
Na svojom zasadnutí dňa 29. 
marca 2012 Mestské zastupiteľ-
stvo v Spišskej Belej prijalo aj 
nasledovné rozhodnutia:

 
Správa o činnosti MsP 

za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie správu o činnosti 
Mestskej polície Spišská Belá za 
rok 2011 (správa je zverejnená 
v časti Dôležité dokumenty). 
Správu predniesol náčelník 
mestskej polície Ing. Ján Ma-
jerčák. 

Nové vozidlá na podporu 
separovaného zberu odpadu

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo výpožičku nového hnuteľ-
ného majetku mesta - nových 
motorových vozidiel získaných 
z projektu spolufinancovaného 
z EÚ „Podpora separovaného 
zberu odpadov v regióne Spiš-
ská Belá“, pre užívateľa Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o., Tová-
renská 30, Spišská Belá na dobu 
do 31. 12. 2020. Takýto postup je 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
nevyhnutný v zmysle uvedené-
ho projektu (podporeného EÚ). 
Na túto techniku získalo mesto 
financie z fondov EÚ vo výške 
95 % a len 5 % bolo z vlastných 
prostriedkov. Ide o nasledovnú 
techniku: 

1. nákladné vozidlo zn. 
MAN s nadstavbou - rotačným 
bubnom na zber odpadu; 

2. nákladné vozidlo zn. 
MAN na zvoz kontajnerov (tzv. 
ramenáč); 

3. univerzálny traktor zn. John 
Deer s príslušenstvom a s dvoma 
prívesmi na zvoz odpadov.

Zriadenie bufetu na štadióne 
Mestské zastupiteľstvo schvá-

lilo prenájom nebytového 
priestoru pre zriadenie občasné-
ho bufetu na futbalovom štadió-
ne v Spišskej Belej (Športová ul. 
č. 8) o celkovej výmere 16,7 m2 
nájomcovi Jozefovi Maťašovi, 
bytom Spišská Belá, L. Novo-
meského č. 21 za podmienok: 

1. Doba nájmu: od 1. 4. 2012 
do 31. 3. 2013 s možnosťou opä-

tovného predĺženia, ak mestské 
zastupiteľstvo nerozhodne inak. 

2. Účel nájmu: prevádzkova-
nie občasného bufetu. 

3. Výška mesačného ná-
jomného 70 € (v tejto sume 
nájomného je aj cena za energie 
- voda, vykurovanie, elek. ener-
gia a odpady). 

4. Zákaz podnájmu. 
5. Zákaz vykonávania akých-

koľvek stavebných úprav bez 
predchádzajúceho písomného 
súhlasu mesta.

6. Nájomca je povinný na 
svoje náklady si zabezpečiť 
svoje kompletné vybavenie 
bufetu (potrebné zariadenia, 
spotrebiče, nábytok, a pod.). 

7. Bufet je možné prevádzkovať 
len v čase futbalových zápasov 
- prípravných, priateľských alebo 
súťažných zápasov - a to v čase 1 h 
pred zápasom a 1 h po zápase. 

8. Nájomca je povinný pri 
prevádzkovaní bufetu dodržia-
vať všetky právne predpisy SR. 

9. Nájomca je povinný dodr-
žiavať prevádzkový poriadok 
futbalového štadióna a ďalšie 
podmienky určené prevádzko-
vateľom štadióna.

10. V prípade nedodržiavania 
podmienok nájmu je prenajíma-
teľ oprávnený po upozornení 
nájomcu okamžite odstúpiť od 
nájomnej zmluvy. Nájomca je 

oprávnený vypovedať zmluvu 
bez uvedenia dôvodu s výpo-
vednou 2-mesačnou lehotou. 

Mestu boli na základe zverej-
nenej verejnej výzvy doručené 
2 ponuky na tento prenájom 
- okrem vyššie uvedenej ponu-
ky aj ponuka od p. Jurskej zo 
Spišskej Belej. 

Poľovný revír 
Mestské zastupiteľstvo schvá-

lilo užívanie poľovného revíru 
na pozemkoch mesta Spišská 
Belá (k. ú. Spišská Belá, k. ú. Tat-
ranská Lomnica, k. ú. Lendak) 
- lesné pozemky o výmere 4 452 
ha a poľnohospodárske pozem-
ky o výmere 196 ha žiadateľovi 
Mestskému poľovníckemu 
spolku Poľana Spišská Belá, za 
nájomné vo výške 1 210 €/ročne 
na dobu 10 rokov s účinnosťou 
od 1. 1. 2013 a za ďalších pod-
mienok uvedených v zmluve 
o užívaní poľovného revíru. 
V tomto prípade ide o pokra-
čovanie doterajšieho užívania 
poľovného revíru (od r. 2003 
do r. 2012) Mestským poľovníc-
kym spolkom POĽANA Spišská 
Belá, ktorého členskú základňu 
tvoria len Belančania. Tento revír 
užíval uvedený spolok od roku 
2003 s možnosťou užívania len 
do konca tohto roka a tento 
vzťah sa predĺžil o ďalších 10 
rokov vzhľadom na spokojnosť 

(Pokračovanie na 3. str.)
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Číslo 3
10. ročník

máj 2012

36. ročník Zamagurských 
folklórnych slávností

25. - 27. máj 2012 
amfiteáter Červený Kláštor

Okrem množstva ukončujúcich sa vám predstaví: 
25. 5. 2012 o 20.30 h - hudobná skupina ČECHOMOR   

26. 5. 2012 o 21.00 h - profesionálny FS z Prešova - PUĽS

12. 5. 2012 (sobota)   Rybárske preteky detí aj dospelých (Belian-
sky rybník)

13. 5. 2012 (nedeľa)   Svätofloriánska slávnosť (v rímskokatolíckom 
kostole - na námestí - v evanjelickom kostole)

13. 5. 2012 (nedeľa)  Deň Matiek (v kinosále mesta)

19. 5. 2012 (sobota)
20. 5. 2012 (nedeľa)  

Medzinárodný deň múzeí a galérií

20. 5. 2012 (nedeľa)  Beliansky Majáles (pri Belianskom rybníku)

20. 5. 2012 (nedeľa)   Cyklistické a korčuliarske preteky pre deti 
a mládež (na cyklotrase)

27. 5. 2012 (nedeľa)  Slávnostné otvorenie futbalového 
 štadióna

30. 5. 2012 (streda)  Challenge day (na námestí)

3. 6. 2012 (nedeľa)  Medzinárodný deň detí 
 (v kaštieli v Strážkach) 

8. - 10. 6. 2012  DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ a v rámci toho:
9. 6. 2012 (sobota)   Streetball Bela Cup 2012 - otvorený bas-

ketbalový turnaj amatérskych družstiev
10. 6. 2012 (nedeľa)   Regionálne hasičské preteky „O putovný 

pohár primátora mesta”

Kultúrne a športové podujatia 
v Spišskej Belej

Maľované mapy
Mesto Spišská Belá v rámci projektu Historická cesta mestom 

osadila v meste 5 nových veľkých maľovaných máp mesta. Mapy 
sú o rozmere 250 x 150 cm a sú umiestené: pri Belianskom rybníku, 
pri motoreste Goral, pri obchodnom dome, za mestským úradom 
a pri parkovisku kaštieľa Strážky.
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INVESTÍCIE V OKRESE 
KEŽMAROK
Dňa 17. apríla 2012 sa uskutoč-
nilo zasadnutie zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho 
kraja. Okrem iného poslanci 
schválili hospodárenie a záve-
rečný účet PSK za rok 2011. 
Zároveň schválili aj zmenu 
rozpočtu PSK na rok 2012. 
Rozpočet doplnili o niektoré 
nové kapitálové investície 
najmä do oblasti dopravy, 
kultúry a školstva. Aj na zá-
klade požiadaviek (návrhov) 
poslancov PSK sa v okrese 
Kežmarok zrealizujú v tomto 
roku tieto investície: 
1. rekonštrukcia cesty 3. trie-
dy pred obcou Mlynčeky za 
180 tis. eur (v dĺžke 1046 m), 
ktorá je v havarijnom stave
2. rekonštrukcia strechy 
na Kežmarskom hrade (Mú-
zeum Kežmarok patriaci pod 
PSK) za 120-tis. eur, ktorá je 
v havarijnom stave.
Poslanci za okres Kežmarok 
požadovali realizáciu aj 
ďalších potrebných investí-
cii v okrese Kežmarok, ale 
finančné možnosti rozpočtu 
PSK sú obmedzené a tak 
ďalšie nevyhnutné investície 
najmä do ciest 2. a 3. triedy 
(v majetku PSK) sú odložené 
na neskoršie obdobie. 

NOVÁ WEBOVÁ
STRÁNKA HASIČOV
Mesto Spišská Belá v spolu-
práci s Dobrovoľným hasič-
ským zborom Spišská Belá 
(ďalej len DHZ ) pripravilo 
prvú samostatnú webovú 
(internetovú) stránku pre 
belianskych hasičov. Na 
tejto novej webstránke sa 
dozviete veľmi zaujímavé 
a cenné informácie o čin-
nosti DHZ. Takže kliknite na 
www.dhz.spisskabela.sk.

HĽADÁ SA HEREC !!!
Ochotnícke divadlo zo Spiš-
skej Belej THEATROBA-
LANS, hľadá herca - muža, 
staršieho ako 21 rokov. Bližšie 
informácie získate v RTIC 
(Turistickom informačnom 
centre) na Petzvalovej 18.

Heajtman Pardubického 
kraja Radko Martínek si v rám-
ci svojej oficiálnej návštevy 
v Prešovskom kraji v piatok 
27. apríla navštívil aj Spišskú 
Belú. V podvečerných hodi-
nách oficiálne prijal túto českú 
delegáciu primátor mesta Štefan 
Bieľak, ktorý prezentoval pre-
dovšetkým možnosti rozvoja 
cestovného ruchu v regióne 
Belianskych Tatier. Pardubický 
kraj je najstarším partnerským 
regiónom Prešovského kraja. 
Zmluva o spolupráci bola 
podpísaná ako prvá v histórii 
Prešovského samosprávneho 
kraja už 23. októbra 2002.

Hajtman Pardubického kraja v Spišskej Belej 

• Hejtman Pardubického kraja Radko Martínek napravo od primátora 
nášho mesta Štefana Bieľaka.

Veľkoobchodná spoločnosť 
METRO Cash & Carry SR, 
s. r. o., podporila ďalšie štyri 
ekologické granty - v Ivanke 
pri Dunaji, Banskej Bystrici, 
v Považskej Bystrici a Spišskej 
Belej, v celkovej hodnote 8 500 
eur. Granty sú financované 
z projektu Stromy namiesto 
letákov. Jeho cieľom je prispieť 
za každého registrovaného 
zákazníka METRO, ktorý 
zamenil papierový leták za 
elektronický, jedným eurom na 
projekty spojené s výsadbou 
a oživením zelene po celom 
Slovensku. Projekt realizuje 
METRO v spolupráci s Nadá-
ciou Ekopolis. 

„Sme radi, že sa môžeme 
podieľať na výsadbe stromov 
po celom Slovensku. Ďakujeme 
našim lojálnym zákazníkom, 
ktorí uprednostňujú elektro-
nickú ponuku pred tlačenou 
a tak podporujú náš projekt 
Stromy namiesto letákov,“ ho-
vorí k akcii Kateřina Pištorová 
zo spoločnosti METRO Cash & 
Carry SR, s. r. o.

Ekologické granty vybralo 
METRO v spolupráci s Nadáciou 
Ekopolis, ktorá sa aktívne zaují-
ma o stav životného prostredia 
na Slovensku. „Podporené pro-
jekty vznikli vďaka iniciatíve 
miestnych ľudí, pričom v kaž-
dom ide o výsadbu stromov, ale 
nielen o ňu. V Ivanke pri Dunaji 
vznikne nová aleja pri pamätní-
ku Milana Rastislava Štefánika, 
v Banskej Bystrici sa zazelenie 
mestské verejné priestranstvo, 
v Považskej Bystrici ide o za-
ujímavú rekonštrukciu treťo-

Nové stromy k Belianskemu rybníku
horného lesa a v Spišskej Belej 
vznikne zelená oáza pri Belian-
skom rybníku,“ dopĺňa Milan 
Hronec, programový manažér 
Nadácie Ekopolis.

Z projektu Stromy namiesto 
letákov medzi 4 podporenými 
projektmi je aj projekt Mesta 
Spišská Belá, ktoré získalo na 
svoj projekt Beliansky rybník - 
zelená oáza mesta Spišská Belá 
sumu 2 200 eur.

Výsledkom ich projektu 
má byť najmä výsadba zelene 
(nových stromov) a osadenie 
malej parkovej architektúry. 
V spolupráci s dobrovoľníkmi 
z miestnych škôl a mestských 
organizácií plánujú vyčistiť 
okolie rybníka a ošetriť zeleň, 
predovšetkým orezať dreviny. 
Oddychová zóna Beliansky 
rybník je pre jedinečné prírod-
né prostredie s výhľadom na 

panorámu Tatier atraktívnou 
prímestskou oddychovou zónou 
pre obyvateľov mesta. Začínajú 
tu turistické a cyklistické chod-
níky smerom do Tatier, aktívne 
aj relaxačne tu trávia voľný čas 
všetky vekové skupiny obyva-
teľov.

