v tomto ročníku nasledujúce výsledky : Ţiaci sa v 3. slovenskej lige (skupina "E") umiestnili na peknom 3. mieste.
Dorastenci v okresnej súťaţi (v skupine B) obsadili 1. miesto, keď prehrali za celý ročník len jeden zápas. Škoda však, ţe im
nevyšiel posledný krok, a to baráţ o postup do vyššej ligy s muţstvom Liptovskej Tepličky, ktorý prehrali 4:1. Muţstvo
dospelých muţov v 1. triede obsadilo 5. miesto. Teší nás, ţe najlepším strelcom tejto súťaţe sa stal práve náš hráč - Peter
Kredatus s 23 strelenými gólmi. Na záver je treba poďakovať realizačným teamom pri jednotlivých muţstvách za ich
odvedenú prácu a v novom súťaţnom ročníku popriať ešte väčšie úspechy a postup aspoň jedného muţstva do vyššej súťaţe.
Je potrebné poďakovať aj všetkým sponzorom, ktorí ekonomicky a aj inak prispeli na činnosť futbalového klubu. A to
menovite nášmu mestu, Mestskému podniku Spišská Belá, p. Dušanovi Rojkovi, p. Ing. Antonovi Olekšákovi, p. Libiakovi
a osobitne p. primátorovi mesta, ktorý si vţdy našiel čas nám pomôcť. Poďakovanie patrí aj všetkým fanúšikom, ktorí si našli
čas a prišli nás podporiť aj na ihrisko do Stráţok. (Pripravil: Ján Gallik, predseda FK Slavoj Sp. Belá).
Futbalové muţstvo muţov FK Stráţky v tomto ročníku zaznamenalo veľký úspech, keď po 2 rokoch svojej účasti v 3.
triede (najniţšia regionálna súťaţ) obsadilo 1. miesto a postúpilo do 2. triedy. Gratulujeme a prajeme ďalšie podobné úspechy
!!!

Športové ihrisko Moskovská – dokončené !
Viacúčelové ihrisko s umelou trávou na Moskovskej ulici je dokončené a je k dispozícii širokej verejnosti. Bliţšie
informácie u správcu ihriska – p. Jána Gallika st. (Továrenská 11, Spišská Belá) tel. č. 0910481939 alebo priamo na ihrisku
– viď oznamy na dverách.
Výsledky volieb do NR SR v Spišskej Belej konaných dňa 17.6.2006
- celkový počet oprávnených voličov - 4534
- celkový počet platných hlasov – 2058
- celková účasť oprávnených voličov : 45,39 %
- ostatné politické strany získali menej ako 5 % hlasov

1.
2.
3.
4.
5.

Politická strana
SMER
SDKÚ-DS
KDH
SNS
ĽS - HZDS

počet hlasov
652
431
398
203
129

%
31,68
20,94
19,33
9,86
6,26

STREETBALL BELA CUP 2006
8. júla 2006 (sobota) na námestí
Primátor mesta Spišská Belá
Vás pozýva na
3. r o č n í k
streetbalového turnaja amatérskych druţstiev
STREETBALL BELA CUP 2006
8. júla 2006 (sobota)
so začiatkom o 9.00 hod. na námestí pred mestským úradom v Spišskej Belej.
(registrácia súťaţiacich od 8.30 hod.)
Súťaţ v 4 kategóriách – muţi, ţeny, chlapci do 15 rokov, dievčatá do 15 rokov (3-členné druţstvá + max. 2 náhradníci)
Štartovné : 60,-Sk/osoba (chlapci a dievčatá do 15 rokov - 30,-Sk/osoba)
Od 20.00 hod. akcia pokračuje na Belian. rybníku
TURNAJ JE OTVORENÝ PRE VŠETKÝCH !
Belá sa zabáva .....
Sobota 8. júla 2006 od 20.00 hod.
na Belianskom rybníku
- zábava s D.J. ... – moderuje Joţo (Edo) Kuna
- zaujímavé súťaţe „Niečo za niečo ....“ –
- veľkoplošná projekcia – MS vo futbale –
zápas o 3. miesto , ale aj iné ....
Bela Mix Volley Cup 2006 – 15. júla
Volejbalový klub SLAVOJ Spišská Belá Vás pozýva na otvorený volejbalový turnaj zmiešaných druţstiev Bela Mix
Volley Cup 2006 (uţ 8. ročník), ktorý sa uskutoční dňa 15. júla 2006 (sobota) od 9.00 hod. na bývalom futbalom ihrisku pri
cintoríne (na tráve).
Belianske jedenástky 2006
Belianske jedenástky – regionálna súťaţ v kopaní futbalových jedenástok sa uskutoční dňa 30. júla 2006 (v nedeľu). Viac
informácii nabudúce.