Cieľom projektu Stromy 
namiesto letákov je zvýšiť záu-
jem ľudí o svoje okolie a zlepšiť 
životné prostredie výsadbou 
vhodných drevín alebo ich 
ošetrením. Projekt podporuje 
výsadbu pôvodných, prirodze-
ných alebo tradičných druhov 
drevín, skrášlenie krajiny 
zeleňou, ktorá zvyšuje estetic-
kú hodnotu územia, rovnako 
i ochranu vzácnych stromov, 
obnovu parkov a výsadbu ze-
lene v okolí škôl, vo verejných 
záhradách a zveľaďovanie zele-
ných plôch.

Zápis nových žiakov
Zápis nových žiakov do ZUŠ Spišská Belá na školský rok 2012/
2013 bude od 11. do 15. júna 2012 od 13.00 do 17.00 h. V škol-
skom roku 2012/2013 ZUŠ Spišská Belá otvára štúdium:
• Literárno-dramatický odbor: tvorivé javiskové formy, 
detské rozprávky, javiskové inscenácie
• Tanečný odbor: kreatívny tanec, moderný tanec, pohybová 
výchova 
• Hudobný odbor: hra na klavíri, hra na keyboarde, hra 
na husliach, hra na akordeóne, hra na zobcovej a priečnej 
flaute, hra na klarinete, hra na gitare, hra na kontrabase, hra 
na organe 
• Výtvarný odbor: kresba, maľba, grafika, počítačová grafika, 
modelovanie a práca s materiálom, keramika
Na zápis je potrebné, aby dieťa prišlo v sprievode zákon-
ného zástupcu, ktorý prinesie rodný list dieťaťa, alebo jeho 
kópiu.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

mesta so spôsobom, akým sa 
tento spolok stará o tento revír. 

Doplnenie stavebných 
aktivít mesta

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo doplnenie Zoznamu sta-
vebných a investičných aktivít 
mesta Spišská Belá na rok 2012 
nasledovne: 

a) výstavba miestnej komu-
nikácie IBV Samuela Webera 
v Spišskej Belej; 

b) úprava plochy pre zriade-
nie parkoviska pri Belianskom 
rybníku v Spišskej Belej.

Ochrana pred požiarmi
Mestské zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie informáciu primáto-
ra mesta o opatreniach prijatých 
na úseku ochrany pred požiarmi 
v meste Spišská Belá a o súčas-
nom stave akcieschopnosti 
Mestského hasičského zboru 
v Spišskej Belej a jeho personál-
nom, technickom a materiálnom 
zabezpečení. 

Realizované investičné 
aktivity

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu primáto-
ra mesta o realizácii investičných 
aktivít v meste Spišská Belá

- úprava okolia futbalového 

štadióna a príprava parkoviska;
- výstavba vodovodu a roz-

šírenie vodojemu (projekt pod-
porený EÚ);

- rekonštrukcia elektrickej 
siete v Strážkach - Popradská 
a Medňanského ulica;

- výstavba spláškovej kanali-
zácie v Spišskej Belej (Popradská 
ul. a Športová ul.);

- výstavba 2 x 8-b. j. nájomné 
byty v Strážkach;

- prestavba a prístavba - 
6-b. j. nájomné byty, Zimná 8, 
Spišská Belá;

- rozšírenie NN-siete za ob-
chodným domom (na Mierovej 
ulici);

- úprava odvodnenia štát-

nej cesty 1/67 pred kaštieľom 
v Strážkach. 

Predaj bývalej sály 
v Strážkach

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo vyhlásenie VOS na predaj 
budovy bývalej spoločenskej 
sály na ulici L. Medňanského 
č. 2 v Spišskej Belej, Strážky aj 
s priľahlým pozemkom (pod-
mienky obchodnej súťaže budú 
zverejnené neskôr). 

Zmena a úprava uznesení 
Mestské zastupiteľstvo na 

tomto zasadnutí zároveň zme-
nilo, resp. upravilo niekoľko 
predchádzajúcich uznesení.

(Dokončenie z 1. str.)

V tomto roku Mestský pod-
nik Spišská Belá, s. r. o., obnoví 
na kalamitnom území národ-
ného parku a ostatnom území 
mestských lesov 183 000 ks sade-
níc, z toho najviac dreviny buk 
69 000 ks, jedľa 32 000, smrek 
26 000 ks a z ostatných drevín 

Obnova kalamitného územia a apríl mesiac lesov
smrekovec 17 000 ks, javor 
16 000 ks, borovica 11 000 ks, ja-
seň 8 000 ks, jelša 3 000 ks a brest 
1 000 ks. Celkovo obnovíme po-
rasty na ploche 68 ha z toho 43 
ha umelou výsadbou a na plo-
che 25 ha príjmeme prirodzené 
zmladenie, ktoré tvorí najmä 

jelša, breza na zamokrených 
plochách a vo vyšších polohách 
smrek a jarabina.

Lesníci Mestského podniku, 
s. r. o., sa dňa 20. apríla 2012 
zúčastnili na celoslovenskej 
akcii Lesnícke dni 2012 konanej 
v Kežmarku so sprievodnými 
akciami pod taktovkou lesníkov, 
zameraný najmä pre deti. Tie sa 
mohli hravou formou dozvedieť 
zaujímavosti z lesov, ich fauny 
a flóry, ale tiež si pozrieť pre-
parované zvieratá, ktoré bežne 
nestretnú. Akcia sa konala po 
tretí raz a jej organizátormi boli 
ŠL TANAP-u, Vojenské lesy 
a majetky SR, Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o., a Lesy mes-
ta Kežmarok. Zároveň lesníci 
zorganizovali v mesiaci apríl 
3 besedy na základných školách 
v Spišskej Belej a Kežmarku za-
merané na poznávanie lesných 
drevín a semien formou hier.

Ing. František Pisarčík

PRIPRAVUJEME KNIHU 
O GREISIGEROVI
Mesto Spišská Belá pripra-
vuje vydanie knihy o ďalšej 
osobnosti mesta - Dr. Micha-
lovi Greisigerovi. V tomto 
roku uplynie 100 rokov od 
jeho úmrtia a v minulom 
roku sme si pripomenuli 
160. výročie jeho narode-
nia. Ide o pokračovanie 
edície o osobnostiach mesta 
a regiónu, ktorú sme začali 
vydávať v roku 2007 - naj-
prv to bola kniha o Jozefovi 
Maximiliánovi Petzvalovi, 
neskôr o Samuelovi Webero-
vi. Takže pôjde o publikáciu 
podobného formátu. Jej vy-
danie sa predpokladá kon-
com roka, resp. začiatkom 
budúceho roka. 

VÝSADBA STROMOV 
NA ZÁHRADNEJ 
A NOVEJ ULICI
V najbližších dňoch sa zrea-
lizuje plánovaná výsadba 
stromov na Záhradnej ulici 
a tiež na Novej ulici od č. 10 
po 20 (párne čísla). Spolu sa 
vysadí 45 stromov. Následne 
sa upravia a vysejú trávniky. 
Popri tom sa osadia aj od-
padkové koše a v prípade 
záujmu obyvateľov tejto 
ulice sa osadia aj lavičky 
(o lavičku treba požiadať 
mestský úrad - stačí osobne 
alebo telefonicky).

OPRAVA CHODNÍKOV 
NA MOSKOVSKEJ 
ULICI
Začiatkom mája začali sta-
vebné práce na rekonštrukcii 
chodníkov na Moskovskej 
ulici. Ide o plánovanú sta-
vebnú akciu, ktorá sa mala 
zrealizovať už minulý rok, ale 
kvôli nedostatku finančných 
prostriedkov sa presunula 
na tento rok. Práce realizuje 
Mestský podnik Spišská Belá, 
s. r. o. Na začiatku tejto reali-
zácie sa dohodla určitá zmena 
technického riešenia projektu 
tak, že medzi chodníkmi 
a miestnou komunikáciou sa 
zriadi pás zelene (na úkor šír-
ky chodníkov). V tomto páse 
sa po rekonštrukcii chodníkov 
založia nové trávniky. Nové 
stromy sa vysadia až na jar 
budúceho roku. 

Dňa 3. mája sa v popoludňaj-
ších hodinách na podnet primá-
tora mesta uskutočnila spoločná 
obhliadka poslancov mestského 
zastupiteľstva a primátora 
mesta niektorých vybraných 
miest v našom meste. Najprv si 
poslanci obhliadli na Mestskom 
podniku nové vozidlá na zber 
odpadov získané z projektu 
podporeného EÚ. Následne si 
poslanci pozreli výstavbu spláš-
kovej kanalizácie v Strážkach (na 
Popradskej ulici) aj s odkanalizo-
vaním kaštieľa Strážky. Videli aj 

Obhliadka mesta
nový futbalový štadión, prípra-
vu parkoviska pred štadiónom 
i prípravu pre novú miestnu 
komunikáciu na Športovej ulici. 
Predmetom diskusie bola aj pre-
biehajúca výstavba spláškovej 
kanalizácie na Športovej ulici 
(vedľa štadióna), ktorá zabezpečí 
aj odľahčenie kanalizácie na Kú-
peľnej ulici a Ul. SNP. Na záver 
si prezreli výstavbu rodinných 
domov v lokalite IBV S. Webera, 
pričom sa diskutovalo najmä 
o výstavbe miestnej komuniká-
cie a chodníkov. 
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Špeciálna základná škola 
v Spišskej Belej sa zapojila do 
projektu „Modrá škola“, ktorého 
cieľom je systematické budova-
nie pozitívneho vzťahu mladých 
ľudí k pitnej vode ako produktu, 
ktorý má svoju hodnotu rovnako 
ako každý iný produkt potreb-
ný pre život človeka. Do tohto 
programu sme sa zapojili, pre-
tože väčšina žiakov pochádza 
zo sociálne znevýhodneného 
a málo podnetného prostredia, 

O projekte ,,Modrá škola“
ktoré im neponúka žiadnu 
možnosť získavať poznatky 
o pitnej vode, ochrane vodných 
zdrojov, životného prostredia 
a o pitnom režime, ktorý je 
dôležitý pre zdravý vývin detí. 
Každý mesiac sa zapájame do 
Veľkej vedomostnej súťaže o vo-
de a v mesiaci marec v kategórii 
1. - 4. ročníka získal ocenenie 
s najvyšším počtom bodov žiak 
Ján Polhoš zo 4. ročníka.

Mgr. Vlasta Zamišková

Dňa 2. apríla sa v kinosále 
mesta pod záštitou primáto-
ra mesta konala slávnostná 
akadémia z príležitosti Me-
dzinárodného dňa učiteľov. 
Túto slávnosť pripravilo Mesto 
Spišská Belá spolu so školským 
úradom Spišská Belá. S kultúr-
nym programom pre svojich 
pedagógov sa predstavili žiaci 
všetkých škôl a školských 
zariadení v našom meste: obe 
základné školy, materská ško-
la, špeciálna základná škola, 
základná umelecká škola i cen-
trum voľného času. V svojom 
príhovore primátor mesta po-

Slávnostná akadémia
ďakoval pedagógom za to, že 
sa rozhodli stať sa učiteľmi i za 
to, čo venovali zo svojho života 
belianskemu školstvu. Ale zá-
roveň im poďakoval aj za to, 
že zostali učiteľmi (aj neľahkej 
dobe) a sú nimi aj keď už neučia. 
Byť učiteľom nie je len prácou, je 
to poslaním. A nie vždy sa toto 
poslanie dočká svojho ocenenia. 
Aj preto sa primátor mesta roz-
hodol po roku oceniť ďalších 
pedagógov. A tak na návrh 
riaditeľov škôl a školských za-
riadení boli primátorom mesta 
ocenení títo spišskobelianski 
pedagógovia:

Ocenení aktívni pedagógovia:
ZŠ J. M. Petzvala 

- Mgr. Dana Džuganová
ZŠ Štefánikova ul. 

- Mgr. Ján Stropkai
Špeciálna základná škola 

- PaedDr. Renáta Smoroňová
Materská škola 

- Mária Ištócyová
Základná umelecká škola 

- František Kačica
Centrum voľného času 

- Marta Dlugošová
Ocenení pedagógovia - dô-
chodcovia:
ZŠ J. M. Petzvala 

- Irena Vaverčáková
ZŠ Štefánikova ul. 

- Ing. Dagmar Čarnogurská

Špeciálna základná škola 
- Anna Pisarčíková

Materská škola 
- Marcela Mazureková

Základná umelecká škola 
- Mgr. Janka Šavelová

Centrum voľného času 
- Anna Mešárová

Gratulujeme a ďakujeme! 
Primátor mesta však vyjadruje 
poďakovanie všetkým spišsko-
belianskym pedagógom za ich 
prácu, úsilie a nasadenie a želá 
im pevné zdravie a veľa trpez-
livosti a síl pri práci s deťmi. 
Poďakovanie patrí všetkým 
účinkujúcim žiakom našich škôl 
a organizátorom tejto slávnosti. 

Až raz budem tvoja mama,
nezostaneš nikdy sama.

Na rukách ťa nosiť budem,
Keď zavoláš, ihneď prídem.
Každý večer pred spaním,

hlavičku ti pohladím.
Rozpoviem ti rozprávočku,

pritúlim ťa ku srdiečku. 

Takýmito nežnými slovami 
sa prihovárali svojim bábätkám 
- bábikám budúce mamičky, 
dievčatká MŠ a 1. a 2. ročníka, 
ktoré si svoje „mamičkovské“ 
zručnosti prišli overiť v obvo-
dovej súťaži MISS BÁBIKA, 
ktorá sa konala v deň MDŽ - 
8. marca 2012. Deti prišli veľmi 
dobre pripravené, zvolené úlohy 
plnili veľmi zodpovedne. Vžili 
sa do úlohy mamičky a snažili 
sa čo najlepšie zaspievať svojmu 
dieťatku. Samozrejme, tak ako 
pri veľkých súťažiach, aj pri 
tejto mali niektoré deti trému. 
Porota mala veľmi ťažkú úlohu 
pri určovaní víťazov prehliadky 
a veľmi citlivo hodnotila jednot-
livé výkony. Samozrejme, že pri 
vyhlasovaní výsledkov boli nie-

Miss bábika len slzy radosti a šťastia , ale aj 
smútok a slzičky sklamania.

Nakoniec sa porota dohodla 
na nasledovnom poradí:
I. kategória: deti MŠ
1. miesto: Zuzana Scholtzová MŠ 
- Slovenská Ves
2. miesto: Emma Nebusová 
MŠ - Mierová, Spišská Belá
3. miesto: Júlia Knapiková 
MŠ - Holumnica
II. kategória: žiaci 1. ročníka
1. miesto: Anna Nebusová 
ZŠ - Štefánikova Spišská Belá
2. miesto: Sára Pajerová  
ZŠ - Štefánikova Spišská Belá
3. miesto: Alexandra Dlugošová 
ZŠ - Štefánikova Spišská Belá  
III. kategória: žiaci 2. ročníka
1. miesto: Annamária Pajerová 
ZŠ - Štefánikova Spišská Belá
2. miesto: Veronika Grichová 
ZŠ - J. M. Petzvala Spišská Belá 
3. miesto: Sabina Hlatká 
 ZŠ - Štefánikova Spišská Belá

Porota za umelecký prejav 
ocenila Anežku Oračkovú zo 
ZŠ Holumnica. Krásne zážitky 
a mamičkovský diplom nech 
sú pre naše „mamičky“ milou 
spomienkou na tento deň. 

M. Dlugošová
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reality s mysľou ponorenou v hl-
bokej minulosti, čo samozrejme 
nebola pravda. Uplynulo však už 
20 rokov od sprístupnenia expo-
zícií kaštieľa verejnosti a otázky 
návštevníkov nás utvrdili v pre-
svedčení, že žiaľ tieto nepravdivé 
informácie sú veľmi rozšírené 
medzi širokou verejnosťou. Číta-
nie sa uskutočnilo aj v Bratislave, 
ako sprievodná  akcia samostat-
nej výstavy Barónka v rámci 
projektu  Čítanie v SNG.

Silvester Lavrík je vynikajúci 
interpret, čítanie si rozdelil na 
niekoľko blokov a po každej 
časti  rozvinul  neviazanú 
a priateľskú diskusiu, v ktorej 
zúčastnení reagovali na podne-
ty. Zaujímavé  spomienky histo-

Barónka Czóbel opäť v pozornosti
rika Ivana Chalupeckého doplnili 
spomienky na život v kaštieli na 
konci 19. storočia, ktoré prekladal 
priamo z textov listov p. Andrej 
Janovský. Zdá sa, že zaujímavý 
príbeh života „našej barónky“ 
v kontexte doby zaujal režiséra 
a spisovateľa Silvestra Lavríka 
natoľko, že začal robiť prvé 
kroky serióznych príprav na 
natočenie hraného filmu o tejto 
osobnosti. Výstava Barónka 
končí v Strážkach 20. mája 2012, 
tak si nenechajte ujsť jedinečnú 
príležitosť zhodnotenia tvorby 
tejto nádejnej maliarky, ktorej 
osud a ďalší umelecký vývoj 
poznačila doba.      

 Mgr. Mária Šelepová, 
správkyňa kaštieľa Strážky 

Vo štvrtok 29. marca 2012 
o 17. hod. čítal v kaštieli Strážky 
Silvester Lavrík z knihy povie-
dok Ladislava Mňačka „Kde 
končia prašné cesty“ poviedku 
Spišská história. Na toto čítanie 
prijal pozvanie aj Doc. Ivan 
Chalupecký, ktorý  na prelome 
50. a 60. rokov 20. storočia na-
vštevoval pani barónku v Stráž-
kach. Prišlo aj mnoho iných 

hostí z Košíc, Prešova, Popradu 
i Tatier a okolia. Ponúkli sme ich 
šálkou horúceho lipového čaju zo 
starobylých líp parku a pohodl-
ne sa usadili. Hlavným motívom 
prípravy tohto veľmi príjemného 
posedenia bolo napraviť ne-
pravdivú fikciu, ktorou Mňačko 
veľmi poškodil meno barónky 
Margity Czóbelovej, pretože ju 
opisoval ako osobu žijúcu mimo 

Séria šestnástich črepníkov 
na liečivé bylinky prilákala zá-
ujemcov o unikátne detské práce 
dňa 30. marca 2012 do  Galérie 
u anjela v Kežmarku. Tu sa dra-
žili jedinečné dielka z keramiky 
v tvare spojených „krabičiek“ 
vysadených zeleňou, ktoré 
vytvorili deti s mentálnym 
postihnutím počas stretnutí ke-
ramického krúžku a tvorivých 
dielní v ŠZŠ v Spišskej Belej. 
Krúžok bol vedený pedagógmi 
a keramikárom Petrom Smikom. 
Bylinky plné rodiacej sa sily, či 
mágie pomohol vypestovať 
skúsený záhradník. 

Emócie, vysoké sumy za dra-
žené predmety a potlesk uzna-
nia sa ozýval galériou a potešil 
predsedníčku OZ Zlatá rybka 

Dražili detské práce
(riaditeľku ŠZŠ) PaedDr. Renátu 
Smoroňovú, pretože práve tam 
získané finančné prostriedky 
poputujú. Konečná vydražená 
suma bola 3 310 € a bude slúžiť 
na napĺňanie cieľa OZ Zlatá 
rybka - plniť želania a pomáhať 
deťom s mentálnym a kombino-
vaným postihnutím, minoritnej 
rómskej populácii a sociálne 
slabým a odkázaným. OZ 
Zlatá rybka už niekoľko rokov 
úspešne realizuje projekty, pri 
ktorých si deti mohli vychutnať 
jazdenie na koníkoch, stretnutia 
so psíkom Adel, či hry a relax so 
špeciálnymi pomôckami.

O dražbu bol veľký záujem 
u priateľov školy, sponzorov 
a podnikateľov. 

PaedDr. Eva Selnekovičová 

Základná škola J. M. Petzvala 
podala vzdelávací projekt s ná-
zvom „Aktívne a inovatívne 
vyučovanie najmä s využitím 
informačných technológii“. 
Projekt bol úspešne vyhodnote-
ný a v máji sa začala jeho realizá-
cia. Tento projekt je spolufinan-
covaný z EÚ (Európsky sociálny 
fond), pričom celkové oprávne-
né výdavky predstavujú sumu 
201 714 eur (z toho len 10 085 eur 

Nový projekt ZŠ J. M. Petzvala 
sa uhradí z rozpočtu mesta, t. j. 
5% z oprávnených výdavkov). 
Okrem série školení a seminá-
rov sa z tohto projektu zakúpi 
aj potrebná didaktická technika 
pre školu: 8 ks interaktívnych ta-
búľ, 8 ks dataprojektorov, 16 ks 
notebookov, jedna keramická 
pec a hrnčiarsky kruh, jeden 
keybord a 1 fotoaparát a ďalšie 
menšie vybavenie (spolu v hod-
note 34 765 eur).

• Realizácia opravy cesty 2. triedy (v správe PSK) medzi Spišskou Belou 
a Slovenskou Vsou.

V posledných dňoch sa opäť 
rozbehli práce na pokračovaní 
realizácie projektu „Moder-
nizácia cestného spojenia Pie-
ninských národných parkov“. 
Ide o projekt, ktorý realizuje 
Prešovský samosprávny kraj 
(Správa a údržba ciest Prešov) 
a finančne bol podporený 
z fondov EÚ - z programu ce-
zhraničnej spolupráce Poľská 
republika - Slovenská Republika 
2007 - 2013. Ide o modernizáciou 

Pokračuje rekonštrukcia ciest
ciest 2. a 3. triedy vo vlastníctve 
PSK. V súčasnosti sa pripravuje 
položenie nového asfaltového 
povrchu v určitom (nie celom) 
úseku medzi Spišskou Belou 
a Slovenskou Vsou, následne 
sa položí asfaltový povrch na 
určitých úsekoch na Spišskej 
Magure (spolu v dĺžke takmer 
6,7 km). A v letných mesiacoch 
sa zrealizuje rekonštrukcia cesty 
3. triedy medzi Toporcom a Veľ-
kou Lesnou (v dĺžke 7,2 km). 



MÁJ 2012Spišskobeliansky spravodajSTRANA 6 MÁJ 2012STRANA 7 Spišskobeliansky spravodaj

Pani Anna Štefaniaková sa narodila 
4. mája vo Vojňanoch. Spolu so svojimi 
tromi súrodencami vyrastala ako sirota. 
Vychovávalaa starala sa o nich teta. Pani 
Štefaniaková sa do Spišskej Belej vydala 
v roku 1940, kde žije dodnes. Jej manžel 
Ján, s ktorým vychovala štyri deti, zomrel 
v roku 2007 - po 67 rokoch manželstva. 
Celý jej život je poznačený starosťou 
o rodinu, vierou v Boha a kresťanskou 
výchovou svojich detí. Vždy bola a je 
vzorom svojim deťom, šiestim vnúčatám 
a ôsmim pravnúčatám. Oslávenkyni srdečne blahoželáme a želáme 
jej veľa zdravia a síl.

Anna Štefaniaková 
sa dožíva 100 rokov

Je máj - lásky čas. S týmto 
mesiacom sa spája krásny 
sviatok - Deň matiek. Žijeme 
v hektickej, uponáhľanej dobe. 
Počítače a rôzne vymoženosti 
techniky nás sprevádzajú na 
každom kroku, častokrát nás 
oberajú o čas, ktorý by sme 
mohli venovať svojim najbliž-
ším, medzi ktorými by nemala 
chýbať mamka.

Dovoľte mi, aby som sa 
s vami podelil o jeden veľmi 
dojímavý príbeh dieťaťa od 
neznámeho autora.

DEŇ MATIEK 
Kde je rečník, ktorého slovo by bolo dosť vrelé,

kde spisovateľ, ktorého slovo by bolo dosť vzletné,
kde básnik, ktorého báseň by bola tak úchvatná,
aby mohla dostatočne velebiť zásluhy matiek?

Bolo jedno dieťa pripravené, 
že sa narodí. Jedného dňa sa die-
ťa spýtalo Boha: „Počulo som, že 
ma zajtra posielaš na zem? Ale 
ako tam budem žiť, keď som 
také maličké a slabé?“

Boh odpovedal: „Z mnohých 
pozemských anjelov vybral som 
jedného pre Teba. On ťa bude ča-
kať a starať sa o Teba.“ Ale dieťa 
sa pýtalo ďalej: „Ale tu v nebi nič 
nerobím, len ti spievam a sme-
jem sa. To je to, čo potrebujem, 
aby som bolo šťastné.“ Boh 
odpovedal: „Tvoj anjel Ti bude 

spievať každý deň, budeš cítiť 
nekonečnú lásku svojho anjela 
a budeš šťastné.“

No dieťa rozprávalo ďalej: 
„Ako im budem na zemi rozu-
mieť, keď ľudia rozprávajú, 
že nehovorím ich jazykom?“ 
„Jednoducho“ odpovedal Boh: 
„Tvoj anjel Ti bude rozprávať 
tie najkrajšie a najsladšie slová, 
ktoré si ešte nikdy nepočul... 
a s veľkou trpezlivosťou a po-
zornosťou Ťa naučí rozprávať.“ 
Dieťa pozrelo na Boha a rieklo: 
„A čo mám robiť, keď budem 
chcieť hovoriť s Tebou?“ Boh sa 
na dieťa usmial a povedal: „Tvoj 
anjel Ti spojí ručičky a naučí Ťa, 
ako sa prosí.“ Dieťa so stra-
chom pozrelo na Boha a rieklo: 
„Počulo som, že na zemi sú zlí 
ľudia, kto ma ochráni?“ Boh 
objal dieťa a povedal: „Tvoj 
anjel Ťa bude chrániť i za cenu 
svojho života.“ V tom momente 
zavládol v nebi pokoj a zo zeme 
bolo počuť hlasy. Dieťa sa ešte 
v rýchlosti spýtalo Boha: „Bože, 
keď už musím ísť, povedz mi 
aspoň meno môjho anjela.“ Boh 
odpovedal: „Meno Tvojho anje-
la nie je dôležité. Ty mu budeš 
hovoriť - MAMA.“

Mama - aké jednoduché, ale 

najľubozvučnejšie slovo. Slovo, 
ktoré sa prevažná väčšina z nás 
naučila vyslovovať ako prvé. 
No najčastejšie sa pri vyslovení 
slova mama vynorí v našich 
mysliach tá naša mamka. Žena, 
ktorá nás sprevádzala životom 
od nášho počatia.

Áno, našimi pozemskými 
anjelmi ste Vy - naše mamky. 
Všetci dobre vieme, že jeden 
deň v roku nestačí ako poďa-
kovanie za Vašu dobrotu, lásku 
a starostlivosť. Ale aspoň v tento 
deň Vám chceme vyjadriť svoju 
vďaku a úctu za prvé milé slová, 
úsmevy, za nekonečnú trpezli-
vosť pri našich prvých krokoch 
a pádoch, za hodiny strávené pri 
našich postieľkach, za tíšenie 
bolesti pri našich chorobách, za 
Vašu bezhraničnú lásku. 

Dovoľte mi, aby som aj ja 
vyjadril svoj obdiv všetkým 
matkám sveta a zaželal, čo 
najvrúcnejšie z celého srdca, 
aby ich sviatok vydržal v na-
šich mysliach a srdciach nielen 
v mesiaci máj, ale aj po celý rok. 
V mene svojom a v mene Vašich 
detí, nielen dnes, nech znie: 
„Ľúbim Ťa mami, ďakujeme, 
ďakujem...“

PaedDr. Ľudovít Gumulák

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Zimná 47, 059 01 Spišská Belá, tel. č. 052/459 15 22

Čo sme pre Vás pripravili 
na mesiac MÁJ

12.05.2012 8.00 h ZLATÝ BLYSKÁČ   (rybník)
  Slávnostné otvorenie rybníka
  - súťaž detí v love rýb

12.05.2012 8.00 h Vyšné Ružbachy - turistická vychádzka
  (prihlásiť sa v CVČ do 10. 5. 2012)

14.05.2012 13.30 h Deň matiek (CVČ)
  - kreslenie na chodník

20.05.2012 15.00 h Beliansky majáles (rybník)

29.05.2012 10.00 h „Zlatý kľúčik“ (kinosála mesta)
  - obvodová súťaž v speve modernej piesne

30.05.2012 8.00 h Challenge day - deň športu v meste

31.05.2012 14.00 h Vyhodnotenie tajničky (CVČ)

01.06.2012 13.00 h MDD  (záhrada CVČ)

Zmena programu vyhradená!
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Nachádzame sa pod kopcom 
Pálenica pri obci Lendak, ktorý 
je vyhľadávaným miestom 
mnohých paraglidistov. Aj dnes 
nám už nad hlavami poletuje 
niekoľko padákov. Jozef si na 
chrbát vyloží 30 kg vážiaci vak 
a pri stúpaní na kopec začíname 
rozhovor.
• Kedy si začal lietať?

- Lietam už asi 20 rokov. Od 
narodenia som sa pohyboval 
po letisku v Poprade, pretože 
môj otec sa venoval lietaniu na 
motorových lietadlách. Začal 
som na tom istom letisku s kla-
sickým parašutizmom a cez to 
klasické skákanie som sa dostal 
k paraglidingu, ktorému sa ve-
nujem doteraz.
• Ako vznikla myšlienka začať 
robiť tandemové lety?

- Vždy v nás, ktorí sme 
lietali bola tá túžba letieť vo 
dvojici s kamošom, takže keď 
sa začali šiť prvé tandemové 
padáky, kúpili sme ich do klu-
bu a začali sme sa voziť najprv 
navzájom, potom sa to postupne 
vykryštalizovalo a tandemy sa 
začali lietaťaj komerčne. Aby si 
lietanie mohlo vyskúšať viacero 
ľudí.
• Je z tvojho pohľadu lietanie 
bezpečné?

- Tak ako pri každej športovej 
činnosti - lietanie je bezpečné ak 
sa robí s mierou a pri dodržia-
vaní zásad bezpečnosti. Je po-
trebné vedieť odhadnúť svoje 
možnosti, teda nepreceňovať 
sa, vyberať si také podmienky, 
ktoré nie sú nebezpečné (ne-
lietať pri silnom vetre alebo 
pri nebezpečných meteorolo-
gických javoch). Súvisí s tým 
aj štúdium. Človek, ktorý chce 
seriózne lietať, sa musí veľa učiť 
a učí sa vlastne celý život, musí 
mať znalosti z meteorológie, 
aerodynamiky...
• Je lietanie s tandemom ná-
ročnejšie ako keď človek lieta 
sám?

- Je to náročnejšie v tom 
zmysle, že cítim veľmi veľkú 
zodpovednosť, pretože človek 
berie do rúk dva životy a keďže 
je tandem veľký, je to náročnejšie 
aj na pilotáž.
• Ty si skúsený letec s 20-roč-
nou praxou, tak dnes by sme sa 
hádam nemuseli báť... 

Myslím, že dnes nie je dôvod 
na nejaké obavy. Dúfam, že po-
časie nám bude priať a podarí 

Tandemové lietanie - rozhovor s Jozefom Šlebodom

sa nám pekný let. Lietanie nie 
je také stresujúce ako si ľudia 
myslia. S tandemom lietam už 
10 rokov, takže z vlastnej skú-
senosti môžem povedať, že naj-
väčší strach majú ľudia pred sa-
motným štartom. Po ňom zistia, 
že lietanie nie je nič také, čo by 
ich nadmieru stresovalo, ani nič 
také, čo by sa nedalo zvládnuť. 
Po približne 5 minútach, keď sa 
adaptujú na nové prostredie, si 
začnú let užívať.
• Akú máš klientelu?

- Čakám už len nejakých 
Afričanov a Austrálčanov, pre-
tože okrem týchto som už lietal 
s ľuďmi zo všetkých ostatných 
kontinentov. 
• Tak dúfam, že po tomto roz-
hovore, sa ti prihlásia požado-
vaní klienti. 

- Nakoľko Spišskobeliansky 
spravodaj sa pravidelne dostá-
va aj do Afriky - čakám bohatú 
účasť.

Na kopci nechávam Jozefovi 

prestávku na vydýchanie. Pri 
rozbaľovaní padáka a ďalších 
prípravách na let, pokračujeme 
v rozhovore.
• Z čoho pozostáva výstroj?

- Výstroj okrem samotného 
padáka tvorí tiež výškomer 
a variometer, ktorý ukazuje, či 
stúpam alebo klesám, pretože 
vo vzduchu je to veľmi ťažké 
odhadnúť. Hlavne vo väčšej 
výške je človek mimo kontakt 
s terénom a nemá s čím po-
rovnať či stúpa alebo klesá. 
V malých výškach by sa to dalo 
aj bez tohto prístroja, ale tiež 
je to ťažké. Pri stúpaní prístroj 
pípa, pri klesaní vydáva stály 
tón, takže vo vzduchu sa orien-
tujem hlavne podľa zvuku. Na 
začiatku sa nastaví nadmorská 
výška - tu je 880 m n. m. Nad 
Lendakom to viem naspamäť 
a na iných terénoch si výšku 
nastavujem podľa GPS. Prístroj 
sa vždy nastavuje pred letom, 
pretože reaguje na tlak vzduchu 

a podľa toho si výšku prepočíta-
va. Tlak vzduchu sa mení, takže 
každé 2 - 3 hodiny je potrebné ho 
znova nastaviť.
• Na čo upozorňuješ ľudí pred 
štartom, okrem toho, že je po-
trebné teplo sa obliecť?

- Pred štartom je potrebné 
vypnúť si mobilný telefón, na-
koľko jeho signál ovplyvňuje 
variometer. Raz sa mi stalo, že 
som si ho nevypol, telefón začal 
zvoniť a zrušil mi prístroj, tak-
že som nemal poňatie kde som, 
padal som do lesa. Bol som 
z toho nervózny, lebo som ho 
nemohol vypnúť a práve vtedy 
mi volal nejaký neodbytný 
človek, ktorý nechápal, že za 
normálnych okolností, keď mu 
človek nezdvihne na štvrtýkrát, 
má počkať, kedy zavolá späť. 
Tento vyzváňal stále, až kým 
som nebol skoro úplne v lese, 
potom našťastie prestal, ja som 
v poslednej chvíli našiel stúpa-
nie a zdvihol som sa.

Na hlavy si nasadíme helmy, 
Jozef ešte poslednýkrát skon-
troluje výstroj, zakričí: „Bež!“, 
padák sa nadvihne a už sa 
vznášame vo vzduchu... Keďže 
tento článok vznikol, je jasné 
že let dopadol šťastne. Zážitok 
z neho je neopísateľný, preto 
sa o to nebudem ani pokúšať 
- skúste to sami. Ak ste doteraz 
nezávideli vtákom, po tomto zá-
žitku sa vám to môže pokojne 
stať.  Spracovala: 

Marta Hlaváčová
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24. marca 2012 sme oslávili 
rok od otvorenia Face Clubu 
pre mladých v meste; klubu 
ktorého rekonštrukciu si z veľ-
kej časti mladí sami odmakali, 
a dnes ako dobrovoľníci sa vo 
veľkej miere podieľajú na jeho 
prevádzke. Samozrejme, ak by 
mesto túto aktivitu nepodporilo, 
ťažko by sme to zvládli. Dnes je 
rok od jeho otvorenia, a tak je čas 
trocha bilancovať. Hlavným cie-
ľom klubu bolo vytvoriť miesto 

Face club - Klub pre všetkých mladých?
pre alternatívne, aktívne a kre-
atívne trávenie voľného času 
mladých. Za rok fungovania 
sa nám podarilo zorganizovať 
viacero úspešných akcií (kon-
certy, sledovanie MS v hokeji, 
jam session, kreatívne dielne, 
cestopisné rozprávania, turnaje, 
filmy, valentínska party a pod.) 
Zúčastnili sme sa aj Dní mesta 
a Zemiakarského jarmoku. Nie 
všetko v klube je však ideálne, 
často počas roka sme z rôz-

nych strán počúvali o tom pre 
koho je klub určený, o tom aká 
klientela k nám chodí o tom, 
že máme urobiť klubové karty 
a podobne. 

Face club je otvorený pre 
všetkých mladých v meste 
a tak to aj ostane. Kto do klubu 
bude chodiť, kto bude využí-
vať jeho služby a tvoriť jeho 
program záleží od nás všetkých 
mladých. My všetci si prajeme, 
aby hlavnou cieľovou skupinou, 

ktorá využíva služby klubu, bola 
skupina ľudí, ktorá v klube ak-
tívne pracovala pri jeho zriade-
ní, alebo sa teraz zapája do jeho 
prevádzky. Akcie a aktivity Face 
clubu propagujeme na facebo-
oku (http://www.facebook.com/
faceclub.sk), prostredníctvom 
mestského spravodaja, plagá-
tov i mestského rozhlasu. Kto 
prijme toto pozvanie, je však 
len a len na ľuďoch. Ak chcete 
ovplyvniť to, komu klub slúži, 
príďte do klubu, pozvite tam 
svojich priateľov, pošlite tam 
svoje deti... 24. marca sme 
oslavovali 1 rok fungovania 
klubu, mladí dobrovoľníci pri-
pravili skvelý program (vonku aj 
v klube), výborné občerstvenie, 
pozvali kvalitnú kapelu, spro-
pagovali celú akciu, no pozvaní 
hostia i mladí z mesta túto akciu 
viac-menej ignorovali... To, pre 
koho tu klub bude, je v rukách 
nás všetkých. Ak do tohto klu-
bu nebudú chodiť mladí ľudia, 
potrebujeme takýto klub... a pre 
koho? Len potom sa nesťažujme, 
že sa v tejto oblasti nič nerobí. 
Lebo sami si za to môžeme, ak 
takýto klub prestane mať svojich 
návštevníkov a bude sa strácať 
zmysel práce mladých dob-
rovoľníkov... Nezdá sa vám, 
že takto to je v každej oblasti 
nášho života... že sme ľahostaj-
ní, pohodlní...? Zmeníme svoj 
prístup a záujem? 

20. 4. Cyklochodník od 16:00 (možnos, požièa si bicykle z Face clubu a v sprievode 
          dobrovo3⁄4níka ís na cyklochodník)

Pripravované aktivity vo Face clube pre
vás na mesiac Apríl a Máj

21. 4. Kokteil mánia
21. 4. Futsal od 15:00 v telocvièni na starej škole

25. 4. Cyklochodník od 16:00
26. 4. Herný klub od 17:00 (príïte si každý štvrtok s nami zahra spoloèenské hry)

2. 5. Cyklochodník od 16:00
3. 5. Herný klub
4. 5. Face cinema
5. 5. Klubácka partièka
5. 5. Futsal od 15:00 v telocvièni na starej škole
9. 5. Cyklochodník od 16:00 
10. 5. Herný klub
11. 5. Cyklochodník od 16:00 

12. 5. Teplaková Párty

12. 5. Futsal od 15:00 v telocvièni na starej škole
15. 5. Tvorivé dielne 
16. 5. Cyklochodník od 16:00 
17. 5. Herný klub
18. 5. Cyklochodník od 16:00 
19. 5. Futsal od 15:00 v telocvièni na starej škole
23. 5. Cyklochodník od 16:00 

25. 5. Cyklochodník od 16:00 
26. 5. S face clubom na námestí
29. 5. Tvorivé dielne 
30. 5. Cyklochodník od 16:00 
31. 5. Herný klub

24. 4. Tvorivé dielne 

28. 4. S face clubom na námestí

24. 5. Herný klub

20. 4. Cyklochodník od 16:00 (možnos, požièa si bicykle 

Aktivity Face club 

21. 4. Coctail mánia od 20:00
21. 4. Futsal od 15:00 v telocvièni na starej škole

25. 4. Cyklochodník od 16:00
26. 4. Herný klub od 17:00 (príïte si každý štvrtok s nami zahra spoloèenské hry)

2. 5. Cyklochodník od 16:00
3. 5. Herný klub od 17:00
4. 5. Face cinema od 19:30
5. 5. Futsal od 15:00 v telocvièni na starej škole
9. 5. Cyklochodník od 16:00 
10. 5. Herný klub od 17:00
11. 5. Cyklochodník od 16:00 

12. 5. Teplaková Párty od 19:30

12. 5. Futsal od 15:00 v telocvièni na starej škole
15. 5. Tvorivé dielne od 16:00 
16. 5. Cyklochodník od 16:00 
17. 5. Herný klub od 17:00
18. 5. Cyklochodník od 16:00 
19. 5. Futsal od 15:00 v telocvièni na starej škole
23. 5. Cyklochodník od 16:00 

25. 5. Cyklochodník od 16:00 
26. 5. S face clubom na námestí od 14:00
29. 5. Tvorivé dielne od 16:00 
30. 5. Cyklochodník od 16:00 
31. 5. Herný klub od 17:00

24. 4. Tvorivé dielne od 16:00 

28. 4. S face clubom na námestí od 14:00

24. 5. Herný klub od 17:00

na mesiac Apríl a Máj

z Face clubu a v sprievode dobrovo3⁄4níka ís na cyklochodník)

Srdeène V?s pozývame
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1. Odpadky a neporiadok
Aj keď sa mesto snaží, aby 

jeho ulice, verejné priestranstvá, 
či trávniky boli čisté, žiaľ, nie 
vždy sa to darí napĺňať. Jedno je 
isté, že odpadky nám nepadajú 
na zem zo stromov ako lístie, či 
z oblohy ako v zime sneh. Sme 
to my, ľudia, ktorí si takto sami 
škodíme. Aj to samotné vyčis-
tenie, či pozbieranie odpadkov 
niečo stojí a niekto to musí 
zaplatiť. A zaplatíme to zase 
len my všetci, v našom prípade 
naše mesto zo svojho rozpočtu. 
A naviac, snažíme sa naše mesto 
skrášľovať, ale nič nie je horšie 
vyzerajúce, ako odpadky na no-
voopravenom chodníku alebo 
novom trávniku. Chýbajú vám 
odpadkové koše? Povedzte kde 
a doplníme ich tam. Ale potom 
ich treba aj využívať. Skúsme byť 
zodpovednejší voči sebe a svoj-
mu okoliu. Keď niekoho vidíme 
hodiť papier na zem, najmä deti 
a mládež, tak ich na to upozorní-

Dokedy budeme takíto ???
me, však ani doma to nehádžu na 
zem v obývačke či v kuchyni. Tak 
pred domom, bytovkou či školou 
je to v poriadku? 

2. Psie extrementy 
Tak ako každé mesto, aj to 

naše malé mesto má problém 
so psími exkrementami. Sú 
určité miesta, kde je to viac ci-
teľné. Všetci vieme, že toto nie je 
problém psov, ale ich majiteľov. 
Bežne sa stáva, že sa nerešpektu-
jú zákazy vodenia psov napr. na 
detské ihriská. Na druhej strane 
sa psy na uliciach, či chodníkoch 
pohybujú voľne vedľa ich maji-
teľov (bez vôdzky!). A naviac na 
miestach, kde aj je možné vodiť 
psov, tak sú tieto miesta značne 
znečistené psími extrementami. 
Chcete mať psa? Tak sa postaraj-
te aj o jeho extrementy. Či doma 
to necháte v strede obývačky? 
A vonku pred domom to môže 
byť? Mnohí z vás sa na to sťažujú 
na mestskom úrade, či na mest-

skej polícii. Nestačí sa sťažovať 
na problém, treba sa sťažovať na 
konkrétneho spoluobčana. Vte-
dy to vieme veľmi účinné riešiť. 
Ako to zmeniť? Najprv takéhoto 
suseda, či iného spoluobčana na 
to upozorniť („v dobrom“). Ak 
to nepomôže, tak to oznámiť 
mestskej polícii alebo mestské-
mu úradu. Je veľmi ťažko vypát-
rať takúto nezodpovednú osobu 
a následne jej niečo dokázať, ak 
nám v tom nepomôžete. 

3. Poškodené odpadkové 
koše a lavičky 

Lavičky, odpadkové koše, vy-
sadené stromy a pod. - to všetko 
má slúžiť nám všetkým. A bolo 
to zakúpené z rozpočtu mesta, 
teda z našich spoločných peňa-
zí. A prečo to teda ničíme, resp. 
sa na to prizeráme? A keď to nie 

sme my, tak sú to iní, ktorých 
mnohokrát vidíme a tvárime sa, 
že sa nás to netýka. Nie je to prav-
da. Aj takýmto našim spoluobča-
nom (bez ohľadu na vek) treba 
povedať, že toto ich správanie nie 
je správne. Ak to nepomôže, tak 
informovať o tom mestský úrad, 
mestskú políciu alebo štátnu po-
líciu. Avšak našou ľahostajnosťou 
len podporujeme takýchto ľudí, 
ich správanie a tento stav sa bude 
následne len a len zhoršovať. 

Na záver, nemajme klapky na 
očiach, ale dívajme sa okolo seba. 
Žijeme v takom prostredí, aké si 
ho vytvoríme. Tak nebuďme ľa-
hostajní. Odpadky, neporiadok, 
psie extrementy, poškodené la-
vičky, či odpadkové koše - to je 
vizitka nás všetkých, nielen tých, 
ktorí to spôsobili.

(Pohľad primátora nášho mesta)

Spoločenská kronika 
• február 2012
Narodili sa:
Talár Ondrej, Pavličko Alex, Duchnitzký Matúš, Grivalská Re-
beka, Grivalská Svetlana, Milaňáková Kristína

Životného jubilea sa dožívajú:
Valentín Knutelský 80 rokov, Alojz Barabas 80 rokov, Štefan Gallik 
75 rokov, Andrej Bizub 70 rokov, Ján Blaško 70 rokov

Navždy nás opustili:
Hotová Pavla 97 rokov, Matavová Mária 85 rokov, Halčín Franti-
šek 64 rokov, Nebus Pavel 56 rokov, Munnich Jozef 55 rokov

• marec 2012
Narodili sa:
Mazureková Alžbeta, Justová Michaela, Pavličko Dávid, Vaver-
čáková Henrieta, Ziburová Miriam, Hangurbadžová Anastázia, 
Ščurka Tadeáš, Schutzová Zuzana, Budzáková Sabína, Rezničá-
ková Kristína, Tropp Samuel, Čarnogurský Miloš

Životného jubilea sa dožívajú:
Mária Milistenferová 91 rokov, Emil Trembáč 90 rokov, Mária 
Ščigulinská 80 rokov, Jozef Batory 80 rokov, Mária Kittanová 75 
rokov, Jozef Budzák 75 rokov, Jozef Kollár 75 rokov, Tomáš Gallik 
75 rokov, Andrej Hudaček 75 rokov, Angela Bartkovská 70 rokov, 
Verona Hudačková 70 rokov

Navždy nás opustili:
Nebusová Anna 85 rokov, Zatkovská Bernadeta 61 rokov, Galli-
ková Veronika 56 rokov, Mlak František 72 rokov

• apríl 2012
Narodili sa:
Šperka Patrik, Simonisová Elizabeth, Kundla Martin

Životného jubilea sa dožívajú:
Mária Krišandová 80 rokov, Ema Kačmarčíková 75 rokov, Anna 
Sedláková 75 rokov, Margita Mazureková 75 rokov, Vojtech 
Britaňák 75 rokov, Mária Koščáková 70 rokov, Helena Sisková 
70 rokov 

Viac aktuálnych informácií získate 
na www.spisskabela.sk
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(Pokračovanie z minulého čísla) 
Už od roku 1510 nanovo 

začal Kežmarok porušovať 
rozhodnutie súdu z roku 1437, 
čo vyvrcholilo nakoniec v roku 
1536. Po víťazstve Turkov nad 
uhorským vojskom pri Moháči 
v roku 1526, kde zahynul aj 
kráľ Ľudovít Jagelovský, boli 
zvolení súčasne dvaja uhorskí 
králi, Ján Zápoľský a za proti-
kráľa bol zvolený Ferdinand I. 
Habsburský. Ján Zápoľský za 
pomoc v boji proti Ferdinando-
vi daroval Kežmarský hrad 
i s mestom Kežmarok poľskému 
šľachticovi, sieradskému palati-
novi, Hieronymu Laskemu, a to 
v roku 1528, ktorý sa tu usadil 
od roku 1532 a hneď sa zapojil 
so svojimi žoldniermi do tzv. 
storočnej vojny Kežmarku s Le-
vočou. Kežmarčania mu boli 
vďační aj za pomoc pri zaberaní 
lesov Spišskej Belej. V roku 1536 
Laski získal Strážky, prisvojil si 
násilne i majetky mníšskeho 
rádu v Lendaku. Po takmer 
250 rokoch dal znovu prepísať 
sfalšovanú listinu Berzeviczy-
ovcov z roku 1290 a potvrdiť ju 
kráľom Jánom Zápoľským. Na 
základe tejto listiny považoval 
za hranicu Lendaku a Rakús 
(teda i Kežmarku) potok Čier-
nu vodu a hranicu Belej s Len-
dakom na línii cesty z Rakús do 
Lendaku. Týmto by Belá stratila 
svoje lesy a mala by zamedzený 
prechod dobytka na svoje tatran-
ské pasienky. Laskeho žoldnieri 
prepadávali belianskych drevo-
rubačov a pastierov, zabavovali 
im povozy s koňmi a odvliekali 
ich do Kežmarského hradu. 
Mesto Spišská Belá podalo 
sťažnosť v roku 1536 na Spišskú 
župu, ktorá to riešila prešetre-
ním a potvrdením o násilnom 
porušení hraníc Belej a zabratí 
lesov Hieronymom Laskim. 
Pri vyšetrovaní bolo svedkami 
potvrdené v mieste pri starom 
rakúskom mlyne (Müllenstadt) 
rúbanie belianskeho lesa Kež-
marčanmi, ktorí vyháňali prí-
tomných drevorubačov z Belej, 
pričom im násilne odobrali 
a odvliekli kone do Kežmarku. 
Vyšetrovatelia zároveň získali 
svedectvo od obyvateľov Len-
daku, že hranica Lendaku a Be-
lej je od nepamäti riečka Belbach 
až po Landekerbrek (lendacký 
most), ktorý existuje na tomto 
mieste cez Bielu pri Šarpanci 

i v súčasnosti. Na záver správy 
sa uvádza, že Laski odvliekol 
Belej celkove 23 koní. Na zákla-
de tohto vyšetrovania sa v roku 
1537 zišla zmiešaná kráľovská 
poľsko-uhorská komisia (Spiš-
ská Belá bola totiž od roku 1412 
medzi zálohovanými spišskými 
mestami Poľsku), aby vyriešila 
tento spor medzi Laskim a Be-
lou. Laski sa prezentoval listinou 
z roku 1290 potvrdenou v roku 
1536 kráľom Jánom Zápoľským 
a tvrdil, že sfalšovaná je listina 
Rakús z roku 1310, kde boli 
kráľom Karolom Róbertom po-
tvrdené vtedajšie hranice medzi 
Belou a Rakúsmi, ako dôkaz 
uvádzal, že jedna z troch pečatí 
na listine je falošná. Komisia ale 
vychádzala z toho, že v roku 
1437 najvyšší kráľovský súd 
kráľa Žigmunda už raz rozhodol 
v tomto spore Kežmarku a Belej, 
pričom hranice Belej boli vtedy 
súčasne reambulované Spišskou 
kapitulou. Verdikt komisie bol 
ten, že doterajšie hranice Belej sú 
naďalej platné a nie je možné ich 
násilne meniť. 

Rozhodnutie bolo jasné, 
napriek tomu to Kežmarok 
opäť nerešpektoval. V roku 
1543 sa napokon Spišská Belá, 
v záujme dobrých susedských 
vzťahov, aby sa raz a navždy 
vyriešil tento odveký spor, 
dohodla s Kežmarkom formou 
priateľskej zmluvy o nových 
hraniciach . 

Podľa tejto zmluvy došlo 
k posunu hranice od Čiernej 
vody v úseku od cesty Rakúsy 
- Lendak (od miesta terajšej 
rómskej osady), kde bola 
nová hraničná línia vytýčená 
systémom hraničných kop-
čekov, ktoré viedli, tak ako aj 
v súčasnosti, až do miesta nad 
Šumivým prameňom, kde sa 
hranica stáčala v pravom uhle 
a smerovala k ústiu terajšej do-
liny Siedmich prameňov, a tu sa 
napájala na starú hranicu z roku 
1310 na Čiernej vode. Týmto sa 
Belá dobrovoľne vzdala okolo 
250 ha lesa v prospech Kežmar-
ku. V listine boli dohodnuté aj 
ďalšie výhody pre Kežmarok 
a Rakúsy. Pozdĺž hranice od Šu-
mivého prameňa až do Doliny 
Siedmich prameňov ( v listine 
je dolina pod názvom Loch) 
boli pece na pálenie vápna, pre 
činnosť ktorých, Belá povolila 
Kežmarku a Rakúsom lámať 

kamene na tento účel a ťažiť 
v blízkosti pecí z belianskych 
lesov tvrdé drevo. Pásť v Doline 
Siedmich prameňov na svojom 
území mohla len Spišská Be-
lá,  výnimkou boli belianske 
pasienky hornej časti hôr, čiže 
na Weidenau, kde sa mali pod-
ľa listiny spoločne pásť stáda 
Belej, Kežmarku a Rakús, išlo 
teda o územie neskorších tzv. 
spoločných pasienkov (Ge-
meinschaftliche Hutweiden), 
podmienkou ale bolo, aby si 
Kežmarok a Rakúsy zabezpe-
čili pastierov, pretože belianski 
pastieri odmietli ich stáda pásť. 
Tieto pasienky sa okrem Belej, 
Kežmarku a Rakús nesmeli pre-
najímať iným obciam. Územie 
pasienkov Weidenau siahalo od 
terajšieho sedla Červená hlina 
až po Kopské sedlo. Porušenie 
zmluvných podmienok sa malo 
trestať finančnou pokutou. 

Keď sa už zdalo, že je vyrie-
šený spor s Kežmarkom, obja-
vil sa ďalší problém na inom 
mieste tatranského chotára 
Spišskej Belej. Od 13. st. sever-
ným a západným susedom boli 
Berzeviczyovci, ktorí vlastnili 
Dunajecké panstvo s hradom 
Dunajec (Nedeca). V roku 1538 
získal Ján Horvath z Plavča od 
rodiny Laskich Dunajecké pan-
stvo ako záloh, ktoré odkúpil na-
koniec v roku 1589 jeho syn Juraj 
Horvath od Albrechta Laskeho, 
syna Hieronyma Laskeho. V ro-
ku 1593 Juraj Horvath donútil 
mníšsky rád v Lendaku k od-
predaju Lendaku, čím získal 
aj Lendacké panstvo. Hraničné 
konflikty s rodom Horvath-Pa-
locsay, ktorí neuznávali staré 
hranice Belej, začali už od roku 
1559, kedy začalo protiprávne 
pasenie ich dobytka v Zadných 
Meďodoloch a na Tokárni, pri-
čom dochádzalo k napádaniu 
belianskych pastierov a vyhá-
ňaniu ich stád. Belá sa pokúsila 
o zmier v roku 1564, avšak bez-
úspešne. V roku 1568 Paloča-
jovci rozohnali pasúce sa stádo 
volov v Zadných Meďodoloch, 
zbili a odvliekli 8 belianskych 
mešťanov na hrad Dunajec, kde 
boli väznení 2 mesiace. V roku 
1569 odohnali Paločajovci 12 
koní zo Zadných Meďodolov 
na hrad Dunajec a v roku 1578 
odvliekli 4 kone z Tokárne. 

K najhoršiemu došlo 21. 
júna 1596, kedy žoldnieri Juraja 

Horvatha nad ránom prepadli 
spiacich belianskych strážcov 
stád na košiari v Zadných 
Meďodoloch, dvoch zastrelili 
(Schlossera a Schustera), troch 
ťažko zranili a 12 bolo ľahko 
zranených. Už 15. augusta 1596 
sa zišla v Chmelnici medzištát-
na kráľovská poľsko-uhorská 
komisia zložená z vysoko po-
stavených šľachticov, ktorí riešili 
tento konflikt, pričom Belú za-
stupoval Sebastian Lubomirski, 
poľský starosta zálohovaných 
spišských miest. Verdiktom 
komisie bolo zaviazanie Juraja 
Horvatha a Lubomirského, aby 
sa každý spor riešil v budúcnosti 
právnou cestou, bez použitia ná-
silia. S rodom Horvath-Palocsay 
napriek tomu nastali konflikty 
po vzniku Ždiaru začiatkom 17. 
storočia, keď opäť dochádzalo 
k nelegálnemu vyrubovaniu 
lesov a paseniu v oblasti Uhr-
gärten (Javorinka), Uhrkämpen 
(Dolina potoka Kempen) a Bre-
ite Feld ( Široký úplaz). V roku 
1671 mesto Spišská Belá, ktoré 
si bolo vedomé, že ani súd-
nym rozhodnutím neprinúti 
Paločajovcov k rešpektovaniu 
svojich hraníc, vyplatilo radšej 
prehnanú finančnú sumu, len 
aby tieto územia ostali v chotári 
mesta. V roku 1757 s Panstvom 
Horvath-Palocsay došlo k spres-
neniu a čiastočnej zmene priebe-
hu hraníc. Od vrchola Greinera 
(Ždiarska vidla) hranica viedla 
po SV rázsoche pod Hlásnu 
skalu (Schallwand), tu však 
oproti priebehu hraníc z roku 
1435 nepokračovala potokom 
Weissenseifen (Rígeľský potok) 
nadol k Belbachu (Bielej), ale na-
prieč dolinou prechádzala sed-
lom do Doliny potoka Kempen 
(novšie Dolina pod Siku), a tým-
to potokom do Belbachu. Tento 
stav je aj na najstaršej chotárnej 
mape Belej z roku 1777,  takto 
prebieha hranica i v súčasnosti. 
Belá pritom prišla o časť úze-
mia medzi terajším Rígeľským 
potokom v Monkovej doline 
a potokom Kempen. Táto strata 
sa však vyrovnala v roku 1859 
pri novej dohode s Panstvom 
Horvath-Palocsay, už v zastúpe-
ní rodinou Salamonovcov, keď 
sa spresnili hranice v Zadných 
Meďodoloch. Stará hranica nad 
Predným Kopským sedlom už 
neschádzala k Meďodolskému 
potoku, ale pokračovala hrebe-

História lesov mesta Spišská Belá (2)
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ňom na Jahňací štít, z vrcholu 
potom naprieč Jahňacím kotlom 
nadol k potoku. Taktiež hranica 
z Greinera (Ždiarska vidla) po 
novom pokračovala hrebeňom 
na vrchol Havrana, odtiaľ boč-
nou rázsochou k Meďodolské-
mu potoku, tak ako prebieha 
i v súčasnosti. 

Ďalšie podstatné zmeny be-
lianskeho tatranského chotára 
nastali v roku 1872, keď po 
predchádzajúcom zrušení pod-
danstva v roku 1848 bolo nutné 
nanovo vytvoriť katastrálne 
územie a urbariát pre bývalú 
poddanskú obec Rakúsy, a tým 
aj Kežmarku, ktorý vlastnil jej 
polovicu. Tieto zmeny sa však 
riešili prevažne na úkor chotára 
Spišskej Belej. Tzv. spoločné 
pasienky (Gemeinschaftliche 
Hutweiden), ktoré sú vymedze-
né na najstaršej chotárnej mape 
Belej z roku 1777 od sedla Čer-
vená hlina až po Kopské sedlo, 
kde sa na základe dohody z roku 
1543 spoločne pásli stáda Belej, 
Kežmarku a Rakús, a vždy boli 
súčasťou chotára Spišskej Belej, 
sa v roku 1872 sa rozdelili na 
tri rovnaké časti. Západná 
tretina pasienkov s Belianskou 
kopou ostala Spišskej Belej, 
ďalej bola kežmarská tretina 
pasienkov, hranica medzi nimi 
ide od hraničného kameňa pri 
terajšom turistickom chodníku 
pod Jeruzalemom pri Belian-
skej kope (kameň má vytesané 
písmena z  18. st. - KBR, ako 
hraničný bod spoločných 
pasienkov Kežmarku, Belej 
a Rakús), ďalej hranica ide sme-
rom k Napájadlovému potoku, 
po jeho toku až ku skalnému 
bloku „spitzige Stein“, odtiaľ 
priamočiarou do sedla medzi 

Hlúpym a Zadnými Jatkami 
a ďalej hrebeňom Belianskych 
Tatier, kde na Predných Jatkách 
hranica Kežmarku vzdušnou 
čiarou schádza k turistickému 
chodníku, v tomto bode začí-
na rakúska tretina pasienkov, 
ktorá končí na čiare Bujačí vrch 
- Rakúsky chrbát - sedlo Čer-
vená hlina. Spišská Belá takto 
stratila v roku 1872 okolo 300 
hektárov spoločných pasienkov, 
ktoré dovtedy boli súčasťou jej 
chotára, i keď  boli v minulosti 
miestom častých pastierskych 
sporov. Ďalšie zmeny nastali 
od Šumivého prameňa až do 
Doliny Siedmich prameňov. 
Nová hranica sa vytýčila asi 
v polovici vzdialenosti od Šu-
mivého prameňa a ústia Doliny 
Siedmich prameňov tak, že 
prechádza nahor priamočiaro 
okolo Nesselblösse (Žihľavová 
poľana), kde povyše vedie od 
Nesselgrat (Žihľavový hrebeň) 
takmer priamočiaro po vrstev-
nici až k terajšej chate Plesnivec, 
tu zložito traverzuje do doliny 
terajšieho Milého potoka k sta-
rej pastierskej ceste a po nej až 
do sedla Červená hlina, kde sa 
napája na hranicu Rakús na 
Rakúskom chrbte. Týmto sa 
vyriešil problém ťažby dreva 
od Šumivého prameňa až do 
Doliny Siedmich prameňov zo 
strany Rakús a Kežmarku, kde 
pred rokom 1872 existovali dva 
komposesoráty, z ktorých mesto 
Spišská Belá okrem spoluvlast-
níctva pozemku prakticky nič 
nemalo. Medzi Šumivým pra-
meňom a ústim doliny Siedmich 
prameňov bol komposesorát 
s Rakúsmi, za ním v začiatku 
Doliny Siedmich prameňov bol 
komposesorát s Kežmarkom, 

ostal po ňom názov Kežmarský 
les, a za ním ešte pokračoval 
novovytvorený rakúsky urba-
riát. Mesto zmenou chotárnej 
a majetkovej hranice tu takto 
stratilo v roku 1872 okolo 120 
hektárov lesnej pôdy

Hranice mestského chotára 
od roku 1872 sa prakticky už 
nemenili. Straty lesnej pôdy sa 
podarilo Spišskej Belej čiastočne 
kompenzovať v roku 1925, keď 
knieža Hohenlohe rozpredával 
svoje pozemky aj v chotári 
Lendaku. Mesto odkúpilo na 
základe Uznesenia obecnej rady 
zo dňa 25. 11. 1925 komplex len-
dackej Pálenice o celkovej ploche 
964,42 k. j. (554,92 ha) za 650 000 
Kč. Súčasťou pozemkov boli 
i pasienky, ktoré sa stali pred-
metom sporu mesta Spišská Belá 
a obce Lendak, ktorá tu dovtedy 
bezplatne pásla na základe 
povolenia predchádzajúcich 
zemepánov, čo Belá nechcela 
akceptovať. Spor riešil okresný, 

krajský a nakoniec Najvyšší súd 
v Brne, ktorý 19. 11. 1936 vynie-
sol šalamúnsky rozsudok, podľa 
ktorého majiteľom pozemkov je 
Spišská Belá, Lendak ale môže 
pásť dobytok a ovce v stanove-
nom maximálnom počte a za 
určený poplatok za každý kus. 

V roku 1947 prišiel čierny 
deň v histórii Spišskej Belej, 
keď Nariadením SNR č. 52 zo 
dňa 15. 3. 1947 s platnosťou 
od 26. 5. 1947, bol jej tatranský 
chotár odňatý až po Šarpanec 
pre novovytvorené mesto Vy-
soké Tatry, Spišská Belá prišla 
o 4162 ha svojho katastrálneho 
územia. Aby to nebolo všetko, 
Zákonom SNR č. 11 zo dňa 18. 
12. 1948 bol v roku 1950 Spiš-
skej Belej odňatý aj jej majetok 
- tatranské lesy a pasienky, ktoré 
boli včlenené do vznikajúceho 
TANAP-u, časť Pálenice v k. ú. 
Lendak prevzali Vojenské lesy 
a majetky v Kežmarku. Takto 
sa vlastne opäť vytvoril stav 
ako v roku 1536, ktorý vznikol 
po násilnom zabratí lesného cho-
tára Belej Hieronymom Laskim 
z Kežmarku, keď hranica chotá-
ra Spišskej Belej končila tiež na 
Šarpanci. Našťastie po roku 1989 
sa Spišskej Belej vrátila majetko-
vá hranica v Tatrách, a to v roku 
1993 vrátením pozemkov Sprá-
vou TANAP-u a v roku 1994 
Vojenskými lesmi a majetkami 
v Kežmarku na základe Zákona 
č. 306/92 Zb. Odňaté tatranské 
katastrálne územie však naďalej 
ostalo mestu Vysoké Tatry. 

Dr. Andrej Novák

(Dokončenie 
v budúcom čísle)

• Pobočka VÚB v Spišskej Belej v nových priestoroch na Ul. SNP.
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2. marec 
O 2.45 h bol hliadkou MsP 

prichytený pri fajčení v zastávke 
SAD na Ulici SNP maloletý Ma-
rek R. z Podhoran. Je zarážajúce, 
že v jeho veku a uvedenom čase 
nikomu doma nechýbal. Na-
priek tomu, že ako maloletý za 
priestupok nie je zodpovedný, 
vec neostane bez odozvy a bude 
oznámená na ÚPSVaR na odde-
lenie sociálnej kurately. 

5. až 9. marec
Po inšpirovaní týždňovými 

akciami v hypermarketoch bola 
podobná akcia zorganizovaná aj 
na tunajšom oddelení MsP. Tá 
naša niesla názov „jarný lovec-
ký týždeň“ a bola zameraná na 
elimináciu nájazdov osadníkov 
drancujúcich mestské lesy v blíz-
kosti obce Rakúsy. V priebehu 
piatich dní bolo zadržaných 
množstvo nelegálnych „drevo-
rubačov“, ktorým boli zároveň 
odňaté rôzne sekacie nástroje, 
často pripomínajúce múzejné ex-
ponáty z doby kamennej. Každý 
previnilec bol vyriešený podľa 
zásluhy v zmysle zákona.

13. marec
Počas obedňajšej prestávky 

po vyčerpávajúcom „pracov-
nom“ dopoludní si naše trvalky 
Maroš M. zo Slnečnej ul. a Ras-
tislav M. z Petzvalovej ul. pri 
OD Jednota zdvíhali hladinu 
inzulínu požívaním sladkého 
moku vykvaseného z odpado-
vého ovocia. Ani tentoraz ich 
konanie neuniklo kamerám 
MsP a obaja boli riešení bloko-
vými pokutami.

14. marec
Krátko pred začiatkom nároč-

ného dňa miestnych deviatakov, 
ktorý bol v znamení monitorin-
gu, si mladistvý Adam M. z Tat-
ranskej ulice ventiloval vysokú 
hladinu stresových hormónov 
dávkou nikotínu v areáli základ-
nej školy na Letnej ulici. Všetky 
doterajšie vylomeniny, za ktoré 
bol doposiaľ „nepostihnuteľný“, 
sa skončili vo februári prevza-
tím si občianskeho preukazu. Za 
uvedený priestupok bol vyrieše-
ný blokovou pokutou.

V ten istý deň bol v popolud-
ňajších hodinách prijatý spisový 
materiál zo Železničnej polície 
Poprad. Z obsahu spisu bolo 

Z denníka mestskej polície (marec 2012)
zistené, že v mesiaci február 
hliadka železničnej polície našla 
na koľajisku železničnej stanice 
na mol opitú mladistvú Martinu 
G. z nášho mesta. Dôvodom al-
koholického opojenia mala byť 
akcia s názvom „Deň diaman-
tových pečení“ organizovaná 
pri príležitosti začiatku jarných 
prázdnin. Vec bola mestom vy-
riešená v správnom konaní. 

15. marca
Do manželskej debaty na 

Slnečnej ulici sa bez vyzvania 
„zapojila“ Renáta H., bytom na 
tej istej ulici. Nakoľko sa rozho-
vor týkal vierovyznania a názor 
manželov sa celkom nezhodoval 
s názorom menovanej Renáty, tá 
sa po vzore križiackych výprav 
pustila do boja. Do tohto zápa-
su však nevstúpila ozbrojená 
mečom, ale svojim ostrým jazy-
kom častovala svojich súperov 
nepublikovateľnými slovnými 
výrazmi. Po zadokumentovaní 
bola vec odstúpená na správne 
konanie. 

18. marec 
Poriadne rušnú nočnú zažila 

hliadka MsP, ktorá krátko po 
polnoci riešila bandu výtržní-
kov z obce Ružbachy. Očarení 
krásou koša na psie exkrementy 
sa rozhodli, že si tento unikátny 
kúsok vezmú zo sebou. Netušili 
však, že táto batožina sa taxiká-
rovi, ktorý ich mal odviezť do-
mov, nebude páčiť a do svojho 
vozidla ju nenaloží. Preto ho 
nechali pohodený na Ulici SNP 
pri prístrešku SAD. Bohužiaľ, sa 
ich konanie nepozdávalo ani ob-
sluhe kamerového systému MsP, 
ktorá sa im detailne pozrela na 
zúbky a na základe nasníma-
ného záznamu bol zberateľ 
identifikovaný a jeho vyčíňanie 
prejednané v zmysle zákona.

Niečo po 1.00 h je noc ešte 
mladá, bola by škoda ísť spať... 
Podobná myšlienka zrejme 
podnietila dvojicu Patrika D. 
z Letnej ulice a Mareka B. z Uli-
ce Osloboditeľov, aby nasadli do 
svojho červeného „fára“ a šli sa 
popreháňať po uliciach nášho 
mesta. Čo na tom, že mal vodič 
1,5 ‰ alkoholu v krvi, veď mal 
svoje vozidlo plne pod kontro-
lou. To však trvalo len do chvíle, 
kým dorazili na Tatranskú ulicu, 
kde tesne minuli skupinu ľudí 

a asfaltová cesta sa odrazu 
premenila na zorané pole. Tam 
si uvedomili, že hra skončila 
a je čas odísť. Uzamkli vozidlo 
a pokúsili sa z miesta odísť do-
mov. V beztrestnom odchode zo 
scény im však zabránila hliadka 
MsP, ktorá vodiča odovzdala do 
rúk štátnej polícii. 

Svoj názor, že v noci sa ne-
má čo spať v čase okolo 3.15 h 
prezentoval Juraj D. z Novej ul., 
ktorý sa práve vrátil z „veľkého 
sveta“ a cítil potrebu vykričať 
to celému mestu. Okoloidúca 
hliadka MsP však na vec mala 
trochu iný názor a ukričaného 
občana upozornila na rušenie 
nočného kľudu. Po krátkom 
upokojení mládenca sa však 
situácia zopakovala s tým, že 
ku kriku sa pridalo aj kopanie 
do odpadkového koša pri novej 
budove VÚB. Prichádzajúcu 
policajnú hliadku nezabudol 
privítať vulgarizmami na ad-
resu mesta aj polície. Tento raz 
už nebol riešený napomenutím, 
ale blokovou pokutou. To by sa 
podľa jeho tvrdenia vo veľkom 
meste nemohlo stať...

27. marec 
Na základe anonymného 

oznámenia bol v centre mesta 
spozorovaný neznámy muž, 
ktorý sa tam pokúšal okoloi-
dúcim predať motorovú pílu 
pochybnej kvality. Jeho pokusy 

boli zakrátko ukončené pred-
vedením na oddelenie MsP. Po 
prelomení jazykovej bariéry 
pomocou modernej techniky 
bolo zistené, že Aladár k nám 
pricestoval až z ďalekého 
Rumunska pričom tvrdil, že 
k nám dorazil pešo a sám. Toto 
neuveriteľné tvrdenie však po 
chvíli naštrbila jeho matka, ktorá 
zazvonila na naše dvere a chcela 
svojho syna späť z „áreštu“. Za 
nelegálny predaj na území mesta 
ho nakoniec musela „vykúpiť“ 
a uhradila za neho uloženú 
blokovú pokutu.

30. marec 
Pokusy o nelegálne podni-

kanie cudzincov v našom meste 
nie sú výnimočným javom, ale 
zvyčajne končia na tunajšom 
oddelení MsP. O tomto fakte 
sa presvedčila aj „perfektne 
zohratá“ dvojica poľských 
predavačov kobercov, ktorí 
od rána vyzváňali pri dverách 
našich občanov a „ponúkali“ 
im svoje produkty. Prvý z nich 
bol aj po vyrozprávaní bájky, za 
ktorú by sa nehanbil ani Ezop, 
policajnou hliadkou riešený 
priamo na mieste prichytenia 
na Ulici Osloboditeľov bloko-
vou pokutou. Druhý predajca 
po pokuse o ukrytie kontra-
bandu a krátkom unikaní pred 
spravodlivosťou dopadol ako 
jeho kumpán a zaplatil tiež.

Spracoval: kolektív 
príslušníkov MsP

• V Poprade sa v marci konal 18. kongres Združenia Región Tatry so sídlom 
v Kežmarku. Následne sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 18. kongres 
Cezhraničného slovensko-poľského zväzku Euroregión Tatry. Na tomto 
kongrese bol vyslovený hold Petrovi Burianovi (in memoriam), jednému 
zo zakladateľov tohto zväzku. Zároveň vo funkcii riaditeľa kancelárie tohto 
zväzku na slovenskej strane v Kežmarku (v Dome slovensko-poľského stre-
távania) skončil Milan Nevlazla, ktorému bolo vyjadrené verejné poďako-
vanie. Novou riaditeľkou kancelárie sa stala Janka Majorová-Garstková.
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Mesto Spišská Belá
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti

I. Vyhlasovateľ:
Úradný názov:  Mesto Spišská Belá 
Sídlo:  Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Kontaktné miesto:  Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 
 tel. 052/468 05 12
Kontaktná osoba:  Ing. Anna Kleinová, kleinova@spisskabela.sk
Bližšie informácie a podmienky súťaže: 
 www.spisskabela.sk, úradná tabuľa mesta

II. Predmet verejnej obchodnej súťaže:
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta v k. ú. Strážky: stavba 
- budova bývalej spoločenskej sály na Ulici L. Medňanského č. 
2 v Spišskej Belej (mestská časť Strážky), súp. č. 2375 a pozemok 
parc. č. KN „C“ 82/1, zastavaná plocha o výmere 182 m2 na LV č. 1 
a priľahlý pozemok parc. č. KN “C“ 82/2, zastavaná plocha o vý-
mere 54 m2 na LV č. 1 (pozemok odčlenený geometrickým plánom 
č. 38/2012 - vyhotoveným Geodézia O. M.).

III. Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Verejná obchodná súťaž je zverejnená na internetovej stránke 
www.spisskabela.sk, na úradnej tabuli mesta Spišská Belá a v regio-
nálnych novinách Podtatranské noviny. Doba zverejnenia: od 7. 5. 2012 
do 4. 6. 2012.
2. Súťažný návrh (cenová ponuka) musí okrem identifikačných údajov 
záujemcu obsahovať 
a) návrh ponúkanej kúpnej ceny vyjadrenej v eur
b)  doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom bude právnická osoba 

(napr. výpis z OR). 
3. Súťažný návrh (cenová ponuka) musí byť vyhotovený v písomnej 
forme. Lehota na podávanie návrhov končí 4. 6. 2012 o 15.00 h. Vyhla-
sovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky 5. 6. 2012 o 9.00 h a výsledky 
písomne oznámi uchádzačom do 7 dní po ich prerokovaní na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo 
neprijať žiadny predložený návrh (cenovú ponuku). 
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť (neprijať) všetky predlo-
žené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako 
neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 
5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou 
v tejto súťaži.
6. Predaj nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

IV. Podmienky predaja:
1. Predmetná nehnuteľnosť sa predáva na účely podnikania (prevádz-
kovanie služieb) s možnosťou bývania - ide o zmluvnú podmienku, ktorej 
nedodržanie bude sankcionované zmluvnou pokutou. 
2. Požadovaná minimálna kúpna cena - 25 000 eur. 
3. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 15 dní od schválenia predaja 
nehnuteľností uznesením mestského zastupiteľstva. Zaplatenie kúpnej 
ceny musí byť do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

V. Časový harmonogram súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 7. 5. 2012
Ukončenie súťaže: 4. 6. 2012 do 15.00 h
Komisionálne otváranie obálok: 5. 6. 2012 o 9.00 hod
Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 15 dní od schválenia odpredaja uznese-
ním mestského zastupiteľstva

VI. Kritériá hodnotenia návrhov: Kritériom hodnotenia je kúpna 
cena. Ak predložená ponuka nebude spĺňať podmienky minimálnej ceny 
a účelu využitia tejto nehnuteľnosti, bude vylúčená. 

VII. Spôsob podania ponuky: Cenovú ponuku s požadovanými 
prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad 
Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá označenú heslom: „Sú-
ťaž - budova Strážky - neotvárať“ v lehote do 4. 6. 2012 do 15.00 h. 

Oficiálne výsledky po 4 kolách:
Kategória: Prvá jazda v kole

Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB
1. Kulanga Rastislav Renault Twingo Kežmarok 222
2. Stoklas Martin Škoda Felicia Spišská Belá 162
3. Stoklas Ladislav Škoda Felícia Spišská Belá 157
4. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 149
5. Monka František Opel Corsa Spišská Belá 139
6. Rusiňák Peter Škoda Octavia Poprad 116
7. Griglák Lukáš Ford Fiesta Kežmarok 67
8. Monka Jozef Renault Twingo Kežmarok 44
9. Pjatak Vladimír VW Passat Spišská Belá 38
10. Majer Lukáš Ford Fiesta Kežmarok 33
11. Bekeš Dávid Seat Ibiza Spišská Belá 33
12. Šimonová Lucia VW Golf Kežmarok 29
13. Šmigel Stanislav Ford Fiesta Poprad 25

Kategória: Ženy
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB

1. Šimonová Lucia VW Golf Kežmarok 60

Kategória: Dospelí
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB

1. Kulanga Rastislav Renault Twingo Kežmarok 199
2. Stoklas Martin Škoda Felicia Spišská Belá 180
3. Stoklas Ladislav Škoda Felícia Spišská Belá 156
4. Monka František Opel Corsa Spišská Belá 151
5. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 146
6. Rusiňák Peter Škoda Octavia Poprad 102
7. Monka Jozef Renault Twingo Kežmarok 60
8. Griglák Lukáš Ford Fiesta Kežmarok 58
9. Šimonová Lucia VW Golf Kežmarok 38
10. Šmigel Stanislav Ford Fiesta Poprad 33
11. Pjatak Vladimír VW Passat Spišská Belá 33
12. Majer Lukáš Ford Fiesta Kežmarok 29
13. Bekeš Dávid Seat Ibiza Spišská Belá 29

Kategória: Juniori (od 10 - do 18 rokov)
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) ∑ MB

1. Bekeš ml. Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 228
2. Rusiňák ml. Peter Škoda Octavia Poprad 144
3. Monka Ľubomír Honda Civic Spišská Belá 120
4. Podolínsky Lukáš Renault Megane Spišská Belá 54

13. ročník Jazdy zručnosti 
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“

Novovzniknutý oddiel stolné-
ho tenisu MŠK SLAVOJ Spišská 
Belá dosiahol hneď v prvom 
roku existencie veľký úspech, 
keď obe mužstvá A-čko aj B-čko 
po dosiahnutí 1. miesta vo svojej 
súťaži postúpili do vyššej súťa-
že, t. j. A-čko do 4. ligy a B-čko 
do 5. ligy Východoslovenského 
stolnotenisového zväzu. Obidve 
mužstvá utrpeli počas celého roč-
níka zhodne len po jedinej prehre 

Veľký úspech stolných tenistov
a boli najlepšími mužstvami svo-
jich súťaží. Gratulujeme a ďaku-
jeme za skvelú reklamu športu 
i mestu. Ďakujeme vedeniu 
mesta za vytvorenie výborných 
podmienok hneď v prvom súťaž-
nom roku a hráčom za snaživý 
a zodpovedný prístup k celému 
priebehu súťaže. Držíme palce do 
novej súťažnej sezóny, ktorá za-
čne v septembri. Viac sa dočítate 
na www.sto.spisskabela.sk
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Už 7. ročník tohto futbalové-
ho turnaja mužov (amatérskych 
družstiev) sa uskutočnil dňa 
1. mája 2012 na ihrisku s umelou 
trávou na Moskovskej ulici. Ten-
to rok sa turnaja zúčastnili len 4 
družstvá, ktoré odohrali po tri 
zápasy v trvaní 2 x 15 min. 

Konečné poradie:
1. The Blues
2. Mestský úrad
3. Corgoň

Memoriál Mikuláša Garaniča
4. Mokrý dážď
Najlepším hráčom turnaja 

bol Miroslav Duchnitzký a naj-
lepším strelcom Pavol Vojčík 
(7 gólov). 

Ceny najlepším odovzdal 
primátor mesta, ktorý sa inak 
tiež aktívne zapojil do turnaja 
(ako hráč družstva mestského 
úradu). Po ukončení turnaja 
bola položená kytica kvetov na 
hrob Mikuláša Garaniča. 

Dňa 31. marca sa uskutočnil 
2. ročník Veľkonočného turnaja 
vo volejbale mužov. Turnaj sa 
odohral v telocvični ZŠ J. M. 
Petzvala na Moskovskej ulici. 
Hralo sa na dva sety. Výsledky 
zápasov: 
Szczawnica - Dream team  0:2
Krempachy - Poprad 0:2
Spišská Belá - Szczawnica  2:0
Dream Team - Krempachy  2:0
Poprad - Spišská Belá  2:0

Veľkonočný volejbalový turnaj 
Szczawnica- Kremapchy  1:1
Dream Team - Poprad  2:0
Spišská Belá - Krempachy  2:0
Szczawnica - Poprad  0:2
Dream Team - Spišská Belá  1:1 

Konečné poradie:
1. Dream team
2. Poprad
3. Spišská Belá
4. Krempachy (Poľsko)
5. Szczawnica (Poľsko)

MUŽI „A“ - 1. trieda PFZ
# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 SPIŠSKÁ BELÁ 22 19 1 2 79:19 58 25
2 SP. ŠTVRTOK 22 18 2 2 69:31 56 23
3 KRAVANY 22 15 3 4 63:32 48 15
4 VIKARTOVCE 22 13 4 5 54:32 43 10
5 V. LOMNICA 22 13 3 6 68:35 42 9
6 VERNÁR 22 11 2 9 41:37 35 2
7 STRÁŽE 22 9 6 7 43:48 33 0
8 LUČIVNÁ 22 8 6 8 46:39 30 -3
9 V. SLAVKOV 22 8 4 10 49:47 28 -5

10 HÔRKA 22 7 5 10 45:47 26 -7
11 VRBOV 22 6 3 13 34:60 21 -12
12 BATIZOVCE 22 5 5 12 40:64 20 -13
13 MLYNČEKY 22 6 1 15 27:66 19 -14
14 SP. ST. VES 22 5 3 14 32:51 18 -15
15 MENGUSOVCE 22 4 2 16 30:77 14 -19
16 IHĽANY 22 2 4 16 30:65 10 -23

MUŽI „B“ - 2. trieda PFZ
# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 L. TEPLIČKA 20 11 6 3 35:21 39 9
2 HOZELEC 20 10 7 3 41:23 37 7
3 SPIŠSKÁ BELÁ „B“ 20 9 7 4 36:30 34 4
4 TOPOREC 20 9 6 5 53:31 33 3
5 SP. HRHOV 20 10 1 9 46:34 31 1
6 JÁNOVCE 20 9 4 7 37:30 31 1
7 GR.PETROVCE 20 8 4 8 31:32 28 -2
8 GÁNOVCE 20 8 2 10 25:30 26 -4
9 HUNCOVCE 20 8 2 10 24:35 26 -4

10 SP. TEPLICA 20 7 4 9 25:30 25 -5
11 ST. LESNÁ 20 6 7 7 23:31 25 -5
12 LENDAK 20 6 2 12 38:43 20 -10
13 ŠUŇAVA 20 5 3 12 24:51 18 -12
14 SLOV. VES 20 4 5 11 23:40 17 -13

MŠK SLAVOJ Spišská Belá - futbalové výsledky

• Jarná posila domáceho MŠK SLAVOJ - Marek Maťaš výrazne napomáha 
víťaznému ťaženiu domácich.

Pozývame:
1. trieda PFZ - MUŽI
SP. BELÁ - MENGUSOVCE 13.05.2012 o 17.00 h
SP. BELÁ - MLYNČEKY 20.05.2012 o 17.30 h
HÔRKA - SP. BELÁ 27.05.2012 o 17.30 h
SP. BELÁ - VIKARTOVCE 03.06.2012 o 17.30 h 
STRÁŽE - SP. BELÁ 10.06.2012 o 17.30 h
SP. BELÁ - SP. ST. VES 17.06.2012 o 17.30 h

2. trieda PFZ - MUŽI
SP. BELÁ „B“ - SP. HRHOV 13.05.2012 o 14.00 h
HUNCOVCE - SP. BELÁ „B“ 20.05.2012 o 14.30 h
SP. BELÁ „B“ - ŠUŇAVA 27.05.2012 o 10.00 h!!!
JÁNOVCE - SP. BELÁ „B“ 03.06.2012 o 14.30 h
SLOV. VES - SP. BELÁ „B“ 10.06.2012 o 14.30 h
SP. BELÁ „B“ - ST. LESNÁ 17.06.2012 o 14.30 h

• Víťazné družstvo The Blues
1. ročník

Cyklistické a korčuliarske preteky
na cyklotrase pre deti a mládež
dňa 20. mája 2012 (nedeľa) od 9.00 h

(štart pri Belianskom rybníku)
súťažiť sa bude v 2 kategóriách:

od 9 do 12 rokov
od 13 do 16 rokov

Účastníci pretekov musia mať bicykel/korčule,
prilbu, chrániče a reflexnú vestu!

Vyhodnotenie bude v rámci Belianskeho majálesu.
Bližšie info: hlavacova@spisskabela.sk
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Dňa 25. marca sa konal 
posledný turnaj Slovenskej ho-
kejbalovej extraligy kategórie 
U16 v Pruskom. Výhry 14:0 nad 
Považskou Bystricou, 5:2 nad 
Vrútkami a 5:4 nad domácim 
Pruským (kde sme prehrávali 
v zápase 0:2 a ešte aj 1:3) zna-
menalo, že sme sa umiestnili 
na krásnom druhom mieste. 
Slovenská extraliga U16 trvala 
od septembra 2011 a určite sme 
nepočítali s tým, že budeme na 
jej konci takto vysoko. Počas 
sezóny sme vyhrali dvakrát 
nad Podolíncom, Martinom, 

Sme vicemajstri Slovenska!!!
Vrútkami, P. Bystricou a raz 
nad Pruským. Na záverečnom 
turnaji nás reprezentovali: 
Hájek, Just, Zadžora, Kiska, 
Krempaský Adrián, Mitura, 
Klempa, Heldák, Galik, Hotáry, 
Bednarčik, Lešundák, Drvár. 
Okrem nich treba spomenúť 
aj chlapcov, ktorí neboli na 
poslednom turnaji, ale hrali 
v iných extraligových kolách: 
Čupka, Pajer, Krempaský 
Matúš. Ďakujem chlapcom za 
prístup počas celej sezóny. Bolo 
to veľmi ťažké a nakoniec veľmi 
krásne. Som šťastný, že na jar 

Slovenská hokejbalová extraliga U16 - 2011/2012
1. MŠK Worms Kežmarok U16 12  11  1  0  94:15  +79  23
2. Fighters Spišská Belá  12  9  0  3  80:30  +50  18
3. ŠK 98 Pruské U16  12  8  2  2  51:22  +29  18
4. JK Medokýš Martin U16  12  5  1  6  38:37  +1  11
5. HBK Kometa Vrútky U16  12  4  2  6  27:26  +1  10
6. CVČ P.A.K. Podolínec  12  2  0  10  15:76  -61  4
7. DT ŠG Živena Pov. Bystrica  12  0  0  12  14:113  -99  0

Dňa 1. apríla sa konal posled-
ný turnaj Slovenskej hokejbalo-
vej extraligy U14 vo Vrútkach. 
Naši chlapci, keď chceli roz-
mýšľať v tejto vekovej kategórii 
o medaile, potrebovali vyhrať 
obidva zápasy. Domáce Vrútky 
porazili 2:1 a Kežmarok 5:3, 
čím sa umiestnili na krásnom 
3. mieste, začo im blahoželáme. 
Treba doplniť ešte jednu skutoč-
nosť čo sa týka Slovenskej extra-
ligy U14 a tiež U16, že Spišská 
Belá je tohto roku jediným 
klubom, ktorému sa podarilo 
odniesť z týchto dvoch mládež-
níckych extralíg dve medaily. 
Do Slovenskej reprezentácie 

Bronzová „štrnástka“
z nášho družstva boli vybratí 
Matúš Čarnogurský a Denis 
Štefaniak, k čomu chlapcom 
blahoželáme a veríme, že budú 
Slovensko a taktiež naše mesto 
reprezentovať čo najlepšie.

Reprezentovali nás Dávid 
Zadžora, Denis Štefaniak, Ma-
túš Čarnogurský, Juraj Ježik, 
Cyril Kováčik, Eduard Pitoňák, 
Dominik Miklas, Damián Pajer, 
Ján Pajer, Alex Pavličko, Adam 
Žiak, Adam Nechaj, Matej Schol-
tz, Marek Slodičák, Tomáš Pajer, 
Martin Bodák, Filip Vnenčák, 
Erik Rády, Ondrej Gálik, Ľudo-
vít Scholtz, tréner Mgr. Miroslav 
Burdíček.

Slovenská extraliga U14 - konečná tabuľka:
1. JK Medokýš Martin U14  12  10  1  1  71:17  +54  21
2. HBK Kometa Vrútky U14  12  9  1  2  71:16  +55  19
3. Fighters Spišská Belá U14  12  6  2  4  44:30  +14  14
4. RŠK Bratislava  12  5  2  5  54:43  +11  12
5. MŠK Worms Kežmarok U14  12  4  3  5  47:30  +17  11
6. CVČ P.A.K. Podolínec U14  12  2  3  7  36:37  -1  7
7. DT ŠG Živena Pov. Bystrica U14 12  0  0  12  6:156  -150  0

Slávnostné otvorenie 
futbalového štadióna 

v Spišskej Belej
27. mája 2012 (nedeľa) od 14.00 h

PROGRAM:
• Príhovor hostí
• Slávnostné otvorenie a posvätenie štadióna
•  Odovzdanie Ceny mesta a Ceny primátora mesta 

osobnostiam v oblasti športu
•  Uvedenie osobností v oblasti športu do Športovej 

siene slávy mesta Spišská Belá 
•  Futbalové zápasy - Výber bývalých hráčov okresu 

POPRAD - výber bývalých hráčov okresu KEŽMA-
ROK a výber bývalých hráčov mesta SPIŠSKÁ BELÁ

 SPRIEVODNÝ KULTÚRNY PROGRAM: živá hudba, 
rozprávač Jožko Jožka, futbalové súťaže

Spolumoderuje bývalý futbalový komentátor 
Karol POLÁK.

sme sa zomkli ako kolektív, že 
sme bojovali spolu a nie proti 
sebe, čo sme spolu aj dokázali. 
Nato nestačí len vedieť, ale mať 
aj chuť a vnútorné presvedčenie 
niečo dosiahnuť, za čo všetkým 
ešte raz veľká vďaka. Taktiež 
sa musím poďakovať aj mestu 

Spišská Belá a ZŠ Štefánikovej 
19, ktorí nám v Školskom stre-
disku záujmovej činnosti pri 
ZŠ Štefánikova vytvorili dobré 
podmienky na výchovu hokej-
balovej mládeže. Už len zaželať 
veľa ďalších hokejbalových 
úspechov.  Miroslav Burdíček


